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C O WY NA TO ?
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Smutno, gdy ktoś, kogo cenimy, sprawi nam zawód, gdy powie lub zrobi
coś, o co byśmy go nie posądzali.
Od wielu lat czytujemy w „Tygodniku Powszechnym" krótkie kazania
ks. Mieczysława Malińskiego, tak zwane „ramki". Znamy też kilka zbio
rów tych kazań, o których recenzje zamieszczaliśmy w „Jednocie”. Nie
kryliśmy przy tym pozytywnej ich oceny. W krótkiej, zwięzłej formie za
wierają zagęszczoną treść, pobudzającą do myślenia. Wydaje się, że nieco
gorzej brzmią w kościele — jeszcze na dobre się nie zaczęło, a już się
skończyło. Może zresztą trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Czy
nie jest to rodzaj protestu przeciw przegadanym i nudnym kazaniom?
W ciągu wielu lat ks. Maliński poruszył różne ważne problemy, posta
wił wiele interesujących znaków zapytania. Nie jest jednak łatwo pisać
regularnie całymi latami i równocześnie zachować świeżość spojrzenia,
stale poruszać coś nowego i do tego jeszcze mówić to w sposób frapu
jący. Może lepiej byłoby zrobić od czasu do czasu dłuższą przerwę.
Ostatnio ks. Malińskiemu coś nie wyszło, gdy — zapewne w dobrej wie
rze — chciał swym słuchaczom-czytelnikom zwrócić uwagę na wartości,
jakie reprezentujejich Kościół. Wybrał do tego sposób nie bardzo szczęś
liwy. Pod tytułem „Komu więcej dano" napisał następujący tekst:
My, katolicy, mamy więcej niż ewangelicy i prawosławni, więcej niż ma
hometanie, buddyści, więcej niż poganie.
Tylko żebyśmy się nie rozsiedli w tym bogactwie. Tylko żebyśmy się nie
zachłysnęli naszą prawdą i w niej nie utknęli. Trzeba umieć świętować:
zgromadzeni w pięknych kościołach sprawujmy wspólnie z kapłanem uro
czyste Msze święte; w społeczności i w radości świętujmy pamięć życia,
męki i zmartwychwstania Jezusa. A le też trzeba umieć wrócić do domu,
zdjąć swoje ubranie świąteczne, włożyć codzienne i zabrać się do roboty.
Bo inaczej nieprawdą jest nasza wiara, którą wyznajemy w Eucharystii,
nieprawdą jest miłość, którą w niej świętujemy.
My, katolicy, otrzymaliśmy więcej niż ewangelicy, prawosławni, buddyści,
mahometanie — ale abyśmy nie zmarnowali tego daru, który posiadamy.
Nie będziemy się licytować, kto dostał więcej, bo w końcu liczyć się
będzie tylko to, co kto zrobi z powierzonym mu talentem. No i na szczę
ście nie my będziemy tc sprawy oceniać.
Gdyby ks. Maliński uważnie czytał Ewangelię, z pewnością zauważyłby,
że zwrot „komu więcej dano" w niej nie istnieje. Czasem spotykamy go
w potocznej mowie jako zniekształcenie zdania z Ewangelii Łukasza,
które brzmi: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu
wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” (Łuk. 12 :48).
Różnica niby niewielka, a jednak jest. Gdy powiemy „więcej”, to od razu
nasuwa się porównanie — więcej od kogo? Zaczynamy wtedy patrzeć
z góry, jak bogaty na biednego, jak sprawiedliwy na grzesznika. Jezus
był jednak mądry i nie ułatwił nam drogi do pychy. Powiedział:
„komu w i e l e dano", nie dał więc okazji do porównań. To jeszcze nie
koniec. Powiedział: „dano", a więc wyraźnie podkreślił obdarowanie, a nie
posiadanie. Nie ma powodu do zachwytów nad sobą samym, jeśli się wie,
że cokolwiek się „ma", to się dostało jako niezasłużony dar. I jeszcze nie
koniec. Z całego zdania wynika, że Jezusowi chodzi o o d p o w i e d z i a l 
n o ś ć — „wiele będzie się żądać... więcej będzie się wymagać" — a nie
o stwierdzenie stanu posiadania.
•

Rzuciliśmy wprawdzie kamieniem do ogródka sąsiadów, ale sądzimy, że
sposób myślenia zademonstrowany w „ramce” nie .jest grzechem wyłącz cznie „katolickim". Bądźmy szczerzy. I my, ewangelicy, potrafimy patrzeć
z góry na katolików, nie mówiąc już o prawosławnych. Choroba to dość
rozpowszechniona. Dlatego podajemy ten tekst pod rozwagę, żebyśmy się
zastanowili, jak my sami patrzymy na innych i pamiętali o przestrodze
św. Piotra: „Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje"
(I Ptr 5 : 5).
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W NUMERZE?

Autor kazania |pt. Radość w Du
chu Świętym (s. 3), ks. Jain Kus,
duchowny metodys tyczny rezydu
jący w Poznaniu, podnosi sprawę
radości jako cechy chrześcijanina
i wyraża niechęć dla postawy asce
tycznej. Radość chrześcijanina jest
wynikiem działania Ducha Św.
Krajow e i światowe konferencje
charakteryzują współczesny Koś
ciół. iNiektórzy z przekąsem w yra
żają się o chrześcijanach „konfe
rencyjnych". (Chociaż można mieć
wątpliwości co do iracji bytu nie
jednej
konferencji, zdarzają się
spotkania bardzo ważne. Do takich
właśnie należała organizowana przez
Światową Radę Kościołów konfe
rencja, która odbyła się na poli
technice w Massachusets. Jeszcze
dzisiaj wielu ludzi niepokoi się
pytaniem o wzajemny stosunek
między nauką o wiarą. [Niektórym
wydaje się nawet, że człowiekowi
współczesnemu, otwartemu na rze
czywistość, zajmującemu się za
gadnieniami naukowymi, nie w y 
pada przyznawać się do wiary.
Podobnie niejednemu chrześcijani
nowi wydaje się, że poznanie świa
ta prowadzi prosto do obalenia
wiary. Przebieg i wyniki konfe
rencji w Massachusets są pod tym
względem bardzo pouczające. P i
szemy o tym w artykule pt. I wie
dza i wiara na s. 5. Innego rodza
ju konferencja, również ekumeni
czna, odbyła się w Warszawie. Jej
tematem były: Świadectwo, służba,
sprawiedliwość i pokój (s. 8).
Nieustającym
zainteresowaniem
cieszy się książka Raymonda A.
Moody’ego pt. „Życie po życiu".
Pisaliśmy o niej w swoim czasie
na podstawie amerykańskiego ory
ginału. Obecnie książka ukazała
się w polskim przekładzie, a po
nieważ jest prawie nieosiągalna,
prezentujemy fragmenty 'rozdzia
łów, które wzbudzają największe
zainteresowanie..
Zaczynem nazywa Jan Tunnau „En
cyklopedię Katolicką" w recenzji
tomu III (s. 15).
W Przeglądzie ekumenicznym (s.
16) podajemy wiadomości z zagra
nicy i z ikraju, a w dziale Z prasy
omawiamy zamieszczony w „Zna
ku” artykuł J. Moltmanna „Dlacze
go jestem chrześcijaninem" (s. 19).

N A S Z A

O KŁA D K A :

Czy rozwój nauki i techniki pod
waża wiarę w Boga?

Ks. JAN KUS

Radość w Duchu Świętym
W onej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: W y
sławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; za
prawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi
przykazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak
tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce się objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów,
rzekł: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Po
wiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało wi
dzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie,
a nie usłyszeli.
Łuk. 10:21—24

W naszym społeczeństwie panuje opinia, że
człowiek pobożny, pielęgnujący modlitewne ży
cie musi być typem ascety stroniącego od przy
jemności i unikającego wszystkiego, co spra
wia radość. Tu i ówdzie spotkać można jeszcze
w kościołach obrazy przedstawiające świętych
jako ludzi wycieńczonych umartwieniami, po
stem, ciężką pracą i czuwaniem w modlitwach.
Trudno doszukać się w ich twarzach radości,
0 której mówi ewangelista Łukasz w powyż
szym tekście. Przekonanie, że człowiek wierzą
cy powinien być ascetą żyjącym na pustkowiu
1 w odosobnieniu, przywędrowało z religii
Wschodu i już w pierwszych wiekach chrześ
cijaństwa znalazło uznanie w Kościele, co w y 
rażało się w upodobaniu do życia pustelnicze
go lub zakonnego. Jest to jednak twór religii
pogańskich oraz późniejszych szkół filozoficz
nych.
Tekst Ewangelii mówi, że Jezus się raduje i
że radują się Jego uczniowie, których rozesłał
był do miast i okolicznych wiosek, aby opowia
dali radosną wieść o działaniu i rządach Boga
na ziemi, o przyjściu Jego Królestwa. Radują
się więc wszyscy, ale inne są powody radości
uczniów, a inne Jezusa. Pierwszych napawa
radością to, że odnoszą widoczne sukcesy w
swojej działalności. Posłuszne i uległe są im
złe duchy i demony niszczące dotąd swą mocą
zarówno jednostki, jak i grupy ludzkie. Nikt
nie był w stanie oprzeć się ich działaniu, nikt
nie śmiał się im sprzeciwić. Ten świat ibył ich
własnością, ich królestwem. Nieprawość, gwał
ty i przemoc niszczyły zarówno pojedyńczych
ludzi, jak i całe narody. Rozwiązłość i rozpasanie miały miejsce zarówno w królewskich pa
łacach, jak i w lepiankach Ubogich niewolni
ków. Ludzkość cierpiała pod zniewalającą po
tęgą zła, oczekując w utęsknieniu na miłosier
dzie i pomoc niebios. I oto pojawili się ludzie,
którzy chodzą po dwóch od domu do domu,
od wioski do wioski, uzdrawiają chorych,
a opętanych uwalniają od demonów i nie
biorą za to żadnej zapłaty. Mówią, że to Bóg
objął w swoje władanie ten świat, że rozpoczy
na się nowa era i że dla każdego człowieka
zaistniała możliwość ratunku. Nastała 'bowiem
chwila zwycięstwa, które niesie wolność!

Dziwi może niejednego czytelnika Ewangelii
fakt, że to'prości i niewykształceni ludzie czy
nią takie rzeczy, ludzie, którzy zostawiwszy
wszystko co posiadali, cały swój majątek, a na
wet swoich najbliższych, oddali się w służbę
Mistrza z Nazaretu... A le właśnie ten fakt jest
powodem radości samego Jezusa. Jego serce
przepełnia wdzięczność dla Boga, że znaleźli
się w Izraelu ludzie, którzy w Nim, w Jego
zwiastowaniu i w Jego postępowaniu dostrze
gli obiecanego przez proroków Mesjasza, Tego,
o którym głosił prorok Izajasz: „On sam przy
chodzi i wybawi was!” (Iz. 35:4—6). Czas oczekiwania skończył się bowiem i „pośród lu
du stanął Ten, którego n i e p o z n a l i ” {Jan
1:26). Nie poznali Go ani kapłani, ani uczeni
w (Piśmie, ani pobożni faryzeusze. Początkowo
przyglądali Mu się z ciekawością, przysłuchi
wali się, o czym to uczy i co robi, aby z cza
sem przejść do ataku.
A przecież nikt bardziej od Niego nie pragnął
szczęścia dla swego ludu — narodu wybranego
— i dla całej ludzkości. Nikt też nie dostrzegł,
że wodzowie tego ludu są ślepi, ,,a jeśli ślepy
prowadzi ślepego, obaj wpadną w dół” . Żaden
z kapłanów czy uczonych w Piśmie nie płakał
tak serdecznie nad losem Jerozolimy, bo też
nikt nie przewidział jej zburzenia {Mat. 23:37—
38). Oczyma swojej duszy widział Jezus, że nie
tylko resztka Izraela uwierzy w Niego, ale że
„przyjdą ludzie od Wschodu i Zachodu i usią
dą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jaku
bem w Królestwie Niebios” (Mat. 8:11).
Zarówno kapłani, uczeni jak i prosty lud —
wszyscy szukali rozpaczliwie Boga i chcieli
być pobożni za wszelką cenę. Jedni szukali Go
na drodze intelektu, drudzy odczuwali sercem,
natchnieniem. Czy można jednak wyśledzić
Boga przy pomocy jakiegoś instrumentu? Czy
można Go zmusić, aby 'dał się nam poznać tak,
jak my .sobie tego życzymy? Wielki apostoł
głosi: „nigdy się to nie stanie” . Bóg daje się
poznać tylko szczerym, czystym sercom. Ten,
kto w skupieniu i ciszy zastanawia się nad
swoim życiem, kto prosi o moc do (przezwycię
żenia słabości i upadków, ten doświadcza i po
znaje Boga. Wszędzie, gdzie na drodze czyje
goś życia staje Jezus i wzywa o siebie, a czło
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wiek, posłuszny wezwaniu, idzie za Nim, wó
wczas kończy się tęsknota. Człowiek odnajdu
je Boga.
Jan Wesley, słuchając 'czyjejś relacji na temat
zmiany, jaką w sercu ludzkim wywołuje Bóg
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, poczuł, że i
jego serce ogarnia dziwne wzruszenie. Polecił
więc sprawę swego zbawienia Chrystusowi i
wówczas duszę jego napełniła pewność i ra
dość, że Zbawiciel rzeczywiście zdjął z niego
brzemię grzechów i wybawił go z mocy piekła
i śmierci.' Wtedy zaczął się gorąco modlić za
przeciwników i wrogów, którzy go najbardziej
lżyli. Wobec zgromadzonych osób złożył świa
dectwo o uczuciach, jakie po raz pierwszy za
gościły w jego sercu. Była to decydująca chwi
la w jego życiu. Odtąd stał się nieustraszonym
kaznodzieją Ewangelii Chrystusowej.
^Radość Jezusa ma jeszcze jedną przyczynę,
pałano wicie świadomość ścisłej łączności, jaką
posiada On z Bogiem, swoim Ojcem. Dla nas
jest to nieodgadniona tajemnica. Nigdy nie do
wiedzielibyśmy się o tym, gdyby Jezus sam

nam nie powiedział, że między Nim a Ojcem
istnieje wyjątkowa i jedyna łączność. Można
p y sądzić, że nikt z ludzi nie posiada klucza do
odgadnięcia tej tajemnicy. Czy jednak napraw
dę nikt? Nikt oprócz tych, którym Syn powie
rza i odkrywa swą tajemnicę. Kiedy stajemy
przed Bogiem z ufnością, jaką ma dziecko, i
kiedy w Jego ręce oddajemy nasz los — wtedy
następuje ten właśnie cud, działa Duch Święty
i objawia się łaska Pańska.
Czy w takiej chwili można się smucić? Czy ży
cie dziecka Bożego może być pozbawione ra
dości? Czy wobec tego chrześcijanin, na wzór
ascety, ma się umartwiać i stronić od ludzi,
aby osiągnąć doskonałość, czystość życia i
świętość? Słowo Boże i przykład Jezusa uczą
nas, że nie tędy prowadzi droga; nie przez ascezę, ale przez szukanie społeczności ~z Jezu
sem, nie przez ucieczkę od ludzi, ale przez
bezinteresowną służbę bliźnim.
Siostry i bracia, sam Jezus wzywa nas do ra
dości, której nikt nam już nie odbierze. Czy
słyszycie to wezwanie?

B ez tytułu
Panie Boże,
Oczekujemy Twego przyjścia
dzisiaj bardziej
niż kiedykolwiek dotąd.
Pragniemy Cię naśladować,
a ulegliśmy ślepo
wierze w postęp.
Zamiast ufać Tw ojej mocy,
oparliśmy poczucie bezpieczeństwa
na zdolnościach i wiedzy ludzkiej.
Boimy się obecnie
skutków naszego działania.
Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie,
Stwórcy wszystkich rzeczy,
który dzisiaj,
tak jak na początku świata,
powołujesz do życia
i otaczasz swoje stworzenie
nieskończoną miłością
aż po czasy ostateczne.
Błagamy Cię, Panie,
przebacz nam naszą słabość,
zmiłuj się
nad naszym zaślepieniem,
usuń przeszkody
stojące na drodze
naszego nawrócenia,
udziel nam Ducha Świętego,
abyśmy znaleźli właściwe drogi
pośród niebezpieczeństw.
Chwalimy Cię i wielbimy,
ponieważ mimo naszej słabości,
mimo naszych braków i grzechów’,
chcesz się nami posługiwać
dla budowania
Twojego Królestwa.
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I wiedza, i wiara
—stwierdzono na konferencji w Massachusetts —
Przez trzynaście parnych dni lipca prawie 900 uczestników z 56 krajów
dyskutowało w Instytucie Technologii w Massachusetts o nauce, wierze
i przyszłości. Konferencja, określana w skrócie jako platforma dialogu:
„Wiara-wiedza”, została zorganizowana przez komisję „Kościół i Spo
łeczeństwo” ŚRK.
Kiedy czytelnik w (Polce dowiaduje
się, że jakaś instytucja kościelna
zorganizowała konferencję, na •któ
rej wymieniano ipoglądy o przydat
ności w iary i wiedzy dla przyszłoś
ci, to może się spodziewać, że k il
kuset teologów otoczyło grupkę w y 
straszonych naukowców, by wymóc
na nich w sobie tylko wiadomym
celu odżegnanie się od tzw. nau
kowego światopoglądu. Dzieje się
tak dlatego, że nawet w poważnych
wydawnictwach pojawiają się pub
likacje, w których niezgodność nau
ki i religii w przeszłości, dramaty
ludzi wierzących, dramaty uczo
nych i filozofów, są przedsta
wiane
zwykle
jednostronnie
i
jednoznacznie: jako niewymierne
szkody w zakresie postępu- na
ukowego.
Niedwuznacznie
suge
ruje się też, że jest to proces,
który -trwa i którego skutki rzutu
ją na naszą rzeczywistość, a co
gorsza, będą na naszą sytuację
w pływały -ujemnie także w przy
szłości. Postęp -naukowy, rozwój
wiedzy o technice, technologii i or
ganizacji produkcji przedstawia się
jako jedyną drogę mającą zapew
nić szczęście i dobrobyt ludzkości.
Pojawia się więc (czasem nawet w

środowiskach chrześcijańskich) dość
szeroko rozpowszechnione przeko
nanie, że w iary nie -da się pogo
dzić z wiedzą.
Nie pozostaje więc nic innego, jak
cierpliwie przypominać, że nie za
chodzi żaden związek między w zro
stem poznania świata materialnego
a maleniem wiary. "Jest tak między
innymi dlatego, że nawet całkowi
te poznanie świata ,(o ile takie jest
w ogóle możliwe) i jego praw nie
doprowadzi nigdy do obalenia albo
potwierdzenia istnienia Boga. Bóg
bowiem, przez którego wszystko
istnieje, który we wszystkim się
przejawia, nie może być przedmio
tem dociekań naukowych. To nie
my „odkrywam y” Boga, ale Bóg
swoją mocą i wolą ujawnia nam
się na tyle, na ile uznaje to za
konieczne.
A le co działo się na forum plenar
nym i w kuluarach tej ogólnoświa
towej konferencji, która raz na
dziesięć lat podejmuje próbę upo
rządkowania myśli ludzkiej, zgod
nego z prawdziwymi potrzebami
ludzkości? Zanim przejdziemy do
omówienia konferencji, dobrze bę
dzie przedstawić obszerniej oczeki
wania dość różnorodnych środo

wisk, a także samych organizato
rów, którzy tak sformułowali temat
konferencji: „Wkład wiary, nauki
i wysoko rozwiniętej technologii w
walkę o sprawiedliwe, współuczest
niczące i dające szansę przetrwania
społeczeństwo” .
Jedni ludzie już zbudowali, a inni
z uporem godnym 'lepszej sprawy,
czasami .nawet za wszelką cenę, usiłują
zbudować
społeczeństwo
„kultury naukowej” . Społeczeństwo,
którego całe istnienie jest uzależ
nione w wysokim stopniu od na
gromadzonej wiedzy, więcej, od jej
dalszego
rozwoju.
Jednocześnie
jednak budzi się coraz powszech
niejsze zrozumienie, że socjalne,
kulturowe czy czysto ludzkie kosz
ta tego faktu są wysokie, -cza-sami
zbyit wysokie w porównaniu do osiągnięć.
Niektórzy bywają nie
przyjemnie zaskoczeni spostrzeże
niem, że zarówno nagłe przyśpie
szenie procesu poznania naukowego
jak i odwrót z przyjętej dotąd dro
gi byłyby zbyt kosztowne, spowo
dowałyby cierpienia i powiększyły
potrzeby
zamiast
je
zaspokoić.
Nauka m-usi się rozwijać, by moż
na było nakarmić ludzkość, leczyć
ją, łagodzić cierpienia, zapewnić
5

Powstał
niezwykły
konglomerat
słuchaczy i dyskutantów, wniosko
dawców i oceniających

dach nad głową i dać pracę. Ale
już na początku lat siedemdziesią
tych uświadomiono sobie, że dzieje
się coś złego z naszymi nadziejami
na zbawczą rolę techniki i techno
logii. Już w 1972 roku pojawiło się
opracowanie
„Granice
wzrostu” ,
które zwróciło uwagę na zagad
nienia ekologii. Lata 1974— 75 przy
niosły wzmożone dyskusje na temat
energii nuklearnej i możliwości in
gerencji człowieka w dziedzinie ge
netyki.
Przeciętny zjadacz chleba wiele
może usłyszeć o zagrożeniu, jakie
powstaje wskutek gromadzenia ar
senału niszczących broni jądro
wych, ale nie uświadamia sobie
niebezpieczeństwa
związanego
z
budową siłowni jądrowych, z bada
niami laboratoryjnymi w dziedzi
nie biochemii, biologii czy bada
niami
prowadzonymi
na mózgu
człowieka. Tylko wąska grupa spe
cjalistów tych dziedzin jest świa
doma, że takie badania mogą prze
kroczyć granice dopuszczalnego ry
zyka.
Idee sprawiedliwości społecznej oparte na rozwoju nauki prowadzą
do swoistego pożądania: im wyższy
poziom wiedzy, im bardziej skom
plikowana
technika,
im
lepsza
(choćby nawet prowadząca do au
tomatyzacji zachowań ludzkich) or
ganizacja pracy, im wyżej rozwi
nięta, sięgająca nawet poszczegól
nych atomów technologia, tym le
piej dla ludzi, tym lepiej dla ich
przyszłości. A więc, nie ma granic
pożądania i nie ma granic rozwoju,
bo kto się je ośmieli zakreślić? Kto
i jak może ośmielić się ograniczać
wiedzę, ograniczać możliwości opa
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nowywania natury? Wartości ni
czym
nieskrępowanego
rozwoju
wydawały się więc bezdyskusyjne.
Jednakże uświadomiono sobie, że
czas najwyższy, by poddać w nikli
wej ocenie ten tani optymizm. Ta
sama wiedza, która wydawała się
być dynamicznym czynnikiem w y 
zwalającym, okazała się również
nieco uciążliwa. 'Podniosły się więc
głosy protestu. Niestety, zapewnie
nia, że ludzkość jest zbyt mądra (a
już na pewno obdarzona wystarcza
jącą wyobraźnią) na to, by pozwo
lić, aby środki posiadane w swych
rękach obrócić na cele inne niż
twórcze i pokojowe, rozlegały się
tak często, że biernie czekano na
rozwój wypadków. Czekano za dłu
go i teraz ze zdumieniem stwier
dzamy, jaką nieostrożność popełnio
no w czasie rewolucji przemysło
wej, podejmując każde ryzyko tyl
ko dlatego, że naukowcy zapewnia
li, iż dzieje się to dla dobra ludzi
i że wszystko znajduje się pod
kontrolą. Zatrzymanie nakręconej
sprężyny związane było.by dzisiaj
z nieprawdopodobnym wysiłkiem i
kosztami. Ludzie nie wiedzą już,
czyich racji słuchać. Rzeczowa d y
skusja rozbija się o emocjonalne
ambicje lub brak rzetelnej infor
macji.
W takiej sytuacji przed konferen
cją w Massachusetts stanęło zada
nie stworzenia platformy umożli
wiającej zwykłym ludziom i naj
wyższej klasy specjalistom wzajem 
ne wysłuchanie swoich poglądów,
choćby były one całkowicie prze
ciwstawne.
Środowisko chrześcijan, reprezento
wane przez ŚRiK, od dłuższego już

czasu wstrzymywało się od w ypo
wiadania krytyki w formie arbit
ralnych stwierdzeń. Obawiano się,
by nie zostały one przyjęte jako
kolejna próba cenzurowania osiąg
nięć naukowych, próba w anty dar
winowskim stylu. Kościoły i środo
wiska chrześcijan chcą więc naj
pierw dobrze rozważyć zagadnienie,
zanim się o nim wypowiedzą.
Duże zainteresowanie konferencją
zrodziło się .równolegle wśród ludzi
nauki. Naukowcy jako gremium
zauważyli wreszcie coś, czego zda
wali się nie dostrzegać jeszcze 15
i 10 lat temu, mianowicie to, że
kultura, wiara i wyższe wartości
ludzkie w jakiś dziwny sposób w y 
rastają na innym gruncie, rodzą
się poza techniką, organizacją i
technologią. Naukowcy
stali
się
znacznie skromniejsi i coraz rza
dziej czują się samowystarczalni.
Niektórzy nawet przyznają, że są
poważnie zakłopotani tym, co się
dzieje we współczesnym świecie.
Wielu chciałoby usłyszeć, co społe
czeństwo, także ludzie wierzący, ma
do powiedzenia na ten temat. N ie
mal powszechnie stawiane w przed
dzień konferencji pytanie brzmia
ło: czy oprócz świadomości, że cią
ży nad nami groźba bardzo niemi
łych konsekwencji, mamy jakiś in
ny trop, za którym idąc możemy
znaleźć kolejne wskazówki na przy
szłość?
Wydawać by się mogło, że taka
konferencja dość szybko utonie w
powodzi makulatury, zagubi się w
gąszczu
proceduralno-technicznych
kwestii czy objawi się jako swoisiy „wentyl bezpieczeństwa” dla
nieco sfrustrowanego odłamu spo
łeczeństwa, świadomego wszystkich
braków sprawiedliwości społecznej
lub groźby katastrofy nuklearnej.
Jednakże organizatorzy od samego
początku dali do zrozumienia, że są
tak samo zainteresowani w odnoto
wywaniu problemów, jak i w ich
rozwiązywaniu.
Zanim przejdziemy do dalszego cią
gu, podajmy kilka liczb: spośród
około
350 oficjalnych
delegatów
tylko trzecia część pochodziła z A-meryki Północnej, 59 z Azji, 30 z
Afryki, 21 z Europy Wschodniej,
11 z Ameryki Łacińskiej. Studenci
stanowili 20% zebranych, a kobie
ty tylko 8%. A le Rosemary Reut-

her, kobiet a-teolog, zabierająca głos
na sesji plenarnej, zwróciła uwagę
zebranych, że te 8% dbejmuje rów
nież zatrudnioną przy dalekopisach,
maszynach do pisania i kopiarkach
kadrę, która składa się wyłącznie
z kobiet.
Liczba
przedstawicieli
środowisk
naukowych i teologicznych ‘była
równa, dzięki czemu powstała nie
zwykła szansa: rolnicy mogli w y 
mieniać poglądy z etykami chrześ
cijańskimi, fizycy nuklearni z w ie j
skimi pastorami, ekonomiści czu
wający nad przepływem dolara z
tymi, którzy zajmują się bardziej
„metafizycznymi”
wartościami.
Wierzący chrześcijanie, buddyści i
mahometanie rozmawiali z tymi,
dla których nauka stała się namia
stką wiary. W sumie powstał nie
zwykły konglomerat słuchaczy i
dyskutantów, wnioskodawców i oceniających.
Najostrzejszą krytykę nauki można
bylło usłyszeć wówczas, gdy głos
zabierali
przedstawiciele
krajów
Trzeciego Świata. Niektórzy, sław
ni w zachodnim świecie, naukowcy
argumentowali, że tylko dzięki na
ukowym odkryciom i poszerzonemu
•poznaniu naukowemu świata moż
na znaleźć drogę do ulżenia ludz
kim cierpieniom, ratować zdrowie,
rozwijać — choćby przez „zielońą
rewolucję” — rolnictwo, zapewnić
sobie ułatwienia, jakie dają wyroby
przemysłowe. Tymczasem głosy lu
dzi z Trzeciego Świata zapropono
w ały
dokonanie
oceny
rozwoju
wiedzy przez pryzmat jej zastoso
wania. Okazało się wtedy, że nie
można się uwolnić od politycznego,
ekonomicznego i kulturalnego kon
tekstu. W raporcie sekcji ekono
micznej stwierdzono bez ogródek:
„...mimo całego rozwoju naukowe
go większość ludności świata otrzy
muje dziś gorsze wyżywienie, gor
szą opiekę lekarską, mniej wartoś
ciową pracę i słabszą obronę w
przeliczeniu
na
statystycznego
mieszkańca niż w dniu zakończenia
II wojny światowej” . Inna sekcja
określiła wkład nauki w rozwój
krajów Trzeciego Świata następu
jąco:
,;Przeniesienie
z bogatych
krajów do biednych tych gałęzi
przemysłu, które najbardziej zatru
wają środowisko naturalne człowie
ka, przekształca te tereny w ściek
kanalizacyjny świata, w wysypisko
śmieci” . W tym świetle problem ilości przekształcił się w problem
jakości: w jaki sposób stosuje się
technikę i technologię, kto kontro

luje to zastosowanie i jakimi środ
kami kontroli i nacisku dysponuje,
i wreszcie — jakie są prawdziwe
intencje i skutki zastosowań zdo
byczy naukowych.
Kiedy te ostatnie pytania zabrzmia
ły na forum plenarnym, okazało
się, że tę samą treskę (podzielają
młodzi naukowcy z zachodniego
świata, a tak-że grupa reprezentu
jąca środowisko naukowe Instytutu
Technologii w Massachusetts, go
spodarza spotkania. To właśnie w
imieniu
gospodarzy wypowiedział
się
znakomity
znawca
techniki
•komputerowej, prof. Joseph 'Wei
zenbaum, podnosząc kwestię roz
brojenia nuklearnego, kwestię, któ
ra uprzednio wydawała się zbyt
trudna, by ją poruszać na tym fo
rum. W krótce po jego wystąpieniu
okazało się, że temat jest tak noś
ny, iż trzeba było zorganizować
specjalną sesję plenarną. Zaowo
cowała ona manifestem domagają
cym się końca ery doskonalenia
broni nuklearnych i odejścia od
technologii militarnej w kierunku
form bardziej przydatnych społe
czeństwu.
Tak więc sprawa rozbrojenia sta
ła się ilustracją faktu, że nauka
wtargnęła w rejony, w których jest
oceniana jako zdecydowanie paso
żytnicza, wyalienowana ze społe
czeństwa, skorumpowana i pozba
wiona kontroli. Zaszokowani teolo
dzy ze zdumieniem słuchali tak ostrych, samokirytycznyoh wystąpień,
jakich nikt się nie spodziewaŁ
W iele krytycznych uwag, dotyczą
cych przygotowania i kształcenia
przyszłych
pracowników
nauki,

wiązania wartości społecznych z
rozwojem nauki i z procesem przy
swajania
społeczeństwu
wysoko
rozwiniętej technologii, narastania
eksplodującej roli nauki — zgło
sili studenci, którzy spotykali się
na tydzień przed konferencją, by
lepiej się do niej przygotować.
Niecierpliwość środowiska młodzie
ży korespondowała z niepokojem
uczestników przy końcu konferen
cji, kiedy trzeba
było dokonać
choćby pobieżnego podsumowania
niezwykłej i-lości zebranego mate
riału, w części tylko uporządkowa
nego przez robocze zespoły.
Nikt nie wątpi, że zebrano wiele
materiału,
że
poruszono
w iele
spraw. Pytanie tylko, w jakiej m ie
rze dyskusja
nad
problematyką
konferencji będzie kontynuowana?
To już zależy jednak od wszystkich
zainteresowanych środowisk.
Ob
szerne wielostronicowe raporty sek
cji i zespołów roboczych będą
sukcesywnie publikowane po kon
ferencji i
wszyscy mogą podjąć
trud dotarcia do tych materiałów,
poznania ich i wybrania dla siebie
tych treści i problemów, które ich
najbardziej interesują. Ta warstwa
dokonań konferencji umożliwi K oś
ciołom
zrozumienie
procesu,
w
którym nowoczesna nauka kształ
tuje naszą rzeczywistość, ukierun
kowuje społeczeństwa.
Australijski biolog, prof. Charles
Birch, określił znaczenie konferen
cji w Massachusetts w następują
cy sposób: „Poglądy na życie w
świecie, którymi kierujemy się do
dnia dzisiejszego, i teologia, którą
dziś wypacowujemy — są jak roz-
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wierająca się skorupka rcsnącego
małża. Trzeba znaleźć nową sko
rupę, aby umożliwić wzrost proce
su rozumienia natury, ludzkości i
Boga, procesu, który zaprowadzi
nas do stworzenia sprawiedliwego,
umożliwiającego ekologiczne prze
trwanie, społeczeństwa. Kształt tej
nowej skorupki może pojawić się
właśnie w wyniku tej konferencji.
Wszystko zależy od tego, jak serio
podejdziemy do jej zaleceń. Dziś
jesteśmy jeszcze zbyt zajęci słucha
niem hałasu pękania starej skorup
ki” .
Konferencja postanowiła:
— zalecić pięcioletnie moratorium
w sprawie budowy nowych siłowni
jądrowych, aby w 'ten sposób stwo
rzyć platformę szerokiej publicznej
dyskusji na temat ryzyka, kosztów
i zysków zastosowań energii nukle
arnej;
— wezwać rządy
krajów, by nie
zabiegały o regenerację zużytego w
reaktorach paliwa, by nie budowa
ły reaktorów, w których paliwem
jest pluton i aby istniejące siłow
nie jądrowe były używane tylko do
celów, którym miały służyć w za

łożeniu i tylko tak długo, jak dłu
go nie będzie lepszej alternatywy;
— wspierać organa ONZ w ustana
wianiu zasad posługiwania się tech
nologią DNA, która pociąga za so
bą manipulację genami;
— konsultować
się
z
organami
ONZ w sprawie poważnych kon
sekwencji wynikających z machi
nacji ludzką genetyką;
— uznać wyzwolenie kobiet za de
cydujący czynnik obniżenia przy
rostu naturalnego, dążyć do zmiany
— pełnego dominacji i wyższości —
stosunku mężczyzn do kobiet;
— żądać lepszego wykorzystania użytków rolnych, lepszych metod
magazynowania produktów rolnych,
prowadzenia badań nad rozwojem
uprawy roślin;
— zalecić rządom, aby ograniczyły
eksploatację zasobów naturalnych
przez
wielkie
ponadnarodowe
przedsiębiorstwa, aby nie pozwoliły
im na marnotrawienie materiałów
i aby dążyły do zastosowania al
ternatywnej technologii;
— uczynić atmosferę ziemską, po
wierzchnię i głębiny oceanów, prze
strzeń kosmiczną wspólnym dobrem
całej ludzkości, otwartym dla wszy
stkich;
— wzmocnić
ekumeniczną
akcję
protestu przeciwko nonszalanckim,
krępującym, apodyktycznym ośrod

kom władzy tak prywatnej, jak i
publicznej;
— odrzucić poglądy, które uważają
Biblię jedynie <za zbiór wskazówek
moralnych, odrzucić poglądy, że
nauka dezaktualizuje Biblię;
—
popierać finansowanie przez
Kościoły rozwoju nauki i naukowe
go kształcenia;
— popierać sformułowanie kodeksu
postępowania
dla
przedsiębiorstw
przemysłowych i spółek handlo
wych i rządów zaangażowanych w
przekazywanie nowoczesnej techno
logii do krajów rozwijających się;
— domagać się nowego programu
międzynarodowej
pomocy
gospo
darczej, finansowanej przez 0,7%
globalnego
dochodu
narodowego
krajów wysoko uprzemysłowionych
administrowanego przez międzyna
rodową instytucję;
— śmiało głosić potrzebę reformy
rolnej, stosując kryteria sprawied
liwości i współuczestnictwa, spraw
dzać uważnie, w jaki sposób orga
nizacje i instytucje kościelne go
spodarują swymi zasobami;
— nalegać na coraz większe ucze
stnictwo szerokich kręgów opinii
publicznej w sprawach nauki, za
stosowania nowoczesnej
technolo
gii, rozwijać etyczną ocenę tego
procesu.
Oprać. R. Lipiński

Świadectwo,
służba,
sprawiedliwość
i pokój
Konferencja
teologiczna
w Warszawie
W dniach od 10 do 15 września 1979 r. odbyła się w
Warszawie konferencja teologiczna zorganizowana
przez Polską Radę Ekumeniczną i poświęcona za
gadnieniom świadectwa, służby, sprawiedliwości i po
koju. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu delegatów
z Kościołów ewangelickich, starokatolickich i prawo
sławnego z kraju oraz kilku wybitnych kaznodziejów
z zagranicy. Program tego ekumenicznego spotkania
obejmował wykłady, studia biblijne, dyskusje oraz
projekcję filmów. Całość odbywała isię w kaplicy udostępnicnej przez Zjednoczony Kościół Ewangelicz
ny przy ul. Zagórnej 10.
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Spotkanie irczpcczął ks. prezes Konstanty Sacewicz
lekturą Pisma świętego, po czym nastąpiła wspólna
modlitwa i śpiew. Otwarcia konferencji dokonał pre
zes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. pro-f. Witold Benedyktowiez. Po jego przemówieniu nastąpiła prezen
tacja przybyłych z wykładami gości oraz pozostałych
uczestników spotkania. Wśród prelegentów, którzy
podzielili się z zebranymi swymi głębokimi reflek
sjami, uwagami i doświadczeniami związanymi z po
ruszaną tematyką, byli:
1. ks. dr Richard K a m a l e s s o n z Kościoła meto
dystów w Indiach, wiceprzewodniczący organizacji

Ks. dr Richard Kamalesson mówił
o konieczności dokonania najważ
niejszego wyboru, tj. całkowitego
oddania się Jezusowi Chrystusowi

World Vision, mówił o konieczności dokonania przez
człowieka najważniejszego wyboru w życiu, itj. całko
witego oddania się Jezusowi Chrystusowi;
2. ks. dr Thomas H o u s t o n z Kościoła baptystów,
dyrektor 'Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego w Anglii, poruszał zagadnienie Bożej
sprawiedliwości przejawiającej się w ludzkim działa
niu;
3. ks. dr Richard H a l v e r s o n z Kościoła prezbiteriańskiego w Stanach Zjednoczonych, przewodni
czący zarządu World Vision, przedstawił swoje po
glądy na temat służby chrześcijańskiej;
4. ks. prof. Witold B e n e d y k t o w i c z , superinten
dent Kościoła Metodystów w (Polsce i prezes (FRE,
mówił o związku zachodzącym między świadectwem
a sprawiedliwością;
5. Barbara E n h o 1c - N a r z y ń s k a z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Polskiego Od
działu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego w Warszawie, wygłosiła odczyt na (temat
znaczenia Biblii w Kościele;

ny dla całej naszej dalszej egzystencji okres doko
nywania świadomego wyboru, tj. podjęcia decyzji, czy
postać i dzieło Jezusa Chrystusa zajmą naczelne
miejsce w naszym życiu. Północ wyraża natomiast
porę ostatecznego, bezwarunkowego opowiedzenia się
po stronie Zbawiciela lub przeciwko Niemu; pora
nek zaś symbolizuje czas święta i radości z powodu
nadejścia oblubieńca, którym jest sam Jezus 'Chry
stus. Czy — będąc zaproszeni do uczestnictwa w tym
święcie — jesteśmy w stanie poddać się rządom Bo
ga, wyrzec się wszystkich pokus i miraży, aby uzy
skać ten najwyższy dar od Ojca? Jeśli tylko nasze
serce skłonne będzie zaakceptować ten dar, wówczas
Ewangelia Chrystusowa wskaże nam właściwą dro
gę postępowania, będzie radą i pomocą w życiu.
Trwając w oczekiwaniu na spełnienie Bożej obietni
cy powinniśmy odpowiedzieć na wezwanie Boga, nio
sąc bliźnim dobre owoce naszych rąk, serc i umy
słów. Ich jakość zależeć będzie od głębi naszej miłoś
ci do Jezusa Chrystusa.
Prawdziwa wiara i twórcze zaangażowanie rodzą
się z jednej strony dzięki pragnieniu bezwaruinkowe-

6. Ks. Zdzisław Pa w 1 i k z Kościoła baptystów, sek
retarz Rady Ekumenicznej, poruszył sprawę pokojo
wej służby Kościołów. Wśród uczestników semina
rium spoza naszego kraju znajdowali się: ks. Ralph
H a m b u r g e r .ze Stanów Zjednoczonych, dyrektor
europejskiego oddziału World Vision, kis. J. F l e t 
c h e r , członek zarządu World Vision z Sydney oraz
ks. Christopher H a l v e r s o n ze Stanów Zjednoczo
nych.
Ze względu na szeroki zakres poruszanych zagadnień,
a zarazem ograniczoną objętość niniejszego sprawo
zdania zmuszeni jesteśmy po dokonaniu niełatwego
wyboru przedstawić Czytelnikom niektóre tylko myśli
i poglądy wykładowców.
Ks. dr R. Kamalesson za podstawę swego wykładu
przyjął fragment Mat. 25:1— 13, w którym zapisana
jest przypowieść o dziesięciu pannach czekających na
oblubieńca. Odnosząc tekst Ewangelii do naszego ży
cia, mówca stwierdził, że jego zdaniem wieczór, o
którym mówi przypowieść, oznacza niezmiernie w aż
9

go oddania się i -posłuszeństwa Bogu, z drugiej zaś
— z działania w nas Bożej łaski. Angażując się w
niesienie pomocy potrzebującym oraz w sprawy do
tyczące całej ludzkości, takie jak zapewnienie ma zie
mi sprawiedliwości i pokoju, nie powinniśmy obawiać
się zetknięcia z różnymi przejawami grzechu, gdyż
prawdziwa dobroć i świętość zm-uszają zło do defen
sywy i zwyciężają wszelki grzech. Jako współczesny
przykład itakiej postawy i chrześcijańskiego działania
może mam służyć postać Matki Teresy z Kalkuty.
Wśród .rozlicznych rodzajów służby, do jakich powo
łani są chrześcijanie, jedno z naczelnych miejsc zaj
muje służba pojednania. „A wszystko to jest z Bo
ga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania” . Powinniśmy ją prak
tykować w naszym otoczeniu, w rodzinie, w zborze, a
także w odniesieniu do siebie samych, przez akcep
towanie swej psychofizycznej struktury, swojego „ ja ” ,
będącego wyrazem istoty ludgkiej, która znajduje
wartość w oczach Stwórcy. Nie mniej ważne jest na
sze życie w pokoju e Duchem Świętym.
Pojednanie między ludźmi następuje wtedy, kiedy
przebaczają oni sobie wzajemnie winy i krzywdy.
Ks. dr T. Houston wypowiadając się na ten temat
podkreślił, że chrześcijanie, którym sam Bóg przeba
czył wszystkie grzechy pirzez imękę i śmierć Jezusa
Chrystusa, otrzymawszy tak wielki dar zobowiązani
są przebaczać innym. N ie powinny o tym zapominać
Kościoły, które ciągle kładą zbyt mały nacisk na nau
kę o przebaczaniu.
Aktem pojednania jest służba chrześcijańska, w któ
rej objawia się Boża sprawiedliwość. Nie mogą za
pewnić jej panowania na ziemi żadne ludzkie prawa
i przepisy, gdyż jej dawcą jest tylko Wszechmogący
Bóg, działający za pośrednictwem tych, którzy Go
kochają i przestrzegają Jego przykazań. Zdarza się
wszakże, iż motywem naszego działania stają się in
ne piękne idee, które spychają Boga na dalszy plan.
Na przykład: zapamiętanie się w e własnej pracy, w
oddaniu dla rodziny, w działalności charytatywnej,
propagowaniu kultury itp. Ustanowienie i szerzenie
sprawiedliwości na świecie płynie jednak od Boga,
działającego za pośrednictwem wierzących.
Omawiający to zagadnienie ks. prof. W. Benedyktowicz zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach
opowiadanie się po stronie ubogich i cierpiących jest
podstawowym obowiązkiem człowieka wierzącego.
Wczesny Kościół chrześcijański tych, którzy swoim
życiem opłacali wierność wobec Chrystusa, nazwał
martyroi, świadkami. M y zaś przede wszystkim
Jego, Jezusa Chrystusa, nazywamy martis, gdyż On
dobrowolnie i w męczeński sposób dał świadectwo
prawdzie słów swego Ojca.
Naszym świadectwem dla Chrystusa jest ewangeli
zacja, czyli pewien sityl życia chrześcijańskiego, któ
ry ogarnia całą osobowość wierzącego, właściwą po
stawą daje on wyraz swoim przekonaniom w zet
knięciu z otaczającym go środowiskiem społecznym,
politycznym, kulturalnym itp. Natomiast służbą Bożą
dla człowieka, często niewłaściwie rozumianą jako
nasza służba Bogu, jest nabożeństwo, w którym Bóg
przemawia do serca i duszy człowieka. Ewangeli
zacja może być również rozumiana jako kilkudniowa
akcja intensywnego przekazywania Ewangelii w zbo
rze, prowadzona z udziałem gości z kraju i z zagra
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nicy. Obowiązkiem jej uczestników i organizatorów
jest zainteresowanie się nowo pozyskanymi dla Je
zusa ludźmi, otoczenie ich odpowiednią opieką du
chową i miłością, wprowadzenie na stałe do środowi
ska ludzi wierzących.
Ten moment niezwykle silnie podkreślił w swym
wystąpieniu ks. R. Halverson, mówiąc o służbie
chrześcijańskiej i stawiając tezę o istnieniu nierozer
walnej więzi między świadectwem a społecznością.
Świadectwo w iary obejmuje bowiem całą działal
ność chrześcijanina, którą przejawia on w swoim
środowisku; miarą zaś jego miłości do Jezusa Chry
stusa i bliźnich są jego stosunki z otoczeniem.
Do podstawowych zadań każdego duchownego należy
dawanie świadectwa o społeczności w iary i pobuidzanie do świadectwa innych wierzących, tworzenie ta
kiej wspólnoty, w której wszyscy kochają się i trosz
czą o drugich, przyczyniając się wzajemnie do swe
go zbawienia.
W czasach apostolskich życie Kościoła koncentro
wało się wokół czterech spraw: głoszenia i słuchania
nauki apostolskiej, łamania chleba, trwania w e
wspólnocie i modlitwie. Współcześnie daje się zauwa
żyć zjawisko zanikania w Kościołach poczucia wspól
noty. A przecież pojedyńcze świadectwo traci swą
wartość, jeśli nie .zostaje uzupełnione wspólnym ży
ciem wiernych. Ks. Halverson zaznaczył też, że w
każdej wspólnocie może się zdarzyć komuś obrazić
drugiego człowieka. Wtedy jednak, postępując zgod
nie z zaleceniem Chrystusa (Mat. 18:15), należy pójść
i upomnieć brata, który wobec .nas zawinił, starać
się go pozyskać, pojednać się z nim, aby w żadnym
wypadku nie dopuścić do wyobcowania (siebie lub
jego) ze zboru. Wszelkie przeszkody stojące między
chrześcijanami są barierą oddzielającą ich cd Chry
stusa. Do nas więc należy przejęcie inicjatywy po
jednania. Jeśli pragnienie pojednania istnieć będzie
w ludzkich sercach i realizować się w działaniu,
wówczas możliwe się stanie zapanowanie na świecie
trwałego pokoju.
0 inicjatywach, jakie przejawiają w tej dziedzinie
Kościoły chrześcijańskie w Polsce, poinformował słu
chaczy sekretarz iFRE, ks. Z. Pawlik. K onflikty w y 
buchające nieustannie w różnych punktach naszego
globu i wyścig zbrojeń stanowią poważne zagrożenie
życia na ziemi, co jawnie sprzeciwia isię Bożej woli
1 miłości. Dlatego Kościoły czują się szczególnie od
powiedzialne zarówno za teraźniejszość, jak i za
przyszłość ludzkości. Kościoły zreszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej aktywnie pracują w Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej, organizacji, której
są współzałożycielami, i przez swych przedstawicieli
czynnie działają na rzecz pokoju w świecie.
Wszystkie zasygnalizowane powyżej zagadnienia ma
ją istotne znaczenie zarówno w życiu pojedyńczych
chrześcijan, jak ,i Kościoła, gdyż stanowią treść nau
ki Jezusa Chrystusa zawartej w Piśmie świętym. O
roli i znaczeniu Pisma w życiu Kościoła mówiła w
ąwoim wystąpieniu B. Enholc-Narzyńska. (Prelegent
ka podkreśliła przede wszystkim, że przez głoszenie
Słowa Bożego zawartego w (Piśmie św. .i jego roz
powszechnianie Kościół zaspokaja głód ducha i
tęsknotę serca ludzkiego. Biblia jest księgą mocy,
.pobudzającą do nowego życia tych, którzy się do niej
zwracają. Z jej kart Bóg przemawia do człowieka,

stawia go wobec konieczności dokonania wyboru,
wskazując mu zarazem drogę wiodącą ku lepszemu,
szczęśliwszemu życiu w Królestwie. Księgi biblijne
wymagają jednak komentarza, stale na nowo pisa
nego przez życie wierzących.
Pismo święte ma charakter misyjny, wykraczający
daleko poza granice Kościoła. Za jego pośrednictwem
zachodzi bowiem w sercu i myślach człowieka głę
boki i intymny proces, który decyduje o jego sto
sunku do Boga. Do obowiązków człowieka, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, należy przekazywanie
dalej Dobrej Nowiny.
Pismo święte spełnia też ogromną rolę w zbliżeniu
między Kościołami i w pracy ekumenicznej. Ks. dr
Visser’t Hooft zwrócił uwagę na fakt, że ruch eku
meniczny rozwinął się im.in. na gruncie odrodzenia
teologii biblijnej w latach trzydziestych bieżącego
stulecia. Wspólne spotkania chrześcijan różnych w yz
nań wokół Pisma świętego- muszą doprowadzić do
autentycznej jedności w Jezusie Chrystusie.
W ykłady i dyskusje na powyższe tematy wzbogacone
zostały projekcją film ów o następującej treści: w i
zyta Billy Grahama w Polsce, działalność B ry ty j
skiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w
Polsce oraz działalność organizacji W orld Vision,
której celem jest niesienie pomocy przede wszystkim
dzieciom zagrożonym śmiercią głodową, pozbawio
nym opieki i podstawowych środków niezbędnych

W Ś R Ó D

do rozwoju, jak również wszystkim ludziom znajdu
jącym się w kryzysowej sytuacji materialnej i mo
ralnej. Praca tej organizacji związana jest nieroz
łącznie z głoszeniem Dobrej Nowiny. World Vision
udziela różnorodnej pomocy za pośrednictwem ochotników i stałych pracowników.
Na zakończenie konferencji odbyła się swobodna w y 
miana myśli i poglądów. Wszyscy uczestnicy, zarów
no w oficjalnych wypowiedziach, jak i w prywat
nych rozmowach wyrażali w ielkie zadowolenie z udziału w tym ekumenicznym spotkaniu, obfitującym
w wewnętrzne doznania, przeżycia religijne i w głę
boką refleksję teologiczną.. N iezw ykle serdeczna i
przyjacielska atmosfera stworzona przez wykładow
ców oraz wspólne spożywanie posiłków sprzyjały tak
wymianie myśli, jak i nawiązywaniu bliskich kon
taktów między członkami różnych wyznań.
Polskiej Radzie Ekumenicznej, a w szczególności jej
prezesowi, ks. W. Benedyktowiczowi i sekretarzowi,
ks. Z. Pawlikowi, należy się serdeczne podziękowa
nie za trud i wysiłek włożony w zorganizowanie i
prowadzenie tej konferencji.
Ufamy, że ziarna Słowa Bożego rzucane na grunt
wiary i myśli w czasie tego kilkudniowego spotka
nia wzrosną w niedługim czasie i wydadzą bogate
owoce w naszym życiu religijnym i społecznym.
Ingeborga Niewieczerzał

K S I Ą Ż E K

„Z y cie po ż y c iu ”
„Życie po życiu” Raymonda A. Moody’ego jest jedną z Najpoczytniej
szych dziś w Polsce książek* i jed
ną z najbardziej kontrowersyjnych.
Przechodzi z rąk do rąk, pożyczana
od tych „szczęśliwców” , którym udało się kupić egzemplarz w księ
garniach „Veritasu” . Nakład 40-tysięczny (rozbity w dodatku na dwa
rzuty po 20 tys.), choć nie naj
niższy, okazał się jednak za mały
w stosunku do zapotrzebowania.
Zapewne wielu Czytelników sły
szało już o tej książce, ale nie
miało dotąd możliwości przeczyta
nia. Przypomnijmy więc, że obszer
ne jej fragmenty zamieszczał ty
godnik „Za i Przeciw ” w okresie
od 12I I do 21V 1978 roku, w nu
merach 7— 21.
Pragnąc dostarczyć tym Czytelni
kom, którym nie uda się dotrzeć
ani do archiwalnych numerów „Za

* Raymond A. Moody: Zycie po ży
ciu, tłum. Irena Doleżal-Nowicka,
Warszawa 1979, Instytut W ydaw
niczy „P A X ” .

i Przeciw ” ani do wydanej przez
P A X książki, jak najwięcej infor
macji o jej treści, w niniejszym
tekście powstrzymamy się od pró
by jakiejkolwiek oceny, a przedsta
w im y jak najobszerniejsze omówie
nie bądź zacytujemy fragmenty
tych rozdziałów, które wzbudzają
największe zainteresowanie. Tekst
poniższy nie będzie więc recenzją
krytyczną lecz prezentacją.
K IM

swoich wierzeń czy poglądów re li
gijnych. Starali się, w miarę jak
dorastałem, popierać wszelkie moje
własne zainteresowania i stwarzali
sprzyjające warunki, abym je kul
tywował. Dlatego też wyrosłem wy
znając nie „religię,> ustalonych re
guł, lecz zespół duchowych i re li
gijnych doktryn, nauk i problemów.
Obecnie R. A. Moody — jak to
określa — organizacyjnie należy do
Kościoła metodystów.

JEST AU TO R?
JA K P O W S T A Ł A T A K S IĄ Ż K A ?

Raymond A. Moody ukończył filo 
zofię na uniwersytecie Virginia i
zrobił doktorat w 1969 roku. Jego
zainteresowania skupiały się na
etyce, logice i filozofii języka. Już
przez trzy lata wykładał filozofię
na uniwersytecie we wschodniej
Północnej Karolinie, kiedy zdecy
dował się wstąpić na medycynę
i specjalizować się w psychiatrii.
Wyszedł z kościelnego środowiska
prezbiteriańskiego (reformowanego),
ale — jak pisze — rodzice nigdy
nie próbowali narzucić dzieciom

Po raz pierwszy jej autor zetknął
się z relacją z przeżyć „z pograni
cza śmierci” (takim terminem po
sługuje się w swej książce dla
określenia stanu śmierci klinicznej,
z której, dzięki zastosowaniu reani
macji, osoba „umarła” powraca do
życia) w 1965 roku,- jeszcze jako
student filozofii. Osobą, która „umarła” dwukrotnie podczas 10 mi
nut, był profesor psychiatrii kli
nicznej, wykładowca na uniwersy
tecie Virginia. Jego opowiadanie
o przeżyciach, jakich wówczas do

li

znał, zrobiło ,na Moodym duże wra
żenie. Zapisał tę relację na taśmie
magnetofonowej i we własnej pa
mięci. Dopiero jednak po kilku
latach wrócił do tego zapisu wsku
tek rozmowy z innym reanimowa
nym człowiekiem, którego opowieść
brzmiała niemal identycznie jak re
lacja profesora. I tak oto Moody
zajął się poważnie tą sprawą i
zaczął szukać ludzi, którzy zechcie
liby mówić o swoich przeżyciach
w czasie śmierci klinicznej. Z tych
rozmów i zwierzeń powstała książ
ka „Życie po życiu” .
Autor wysłuchał relacji ok. 150
osób, ale w książce posłużył się
tylko 50 przypadkami opowiadań
z pierwszej ręki, ludzi, którzy nie
wątpliwie przeżyli śmierć kliniczną
lub też byli bardzo bliscy śmierci
na skutek wypadku, ciężkiego uszkodzenia ciała lub choroby.
Niestety, wśród „przebadanych” za
brakło przedstawicieli innych kul
tur. Jakkolwiek w grupie tej znaj
dowały się osoby, które przed
przeżyciem śmierci klinicznej de
klarowały się jako niewierzące, to
przecież i one wzrosły na pożywTce
kultury chrześcijańskiej, a ich pod
świadomość zachowała niewątpli
wie pewne pojęcia charakterystycz
ne dla tej kultury.
czym

jest

Śm i e r ć ?

Jedni twierdzą, że śmierć jest uni
cestwieniem świadomości; inni m ó
wią z równym przekonaniem, że
śmierć jest przejściem duszy albo
umysłu w inny wymiar rzeczywi
stości. W dalszych rozważaniach
nie zamierzam dyskredytować —
pisze Moody — żadnej z tych od
powiedzi. Po prostu pragną zdać
relacją z poszukiwań, w których
osobiście wziąłem udział.
„M ODEL” U M IE R A N IA
W relacjach osób, które doświad
czyły śmierci klinicznej, występuje
zaskakująca zbieżność. Stale pow
tarza się 15 elementów, na podsta
w ie których dr Moody daje nastę
pujący opis „modelowego” umie
rania:
Człowiek umiera i kiedy znajduje
sią w momencie największego cier
pienia fizycznego, dochodzi do nie
go głos lekarza oznajmiającego jego
śmierć.
Wtedy
zaczyna
słyszeć
przykry hałas, głośne dzwonienie
albo szum, i w tej samej chwili
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czuje, że bardzo szybko porusza się
w długim ciemnym tunelu. Potem
nagle spostrzega, iż znajduje się
poza swoim fizycznym ciałem, ale
nadal przebywa w fizycznym bez
pośrednim otoczeniu i widzi swoje
ciało z pewnej odległości — J a k
widz w teatrze. Oszołomiony, zmie
szany, obserwuje nadal zabiegi re
animacyjne.
Po chwili odzyskuje panowanie nad
sobą i jakby przyzwyczaja sią do
tej przedziwnej sytuacji. Spostrze
ga, że nadal ma „ciało”, ale bar
dzo różne od dotychczasowego i obdarzone innymi możliwościami niż
to fizyczne, które zostawił. Wkrótce
zaczynają sią dziać niezwykłe rze
czy: pojawiają sią inni, żeby mu
pomóc. Widzi duchy krewnych i
przyjaciół, którzy zmarli wcześniej,
i pojawia sią przed nim pełen m i
łości, promieniejący ciepłem duch,
którego nigdy dotąd nie spotkał,
jakaś świetlista istota. Zwraca sią
ona do niego bez słów, żeby do
konał oceny swojego życia, i po
maga mu w tym, ukazując na
tychmiast
panoramą
minionych
ważniejszych wydarzeń. W pewnej
chwili zdaje sobie sprawą, że zbliża
się do pewnej bariery czy granicy
— zapewne granicy pomiędzy ży
ciem ziemskim i przyszłym. A jed
nak wie, że musi wrócić do do
czesności, że czas jego śmierci je 
szcze nie nadszedł. Nie chce tego,
gdyż pogrążony w uczuciu nie
zwykle intensywnie
przeżywanej
radości, miłości i spokoju jest za
chwycony tym, co się z nim dzieje.
Pomimo to łączy sią jakoś ponow
nie ze swym fizycznym ciałem i
żyje nadal.
Później próbuje nawet opowiedzieć
0 swym przeżyciu innym ludziom,
ale napotyka trudności. Po pierw 
sze — nie znajduje słów odpowied
nich, żeby opisać owe doznania.
Poza tym często bywa wyśmiany
1 dlatego przestaje o tym mówić.
A jednak to, czego doświadczył, ma
głęboki wpływ na jego życie, zwła
szcza na poglądy na śmierć i je j
związek z życiem.
Warto przy tym dodać, że osoby,
które „zmarły” , dają znacznie peł
niejszy opis doznań aniżeli te, któ
re zaledwie otarły się o śmierć.
Podobnie i ci ludzie, którzy długo
przebywali w stanie śmierci kli
nicznej, doznali głębszych przeżyć
niż ci, którzy byli „m artwi” krót
ko. Wszakże wszyscy oni określają
swoje przeżyć ja jako n i e w y r a 

ż a l n e , nie dające się opisać przy
pomocy pojęć, jakimi się posługu
jemy na ziemi. Doskonale ujęła to
jedna z osób „umarłych” :
Oczywiście nasz świat, ten^ w któ
rym teraz żyjemy, j e s t
trój
w y m i a r o w y , ale tamten świat
nie. I dlatego tak trudno mi o tym
mówić. Muszę panu opisywać to
wszystko w trójwymiarowych sło
wach, możliwie jak najwierniej, ale
one nie są wystarczające. Nie mogą
dać pełnego obrazu.
Wielu rozmówców dr. Moody’ego
oświadcza, że s ł y s z e l i , jak le
karz lub ktoś inny stwierdzał ich
zgon, więcej — że zapamiętali i roz
mowy, i czynności ludzi skupionych
wokół ich umarłego ciała. Te re
lacje zgadzają się całkowicie z fak
tami, jakie zapamiętali sami leka
rze lub inne osoby obecne przy
„śmierci” pacjenta.
Wielu reanimowanych doznawało w
momencie śmierci niezwykłych w ra
żeń słuchowych; najczęściej był to
przykry hałas, dokuczliwy świst,
brzęczenie itp. W kilku przypad
kach słyszano dźwięki miłe, np.
piękną muzykę lub odległe bicie
dzwonów.
Wraz z pojawieniem się wrażeń
słuchowych ludzie mają 'uczucie,
że są szybko wciągani w jakąś
ciemną przestrzeń. Opisywano ją
(...) jako pieczarą, studnią, rów,
zamknięcie, £inel, lej, próżnią, pu
stką, kanał, doliną, cylinder. Cho
ciaż ludzie ci posługiwali się róż
nymi określeniami, jasne, że wszy
scy starali się wyrazić jedno po
jęcie.
PO Z A CIAŁEM
...Po tym szybkim przejściu przez
ciemny tunel umierający doznaje
często niezwykłego zdumienia, gdyż
w tym momencie się zdarza, iż
patrzy na własne ciało z jakiegoś
zewnętrznego punktu, jako „widz”
lub „trzecia osoba w pokoju”, albo
jakby oglądał wydarzenie „na sce
nie w teatrze lub w kinie” (...)
Wiele osób przebywanie poza włas
nym ciałem uważa za rzecz tak
niemożliwą, że nawet kiedy tego
doświadczają, czują się całkiem oszołomione i przez pewien czas nie
wiążą tego ze śmiercią. Są zdumio
ne tym, co się z nim i dzieje: dla
czego nagle patrzą na siebie jak
widzowie.

Reakcje emocjonalne na ten dziw
ny stan. bywają różne. Większość
ludzi stwierdza, że najpierw czuli
rozpaczliwą chęć powrotu do 'swe
go ciała, ale nie wiedzieli zupełnie,
jak to zrobić. Inni znów byli prze
rażeni, wprost w panice. Byli też
tacy, którzy podchodzili do tego
zjawiska z całym spokojem...
...Odmienna także bywa postawa
poszczególnych osób wobec włas
nego ciała, od którego się oderwa
ły. Na ogół niepokoją się o nie.
Pewna młoda kobieta, która w m o
mencie tego przeżycia była słu
chaczką szkoły pielęgniarskiej, wy
raża zrozumiały w je j sytuacji lęk:
„W szkole pielęgniarskiej starano
się nas nakłonić, żebyśmy po śmier
ci oddały nasze ciała na potrzeby
nauki. To było śmieszne, ale kiedy
patrzyłam, jak starają się przy
wrócić m i oddech, pomyślałam: —
Nie chcę, żeby używali mego ciała
do badań” .
Dwie inne osoby wyraziły tę samą
obawę, kiedy przekonały się, że są
poza ciałem. Co ciekawe, obie re
prezentowały medycynę: byli to le 
karz i pielęgniarka.
W innym przypadku niepokój o
własne ciało przybrał form ę żalu
(...) Kilka osób powiedziało (...), że
czuło obcość wobec własnego ciała,
inni zaś mówili, że nie doznawali
żadnych specjalnych uczuć wobec
swoich ciał (...) W kilku badanych
przeze mnie przypadkach — pisze
dalej dr Moody — umierający, któ
rych dusza, umysł, świadomość (czy
jak to nazwać), oderwały się od
ciała, mówili, że po tym wyzwole
niu nie czuli, by w ogóle kiedyś
przebywali w ciele. Czuli się tak,
jakby byli „czystą” świfhomością.
Jeden z nich opowiada: „Czułem
wtedy, że mogę widzieć wszystko
wokół siebie — łącznie z ciałem
leżącym na łóżku — nie zajmując
wcale miejsca” , to znaczy "jakby
był punktem świadomości. Inn i
twierdzili, że po wydostaniu się ze
swojej powłoki cielesnej w ogóle
nie m ogli sobie przypomnieć, czy
byli w jakimś „ciele” , gdyż tak
urzekło feh to, co się wokół ^działo.
W NO W YM

CIELE

Większość rozmówców dr. Moody’ego nie ma natomiast żadnej
wątpliwości, że po uwolnieniu się
z fizycznego ciała znaleźli się w
jakimś innym, które autor książki
nazywa „ciałem duchowym” .

Osoby umierające uświadamiają so
bie swoje ■duchowe ciało przede
wszystkim z powodu trudności na
wiązania kontaktów z ludźmi ży
wymi. A więc kiedy znajdują się
poza swoim fizycznym ciałem, prze
konują się, że mimo rozpaczliwych
wysiłków nie są w stanie, powie
dzieć tego, co się z nim i dzieje,
gdyż nikt ich nie słyszy (...); nikt
(ich) również nie widzi. Personel
medyczny czy inne osoby zebrane
wokół ciała fizycznego nfiogą pa
trzeć wprost na człowieka w du
chowym ciele i w ogóle go * nie
dostrzegają. Jego ciało duchowe po
zbawione jest również gęstości, otaczające fizyczne przedmioty prze
nikają przez nie z łatwością i nie
może dotknąć żadnej osoby czy
przedmiotu...
...Dalej
wszyscy
(...)
rozmówcy
stwierdzają, że to duchowe ciało
jest również pozbawione ciężaru.
Większość zauważa to w momen
cie, gdy — jak w cytowanych uprzednio przypadkach — unoszą się
pod sufit pokoju albo w powietrze.
Wiele osób określa to jako „uczu
cie pływania”, „uczucie braku cię
żaru” albo „uczucie szybowania” ...
...Panuje zgodne przekonanie, że
ciało duchowe ma form ę albo
kształt (czasem kulistej, a czasem
amorficznej
chmury, nieraz też
przypomina ciało fizyczne) i nawet
części (jakby odbicia albo płaszczy
zny analogiczne do rąk, nóg, gło
wy i tak dalej)...
...Wreszcie prawie każdy mówił o
bezczasowości
tego pozacielesnego stanu. Wiele osób mówiło
(...), że chociaż muszą określić swój
pobyt w duchowym ciele w kate
goriach czasu (ponieważ język ludz
ki jest nim uwarunkowany), czas
nie był w istocie elementem ich
doznań, tak jak to jest w życiu
fizycznym. ,
W tym nowym, duchowym stanie
nie jest zakłócona ani zdolność po
ruszania się, ani myślenia. Prze
ciwnie, procesy myślowe przebie
gają szybciej i jaśniej niż w ciele
fizycznym, a zmysły wzroku i słu
chu są sprawniejsze. Przy czym
„słyszenie” polega nie na słyszeniu
fizycznych głosów i dźwięków, lecz
j jakby na chwytaniu myśli osób
znajdujących się wokół „zmarłego” .
Tak o tym opowiedziała jedna z
rozmówczyń dr. Moody’ego:
Widziałam ludzi wokoło i mogłam
zrozumieć, co mówią. Nie słysza

łam ich jednak, tak jak słyszę pa
na. Raczej wiedziałam, co oni my
ślą, dokładnie wiedziałam, ale tyl
ko umysłem, a nie na podstawie
ich słów. Mogłam to uchwycić, nim
otworzyli usta, żeby to powiedzieć.
SAMOTNOŚĆ
..W tym bezcielesnym stanie czło
wiek jest odcięty od innych ludzi.
Może widzieć inne osoby i w pełni
rozumieć ich myśli, one jednak nie
są w stanie ani widzieć go, ani
słyszeć. Porozumienie z innymi istotami ludzkimi jest praktycznie
biorąc niemożliwe nawet poprzez
zmysł dotyku, ponieważ jego du
chowemu ciału brak jest gęstości.
Tak więc nic dziwnego, że po pew
nym czasie rodzi się uczucie izola
cji i osamotnienia. Jeden z moich
rozmówców — kontynuuje dr Moo
dy — widział swoje otoczenie w
szpitalu — lekarzy, pielęgniarki i
inne osoby z personelu, wykonu
jące swoje obowiązki — mimo to
w żaden sposób nie mógł z nim i
nawiązać porozumienia i dlatego
był „tak rozpaczliwie samotny” .
W ielu innych opisało m i to uczucie
głębokiego osamotnienia, które ich
wtedy ogarnęło...
Jednak w miarę jak umierający
coraz głębiej pogrąża się w prze
żywanie śmierci, uczucie osamotnie
ni zanika, gdyż w pewnym momen
cie przychodzą do niego inni, żeby
mu pomóc w tym przejściowym
etapie. Mogą to być duchy zmar
łych krewnych albo przyjaciół.
S PO TKAN IE
ZE Ś W IE TLIS TĄ IS TO TĄ
Elementem najczęściej występują
cym (...) w zbadanych przeze mnie
relacjach — pisze dr Moody — jest
spotkanie z bardzo jasnym świat
łem, które to zjawisko wywarło
niezwykle silne wrażenie na każ
dym z moich rozmówców. Zna
mienne, że z początku' to światło
jest słabe, ale szybko nabiera m o
cy, aż wreszcie staje się nieziemsko
olśniewające. Jednak, choć zwykle
określane jako białe albo „jasne”,
jest ono jasnością nie do opisania;
wiele osób podkreśliło, że nie ośle
piało...
Pom im o niezwykłości tego światła
nikt nie w ątpił,'że była to istota,
świetlista istota. Co więcej —
twierdzono, że miała bardzo okre
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śloną osobowość. Miłość i ciepło,
jakie z niej emanowały, nie dadzą
się opowiedzieć, umierający czuł
się niejako otoczony przez tę istotę,
wchłonięty przez nią, uspokojony
wewnętrznie i zaakceptowany. Świa
tło to wprost magnetycznie i nie
odparcie przyciągało.
Ciekawe, że o ile powyższy opis
świetlistej istoty był zawsze taki
sam, identyfikacja je j zależała od
poszczególnych osób i była chyba
w znacznej mierze funkcją wycho
wania
religijnego,
wykształcenia
albo wierzeń. I tak większość osób
wyrosłych na tradycji chrześcijań
skiej czy ludzi wierzących identy
fikowała to światło z Chrystusem
(...) Dwoje Żydów określiło to świa
tło jako „anioła” (...) Każdy jednak
starał się powiedzieć, że uważa tę
istotę za wysłannika albo przewod
nika. Człowiek, który uprzednio
nie miał żadnych przekonań re li
gijnych ani przygotowania re lig ij
nego, po prostu określał to, co wi
dział, jako „świetlistą istotę” ...
W krótce po ukazaniu się owa isto
ta nawiązuje kontakt z osobą umierającą (...) moi rozmówcy tw ier
dzili, że nie słyszeli fizycznego gło
su ani dźwięków, ani też nie od
powiadali tej istocie słyszalnymi
dźwiękami. Stwierdzili natomiast,
że miało miejsce bezpośrednie i
swobodne przekazywanie myśli, i
to w sposób tak jasny, że nie ist
niała żadna możliwość, by nie zro
zumieć światła albo mu skłamać...
...Owa istota prawie natychmiast
kieruje pewną myśl do osoby, któ
rej się tak dramatycznie pojawiła.
M oi rozmówcy tę myśl próbowali
zwykle sformulłować jako pytanie.
Na przykład: Czy jesteś gotów um
rzeć? Czy jesteś przygotowany do
śmierci? Co zrobiłeś w życiu god
nego pokazania mi? I: Czy to, cze
go dokonałeś w życiu jest wystar
czające?...
Muszę dodać, że wszyscy moi roz
mówcy podkreślali fakt, iż to py
tanie — tak zasadnicze, jeśli idzie
o jego tonację uczuciową — nie
miało w sobie nic z potępienia (...)
Każdy bez wyjątku czuł wszech
ogarniającą miłość i życzliwość, emanujące od światła, niezależnie
od treści odpowiedzi. Pytanie to
zadawane jest chyba raczej w in 
tencji, by umierający zastanowił
się nad swoim dotychczasowym ży
ciem, żeby wyjawił, co o nim są
dzi...
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Niektórzy
z moich
rozmówców
twierdzą — kontynuuje autor —
że choć nie potrafią tego wytłuma
czyć należycie, widzieli wszystko,
co kiedykolwiek zrobili (...) Byli
tacy, którzy przez pewien czas po
tym przeżyciu potrafili przypom
nieć sobie swą przeszłość bardzo
dokładnie.
Niektórzy odebrali to jako zabieg
wychowawczy ze strony świetlistej
istoty. Kiedy patrzyli na ten prze
gląd, owa istota jakby chciała pod
kreślić ważność dwóch spraw w
życiu: by kochać bliźnich i by sta
le zdobywać wiedzę...
POW RÓT DO FIZYCZNEG O
C IA Ł A
W zebranych przeze mnie relacjach
— czytamy dalej — występuje du
ża różnorodność, jeśli idzie o spo
sób i przyczyny powrotu do ciała
fizycznego. Większość po prostu
odpowiedziała, że nie wie jak czy
też dlaczego wróciła, inni, że mogą
się tylko domyślać. Kilka osób bar
dzo wyraźnie czuło, że to ich wła
sna decyzja sprawiła, że w rócili do
ciała i do ziemskiego życia (...)
Inni są przekonani, że to Bóg p ozw o l i ł im żyć — czy też świetli
sta istota — w odpowiedzi na ich
własną prośbę (zwykle ta prośba
była altruistyczna) albo dlatego, że
Bóg czy ta istota m ieli najwidocz
niej zamiar powierzyć im jakąś m i
sję...
Tylko kilka osób pamięta „pow rót”
do swego ciała. Większość stwier
dza, że pod koniec „zasnęli” albo
stracili przytomność, by później obudzić się w swej cielesnej po
włoce.
W PŁYW

N A ŻYCIE

I N A STOSUNEK DO ŚMIERCI
...Wiele osób mówiło mi — pisze
dr Moody — że ich życie niejako
poszerzyło się i pogłębiło, że stali
się bardziej skłonni do rozmyślań
i bardziej zaczęli się interesować
filozofią dotyczącą rzeczy ostatecz
nych...
Panuje godna podziwu jednomyśl
ność co do tej lekcji, wyniesionej
z owych spotkań ze śmiercią. P ra 
wie wszyscy m oi rozmówcy pod
kreślili doniosłość kultywowania w
życiu doczesnym miłości do bliź
nich, miłości wyjątkowej, i głębo

kiej (...) Poza tym wiele (...) osób
podkreśliło, jak ważne jest poszu
kiwanie wiedzy. W trakcie swych
doświadczeń zostało im przekazane,
że nabywanie wiedzy trwa nawet
po życiu na ziemi...
Jak można było oczekiwać, te prze
życia wywarły głęboki wpływ na
postawę człowieka wobec fizycznej
śmierci, zwłaszcza na poglądy tych,
którzy przedtem spodziewali się, że
po śmierci nic nie ma. W takiej
czy innej form ie wszyscy wyrazili
myśl, że nie boją się już śmierci.
To jednak wymaga wyjaśnienia. Po
pierwsze, pewne form y śmierci są
oczywiście niepożądane, po drugie,
żadna z tych osób nie szuka świa
domie śmierci. Są przekonani, że
dopóki żyją fizycznie, muszą wy
pełniać swoje zadania, i zgodziliby
się zapewne ze słowami pewnego
mężczyzny, który mi powiedział:
„Muszę dokonać wielu zmian, za
nim odejdę z tego świata” . Podob
nie wszyscy oni potępiają samo
bójstwo jako sposób pow rotu* do
krainy, którą tylko na krótko
ujrzeli.
...Przyczyna, dla której śmierć nie
jest już dłużej zjawiskiem przera
żającym, o czym mówią wszystkie
powyższe relacje, jest następująca:
po tych doznaniach nikt nie żywi
wątpliwości co do przeżycia śmier
ci cielesnej. To nie jest już tylko
abstrakcyjna możliwość, ale fakt
doświadczony osobiście...
Nawet ci, którzy przedtem m ieli
tradycyjne przekonania co do istoty
przyszłego świata, odeszli w pew
nym stopniu od nich, idąc za tym,
co sami przeżyli w zetknięciu ze
śmiercią (...) Wiele osób powróciło
z nową koncepcją i nowym zro
zumieniem przyszłego świata —
wizją, która ukazuje nie jedno
stronny osąd, lecz raczej wszech
stronny rozwój, mający jako osta
teczny cel samorealizację. Wedle
tego nowego poglądu rozwój du
szy, zwłaszcza w dziedzinie miłości
i wiedzy, nie kończy się wraz ze
śmiercią. Wręcz przeciwnie, trwa
dalej po drugiej stronie, jeśli nie
wiecznie, to z pewnością przez pe
wien czas, i to na skalę, którą m o
żemy ledwie dostrzec, kiedy je 
steśmy w fizycznych ciałach, gdyż
patrzymy przez „ciemną szybę” ...
Oprać. B.St.

W Ś R Ó D

K S I Ą Ż E K

Z a c z y n
Przed dwoma laty (w nr 12/77)
omówiłem tutaj dwa pierwsze
tomy „Encyklopedii Katolic
kie j ” . Podkreśliłem wtedy sze
rokość tematyczną dzieła oraz
szerokość poglądów redakcji i
autorów poszczególnych haseł.
To samo należy powiedzieć o
trzecim tomie KUL-owskiego
wydawnictwa (hasła „Cenzor”
— „Dobszewicz” ). „Encyklope
dia” informuje konkretnie rów
nież o innych wyznaniach
chrześcijańskich i innych religi ach,
przedstawia
nawet
wyznawców ateistycznych sys
temów
myślowych;
maluje
poza tym swoiste tło kultu
rowe działalności Kościołów,
podając
zwięzłe
informacje
o twórcach kultury z za
znaczeniem ich stosunku do religii. Czytamy więc np. w to
mie III o Chopinie i Corneille’u,
0 historyku literatury polskiej
Ignacym Chrzanowskim i o fi
lozofie radzieckim A. M. Deborinie (Joffem).
Dla mnie jednak nieporównanie
ważniejszy jest materiał infor
macyjny
dotyczący
samego
chrześcijaństwa. I cieszę się,
że z „Encyklopedii’ mogę do
wiedzieć się nie tylko o Chomiakowie, ale i o innym, mniej
znanym teologu prawosławnym,
Antonim Chrapowickim (1863
— 1936), metropolicie kijowskim
1 katolickim, który był jednym
z „inspiratorów odnowy teolo
gii prawosławnej przez zako
rzenienie jej w tradycji Ojców
wschodnich i wyzwolenie spod
wpływów zachodnich” (hasło
opracowali Wacław Hryniewicz
i Stanisław Napierała). Słowo
„wyzwolenie” nie oznacza tu
chyba jakiejś odnowy dialogu,
nie oznacza zamknięcia we
własnym świecie myślowym, ale
powrót do własnego, oryginal
nego wczytywania się w Pismo
i Tradycję. To jednak tylko mo
je domysły, pobożne życzenia...
Są i mniej znane postacie świa
ta ewangelickiego. Np. ks. Jan

Chuć (Kutsch, żył w latach
1734— 1814), kaznodzieja i pi
sarz religijny, superintendent
kluczborskiego okręgu kościel
nego, który uczył polskiego nie
mieckich pastorów i opracował
kilka podręczników polsko-nie
mieckich (pisze o nim Jerzy
Oleksiński).
W I tomie czytaliśmy o adwen
tystach, tu zaś mamy hasło
„Chrześcijanie dnia sobotniego”
informujące piórem Bronisława
Ciesielskiego o wspólnocie, któ
ra powstała w Polsce w 1933
roku, „w wyniku rozłamu spo
wodowanego przez Alfreda Kubego i jego brata Pawła (...) w
Kościele Adwentystów Dnia
Siódmego” . Widnieje również
hasło „Chrześcijaniń” : chodzi o
miesięcznik, organ Zjelnoczonego Kościoła Ewangelicznego w
Polsce. (Nie przypuszczałem lat
temu dziewięć, pisząc artykulik
o tym piśmie, że zasłużę sobie
w ten sposób na wzmiankę w
encyklopedii: Józef Mrózek w y
mienił tę publikację w biblio
grafii tematu.)
Każdego powinno zaintereso
wać hasło „Coornhert Dirck
Volckertzoon. Był to mianowi
cie szęsnastowieczny humanis
ta i teolog w stylu Erazma z
Rotterdamu. Nie aprobując w
pełni żadnego z ówczesnych
stanowisk wyznaniowych, kry
tykując je z pozycji renesanso
wego humanizmu, troszczył się
szczególnie o tolerancję religij
ną, o wolność sumienia. „Wła
dzom świeckim odmawiał pra
wa bezpośredniej ingerencji w
sprawy religijne (...), głosił, że
panujący nie jest głową Koś
cioła i dlatego nie ma prawa
karać śmiercią za herezję, lecz
tylko za wykroczenia przeciw
prawu powszechnemu; dopusz
czał również tolerancję wobec
ateistów” . Wskazywał m.in. na
przykład tolerancji w
Polsce
(hasło to jest dziełem Jerzego
Misiurka).
Gdy już jesteśmy przy polskiej

tolerancji, nie sposób nie wspo
mnieć o „Colloquium Charitativum” . Był to zjazd katolików,
luteran, kalwinistów i braci
czeskich (arian nie zaproszono),
zwołany do Torunia w r. 1645.
Edmund Piszcz pisze, że inte
resowano się tym spotkaniem
w całej Europie: „stanowiło ono próbę osiągnięcia jedności
przez konfrontację -poglądów;
choć nie przyniosło spodziewa
nych
rezultatów,
wzbudziło
szacunek dla duchowych i po
litycznych przywódców Polski,
dając
początek
swoistemu
praktycznemu
ekumenizmowi;
według współczesnych history
ków „Colloquium” było naj
większym
międzynarodowym
spotkaniem irenicznym” . Ma
jąc takie tradycje, moglibyśmy
dziś przodować w dziedzinie
„irenicznej” ; niestety, pierw
szego miejsca nie mamy na pe
wno — choć na vpewno i nie
ostatnie.
„Encyklopedia Katolicka” słu
ży nam w tej szlachetnej ry
walizacji nie tylko przez to, o
czym pisze*, a le.i tym, jak pi
sze. Hasła odnoszące się do
spraw innych wyznań opraco
wali albo ich reprezentanci, al
bo tacy np. katoliccy ekume* W tym punkcie zauważyłem mały
'brak. W licznych hasłach geogra
ficznych „Encyklopedia” podaje in
formacje
o
różnych
Kościołach
działających
na
danym
terenie.
„Różnych” nie znaczy „wszystkich” ,
niemniej myślę, że w haśle „Cho
dzież” powinna się znaleźć nie tyl
ko informacja o parafii katolickiej
i laterańskiej stacji kaznodziejskiej,
ale i metodystycznej placówce dusz
pasterskiej. Choćby dlatego, że kie
ruje nią duchowny niewątpliwie,
■choć swoiście, ekumeniczny, ks. Ja
nusz Ostrowski, który założył tu
nawet własny ośrodek międzywy
znaniowych spotkań.
Wśród innych Czechowskich i Cze
chowiczów uwzględniłbym również
w II wydaniu Michała Belinę Cze
chowskiego (1318— 1876), misjonarza
adwentyzmu w Europie, o którym
Wydawnictwo „Znaki Czasu” w y 
dało ostatnio książkę.
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meniści, jak ks. Wacław Hry szą myśl...), ale cóż .tu znaczy
niewicz czy bp Alfons Nossol. słowo „sekciarstwo” ? Obawiam
Oczywiście i w ich ujęciu za się, że po prostu działalność
pewne nie wszystko chrześcija niektórych innych chrześcijan.
nom innych wyznań odpowia Otóż wiadomo, że określenie
da. Może więc na przykład ktoś to uważane jest przez tych,
z luteran nie zgodzi się z twier wobec których jest stosowa
dzeniem, że Luter przeakcento- ne,
za
obraźliwe,
trzeba
wał znaczenie soteriologii kosz więc wykreślić je ze słownika.
tem
chrystologii
właściwej Chyba że — zgodnie z moją
(„Chrystocentryzm” ,
kolumna dawniejszą propozycją — bę
297), ale nie uzna chyba tego dziemy to słowo rozumieć jako
sformułowania za nieekume- określenie pewnej specyficznej
niczne, choćby dlatego, że ka ciasnoty wyznaniowej,
która
toliccy autorzy „Encyklopedii” prowadzi do nadmiernego ak
(bywają krytyczni również w o centowania zasad doktrynal
bec stanowisk zajmowanych nych specyficznych dla danego
w przeszłości przez ich własny wyznania, a nie należących do
Kościół.
wierzeń
ogólnochrześcijańskich.
Tak
rozumiane
.sekciar
Sam jednakże proponowałbym
w drugim wydaniu korektę stwo trafia się jednak we
sformułowań, które na mój wszystkich Kościołach!
gust ekumeniczne nie są. Na
kolumnie 850 czytamy, że cza
sopismo częstochowskie ,,Myśl
Katolicka” <1908-1914) „zwal
czało modernizm i sekciarst
w o” : mniejsza tu o modernizm
(za który w tamtych czasach
uważano w Kościele rzymsko
katolickim niemal każdą śmiel

PRZEGLĄD

Inny szczegół to zdanie z ha
sła „Częstochowska Matka Bo
ża. II. Rozwój kultu” (kol. 858):
„Opieka Matki Boskiej Często
chowskiej nad narodem (oczy
wiście polskim — J.T.) ujawni
ła się w licznych nawróceniach
innowierców (...), co przyczyni
ło się m.in. do religijnego i et

EKUMENICZNY

Z ZAGRANICY
0 Na terenie Ekumenicznej (Wspól
noty (Zakonnej w Taize '(Francja)
obradowała komisja „Wiara i Ustrój” ŚRiK pod przewodnictwem
jprof. iNikosa INissiatisa i dr. (Luka
sa Vi.schera. Komisja pracowała
m.in. nad tekstami wyrażającymi
wsipólne stanowisko Kościołów na
temat chrztu, eucharystii i urzędu
kościelnego. Zgromadzeni teologo
wie, w (Liczbie ók. pięćdziesięciu,
odbyli także rozmowy z o. Rogerem
śchutzem, przeorem Wspólnoty w
Taize. Przypominamy, że pełno
prawnymi członkami komisji „W ia 
ra i Ustrój” jest też dwunastu teo
logów rzymskokatolickich.

włącznie. W przyszłym roku, w
marcu, ma się odbyć w Trynida
dzie konsultacja
poświęcona tej
sprawie. Chodzi zarówno o lepsze
poznanie ruchu charyzmatycznego,
jak i o zorientowanie się w reak
cjach instytucji kościelnych na ten
ruch. Spośród 50 uczestników jed
ną połowę stanowić będą przedsta
wiciele ruchu charyzmatycznego, a
drugą — oficjalni reprezentanci
Kościołów członkowskich Ś R K i
Kościoła Rzymskokatolickiego.

# Światowa Rada Kościołów prag
nie pogłębić i rozszerzyć dialog z
tzw.
charyzmatycznymi
ruchami
odnowy, rozwijającymi się prawie
we wszystkich Kościołach chrześci
jańskich,
z
rzymskokatolickim

b e r t ’ R -u-nc i e,
dotychczasowy
biskup St. Allbans. Nowy arcybi
skup studiował w Oksfordzie i
Cambridge. W 1951 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Old 19713 r.
współprzewodniczył
anglikańsko-
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;# W Anglii wybrano sto drugiego
arcybiskupa Caniterbury i honoro
wego prymasa Wspólnoty Kościo
łów Anglikańskich. Został nim R o-

nicznego scalenia narodu” . No
cóż, w każdym razie wpływ
świata pozaziemskiego na nasz
świat nie zawsze daje się ująć
w kategorie właściwe naukom
historycznym, więc lepiej go
w tego rodzaju przypadkach
pomijać...
Są to jednak właśnie szczegóły,
drobiazgi, rażące tylko na bar
dzo dobrym tle całości. I choć
znaki sprzeciwu lub zapytania
można by mnożyć (czemu np.
w haśle „Czyściec” obok w y 
kładu doktryny katolickiej na
ten temat mamy analogiczny
wykład nauki prawosławnej, a
protestanckiej — brak?). Styl
całości jest, żeby tak rzec po
katolicku, soborowy.
Ktoś jednak zapyta: i co z te
go? Czy nie jest to kwiatek
przy kożuchu wzajemnej igno
rancji, nieufności, niechęci, jeś
li nie nienawiści wręcz? Otóż
pewno jest to kwiatek dużo
ładniejszy niż kożuch pachnący,
ale kwiatek, który jest ewan
gelicznym zaczynem. Szkoda
tylko, że go tak mało.
Jan Turnan

prawosławnej komisji teologicznej.
Jest zdecydowanym przeciwnikiem
ordynacji kobiet, natomiast opo
wiada się za możliwością udziela
nia po raz w tóry ślubu osobom
rozwiedzionym. (Pragnie pełnej jed
ności z Kościołem Rzymskokatolic
kim. A bp Ruńcie jest pierwszym
arcybiskupem Canteibury w ybra
nym -na to stanowisko przez re
prezentatywne gremium kościelne.
Dotychczas bowiem arcybiskupów
mianował monarcha na propozycję
premiera.
j# Dr Carl Mau, sekretarz general
ny Światowej Federacji Luterańskiej, przemawiając na posiedzeniu
Komitetu Wykonawczego swej o r
ganizacji
w
Joinville ((Brazylia)
stwierdził, że jakkolwiek między
ŚRK a światowymi związkami w y 
znaniowymi rozwijają się ścisłe
kontakty, to jednak nie wszystkie
Kościoły luterańskie aprobują ten
rozwój i nie wszystkie uczestniczą
w równej mierze w pracach ŚRK.
Sprawa wymaga dokładnego prze
myślenia i dyskusji w łonie świa
towej rodziny luterańskiej.

0 Ta sama Federacja zwróciła się
do Kościołów członkowskich z proś
bą o sprawozdania z inicjatyw, ja
kie zostały podjęte w ostatnich la
tach przeciwko apartheidowi. Ostatnie Zgromadzenie Ogólne ŚFL
podjęło uchwałę stwierdzającą, że
„zadaniem Kościołów jest publicz
ne i jednoznaczne odrzucanie ist
niejącego systemu apartheidu” , a
Komitet Wykonawczy stwierdził, że
„będzie
itak
długo
przypominał
Kościołom członkowskim o tej uchwale, aż wszystkie one odrzucą
apartheid w praktyce” .
• ŚFL przeznaczyła w swoim bud
żecie 4 miliony dolarów na reali
zację 42 projektów rozwojowych w
Trzecim Świecie. Projekty dotyczą
opieki
zdrowotnej,
szkolnictwa,
.rolnictwa i prac socjalnych.
A Siedmioosobowa
delegacja
Światowego Aliansu Reformowane
go ']óod przewodnictwem prezyden
ta, prof. dr. Jamesa McCorda, zło
żyła oficjalną w izytę prawosław
nemu patriarchatowi w Konstan
tynopolu. Celem spotkania było omówienie podjęcia dialogu prawosławn o-reformowanego na
płasz
czyźnie światowej. Prof. MctCord
stwierdził na zakończenie wizyty,
że można się spodziewać dobrego
przebiegu dialogu, gdyż obydwa
Kościoły „pragną jedności Kościo
ła opartej na w ierze apostolskiej”
i# Związek Kościołów Ewangelic
kich w NRD i Rada Kościołów Ewangelickich w RFN w ydąły z okazj-i 40 rocznicy wybuchu drugiej
wojny światowej wspólne -oświad
czenie, mówiące o szczególnej od
powiedzialności Kościołów w obu
państwach .niemieckich za pokój i
o obowiązku konsekwentnego w y 
chowania w duchu pokoju. Oświad
czenie zostało -odczytane w niedzie
lę, 2 września br., z wszystkich am
bon ewangelickich w NRD i R F N
oraz zamieszczone w prasie koś
cielnej.
^ Według obliczeń statystycznych
dokonanych
przez
Centrum
do
spraw Ewangelizacji Światowej w
Nairobi
(Kenia)
w
najbliższym
dziesięcioleciu
znacznie
wzrośnie
liczba chrześcijan na świecie. Na
leży jednak liczyć się z tym, że w
Kościołach zinstytucjonalizowanych
— europejskich i północnoamery
kańskich — liczba członków w y 
raźnie
się
obniży.
Największy
wzrost dokona się w krajach tzw.

Trzeciego Świata. Np. w A fryce
tylko w
ubiegłym roku ponad
sześć
milionów
ludzi
przyjęło
chrzęści j aństwo.
# W Edynburgu (Szkocja) odbył
się po raz pierwszy Międzynarodo
w y Kongres Duszpasterstwa i Po
radnictwa, w którym wzięło 'udział
ok.
400 przedstawicieli
różnych
Kościołów z całego świata. Jednym
z referantów był dr Strojnowski
z Katolickiego Uniwersytetu . Lu 
belskiego. Obrady toczyły się pod
hasłem:
„Odwaga
do
realizacji
wolności” .
Omawiano
sprawy
kształcenia duszpasterzy i dorad
ców życiowych oraz kwestię współ
pracy z psychiatrami.
|# Socjolog M i к los Tomka opubli
kował na łamach miesięcznika „Valosag” wyniki badań nad religij
nością Węgrów. Jak wynika z tych
danych, co drugi dorosły W ęgier
uważa się za człowieka religijne
go. Wśród osób, które przekroczyły
60 rok życia, za religijnych -uważa
się 65,,8%, a na wsi j— nawet 90%.
Jednakże zaledwie '20% dorosłych
uczęszcza regularnie
do kościoła.
Socjolog węgierski wysnuwa wnio
sek, że spada tradycyjna pobożność
kościelna, ale rozw ijają się nowe
nie
zinstytucjonalizowane
form y
religijności.
■O W
naddumajskiej
prowincji
Kościoła
Ewangelicko-Reformowa
nego na Węgrzech wprowadzono w
urząd nowego biskupa. Został nim
ks. A t;i 11 а К o v a c s, który objął
to stanowisko po zmarłym niedaw
no -bp. Lajosu Bakosu. Przed no
minacją ks. A. Kovacs był radcą
duchownym Synodu Generalnego
swego Kościoła. Posiada też boga
te doświadczenie w międzynarodo
wej pracy ekumenicznej, jest m.in.
członkiem
Komitetu
Doradczego
Konferencji
Kościołów
Europej
skich.
'
0 W e wszystkich akademiach i
seminariach duchownych Patriar
chatu Moskiewskiego wprowadzono
nowy przedmiot nauczania: histo
rię Kościołów przed chalcedońskich
(czyli tych, które nie uznały uchwał
Soboru Chalcedońskiego z 451 r. i
odłączyły się od oficjalnego Koś
cioła). Zarazem chrześcijanie koptyjscy, etiopscy, syryjscy, malabarscy i ormiańscy, którzy pragną
studiować w akademiach duchow
nych w Zagorsku i Leningradzie,
otrzymają specjalne stypendia. Sto

sując takie środki Patriarchat M o
skiewski pragnie przygotować dro
gę do oficjalnych rozmów z Kościo
łami przedchalcedońskimi. Już w
K IX w. prawosławie rosyjskie po
dejmowało
próby
ustanowienia
stosunków z tymi Kościołami. Uda
ło się w tedy nawiązać je tylko z
syryjskimi nestorianami w Persji.
(0 Sześć
wyznań
protestanckich
(reformowani, -anglikanie, metodyś
ci, baptyści, tzw. uczniowie Chry
stusa i wspólnota braci) z okręgu*
Swindon k. Oksfordu pragnie pod
porządkować się jednemu biskupo
wi. Jeśli propozycja zostanie przy
jęta przez zgromadzenie delegatów,
reprezentujących 100 tys. prote
stantów zamieszkałych na tym ob
szarze, i jeśli nie założy veta an
glikański Kościół państwowy, w ów 
czas wiosną przyszłego .roku można
będzie obsadzić funkcję „ekume
nicznego” biskupa.
|# Rząd turecki w nocie do mini
sterstwa spraw zagranicznych Gre
cji uznał Patriarchat Ekumeniczny
w Istambule (Konstantynopol) za
„instytucję podlegającą prawom tu
reckim” i z tego tytułu nie uznaje
swego postępowania względem Pa
triarchatu za mieszanie się w w e
wnętrzne sprawy Grecji. Wydział
do spraw kościelnych przy greckim
ministerstwie spraw zagranicznych
zaprotestował przeciw
szykanom,
jakim rząd Turcji poddaje patriar
chę Dymitriosa I i jego współpra
cowników.
lO od przeszło dwudziestu lat trwa
w szwedzkim Kościele augsburskim
spór o dopuszczenie kobiet do urzędu duchownego. Spór, którego
końca nie widać, w yw ołuje napię
cie zarówno w kręgach kościelnych,
jak i w stosunkach między Koś
ciołem a państwem. W 1958 r. w y 
szła ustawa w pełni równouprawniająca mężczyzn i kobiety w urzędzie duchownego. Wydawało się,
że opozycja przeciwko ustawie jest
tylko kwestią czasu. A jednak po
upływie 120 lait okazało się, że
znaczna część księży z młodego
pokolenia sprzeciwia się dopuszcze
niu kobiet do pełnienia funkcji
duchownego.
((0 W RFN zmarł w wieku 78 lat
ks. dr K u r t
H u t t e n , jeden z
najwybitniejszych w świecie znaw
ców sekt
chrześcijańskich.
Jego
znakomita praca pt. „Wizjonerzy,
marzyciele,
entuzjaści”
(„Seher,
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Griibler, Enthusiasten” , 1950) uka
że się wkrótce w dwunastym, jesz
cze iprzez autora poprawionym w y
daniu. Dr Hutten był duchownym
ewangelickim i współpracownikiem
różnych czasopism kościelnych.
# Eberhard
Bethge,
znany
teolog ewangelicki «z iRFIN, skończył
70 lat. Szczególnie zasłużył się ja 
ko wydawca dzieł i interpretator
myśli teologicznej pastora /Dietricha
Bonhoeffera, zamordowanego za udział w spisku przeciw Hitlerowi.
E. Bethge w ydał dzieła zebrane
Bonhoeffera oraz publikował jego
biografię liczącą ponad 1000 stron.
Z okazji jubileuszu Bethgego uka
zała się 'księga pamiątkowa zawie
rająca przyczynki i artykuły pisa
ne przez wybitnych teologów i ekumenistów.
# Przywódcy katoliccy, anglikań
scy, prawosławni oraz muzułmanie
w Ugandzie wystosowali wspólne
memorandum do rządu, w którym
krytykują rozwój sytuacji politycz
nej w tym kraju. Stwierdzają oni,
"w imieniu Kościołów, 'że większość
ludności
zaakceptowała
działanie
Ugandyjskiego Frontu Wyzwolenia
Narodowego, ale jak dotąd osiąg
nięto tylko jeden cel *— usunię
cie reżimu prezydenta Amina. P o
zostałe cele — osiągnięcie jedności
narodu i zaprowadzenie demokracji
— czekają ciągle na realizację.
# Biskup A b e l M u z o r e w a zo
stał na własną prośbę zwolniony na
czas nieokreślony z pełnienia 'funk
cji zwierzchnika Kościoła iMetody>stycznego w Rodezji (Zimbabwe),
gdyż pragnie się poświęcić całko
w icie obowiązkom szefa rządu tym
czasowego, w skład którego wcho
dzą biali i czarni. iMuzorewa był
pierwszym czarnym biskupem tego
Kościoła. Jego funkcję przejmie za
stępczo jego biały poprzednik w
tym urzędzie (do 1968 r.), prześla
dowany przez reżim Smitha obroń
ca praw ludności czarnej, pastor
Ralph E. Dodge.
0 Kościoły w Sri Lance wspólnie
zaprotestowały przeciwko fali re
presji, jaką objęto imiasta i wsie
w północnej i wschodniej części
wyspy. Przywódcy Kościołów: ka
tolickiego, anglikańskiego, metodystycznego i baptystycznego opowia
dają się za utrzymaniem jedności
państwowej i sprzeciwiają się ten
dencjom zmierzającym do podziału
wyspy. W Sri Lance żyje milion
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chrześcijan, w tym 80% to katoli
cy.
# Krajowa Rada Kościołów w K o 
rei Południowej odrzuciła zarzuty
rządu, jakoby chrześcijańskie misje
przemysłowe były komunistyczny
mi organizacjami wywrotowymi. W
oświadczeniu
Rady
czytamy,
że
wszystkie jej Kościoły członkow
skie uczestniczą w p ra cy misji prze
mysłowej, co wchodzi w „normalny
i legalny zakres działalności K oś
cioła” .
# Parlament egipski debatował ostatnio nad wnioskiem ponad 100
posłów różnych partii w sprawie
podniesienia prawodawstwa islam
skiego do irangi jedynej normy
prawnej. Ponadto wielu posłów do
maga się wprowadzenia, jak w
średniowieczu,
kary
śmierci
za
działalność
misyjną
chrześcijan.
Należy się spodziewać, że w poważ
nym stopniu ograniczona zostanie
chrześcijańska działalność oświato
wa i społeczna.
'# W 40 rocznicę wybuchu drugiej
wojny światowej Wspólnota Robot
nicza Kościołów Chrześcijańskich
w iMónchengladbach (RFN) zorga
nizowała w dniach od 80 sierpnia
do 9 września br. spotkanie ekume
niczne pod .hasłem: .„Zadania K oś
ciołów w procesie pojednania m ię
dzy Polską a Republiką Federalną
Niemiec” . W spotkaniu 'uczestniczy
ła 6-osobowa delegacja Polskiej
Rady Ekumenicznej, w osobach ks.
prof. ,dr. Witolda Benedyktowi cza
(met.), ks. sen. Ryszarda Trenklera
(augsb.),
ks.
Tadeusza
Terlika
(augsb.),
Andrzeja
Wojtowicza
(prawosł.) i dr. Karola Karskiego
(augsb.). Komisję Episkopatu do
spraw Ekumenizmu reprezentował
ks. rektor Roman Forycki (rzym.
kat.).
W ramach spotkania Polacy służy
li Słowem Bożym podczas nabo
żeństw w świątyniach ewangelic
kich i katolickich, wygłosili kilka
prelekcji w parafiach obu Kościo
łów oraz spotkali się z nauczycie
lami i uczniami szkół średnich. De
legacja wzięła udział w otwarciu
wystawy „Sztuka w Oświęcimiu” w
Bochum oraz spotkała się z przed
stawicielami Kościoła katolickiego
i ewangelickiego do spraw radia
i telew izji w Kolonii. W Dussel
dorfie złożyła w izytę zwierzchniko
w i Kościoła Ewangelickiego Nad
renii, ks. K arlow i ilmmerowi. W i

zyta delegacji polskiej spotkała się
z dużym zainteresowaniem ewan
gelików i katolików w Mónchengladbach. W iele miejsca poświęciła
jej miejscowa prasa.
0 Wielbiciele zmarłego przed dw o
ma laty króla rock-and-rolla El\"isa
Presleya
wierzą
w
jego
zmartwychwstanie. Do ostatniego
miejsca jego „zamieszkania” („G raceland” w 'Memphis) maszerują
codziennie pielgrzymki i składa
ją kwiaty na grobowcu. Dawny
fotograf Presleya, Sean Shaver, a
obecny
prezes klubu
wielbicieli
zmarłego
pieśniarza,
powiedział:
„Po raz ostatni coś takiego zdarzy
ło się 2iOQO lat temu” ; miał na m y
śli, oczywiście, Jezusa. Wielu w iel
bicieli Presleya
z
utęsknieniem
czeka na zmartwychwstanie swego
idola. Jak pisze „Sunday M irror” ,
niektórzy wierzą, że to już się sta
ło...
# 30-tysięczny Kościół waldensów
1 6-tysięczny Kościół metodystów
we Włoszech połączyły się w jedną
organizację, reprezentowaną przez
jeden synod i jedno kierownictwo,
ale z zachowaniem odrębności w y 
znaniowej. Uchwałę taką podjął
Synod Kościoła Waldensów, który
obradował ostatnio w Torre Pelice
k. Turynu.
# Konferencja Kościołów Europej
skich planuje w 1980 r. konsultację
na temat: „Bezpieczeństwo i roz
brojenie w teraźniejszości i p r z y 
szłości. Jaka ma być w tym rola
Kościołów europejskich?”
Z KRAJU
# W pierwszej połowie sierpnia
br. przebywał w Polsce wspomnia
ny wyżej ks. prezes K a r l
I mm e r.
Będąc
gcściem
Kościoła
Augsburskiego
odwiedzał
przede
wszystkim parafie ewangelickie na
Śląsku Cieszyńskim i Dolnym oraz
na Mazurach. Gość odbył rozmowę
z ks. kard. Franciszkiem Machar
skim,
arcybiskupem-metropolitą
krakowskim. W rozmowie uczestni
czył także ks. bp Janusz Narzyński, zwierzchnik Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego. W Warszawie
ks. prezes Immer spotkał się z
przedstawicielami
Polskiej
Rady
Ekumenicznej, złożył w izytę w Urzędzie do spraw Wyznań oraz zo
stał przyjęty przez prof. Czesława
Pilichowskiego, dyrektora Głównej
Kom isji Badania Zbrodni Hitlerow 
skich.
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Dlaczego jestem chrześcijaninem?
W numerze 6 miesięcznika
„Znak“ z czerwca 1979 ukazał
się interesujący artykuł współ
cześnie żyjącego reformowane
go teologa niemieckiego, prof.
Jurgena Moltmanna, zatytuło
wany „Dlaczego jestem chrześ
cijaninem“ .
Na wstępie Moltmann zastana
wia się nad słusznością tak
sformułowanego pytania w ty
tule: Kto mnie w ten sposób
pyta? Czy ma to być osobiste
wyznanie? Pytanie brzmi nieco
wścibsko: ktoś chciałby znać
motywy, które drugiego czło
wieka doprowadziły do okreś
lonych przekonań religijnych.
Brzmi ono też nieco natrętnie:
jak gdyby ten drugi człowiek
musiał tłumaczyć się ze swojej
decyzji wiary. A jednak —
twierdzi autor — można i nale
ży poszukiwać odpowiedzi na
pytanie: dlaczego?, gdyż jest
ona sprawą rozumu wiary:
Ponieważ wiara — w każdym
razie jako wiara chrześcijańska
—
nie jest jedynie subiektyw
nym odczuciem i mglistym urojeniem, lecz ma swój począ
tek w określonym poznaniu
pewnej historii: widzialnej hi
storii Chrystusa. Rozum zapy
tuje wiarę o sens tej historii,
a wiara pyta rozum o je j real
ność...
...To, co w wierze przyjmuję
jako rzecz dla siebie pewną, to
poznawczo
ujmuję
w jego
zulasnej prawdzie. Co mnie w
wierze obowiązuje, to w pozna
niu istnieje niezależnie ode
mnie. W wierze odnoszę Boga
do siebie. W poznaniu odnoszę
siebie do Boga. Tak więc w tej
przemienności wiary i pozna
nia prawda staje się pewnością,
a pewność prawdą. Pytanie,
dlaczego jestem chrześcijani
nem, wymaga przeto odpowie
dzi subiektywnej i obiektywnej
zarazem.
Nie można jednak poprzestać
na pytaniu dlaczego, twierdzi
autor, należy je uzupełnić py
taniem p r z e z co i j a k . Od

powiedź musi być poparta ar
gumentami oraz opowiedzianą
historią Chrystusa, z której
wiara się wywodzi, którą przy
pomina i przez świadectwo
uobecnia.
Kontynuując swoje refleksje
Moltmann wysuwa wątpliwoś
ci, jakie mu się nasuwają od
nośnie do sformułowania „jes
tem chrześcijaninem“ :
A jeśli w ogóle tym chrześcija
ninem nie jestem, tylko ciągle
się nim staję? — pyta. I odpo
wiada : Byt chrześcijanina po
lega na stawaniu się. Jego sta
wanie się jest ciągłym nawro
tem. Jest to nawrót od grze
chu do sprawiedliwości, od
zniewolenia do wolności, od
zwątpienia do wiary i od prze
szłości do przyszłości...
...A jednak w tym nieustają
cym boju o wiarę i w tym cią
gle od nowa zaczynanym^ sta
waniu się chrześcijaninem tkwi
jakaś osobliwie spokojna pew
ność co do własnego bytu, głę
boka ufność, która dopiero na
daje sens całym tym zmaga
niom,
ze
wszystkimi
ich
sprzecznościami i utrapieniami.
Nie mogę sobie tego sam wmó
wić. Nie mogę też osiągnąć te
go wysiłkiem moralnym czy
walkami sumienia. Objawia mi
to jednak historia Chrystusa
i poświadczają ludzie i wyda
rzenia dokoła mnie. Mówiąc
prosto: Bóg jest dla mnie, jes
tem Jego dzieckiem.
Następnie
prof.
Moltmann
stwierdza, że na pytanie: Dla
czego jestem chrześcijaninem?
może jedynie we właściwy spo
sób odpowiedzieć przedstawia
jąc swoją własną biografię, w
której ujęte zostaną w jedną
całość wiara i poznanie, argu
mentacja i opowieść, „bycie“
i stawanie się chrześcijaninem,
i wszystkie doświadczenia, któ
re doprowadziły go do pozna
nia
teologicznego,
będącego
treścią jego życia..

Wybitny teolog wspomina da
lej: Urodzony w roku 1926 w
Hamburgu, należę do tego po
kolenia, które świadomie prze
żyło koszmar drugiej wojny
światowej, katastrofę państwa
ze wszystkimi jego instytucja
mi, winę i hańbę własnego na
rodu i dłuższy pobyt w obozie
jenieckim. To tam, w nędzy, opuszczeniu i poniżeniu, dzięki
lekturze Biblii, którą otrzymał
od jakiegoś życzliwego kapela
na, zbliżył się do Boga, iprzeżył
i doświadczył Jego istnienia.
Bóg w ciemnej nocy duszy —
Bóg jako siła nadziei i bólu:
doświadczenie to wycisnęło na
mnie piętno w okresie naj
większej wrażliwości, między
18 a 21 rokiem życia. Wzdragam
się powiedzieć, że dlatego zo
stałem chrześcijaninem, brzmi
to bowiem tak, jakbym mówił
o wstąpieniu do jakiejś partii.
Ponieważ wierzę, że doświad
czeniom tym zawdzięczam swo
je przetrwanie, nie mogę też
powiedzieć, że znalazłem Boga.
Mam raczej w głębi duszy
świadomość, że to ja zostałem
znaleziony tam, gdzie inaczej
bym się zgubił.
Na skutek przeżytych doświad
czeń Jürgen Moltmann porzu
cił myśl o studiowaniu mate
matyki i fizyki i podjął studia
teologiczne. Po ich ukończeniu
pracował jako proboszcz w
Bremie-Wasserhorst, a następ
nie, po uzyskaniu habilitacji
zaczął wykładać teologię w
Wyższej Szkole Kościelnej w
Wuppertalu. Pod wpływem ho
lenderskiego teologa Arnolda
van Rulera zainteresował się
eschatologią, nieco zaś później
niezmiernie głębokich przeżyć
dostarczyła mu lektura dzieła
Ernesta Blocha „Das Prinzip
Hoffnung“ . Stało się ono źród
łem przemyśleń, z których zro
dziła się jego książka „Theolo
gie der Hoffnung“ (1964).
A oto co mówi Moltmann na
temat nadziei: Wiara chrześci
jańska żyje (...) ze zmartwych
wstania ukrzyżowanego Chrys19

tusa i sięga tam, dokąd sięgają
dane przez Chrystusa obietnice
powszechnej
przyszłości.
To
wszakże oznacza, że ten, kto
żyje nadzieją, nie może się
nigdy pogodzić z prawami i koniecznościami tej ziemi — ani
z nieruchomością śmierci, ani
ze złem rodzącym dalsze zło.
Zmartwychwstanie
Chrystusa
jest dla niego nie tylko pocie
chą w cierpieniu, lecz także
znakiem Bożego sprzeciwu wo
bec cierpienia. Dlatego wiara,
gdziekolwiek się rozwinie w
nadzieję, nie czyni człowieka
spokojnym i cierpliwym, lecz
niespokojnym i niecierpliwym.
Nie może się on już pogodzić
z daną rzeczywistością, lecz za
czyna z je j powodu cierpieć,
będzie się je j sprzeciwiać...
Ta świadomość była wtedy dla
mnie wielkim wyzwoleniem —
opowiada autor. — Pozwoliła
mi ona otrząsnąć się z apatii
i z nieokreślonego złego samo
poczucia, ' spowodowanego sy
tuacją duchowo-polityczno-kościelną. Dała m i przewodnią
pasję.
W końcu lat sześćdziesiątych
rosnące trudności i rozczarowa
nia, jakie dały się zauważyć w
ruchach społecznych i politycz
nych, postawiły Moltmanna —
osobiście i teologicznie — w o
bec doświadczenia Boga w sy
tuacji
opuszczenia.
Plonem
tych nowych przeżyć i idei by
ło dzieło na temat „ teologii
krzyża“ , zatytułowane ,,Der ge
kreuzigte Gott“ . A oto jego

własne wspomnienia: Gdy pra
cowałem nad teologią krzyża,
nastąpił we mnie w pewnej
chwili zaskakujący zwrot. Po
rozległych
rozważniach
nad
tym, co krzyż Chrystusa ozna
cza dla Kościoła, dla teologii,
dla naśladowania
Chrystusa
życiem, dla kultury i społe
czeństwa,
musiałem
pytanie
odiorócić: Co właściwie krzyż
Chrystusa oznacza dla samego
Boga? Czy Bóg jest tak abso
lutny i suwerenny, że tronuje
to niebie niezdolny do cierpie
nia i niewzruszony śmiercią
Syna? A jeśli Bóg jest z istoty
swej obojętny, to czy nie jest
również niezdolny do miłości?
Jeśli jednak jest niezdolny do
miłości, to jest przecież uboż
szy od każdego człowieka, któ
ry potrafi kochać i cierpieć...
...Podobnie jak wielu innych
teologów, wychodząc od krzy
ża Chrystusa znalazłem dojście
do tajemnicy wewnętrznej pa
sji Boga: Bóg jest miłością.
Przez krzyż Chrystusa znalaz
łem dojście do życia Boga w
Trójcy (...). W krzyżu Chrystu
sa Bóg wyodrębnia się z siebie
samego. Wydaje na ofiarę sa
mego siebie, aby aż do stanu opuszczenia przez Boga włącz
nie być naszym i wśród nas
(...) Dlatego też — odwrotnie
—
żadnego cierpienia, żadnej
utraty, żadnego smutku nie bę
dzie można oddzielić od Boga.
Jeśli odkrywamy Boga w osa
motnieniu i jeśli każde osamot
nienie, przez które musimy

przejść, w Bogu zanika, to od
zyskujemy też okruchy praw
dy zawarte w panteizmie: W
Nim żyjemy i jesteśmy.
Na zakończenie Moltmann pi
sze: Dlaczego jestem chrześci
janinem? Aby odpowiedzieć na
to pytanie, musiałem je postaivić przed sobą samym i opo
wiedzieć kawałek historii swe
go życia i swojej myśli. To, co
w tym było osobistego, jest
nieprzekazywalne jak nieprzekazywalne jest moje „ja“ , do
którego zwrócone było pytanie.
Czy
podałem
wystarczające
przyczyny, dla których jestem
lub staję się ' chrześcijaninem?
Któż to może ocenić? Kto usta
nawia miarę? Co dla mnie jest
wystarczające, dla kogoś inne
go może być absolutnie niewy
starczające. Co kogoś innego
może porywać, mnie może po
zostawić całkowicie obojętnym.
Dlatego na koniec chcę odłożyć
na bok argumenty i opowieści,
aby po prostu powiedzieć, co
mam powiedzieć: z powodu
Chrystusa jestem chrześcijani
nem. W Nim znalazłem moją
samotność i Boga mej samot
ności. W nim znaldzłem siłę
nadziei, z którą — jak wierzę
—
potrafię żyć i umrzeć. Czy
jednak w tym sensie jestem
„chrześcijaninem“, tego pomi
mo argumentów i historii nie
wiem. Sąd o tym nie należy
ani do innych, ani do mnie.
Leży on w rękach Tego, które
mu siebie zawierzyłem.
Oprać. I. N.
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