


C O WY NA T O?
Często spotykamy się z żądaniem, aby to, co się mówi w Kościele, było 
jasne, zwarte i zrozumiałe. Takie samo żądanie słyzymy często my, re
daktorzy religijnego czasopisma: piszcie krótko, zwięźle, interesująco, że
by wasze artykuły dały się łatwo czytać i nie wymagały dodatkowego 
komentarza.
Jest to żądanie w zasadzie słuszne. Ile to razy wychodzimy z kościoła 
i właściwie nie wemy, co kaznodzieja chciał powiedzieć. Mimo że mieliś
my najlepszą wolę uważać, nic z tego nie wyszło, bo prowadzono nas raz 
w jedną stronę, raz w drugą. Idziemy za uchwyconą myślą, ale ta się 
nie kończy, przechodzi w drugą i trzecią. W jednym ogromnie rozciągnię
tym zdaniu słyszymy parę razy zaimek względny „który”, na próżno szu
kamy w nim zdania głównego z orzeczeniem. Aż wreszcie znużeni wy
siłkiem zaczynamy się denerwować, albo poprostu biec za tokiem włas
nych myśli.
Podobnie bywa z artykułami w religijnej prasie, z tą jednak różnicą, że 
słowo pisane wymaga większej dyscypliny od autora niż słowo mówione. 
Tym niemniej spotykamy się często z tekstami zawiłymi, w których nie 
bardzo wiadomo, o co chodzi. Czytamy zdania zbudowane nielogicznie, 
akapity, które sobie wzajemnie przeczą i tak dalej.
Żądanie jasności, zrozumiałego wypowiadania myśli, logicznego toku ar
gumentacji jest w' zasadzie zupełnie słuszne. Wydaje się tak bardzo 
słuszne, że można by na ten temat nie pisać, w tej zwłaszcza rubryce. 
A jednak sprawa nie jest tak prosta i oczywista, jak mogłaby się na 
pierwszy rzut oka wydawać.
Nie jest ona prosta dlatego, że poruszamy się po terenie niesłychanie bo
gatym, złożonym, gdzie dotarcie do dna jest bardzo trudne, a często 
wręcz niemożliwe. Mamy do czynienia z jednej strony z człowiekiem, 
z jego skomplikowaną psychiką. Rozmawiamy zarówno z człowiekiem 
prostym, niewykształconym jak i z uczonym. Spotykamy się z człowie
kiem uczciwym i prostolinijnym, a także z nieuczciwym i nieszczerym, 
z wrażliwym i z topornym, z człowiekiem uduchowionym i ze zmateria
lizowanym. Jakże zrozumieć do końca ludzką duszę?
Z drugiej strony mamy do czynienia z Bogiem. Prawda, jak to się pro
sto napisało? Mamy do czynienia z Bogiem. Trudno o jaśniejsze zdanie. 
A jednak — kto to jest Bóg? Co to znaczy — mieć do czynienia z Bo
giem? W jaki sposób można mieć z Nim do czynienia? Co możemy na 
Jego temat powiedzieć? Czy wogóle możemy o Nim mówić? Przecież co
kolwiek moglibyśmy o Nim pomyśleć, to będzie bardzo odległe od rze
czywistości. Już dawno powiedziano na ten temat: „finitum non est ca- 
pax infiniti” (skończone nie ogarnie nieskończonego). Proszę, ile wątpli
wości budzi natychmiast to proste i jasne zdanie.
A mimo wszystko mamy z Bogiem do czynienia! I musimy, mniej czy 
bardziej poradnie, o Nim mówić! Jakże inaczej można byłoby sobie wy
obrazić to wszystko, co robimy? Jaki sens miałoby istnienie Kościoła 
i nasza misja?
Musimy więc łamać się z językiem, szukać odpowiednich, choćby tylko 
zbliżonych słów, aby wyrazić to, czego bezpośrednio wyrazić się 
nie da. Musimy też czasem błądzić, niestety. Czy można więc wymagać, 
aby kaznodzieja był zawsze precyzyjny i zwięzły? Czy wolno nam żą
dać, aby zawsze wyrażał się jasno i łatwo, a na dodatek w atrakcyjnej 
formie?
Nie zapominajmy o tym, że co chwila ocieramy się o t a j e m n i c ę  
(czy tylko w kwestiach dotyczących wiary?). Nie wszyscy lubią to sło
wo, ale trudno, musimy zgodzić się, że jest wiele spraw, przed którymi 
trzeba zamilknąć, a jednocześnie milczeć nie wolno! Ktoś powiedział w 
rozmowie: największym zdumieniem napełniają mnie ludzie, którzy 
wszystko rozumieją.
Chcieliśmy, aby to, co się dzieje w Kościele i o czym się tam mówi, 
zawsze było lekkostrawne, atrakcyjne, porywające, ale to jest po prostu 
niemożliwe! Dziedzina tak bogata nie da się zbytnio uprościć. Musimy 
stawać przed problemami wymagającymi wysiłku i na ten wysiłek się 
zdobywać, jeśli chcemy coś osiągnąć. Tak samo jak w każdej innej po
ważnej dziedzinie. Wysiłku nie wymagają komiksy. Żeby zdobyć Mount 
Everest, trzeba było czasu oraz niewiarygodnego wysiłku i wytrwałości.
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ekumenii i(s. 7).
Drugą część rozważań dotyczących 
siódmego przykazania z serii De
kalogu publikujemy na s. 10.
Z cyklu Rozmów przy studni (s. 12)
zamieszczamy interesujący dialog 
z teologiem prawosławnym wykłai- 
dającym w Instytucie św. Sergiu
sza w  (Paryżu.
Przeglądem ekumenicznym na s. 16
zamykamy numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Wiemy, że kiedy ten namiot, 
który jest naszym ziemskim 
mieszkaniem, rozpadnie się, 
będziemy mieli budowlę od 
Boga, dom w niebie, nie ręko
ma zbudowany, wieczny.

II Kor. 5:1
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KS. JAN HAUSE

Nasze świadectwo wielkanocne

Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz 
w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony bę
dziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, 
a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Rzym. 10 : 9—10

Tylekroć słyszeliśmy o zmartwychwstaniu 
Chrystusa, że prawda ta wydaje się znana, 
oczywista, i nie trzeba chyba nikogo z chrześ
cijan przekonywać o konieczności uwierzenia 
w zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela. Wy
starczy jedynie przypomnieć, że w Nim otwa
rła się nowa droga zbawienia, która pozostaje 
otwarta i dziś: Dokąd ona prowadzi? O tym 
mówi Paweł w rozważanym tekście. Ukazuje 
przy tym nie tylko właściwy kierunek, ale 
także zasady, jakimi należy się kierować na 
drodze do Królestwa Bożego. Podobnie jak w 
ruchu drogowym obowiązują na miej odpowie
dnie przepisy. Nie stosując .się do nich, człowiek 
może popaść w kolizję z prawem Bożym. Dro
ga do Królestwa Bożego — jak zapewnia Je
zus w Ewangelii — to droga wąska i nie każdy 
ją odnajduje.
Co mamy czynić, aby osiągnąć zbawienie?
Z podobnym pytaniem zwrócił się swego cza
su strażnik więzienny w Filippii do uwięzio
nych tam apostołów: Pawła i Sylasa. Odpo
wiedź brzmiała: „ U w i e r z  w P a n a 
Jezusa,  a b ę d z i e s z  z b a w i o n y  t y  
i t w ó j  d o m” (Dz. 16:31). Można by sądzić, 
że to bardzo proste. Tak, ale pod warunkiem, 
że człowiek n a p r a w d ę  uwierzy, iż Jezus 
Chrystus jest jego Panem, n a p r a w d ę  zmar
twychwstał i żyje. Słowo „Pan” , po grecku 
„Kyrios” , w odniesieniu do Jezusa oznacza dla 
chrześcijan Boga, któremu należy się szczegól
na z niczym nieporównywalna cześć i posłu
szeństwo. Czy dla nas Jezus Chrystus jest ta
kim Panem? Kimś więcej aniżeli tylko posta
cią historyczną? Jeżeli tak, to śmiało możemy 
w modlitwach wzywać imienia Pańskiego, jak 
uczy apostoł Paweł powołując się na starotes- 
tamento we proroctwa: „ K a ż d y  b o w i e m,  
kto  w z y w a  i m i e n i a  P a ń s k i e g o ,  z b a 
w i o n y  b ę d z i e ” (Rzym. 10:13).
Wzywanie imienia Pańskiego oznacza pragnie
nie zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem, 
który dla chrześcijan jest wartością najwyższą. 
Na przykładzie własnego życia apostoł Paweł 
ukazał, jak można, wyrzekłszy się wszyskiego, 
zespolić się z Jezusem Chrystusem i być przez 
Niego zbawionym. My również stoimy wobec 
alternatywy: uwierzyć i żyć, albo zwątpić

i przyczynić się do własnej zguby. Jak Abra
ham zawierzył Bogu i przyjął Jego obietnicę, 
tak i my przyjmijmy z wiarą świadectwo 
o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Następ
stwem tej wiary stanie się nasze usprawiedli
wienie, czyli uznanie nas przez Boga za spra
wiedliwych — mimo naszej grzesznej natury 
— dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. W ten spo
sób Bóg w Jezusie Chrystusie zapewnia nam 
zbawienie.
Czy świadectwo wielkanocne przyczynia się do 
umocnienia naszej wiary w zbawczą moc Je
zusa Chrystusa?
Przez pojęcie „świadectwo” rozumiemy w tym 
wypadku naukę apostołów Jezusa Chrystusa 
o Nim samym. To, czego naucza Paweł, jest 
więc ugruntowaniem wiary w Boga i głosze
niem Jego Słowa. Bóg mówi do każdego (czło
wieka przez usta zwiastujących, jak na to 
wskazuje apostoł w wersecie poprzedzającym 
bezpośrednio nasz tekst: „ B l i s k o  c i e b i e  
j e s t  s ł owo,  w us t ach  t w o i c h  i w s e r 
cu t w o i m;  to z n a c z y  s ł o w o  w i a r y ,  
k t ó r e  g ł o s i m y ” .
Czy jednak bliskość Słowa i jego bezpośrednie 
działanie nie stanowią dla nas przeszkody 
w umacnianiu wiary? To przecież miało miej
sce w przypadku Żydów: najpierw odrzucili 
słowo prorockie, a później ucieleśnione Słowo 
Boże, czyli samego Jezusa Chrystusa.
Objawione Słowo Boże, stanowiące źródło ludz
kiego zwiastowania, zawsze było podważane, 
kwestionowane lub niedoceniane. W niczym 
nie umniejsza to jednak wartości samego Sło
wa. Wszelkiego rodzaju spekulacje myślowe 
na temat religii i Boga zyskiwały popularność 
wśród tych, co nie uznawali bezwzględnego 
autorytetu Boga i Pisma świętego. Natomiast 
ludzie wierzący poddają się działaniu głoszone
go Słowa Bożego i muszą pamiętać, że ich wia
ra i wyznanie są nierozłączne. Światło wiary 
nie skrywa się w głębi serca, niedostępne dla 
innych. Ono musli promieniować na zewnątrz, 
rozprzestrzeniać się, w 'przeciwnym bowiem ra
zie wiara staje się martwa. Podobnie samo wy
znawanie ustami, nie poparte wiarą serca, jest 
tylko pustym ludzkim słowem, pobożnym ży
czeniem. Ale apostoł Paweł, 'ukazując ludziom

3



nową drogę zbawienia w Jezusie Chrystusie, 
podkreśla z całym naciskiem, że gdy usta wie
rzącego wypowiadają słowa: . . Jezus j e s t  
(moim) P a n e m ” , a serce wierzy gorąco, że 
Bóg wzbudził Go tz umarłych — wówczas taki 
człowiek jest zbawiony.
Treścią wiary i zwiastowania jest miłość Boża. 
Musi ona przejawiać się w działaniu i stąd 
płynie potrzeba czynnego udziału każdego wie
rzącego w życiu społeczności. Tak pojęta dy
namiczna wiara, promieniująca od jednego 
człowieka do drugiego, jest dziś szczególnie 
potrzebna, bo świat kieruje się innymi pra
wami niż te, które ustanowił Bóg. Jako ludzie

wierzący musimy się stać podobni do uczniów 
Jezusa Chrystusa, którzy, utwierdzeni w prze
konaniu, że ich Pan zmartwychwstał, rozgła
szali tę radosną wieść światu. Niech d nasze 
świadectwo wielkanocne niesie wszystkim lu
dziom zapewnienie: Pan zmartwychwstał, ży
je i króluje na wielki! Jego zmartwychwstanie 
to obietnica życia wiecznego dla wierzących, 
jak zapewnia apostoł Paweł: ,,W nim i wy, 
którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię 
zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, 
zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem 
Świętym, który jest rękojmią naszego świa
dectwa” {E'f. 1:13— 14). Amen.

Kto mi pomoże ?

Chciałbym Ci, Boże, 
zaśpiewać pieśń, 
pieśń nową i prostą, 
jakiej jeszcze 
nikt, 
nigdy 
i nigdzie
Tobie nie śpiewał.

Chciałbym Ci, Boże, 
powiedzieć coś, 
co ja, nikt inny, 
w głębi serca 
wiem, 
czuję
i gotów
jestem Ci wyznać.

Chciałbym Ci, Boże,
pokazać to,
co leży głęboko
we mnie samym,
coś,
czego
pokazać
nie śmiem nikomu.

Chciałbym Ci, Boże,
wyśpiewać,
powiedzieć,
pokazać
siebie samego,
otworzyć przed Tobą
serce
do dna.

Nikt mnie nie może 
przed Tobą zastąpić, 
ani wyrazić 
moich myśli i uczuć.

Nikt też nie może 
mi pomóc odszukać 
słowa właściwe 
i dobrać melodię.

Wszystko zależy 
wyłącznie ode mnie — 
nikt mnie nie może 
zastąpić i pomóc.

Od ciebie? wyłącznie? dlaczego?
Czy nie wiesz, człowiecze, że Zbawca 
w Twoim zastępstwie umierał, 
dla Ciebie zmartwychwstał i żyje?
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KS. ULRICH DENKHAUS

Spór o energię jqdrowq

14 października ubiegłego roku 100 tysięcy ludzi de
monstrowało w  Bonn, stolicy Republiki Federalnej 
Niemiec, przeciwko pokojowemu wykorzystaniu ener
gii jądrowej. "Był -to punkt kulminacyjny otwartej 
dyskusji, irazpoczętej .przed 6 laty w  miejscowości 
Why.l, w  górnym biegu Renu. Podobnie jak w  !Bo.mn 
jednym z głównych imówców był .pastor,, tak na sa
mym początku kampanii — w  Whyl — pewien pastor 
zaprotestował w kazaniu przeciwko planom budowa
nia w  pobliżu jego wsi wielkiej siłowni atomowej.

Ostrzegał przed nie dającym się przewidzieć niebez
pieczeństwem, jakie zawisło nad ludźmi wskutek 
poczynań przemysłu i irządui, mad ludźmi — jak ich 
określił — .„słabymi”, którym chrześcijanie, naśla
dowcy Jezusa, muszą pomóc, a mianowicie wesprzeć 
w proteście iprzeciwiko energii jądrowej. Podobnie 
jak na początku ów pastor, tak .później j;uż wszędzie 
chrześcijanie przeciwstawiali się budowie siłowni ato
mowych, demonstrowali przeciwko ich powstawaniu, 
a zarazem próbowali .powstrzymać demonstrantów od 
użycia przemocy. Przez swój protest próbowali 
otwarcie bronić obywateli, a .także - dostarczyć im 
naukowych podstaw do dyskusji ;z przedstawicielami 
rządu i pracownikami przemysłu atomowego. Nie 
tylko chrześcijanie jako osoby prywatne, ale taikże 
instytucje kościelne (konsystorzę, synody!, biskupi 
Kościoła ewangelickiego i katolickiego) wzięły udział 
w sporze, oczywiście protestując .nie tylko przeciwko 
energii jądrowej, ale także przeciw jej propagowa
niu. W sporze o wykorzystanie energii jądrowej bio
rą udział nie tylko chrześcijanie, ale całe społeczeń
stwa'.

Ta walka, prowadzona zresztą nie tylko w RFN, ale 
także w  wielu innych krajach, doprowadziła, w 
Austrii do zwołania referendum przeciw budowie 
elektrowni atomowych, w  Szwecji nawet do obalenia 
rządu, a w  RFN do przyhamowania na pewien czas 
budowy elektrowni jądrowych i podjęcia decyzji, że 
tylko ok. 14% energii elektrycznej będzie wytwa
rzane w  elektrowniach atomowych. Protesty te przy
czyniły się do zwiększenia kontroli nad stopniem 
bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu energii jądro
wej, a także spowodowały, że rząd coraz mocniej 
będzie kładł nacisk na konieczność oszczędzania ene
rgii elektrycznej oraz popierał ,-projekty wykorzysta
nia energii słonecznej.

ALE Z CZYM TOCZY SIĘ TAK  ZAW ZIĘTA 
W ALKA?

Z iniebezpieczeństwamii, jakie kryje w sobie pokojo
we wykorzystanie energii jądrowej.

Od czasiu eksplozji pierwszej bomby atomowej nad 
Hiroszimą stało się jasne, jak .straszną zagładą .grożą 
ludzkości moce wyzwolone z jądra atomu. Tym bar
dziej mogła fascynować myśl, aby te moce wyko-

■rzystać pokojowo dla dobra ludzkości. Dopiero ;z cza
sem stało się jasne, że pokojowe wykorzystanie ene
rgii jądrowej niesie również poważne niebezpieczeń
stwa.

1. N i e b e z p i e c z e ń s t w o  r a d i o a k t y w n e g o  
n a p r o m i e n i o w a-n i a p o d c z a s  i p r o d u k c  j i

Z komina każdej siłowni atomowej wydobywają się 
radioaktywne spaliny, a z systemu chłodniczego 1— 
radioaktywne ścieki, mimo że duża ilość elementów 
radioaktywnych jest zatrzymywana. Regulują tę 
kwestię surowe przepisy, itaik że w  rezultacie ilości 
wydalanego promieniowania są znacznie mniejsze od 
tych, które pochodzą z matury, tj. z ziemi i z atmo
sfery. Ale nawet taka nikła doza promieniowania 
radioaktywnego też może w  niektórych przypadkach 
wywołać raka luib dziedziczne skłonności do niego, 
a przez to szkodzić człowiekowi i jego potomstwu.

2. N i e b e z p i e c z e ń s t w o  r a d i o a k t y w n y c h  
o d p a d ó w

Każda elektrownia atomowa wytwarza radioaktywne 
odpady, substancje, które jeszcze po tysiącach lait w y
syłają niebezpieczne dla życia promienie radioaikty- 
wine. Usiłuje siię te odpady taik gromadzić iw ziemi, 
aby w żadnym. wypadku nie przeniknęły do wód 
gruntowych i wraz z nimi na nowo nie weszły w  za
sięg życia ludzkiego. W RFN próbuje się je umie
szczać w  pokładach solnych, do których przez tysiące 
lat inie dostała się woda. Ale ikto może z. całkowitą 
pewnością przewidzieć, co w  przyszłości stanie się 
z tymi pokładami soli i czy radioaktywne odpady 
w jakiś sposób nie przedostaną się do środowiska 
naturalnego?

3. N i e b e z ip i e c z e ń s t w o e k s p 1 o z j i

Elektrownia jądrowa nie może wprawdzie eksplodo
wać jak bomba atomowa, ale nagromadzone są w  niej 
wielkie ilości substancji radioaktywnych. Już tylko 
pewna ich .część, która podczas wybuchu wydosta
łaby się ina zewnątrz w  iplostaci pyłu lub gazu, by
łaby w stanie zniszczyć swoim promieniowaniem ży
cie w całej okolicy. Obecnie toczy się dyskusja, -czy 
taki wypadek mógłby się zdarzyć i jakie .przyniósłby 
skutlki. Aby do niego nie dopuścić, stosuje się system 
środków ochronnych. Istnieją liczne przepisy bezpie
czeństwa i bardzo ostra kontrola ze strony organów 
władzy. Ale jak dalece niezawodne są urządzenia 
techniczne, a przede wszystkim ludzie, którzy je pla
nują, budują i obsługują?

4. N i e b e z p i e c z e ń s t w o  n a d u ż y ć

Radioaktywne substancje stosowane w elektrowni ach 
jądrowych są częściowo wykorzystywane przy Ikonsitru-
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k ej i -bomby atomowej. Z budową każdej n-cwej ele
ktrowni jądrowej rośnie więc niebezpieczeństwo, że 
niszcząca moc bomby atomowej dos.tanie się w ncwe 
ręce: w ręce państw, .które dotychczas jej nie .po
siadały, także w .ręce organizacji terrorystycznych, 
które mogłyby tym sposobem szantażować cały świat. 
Istniejący układ o nierozprzestrzenianiu broni ato
mowej ma wprawdzie za zadanie ograniczenie jej 
rozpowszechni ar ii a, dlatego też materiały radioakty
wne i siłownie atomowe podlegają kontroli. iMój kraj 
(RFN) już dawno zobowiązał się d'o nieiprodiukcwania 
i do nieposiadania broni atomowej, poddał się też 
wszelkiej koniecznej .kontroli. A le materiał wybu
chowy do /produkcji bomby atomowej można łatwo 
zdobyć przy pomocy specjalnych urządzeń należą
cych do wyposażenia siiłowni atomowej. 'Zachodzi 
pytanie, czy taki lub inny kira.j,, który już zdecydo
wał s.ię zbudować taką siłownię, (nie mógłby ulec po
kusie i czerpać z niej materiał również do budowy 
bomby? Czy nie mamy tego przykładów w  Indiach, 
a ostatnio w Pakistanie i ewentualnie gdzie indziej?

5. N i e b e z p i e c z e ń  ,s it w o d l a  d o m o k r a c j i

Ponieważ eksplozja w elektrowni atomowej mogłaby 
mieć tak dewastujące -skutki, a materiał 'radioakty
wny mógłby być użyty do budowy bomby atomowej, 
wszystkie takie elektrownie i podobne urządzenia 
muszą być szczególnie troskliwie strz-eżone, a- obsłu
gujący je personel kontrolowany. Ale kto będzie 
sprawował nadzór nad kontrolującym? I czy nie 
zdobędzie przez to za dużej władzy? A kto zaręczy, 
że zechce tę władzę sprawować „demokratycznie” , 
tzn. dzielić ją z całym narodem?

P o w i e d z m y  t e r a z  o i n . i e bc z i p i e e z e ń-  
s t w  a c b, z j a k i m i  w i ą ż e  s i ę  . z r e z y g n o w a 
n i e  z p o k o j o w e g o  w y  k o r z y s t -an i a. e n  er  - 
g j i  j ąd  r owi e  jw

Skoro pokojowe wykorzystanie energii jądrowej bie
sie tyle niebezpieczeństw,, dlaczego -się po pro-stu 
z niego nie zrezygnuje? Ozy stoją za -nim tylko zyski 
niektórych kapitalistów? Dlaczego więc nawet w Koś
ciele odzywają się głosy opowiadające s-ię z‘a użytko
waniem tej energii? Dlaczego .np. Rada Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech (16IX  1977) wskazywa
ła między imnymii mai tto, że pokojowe wykorzystanie 
energii jądrowej staje się koniecznością w obliczu 
lęku przed innymi niebezpieczeństwami,, j-aikie trzeba 
potraktować całkiem serio?

Głównie chodzi tutaj o troskę, że pewnego -dnia za
braknie wystarczającej -ilości -energii tak dla pry
watnego odbiorcy, jak dla przemysłu. A bez energii 
-trudno wyobrazić sobie nasze życie. Współczesną sy
tuację energetyczną określają trzy fakty:

1. Zużycie energii w  dwóch ostatnich dziesięciole
ciach zdumiewająco wzrosło i wzraista nadal.

2. Główne źródła energii, mianowicie ropa naftowa 
i gaz ziemny, stają .się coraz droższe .i .prawdopodo
bnie będ-zie lich coraz mniej (z trudem wystarczą na 
kilka następnych dziesięcioleci). 3

3. Węgiel nie zastąpi ilościowo ropy naftowej. Z tego 
faktu wynika dla- człowieka- i przyrody poważne nie
bezpieczeństwo, nad 'którym nie -można pr.zejść do

porządku. Ropy naftorwej nie zastąpią również ta
kie źródła energii, jak przede wszystkim słońce.
Tak więc wielu ludzi ogarnia lęk na myśl, że:

— Pewnego dnia zgasną światła/, a to by oznaczało, 
że przede wlszystkim pozbawieni zostaniemy tak mi
łych wygódi, jalk oświetlenie elektryczne, piece ku
chenne, lodówki., elektrycznie napędzane palniki ole
jowe do centralnego ogrzewania- i wreszcie .windy 
w wieżowcach. Jak z tego wynika, maszyny i po
jazdy staną, a przem-ysł nie będzie mógł dalej w pe
łni pracować.

— Przemysł nie -otrzyma dostatecznej .ilości energii 
dla ciągle wzrastającej produkcji. Jeżeli więc pro
dukcja nie Ibędzle wzrastała, to — biorąc pod uwagę 
stały postęp techniczny — .zmniejszy się zapotrze
bowanie na siłę roboczą i w  rezultacie wzrośnie bez
robocie.

— Oba te -czynniki mogą zagrozić wewnętrznemu 
i zewnętrznemu pokojowi: -c-d wewnątrz itr zęba bę
dzie walczyć z wielkim niezadowoleniem d może 
w moim kraju zaistnieć sytuacja podobna ido tej, 
w  jakiej przed pięćdziesięciu laty Hitler doszedł do 
władzy. Wtedy także .panowało strasizne bezrobocie. 
Na zewnątrz trzeba będzie walczyć z innymi k.rai- 
jaim-i o .udział naszego państwa w wyczerpujących się 
złożach ropy naftowej li możliwe, że dostaniemy się 
w w ir światowej walki o podział. Już dzisiaj kraje 
nie posładają-ce ropy są bardzo uzależnione od 
państw, które nią dysponują.

Ternu wszystkiemu powinno zapobiec pokojowe w y
korzystanie energii jądrowej: daje. ono przecież do 
dyspozycji wielkie źródło energii. Ale, j-aik istnieją 
niebezpieczeństwa związane z używaniem energii ją 
drowej, talk samo istnieją niebezpieczeństwa w przy
padku zrezygnowania, z niej. Jednakże przypuszczal
nie w tym czasie/, gdy zasoby .ropy będą malały, 
zmniejszy się talkże — wskutek spadku liczby uro
dzeń — liiozba ludzi poszukujących pracy. Tym sa
mym przestanie zagrażać bezrobocie. Gdy dojdzie 
już do tego, że irqpa Ibęd-zie ma wyczerpaniu,, to przy 
wielkich nakładach technicznych zastąpi ją energia 
jądrowa. W końcu pozostaje jeszcze ograniczenie 
zużycia energii, nie nakładające zbyt wielkich obcią
żeń na ludność, np. dzięki elektrowniom, w  .których 
nie wykorzystywane dotąd -ciepło zostanie wykoirzy- 
stamê  do -ogrzewania; -dzięki -lepszej izolacji cieplnej 
naszych mieszkań, dzięki samochodom i urządze
niom elektrycznym zużywającym mniej benzyny 
i prądu; i wreszcie — dzię.kli zmianie przyzwycza
jeń życiowych człowieka — np. mniej będziemy 
ogrzewać, rzadziej jeździć samochodom a częściej -ro
werem lub pociągiem. 1

Decydujące jest jednak pytanie, jak prędko i w ja
kiej mierze da się urzeczywistnić te plany? Jakich 
wyrzeczeń będzie się wymagało od1 społeczeństwa i jak 
za-chęcić do nich łudzi? Jak dalece da się to wszystko 
wprowadzić w życie bez zastosowania państwowego 
przymusu? I czy rzeczywiście będzie .meżna zrezy
gnować z .energii jądrowej;, jeśli zostaną wytężone 
wszystkie siły, zużyte wszystkie pieniądze na śr-odki 
zaradcze podjęte w celu oszczędzania energii oraz 
-wyk orz у sitami a stojących zawsze d-o 'dyspozycji takich 
jej źródeł jak energia słoneczna?
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ZADANIE CHRZEŚCIJAN

I tak oto doszliśmy do dzisiejszego stanu dyskusji 
mad energią. Krok ,po kroku poznaliśmy różne nie
bezpieczeństwa związane z energią jądrową i jesteś
my ich świadomi. N ie jest n,aim też obcy problem 
jej ibraiku, ale znamy szanse, jakie otwiera przed 
ludzkością oszczędzanie oraz nowe źródła energii. 
Do -tego przyczyniło się nie tylko .państwo i prze
mysł, lecz w jakże istotnej mierze — krytyczna (po
stawa obywateli. W dyskusji n.ad -energią wzięły 
udiział Kościoły i chrześcijanie, którzy .mają szcze
gólne zadanie do spełnienia, dlatego że chodzi 
o l u d z k i e  ż y e i e.

Najpierw o życie w  znaczeniu p r z e t r w a n i a .  Mu
simy walczyć o zdrowe i godne człowieka' życie 
wszystkich ludzi. Musimy występować w  obronie ca
łego środowiska naturalnego, ponieważ istnienie 
ludzikie nierozerwalnie jest z mim .związane, ale także 
dlatego, że matura powierzona została przez Boga 
człowiekowi, aby ją chronił. Musimy 'przeciwstawiać 
się krótkowzrocznym myślom o doraźnej korzyści 
oraz bezkrytycznemu zaufaniu pokładanemu w  te
chnice i w posługiwaniu się nią przez cizłowtieka-. 
Chrześcijanie mają jeszcze jedno zadanie do speł
nienia. Ponieważ chodzi także o lżycie w znaczeniu*

s t y l u  ż y c i a ,  sposobu życia, muszą przeciwstawić 
się dążeniu -do komfort-u i zaspokojenia wszelkich 
pragnień. Czy wszystkiego tego -rzeczywiście potrze
bujemy? Czy dopiero to czyni życie godnym? 'Właś
nie chrześcijanie powinni wiedzieć, że życie nie skła
da się z konsumpcji i przyjemnoś-di,, a ograniczenie 
nie musi oznaczać straty.

Poszczególni chrześcijanie miuszą o tym wiedzieć 
i sami dać przykład swoim życiem,, a również Koś
ciół jako całość powinie-n mieć takie mastawienlie ;— 
bez przymusu z zewnątrz podjąć decyzję o .rezygnacji 
z energii, której wyprodukowanie może nam wszyst
kim przynieść wielkie niebezpieczeństwo; bez obaw 
zrezygnować z pewnej części wygód i bo-gactw-ai, alby 
zachować życie.

Oczywiście w tej chwili nie wi-dać jeszcze, aby zro
zumienie tych spraw rozprzestrzeniło się' w  Kościele 
i miało skutki praktyczne w  życiu /wielu chrześcijan. 
Możemy tylko prosić o działanie Ducha Świętego 
i mi-eć nadzieję, że On uwolni nas od naszych błęd
nych pragnień i umocni w zaufaniu do Jego życio
dajnej miłości.

Tłum. H.F.

Artykuł przyglotowainy na zamówienie „Jednoty”

KAROL KARSKI

Światła i cienie polskiej ekumenii

Dnia 29 listopada obradowało w 
Warszawie Walne Zgromadzenie 
Polskiej Rady Ekumenicznej, które 
oceniło trzyletnią działalność tej 
organizacji oraz wybrało nowy Za
rząd. Wydarzenie to skłania do po
dzielenia się pewnymi refleksjami 
zarówno na temat współpracy Ko
ściołów należących do PRE, jak też 
ich współpracy z Kościołem kato
lickim. Będą to refleksje nie po
zbawione ostrza krytycznego, ale 
pisane w trosce o lepszą przyszłość 
polskiej ekumenii.

Działalność PRE we wspomnianym 
okresie była zróżnicowana i bogata 
w inicjatywy tak “w kraju jak i za 
granicą. Pierwsze z nich realizowa
no za pośrednictwem komisji i sek
cji oraz oddziałów terenowych, a 
także samego Zarządu i Prezydium 
PRE.

Zarząd, działający od 23 X I 1976 do 
29 X I 1979 powołał do życia sześć 
komisji, z których jedna dzieliła się 
na cztery sekcje. Przejawiały one 
różny stopień aktywności; były 
i takie, które nie mogą się wykazać

praktycznie żadną pracą. Nie nowy 
to problem, przeto nasuwa się py- 
śtanie, czy powoływanie takich or
ganów ma jakikolwiek sens. W rze
czywistości wszystkie komisje i sek
cje «powołane przez Zarząd były po
trzebne, jednakże Kościoły delego
wały do nich ludzi nierzadko obar
czonych wieloma- iinnymi obowiąz
kami. Może więc bardziej właściwe 
byłoby sięgnięcie po osoby nawet 
niedoświadczone w działalności 
ekumenicznej, ale za to dysponują
ce czasem i zapałem do pracy?

W dyskusji, jaka wywiązała się 
podczas Walnego Zgromaadzenia na 
temat działalności oddziałów 'tere
nowych, zarysowała 'się różnica w 
stanowisku zajmowanym przez 
przedstawicieli „centrali” i „tere
nu” . Pierwsi uważali, że oddziały 
wykazują za mało inicjatywy, dru
dzy żalili się, że centrala okazuje 
im zibyt małe zainteresowanie. 
Przypomnijmy, że do istniejących 
od wielu lat 10 oddziałów tereno
wych, w  1979 r. doszedł jedenasty 
— olsztyński. Niektóre oddziały 
grupują zespoły ludzi, krzewiące

z oddaniem i poświęceniem ideę 
ekumenizmu na płaszczyźnie lokal
nej. Są jednak i takie, które prak
tycznie istnieją tylko na papierze. 
Przyczyny tego stanu rzeczy są po
dobne do tych, jakie wymieniłem 
w przypadku komisji i sekcji. Do
świadczenie uczy, że ludzie mniej 
„utytułowani” wykazują często w ię
cej inicjatywy i pomysłowości w 
organizowaniu pracy terenowej ani
żeli osoby zajmujące wysokie sta
nowiska w Kościele. Inna słaba 
strona działalności oddziałów 
(prawdę mówiąc: całej pracy PRE) 
polega na tym, że ich organa skła
dają się niemal wyłącznie z du
chownych. Rola świeckich ograni
cza się właściwie do udziału w ta
kiej lub innej imprezie, przygoto
wywanej i przeprowadzanej przez 
duchownych. Stosując taki styl 
pracy trudno spodziewać się, aby 
idea ekumeniczna miała wielkie 
szanse rzeczywistego przeniknięcia 
w umysły i serca chrześcijan. Wy
daje się, że czas już, aby ii w  dzia
łalności ekumenicznej potraktować 
świeckich jako równorzędnych 
partnerów. Z kolei wspomniane
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wyżej żal« działaczy 'terenowych są 
w dużej mierze uzasadnione. Od
działy zbyt rzadko wizytowane isą 
przez przedstawicieli centrali, za 
mało organizuje się narad z repre
zentantami terenu, podczas których 
mogliby przedstawić swoje kłopoty 
oraz wymienić doświadczenia ze 
współbraćmi pracującymi w  innych 
regionach kraju.

W krajowej działalności PRE bar
dzo ważne miejsce zajmuje — i 
słusznie — Tydzień Modlitwy o 
J edność Chrzęść i j an, obchod zon y
przez cały świat chrześcijański od 
18 do 25 stycznia każdego roku. Ty- 
ddień ten» jest jedyną w  swloim ro
dzaju okazją do bliskich i częstych 
spotkań między chrześcijanami róż
nych tradycji. Od szeregu dat do 
obchodów Tygodnia włącza się ak
tywnie Kościół katolicki. W ubieg
łym roku zdarzyło się nawet, że w 
świątyni ewangelickiej w Warsza
wie przemawiał ipo raz pierwszy 
biskup katolicki. Stolica nie jest 
jednak wykładnikiem dla całego 
kraju. Z dotychczasowych doświad
czeń wynika, że stosunkowo najłat
wiej udaje się organizować wspólne 
nabożeństwa z katolikami w  kilku 
wielkich miastach. Natomiast nie
pokoi fakt, że duże trudności w na
wiązywaniu wspólnoty modlitewnej 
i ekumenicznej ujawniają się na 
terenach, gdzie obok katolików żyją 
stosunkowo liczne Skupiska luteran 
(Śląsk Cieszyński) i prawosławnych 
(Białostockie).

Kontakty i współpraca mniejszości 
wyznaniowych z potężnym Kościo
łem katolickim nie są z całą pew
nością łatwą sprawą. Podczas Wal
nego Zgromadzenia wyrażano w 
dyskusji opinię, że po wyborze Po
laka na papieża w łonie katolicyz
mu polskiego wzmógł się duch 
konltrreformacyjiny. 'Podawano na
wet konkretne faikty. Nasuwa się 
jednak refleksja, czy wolno gene
ralizować pewne incydenty i na 
ich »podstawie wydawać qpiimię o 
■całym Kościele Katolickim. Wszak 
jest to wielomilionowa społeczność, 
w  której istnieją różne prądy i  ten
dencje. Nie ulega wąjtpliwości, że na 
najliczniejszej społeczności religij
nej w  Polsce spoczywa największa 
odpowiedzialność za kształtowanie 
ekumenicznych postaw i za harmo
nijne współżycie członków różnych 
społeczności chrześcijańskich. Nie 
oznacza to jednak, że inne Kościo
ły 'są od tej odpowiedzialności 
zwolnione. Dodajmy uczciwie że 
zdarzają się i takie nieporozumie

nia, których sprawcami bynajmniej 
nie jest strona katolicka.

Od blisko sześciu lat Kościoły 
członkowskie PRE utrzymują o fi
cjalne stosunki z Kościołem kato
lickim, czego wyrazem jest Komisja 
Mieszana zbierająca się regularnie 
dwa razy w  roku. Podczas posie
dzeń poświęca ona wiele uwagi 
przygotowaniu, przeprowadzeniu, a 
potem ocenie Tygodnia Modlitwy. 
Obie strony informują się wzajem
nie o najważniejszych wydarzeniach 
kościelnych w skali kraju i świata. 
Zbyt rzadko jednak do Komisji 
Mieszanej trafiają problemy drażli
we. Gwoli sprawiedliwości trzeba 
dodać, że kierownictwa Kościołów 
nie ułatwiają pracy Komisji w  tej 
dziedzinie. Na przykład w omawia
nym okresie dwukrotnie wycofały 
przedstawiciela z udziału w posie
dzeniu, aby w ten sposób zaprote
stować przeciw lokalnym antyeku- 
menicznym wystąpieniom 'grup ka
tolickich. Z decyzjami takimi trud
no się zgodzić, gdyż po to utworzo
no Komisję, aby przede Wszystkim 
podejmowała się rozwiązywania 
nawet najtrudniejszych kwestii. W  
1977 r. Komisja Mieszana zaleciła 
nawiązywanie współpracy między 
katolickimi diezezjalnymi referata
mi do spraw ekumenizmu a oddzia
łami terenowymi PRE. Z perspekty
wy dwóch lat można już powie
dzieć, że zalecenie to prawie (nie 
zostało wykonanie. Współpraca /roz
wija isiią na ogół tam, gdzie istnia
ła już przed wydaniem (zalecenia, 
a gdzie indziej iniemal wszystko 
pozostało po staremu. Odpowie
dzialność za ten stan ponoszą obie 
strony.

Na powyższym tle nieco optymis
tyczniej jawi się działalność Pod
komisji do spraw Dialogu, utworzo
nej także w  1977 r. przez Komisję 
Mieszaną. Podkomisja postawiła' so
bie zadanie prowadzenia rozmów 
na różne tematy teologiczne. Każdy 
z 8 Kościołów członkowskich PRE 
i Kościół katolicki delegowały 
swoich przedstawicieli. W ten spo
sób po raz pierwszy powstał zespół 
ludzi, którzy w sposób rzeczowy 
i kompetentny dyskutują nad pro
blemami teologicznymi o istotnym 
znaczeniu dla wszystkich tradycji 
chrześcijańskich w naszym kraju. 
Jako rezultat spotkań poświęconych 
dyskusji nad dokumentem o chrzcie, 
przygotowywanym przez Komis'ję 
„Wiara i Ustrój” SRK, powstał 
wspólny teikst, w którym mówi się, 
że uczestnicy rozmów nie znaleźli

we wspomnianym dokumencie ni
czego, „co stałoby w sprzeczności 
z wiarą wyznawaną w naszych 
Kościołach; co więcej, stwierdziliś
my z radością wielkie bogactwo 
wspólnej wiary i teologii” . Oświad
czenie polskiej Podkomisji postano
wiono wysłać do Komisji „Wiara 
i Ustrój” w Genewie oraz do kra
jowych kierownictw kościelnych. 
Należy jedynie żałować, że nie 
wszystkie osoby delegowane przez 
Kościoły do Podkomisji pojęły w 
pełni wagę i znaczenie wykonywa
nej przez nią pracy. Jak inaczej 
bowiem wyjaśnić fakt nieuczestni- 
czenia niektórych przedstawicieli 
w większości posiedzeń, bez poda
nia powodu?

Działalność Podkomisji do spraw 
Dialogu dała impuls do wznowie
nia dwustronnych rozmów na temat 
wzajemnego uznania chrztu, rozpo
czętych przed kilku laty przez 
przedstawicieli katolickiej Komisji 
Plpiskopatu do spraw Ekumenizmu 
i Kościołów członkowskich PRE. Do 
listopada 1979 Komisja zakończyła 
dialog. Podpisano wspólne protoko
ły z reprezentantami 6 Kościołów. 
Nie sfinalizowano jeszcze rozmów 
z Kościołem Polskokatolickim i 
Zjednoczonym Kościołem Ewange
licznym. Wspomniany dialog toruje 
drogę do oficjalnego uznania przez 
Episkopat katolicki ważności chrztu 
udzielanego w Kościołach człon
kowskich PRE, i vice versa.

Nowe rozmowy, zainicjowane przez 
Podkomisję do spraw Dialogu, do
tyczą małżeństw mieszanych, a więc 
tematu o ogromnym znaczeniu dla 
Kościołów mniejszościowych w Pol
sce. Dotychczasowa praktyka Koś
cioła katolickiego wobec mniejszości 
wyznaniowych zawiera bowiem w 
tym względzie wiele cech dyskry
minujących. Decyzje episkopatów 
katolickich w  wielu krajach Euro
py Zachodniej świadczą, że problem 
ten można rozwiązać w  sposób 
partnerski. Kierownictwo Kościoła 
katolickiego w  Polsce winno spoj
rzeć na małżeństwa mieszane nie 
tylko ze swojej perspektywy, w 
której jawią się one jako zagadnie
nie marginesowe, ale i z perspek
tywy Kościołów mniejszościowych, 
których większość członków zawie
ra związki małżeńskie iz kat o lika
mi, przeżywając głęboki konflikt 
sumienia z powodu dyskryminują
cych zobowiązań nakładanych przez 
stronę katolicką. Wydaje się, że o- 
stateczne stanowisko, jakie Episko
pat polski zajmie wobec kwestii
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małżeństw mieszanych, stanie się 
probierzem jego ekumenicznej po
stawy wobec chrześcijańskich Koś
ciołów.

Od wielu laft PRE prowadzi roz
ległą działalność zagraniczną, ukir y 
mując kontakty ze Światową Radą 
Kościołów, Konferencją Kościołów 
Europejskich, Chrześcijańską Kon
ferencją Pokojową oraz z Kościoła
mi w różnych krajach. Od kilkuna
stu lat coraz częściej zdarza się, 
że delegaci PRE uczestniczą w po
siedzeniach tych organizacji, spoty
kają się na gruncie międzynarodo
wym z przedstawicielami Kościoła 
rzymskokatolickiego z Polski. Te 
pozytywne fakty dowodzą, że kato
licy polscy interesują się żywo 
działalnością organizacji ekumenicz
nych, których oficjalnym członkiem 
ich Kościół -nie jest. Nowym akcen
tem we wzajemnych stosunkach 
między Kościołem katolickim a Ko
ściołami członkowskimi PRE stały 
się w minionym roku dwa wspólne 
wyjazdy do RFN i Szwajcarii na 
zaproszenie tamtejszych środowisk 
katolickich i ewangelickich. Oba 
wyjazdy nie wypadły, niestety, dob
rze, moim zdaniem z powodu za
niedbań ze strony katolickiej. I tak, 
na przykład, podczas gdy PRE w y
słała do RFN delegację złożoną z 
6 osób, to Komisja Episkopatu do 
spraw Ekumenizmu delegowała za
ledwie jednego przedstawiciela, w 
wyniku czego reprezentanci PRE 
musieli wziąć na siebie wiele zadań 
przewidzianych uprzednio dla k il
kuosobowej delegacji. Sytuację do
datkowo skomplikował fakt, że 
spotkania w  RFN odbywały slię na 
terenie zamieszkałym w przeważa
jącej mierze przez ludność katolic
ką. Wszakże w całej *tej imprezie 
bolesną sprawą stało się nie 'tyle 
niedopatrzenie w dziedzinie należy
tej reprezentacji, ile raczej spra
wozdanie reprezentanta katolickiego 
zamieszczone na łamach wydawa
nego przez Komisję Episkopatu do 
spraw Ekumenizmu „Biuletynu E- 
kumenicznego” 1979, nr. 3. W wielu 
■fragmentach mija się ono z praw
dziwym obrazem wizyty w  RFN. 
Autor włożył w usta delegatów 
PRE szereg stwierdzeń, które w o- 
góle nie zostały wypowiedziane. 
Najbardziej jednak smucą końcowe 
.słowa sprawozdania kierowane jed
noznacznie pod adresem przedsta
wicieli PRE: „Ekumenia w  Polsce 
może być budowana jedynie na 
fundamencie prawdy i szczerości. 
.Prawdy nie wolno przemilczać, a

<tym bardziej nie "wolno (jej defor
mować tylko po to, aby siebie uka
zać w  lepszym świetle, albo, aby 
przypodobać się komuś” . Pozosta
wiając powyższe słowa bez komen
tarza, stwierdzam tylko, że krzyw
dzą one członków delegacji PRE 
i nadwerężają wzajemne zaufanie, 
tak niezbędne w budowaniu lepszej 
przyszłości polskiej ekumenii.

,Delegacja katolicka udająca się do 
Szwajcarii składała się z przedsta
wicieli Komisji „Iustitia et Pax” , 
wszakże większość jej członków 
stanowili ludzie przypadkowi, o 
sporych trudnościach językowych 
,i — co 'gorsza — traktujący swój 
wyjazd w kategoriach turystycz
nych. Sytuacja taka u/trudniła inte
grację obu delegacji i nie wpłynęła 
dobrze na poziom dyskusji z part
nerami szwajcarskimi. Przedstawi
ciele PRE szczególnie 'boleśnie od
czuli fakt, że część delegacji kato
lickiej nie przyszła na przyjęcie 
wydane 'przez .Zarząd Związku Koś
ciołów Ewangelickich Szwajcarii.

Te nie najlepsze doświadczenia z 
obu wspólnych wyjazdów spowodo
wały, że po stronie niekatolickiej 
odezwały się głosy kwestionujące 
sens wspólnego uczestniczenia w 
konferencjach, sympozjach czy in
nych spotkaniach zagranicznych. 
Nie przyłączam się do tych głosów, 
gdyż uważam, że wspólne występo
wanie na arenie międzynarodowej 
jest nie tylko rzeczą potrzebną, ale 
i konieczną. Powinniśmy raczej dą
żyć do 'Częstszych tego typu wyjaz
dów w przyszłości. Chodzi jednak 
o to, aby obie strony starannie do
bierały składy delegacji i aby przed 
każdą wspólną podróżą organizo
wano spotkania przygotowawcze. 
Poznawanie się dopiero w samolo
cie lub w miejscu obrad poważnie 
utrudnia wytworzenie więzi między 
Polakami, więzi Itak niezbędnej w  
kontaktach z partnerami zagranicz
nymi.

Powyższe uwagi i refleksje nakreś
liłem u progu nowego etapu działal
ności Polskiej Rady Ekumenicznej, 
z myślą o udoskonaleniu jej pracy. 
Znaczna część refleksji dotyczyła 
problemów wyłaniających się w 
kontaktach Kościołów członkow
skich Rady z Kościołem katolic
kim. Na konkretnych przykładach 
starałem się pokazać, że kontakty 
ie nie rozwijają się bezkolizyjnie. 
Byłoby jednak iluzją gdyby Kościo
ły mniejszościowe chciały ograni
czyć współpracę ekumeniczną w y
łącznie do kręgu zrzeszonych w 
PRE. Z kolei Kościół katolicki ule
gałby złudzeniu, gdyby uczestnicząc 
.w szerokim dialogu 'prowadzonym 
na płaszczyźnie światowej zarazem 
lekceważył Kościoły chrześcijańskie 
na 'terenie ojczystego kraju. Tak w 
skali światowej, jak i w  krajowej 
jest tylko jeden ruch ekumeniczny, 
do uczestniczenia w  którym zobo
wiązane są wszystkie Kościoły i 
wszyscy chrześcijanie. Nie spo-sób 
wyobrazić sobie współczesnego 
chrześcijaństwa bez ekumenicznego 
wymiaru. Dążenie ku jedności w y
maga od każdego postawy partner
stwa, miłości, cierpliwości i prze
miany serc. Tylko w  ten sposób 
uda się nam zrobić wyraźny krok 
naprzód w polskiej ekumenii, która 
— jak dotąd — z trudem toruje so
bie drogę.

'P. S. Już pio napisami u tego arty
kułu odbyło się posiedzenie Komi
sji Mieszanej,, ma którym przedsta
wiciel IPRE wyraził ubolewanie iz 
■powodu sprawozdania zamieszczo
nego w  „Biuletynie Ekumenicz
nym” . Komisja zleciła specjalnemu 
gireimiiuim (ipo 2 osoby iz każdej stro
ny) przeanalizowanie sprawozdania 
ii opracowanie niezbędnego sprosto
wań iai. Ukaże się ono w  jednym z 
najbliższych numerów „Biuletynu” . 
Maimy tuitaij konkretny (przykład 
gotowości obu stirom do pojednaw
czego rozwiązywania nieporozu
mień i z tego należy się cieszyć.

„Jeśli ustami wyznasz, że Je
zus jest Panem, i uwierzysz w 
sercu, że Bóg wzbudził Go z 
martwych, zbawiony będziesz” .

Drogim Czytelnikom, Współpracownikom 
i wszystkim Przyjaciołom 
najlepsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i radości z okazji 
ówigt Zmartwychwstania Pańskiego 
składa

Redakcja
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DEKALOG

Siódme
przykazanie
II

Nie będziesz cudzołożył.
II Mojż. 20:14

Kiedy jesteśmy młodzi, a uczucie niepodzielnie pa
nuje w naszym se-ncu,, z ochotą podejmujemy wszelkie 
zobowiązania, z własnej woli ślubujemy sobie wza
jemnie miłość i wierność „do -grobowej deski” . Od
czuwamy to jako coś oczywistego i .naturalnego. Dla 
zrealizowania celu, jakim jest dozgonne połączenie 
się -z ukochaną osobą, jesteśmy gotcwi ponosić ogro
mne -ofiary, zerwać z irodiziną, postąpić wbrew woli 
rodziców, wymusić w sądzie zezwolenie, jeśli nie 
jesteśmy pełnoletni. Zakochanym trudno wprost w y
obrazić sobie, że mogliby istnieć oddzielnie. Dopiero 
później, po pewnych doświadczeniach, zawodach do
chodzi do głosu „mądrość życiowa”, sceptycyzm, cza
sem nawet cynizm.
Warto się zastanowić nad tym, czy pierwsze, czyste 
uczucia nie odzwierciedlają pierwotnego zamiaru Bo
żego, z.realizo-wanego w osobach Adama i Ewy zanim 
poznali przepastne możliwości zręcznie im podsunięte 
przez kusiciela. Przecież to, co łączy izakcehanych, 
jest miłością, wprawdzie niedojrzałą, jeszcze nie po
głębioną, przejawiającą się -głównie w uczuciach, ale

wrażliwą 'i świeżo rozwiniętą, prawdziwą miłością. 
A jest to jedyna rzecz dana nam ina tym świec i e, 
która nosi na sobie ślad wieczności. Wszystko prze
mija, wszystko się zmienia', ziemia i niebo się roz
padną, ale miłość nigdy nie zginie (I Kor. 13:8), bo 
jest cząstką samego Boga (I Jan 4:7.8). Dlatego ten, 
kto .naprawdę kocha,, ma poczucie wieczności i ma 
szansę poznania Boga, który jest miłością. To wspa
niała rzecz, że zostaliśmy dopuszczeni do uczestni
ctwa w tym, co należy do Bożej istoty. -Niestety 
jednak, zbyt często .tracimy to uczestnictwo i wtedy 
nam się zdaje, że umiera miłość, a to my umieramy 
dla miłości i nie potrafimy już kochać.
Nie ma więc w  tym nic dziwnego aini przeciwnego 
natu-rze, jeśli Prawo Boże traktuje małżeństwo jako 
związek nierozerwalny. Wsizak sami tego chcemy, do
póki nie .zaczną w nas działać inne siły. Praiw-o Moj
żeszowe przewiduje możliwość .rozwiązania małżeń
stwa ze względu na grzech, który zaślepia i wpro
wadza rozkład więzii między małżonkami. Jezus po
twierdza' normę trwałości związku małżeńskiego, bo
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Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako jedną całość, 
wzajemne -uzupełnienie. Mężczyzna jest w pełni męż
czyzną tylko dzięki kobiecie, a kobieta kobietą tylko 
dzięki mężczyźnie (por. I Kor. 11:12) i to jedynie 
wówczas, gdy stanowią trwały związek. iNie należy 
więc tego 'rozumieć w  tym sensie, jakoby podjęcie 
samego aktu seksualnego czyniło z człowieka męż
czyznę albo kobietę, choć takie przekonanie jest 
sz er oko r ciz pows-z e«c hnion e.

Opuszczenie żony przez mężai (i .męża przez żonę) 
jest w  oczach Jezusa złamaniem woli Bożej, wyra
żonej w siódmym przykazaniu: Kto się «rozwodzi 
i żeni iz inną kobietą, ten łamie wierność małżeńską, 
czyli cudzołoży (Mat. 19:9), Dopuszcza .jednak Jezus 
pewien wyjątek «— strona« opuszczająca nie łamie 
wierności małżeńskiej,, gdy druga strona prowadzi 
.rozwiązłe Ż3rcie. Bądźmy prizy tym ściśli — uspra
wiedliwieniem rozejścia się nie jest pojedynczy fakt 
popełnienia cudzołóstwa (po grecku: moicheia), lecz 
brak hamulców moralnych i prowadzenie rozwiązłe
go życia >(po grecku: ponneia). Jedno od drugiego na
leży rozróżniać, aby uniknąć niewłaściwej interpre
tacji tej «zasady.

Każda zdrada jest obiektywnym izłem, bo wyrządza 
krzywdę co najmniej jednemu 'Człowiekowi, a często 
większej liczbie osób (współma«łżo,nkcwi czy partne
rowi, sobie samemu,, «dzieciom),, jest lekceważeniem 
woli Boga, który za.kaziuje cudzołóstwa. Zdrada musi 
być napiętnowana jako czyn karygodny i niedopu
szczalny. Ten jednak, kto się opamięta i nawróci, 
może liczyć na wybaczenie. Natomiast brak hamul
ców moralnych i prowadzenie «rozwiązłego .trybu ży
cia (często 'dziś spotykany ipromiskuityzm) czyni 
utr.zyma.nie więzi 'małżeńskiej «rzeczą niemożliwą. 
Opuszczenie «w takim przypadku nie jest złama.niem 
si ó d-mego przyka-zani a.

Chrześcijanin nie może więc mieć wątpliwości co 
do tego, że małżeństwo zawiera na «całe życie, a« przez 
«rozbicie tego związku wykracza przeciw woli B«ożej 
wyrażonej w  siódmym przykazaniu. Sposób, w  jaki 
Jezus interpretuje przepisy starego prawa, pozwala 
nam wyciągnąć właściwe wnioski «również w  'odnie
sieniu «do interesującej nas sprawy. Z miłości między 
mężczyzną a kobietą powstają wewnętrzne, duchowe 
związki między nimi. Te właśnie związki -rozszerzają 
się na wszystkie (nie tylko «duchowe) «dziedziny ży
cia, «tworząc coraz bogatszą «i pełniejszą jedność mał
żeńską. Wzajemna« miłość — szacunek, .zaufanie, wy
rozumiałość,, odpowiedzialność, ofiarność, pragnienie 
dobra — prowadzi do wyikształtowania się wspól
noty w wierze, poglądach, celach, w  mieszkaniu, 
majątku, w  jednolitym .i konsekwentnym wychowa
niu «dzieci. Istotą «małżeństwa są «te, zrodzone z m i
łości, wewnętrzne i .zewnętrzne związki, potwier
dzone aktem prawnym,, jakim jest publiczne oświad
czenie, nazywane ślubem.

Chrześcijaninowi będzie «zależało .na stałym rozwija
niu, pogłębianiu i rozszerzaniu na wszystkie sfery 
Ż3r«cia małżeńskiej jedności, a nie na utrzymaniu .za 
wszelką cenę pozorów. Rozbicie małżeństwa .nie do
konuje się na sali sądowej;, lecz w  «czterech ścianach 
własnego domu. Jad pożądliwości zatruwa «miłość, 
roz.kła«da «duchowe, psychiczne i fizyczne związki 
między małżonkami, wywołuje niemal fizyczną śle
potę, która nie pozwala dostrzec tego, co jeszcze nie

dawno Itak nas «zachwycało .i każe szukać szczęścia 
gdzie indziej, z kim innym. Tak «dochodzi «do cudzo
łóstwa, do rozbicia wszystkiego, «co dotąd łączyło, 
krótko mówiąc 1— «do katastrofy. Na sali sądowej roz
grywa się już tylko epilog dramatu, «często tragedii, 
a nierzadko chyba po prostu farsy.

Pożądliwość przej«awi:a ,s.ię «nie tylko w sferze pociągu 
seksualnego, ale i -w in«nych dziedzinach życia i dla
tego tak «często «do ruiny małżeństwa- i rodziny do
chodzi 'z powodów nie «mających nawet ni«c wspól
nego z „trzecią osobą” . Pożądliwość, ciągły niepokój, 
który każe zaspokajać coraz to nowe pragnienia, 
zasklepia nas w skorupę egoizmu, «każe gonić za 
sukcesem, za władzą, za pieniędzmi, za sławą, po
grąża «nas w nałóg alkoholizmu. Przestajemy się li
czyć z «drugim «człowiekiem. Staje się «on nam cię
żarem, kulą u nogi, a w.resz«oie .i my staj«emy się mu 
zupełnie obcy.

Kto zna prawdziwe tragedie «rozgrywające się «między 
dwojgiem kiedyś zapatrzonych w  siebie bezkryty
cznie ludżi, «kto wie, co się dzieje w  duszach i sercach 
dzieci, 'które jeśli nawet nie rozumieją, 'to czują w ię
cej«, niż mogliby się spodziewać ich rc-dzice, starannie 
ukrywający ipra«w«dziwy stan rzeczy.

Niestety, nie da się znaleźć skutecznego leku, aby 
radykalnie uzdrowić sytuację. IMairzeniami, utopij
nymi programami a.ni twardymi, bezwzględnymi za
kazami niczego się nie zmieni. Musimy być świadomi!, 
w jakiej rzeczywistości żyjemy. Pismo święte nie 
pozestawia nam co do tego złudzeń — żyjemy w 
świecie zatrutym jadem grzechu. Dlatego będziemy 
cierpieć — chrześcijanie i niechirześcij-anie «— zupeł
nie tak samo., «również z powodu nieudanego mał
żeństwa, przeżytego zawodu, 'doznanej zdrady, bę
dziemy «starali się je ratować, odlbudO'W3’wać, «czasem 
łataó, będziemy przeżywali szczęście, jeśli się uda, 
i dramąt, -gdy się nie uda.

No właśnie — «nie uda się. I co dalej? Surowy praw
nik powie: trudno, nie ma na to rady, prawo nie 
pozwala na -rozwiązanie małżeństwa. Może jednak 
poszuka jakichś zaistniałych czy wymyślonych prze
szkód, które uczynią związek «od samego początku 
nieważnym. Wiadomo, że praw«nicy «takie rzeczy po
trafią, zwłaszcza za pieniądze.

Powtórzmy sobie wyraźnie, «że sam iPa.n 'nakazuje, 
aby małżonkowie się nie «opuszczali i nie rozwodzili 
(I Kor. 7:10—11). Musimy to traktować «całkiem 
serio, bez żadnych ukrytych myśl-i. Dlatego wspól
nota chrześcijan musi przede wszystkim «dążyć do 
stworzenia warunków, w których utrzymanie węzła 
ma«łżeń'S.kiego będzie możliwe, a nie tylko ograni
czać się do «głoszenia «tej zasady i odmawiania ludziom 
prawa do ;rait'Ow«aini:a się -z sytuacji! bez wyjścia. Nie 
może zamykać oczu na obiektywne fakty, choćby 
nawet przez poszczególnych ludzi .zawinionei, doma
gać się ofiary, nie okazując miłosierdzia.

Interesujący przypadek podaje s«am apostoł Paweł. 
Ponieważ głosił Ewangelię wśród pogan, zdarzało się, 
że ktoś z nich «uwierzył w  Chrystusa i dał się 
«ochrzcić, a jego żona ipozos«ta«ła przy dawnej wierze; 
albo C'dw.r«otnie «— żona stawała się chrześcijanką, 
a mąż pozostawał poganinem. Można sclbie wyobra
zić, do jakich konfliktów w takim małżeństwie do
chodziło! Jeśli więc- strona pogańska żądała« rozwodu,
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«apostoł doradzał irozejśoie się, 'bo „w takich iprz-y- 
pa-dka-ch brat -ozy siostra nie są niewolniczo związani, 
gdyż d o p o k o j u powołał wais Bóg”. Jest to w y
jątek nazywany przywilejem IPawłowym. Jak z tego 
wynikat, już apostoł Paweł widział .pewne sytuacje 
wyjątkowa, domagające się indywidualnego potrak
towania. Uznał, że sprawą nadrzędną w  stosiuinku 
do nierozerwalności węzła małżeńskiego jest p o w o 
ła n i e  d o  p o k o j u .

Jak z tego wynika, mamy prawo w niektórych -— 
wyjątkowych! — okolicznościach nawet doradzać 
rozejście się i rozwiązanie węzła małżeńskiego. Taka 
Okoliczność występuje wówczas, gdy -utrzymanie mał
żeństwa .naraża na niebezpieczeństwo wartość wyż
szą. To prawo nie zwalnia jednak nikogo od obo
wiązku zastosowania wszelkich dostępnych środków 
dla -ratowania związku, nawet za cenę 'zrezygnowa
nia z większej lub mniejszej liczby czynników two
rzących pełną jedność małżeńską.

Niestety, niewielu ludzi w ie o tym, że kryzys jest 
w każdym małżeństwie zjawiskiem naturalnym, 
a nawet nieuniknionym. Jeszcze mniej zapewne zda
je sobie sprawę, że kryzys daje mężowi i żonie 
szanisę odkrycia drugiego dna miłości. W  pewnym 
momencie następuje przesilenie, kiedy miłość ego
istyczna, uczuciowa, skoncentrowana raczej na bra

niu niż daiwaniui, zaczyna się wypalać. I wtedy — 
jak się powszechnie sądzi — następuje koniec. Nie
stety, często tak! A  przecież właśnie w  okresie prze
silenia ipowinna się narodzić miłość nowa, pełna 
wzajemnego -szacunku, zaufania, wyrozumiałości, od
powiedzialności, -ofiarności, ;pragnienia dobra nie dla 
siebie ale dla niego, dla niej. .Lecz najpierw musi 
w  -olbojg-u umrzeć ich drapieżne i zachłanne „ja” . 
Nie uciekaj wtedy 'do pracy, do hobby, do kolegów, 
koleżanek, kawiarni,, na ryby, do kina;, tylko spró- 
-bój wyrzec się siebie, swoich praw, tego, „co cl się 
przecież -od życia słusznie należy” , spojrzyj ma siebie 
i zapytaj,, -czy to przypadkiem nie ty jesteś przy
czyną rozdżwięku '(a ma pewno w większym lub 
mniejszym -stopniu nią jesteś!). Potem zrób to>, co 
ci nakazuje sumienie.

Chrześcijanin' .nie ima łatwiejszego życia niż .ktoś 
inny. Doznaje «tych samych zawodów, podlega, tym 
samym pokusom,, tak samo cierpi, «tęskni, zazdrości, 
denerwuje się, jak każdy inny człowiek. Jedną tylko 
jedyną ma przewagę. Wie -o (tym, że czuwa; nad nim 
Bóg. Choćby się nawet znalazł w  sytuacji linoskocz
ka, nie rozbije ;s.ię„ bo Bóg go na dr.ugą stronę prze
prowadzi, a gdyby przypadkiem -spadł, to spadnie 
prosto w  .rozpostartą sieć «Bożego miłosierdzia.

Ks. Bogdan Tranda

ROZMOWY PRZY STUDNI

Abba, O j c z e !
Rzym. 8:15; Gal. 4:6

Tym razem rozmówcą siostry Kingi Strzeleckiej jest o. Borys 
Bobrynskoy —  profesor w Instytucie Prawosławnym św. Ser
giusza w Paryżu, rektor wspólnoty prawosławnej używającej 
w liturgii języka francuskiego, członek komisji „Wiara i Us
trój” SRK.

SIOSTRA KINGA — Zacznijmy od sedna sprawy: 
co, zdaniem Ojca, jako prawosławnego teologa 
i duszpasterza, jest w życiu modlitwy rzeczą naj
istotniejszą a równocześnie charakterystyczną dla 
prawosławia?

OJCIEC BORYS — iBędę mówił z pozycji (prawo
sławnego, ale jestem głęboko przekonany, że nie ist- 
■nieje specyficzna modlitwa prawosławna, podobnie 
jak nie ima modlitwy specyficznie katolickiej czy 
protestanckiej. Jest tylko modlitwa chrześcijańska. 
Jej podstawę stanowi powszechne -prawo, że człowiek, 
stworzony na obraz i podobieństwo Boże, odczu-wa 
potrzebę pełni życia i, jeśli chce zrealizować swoje 
ludzkie powołanie, imusi wchodzić w  -coraz to głębszy 
kontakt z Bogiem. 'Pierwszą nzeczą, którą «chcę pod
kreślić -mówiąc o modlitwie z punktu widzenia na
szej tradycji, jest tendencja poszukiwania takich za«- 
chowań człowieka wobec Boga, aby modlitwa obej
mowała całość ludzkiej egzystencji), żeby nie była 
tylko wydzieloną dziedziną -czy rodzajem rezerwatu 
wewnętrznego, ale żeby «wszystko, co człowiek «czyni, 
«myśli i -czuje — stawało się jego modlitwą. Jest to 
możliwe wówczas, gdy jego serce przebudziwszy się 
zaczyna bić nowym .rytmem, oczyszcza sig, zdobywa 
nawyk ciągłego pragnienia« Boga, ciągłego szukania

i .najgłębszego zwrócenia się ku Niemu. Dotyczy to 
zarówno « c a ł e g o  człowieka, jak i « k a ż d e g o  
człowieka. Chciałbym przeciwstawić -się profesjonali
zacji modlitwy, czyli uznaniu j«ej za jakieś szcze
gólne powołanie. Oczywiście, istnieją szczególne po
wołania., ale modlitwa musi mieć swoj«e .miejsce 
w każdej ludzkiej egzystencji ii ima obejmować jej 
dziedziny: osobistą, rodzinną, zawodową, społeczną, 
w  ipowiązaoiiu z naszym świadectwem wobec świata 
etc.
Jako «d-rugą .rzecz -pragnę podkreśl-ić taj«em.nicę -mo
dlitwy i jej związek ,z tajemnicą Chrystusa. Trzeba 
zacząć od kontemplacji Boga-Człowieka«, który prze- 
żył swoje l-udzkie życie: służbę ludziom, współczucie 
z ludźmi, «nauczanie, oświecenie «człowieka, ofiarę za 
niego i«td., a wszystko w  -całkowitej więzi z Ojcem 
w Duchu Świętym. «Duch Święty spoczął na Nim, 
tryskał z Niego, skłaniał Go do «mówienia, d-o dzia
łania, isłowem «modlił się w  Nim. Dlatego mówić 
o «Chrystusie, to właśnie odkrywać w «Nim tajemnicę 
modlitwy. Zachoidzi wielkie podobieństwo między 
doświadczeniami Ducha Świętego, jakie przeżywał 
Chrystus, a doświadczeniami Ducha Świętego, jakie 
przeżywają święci. Terminem „doświadczenie” okre
ślam pełnię wewnętrznego ży«cia w nieustannym
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i całkowitym zwróceniu .się iku Ojcu. (Może ono nie
kiedy oznaczać .przeżycie nieobecności („Boże mój, 
Boże mój, czemuś .mnie opuścił!”), poczucie wewnę
trznej 'samotności, pustyni, ale jest jednak doświad
czeniem pozytywnym* skierowanym ku 'Bogu.

S. K. — Jednak między wewnętrznymi doświadcze
niami Chrystusa a doświadczeniami świętych, istnie
je obok podobieństw ta zasadnicza różnica, że my, 
ludzie wierzący, a więc także święci, stajemy przed 
Trójcą Świętą, w której Chrystus jest jedną z Jej 
trzech Osób. Natomiast On, mimo że solidaryzuje się 
z człowiekiem nawet w sposób bytowy, nie przestaje 
być „wewnątrz” Trójcy, należy integralnie — nieod
łącznie i nieodwracalnie — do Jej troistości i jedno
ści.

O. B. — Stajemy przed Trójcą Świętą, ale Ona nie 
jest na zewnątrz nas. Duch Święty działa w  nais 
tak samo, jak w Chrystusie, choć w  sposób analo
giczny. Ten sam D.uch, który odwiecznie -spoczywa 
na Chrystusie, ten sam, który spoczął na Nim 
w czasie chrztu w  Jordanie, item sam, o którego 
obecności w  sobie mówił Chrystus w  synagodze w  
Nazarecie, ten sam Duch spoczywa także ii na nas. 
Upodabnia nas do Syna Jednarodzcmego, „oddaje 
nas Namaszczonemu”, jak mówi św. Cyryl Jerozolim
ski. Dlatego przez sam fakt zjednoczenia z Chrystu
sem jesteśmy przez Ducha świętego włączeni w ta
jemnicę jedności i życia Trójcy Świętej. Myślę, że 
w problemie modlitwy dostrzeżenie tej analogii jest 
elementem bardzo ważnym. Chrystus modli się 
w  Diuchui, a Duch modli się w  iNim. (Podobnie św. 
Paweł mówi o nas: Duch Święty woła w na-s: Abba-, 
Ojcze! A my wołamy w  Duchu /Świętym: Abba, 
Oj-cze! (Rzym. 8:15; Gal. 4:6). Jest to rodzaj podwój
nego działania-. Duch dosięga nas, podobnie jak 
Chrystusa;, w  samych korzeniach naszej osobowości 
i w  tej mierze, w jakiej bierze w posiadanie nasze 
głębiny, identyfikuje się z nami — łącznie z  tym, 
co determinuje naszą tożsamość osobistą. Stajemy sdę 
wówczas, jak uczą Ojcowie 'Kościoła, hiposiaizą, oso
bą na obraz Chrystusa jako drugiej Osoby Trójcy 
Świętej. Być osobą — oznacza właśnie to: być prze
nikniętym przez Ducha Świętego w  relacji do Ojca, 
w Jezusie. Człowiek pozbawiony tego wymiaru, nie 
jest pełnym człowiekiem.

S. K. — Św. Ireneusz powiedział nawet, że człowiek 
składa się z ciała, duszy i Ducha Świętego. Fascy
nujące powiedzenie, ale i niepokojące zarazem. Po
wstaje bowiem pytanie, czy Duch Święty może przez 
całe życie człowieka działać w nim incognito, nigdy 
nie rozpoznany? Jest przecież tylu chrześcijan wie
rzących, którzy z roli Ducha Świętego w sobie w ogó
le nie zdają sobie sprawy.

O. B. — Tu jest właśnie zasadniczy punkt problemu. 
Człowiek jest, jeśli tak można powiedzieć, bytem 
biologicznym: istnieje w  czasie ii przestrzeni. Ale 
równocześnie rodzi siię, rośnie, osiąga swoją dojrza
łość i pełnię nie tylko biologiczną, lecz także du
chową. Chrzest nazywamy narodzinami, po .nich zaś 
na-stępuje stopniowy wzrost w  Duchu, który udziela 
nam -darów Bożych i prowadzi do dojrzałości -na po
dobieństwo Jezusa. Duch Święty jest więc nie tyl-ko 
Duchem dojrzewania i darów, ale także Duchem ży
cia,, narodzenia, a nawet okres-u poprzedzającego na
rodzenie — a więc dziatła i-n-cognito. Stadium, w któ
rym na płasz-czyźnie psychicznej uświadamiamy so-

bie swoje przebudzenie doprowadzające do momentu 
decyzji, wyboru, nawrócenia, zaangażowania po stro
nie Chrystusa — jest efektem długiej pracy wewnę
trznej Ducha Świętego. To On najpierw stworzył 
sam-o życie, potem wzbudził jakąś niepewność, nie
pokój* nostalgię, dopuszczał krzywe drogi, aby wre
szcie doprowadzić nas do odkrycia światła w Chrys
tusie, -umiłowania Go, opowiedzenia się za Nim, 
pójścia w  Jego ślady.

S.K. — Może Ojciec zechce odpowiedzieć, dlaczego 
Duch Święty, który jest mocą stwórczą i przekształ
cającą, w niektórych przypadkach pozostaje jakby 
bezsilny i tylu ludzi ochrzczonych opowiada się za 
rzeczywistością niebożą i niechrystusową.

O. B. — Tak, bo stwarzając człowieka na swój obraz;, 
Bóg stał się bezsilny z miłości. Bóg nie ehice, po
wiedzmy nawet — nie może zmuszać człowieka, aby 
Go kochał. Nie -chce, aby kochał Go inaczej, jak 
tylko z wolnego wyboru. Dokonuje się to wprawdzie 
ipod wpływem światła Ducha Świętego, ale człowiek 
nie staje się dzięki temu ani automatem, ani nie
wolnikiem. Przeciwnie: dzidki miłości Bożej uzyslku- 
jie swoją wolność d sam przez się, jeśli tak można 
powiedzieć, jako -człowiek może Bogu powiedzieć 
swoje „tak” . A  ludzkie „jtak” pozwaila zaws-ze domy
ślać się możliwości powiedzenia „„nie” , czyli możli
wości odwrócenia się od IRogą.
S. K. — Czy mógłby Ojciec przypuścić, że człowiek 
niewierzący, wychowany w społeczeństwie zdechry- 
stianizowanym czy chrześcijańskim może jeszcze po 
tzw. klinicznej śmierci nawrócić się, czyli zająć taką 
postawę „ku Bogu”, do jakiej nie był zdolny za życia 
na skutek niezależnych od siebie okoliczności?

O. B. — Nie mógłbym tak twierdzić, bo -byłem wy
chowany zgodnie z koncepcją „.tamtego” świata za
kładającą, że już na ziemi musimy zaowocować ta
lentami, z których Bóg zażąda -od nas rozrachunku. 
Ale, .mimo to, mogę przypuścić, że dla człowieka po 
klinicznej śmierci zmienia sdę natura czasu i że 
w jakiś nowy sposób znajdzie się -on w  obecności 
Miłosierdzia Bożego, niepoznawalnego na ziemi ir*a- 
czej* jaik tylko przez obrazy i analogie. Z jednej stro
ny nie wykluczam więc, że 'człowiek, kiedy zgasną 
jego Oczy, może jeszcze rzucić się do Bożych 
sitóip, a:le z 'drugiej strony mie wykluczam sytuacji 
odwrotnej: że nie będzie mógł widzieć i .pragnąć Bo
ga >Jtam”, jeśli nie był zdolny widzieć (i pragnąć 
Go „tutaj” . Nasze życie teraźniejsze ii -przyszłe po
zostaje «ze sobą w  najgłębszym związku. Św. Syrnecn 
Nowy Teolog (949—-1022)S. 1 twierdzi, że duchowe (zmy
sły, które człowiek rozwija- na ziemi,, będą (tymi sa
mymi władzami,, dzięki którym 'będzie on mógł żyć, 
poznawać i  kochać dadej.Jeśli te zmysły zamierają, 
-człowiek odrzuca Boga i zamyka się na Jego świa
tło. Można by tu chyba mówić o grzechu przeciwko 
Duchowi Świętemu, o grzechu nie odpuszcza ln ym a- 
ni w  „itym” aini w „tamtym” życ-iu. Nie .znaczy to, że 
Bóg nie może mu go przebaczyć, ałe iraozeji, że przez 
ten grzech człowiek całkowicie wyniszcza swoją mi
łość do Boga a jte-go nienawiść staje się talk wielka, 
że gdyby naw-et ujrzał Boga twarzą w  -twarz, musiał
by Go mocą -tej nienawiści odrzucić. Istnieje prze
cież tajemnica złą, której nie możemy zrozumieć do 
końca. Dlatego inde sądzę, abyśmy -mogli wykluczyć

1 Jeden z najwybitniejszych bizantyjskich mistyków śre
dniowiecznych.
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'możliwość, że człowiek, jak mówi św.- Jan, zdolny 
jest sitać się 'syinem dziadła'. Człowiek w  sensie indy
widualnym i zbiorowym.

S. K. — Stąd przestroga: „Czuwajcie, bo przeciw nik 
wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając, kogo 
by pożreć” (I Ptr. 5:8), „czuwajcie i módlcie się” 
(Mat. 26:41). Czy modlitwy, Ojca zdaniem, można 
się nauczyć?

O. B. — Uczenie ;się modlitwy odbywa się etapami, 
począwszy od dzieciństwa,, zarówno w kręgu rodzi
ny, jak w  kręgu 'Kościoła'. W naszej prawosławnej 
tradycji możemy imówić o klimacie modlitwy, jaką 
stwarza ikonografia i wszystkie zewnętrzne gesty: 
znak krzyża św., całowanie ikon, pokłony, przyklę
knięcia. Wszystko to ma ogromne znaczenie zarówno 
dla dziecka, jak dla człowieka dorosłego. Jesit to 
nauka poprzez symbole. Dzięki nim Kościół prawo
sławny jest środowiskiem piękna: śpiew cerkiewny, 
ikony, szaty liturgiczne, kadzidło, .szacunek okazywa,- 
ny wobec ołtarza — wszystko to jest inne niż rze
czywistość powszednia, naznaczona zmysłem sakral
nym. Wszystko to są elementy wychowania w  po
czuciu świętości. A  modlitwa jest nieodłączna' cd 
zmysłu świętości i od 'przeżycia świętości, Ikitóre 
wprowadza nas w kontakt z czymś zarówno innym, 
jak pięknym. Równocześnie zaś rozwija się poczu
cie takich wartości chrześcijańskich, jak prawd a(, 
dobro, miłosierdzie, ujęte w całym zespole, z którego 
moralność nie jest oddzielona, ale go wewnętrznie 
•przenika.

S. K. — Jak należy rozumieć słowa Dostojewskiego, 
że „piękno zbawi świat?” Czy chodzi tu o Ducha 
Świętego jako źródło wszelkiego piękna i współ
autora dzieła zbawienia?

O. B. — Nie przypominam sobie kontekstu, w jakim 
Dostojewski powiedział te znane słowa', ale mogę 
od razu uściślić, że jeśli „piękno zbawi świat”,, to 
najpierw samo musi być zbawione. Bo istnieje pię
kno sztuczne, piękno dzikie, ipseudcpiękno, pseudo- 
wSrtość. Św, Paweł mówii], że nawet demony mogą 
przyoblec się w  postać aniołów światłości. Piękno 
natomiast może stać się pokusą. Jest to może jedna 
z charakterystycznych cech prawosławia, że piękno 
bywa (tam niekiedy zaniżane do zwykłego estetyzmu. 
Marny przecież doskonałych znawców ikonografii, 
śpiewu cerkiewnego, liturgii czy patrologii, dla któ
rych żadna z tych dziedzin — z całym zawartym 
w nich pięknem i harmonią — iniie stanowi 'Odsko
czni, pomostu, przejścia, otwartej drogi ku temu, co 
„(powyżej” , ku piękności samego Boga. Myślę, że 
u Dostojewskiego 'była to reakcja na racjonalizm 
i pietyzm rosyjskiej myśli zachodniej danego czasu. 
Mówić o pięknie, 'znaczyło mówić o kosmosie, w  któ
rym Dostojewski bardzo silnie odczuwał obecność 
Boga. Ale, pomijając Dostojewski ego, zgodnie z na
szą nauką piękno jest atrybutem Bożym ujawniają
cym się w  wizji. Poznanie Boga nie jest wyłącznie 
intelektualne, rozumowe, ani też nie jest ciemno
ścią a pofartyzmu2. Bóg jest ponad naszą ciemnością 
i ponad naszym światłem. Jest Światłem .nie miesz
czącym .się w  naszych kategoriach, światłem nie
wyrażalnym. Mimo ito jednak, wszelkie doświadcze- *

* Od gr. APOPHATICOS — tajemniczy, ukryty, niepo 
znawalny.

nra życia Bożego są doświadczeniami światła, piękna, 
przemienienia. I jeśli piękno jest jednym z przy
miotów Bożych, to konsekwentnie jest także przed
miotem 'prawosławnej teologii, zwłaszcza teologii 
mistycznej. Wielu teologów podejmowało ten temat. 
Piękno Boże, zachwycające człowiekai, jest podsta
wową treścią;, którą prawosławie pieczołowicie prze
chowuje. Dzięki .niej cała liturgia prawosławna, tak 
dzisiaj, jak zawsze w  przeszłości, zawiera w  sobie 
element piękna i kultywuje zmysł piękna, potrzebny 
zwłaszcza dzisiejszemu światu,, który chce nauczyć 
się modlitwy. Bo bez piękna człowiek więdnie 
i usycha.

S. K. — W  związku z zagadnieniem modlitwy mówi 
się u was często o tzw. monachizmie wewnętrznym. 
Co Ojciec o tym sądzi?

O. B. — Jest to pojęcie dość późne, rozwinięte zwła
szcza przez teologów 'rosyjskich na Zachodzie. Pa
weł Ewdcikiimow, zmarły w Paryżu w 1970 r., na
pisał szereg artykułów na ten temat. Chodzi tu o mo
żliwie najpełniejszy sposób szukania Boga, przeży
wany we własnym sercu, w  codziennym „.normal
nym” życiu. Podkreśla się przy tymi, że podstawowe 
wartości życia monastycznego — duch ubóstwa, po
słuszeństwo, asceza, modlitwa stała i głęboka, oczysz
czanie zmysłów — mogą stać się udziałem każdego 
człowieka. Termin ten, jak sądzę, oznacza' po prostu 
szukanie życia ewangelicznego 1 ma przypominać, 
że nie jest .t-o szczególny rodzaj powołania, ale pod
stawowy wymiar życia każdego chrześcijanina. N ie
bezpieczeństwo propagowania monachizmu wewnę
trznego polega na tym, że nie docenia on życia za
konnego w  ścisłym .znaczeniu i sprowadza je do 
pewnego rodzaju łatwizny w  życiu wewnętrznym. 
Konsekwencją tego jest łatwość mówienia: o do
świadczeniu wewnętrznym, o boskich energiach,
0 przemienieniu, czystości serca iitd., ale to mówienie 
a.ni nie zwiększa autodyscypliny i ascezy życia w e
wnętrznego człowieka, ani nie zmienia jego stosun
ków iz ludźmi. MonaiSitycyzim wewnętrzny musi spraw
dzać się w  życiu.
Ale faktem jest, że wielu ludzi pragnie dziś prze
żywać wartości monastyczne i że szczeególne zainte
resowanie budzi modlitwa serca. I to nie tyle jej 
technika czy metoda:, ile sama istota, sama prawdai, 
że w codziennym życiu może z nas promieniować 
łaska, że można przezwyciężyć podiział rzeczywisto
ści na to, co duchowe, 1 na to, co materialną na sa
crum i profanum. Jest to, jak imi się wydaje, zâ - 
gadinienie typowo prawosławne w  tym sensie, że 
prawosławie daje n-a nie swoją specyficzną odpo
wiedź, zasadzającą się na tradycji duchowości, zwła
szcza palamdzmie, czyli nauce o boskich energiach
1 swoistym przemienieniu dotyczącym całej egzy
stencji człowieka, z jego ciałem włącznie. Słowem,, 
prawosławna antropologia .teologiczna odpowiada na 
palące pytania dzisiejszego świata dotyczące prze
zwyciężenia wymienionych wyżej opozycji i życia 
życiem Bożym na. co dzień.

S. K. — Mówiąc o pięknie u Dostojewskiego, wspom
niał Ojciec o kosmosie. Kosmiczność modlitwy jest 
także jedną z zasadniczych cech prawosławia, nie
prawdaż?

O. B. — Istotnie, Kościół prawosławny kontynuuje 
w swoim symbolizmie tradycję modlitwy Izraela,
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w której uczestniczy cały kosmos. Widzimy to zwła
szcza w psalmach. Ale także <w świątyni jerozolim
skiej Izrael zaadaptował materię stworzoną w po
staci 'kadzidła!, chlebów, wina-, drzewa iitd. i potrak
tował ją w  sposób symboliczny. W prawosławiu za
chowujemy ten zmysł symbolu, podkreślony jeszcze 
na nowo faktem wcielenia. Dzięki izejściu Chrystusa 
do wód Jordanu, dzięki śmierci i 'zmartwychwstaniu 
— cały kosmos został egzcrcyzmowany, oswobodzony 
od złych mocy, które go zamieszkiwały. Świat prze
stał być domeną „księcia tego świata”;, który został 
precz wyrzucony, jak mówi św. Jain ewangelista, 
i odtąd Jezus jest jedyną Światłością świata. A  świat 
w swojej najgłębszej istocie jest tak umiłowany 
przez Boga, że za jego życie oddał Bóg ludzkie życie 
własnego Syna. Dlatego cały otaczający człowieka 
kosmos '.uczestniczy w zbawieniu. Łaska przenika nie 
tylko samego człowieka, ale całe ludzkie środowisko 
w itej mierze,, w  jakiej człowiek jest królem i pro
rokiem świata, świat staje się jego przedłużeniem. 
Przedłużeniem zarówno ludzkiego ciała, jak i ludz
kiego ducha..

S. K. — Pojęcie kosmosu jako przedłużenie człowie
ka powtórnie doprowadza nas do tematu, o którym 
mówiliśmy wcześniej, mianowicie do incognito Du
cha Świętego, działającego w ustawicznej kenozie, 
czyli w swoistym uniżeniu, nie objawiając się nigdy 
inaczej, jak tylko przez osoby ludzkie.

O. B. — Co więcej, .kenoza Ducha nabiera- t;u ogól
niejszego znaczenia kenozy Boga, który stworzył 
człowieka wolnym i „żebrze’’, jak mówi św. Jan 
Chryzostom, o ludzką miłość. Tę samą myśl wyraża 
zresztą Apokalipsa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. 
Jeśli ktoś -usłyszy głos mój ii drzwi otworzy, wejdę 
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” 
(3:20). Podobnie mówi św. Jan w  Ewangelii: „Jeśli 
mnie kto miłuje (...), Ojciec mój umiłuje go i przyj
dziemy do niego i będziemy z nim przebywać” (14:23). 
Bóg -czeka, aż człowiek otworzy Mu swoje serce, bo 
nie może go przymusić. To właśnie jest kenoza Boga 
okazującego najwyższy szacunek dla ludzkiej wol
ności, którą sam stwarza. Dlatego Jezus ,nie przy
szedł w  mocy i chwale, ale w  postaci sługi i to 
sługi cierpiącego, ujawniając w  ten sposób jedyną 
mcc, dzięki której może zdobyć serce człowieka — 
moc miłości. Logika jest tu jasna; Jezus objawia 
miłość Ojca w  Duchu Świętym, a Duch Święlty dzia
ła -w naszych sercach;, kształtując je na podobieństwo 
Chrystusa, pokornego sługi. Dlatego wymiar pokory, 
służby i cierpienia jest podstawowym wymiarem ży
cia w  Duchu Świętym, a konsekwentnie — w  życiu 
modlitwy. Jest przecież zjawiskiem uderzającym, że 
w  obozach koncentracyjnych, poprzez nieopisane cier
pienia ludzie niejednokrotnie odnajdywali w  sobie 
poczucie B-o-ga i  -drogę do iBoga, co znaczyło, że Bóg 
ich taim nawiedzał. I jakże często w  ncirma-lnych cza
sach, bez obozów,, ale przez cierpienie, 'doświadcze
nie, chorobę człowiek uzyskuje zrozumienie sensu 
życia i wartości nieprzemijalnych. Oto, co jeszcze 
powiedziałbym o kenozie Ducha świętego.

S. K. — Czy nie wiąże się z tym typowe dla prawo
sławia zagadnienie kultu tzw. nawiedzonych, „głup
ków bożych”, jak się o nich popularnie mówi?

O. B. — Bóg niekiedy daje ludziom szczególne po
wołania. Bywają i tacy, którzy podejmują krzyż

hańby-, poniżenia, Uipoikor.z-e.nia, głupoty, aby ukryć 
wielkie -dary łaski. Zamiast szukać honorów 'i sła
wy, szukają obelgi i hańby, aby tylko Bóg był 
świadkiem tego, czym ich -obdarza. Biorą dosłownie 
wyrażenie św. Pawłai, że stał się głupi dla świata. 
Św. Paweł wiedział zresztą z własnego doświadcze
nia., że w  pewnych wypadkach obelgi czy zniewagi 
rzeczywiście są potrzebne, aby uniezależnić się od 
mądrości -ludzkiej. Widzimy -to wyraźnie w jego prze
mówieniu na Areopagui, kiedy mówi o głoszeniu mo
cy i mądrości Bożej przeciwnej naturalnym warto
ściom tego świata., liczącego wyłącznie na siebie i kie- 
trującego się własnymi kryteriami (por. Dz. 17:16—34; 
II Kor. 4:3—.13).

S. K. — Skoro mówimy o kenozie Boga i nawiedze
niach X>ucha Świętego, trudno nie wspomnieć idei 
wspólnej dla Sergiusza Bułgakowa i Maksymiliana 
Kolbe. Mianowicie, że Duch Święty, który w nikim 
się nie wcielił, do tego stopnia przeniknął Matkę 
Chrystusową, że ich dwie osoby — Ducha Świętego 
i Marii — były jakby przejrzyste dla siebie nawza
jem. Czy podobna myśl pojawia się także w waszej 
liturgii?

O. B. — Między miejscem Marii w naszej liturgii 
a jej doświadczeniem duchowym zachodzi głęboka 
analogia. Kiedy przez tradycję prawosławną, np. 
przez homilię Palamasa3 w  święto ofiarowania 
w świątyni;, patrzymy ,na «tajemnicę Marii, widzimy 
wówczasi, że jeszcze przed narodzeniem Chrystusa jej 
osobiste życie -było bezustanną modlitwą. Przebywa
jący w  niej Bóg objawił się przez Wcielenie Sława. 
Dlatego Ojcowie z naciskiem podkreślają .podobień
stwo między dziewiczym (poczęciem Chrystusa w Ma
rii a sposobem, w  jaki On rodzi się w  nas i prze
bywa. Życie Marii było bezustanną modlitwą po 
prostu dlatego, że .zamykało się całkowicie w  „byciu 
dla” Boga 'i Chrystusa.

S. K. — Wyczerpaliśmy, jak sądzę, w najogólniej
szych zarysach zasadnicze punkty zagadnienia mo
dlitwy. Ale może Ojciec miałby jeszcze jakieś słowo 
na zakończenie?

O. B. ’— Myślę, że Pan Bóg pozwala .nam dzisiaj po
nownie -odkrywać wartość m.c-dli-twy. Zdumiewające 
jest, że mimo naszych codziennych niewierności, mi
mo ciągłego oddalania się od Obecności Bożej, która 
powinna nas coraz bardziej przenikać, Bóg działa 
w nas i obejmuje swoim światłem. Stwarza- pewnego 
rodzaju atmosferę, w  której w nowy sposób prze
żywamy stosunki chrześcijańskie, braterskie, -ekume
niczne. Jakoś serio i radośnie. To jest łaską, która 
prześwietla nas niejako wbrew nam samym i dzięki 
niej możemy świadczyć wobec dzisiejszego świata
0 jednym, co istotne: o Królestwie Bożym. A żyć 
w  naszych -czasach też jest wielką łaską. Bo choć 
nasze „dzisiaj” wydaje się ciężkie, a .nasze „jutro” 
niepewne, przecież Bóg działa- nie tylko tak samo, 
jak zawsze, ale może wyraźniej niż kiedykolwiek.
1 to właśnie powinno być -dla- nas pewnością nadziel 
i motywem dziękczynienia.

Rozmawiała: S. Kinga Strzelecka, osu

3 Grzegorz Palamas, XIV w., mnich z góry Athos, póź
niejszy biskup Tessaloniki, twórca wzmiankowanego wyżej 
palamizmu.
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P R Z E G L Ą D  e k u m e n i c z n y
Z K R A J U

0 9 styemila br. w siedzibie Pol
skiej Rady Ekumenicznej w War
szawie odbyło się z okazji Nowego 
Roku spotkanie .kierownika Urzę
du ido Spraw Wyznań, imin. Kazi
mierza Ką-kola, z członkami Pre
zydium i Zarządu PRE. W spot
kaniu uczestniczyli zwierzchnicy 
Kościołów członkowskich FRE, .re
ktor Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej, dyrektor Polskiego Od
działu Brytyjskiego i Zagraniczne
go Towarzystwa 'Biblijnego, prezes 
Zarządu Głównego Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików, a 
także wicedyrektor Urzędu do 
Spiraw Wyznań, Tadeusz Dusdik. 
Podczas spotkania przedstawiono 
zarys iprogramu działaln-ości PRE 
na rok 1980,, dokonano wymiany 
poglądów z zakresu kościelnej pro
blematyki krajowej i imiędzymatro- 
dewej oraz omówiono inicjatywy 
Kościołów i ich zaangażowanie na 
.rzecz ekumenizmui, pokoju ii roz
brojenia.

0 W Ojrzamowie koło Warszawy 
(14—27.1. br.) toczyły się obrady 
Międzynarodowego Sekretariatu 
Chirześcij.aińskiieij Konferencji Poko- 
jowej. Omówiono działalność chrze
ścijańskiego ruchu pokojowego w 
ubiegłym roku i ustalono plan pra
cy na rok bieżący. Zwrócono uwa
gę na potrzebę pogłębienia współ
pracy ekumenicznej z wszystkimi 
Kościołami, także z Kościołem 
tz ymskoka tolick im, oraz z innymi 
organiizacj!am(i .pokojowymi.

•  W dniach od 29X11 1979 ,r. do
1 1 1980 r. odbyło się w  Zelowie 
spotkanie młodzieży ewangelidko- 
-.reformowanej. Program jego za
wierał m.in. dyskusję na temat 
uczciwości, .opartą na przykładach 
zaczerpniętych ze współczesnego 
życia, oglądanie przezroczy poświę
conych V III Zgromadzeniu Konfe
rencji Kościołów Europejskich na 
Kredie, kulig i przyjacielskie roz

mowy. 31X II młodzież uczestniczy
ła w .nabożeństwie, w czasie które- 
go o północy, przy dźwiękach 
dzwonów, w skupieniu i cichej .mo
dlitwie żegnała stary i witała no
wy .rok. Spotkanie, które upłynęło 
w prawdziwie miłej, braterskiej 
atmosferze, przyczyniło się -do- po- 
głębiemia przeżyć religijnych oraz 
zacieśnienia przyjacielskich więzi 
między młcdymT ludźmi z różnych 
stron kraju.

Z Z A G R A N I C Y

0 W sztabie Światowej Rady Koś
ciołów w  Genewie zaszły ostatnio 
poważne zmiany personalne. No
wym dyrektorem wydziału „Wiara
1 Ustrój” (odpowiada on za pro
wadzenie dialogu doktrynalnego) 
został amerykański teolog lute- 
rański — Henry Lazar et h iw miejs
ce dir. Lukasa Vischera, .który kie
rował tym wydziałom przez 13 lat. 
Z  .kolei nowym dyrektorem Wy
działu Informacji został anglikań
ski duchowny i dziennikarz ź No
wej Zelandii — John Bluck. Przez 
kulika ilait był on .redaktorem 
wydawanego przez ŚRK miesięcz- 
miika „One World”, a jeszcze wcześ
niej współpracował z różnymi cza
sopismami kościelnymi w Azji i 
Amer yice Południ owej.

0 Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołowi, dr Filip Potter, 
zaapelował do przywódcy szyitów 
irańskich, Ajatollacha ChlomeiniegOf, 
aby uwolnił zakładnlilków (przetrzy
mywanych w ambasadzie amery
kańskiej w  Teheranie.

0 Światowa Rada Kościołów w y
słała do Kampuczy samoidt zawie
rający 57-tonowy ładunek o war
tości miliona franków szwajcar
skich. Były to głównie części za^ 
miernie do maszyn zainstalowanych 
w dwóch (jedynych!) fabrykach 
farmaceutycznych ma terenie tego 
kraju oraz materiały chemiczne do 
produkcji antybiotyków.

0  Watykańska' Kongregacja Dok
tryny Wiary pozbawiła' prcf. Hansa 
Klinga prawa nauczania. W zwią
zku z -tym faktem Światowa Rada 
Kościołów opublikowała, oświadcze
nie w  którym m.in. stwierdza: 
„Spór dotyczy w istocie autorytetu 
Kościoła i ten problem stał s.ię 
głównym .punktom ekumenicznej 
dyskusji teologicznej. Z tego wzglę
du decyzji w sprawie profesora 
Klinga nie można oceniać tyllko ja
ko wewnętrznej sprawy Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Ma ona bar
dziej bezpośrednie reperkusje eku
meniczne... Obecnie zachodzi ko
nieczność ustalenia, jak dalece i w  
jaki 'sposób możemy wspólnie kon
tynuować dyskusje teologiczne” .

0  -Sekretarz generalny Konferencji 
Kościołów Europejskich, dr Glen 
Gairfield Williams, wezwał Kościo
ły członkowskie do działania na 
rzecz stopniowego rozbrojenia: w  
Europie. Jego zdaniem Kościoły te 
mogą wiele wnieść do dyskusji ;na 
temat rozbiroj enia.

0 Biskup ewangelicki w RFN, 
Gerhard Heintzie, oświadczył w 
wywiadzie prasowym, że nie nale
ży jeszcze oczekiwać przystąpienia 
Kościoła Rzymskokatolickiego do 
Konferencji Kościołów Europej
skich. Dodał przy tym, że nie od
nosi wrażenia, aby stosunki mię
dzy KKE a Kościołem Rzymsko- 
kaltolickiim uległy ochłodzeniu. W 
tym roku obradować będzie Wspól
ny Komitet KKE i Rady Konfe
rencji Episkopatów Euirppy, a w 
przyszłym roku przewidziane jest 
rozszerzone posiedzenie tego gre
mium.

0 Kościoły reformowane w  Ho
landii wypowiedziały się jedno
znacznie przeciw atomowemu uz
brojeniu armii. Wszyscy księża i 
rady parafialne otrzymały broszu
rę informacyjną. Do członków Par
lamentu skierowany został apel o 
takie działanie, w wyniku .którego 
„zlikwidowane zostaną groźne śro
dki służące masowemu zniszcze
niu” .
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