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„Posłannictwo”
Nr 1 1980

Ks. Wiktor Wysoczański .

Z OBRAD VIII ZGROMADZENIA OGÓLNEGO  
KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW  EUROPEJSKICH

W dniach 18— 25 października 1979 r. obradowało w Chania-Malerme 
na Krecie VIII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich 
iw skrócie: KKE). Uczestniczyło w nim około 400 delegatów,/doradców 
obserwatorów i gości reprezentujących 112 Kościołów członkowskich z 26 
krajów Europy. Obecni byli także przedstawiciele Kościoła Rzymskoka
tolickiego, w tym reprezentant Watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności 
Chrześcijan.

Delegacja polska liczyła 10 osób. Jej skład był następujący: ks. Szymon 
Romańczuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Edward 
Busse (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Tadeusz Majewski i kś. Wik
tor Wysoczański (KościóJ Polskokatolicki), bp Stanisław Kowalski (Staro
katolicki Kościół Mariawitów), bp Zdzisław Tranda i Ingebora Niewie- 
czerzał (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Adam Kuczma (Kościół 
Metodystyczny), ks. Adam Piasecki (Polski Kościół Chrześcijan Baptystów) 
i i ks. prezes Konstanty Sacewicz (Zjednoczony Kościół Ewangeliczny).

Temat obrad brzmiał: „W mocy Ducha Świętego —  wyzwoleni dla 
świata”. Przedstawili go w swych referatach trzej teologowie prawosław
na i Estonii, ZSRR) oraz archimandryta Kalistos Ware (Wielka Brytania) 
aa i Estonii, ZSRR) oraz archimandryta Kalistos Ware (Wieika Brytania)

Część obrad toczyła się w czterech sekcjach roboczych. W sekcji I roz
ważano temat: „Podzielone Kościoły w Europie —  w poszukiwaniu wspól
noty i jedności”. Sekcja II zastanawiała się nad tematem: „Teologia w Eu* 
ropie — między życiem duchowym a doświadczeniem świata”. Tematem 
sekcji III było hasło: „Zwiastowanie i diakonia — przyszłe zadania Koś
ciołów w Europie”, IV zaś: „Zwiastuni życia —  zwiastunami pókoju w za
grożonym świecie”.
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Podczas obrad sporo uwagi poświęcono p r o b l e m a t y c e  p o k o j o 
w e j .  I tak w sekcji I zastanawiano się nad przezwyciężeniem istnie
jącego podziału Kościołów w  Europie i poszukiwaniem dróg do pogłębie
nia wspólnoty. Podkreślono, że stosunki między wielkimi a tzw. Kościo
łami mniejszościowymi w  różnych regionach Europy obciążone są jeszcze 
nieufnością małych Kościołów, iż wielkie Kościoły użyją, a nawet nadu
żyją wobec nich swej siły. W sprawozdaniu tej sekcji znajdujemy wezwa
nie do wzmożenia wysiłków, które umożliwiają kształtowanie ekumenicz
nej i prawdziwie partnerskiej wspólnoty z Kościołami na innych konty
nentach. Propagowanie osiągniętego już zbliżenia w zakresie kultu i na
uczania kościelnego może —  jak stwierdzono — przyczynić się do pogłę
bienia wspólnoty Kościołów europejskich. Kościoły winny kontynuować 
wysiłki zmierzające do wzajemnego uznania urzędów kościelnych.

W sprawozdaniu sekcji II stwierdzono, że praca teologiczna musi zmie
rzać do dalszej intensyfikacji badań problemów, którę dzisiejszy świat 
kieruje do całego chrześcijaństwa, przy czym nie wolno popadać jej w za
leżność od w pływów światopoglądowych i politycznych. Teologia powinna 
starać się o to, aby świat Boży m ógł pozostać miejscem zamieszkania dla 
wszystkich ludzi i nie zabrakło środków niezbędnych do życia. Teologowie 
winni poświęcać uwagę doświadczeniom ważnych ruchów naszej epoki, 
np. ruchom pokojowym, a również takim zagadnieniom, jak prawo mię
dzynarodowe, prawa mężczyzn i kobiet, ludności kolorowej i białej. Z ko
lei w  sprawozdaniu sekcji III zwrócono uwagę na 12 milionów robotni
ków cudzoziemskich w  Europie, nieustannie stających się ofiarami raso
wych i kulturowych uprzedzeń, jak i dyskryminacji społecznej. Toteż 
uczestncy tej sekcji domagali się, aby Kościoły, „bez paternalizmu”, po
traktowały poważnie problem y tych ludzi, zbadały przyczyny emigracji za
robkowej i współdziałały w  jej zwalczaniu. Odnosi się to także do sze
rokiego problemu uchodźców. Z wielką troską wypowiedziano się na te
mat losu ludności Cypru, z której jedną trzecią stanowią uchodźcy. Wi
dziano konieczność opowiadania się przeciw prądowi zmaterializowanego 
społeczeństwa konsumpcyjnego, gotowości poświęcania się dla ludzi, „da
jąc przez to wiarygodne świadectwo ewangelicznego ducha dzielenia da
rów ” . Idzie o to, aby w dążeniach tych mieć na uwadze potrzebę wspól
nego szukania nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego.

Wreszcie w sprawozdaniu sekcji IV zwrócono uwagę na istniejące w róż
nych częściach Europy zagrożenie z powodu nagromadzenia nowoczesnych 
broni. Dla powstrzymania wyścigu zbrojeń ■— podkreślono — nie wystar
cza już tylko poznanie bezsensowności dalszego gromadzenia śmiercionoś
nego arsenału broni. Kościoły muszą sobie uświadomić, że należy podjąć 
decydujące kroki na rzecz utrwalenia pokoju. Niezbędne jest przeto za- 
angażpwanie na rzecz wychowania dla pokoju, bowiem łatwiej jest wy
szkolić człowieka dla w ojny niż dla pokoju. Sprawę pokoju może posu
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nąć naprzód tylko kooperacja, a nie eksploatacja krajów biednych, zwła
szcza przez Europejczyków. Opowiedziano się przeciwko składowaniu bro
ni w, krajach rozwijających się oraz dokonywaniu na ich terytoriach prób 
z nową bronią.

Elementy .pokojowe przewijały się także w  sprawozdaniu Sekretarza Ge
neralnego KKE, dra Glena G. Williamsa, za okres między VII a VIII 
Zgromadzeniem Ogólnym, tj. za lata 1974— 1979. Przypominano tu, o 40 
rocznicy wybuchu II w ojny światowej, którą rozpoczęła się „atakiem na 
zachodnią granicę Polski, a zakończyła straszliwymi grzybami atomowymi 
na niebie Hiroszimy i Nagasaki” . W minionym 40-leciu niebezpieczeń
stwo Wojny nadal się nie zmniejszyło. Ciągle istnieją problemy porozumie
nia. Toteż apelowano, że zwłaszcza chrześcijanie wezwani są do „stałej 
czujności i poważnych wysiłków na rzecz pokoju, który jest najbardziej 
podstawowym spośród wszystkich ludzkich praw” . Mńwiąc o Międzynaro
dowym Roku Dziecka, Sekretarz Generalny nawiązał ponownie do Pol
ski. j(W tym miejscu —  powierdział — chciałbym szczególnie wspomnieć 
wspaniały projekt w Polsce, Szpital-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, 
gdzie dla upamiętnienia gehenny, którą przeszły w ostatniej wojnie dzie
ci z wielu krajów europejskich, podjęto próbę uśmierzenia cierpień dzie
ci wszystkich krajów, które zaangażowały się w realibację tego projektu. 
Zastanawiam się jednak, ilu z nas w tym roku, śledząc sytuację świato
wą i europejską, zastanawiało się z przerażeniem nad tym, w jakim świe
cie będą żyli ci, którzy w tym Międzynarodowym Roku Dziecka są je 
szcze dziećmi” . _ ■

VIII Zgromadzenie Ogólne KKE skierowało P o s e l s t w o  do chrześ
cijan w Europie, w którym m.in. zaakcentowało potrzebę budowy zaufa
nia w Europie. Zaufanie to można osiągnąć poprzez podejmowanie inicja
tyw w kierunk^i ograniczenia zbrojeń, realizację postanowień Aktu Koń
cowego z Helsinek i wychowania dla pokoju. Wyrażono zdanie, że zanim 
zapadną ostateczne decyzje w sprawie rakiet w Europie, muszą być pod
jęte rokowania przez zainteresowane rządy. Podkreślono potrzebę ra ty fi-, 
kacji układu SALT II, co ma utorować drogę do SALT III i szybko do
prowadzić rozmowy wiedeńskie do pozytywnego wyniku.

Oprócz wyeksponowanej tu, ciągle aktualnej, problematyki pokojowej, 
VIII Zgromadzenie Ogólne KKE zajmowało się głównie tematyką teolo
giczną i ekumeniczną, co odzwierciedlają materiały przedstawione w  ni- 
niejszym numerze „Posłannictwa” . Z pewnością zainteresują one Czytel
ników i pozwolą na pogłębienie wiadomości z zakresu zagadnień żywo dy
skutowanych w czasie obrad KKE na Krecie. ■ '

Ks. Wiktor Wysoczański
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POSŁANIE
Jego Świątobliwości patriarchy ekumenicznego 
Dymitriosa I do VIII Zgromadzenia Ogólnego 
Konferencji Kościołów Europejskich

Patriarchat Ekumeniczny i my osobiście z radością i szacunkiem po
zdrawiamy Was wszystkich — kierownictwo Konferencji Kościołów Eur 
ropejskich, wasze Kościoły członkowskie i wszystkich uczestników VHI 
Zgromadzenia Ogólnego.

Naszą radość i satysfakcję zwiększa fakt, iż Zgromadzenie Ogólne zbie
ra, się na obszarze podlegającym kanonicznej i duchowej jurysdykcji Pa
triarchatu Ękumenicznego, i to na terenie Kościoła Krety, który tak tro
skliwie i gościnnie zorganizował to Zgromadzenie, będące perwszym Zgro- 
madzenem Ogólńym Konferencji Kościołów Europejskich odbywającym 
się na gruncie prawosławnym. .

Patriarchat Ekumeniczny śledzi z ufnością i szacunkiem święte cele 
i prace Konferencji Kościołów Europejskich i uczestniczy w nich z zapa
łem. Są to cele naprawdę wzniosłe i odpowiadają w pełni codziennej mo
dlitwie naszego Kościoła „o pokój całego,świata, dobro świętych Kościo
łów Bożych i zjednoczenie wszystkich”.

Istnieją, oczywiście, też inne instytucje i organizacje, które pracują tak
że owocnie i skutecznie w podobnym kierunku.

Mimo to' Konferencja Kościołów Europejskich zyskuje dla nas wszyst
kich jedyne w swoim rodzaju znaczenie i ważność, gdyż jej obiektem 
i obszarem działalności są Kościoły starej, ale stale kwitnącej Europy, 
naszego kontynentu, który wytworzył wiele wspaniałych i niepowtarzal
nych dóbr kulturalnych, i to nie tylko na obszarze techniki, lecz przede 
wszystkim na obszarze duchowym. Jednak z drugiej strony kontynent 
nasz znał i przeżył wielkie kryzysy i rozłamy, podziały i katastrofy, aż 
do obu wojen światowych naszego stulecia. Z tego wszystkiego powstaje 
konieczność szczególnej troski i opieki nad Europą i jej narodami, aby 
obszar ten, przez życie Zgodne z zasadami EWangelii, stał się „sobą” 
i „światłością” świata, ale także otaczał opieką ludzi z bliska i daleka 
oraz im służył. Y

Według naszej wiary i hymnologii prawosławnej, Duch Święty, który 
będzie stał w centrum Waszych rozmów, zamiast dawnego „podziału na
rodów” w Dniu Zielonych Świąt „wezwał wszystkich do jedności".

Toteż cieszymy się z powodu dużej liczby uczestników tego Zgromadze
nia. Cieszymy się z powodu szerokiego udziału Kościołów członkowskich 
z Europy. Cieszyrriy się z powodu współpracy miarodajnych organizacji 
chrześcijańskich z Konferencją Kościołów Europejskich. Witamy też ser
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decznie istniejące i dobrze rozwijające się stosunki czcigodnego Kościoła 
rzymskokatolickiego w Europie z KKE oraz obecność jego delegatów na 
tym Zgromadzeniu. Wypowiadamy oficjalne życzenie, aby Kościół ten stał 
się pełnoprawnym członkiem KKE.

Zgromadzenie Wasze proklamuje i zwiastuje światu wolność i moc 
w Duchu Świętym. Wzywa także Kościoły Europy do jedności i współ
pracy. ' ,

Zasady te zwiastuje Wam wszystkim dzisiaj także nasz Największy Apo
stolski Tron Patriarchatu Ekumenicznego. Patriarchat Ekumeniczny wy
raża pragnienie osiągnięcia tej jedności w wolności i mocy duchowej. 
Oferuje chętnie własną współpracę i współdziałanie w budowie i wzrasta
niu Ciała Chrystusowego jak i w służbie na rzecz wszystkich wymiarów 
życia ludzkiego. Bracia, niech dary Ducha Świętego będą z Wami wszy
stkimi!

*

Do Przewodniczącego 
VIII Zgromadzenia Ogólnego 
Konferencji Kościołów Europejskich

Przewielebny Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 
i wszyscy umiłowani w Chrystusie uczestnicy!

„Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego, 
i Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1:3)

Zwracamy się do Was podczas tych godnych uwagi dni, gdy Kościoły eu
ropejskie, podczas ósmego spotkania, obchodzą 20-lecie swojej organiza
cji ekumenicznej — Konferencji Kościołów Europejskich; w imieniu Ro
syjskiego .Kościoła Prawosławnego gratulujemy tym wszyątkim, którzy 
zebrali się na tym Zgromadzeniu Ogólnym, modlimy się za Was i życzy
my Wam pomocy łaski Ducha Świętego dla mającej nastąpić pracy 
i przyszłej działalności.

Godne uwagi jest' to, że VIII Zgromadzenie Ogólne obchodzi jubileusz 
Konferencji Kościołów Europejskich omawiając tak ważny temat, jak: 
„Służba dla pokoju w mocy Ducha Świętego”. Temat ten jest szczególnie 
sugestywny dla zbliżenia podziieloriych Kościołów Europy, które program 
ekumeniczny realizują w ramach tej organizacji. Udział Kościołów, które
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nie należą do Światowej Radj^ Kościołów, i owocna współpraca z Radą 
Konferencji Episkopatu Europy (CCEE) Kościoła rzym skokatolickiego.— 
dają możliwość specyficznego i twórczego uzupełnienia programu SRK 
przez uwzględnianie specyficznych problemów europejskiego regionu.

Z zadowoleniem spoglądamy na rezultaty'osiągnięte podczas kolokwium 
KKE i CCEE, które odbyło się w kwietniu 1978 r. w Chantilly. :

Prawosławie jest szeroko reprezentowane w Konferencji Kościołów Eu
ropejskich. Z wdzięcznością witamy przeprowadzenie tego jubileuszowe
go Zgromadzenia Ogólnego na gruncie prawosławia, w kraju, w którym 
pierwsze gminy chrześcijańskie założył apos płtoogan Paweł, gdzie ewan
gelista Jan natchnął wierzących miłością i prorocką wizją. Prawosławni 
uczestnicy przynoszą KKE dwutysiącletnie doświadczenie duchowe swe
go Kościoła, ducha katolickości, wiarę w moc modlitwy, ufność w łaskę 
Dućha Świętego, który kontynuację apostolską wprzęgł w  słubę Kościo
ła. Poza tym prawosławni okazują otwartość i gotowość do przyjmowania 
Specjalnych charyzmatów, którymi Duch obdarowuje inne Kościoły 
i wspólnoty chrześciajańskie. To wszystko stwarza charakterystyczną dla 
KKE atmosferę chrześcijańskiego braterstwa, która pozwala im realizo
wać działalność w duchu zbawczej wiary, nadziei i miłości!

Europa, z jej problemami i zmartwieniami, winna być obiektem stałej 
uwagi chrześcijan tego kontynentu. Z zadowoleniem i wdzięcznością pod
kreślamy owocny udział Konferencji Kościołów Europejskich w udziela
niu poparcia Aktowi Końcowemu Konferencji w Helsinkach oraz w w y
nikającym z tego międzynarodowym odprężeniu w Europie i na całym 
świecie. Zdajemy sobie sprawę, jakie ważne znaczenie^ dla umocnienia mię
dzynarodowego odprężenia w Europie ma problerrty zaufania. Właśnie 
w tworzeniu zaufania może najbardziej uwydatnić się pojednawcza róla 
naszych K ościołów .' Zaufanie potrzebne jest także jako moralna postawa 
rozbrojenia, bez którego nie do pomyślenia jest odprężenie. Dlatego na
sze Kościoły, które zwiastują boskie przykazanie „nie zabijaj” (Mt 19 :18), 
winny być szczególnie wrażliwe wobec trwającego gromadzenie broni, roz
woju tendencji militarnych, fałszywych obietnic gwarantowania bezpie
czeństwa z pozycji siły, gdyż siła ta opiera się na broni, która może zni
szczyć wszelkie życie. Dlatego Kościoły w Europie i KKE w ogóle w y
stępują na rzecz rozbrojenia i rozwiązania innych problemów, które są 
nadzywyczaj ważne dla Europy i całego świata.

Rosyjski Kościół Prawosławny bierze aktywny . i energiczny udział 
w pracy Konferencji Kościołów Europuejskich od momentu jej powsta
nia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że stały członek naszego Świętego Sy
nodu, metropolita Aleksy z Tallinna i Estonii, już od wielu lat, po w y
borze przez Zgromadzenie Ogólne,. reprezentuje nasz Kościół w  organie 
kierowniczym KKE. Widzimy w  tym uznanie znaczenia i roli ńaszego
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Kościoła i metropolity Aleksego osobiście w pracy tej regionalnej oragni- 
zacji ekumenicznej w Europie.

Ceniąc wysoko wszystko, co Konferencja Kościołów Europejskich w okre
sie 20 lat swego istnienia dokonała w dziedzinie ekumenizmu i pracy po
kojowej, podkreślamy z głęboką wdzięcznością wielki wkład do rozwoju 
i pracy KKE jej wytrwałych współpracowników: przewodniczącego Pre
zydium i Komitetu Doradczego, prezydenta dr. A. Appela, byłych prze
wodniczących a obecnych prezydentów honorowych •— dr. E. Emmena 
i prezesa E. Wilma, członków Prezydium, którzy mogą służyć za -wzór eku
menicznej współpracy i zrozumienia: sekretarza generalnego KKE, dr G. 
G. Williamsa, dyrektora Wydziału Studiów, prof. G. Nagy, i innych współ
pracowników, którzy w minionych latach wykonali ogromną pracę.

Oćeniając wytrwałą pracę i 20-lecie istnienia Konferencji Kościołów Eu
ropejskich, uznaliśmy za słuszne nadać order Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego, który nosi imię świętego Sergiusza z Woroneża, prezydento
w i dr. A. Appelowi, sekretarzowi genęralnemu dr. G. G. Williamsowi 
i innym działaczom Konferencji, którzy dali dobry przykład służby chrze
ścijańskiej w dziedzinie ekumenicznego braterstwa, jedności i pokoju.

W imieniu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego gratuluejmy z całą 
miłością i serdecznością Kościołom członkowskim Konferencji Kościołów 
Europejskich z okazji jubileuszu 20-lecia. Rezultaty osiągnięte w dziedzi
nie ekumenizmu i służby pokojowej są niewątpliwie wielkim krokiem na
przód dokonanym przez KKE. Sądzimy, że nie jest to ostatni krok na 
drodze wznoszenia się do coraz większej doskonałości w dziedzinie służby 
chrześciajańskiej na kontynencie europejskim. Z całego też serca życzy
my, aby ta .służba KKE jeszcze bardziej się rozrastała i stawała się sku
teczniejsza. .

Niech Bóg szczodrze błogosławi nasze wspólne dążenie do jedności 
w Chrystusie, pokoju w Europie i na całym świecie.

Patriarcha Moskwy i całej Rusi '
Moskwa, październik 1979 r.

Przemówienie lego Eminencji arcybiskupa 
Krety Tymoteusza podczas nabożeństwa 

inaugurującego VIII Zgromadzenie Ogólne 
Konferencji Kościołów Europejskich

Szanowne Zgromadzenie!
Święty Synod Krety z wielką radością i entuzjazmem przyjął wiado

mość, że czcigodny Patriarchat Ekumeniczny, w ,swoim nieustannym za
angażowaniu i współdziałaniu na rzec^ przywrócenia jedności Świętych
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Kościołów Bożych, zaprosił Konferencję Kościołów Europejskich do prze
prowadzenia VIII Zgromadzenia Ogólnego na swoim obszarze. Z pOdobr 
ną radością i satysfakcją nasz Święty Synod dowiedział się, że Zaprosze
nie zostało przyjęte, i że za miejsce obrad wybrano naszą wyspę i Akade
mię Prawosławną na Krecie, która stanowi centrum dialogu i ekumenicz
nej refleksji.

Dlatego wielbimy dzisiaj naszego trój jedynego Boga za wypełnienie tej 
decyzji. Jednocześnie pragniemy wyrazić braterskie podziękowanie Koś
cioła Krety Jego Świątobliwości, patriarsze ekumenicznemu Dymitriosowi 
I, Świętemu Synodowi Ekumenicznego Tronu, gremiom kierowniczym Kon
ferencji Kościołów Europejskich, jej Kościołom członkowskim, najprzewie- 
lebniejszym i umiłowanym przez, nas delegatom, przedstawicielom pozo
stałych Kościołów bratnich, organizacjom ekumenicznym i Wam wszyst
kim; pozdrawiamy Was wszystkich w wielkiej miłości i „pocałunkiem 
świętym” (Rzym 16 :16).

Cały kraj, nasz miłujący Chrystusa lud, przedstawiciele władz państwo
wych na naszej wyspie i w naszym kraju, my wszyscy — 'witamy Was 
radośnie i serdecznie. Pozdrawia Was lud Boży na tej wyspie, któremu 
„objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” (Tyt 2:11), 
który przyjął radosne poselstwo o zbawieniu, najpierw przez usta Piotra, 
księcia apostołów w ów święty dzień Zielonych Świąt, gdy w Jerozolimie 
przebywali także Kreteńczycy (DzAp 2 :11), potem także przez usta Pa
wła, gdy „płynął, począwszy od Salmonu, pod osłoną Krety, a posuwając 
się z trudem wzdłuż piej dobił do pewnego miejsca, które zwano Pięk
ne Przystanie” i przebywał tam przez dłuższy czas (DzAp 27) zwiastując 
naszemu ludowi „magnalia Dei”, „wielkie dzieła Boże” (DzAp 2:11), 
i wreszcie także przez usta apostoła Tytusa, pierwszego pasterza tej wy
spy, którego Paweł pozostawił na niej w celu dokończenia dzieła, którego 
sam nie mógł kontynuować, aby ustanowił po miastach starszych. (Tyt 
1 :5)- i mówił to „oo odpowiada zdrowej nauce” (Tyt 2 :1 ).

Ten ■ pobożny, gościnny i miłujący wolność lud Krety przyjmuje Was 
i obdarza szczerymi uczuciami czci, podziękowania i wielkiej miłości. 
Jednocześnie prezentuje Wam bogactwo doświadczenia historycznego, swo
je obawy i nadzieje.

Lud nasz, ze względu na Chrystusa i godność człowieka, poczynił histo
ryczne doświadczenie dni szczęścia, ale także dni cierpienia i ciężkich 
prób. Bowiem chrzęścijane tej mejscowości i tego kraju faktycznie .̂ do
znali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieno
wani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych 
i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, tułali się 
po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi” (Hebr 11:36— 
38). Mimo to nasz pobożny lud mocno strzegąc powierzonej mu wiary 
i nieustannie pocieszany przez Parakleta „podbił królestwa, zaprowadził
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sprawiedliwość, otrzymał obietnice, zamknął paszcze lwom, zgasił moc' 
ognia, uniknął ostrza miecza, podźwignął się z niemocy, stał się mężnym 
na wojnie, zmusił do ucieczki obce wojską” (Hebr 11:33— 34). Wiemy, że 
to doświadczenie ludu kreteńskiego jest wspólne też innym narodom za
równo we wcześniejszych epokach jak i w niezbyt odległej przeszłości. 
Dlatego w naszej epoce —  gdy znowu w wielu miejscach na ziemi prze
śladuje się wiarę, drwi i spotwarza „głupotę krzyża", nakłada jarzmo nie
woli na kark osób i całych narodów gwałci brutalnie najświętsze prawa 
człowieka —  jesteśmy uprawnieni i zobowiązani składać Wspólne świa
dectwo wiary na oczach całej, ludzkości i przypominać zatroskanym naro
dom naszej planety o zapewnieniu naszego Pana: „Nie zostawię was sie
rotami” (J 14 :18), „ufajcie, Jam zwyciężył świat” (J 16 : 33).

Lud Krety, cały naród grecki daje wyraz bojaźni stwierdzając, że mi
mo tragicznych doświadczeń przeszłości i strumieni krwi horyzont przy
szłości ludzkości pozostaje nadal nieprzejrzysty, smutny i niebezpieczny. 
Bowiem nie chce się skończyć zgroza brzęku broni. Poszukiwanie bezpie
czeństwa opiera się stale na równowadze strachu. Przemoc i terror cechu
je nie spotykana dotąd arogancja, uzurpacja pozostaje nie ukarana a krzyk 
uchodźców nie. zauważony, wzburzenie namiętności jest coraz silniejsze. 
Bogactwo, osiągnięte w sposób \bezprawny, przypatruje się bezwstydnie 

, i arogancko nędzy i krzyczącej niesprawiedliwości społecznej w całym 
świecie. Powstaje wrażenie, że nie do przezwyciężenia jest napięcie mie
dzy używaniem i nadużywaniem dóbr ziemi, a ' marnotrawstwo surowców 
jest nie do wybaczenia. Można wyraźnie spostrzec, że nie tylko samo ży
cie, ale i przeżycie rodzaju ludzkiego znajduje się w stanie zagrożenia. 
Po co jednak wyliczać dalej nasze cierpienia? Przecież Duch Pana powie
dział nam również, abyśmy „ubogim zwiastowali dobrą nowinę, jeńcom 
ogłosili wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abyśmy uciśnionych wypuścili 
ma wolność” (Łuk 4 :18; Iz 1 :1—2) i „abyśmy wytłumaczyli się z nadziei 
naszej” (I P 3 :15).

Zwiastowania tego słowa nadziei oczekuje nasz lud, nasza młodzież 
i świat od przedstawicieli Kościołów Europy. Wiemy o dotychczasowym 
wytrwałym i owocnym zaangażowaniu Konferencji Kościołów Europej
skich w" sprawy diakonii pojednania i pokoju, na rzecz wspólnot chrześ
cijańskich i narodów Europy. Toteż jesteśmy pewni, że to słowo naszej 
nadziei w Panu rozlegnie się na tym Zgromadzeniu i dotrze do krańców 
zamieszkałej ziemi. Potrzeba nam:

—  słowa wiary skierowanego do świata zwątpienia i błędów, w którym 
ludzka pycha (hybris) ponownie niszczy wspólnotę (koinonia) z Bogiem 
i buduje się nową wieżę Babel, gdzie panuje wielkie pomieszanie języ
ków i duchów, które burzy komunikację z bliźnimi;

—  słowa pokuty skierowanego do wierzących i niewierzących jako we
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zwanie do radykalnej rewizji osobistego sposobu życia i kolektywnego 
kroczenia wzdłuż otchłani chaosu;.
—  stówa prawdy skierowanego do mędrców i nie tylko do nich, potężne
go słowa, .które może przekonać wszystkich o tym, że „nie m a  w nikim 
zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być j zbawieni” (DzAP 4 :22 ) — jak tylko 
imię samego Chrystusa!
■— słowa miłości skierowanego do świata prymitywnego racjonalizmu 
i nienasyconego egoizmu;
— słowa miłosierdzia skierowanego do upartego i bezlitosnego świata, sło
wa pociechy skierowanego do zasmuconych i udręczonych mieszkańców 
ziemi;
—  słowa wolności, naszej wolności w Chrystusie, prorockiego słowa upo
mnienia Pana wobec „księstw i mocy tego eonu”, słowa otuchy i silnej 
nadziei dla naszych jeszcze zniewolonych braci, którzy prowadzą szlachet
ną walkę o godność osobistą i wyzwolenie narodowe;
■— słowa pokoju, słowa solidarności skierowanego do wszystkich, którzy 
uczestniczą w świętej sprawie zmierzającej do definitywnego wyelimino
wania wojny z życia ludzkości oraz tworzenia wyarunków sprzyjających 
stosunkom prawdziwego braterstwa i wzajemnego respektu wśród ludzi 
i narodów.

Niechaj to poselstwo, słowo naszego Zgromadzenia, będzie naprawdę 
słowem Boga, potężnym słowem, prorockim słowem, słowem zbawienia — 
w  mocy Ducha Świętego, do którego z głębokości wołamy:

O Niebiański Królu, nasz Pocieszycielu,
Duchu Prawdy,
który jesteś wszechobecny i wszystko, wypełniasz,
0 Źródło dobra 
i dawco życia,

przyjdź i wnijdź w nasze serca, 
oczyść nas z wszelkiej skazy
1 ratuj, Dobroczyńco, nasze dusze.

Andre App&l. 
prezydent KKE

Przemówienie inauguracyjne

1.1. W imieniu Prezydium i Komitetu Doradczego naszej Konferencji mam 
zaszczyt pozdrowić Was serdecznie. Niechaj to Zgromadzenie Ogólne
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stworzy nam sposobność do umocnienia wiązi, które nas łączą, i złożenia 
świadectwa o naszej wierze i nadziei wobec „starego” kontynentu, który 
pod wieloma względami czuje się osłabiony i postawiony pod znakiem za
pytania. Jesteśmy współodpowiedzialni zą przyszłość tego kontynentu.
1.2. Jak Wam wiadomo, Prezydium i Komitet Doradczy są odpowiedzial
nymi gremiami za realizację uchwał Zgromadzenia Ogólnego, a w okre
sie między zgromadzeniami działają one w imienu KKE. Obecnie do Was 
należy ocena pracy, którą wykonaliśmy w minionym pięcioleciu, i okre
ślenie kierunku dalszej działalności. Wybrany przez nas temat główny 
da naszej refleksji punkt orientacyjny oraz duchową i teologiczną pod
stawę. Czytaliście sprawozdania na temat działalności od Engelbergu do 
Chanii. Otrzymaliście dokumenty dotyczące tematu obrad i pracy sekcji 
oraz wysłuchacie sprawozdania sekretarza generalnego. Wiem, oczywiście 
że niewielu jest tych, którzy z bliska śledzili rozwój Konferencji od VII 
Zgromadzenia Ogólnego i dlatego chciałbym Was usilnie prosić, abyście 
bez wahania stawiaii pytania członkom Komitetu lub współpracownikom 
KKE. Jeśli bowiem pragniecie wytworzyć sobie pogląd, to musicie uzyskać 
pełne informacje.
1.3. Wiemy wszyscy, że KKE nie jest celem samym w sobie, lecz uzasad
nienie swojej egzystencji znajduje w  służbie Kościołów europejskich. To
też to Zgromadzenie Ogólne nie odbywa się dlatego, że jest przewidziane 
w statucie Konferencji; znaczenie uzyska ono tylko wówczas, gdy zdoła
my wypracować formę świadectwa, które muszą dziś złożyć chrześcijanie 
na tym kontynencie; kontynent ten, w porównaniu z innymi, osiągnął 
zbyt wysoki standart życia, ale mimo to spotyka się na nim wiele ubó
stwa; kontynent ten jest zbyt rozbity, by móc wnieść rzeczywisty wkład 
do pokoju, którego tak pilnie potrzebuje nasz świat; kontynent ten nasta
w ił się za bardzo na materialny i techniczny postęp, aby mógł uporać się 
z postawionymi mu zadaniami i zwalczać dehumanizcję naszego społe
czeństwa. Ewangelia jest niewyczerpalnym źródłem odnowy z którego ko
lejne generacje już od dwudziestu stuleci czerpią nowe siły. I dlatego 
Duch Święty nie mógłby także nam pomóc w  przezwyciężaniu szeregu 
przeszkód, za które może sami jesteśmy odpowiedzialni? Pomyślmy tylko
o tym, że zasady Ewangelii odpowiadają rzadko zasadom świata lub dają 
się z nim pogodzić, i że ten fakt prowadzi do napięć, ryzyk i ofiar, które 
nie zawsze chcemy ponosić. Z tego powstaje pęwien deficyt wiarogodności, 
z powodu którego cierpią wszystkie Kościoły.

2.1. Nie' jesteśmy jedynymi, którym leży na sercu przyszłość Europy. Nie- 
, znaczne. środki, którymi dysponowaliśmy, i krótki dystans, który przeby
liśmy, w  okresie 20 lat od założenia KKE, każą nam zachowywać dużą 
skromność. Mimo całej krytyki, którą można podnieść przeciw różnym 
instytucjom politycznym Europy, trzeba przecież uznać ich zasługę, że ist
nieją, i że nałożyły do pewnego stopnia zobowiązania na swoje kraje

13



członkowskie. Natomiast Kościoły zdobyły się dotychczas tylko na połą
czenia — „braterskie” połączenia — w ramach których żaden Kościół nie 
wyraża gotowości, obojętnie z jakich przyczyn, do rezygnacji ze swojej su
werenności! A w dodatku mamy odwagę, w sposób bardziej pewny niż 
czynią to narody —  mówić o jedności!
2.2. Zbierając się tutaj, w Grecji, nie możemy przeoczyć faktu, że kraj 
ten za niespełna dwa lata stanie się członkiem Wspólnoty Europejskiej. 
Będzie to miało głębokie skutki dla tego kraju i będzie oznaczać nie tylko 
podniesienie materialnego poziomu życia wielu Greków, lecz także po
ciągnie za .sobą przemiany w tradycji, stylu życia i tożsamości. Ponieważ 
nasze Zgromadzenie dotyczy płaszczyzny ogólnoeuropejskiej, trzeba w tym 
kontekście powiedzieć także o tym, że dotychczas prawie nie zajmowaliś
my się problemem europejskiej dziewiątki, a cóż dopiero problemami 21 
innych krajów Europy. Sprawa ta daje do myślenia tym bardziej, że 
stronnicze ugrupowania państw na terenie Europy, w zależności od ich 
celów, mogą być zarówno elementami pokoju jak i braku równowagi. Na 
płaszczyźnie 34, to znaczy Aktu Końcowego z Helsinek, KKE starała się 
jednak wnieść konkretny i pozytywny wkład. Byłoby rzeczą interesującą, 
gdyby tytułem próby stwierdzono kiedyś, w jakiej mierze nasze Kościoły 
członkowskie zrealizowały zalecenia, które przekazały im różne, na ten 
temat zorganizowane konsultacje. Wynik takiego testu mógłby być przy
datny dla przygotowania przyszłej działalności.
3.1. Znamy Europę państw, jednakże co możemy powiedzieć o Europie 
Kościołów? Czy jest ona całkiem po prostu odbiciem Europy narodów? 
Jeśli Europa Kościołów ma być czymś innym, wówczas musi to zależeć 
od nas i wówczas trzeba spowodować, aby w ramach instytucji, jaką jest 
KKE, połączenie to nabrało profilu. Bowiem spotkaliśmy się po raz pierw
szy w Nyborgu w 1959 r. nie tylko po to, aby odbyć zgromadzenie, lecz 
dlatego, że tak głęboko podzieliła nas wojna, iż byliśmy zobowiązani do 
podjęcia starań o realizację miłości i pojednania głoszonych w imię Chry
stusa. Tutaj, na Krętę, przybyliśmy nie tylko dlatego, że pragniemy utrzy
mać przy życiu ekumeniczną organizację, lecz aby wspólnie uświadomić 
sobie, czy nasze współżycie jako wyznań odpowiada wymogom Ewangelii, 
i aby pogłębić naszą wspólnotę. Przypadek zrządził, że KKE obchodzi 
także w tym roku dwudziestolecie swego istnienia. W życiu człowieka uro
dziny te uważa się normalnie za moment uzyskania dojrzałości. Czy może
my tutaj i dzisiaj powiedzieć także o KKE, że jest ona dorosłą organiza
cją? Czy Kościoły członkowskie, które przysłały Was tutaj jako delega
tów, uważają Konferencję za dorosłą? Ustalenie tego faktu będzie naszym 
zadaniem podczas tych dni na Krecie.

3.2. Nie jest moim zadaniem przedstawianie wniosków końcowych lub da
wanie odpowiedzi na pytania, które narzuca nam to Zgromadzenie Ogól
ne. Oznaczałoby to, że uprzedzam wyniki pracy tego Zgromadzenia. Dla
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tego ograniczam się do szeregu uwag formułowanych w oparciu o obser
wacje, które mogłem poczynić jako członek Prezydium i Komitetu Do
radczego.

Ći spośród Was, którzy brali udział w VII Zgromadzeniu Ogólnym 
w Engelbergu, przypomną sobie, że dopiero po długim wahaniu głosowali 
za utworzeniem Referatu Studiów. Z jednej strony obawiali się, że KKE 
może się rozszerzyć w superorganizację; z drugiej strony, i bodaj to była 
główna przyczyna, wiele Kościołów nie może, a właściwie nie chce udzie
lać poparcia finansowego Konferencji oraz dostarczać jej środków po
trzebnych do udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebują. Prawie nikt, 
kto widzi, jak pracuje Referat Studiów, nie zakwestionuje dzisiaj decy
zji z Engelbergu. KKE uzyskała przez to nowy rozmach i nową siłę oraz 
mogła się zająć szczegółowo pewnymi aktualnymi problemami w Europie. 
Czy wyniki tych prac studyjnych zostały w praktyce zrealizowane lub 
nie zrealizowane przez Kościoły, jest sprawą -ich własnej odpowiedzial
ności i w niczym nie zmienia zasług Referatu Studiów KKE.
4.1. Ekumenizm stał się zjawiskiem bardzo złożonym i zorientowanie się 
we wszystkich formach jego działalności nie jest już sprawą łatwą. Po
dobnie jak w innych dziedzinach, chrześcijanie na płaszczyźnie lokalnej 
są poinformowani tylko wówczas, gdy sami podejmują wysiłki zaznajo
mienia się z istniejącym stanem rzeczy. Nie polega to bynajmniej na tym, 
że brakuje informacji, impulsów, planów pracy lub dokumentacji, lecz 
raczej chyba na tym, że cały materiał nie wychodzi często z rąk „pro
fesjonalistów”, ekspertów z dziedziny ekumenii i przeto nie zawsze jest 
dostępny szerszej opinii publicznej. Gdyby każdy z nas podjął się poin
formowania na przykład pół tuzina parafii o treści broszury przygoto
wawczej, tego Zgromadzenia Ogólnego oraz o jego uchwałach, które po
dejmiemy w najbliższych dniach, wówczas czas i środki, które musimy 
poświęcić na przeprowadzenie takiego Zgromadzenia, byłyby już raczej 
usprawiedliwione. Jestem w pełni świadomy faktu, że każdy z naszych 
Kościołów jest jednocześnie członkiem szeregu innych organizacji eku
menicznych, z których wszystkie mają swoje punkty ciężkości działal
ności, życzenia i wymogi. Jednakże przyszłość Europy jest pod wieloma 
względami tak problematyczna, a jednocześnie wzbudza tyle zaintereso
wania, że nie powinno nam przychodzić z trudem znajdowanie dostatecz
nej liczby ludzi, którzy byliby gotowi poświęcić się tym problemom.
4.2. W  tym miejscu należy podkreślić, że wybór tej pięknej i gościnnej 
wyspy jako miejsca Zgromadzenia Ogólnego nie został dokonany z przy
czyn turystycznych. W hotelu tym zakwaterowano nas tylko dlatego, że 
Akademia, która nas zaprosiła, nie mogła wszystkich pomieścić. Jesteśmy 
gośćmi prawosławia w ogólności i Patriarchatu Ekumenicznego w szcze
gólności. KKE była już często zapraszana przez Kościoły prawosławne 
w ZSRR i Rumunii, jednakże przez obranie Krety na miejsce Zgnomadze-
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nia Ogólnego chciano podkreślić, jak bardzo zależy nam na jeszcze ściślej
szym współdziałaniu Kościołów prawosławnych, które — ó czy^i zbyt 
często się zapomina — są bez wyjątku członkami Konferencji. Chrześci
jaństwo europejskie składa się z dwóch wielkich wspólnot —  wschodniej 
i zachodniej. Zbyt długo dzielił je dystans, toteż dzięki organizacji jak 
nasza winny one podejmować próby zbliżenia. KKE będzie mogła istnieć 
i wypełniać swoje zadania tylko wówczas, gdy jej członkowie okażą go
towość słuchania i respektowania jedni drugich.

4.3. Nie zapominajmy, że nasza Konferencja nie jest organizacją ekume
niczną w pełnym znaczeniu tego słowa. Jeśli nawet możemy się cieszyć 
z powodu nadzwyczajnych stosunków z Radą K onferencji Episkopatu 
Europy (CCEE), to przecież jest faktem, że nie ma jeszcze organu, do 
■którego należą wszystkie Kościoły Europy. Ponieważ teraz dalszy roz
wój różnych wspólnot dokonuje się bardzo szybko, przeto niezbędna by
łaby stała konsultacja. K to przed 20 laty, podczas zakładania naszej K on
ferencji, mógł mieć pojęcie o tym, jakie głębokie zmiany pociągną za so- 
gą Sobór Watykański II, a także ruchy w rodzaju ruchu odnowy chary
zmatycznej? Wydarzenia zmieniają się i powinny wystrzegać się budo
wania przyszłości KKE na przestarzałych, niezgodnych już z dzisiejszą 
rzeczywistością poglądach. Jesteśmy Konferencją Europejską, której K oś
cioły członkowskie wywodzą się z tradycji prawosławnej lub Reformacji, 
ale czy naprawdę i w dostateczny sposób zdajemy sobie sprawę z faktu, że 
pod wpływem nowego papieża w oczach zyskuje na żywotności ludowy 
katolicyzm, i że także w protestantyzmie, i to często wśród grup margi
nesowych, można zauważyć silne, wojownicze tendencje, które domagają 
się konsekwentniejszego i bliższego duchowi biblijnemu zaangażowania 
chrześcijańskiego'? Co oznacza to dla zinstytucjonalizowanych Kościołów, 
które tutaj reprezentujemy? KKE i CCEE powołały przed paru laty Eku
meniczny Program Pomocy Doraźnej dla Irlandii Północnej, Programowi 
temu nie nadawaliśmy wiele rozgłosu przede wszystkim chyba dlatego, 
gdyż nie był i nie jest wystarczająco popierany przez wszystkie nasze 
Kościoły członkowskie. Dopiero niedawno Jan Paweł II wystosował go
rący apel do opinii publicznej. Czy zostanie on wysłuchany? A  co my 
możemy uczynić, aby powstrzymać piekielny krąg przemocy, którego 
przyczyną jest panująca niesprawiedliwość w Irlandii Północnej? Oświad
czenia i uchwały, które możemy tutaj przyjąć, nie znajdą nigdy takiego 
echa, jakie miałoby wspólne i konkretne świadectwo, potępiające prze
moc i torujące drogę pokojowi.

5.1. Powinniśmy uczciwie przyznać, że nie zrealizowaliśmy wszystkich na
szych zamiarów, i że zaniedbaliśmy pewne ważne dziedziny ■— np; m ło 
dzież — gdy nie możemy się wszystkim zajmować. Myślę tutaj też ó pro
gramie praw człowieka, który uchwaliliśmy, ale nadal jeszcze nie przy
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stępujemy do jego realizacji. Na czym to polega? Czy, brak nam odwagi 
lub wiary?
6.1. Wprowadzenia tego nie należy traktować jako sprawozdania robocze
go. Szczegółowe przedstawienie działalności KKE jest sprawą sekretarza 
generalnego. Wszystkim, współpracownikom Sekretariatu Generalnego, ca
łemu sztabowi i wszystkim, którzy współdziałali w tematycznym przy
gotowaniu i zorganizowaniu tego Zgromadzenia, chciałbym w tym m iej
scu serdecznie podziękować za ofiarną pracę. Oczekują oni, że nasze dy
skusje będziemy prowadzić / świadomi odpowiedzialności, a także z po
czuciem humoru. Musimy bówiem dojść do realistycznych wniosków koń
cowych i w ten sposób dać K onferencji Kościołów Europejskich nowe im
pulsy na najbliższe lata.

Przystąpmy więc z ufnością do pracy! Niechaj prowadzi nas Duch Świę
ty, aby nasze uchwały były zgodne z wolą Pana Kościoła.

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego

1. W tekstach Nowego Testamentu (na próżno szukalibyśmy takich nazw, 
jak Nyborg, Portschach lub Engelberg. Ani Dania, ani Austria, ani Szwaj
caria, wszystkie miasta^ i kraje, które użyczały przyjaznej i serdecznej 
gościny wcześniejszym zgromadzeniom ogólnym Konferencji Kościołów 
Europejskich, nie są wymienione na kartach Pisma Świętego. Stwierdzam, 
że w Dziejach Apostolskich 28 : 11 wspómniany jest statek noszący god
ło Bliźniąt („Kastor i Pollux”), którego rodzinnym portem była Aleksan
dria. ;Nie wspomina się jednak statku „BornhOlm” , którego rodzinnym 
portem było Ronne i w którego eleganckiej, na tę okazję .odpowiednio 
udekorowanej hali przyjęć, około południa 9 października 1964 r. rozpo
częła oficjalną, działalność KKE. Muszę przyznać, że Nowy Testament nie 
mówi też wyraźnie o miejscowościach takich, jak Chania lub Gonia; za 
to jednak wspomina Kretę (KRITI), porty: Piękne Przystanie (Dz. Ap. 
2 7 : SI) i Feniks (27 : 12) oraz miasto Lasea (DżAp 27:8 ). Wspaniałomyślne 
zaproszenie Patriarchatu Ekumenicznego i starego Kościoła Krety ma na
prawdę głębekie znaczenie i musi nas wszystkich przepełnić wielką 
wdzięcznością, gdyż w ten sposób VIII Zgromadzenie Ogólne przybliża nas 
znowu do .geograficznych i duchowych źródeł wiary chrześcijańskiej do 
tegó,- co ńas mimo różnic łączy.
2: Obywatele Krety byli w Dniu Zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie 
(D ż.: Ap. 2 : llnn) i słyszeli zwiastowanie, które było przepełnione tym
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samym Duchem Świętym, który stanowi też centralny temat obecnego 
Zgromadzenia Ogólnego. Apostoł Paweł: żeglował wzdłuż wybrzeża p o 
łudniowego tej w yspy i zatrzymał się w miejscu zwanym Piękne Przy
stanie. Czy po swoim pierwszym uwięzieniu w  Rzymie w rócił na krótki 
pobyt na Kretę, jak każe przypuszczać list do Tytusa 1 : 57? W kwestii tej 
teologowie nie są z sobą zgodni. Jeśli nawet drugi list do Koryntian in
form uje o wspaniałej pracy Tytusa w  tamtejszym niespokojnym Kościele, 
to przecież pism o Święte i Tradycja wskazują, że ten niezwykły człowiek 
miał dłuższe kontakty z wyspą, na której się znajdujemy. Można by 
niemal powiedzieć, że KKE, dzięki swoim zgromadzeniom ogólnym, wstę
powała d'o góry jakby po drabinie, która za każdym razem przybliżała 
ją do historycznych początków wiary; poznajemy tutaj, że bez opuszcze
nia naszego kontynentu nie możemy się wgłębić w  historię.
3. Mamy więc zaszczyt być gośćmi bardzo starego Kościoła, ale już m iej
scowość, która jest duchowym ośrodkiem naszego Zgromadzenia — mam

'na myśli Akademię Prawosławną w Gonii i— jest najlepszą oznaką, że 
Wprawdzie otoczeni jesteśmy starym, ale w kierunku przyszłości zorien
towanym Kościołem. Akademia jest tylko jednym z wielu przykładów, że 
tradycje tego Kościoła, Kościoła Krety, interpretowane bywają odnośnie 
do współczesnego życia i dzisiejszej sytuacji. Dlatego zaproszono nas tu 
taj —  i dlatego czujem y się też tutaj jak w  domu. W najbliższych dniach 
poznamy Akademię Prawosławną jako miejsce pracy naszego Zgroma
dzenia Ogólnego, ale mam też nadzieję, że zapoznamy się także z jej w ie
lostronną pracą. W ten sposób będziemy mogli lepiej poznać i bardziej 
cenić Kościół i ludzi, którzy swoją form ację duchową zawdzięczają Aka
demii.
4. Podczas gdy Akademia w .Gonii, położona na zachodnim krańcu zatoki, 
stanowi duchowe centrum tego wydarzenia, to hotel ten, który znajduje 
się .na wschodnim krańcu zatoki będzie miejscem naszego zamieszkania 
i — z powodu wielkiej Ticzby uczestników — także posiedzeń plenarnych. 
Powinniśmy także uświadomić sobie historyczne znaczenie tego miejsca. 
Jeśli okazuje się słusznym, że w biegu dziejów każdy atak na wyspę za
czynał się od tej zatoki, to 'prawdą jest także, że żadna bitwa nie była 
tak zażartą i nie kosztowała więcej ludzi i materiału niż ta, która w  tym 
miejscu toczyła się od 20 ido 23' maja 1941 r. Głównym  celem ataku było 
położone kilkaset metrów stąd na zachód przy brzegu morskim pole do 
lądowania — i był to pierwszy atak desantowy w dziejach Krety. Pew-

. ne wyobrażenie o okrucieństwach tej bitwy, jednej z najbardziej zażar
tych w  ostatniej' wojnie, można uzyskać zwiedzając cmentarz żołnierzy 
niemieckich w pobliżu hotelu lub groby wojenne brytyjskiego Common- 
wealth w zatoce Suva. I któż jest w stanie pojąć cały ból i wszystkie 
straty, Jitóre % tego wybrzeża rozprzestrzeniły się na cały świat, gdyż 
wielu, którzy tutaj walczyli i polegli, przybyło w dosłownym znaczeniu
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tego słowa z. najodleglejszych zakątków świata. Gdy wspominam te strasz
ne fakty, to nie ma tó być wspomnienie „starych, nieszczęśliwych, odleg
łych rzeczy i bitew” , jak to uczynił William Wordsworth (w książce: „The 
Solitary Reaper”). Wprawdzie na krótki moment m ogłoby to być intere
sujące, ale w ostatecznym rachunku byłoby to bezużyteczne. Nie, właś
ciwie chciałem wam przypomnieć te rzeczy dlatego, abyśmy sobie uświa
domili, co to już znaczy, że zebraliśmy się łiutaj ze wszystkich narodów 
Europy, aby nasze wspólne modlitwy i refleksje poświęcić sprawom po
koju i pojednania między ludźmi i narodami oraz ukazać ich aktualność.
5. Wspomnienie tej bitwy przypomni wielu z nas, że na początku wrześ
nia minęła 40 rocznica wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła 
się atakiem na zachodnią granicę Polski, doprowadziła do Holocaust, któ
ry dotknął całą ludzkość, a zakończyła: się straszliwymi grzybami atomo
wym i na. niebie Hiroszimy i Nagasaki. lSzereg Kościołów  wykorzystało tę 
sposobność, aby wezwać swych członków do jeszcze większego zaangażo
wania d la ' sprawy pokoju. Zapewne jedna z najważniejszych deklaracji 
została wydana wspólnie przez Kościoły RFN i  NRD. W minionym 40-le- 
ciu czasy zmieniły się w  sposób decydujący, ale należy obawiać się, że 
niebezpieczeństwo wojny prawie się nfe zmniejszyło i nadal istnieją pro
blemy porozumienia. Dlatego wszyscy ludzie dobrej woli a zwłaszcza 
my, chrześcijanie wezwani jesteśmy do stałej czujności i poważnych w y
siłków na rzecz pokoju, który jest najbardziej podstawowym spośród 
wszystkich ludzkich praw.

6. Gdy przypominamy sobie napięcia, które przed 40 laty podzieliły nasz 
kontynent, wówczas tym większą radość sprawia nam świętowanie in 
nej, szczęśliwszej rocznicy. (Nie jest to rocznica zbrojnego starcia, lecz 
spotkania przedstawicieli Kościołów  europejskich w duchu wzajemnej 
miłości i zatroskania. Przed 20 ilaty —  od 6 do 8 stycznia 1959 ir. odbyłd 
się I Zgromadzenie Ogólne KKE w  Nyborgu (Dania). Obecnych ;było około> 
100 czestników z 45 Kościołów. Delegatów powitał jeden z: dwóch prezy
dentów honorowych, czcigodny dr Egbert Emmen. Przy tej sposobności 
dr Emmen -stwierdził między innymi, że spotkanie to opiera się na tro
jakim przekonaniu, iż specyfika problem ów europejskich doprowadziła 
do zebrania się Kościołów, iż także zadaniem Kościołów  jest praca nad 
rozwiązaniem tych problemów i że do głosu dojdą też mniejsze Kościoły. 
Starając się dochować wierności tym przekonaniom, Konferencja czyniła 
w  następnych latach powolne, ale wyraźne postępy, podjęła te problemy 
i napotykała na niewłaściwe zrozumienie. Ale jej szczególny charakter 
i rola mogły się sprawdzić do chwili obecnej, gdy 112 Kościołów człon
kowskich obchodzi 20 rocznicę zwołania I Zgromadzenia Ogólnego i współ
pracuje w  realizacji programów, których znaczenie stale wzrasta. Wszy
stko wskazuje na to, że naszej pracy towarzyszy Boże błogosławieństwo 
i bezustannie musimy się modlić o to, aby przez to skromne narzędzie,
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Konferencją Kościołów Europejskich, nasz kontynent i cały świat m iał 
nieco w ięcej udziału w Jego chwale, a ludzkość odczuwała nieco więcej 
Jego wolę.
7.. Z tego .samego miejsca .dr Emmen, podczas przemówienia inauguracyj
nego na I Zgromadzeniu Ogólnym — znanym później jako ,Nyborg I — 
powitał szczególnie serdecznie przedstawicieli Kościołów prawosławnych 
z Europy .Wschodniej i (Południowej. Z okazji, tej by ło  obecnych 5 przed
stawicieli prawosławia. Cieszy nas, że w międzyczasie przyłączyły się 
prawie wszystkie Kościoły prawosławne w Europie i że odgrywają waż
ną rolę w  działalności KKE. Najlepszym dowodem tego pozytywnego roz
woju jest fakt, i i  obecne Zgromadzenie Ogólne odbywa się na Krecie. 
Okoliczność ta wiedzie mnie do innej uwagi. Na Nyborg I nie przybył 
żaden przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego, nie uczestniczyli oni 
również w .N yborgu II (1960) i Nyborgu III (1962). Musieliśmy czekać aż 
do Zgromadzenia Ogólnego iNyborg IV na statku „Bornholm” (1964), gdy 
na nasze zaproszenie pojawiła się niewielka grupa przedstawicieli K oś
cioła rzymskokatolickiego. W 'rezultadie nasza współpraca z braćmi i sio
strami rzymskokatolickimi nie tylko uległa dalszemu Rozwojowi i pogłę
bieniu, tak że ipodczas obecnego posiedzenia są .oni reprezentowani nad
zwyczaj dobrze, lecz z wdzięcznością wspominamy też, że katolicy ucze
stniczyli aktywnie w  teologicznym -przygotowaniu tego Zgromadzenia 
Ogólnego.
8. Tak więc przybyliśmy z dalekich stron, aby zgromadzić się w tym 
miejscu. Nasze cele są wyraźne. Zebraliśmy się jako chrześcijanie, jako 
mężczyźni i kobiety różnych tradycji, którzy .nadają nowe i głębsze zna
czenie radości Psalmisty, gdy on ‘woła: „O, jak idobrze i miło, gdy bra
cia w zgodzie mieszkają!... ,Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo” 
(Psalm 133 :1.3). Jest rzeczą interesującą, że inny wariant cytowanego 
„w  zgodzie mieszkają” może oznaczać też „wspólnie odprawiać nabożeń
stwo” . Przecież i to jest jednym z naszych głównych celów. Nasze wspól
ne doświadczenia 'w KKE nauczyły nas Wyraźnie, jaką niezastąpioną w ar
tością jest wspólne nabożeństwo i tmodlitKwa. Przybyliśmy tutaj, aby zba
dać, co oznacza być ,„w mocy Ducha Świętego wyzwolonym dla świata” . 
I czynimy to w  ufności, że Duch Święty objawi też rzeczywiście swoją 
prawdę w nas i dla nas. Jedno z naszych głównych zadań polega też na 
■tym, aby mówić .o rozwóju i przyszłym 'kierunku naszej pracy. W tym 
■sensie będziemy dokonywać oceny i podejmować decyzje, a potem, za
nim wyruszymy w podróż powrotną, polecim y nasze Kościoły i nas sa
mych łaskawej miłości i trosce Boga. Niech Bóg pozwoli nam osiągnąć 
ten cel.

Świat, który przemierzamy

9. Warunki zewnętrzne, w jakich obradujemy tutaj na tej prześlicznej
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wyspie; niemal ukrydi w tym zakątku wybrzeża morskiego, mogą łatwo 
doprowadzić do zapomnienia dwóch faktów, które są istotne dla naszej 
pracy i naszego świadectwa. .Pierwszym byłoby to, że nie przybyliśmy 
tutaj, aby pozostać. Jesteśmy, jak .Kościół we wszystkich epokach, „eom - 
munlo viatorum” . Po drugie mam na myśli fakt, że przyjęcie wiary 
chrześtijiańskiej i. przynależność do Kościoła chrześcijańskiego nie są 
ochroną przed światem, lecz przygotowaniem do wniesienia pozytywnego 
wkładu do życia świata, a dokonujemy tego wówczas, gdy dajemy w y
raz wierze, -ktÓTa wykracza poza życie na tym świecie. Jesteśmy wez
wani do- przemierzania rzeczywistego świata, jak to uczynił nasz Pan, 
do udziału w  jego radościach i troskach, do przyjmowania twardych do
świadczeń i radowania się jego pięknością. Obradujemy, jeśli wolno mi 
przypomnieć, pod (koniec, ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Ro
ku Dziecka. Dziękujemy Bogu za wszystko, -co na przestrzeni tego roku 
dało się osiągnąć, aby pomóc dzieciom tego świata.' W tym miejscu 
chciałbym szczególnie. wspomnieć wspaniały- projekt w Polsce, Szpital- 
-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie dla upamiętnienia gehenny, 
którą przeszły w ostatniej wojnie dzieci z wielu krajów europejskich, pod
jęto próbę uśmierzenia cierpień dzieci wszystkich krajów, ,które zaan
gażowały się w realizację tego projektu. Zastanawiam się jednak, ilu 
z nas w tym roku, śledząc ‘ sytuację światową i europejską, zastanawiało 
się z przerażeniem nad tym, w jakim świecie będą żyli ci, którzy w tym 
Międzynarodowym Ro.ku Dziecka są jesżcze dziećmi.
10. Oczywiście, często ma. się skłonność do wyliczania tylko negatyw
nych elementów życia i pomijania pozytywnych. Powinniśmy starać się 
tego unikać, gdyż z głęboką wdzięcznością wobec Boga i wszystkich lu
dzi dobrej woli musimy przyżnać, że na kontynencie europejskim dzie
je  się wiele pozytywnych rzeczy, a nawet istnieje tyle dobrych zjawisk, 
że z pewnością nikt spośród nas, który zastanawia .sję nad sytuacją pa
nującą w większości- innych części ś'wiata, nie zaprzeczy, że żyjemy 
w  krajach najbardziej uprzywilejowanych. Jednocześnie z wielkim wsty
dem musimy przyznać, że świadomie lub nieświadomie czynimy o wiele 
za mało, aby pomóc dyskryminowanym i o wiele za dużo, aby nie tylko 
bronić tego, co już posiadamy, letez także naszego roszczenia do posia
dania jeszcze więcej. Służba zdrowia, wyżywienie, szkolnictwo, opieka 
społeczna, komunikacja, prawa społeczne, wyposażenie techniczne, nie
które obszary międzynarodowej współpracy ekonomicznej i politycznej 
i wiele innych dziedzin uległo poprawie od naszego ostatniego spotka
nia w  1974 r. To wszystko i jeszcze znacznie więcej. Mimo to żyjemy na 
kontynentie o największym skupieniu nowoczesnych broni i gdzie w ię
cej mężczyzn i kobiet pełni służbę wojskową niż gdziekolwiek indziej. 
Ale dlaczego? Praktycznie wszystkie kraje europejskie przeszły w  ostat
nich latach, a zwłaszdza w  ostatnich miesiącach, gospodarczą recesję.

21



W szeregu krajów doprowadziło to, w  powiązaniu z innymi przyczyna
mi, do niepokojów społecznych, które miały częściow o dłuższy przebieg 
i kończyły się osobistymi tragediami. A le dlaczego? Wiele krajów  prze
żywa fale terroryzmu, ,a w  innych terrorysta stał się już mocną częścią 
składową dnia coćfziennego, & fala terorystyczna przekształciła się 
w  przerażające zjawisko społeczne, przeciw  któremu nie można nic zdzia
łać. Ale dlaczego? Obok zamachów bombowych, strzelaniny, uprowadzeń 
z przyczyn politycznych dochodzi też do przemocy kryminalnej ludd. w o
bec ludzi i społeczeństwa wobec natury. Ale dlaczego? Nigidy przedtem 
we wszystkich częściach naszego kontynentu nie było tyle inicjatyw 
i dyskusji w  dziedzinie praw człowieka, a mimo to nie ma prawie kra
ju, w  którym by nie naruszano, w  takiej czy innej formie, jawnie lub 
ukrycie praw .człowieka. I także tutaj musimy zapytać: dlaczego? Otwar
te rany Cypru i Irlandii nie* mogą znaleźć ^ekarstwa, .a złożoność tych 
problemów zdaje się leżeć poza zrozumieniem ludzkim — i dlatego też 
poza wszelkim rozwiązaniem logicznym. Nasza sytuacja europejska do
starcza nam ostatniego dowodu d la  dawno znanego poznania, że stosu
nek człowieka do człowieka p ie  zależy od tego, co on posiada, lecz ,od 
tego, czym jest —  albo wyrażając to tak, aby przemawiało bardziej bez
pośrednio do nas jako chrześcijan, i przedstawicieli K ościołów : .należy p o 
chwalić dążenie do poprawy zewnętrznych warunków życia, ale to nie 
zmieni serca człowieka. Podstawą naszej wiary i liczne świadectwa jej 
świadków dowodzą, że serce człowieka można zmienić przez łaskę Bożą. 
Nasza sytuacja ;europejska wzywa nas .bardziej niż kiedykolw iek przed
tem do wypełnienia chrześcijańskiego poselstwa.
11, W ydaje się, jak gdybyśm y żyli w  epoce ,hiśtorii, w  której 4wiat w y
dany jest na niebezpieczeństwo ciężkich wstrząsów. Jest to, .oczywiście, 
powiedziane obrazowo.; ale ze współczuciem m yślimy o tym, że  od na- 
sezgo ostatniego Zgromadzania Ogólnego niektóre części Europy przeszły 
wstrząs w  dosłownym znaczeniu tego słowa —  i to z tragicznymi następ
stwami. Mamy na myśli i,ofiary w  miejscowości Friaul we Włoszech pół
nocnych oraz w  Rumunii i krajach .sąsiednich. [Z uznaniem oceniamy sta
łe w ysiłki Kościołów  zmieSrzajątee do złagodzetiia cierpień ludzkich.
12. W okreteie sprawozdawczym odnotowujemy też pewne pozytywne 
przemiany na płaszczyźnie międzynarodowej. Niewątpliwie na pierwszym 
miejscu trzeba wymienić podpisalnie Aktu Końcowego z Helsinek w  1975 
r., które zakończyło pierwszą f̂azę K onferencji Bezpieczeństwa i W spół
pracy w  Europie i położyło podwaliny pod dalszy rozw ój. Bezustannie 
trzeba podkreślać, że Akt K ońcow y z Helsindk nie jest jpo prostu pod
pisanym układem i  tym samym rodzajem .historycznego kuriosum. Jest 
on instrumentem posiadającym własną dynamikę, która świadomemu od
powiedzialności państwu-sygnatariuszowi nie pozwala po prostu oczeki
wać aż Akt zostanie zastosowany. W 1977 r. .odbyła się w  Belgradzie
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pierwsza konferencja kontynua'cyjna, której skromine wyniki praw dopo
dobnie prawie pikpgo nie uszczęśliwiły. Mimo to  najbardziej godny uwa
gi był może w  Belgradzie fakt, że konferencja, m im o oczywistych napięć, 
nie załamała się i opracowała plany dla. (drugiej konferencji kontynua- 
cyjnej w Madrycie, w  1980 r. Być może, że z powodu jedynego w  swoim 
rodzaju znaczenia Aktu Końcowego z Helsinek konferencja w Belgradzie 
nie była dostatecznie przygotowana. Co się tyczy konferencji w  M adry
cie, to- p o  okresie wahań obserwujem y obecnie peSne nadziei oznaki na 
rozpoczęcie pracy przygotowawczej. Drogę zaczyna sobie torować szero
kie przekonanie, że faktycznie źle przedstawiałaby się przyszłość m iędzy
narodowego odprężenia i porozumienia w  Europie — a przez to i w  świe
cie i— gdyby Helsinki utraciły £wą 'siłę napędową i stały się po prostu 
kolejnym, pozbawionym treści dokumentem międzynarodowym.

13. Wewinętrzne konflikty narodowościowe, polityczne i ekonomiczne 
w  Hiszpanii i Portugalii, które nastąpiły po zmianie władzy, nie pow in
ny prowadzić do zapomnienia godnych uwagi wydarzeń, które doprowa
dziły do [bezkrwawego obalenia obu dyktatur, a także szczerych wysił
ków  obu krajów  o demokratyzację życia politycznego. Ponieważ obra
dujemy na wyspie, która należy do Grecji, stwierdzamy też 'z radością, 
że kraj tein, po -okresie politycznych zmian i niepewności, przygotowuje 
się obecnie do przejęcia nowej odpowiedzialności -na scenie europejskiej. 
Poża tym w  ostatnich miesiącach wiele narodów zachodnioeuropejskich, 
przez w ybory do parlamentarnego zgromadzenia, zobowiązała się do re
alizacji ściślejszej .współpracy politycznej przy 'zachowaniu suwerennoś
ci państwowej. Eks'perymerit ten, który z pewnością natrafi jeszcze pa 
trudności, śledzony jest z dużym zainteresowaniem przez Kościoły tej 
części Europy.

14. Jeśli nawet zdecydowana Większość zgromadzonych tutaj to Europej
czycy, nasze zainteresowanie nie może się ograniczać do Europy. Nale
żymy do jednego z najmniejszych kontynentów pośród niespokojnego 
świata i Ina wielu innych kontynentach ponosimy współodpowiedzialność 
za panujący tam niepokój. D la Europy, wylęgarni tylu strasznych wojen, 
nie jest łatwo znaleźć iswoją rolę tw światowych wysiłkach ma rzecz -po
koju. Ale próby w  tym kierunku trzeba kontynuować. Szczególnie mato 
tu na myśli rolę Europy na konferencjach ONZ do spraw handlu i roz
w oju  (UNCTAD). Od naszego ostatniego Zgromadzenia Ogólnego odbyło 
się wiele tych tak: Ważnych konferencji. (Niektóre przyniosły rozwiąza
nia dla przynajmniej pewnych problem ów i kończyły się gotowością 
'kontynuowania rozmów. Jednakże ostatnia konferencja w Manilii nie 
rozwiązała prawie żadnych problemów, doprowadzając do utraty inicja
tywy i osłabienia pragnienia do kontynuowania rzeczowych dyskusji. 
Jest to smutne, obciążająca i niebezpieczna sytuacja i  może jedno z naj
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bardziej groźnych wydarzeń osta'tnich lat. .Wiele K ościołów  .tegon ie  d o  
'strzegło.
15. .15 i 19 czerwca br. prezydenci .Breżniew i Carter złożyli w Wiectoiu 
podpisy pod troskliwie opracowanym układem ,SALT [II który nas, miesz
kańców Europy .bezpośrednio niewątpliwie dotyczy. Obecnie z niemal za
partym oddechem oczekujemy, ,że ten decydujący krok w  kierunku p o 
kojowych stosunków i niwelacji napięć między Związkiem Radzieckim 
a USA nabierze realnych kśitałłów  przez ratyfikację i w  ten spósób uto
ruje drogę dci rokowa,ń w sprawie SALT III. (Usilnie pragniemy, aby tobie 
strony uczyniły wszystko co ,w ich m ocy (dla ratyfikacji tego układu. Pa
rę tygodni temu^masaagazu, zebrana pod jednym z kraterów Et!ny, zupeł
nie niespodziewanie eksplodowała. Rezultat był imponujący, dramatycz
ny j— i śmiertelny. Wszyscy siedzimy na wulkanie broni różnych kate
gorii, który bez ostrzeżenia może eksplodować. Jedyna różnica, wobec w y
padku na Etnie polegałaby na tym, iże (garfetka zszokowanych i Tozpro- 
szotaych ludzi, której udałoby ,się przeżyć, nie potrafiłaby znaleźć :słów 
w jakimkolwiek języku, aby przystąpić do .opisu grozy wydarzenia lub 
zachowanego, lecz przez śmierć .opanowanego pustkowia. ,Czy jako Koś
cioły n'ie jesteśmy [wezwani d o  bezwzględnego zaangażowania się w tej 
tak groźnej sytuacji?

Droga od Engelbergu do .Gónii

16. Gdy spoglądamy wstecz na drogę, którą Konferencja Kościołów Euro
pejskich przebyła .od -o»statniego Zgromadzenia w Engelbergu, wówczas 
nie ma potrzeby do omawiania wszystkich szczegółów. Otrzymaliście bo
wiem dokument: „Od Engelbergu flo.-Krety” , ,który zawiera dłuższe spra
wozdania ,,o naszej działalności. W Ntej części sprawozdania zamierzam tyl
ko ukazać ogólne linie rozwojowe naszej pracy. Najpierw, oczywiście, 
trzeba wspoirinieć o- stałym wzroście liczby naszych członków. Od ostat
niego Zgromadzenia Ogólnego nie mniej niż £) .Kościołów uzyskało człotn- 
kow sfw o KKE. Dzięki tym powym  utezestJnikom cała wspólnota została 
wzbogacona. Jednocześnie stwierdzamy z radością, że w Belgii doszło do 
dafezej .unii kościer,nej; i  to  <fwóch Kościołów, które były ,-od dawna człon
kam i KKE. Przez J;o połączenie .straciliśmy statystycznie, (ale zyskaliśmy 
na sile. Z drugiej .strony* jdowiedzieliśmy się z głębokim ubolewaniem/
o decyzji dwó.ch mniejszych Kościołów  człobn.kow'skich, jże zawiesiły one 
swoje członkowstwo w KKE. W dalszej części sprawozdania powiem nie
co w ięcej -na te-n temat.
17. Zgromadzenie .Ogólne w Ijngelbergu pctetanoWiło imiahować dyrekto
ra do isfcraw studiów, a wśpólne posied^etaie Prezydium i  ^Komitetu Do
radczego, które zebrało ,się .bezpośrednio po Zgromadzeniu, (podjęło .nie
zbędne kroki i wybrało nowegoi ,człónka isztaibu. W okresie późniejszym
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okazało się, jak  słuszne było .to. .żądaihie Zgroma'dzenia i jak uzasadnio
na była decyzja wspólpego posiedzenia. Bez przesady ,można poiwiedzieć, 
że odkąd KKE może profitować z gruntownej pracy pełnoetatowego dy
rektora do spraw studiów, uległa ^zmianie i [poważnej popra'wie tre^ć, 
ocena, a także zainteresowanie naszą pracą studyjną. .Materiał studyj'ny 
na dwóch najważniejszych -Obszarach .naszej ptacy badawczej ,— .„eku
menizm ,w Europie” , ^„Kościoły ,i chrześcijanie w  służbie dla pokoju ” — 
Osiągnął 'sta'n, z któregoi ,możemy (być słusznie zadowoleni; (z materiału 
tego korzysta cały szereg Jnn^ch grup ekumenicznych. Praca studyjna, 
łą-czlnie ,z publikacją forószur studyjnych .i .bardzo cenioną 'służbą (doku
mentacyjna KKE — stanowi niewątpliwie istotny rozwój od Engelbergu.
18. Itaną jtócjatySwą, która rozwinęła, jsię dale’j W przeciągu ,0'Statnich łat, 
jest nasze .zainteresowanie problem em  praw człowieka, w  doprowadziło 
do stworzenia ‘Specjalnego programu ; Kościołójw .dla .przeprowadzenia 
Aktu Końcowego z Helsinek. Poza KKE odpowiedzialność za program 
praw człowieka przejęły: R ada ,Kościołów ^Chrześcijańskich ,w USA i  K a
nadyjska pada, Kośteiotów. Wspominam tutaj o ty*m (programie dlatego,

-że częściowo wynika on ze stałego zainteresowania KKE realizacją Aktu 
K ońcow ego z Helsinek, co znajduje wyraźny wyraz w naszej pracy stu
dyjnej. Innym źródłem, z którego ten program wypłynął, są trwałe w y
siłki Kom isji Kościołów  do SpraW ^Międzynarodowych ŚWiatowej Rady 
Kościołów. Chociaż program, jak jnożńa było- się ,tego .spodziewać, piiał 
pewne problemy z „ząbkowaniem” — określenie to jest mniej pompa
tyczne, i odpowiada bardziej prawdzie niż .eleganckie sform ułowanie „p o 
czątkowe trudności” i— to obecnie' ^zotetały .on© usunięte. W ten sposóto 
program praw człowieka stanowi bardzo ' interesującą koordynację na
szej własnej pracy studyjnej z rozmdwami prowadzonymi na płaszczyź
nie światowej <pxzez iSRK; udało się nam tutaj doprowadzić d o  współ
działania. Kościołów  członkowskich (KKE i  obu krajow ych grem iów eku- 
Imenięznych w  A m eryce PólSnocnej. Jestem przekonany, że program ten 
rozwinie ,się dalej i może stanie się modelem dla traktowania innych mię- 
dzykontynentalnych problemów ekumenicznych.
19. Na Zgromadzeniu Ogólnym w Engelbergu obok dyskusji nad nomi
nacją kierownika do spraw .studiów omawiano też szczegółowo udział KKE 
w europejskiej pom ocy międzykościelnej. Niektórzy byli zdania, że należy 
utworzyć natychmiast referat do spraw pomocy międzykościelnej, pod
czas gdy inni sądzili, że czas jeszcze nie dojrzał do podjęcia takiej decy
zji. Ostatecznie Zgromadzenie Ogólne postanowiło nie podejmować na
tychmiastowej działalności w tej dziedzinie, ale nalegało, aby problem ten 
rozważyć z Komisją Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców 
i Świata. (CICARWS) Światowej Rady Kościołów. Tak też się stało. Utwo
rzono Grupę Europejską KKE/CICARWS, która nie tylko czuwa nad rea
lizacją programów europejskich, lecz także zastanawia się nad przyszły
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mi strukturami europejskimi. Przewidziane jest powołanie Referatu Służ
by Międzykościelnej KKE, który będzie współpracował z Biurem Europej
skim CICARWS; jego zakres zadań i odpowiedzialności poddawany jest 
właśnie rozważaniom. Cel tej nowej metody możną by opisać krótko w 
ten sposób, że od Referatu Służby Międzykościelnej KKE (proszę zwrócić 
uwagę na niewielką, ale ważną zmianę pomocy na służbę międzykościel
ną) oczekujemy z ufnością, iż odpowiedzialność za europejski system 
projektów i projekty krajowe nie tylko pod względem technicznym pod
dana zostanie bardziej bezpośrednio zakresowi zadań Kościołów europej
skich, lecz że naprawdę będą się czuły za nie odpowiedzialne. Ale po
zwólcie zarazem poczynić jedną uwagę dla rozwiania obaw, które mo
głyby u niektórych ewentualnie powstać. Abstrahując od przypadku w y
jątkowego, jak Europejski Fundusz Doraźny dla Irlandii, KKE nie zamie
rza rozpocząć kampanii na rzecz uzyskania środków finansowych dla 
służby międzykościelnej. Finansowanie projektów i programów krajowych 
podlega też w dalszym ciągu koordynacji przez CICARWS, podczas gdy 
Służba Międzykościelna KKE będzie łącznikiem między Kościołami euro
pejskimi a CICARWS.
20. Powyższe akapity zasygnalizowały problemy, które pozwalają zwrócić 
uwagę na dalszy interesujący rozwój na drodze od Engelbergu do Gonii, 
mianowicie na korzystne dla wszystkich stron ścisłe stosunki robocze 
z innymi organizacjami ekumenicznymi. Jeśli nawet w minionych mie
siącach w  jednym lub dwóch punktach wytworzyły się szczeliny o cha- 
rakterźe przejściowym, to jednak istnieją wyraźne oznaki, że na innych 
obszarach kontakty i stosunki rozwijają się dalej. Odnosi się to szczegól
nie do różnych zespołów i podzespołów programowych Światowej Rady 
Kościołów, a także jej Sekretariatu Generalnego; poza tym współpracu
jem y też ściśle z wieloma światowymi związkami wyznaniowymi. Decy
dujące znaczenie dla naszej przyszłej pracy ma stałe nawiązywanie no
wych kontaktów, gdy tworzą się wspólne interesy i problemy KKE i re
gionalnych organizacji ekumenicznych w  innych częściach świata. Jestem 
pewny, że te bilateralne stosunki regionalne mogą oznaczać wielkie, jesz
cze nie odkryte wzbogacenie naszej wspólnoty. Na terenie Europy mogę 
z wielkim zadowoleniem poinformować o naszych braterskich stosunkach 
i dobrej współpracy z ChKP.
21. Pierwsze Europejskie Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli KKE 
i Rady Konferencji Episkopatu Europy (CCEE) w  kwietniu 1978 r. w  Chan- 
tilly było swego rodzaju pierwszym punktem kulminacyjnym w godnym 
uwagi rozwoju stosunków między KKE a reprezentowanym przez CCEE 
Kościołem rzymskokatolickim. Spotkanie w  Chantilly wskazuje, że podej
muje isię i kontynuuje wysiłki realizujące życzenie Zgromadzenia Ogólne
go w  Engelbergu w  sprawie nawiązania ścisłych stosunków między KKE 
a CCEE. Z radością i wdzięcznością w obec Boga mogę poinformować, że
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doszło do częstych, łatwych i dla obu stron cennych stosunków z różnymi 
strukturami Kościoła rzymskokatolickiego i ludźmi, którzy nimi kierują. 
Jednocześnie można i należy uczynić jeszcze dużo więcej. Wszystkie Ko
ścioły europejskie stoją przed potężnymi zadaniami, tak że 'współdziała
nie tutaj dałoby niewątpliwie lepsze wyniki. Jesteśmy gotowi uczyć się 
współpracy, a na drodze kooperacji i wspólnoty znajdujemy się z pewno
ścią znacznie dalej niż przed 5 laty. Oby rozwój ten chciał dalej postę
pować!

22. Szereg państw europejskich zaczyna obecnie czynić doświadczenie, 
które w  innych krajach europejskich było rzeczywistością od stuleci, że 
mianowicie zaczynają się nagle znajdować w sytuacji religijnego plurali
zmu. Szczególnie wyraźne stało się to przez względnie szybki wzrost licz
bowy muzułmanów w krajach zachodnioeuropejskich. W wielu krajach 
Europy Wschodniej chrześcijanie żyli już od stuleci w  tym samym społe
czeństwie z muzułmanami. W tej sytuacji, gdzie niewiedza i nieporozu
mienia mogą doprowadzić łatwo do niepewności i nieufności, KKE uczy
niła pierwszy krok w kierunku refleksji i kontaktów z żyjącymi wśród 
nas przedstawicielami innych religii. Dotychczas refleksja ta ograniczyła 
się do problemu „Islamu w Europie”  i po pierwszym posiedzeniu studyj
nym w lutym 1978 r. w  Salzburgu utworzono Komitet Doradczy do spraw 
Islamu w  Europie w celu stworzenia podstawy dla spotkań i wymiany in
form acji oraz zbadania możliwości przyszłej działalności. W kontekście 
tym postawiono pytanie, czy KKE, skoro pokazuje stałe zainteresowanie 
islamem w Europie, nie powinna też podobnie podjąć problemu stosun
ków między Kościołami chrześcijańskimi a Żydami w Europie. Najnow
sze oznaki odżycia antysemityzmu w  różnych częściach Europy mogłyby 
nas skłonić do starannego zbadania tej sprawy.

23. Ostatni punkt, który chciałbym omówić w tej części, nie jest bynaj
mniej mniej ważnym i także nie ■— jeśli właściwie pojmujemy naszą od
powiedzialność — najłatwiejszym. Nawiązuję do statusu organizacji po
zarządowej drugiego stopnia (NGO II) przy Radzie Ekonomicznej i Spo
łecznej ONZ, który został nam nadany. Uzyskanie tego statusu jest w y
nikiem dłuższych pertraktacji. Otwiera nam to wiele możliwości do sku
tecznego działania, ale wymaga też odpowiedzialnego przygotowania się 
do wykorzystania tych możliwości. Ponadto wiąże się z tym konieczność 
szybkich przemyśleń i wyraźnych decyzji. Cieszę się, że mogę poinfor
mować, iż na zapytanie Sekretariatu Generalnego Wydział Zagraniczny 
Kościoła Ewangelickiego w RFN wyraził wspaniałomyślną gotowość prze
kazania do naszej dyspozycji, utrzymywanego przez ten Wydział pastora 
w  Nowym Jorku, który troszczy się o niezbędne kontakty z OŃZ. Poin
formowaliśmy jednak ONZ, że naszym głównym punktem kontaktu jest 
Genewa.
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kierownictw kościelnych i nie dociera do życia parafialnego; a doświad
czenie nasze pokazało, że gdy tylko programy przenikają na płaszczyznę 
parafialną, to spotykają się zawsze z żywym zainteresowaniem. Dalszym 
powodem do zmartwienia jest to, że program praw człowieka Kościołów, 
zmierzający do realizacji Aktu Końcowego z Helsinek, napotyka na pro
blemy finansowe i personalne, które utrudniają start tego wiele obiecu
jącego programu. Tak, istnieją więc zjawiska, nad którymi należy ubole
wać, i tak będzie zawsze, ale proszę nie zrozumieć mnie fałszywie. Jeśli 
bowiem mówiłem o zmartwieniach, to w  żadnym wypadku z nastawie
niem pesymistycznym, lecz po prostu widzę trudności, które można i trze
ba przezwyciężyć —  raczej z postawą realizmu jako wyzwanie.

Podróż trwa .dalej

29. Za kilka dni Gonia (lub Kreta) stanie się dalszą kartką historii KKE 
i kartka ta będzie już przewrócona, albo wyrażając to moją wcześniejszą 
metaforą: opuścim y,to miejsce w  dosłownym i przenośnym sensie i bę
dziemy kontynuować naszą podróż od Gonii... dokąd? Po większej części 
na pytanie to trzeba będzie odpowiedzieć podczas obrad obecnego Zgro
madzenia Ogólnego. Nie może być wątpliwości, że główny kierunek na
szej działalności będzie musiał składać się w  dalszym ciągu z takich ele
mentów, jak kontakty, nabożeństwa, rozmowy, praca studyjna i wspólne 
działanie, i że także w przyszłości praca ta będzie wystarczająco giętka, 
aby móc podejmować konkretne, pojawiające się okazyjnie problemy. Po
zwólcie, że w  tym kontekście przedstawię pewne myśli.
30. Jest rzeczą oczywistą, że praca studyjna musi mieć nadal wysoki prio
rytet w działalności KKE i że, w  miarę możności, trzeba ją rozbudować. 
Dotychczasowa metoda organizowania ogólnych posiedzeń studyjnych w 
oparciu -o  pracę przygotowawczą wykonaną przez niewielki zespół, spraw
dziła się i można ją bez zastrzeżeń kontynuować. Jednocześnie ta akty
wna praca studyjna KKE winna także w przyszłości być uzupełniana 
publikacjami służby dokumentacyjnej. Trzeba jednak uwzględnić, że jest 
to żmudna, czasochłonna praca i do uporania się z nią będzie nam od 
czasu do czasu potrzebna dodatkowa pomoc. Co się tyęzy głównych te
matów naszych studiów, to wydaje się, że istn' ją dobre powody do 
dalszego koncentrowania się na takich problemach, jak: „Ekumenizm w 
Europie” i „K ościoły chrześcijańskie w- służbie dla pokoju” . Jestem zdania, 
że w ramach ogolnego tematu: „Ekumenizm w Europie”  trzeba zbadać 
pewne bardzo konkretne kwestie. Z bezpośredniego doświadczenia KKE 
lub z licznych rozmów chciałbym wymienić, jako szczególnie palące, na
stępujące zagadnienia: 1. Co oznacza ekumenizm wobec faktu, że człon
kami naszej organizacji są z jednej strony wielkie, o silnej strukturze
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i zamożne Kościoły, a z drugiej strony Kościoły małe, strukturalnie słabe 
i pod względem finansowym ubogie? Dla nas w  KKE jest to paląca kwe
stia. 2. Na czym polega poselstwo i służba Kościołów europejskich dzi
siaj w  społeczeństwach, które posiadają nadmiar dóbr, a jednocześnie zo
stały przez te dobra zdemoralizowane? 3. Czy Kościoły europejskie —  tu 
przechodzimy do innego kręgu zagadnień — mają dzisiaj coś do powie
dzenia na temat eschatologii? Musimy pogodzić się z zarzutem, że praca 
ekumeniczna bywa ograniczana do konkretnych ram czasowych i sytua
cyjnych. Zastanawiając się nad drugim głównym zakresem naszych stu
diów —  „Służba dla pokoju” — dostrzegamy wyraźnie, że przemiany, w y
nikające z podpisania Aktu Końcowego w Helsinkach, wymagają nadal 
naszej szczególnej uwagi. Pod dokumentem tym złożyło uroczyście podpis 
35 czołowych przedstawicieli państw. Minimum, które uczynić możemy 
jako odpowiedzialni chrześcijanie i obywatele, polega na zaangażowaniu 
się, aby dokument ten został zrealizowany. Dla tego zadania opłaca się 
zaangażować wszystkie środki Kościołów, których poselstwem jest prze
cież głoszenie pokoju i pojednania. W obecnej sytuacji studia te muszą 
nas też prowadzić do bliższego zajęcia się bezsensownością wyścigu zbro
jeń i problemami rozbrojenia w  łączności z zagadnieniem bezpieczeń
stwa.

31. Ponadto winniśmy rozważyć nie tylko możliwość publikowania wyni
ków naszych posiedzeń w  serii zeszytów studyjnych, lecz także okazyjnego 
zbierania przyczynków na określony temat.

32. W kwestii stosunków z Kościołami nieczłorikowskimi byłoby koniecz
ne kontynuowanie naszych starań o ścisłą wspólnotę z Kościołem rzym
skokatolickim oraz podjęcie poważnej dyskusji z Kościołami zielonoświąt
kowymi lub Kościołami o konserwatywnym kierunku teologicznym. Co 
się tyczy pierwszej grupy, to znacznie bardziej trzeba uwzględnić fakt, że 
między Radą Konferencji Episkopatu Europy (CCEE) a KKE istnieją 
wprawdzie nadzwyczaj braterskie stosunki, ale właściwie mamy tu do 
czynienia z zasadniczo różnymi organizacjami. Jakie możliwości i proble
my wynikają z tego dla planowanego, drugiego Europejskiego Spotkania 
Ekumenicznego? Odnośnie do drugiej grupy, z którą należy nawiązać no
we stosunki, może najlepiej m ogłyby’ nam służyć radą nasze skandynaw
skie Kościoły członkowskie.

33. Do naszego zadania należy też niewątpliwie posiadanie informacji
o aktualnych problemach stosunków między państwami europejskimi. To 
jest też częścią naszej pracy dla pokoju i wiąże się bezpośrednio z kwe
stią naszego nowego statusu organizacji pozarządowej przy ECOSOC (por. 
p. 23). Jak zatroszczyć się o zbieranie i rozpowszechnianie odpowiedniego 
materiału informacyjnego? Jak możemy wypełniać nasze zobowiązania
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zarówno jako NGO, jak i we współpracy z Komisją Kościołów do S(praw 
Międzynarodowych (CCIA)?
34. Trzeba mieć wielką nadzieję, iż  to Zgromadzenie Ogólne da nowy 
impuls do realizacji kościelnego programu praw człowieka, który służy 
wypełnianiu Aktu Końcowego z Helsinek, nie tylko przez zapewnienie 
mu niezbędnego poparcia finansowego.
35. Trzeba też przedyskutować dokładnie, jak dalece KKE ma zająć się 
problemami powstałymi przez obecność islamu w Europie oraz .jaką na
leży podjąć decyzję odnośnie do Kościołów i Żydów ha naszym konty
nencie.
3.6. Istniejące już dobre stosunki między KKE a Światową Radą Kościo
łów i innymi regionalnymi organizacjami, ekumenicznymi winny się spot
kać z poparciem i — gdzie to możliwe — prowadzić do konkretnych 'ini
cjatyw. To stało się już w przypadku służby międzykościelnej, gdzie też 
i w przyszłości użyteczne będą dalsze refleksje i eksperymenty. To samo 
dotyczy innych, nie wymienionych imiennie organizacji ekumenicznych.
37. Ponadto musimy zapytać naszych przyjaciół z Irlandii, czy uzasadniona 
jest kontynuacja doraźnego funduszu pomocy Kościołów europejskich dla 
tego kraju, a jeśli tak, to czy i jak można spowodować, aby fundusz ten 
był jeszcze skuteczniejszy.
38. I wreszcie nadszedł czas, w którym względnie przypadkowe finanso
wanie działalności KKE nie jest już dłużej możliwe i również do zaak
ceptowania. Należy stworzyć mocniejszą i ostateczną podstawę, która 
jednocześnie odpowiadałaby realiom sytuacji '  europejskiej. Wspólne po
siedzenie Prezydium i Komitetu Doradczego wyraziło pragnienie, aby 
przyszłej wiosny odbyła się szczegółowa konsultacja na ten temat. Dy
skusja będzie trudna i poważna. Jak mógłby się odzwierciedlić wpływ 
obecnego Zgromadzenia Ogólnego na tę sprawę?
39. Kończąc tę część chciałbym dać wyraz przókonaniu, że nadszedł czas, 
byśmy zajęli się bliżej niż dotychczas sprawą informowania opinii pub
licznej o naszej.pracy. Ogólna niewiedza o KKE jest deprymująca. Odwa
gi dodaje nam fakt, że gdy tylko dochodzi do odkrycia KKE, to wzrasta 
zainteresowanie jej pracą. Chciałbym ufać, że będzie możliwe powołanie 
małego komitetu dla rozpatrzenia tej kwestii i zainteresowanie wszyst
kich naszych Kościołów członkowskich tym tematem. Komitet ten nale
żałoby tak ufprmować, aby m óg ł' zbadać różne aspekty problemu, jak: 
sposób informowania w środkach masowego przekazu; zestawianie ma
teriału dokumentacyjnego i informacyjnego; jak osiągnąć płaszczyznę pa
rafialną; jak zainteresować pojedynczych ludzi działalnością -KKE; jak 
przygotować nową generację działaczy (np. przez regularny konkurs płac, 
którego nagrodą mogłoby być stworzenie możliwości studiowania przez 
semestr życia innego Kościoła lub jedno- czy dwutygodniowa wizyta Ko

32



ściołów innego kraju itd.). Nasza przyszłość zależy w  dużej mierze od 
odpowiedzi na pytanie, w  jaki sposób pobudzić zainteresowanie szerszej 
opinii publicznej naszą pracą. Jest to zadanie, któremu musimy poświę
cić należytą uwagę.

Uwagi końcowe

40. Końcowa część przemówienia * daje sprawozdawcy zawsze przyjemną 
okazje do wyrażenja podziękowania. Chciałbym chętnie skorzystać z tej 
możliwości i najpierw wypowiedzieć szczere podziękowanie grupie męż
czyzn i kobiet, wobec której sztab w  okresie między zgromadzeniami 
ogólnymi ponosi bezpośrednią odpowiedzialność; grupa ta śledzi na bie
żąco pracę sztabu i udziela jej poparcia. Mam tu na myśli Prezydium 
i Komitet Doradczy KKE pod przewodnictwem ks. prezydenta Andre Ap- 
pela jako przewodniczącego i metropolity Aleksego jako zastępcy prze
wodniczącego. Bycie członkiem Prezydium i Komitetu Doradczego nie jest 
dzisiaj z pewnością spokojnym urzędem, a prawdopodobnie w przyszłości 
zadania będą jeszcze większe. Proszę pomyśleć o tym, jeśli ktoś z Pań
stwa staje do wyborów na tym Zgromadzeniu Ogólnym! W imieniu swo
ich kolegów i własnym chciałbym zapewnić członków Prezydium i Komi
tetu Doradczego, że każdy wasz dowód zainteresowania, poparcia i zaan-, 
gażowania, jak i wasze wizyty — jak dalece były one możliwe —  były dla 
nas wielką i przez wszystkich. cenioną pomocą.

41. Drugą grupą, której w imieniu moich kolegów i własnym chciałbym 
szczerze podziękować, jest grupa znacznie większa, gdyż obejmuje wszyst
kich, którzy oficjalnie lub jako zainteresowane osoby indywidualne byli 
gotowi przyjść nam z pomocą w ostatnich latach. Jedni dali nam do dys
pozycji swoje szczególne uzdolnienia, czas na studia i refleksję. Inni oka
zywali zainteresowanie KKE lub troską o jej dobro za pomocą korespon
dencji, dodającego otuchy telefonu lub też przez wizytę w naszyfn biurze.’ 
Jeszcze inni przekazywali nam dotacje pieniężne, które niezależnie od 
wysokości miały Większą wartość jako zachęta i oznaka zainteresowania 
niż ich faktyczna wartość w  frankach szwajcarskich. Niezależnie od tego, 
w  jaki sposób dawaliście wyraz swojemu zainteresowaniu KKE: przyj
mijcie, proszę, nasze serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania!

42. Trzecia grupa, której chciałbym podziękować — i tutaj chciałbym mó
wić wyłącznie w  moim imieniu —  to grupa tych, którzy w  dnie trudne 
i łatwe, podczas większego i mniejszego ciężaru pracy, współpracują ze 
mną wiernie i ściśle. Jest dla mnie przywilejem, że wolno mi wymienić 
ten niewielki krąg koleżanek i kolegów, niezależnie od odpowiedzialności, 
którą ponoszą. Gdy się zaczyna wymieniać nazwiska, popada się zawsze 
w  trudności i tak czy owak cały sztab naszych współpracowników jest tak
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niewielki, że wszyscy go znacie. Ufam, iż uwierzycie mii gdy jako przy
wilej określę możliwość tworzenia zespołu z takimi kolegami i koleżaa- 
kami, w którym każdy członek ma swoje mocne i słabe strony i zależnie 
od sytuacji musi szukać lub udzielać pomocy. Tym moim koleżankom 
i kolegom dziękuję z całego serca —  i niech Bóg błogosławi ich pracę, 
cały dodatkowy trud i czas, który —  przez swoje poczucie odpowiedzial
ności —  poświęcają naszemu wspólnemu zadaniu.

43. Każdy, kto musi pisać sprawozdanie sekretarza generalnego na Zgro
madzenie Ogólne jak obecne, zobowiązany jest do ukazania szeregu wy
darzeń, faktów i tendencji. Choć niezależne od siebie, nie są one celem 
samym w sobie i dopiero wspólnie prezentują całość wysiłków podję-' 
tych w interesującym nas okresie, aby wypełnić zadanie, jakie postawio
no sobie powołując do życia to gremium. Cel ten (jeśli wolno przypom
nieć, sformułowano go W naszym statucie art. 1. 2) polega na „rozważaniu 
problemów, które dotyczą Kościołów w Europie i na wzajemnej pomocy 
Kościołów w realizacji służby, którą- mają do spełnienia ,w obecnej sy
tuacji europejskiej”. I dlatego stwierdziłem ż satysfakcją, że „Kalendarz 
biblijny” Jednoty Braterskiej (hernhuci) przewiduje na dzisiejsze prżed- 
południe tekst, którego temat i osoba łączą się z naszym celem i tym 
miejscem. Otóż Paweł opisuje w nim istotę i inspirację ducha służby, któ
ry panuje w założonych przezeń, podczas pierwszego pobytu w Europie, 
zborach, mianowicie w Macedonii. Słowa te skierowane są wyraźnie do 
ńas dzisiaj i dotyczą naszego zangażowania jednych dla drugich, gdyż pi
sząc o „naszych zborach w Macedonii” apostoł powiada w drugim Liście 
do Koryntian 8:2—6: „Mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na 
próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwy
czajne bogactwo ich ofiarności; gdyż w miarę możności ■— mogę to za
świadczyć —  owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem 
dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosier
dzia dla. świętych, i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych sie
bie najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Tak że uprosiliśmy 
Tytusa, aby, jak rozpoczął, tak też i dokończył i u was tej dobroczynnej 
działalności”. Wspaniałomyślne uczestniczenie w dziele miłosierdzia — 
oby przez łaskę Boga mógł to być ten duch, który ożywia naszą jpracę 
w KKE! A  wspomnienie imienia Tytusa łączy, oczywiście, zakończenie 
tego sprawozdania z jego początkiem, a nas wszystkich w myślach z miej
scem, w którym się znajdujemy. Tytus, który został posłany do Koryntu, 
aby kontynuować rozpoczęte przez siebie wielkie duchowe i praktyczne 
dzieło miłosierdzia, zatrzymał się potem na Krecie, aby doprowadzić do 
porządku sprawy Kościoła na tej wyspie i nimi kierować. Zajrzałem po
tem dó Listu do Tytusa i znalazłem tam tę samą myśl; chociaż' słowa 
greckie nie są identyczne, to taka sama jest ich siła wypowiedzi:: dziełó 
miłosierdzia w służbie chrześcijan na wzór dzieła miłosierdzia Boga dla
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ludzi. Kończę słowami Listu do Tytusa, abyśmy wespół z nim mogli po
znać istotne źródło naszej pracy oraz zrozumieli, dlaczego spotkaliśmy 
się na, tym Zgromadzeniu Ogólnym i wybrali temat: „W mocy Ducha 
Świętego— wyzwoleni dla świata”. ■

„Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do - ludzi Zbawiciela naszego, 
Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, 
lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez 
Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską jego, stali się dzie
dzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca” (Tyt. 3:4— 7).

Potem autor kończy słowami: „prawdziwa to mowa”.

Cbristos Yannaras

W mocy Ducha Świętego — wyzwoleni dla świata 
Patrystyczne rozumienie obecności 

i działania Ducha Świętego
1. Duch jako dawca życia

1.1. Nauka nie podzielonego Kościoła o Duchu Świętym została zdefinio
wana przez myśl patrystyczną, która dokonała teologicznego opracowania 
relacji biblijnej. -
1.2. W Piśmie Świętym obecność i działanie Ducha Świętego wiąże się 
z darem życia. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że pierw
szego dnia stworzenia „Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód” aby 
umożliwić tam powstanie życia, egzystencją pierwszej żywej istoty. Ten 
sam Duch tchnął pierwszego człowieka, aby uczynić go „istotą żywą”, 
specyficzną egzysteńcją, prawdziwym obrazem ożywiającej siły stwór
czej Boga.
1.3. W podobny sposób — według Nowego Testamentu Duch Święty 
zstępuje na Dziewicę: Marię, aby w jej ciele wzbudzić bosko-ludzkie ży
cie Chrystusa, inkarnację boskiego Logosu. Podobnie Duch Święty uka
zał się zgromadzonym apostołom w dniu Zielonych Świąt „jakby wiejący 
gwałtowny wiatr”, aby utworzyć z nich żywe ciało nowej ludzkości, życie 
wspólnoty kościelnej.
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1.4. W tych relacjach biblijnych Duch Święty ukazuje się nam jako daw
ca wszelkich form życia: daje życie ożywionym gatunkom, każdemu czło
wiekowi w jego wyjątkowości i inności, bosko-ludzkiemu połączeniu 
wspólnoty kościelnej. Jak można zatem rozumieć tę różnorodność życia, 
którą Biblia przypisuje^ Duchowi Świętemu jako wspólnemu i jedynemu 
źródłu mocy stwórczej Boga?

2. Ponad podziałem „naturalny-ponadnaturalny”

2.1. W naszym dzisiejszym sposobie myślenia, uformowanym przez cywi
lizację zachodnią — i ogarniającym w  obecnych czasach wszystkich — 
duża liczba form  życia odpowiada wielu zupełnie różnym rzeczywistość 
ciom egzystencjalnym. Użycie słowa życie implikuje pojęcie właściwości, 
którą dołącza się do bytu, a więc właściwość ta nie jest sama bytem. 
Z całą wyrazistością dokonujemy rozróżnienia między życiem a bytem, 
między bytem ożywionym a nieożywionym. Izolujemy życie jako zjawi
sko, które charakteryzuje pewne istoty, mianowicie te, którymi zajmuje 
się całkiem określona nauka —■ biologia, i przeciwstawiamy je bytowi 
nieożywionemu, który jest przedmiotem zainteresowania nauk fizykal
nych.

2.2. W ramach tej samej mentalności i perspektywy dokonujemy też roz
różnienia między naszym „naturalnym” życiem a „ponadnaturalnymi” 
darami Ducha Świętego. Życie duchowe uważamy za właściwość dodaną 
do naszej naturalnej egzystencji. Tak więc mówimy o różnych charyz
matach Ducha Świętego, jak np. o charyzmacie wyzwolenia z grzechu, 
usprawiedliwienia, wiary, nadziei, chrześcijańskiego działania w społe
czeństwie i uważamy wszystkie te dary za „manifestacje mocy Ducha 
Świętego” .
2.3. W każdym razie ta manifestacja mocy Ducha Świętego bywa bardzo 
często rozumiana jako właściwość, która odnosi się tylko do naszego ży
cia zmysłowego lub postawy społecznej, lecz nie jest w stanie zmienić 
czegoś w fakcie, że nasza indywidualna egzystencja podlega śmierci. 
Takim sposobem moc Ducha Świętego nie dotyka nawet zagadnienia 
życia i śmierci, lecz wyczerpuje się na poprawie biologicznego prze
trwania obyczajów i struktur społecznych; pozostaje ona zawieszona 
między obydwoma wymiarami — poziomym i pionowym —  za pomocą 
których wyrażamy aktualną sytuację bez wyjścia naszego świadectwa 
w świecie: polaryzację albo w indywidualistycznym pietyzmie albo w  po
wierzchownym zaangażowaniu w sprawy tego świata.
2.4. Mimo to Pismo Święte oraz pisma patrystyczne ukazują, że rozróż
nienie między życiem naturalnym a. życiem duchowym jest całkiem prze
starzałe i zastępują je  innym, realnym rozróżnieniem między życiem 
a śmiercią. Gdy idzie o egzystencję, to Biblia i ojcow ie Kościoła znają
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tylko dwie rzeczywistości, które odpowiadają dwom sposobom bytowania: 
bytowaniu we wspólnocie z Bogiem, przy czym wspólnota ta jest pod
stawą życia, i bytowaniu bez łączności z Bogiem, które prowadzi do ze
psucia i śmierci. Wszystkie inne rozróżnienia, jak między bytem ożywio
nym i nieożywionym, odpowiadają tylko fenomenologii bytu lub wyra
żając się jeszcze lepiej: odzwierciedlają dynamikę bytu, który różnym 
SDOsobem bytowania -stara sie osiaenać nersonaliżację życia.

3. Zycie wieczne jako wspólnota osób

3.1. Już w drugim stuleciu Ignacy z Antiochii i Ireneusz z Lyonu utoro
wali drogę, która Ojcom kapadockim umożliwiła potem opracowanie 
biblijne interpretacji bytu, jego identyfikację z odwiecznym życiem łBoga. 
Bóg Biblii powiada: „Jestem, który jestem” (2 Mojż 2:14); jego osobistą 
egzystencją jest -byt, który identyfikuje się z Bogiem Biblii. Źródłem, 
przyczyną lub zasadą bytu nie jest byt jako taki. Byt nie jest abstrak
cyjną boskością, bytowaniem wyższego rzędu. Bytem jest osobista egzy
stencja samego Boga. Byt ten identyfikuje się z osobowością, przy czym 
osobowość oznacza egzystencjalną inność i wolność odnośnie do wszelkich 
naturalnych, czasowych i przestrzennych uwarunkowań.
3.2. Jednocześnie wolność i inność. —  zgodnie z definicją —  są kate
goriami, które opierają się na stosunku, tj. na właściwościach podległych 
egzystencji, które zakładają istnienie wspólnoty. Dlatego też jedyną defi
nicją biblijną, którą mamy o Bogu, jest definicja egzystencji we wspól
nocie. „Bóg jest miłością” (1 J 4:16) oznacza, że boski byt realizuje się 
jako wspólnota (koinonia) osób. Miłość nie jest moralną właściowością 
Boga. Odnośnie do miłości Boga Biblia nie używa czasownika mieć, lecz 
być. Miłość identyfikuje się z boskim bytem, z życiem Boga w  Trójcy. 
Bóg Ojciec (Bóg Biblii) powoduje powstanie ze swego bytu osobowych 
hipostaz, i to przez nieskrępowane, odwieczne narodziny Syna i zesłanie 
Ducha Świętego. Odrzucenie filioąue, które od IX  stulecia charakteryzo
wało jednoznacznie naukę greckich ojców  Kościoła, jest koniecznym na
stępstwem absęlutnego priorytetu, który -Biblia przyznaje inności i wol
ności Boga w porównaniu do ujmowania boskości jako istoty.

4. Kosmiczna liturgia życia

4.1. Duch Święty działa więc w świecie. i z biegiem historii przez miłość, 
która jednoczy osobiste energie trzech osób Trójcy. Właśnie stworzenie 
Kościół pojmował zawsze jako poświadczenie „ad extra” miłości Bożej. 
Wola Ojca, która zaznacza się przez Jego stwórczy Logos i realizuje 
w  mocy Jego Ducha, jest bytem wszechświata. Stworzenie we wszech- 
świecie stanowi w ten sposób ontologiczną . rzeczywistość, która różni się
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wyraźnie od boskości —  jego przyczyna leży w woli lub energii, a nie 
w istocie Boga. Oznacza to, że byt w świecie nie wyczerpuje możliwości 
bytu, lecz że stanowi energetyczną dynamikę, która prowadzić może do 
życia lub śmierci. 'Materialna rzeczywistość świata jest wytworem boskiej 
energii, wytworem, który —  zgodnie ze swoją naturą —  zawiera energię 
i realizuje się jako dynamiczny ruch lub —  jeszcze lepiej —  jako odpo
wiedź na stwórczą miłość Boga. Gdy ta odpowiedź wypada pozytywnie, 
gdy istocie żyjącej w świecie udaje się zawiązać wspólnotę z Bogiem, 
wówczas ten byt w świecie ma Udział w wiecznym bycie, w realizacji 
życia jako miłości według trynitarnego wzoru życia.

4.2. Wszystko zależy od ludzkiej wolności, gdyż człowiek jest jedyną 
istotą w obrębie stworzenia, której dana jest możliwość realizowania 
życia jako personalnej inności, uczynienia stworzonej, materialnej, prze
mijającej i śmiertelnej istoty bytem we wspólnocie, bytem wiecznym. 
W opinii ojców Kościoła, w ziemskim ciele człowieka są skupione wszy
stkie możliwości udziału ziemskiej materii w życiu wiecznym. Ciało 
ludzkie jest powtórzeniem całego stworzenia, człowiek jest mikrokosmo- 
sem. W swoim ciele może on zrealizować pozytywną i negatywną odpo
wiedź całego stworzenia na zaproszenie boskiej miłości, na zaproszenie 
do udziału w życiu wiecznym. Ciało ludzkie obejmuje możliwości zba
wienia stworzonego wszechświata, egzystencjalny .wybór między życiem 
a śmiercią. Tylko taka perspektywa potrafi ukazać decydujące znaczenie 
inkarnacji Chrystusa dla zbawienia świata i działania Ducha Świętego 
w świecie. Ciało ludzkie jest, jak powiada Paweł, „świątynią Ducha Świę
tego” (1 Kor 6:19), gdyż w obrębię osobowej, a zarazem biblijnej egzy
stencji człowieka świętuje się kosmicżna liturgia, dokonuje się przemiana 
energii materii w życie wielbiące Boga./

5. „Odrodzenie Ducha”

5.1. Cyryl z Jerozolimy używa jako pierwszy obrazu żelaza i ognia'"dla 
pokazania, jak Duch Święty przemienia materialną, śmiertelną egzy
stencję w byt wieczny. Rozżarzone żelazo staje się w rzeczywistości 
ogniem, a jednak w istocie swej pozostaje żelazem. Zmienia się nie istota, 
lecz energia istoty, jej forma bytowania. W podobny sposób także nasza 
materialna, śmiertelna istota zaczyna się rozżarzać przez udział w „ogniu” 
Ducha Świętego, urzeczywistnia ona „ogień” życia boskiego, życia wiecz
nego,' nie przestając być z tego powodu stworzeniem.

5.2. Z łona Ducha Świętego urodziliśmy się w życie wieczne, powiada 
Makary Egipcjanin. Mówimy, że Bóg mieszka W nas, gdyż Jego Duch 
tworzy w naszej egzystencji życie Boga, mieszkanie boskiego życia, do
daje w uzupełnieniu Bazyli Wielki. Tak więc w patrystycznym rozumie
niu wszystkie wyrażenia, których używamy dla zdefiniowania prawdy



o zbawieniu (życie, narodzenie z Ducha, duchowe odrodzenie, wspólnota 
z Bogiem, mieszkanie Boga w naszych sercach itd.) nie. mają niistycz- 
nego, alegorycznego, symbolicznego charakteru, lecz stanowią egzysten
cjalną rzeczywistość. Od Ducha Świętego otrzymujemy ożywiający dar 
boskiej miłości. Egzystujemy, gdyż Bóg nas miłuje, i możemy egzystować 
na zawsze, mieć udział w życiu wiecznym (ponad czasem i przestrzenią, 
zepsuciem i śmiercią), gdy miłość Boga przyjmiemy w wolności naszej 
miłości, gdy zdołamy naprawdę spełnić wymogi boskiego erosu. Także 
tutaj jeszcze raz Duch Święty jest tym, który czyni nas zdolnymi do 
miłości, daje możliwość realizowania przez .miłość trynitarnego trybu 
życia, stania się —  ponad śmiercią — osobowymi hipostazami. Działanie 
Ducha ożywia, gdyż jest darem ofiarnym boskiej miłości, a jednocześnie 
wzbudza w naszej egzystencji zdolność do miłości, to znaczy" zdolność do 
realizacji życia jako osobistego udziału we wspólnocie, jako osobistego 
doświadczenia wolności i inności, które tworzą hipostatyczną stronę na
szej egzystencji.

5.3. Przeto Ewangelia, którą zwiastowali ojcowie —  i którą także my ma
my obowiązek zwiastować — nie wyczerpuje się na poprawie moral
ności śmiertelnej jednostki lub zmianie warunków wspólnego przetrwania 
na społecznej lub (politycznej płaszczyźnie życia. Zapominając po prostu 
■o ożywiającym działaniu Ducha Świętego czyniliśmy często z chrześcijań
stwa ideologiczną nadbudowę dla naszej zmaterializowanej cywilizacji 
lub konwencjonalną moralność, która jest niegodna ludzi łaknących na
prawdę życia, moralność, która dręczy człowieka neurotycznym komplek
sem winy. Ale chrześcijaństwo nie jest ani idealistyczną „religią”, ani 
moralnością wywołującą poczucie winy. Ewangelia, którą mamy zwia
stować światu, jest Ewangelią wolności i inności człowieka, hipostatyczną 
realizacją tych przymiotów poza, granicami śmierci i zepsucia, ożywia
jącym. działaniem Ducha. Świętego.

6. Teologia epiklezj

6.1. Stwierdziliśmy, że patrystycsna nauka o ożywiającym działaniu Du
cha Świętego jest teologicznym opracowaniem relacji biblijnej. Jedno
cześnie jednak jest ona wyrazem doświadczania Ducha Świętego w akcie, 
który ma podstawę w Kościele, mianowicie w akcie uroczystości eucha
rystycznej.

6.2. Wspomnieliśmy, że już w drugim stuleciu Ignacy i  Antiochii i Ire
neusz z Lyonu zinterpretowali apostolskie doświadczenie rzeczywistości 
zbawczej jako doświadczenie niieśmiertelnego życia,' które realizuje się 
w uroczystości eucharystycznej i przez tę uroczystość. Dla Ignacego z An
tiochii Komunia św. jest „zbawczym środkiem prowadzącym do nie
śmiertelności” (pharmakon athanasias), realną możliwością egzystencji
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poza granicami śmierci i zepsucia. Ireneusz z Lyonu mówi o podobnym 
centralnym charakterze Eucharystii jako boskiej wspólnocie, tak jak ist
nieje ona w Trójcy i jak urzeczywistnia się w członkach eucharystycznej 
wspólnoty. .

6.3. W myśl ojców  apostolskich (i przy tym zdecydowanie obstaje trady
cja patrystyczna) eucharystyczna uroczystość nie jest wyrazem życia 
kościelnego pośród innych jego form — zwykłą czynnością kultową lub 
rytem wspólnej modlitwy, słuchaniem słowa Bożego lub po prostu 
wspomnieniem, cierpień Chrystusa. Nie, Eucharystia jest urzeczywistnie
niem i manifestacją Kościoła, aktem, który buduje Kościół jako ciało 
Chrystusa, ciało, które na wzór życia trynitarnego żyje w koinonia. 
Eucharystia dokonuje zmiany ludzkiego sposobu egzystencji: zmiany, 
która stanowi zbawienie. Przemienia ona jednostki w osoby, których 
życie nie wyczerpuje się na indywidualnym przetrwaniu, lecz które swe 
życie urzeczywistniają we wspólnocie ż Bogiem, braćmi i światem.
6.4. Tutaj chodzi o życie, nie o sentymentalną iluzję. Człowiek potrze
buje do życia pokarmu; człowiek nie może żyć nie wciągając świata do 
własnego ciała, nie ustanawiając organicznej jedności z materią świata. 
Ale w Eucharystii pokarm ten staje się communio życia, wspólnotą ciała 
z boskością, którą zrealizował Chrystus w swoim ciele.
6.5. Gdy jednak chodzi o życie, to ni.eodzowna jest obecność Ducha Świę
tego; jest ona nieodzowna w podobny sposób jak przy staniu się Chry
stusa ciałem przez ciało Dziewicy. Dlatego od V stulecia w formie litur
gicznej, którą przekazali nam Jan Chryzostom i Bazyli Wielki, znajduje 
się epikleza Ducha Świętego wzywająca do przemiany chleba i wina oraz 
wspólnoty kościelnej, która ten chleb i to wino je i pije, w ciało i krew 
Chrystusa, tj. w  rzeczywistość o charakterze materialnym; która mimo 
to ma udział w życiu wiecznym Trójcy.
6.6. Treść teologiczna liturgicznej epiklezy staje się punktem wyjścia 
myśli Maksyma Wyznawcy i Leóncjusza z Bizancjum. Eucharystia jest 
rzeczywistym obrazem (ikoną) kosmicznej liturgii, ożywiającą ingerencją 
Ducha Świętego, który materiał świata przemienia w sposób dynamiczny 
w ciało wcielonego Logosu, i to jako pozytywną odpowiedź stworzenia 
,na zaproszenie boskiej miłości: „Albowiem Syn Boży ijie był równocześnie 
Tak i Nie, lecz w nim było tylko Tak” (2 Kor 1:19) — i to Tak Chrystusa 
oznacza dla stworzenia „zadatek Ducha” .

7. Duch Święty i asceza

7.1. Teologia epiklezy jest też jednocześnie punktem wyjścia dla zrozu
mienia myśli i działania wszystkich ojców , którzy usunęli się na pusty
nię, jak i silnie przejawiającej się skłonności do ascezy, która charakte-' 
ryzuje życie kościelne czasów 'patrystycznych. Życie w ascezie jest stałą
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epiklezą, za pomocą której Duch Święty przemienia nasze przemijające 
ciało w świątynię wiecznego życia.
7.2. W przeciwieństwie do praktyki, która rozwinęła się na Zachodzie 
po IX  stuleciu i widziała w ascezie często indywidualny wysiłek, podda
nie ciała wymogom Ducha, asceza w Kościele tradycji patrystycznej była 
stale rozumiana jako akt wspólnoty, jako akt Kościoła. Asceza jest dy
namicznym przedłużeniem Eucharysti we wszystikich fazach życia ludz
kiego. Tak jak przyjęcie pokarmu w Eucharystii staje się aktem Wspól
noty, tak każde, codzienne przyjmowanie pokarmu, każda praca dla zdo-. 
bycia pokarmu, każdy zawodowy, ekonomiczny, społeczny i polityczny 
związek zmierza do tego, aby przez ascezę kościelną przemienić się 
w eucharystyczną wspólnotę.
7.3. Poza życiem eucharystycznym asceza staje się zwykłym, indywidu
alnym ćwiczeniem woli, chłostaniem ciała — ale ani ćwiczenie woli, ani 
chłostanie ciała nie mogą >przemienić życia przemijającego w  nieprzemi
jające. W podobny sposób Eucharystia pozbawiona dynamiki ascetycznej 
pozostaje oddzielona od reszty życia ludzkiego, traci swój cały społeczny 
radykalizm. Przeto trzeba rozumieć ascezę jako rzeczywistą epiklezę, 
którą wszyscy członkowie ciała kościelnego biorą na siebie w tym samym 
czasie i na tych samych warunkach. Podobnie jak w Eucharystii wzbra
niamy się też przez ascezę podporządkowywać materialną, rzeczywistość 
wymogom egocentrycznego indywidualizmu — wymogom egzystencjalnej 
samowystarczalności jednostki, której nie udaje się ujść śmierci. Gdy 
działanie Ducha Świętego tworzy życie jako życie we wspólnocie, jako 
życie kościelne, gdy jedyna możliwość życia leży w urzeczywistnianiu 
trynitarnego sposobu bytowania, wówczas indywidualna asceza, jak zresz
tą też indywidualna pobożność, nie wystarcza, aby uniknąć śmierci. Na
wet nadzwyczaj cnotliwy lub pobożny człowiek musi umrzeć, có do tego 
nie ma wątpliwości. Chcąc osiągnąć życie, egzystencja nasza musi stać 
się egzystencją eklezjalną; musimy przez ożywiającą energię Ducha Świę
tego wrodzić się w życie we wspólnocie.

8. Duch i prawda

8.1. Ani Biblią, ani pisma - patrystyczne nie robią różnicy między życiem 
a prawdą, między życiem a poznaniem prawdy. Duch Święty jako dawca 
życia jest zarazem Duchem prawdy, źródłem ożywiającego poznania. 
Wiedza zdobyta w określonym celu, przez którą człowiek uprzedmioto
wia swoje poznanie, by je posiadać i zaangażować w służbie indywi
dualnych życzeń, jest zupełnie sprzeczna z prawdą biblijną i kościelną. 
Oczywiście, ani B iblia,1 ani ojcowie Kościoła nie negują lub pogardzają 
intelektualnymi uzdolnieniami człowieka; gdy jednak stają się one nie
wolnikami w służbie biologicznego przetrwania lub indywidualnej samo
wystarczalności, wówczas podlegają śmierci i rodzą śmierć.
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8.2. Intelektualne uzdolnienia człowieka muszą się same ukrzyżować, po
wiada Maksym Wyznawca. Bowiem intelekt jest par excellence środkiem 
do wzmocnienia jednostki i jego egocentrycznej pewności siebie. Musimy 
więc przejść doświadczenie chrztu śmierci'własnej osobowości, aby móc 
zmartwychwstać dla osobowego życia we wspólnocie ‘ miłości, przez co 
nasza wiedza stanie się wspólnotą, poznaniem Logosu w inności i wolności 
osoby. Mówimy- o śmierci i zmartwychwstaniu, aby opisać działanie Du
cha Świętego, który przez chrzest, Eucharystię i ascezę dokonuje dyna
micznej przemiany sposobu egzystencji człowieka, wprowadzając go w ży
cie Trójcy. W trakcie tego dynamicznego procesu inteligencja. człowieka 
ulega oświeceniu, osiąga ona możliwość poznania, które jest uosobieniem 
światła, tzn. czyni ona doświadczenie wiarogodności życia wolnego od 
wszelkich, zależnych od natury ograniczeń.
8.3. Duch Prawdy wprowadza nas we wszelką prawdę (J 16:13), bowiem 
wyjaśnia narri sens egzystencji, cel egzystencji tego świata i „stronę we
wnętrzną” historii. Duch, przez słowo proroków, inkarnację Chrystusa 
i budowanie eucharystycznego ciała w Kościele, odsłania sens egzystencji 
jako wolność miłości, cel egzystencji tego świata jako dynamiczne do
prowadzenie^ materii do Boga, „stronę wewnętrzną” historii jako przygo
dę wolności połączoną z ryzykiem stałego obowiązku wyboru między 
życiem- a śmiercią.

9. „Cielesne” życie duchowe

9.1. Ale to oświecenie, którym obdarza nas Duch Prawdy, nie jest bła- 
chym pojęciem intelektualnym w sensie nauki o poznaniu, ani inspiracją
o charakterze sentymentalnym lub mistycznym, lecz aktem miłości, który 
odsłania sens naszej egzystencji, świata i historii. A my przeżywamy to 
doświadczenie przez intensywny, cielesny i duchowy — chciałbym powie
dzieć, że przede wszystkim cielesny — udział. 1
9.2. Według Jana Climacusa i Izaaka Syryjczyka teologiczne poznanie 
znajduje się na końcu drogi cielesnej ascezy. Nie okres czasu poświęcony 
na intelektualne przyswojenie wiedzy, lecz cieleśnie przebyta droga pro
wadzi do poznania; poznanie prawdy jest dającym się odczuć doświadcze- 
qjem, przeżywanym przez ciało i ducha, tak jak każdy autentyczny eros 
jest doświadczeniem ciała i ducha. Po udziale w Eucharystii, po tym 
cieleśnie i duchowo wyczuwalnym doświadczeniu przyjmowania pokarmu, 
które przemienia ten udział we wspólnotę, w liturgii bizantyjskiej śpie
wamy: p)Ujrzeliśmy prawdziwe Światło, przyjęliśmy niebiańskiego Ducha, 
znaleźliśmy prawdziwą wiarę przez uwielbienie niewidzialnej Trójcy, 
gdyż Ono (Światło) nas uratowało”. , . .
9.3. Dlatego w języku Biblii —  podkreśla to cały szereg ojców Kościo
ła — znaczenie poznania jest identyczne ze znaczeniem erosu, wspólnoty
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małżeńskiej. Bowiem jedynym prawdziwym poznaniem jest poznanie in
ności osoby, jak ukazuje się ona w ekstatycznym działaniu erosu. Dzi
siejsza mentalność zachodnia dokonuje rozróżnienia między erosem a aga
pe, tak jak rozróżnia się życie cielesne od duchowego. Eros jest identycz
ny z potrzebą fizyczną, seksualizmem, a agape ż bardziej lub mniej sen
tymentalnym i idealistycznym życiem duchowym. Ta polaryzacja unie
możliwia współczesnemu człowiekowi zrozumienie biblijnej identyfikacji 
erosu z poznaniem, a jeszcze znacznie mniej rozumie on identyfikację 
Ducha Świętego z życiem jako przenikniętym miłością powrotem do 
Boga.

9.4. Pisma Pseudo-Dionizego Areopagity pokazują, że słowu eros należy 
się pierwszeństwo przed słowem agape, gdyż eros opisuje dużo lepiej 
dynamikę ekstazy w miłości. Ekstaza oznacża wyjście z siebie, przezwy
ciężenie własnego skrępowania, własnych życzeń i roszczeń, w celu po
święcenia się drugim i miłowania ich. Bóg sam realizuje stworzenie 
świata i nowe stworzenie wszechświata w ciele Chrystusa przez swego 
ekstatycznego erosa. Eros Boga jest życiem wszystkich istot, ożywiają
cym działaniem Ducha Świętego. Ożywiającym działaniem, gdyż Duch 
powoduje, iż stworzenia, kierując się miłością, powracają do Boga, skła
nia też miłującego człowieka, aby dał odpowiedź na boski eros.

9.5. Ten powrót i ta odpowiedź odnajdują się znowu w ludzkiej „zdol
ności do miłości”- (agapetik dynamis, i to w danej człowiekowi możli
wości przemienienia nieosobowego i od natury zależnego uczucia erotycz
nego w eros osobowy, który tworzy wspólnotę życia. Przez tę zdolność 
do miłości człowiek poznaje osobową inność swego bliźniego, Logosu, 
który stał się osobą i odzwierciedla się w stworzeniach, i wreszcie też 
piękność oblicza Bożego. Poznanie i życie, życie i prawda, prawda i wspól
nota są identyczne w erosie i przez eros Boga dla człowieka oraz w ero
sie i przez eros człowieka dla Boga. Ą mimo to identyfikacja ta nie ist
nieje ani „a priori”, ani nie odpowiada magicznej przemianie, lecz jest 
działaniem Ducha Świętego w ludzkim „sercu”, działaniem dla urzeczy
wistnienia życia, urzeczywistnienia wolności miłości. Wolność jednak 
oznacza ascezę, epiklezę i Eucharystię.

10. Duch i realizm Ewangelii

10.1. I w ten sposób dochodzimy dó punktu, do którego prowadzi nas 
patrystyczna perspektywa pneumatologii: świadectwa o zbawczym dzia
łaniu Ewangelii, które stanowi prawdziwe, nowie ożywienie życia. Nasza 
wiara chrześcijańska nie jest ani sumą abstrakcyjnych przekonań ideolo
gicznych, ani kodeksem moralności nastawienej na określony cel. Nasza 
wiara jest naszą epiklezą -Ducha Świętego, który może przemienić śmierć 
w życie, w życie wieczne.
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10.2. W świecie, w którym uprzedmiotowione poznania naukowe pro
wadzą do naruszenia żywego ciała natury przez technikę, musimy zwia
stować poznanie'jako akt osobistej wspólnoty, jako poznanie Ducha Świę
tego, jako urzeczy wistnienie „ ludzkiego wymiaru kosmosu i kosmicznego 
wymiaru człowieka. Tradycja 'epoki patrystycznej, a szczególnie sztuka 
ikony lub bizantyjskiej architektury ukazują nam, w  jaki sposób eucha
rystyczna epikleża może uczynić technikę aktem communio z Logosem 
stworzenia, wyrazem głębokiej czci i zajmowania się działaniem Ducha, 
kosmiczną liturgią życia.
10.3. W ten sposób w  świecie, w  którym czysta żądza konsumpcji zaj
muje miejsce prawdziwego pragnienia życia a duch dążenia do sukcesu 
i programowania gasi wszelką spontaniczność i inność człowieka, musimy 
zwiastować eucharystyczne dzielenie chleba i wina, gdzie jedzenie i picie 
staje się aktem wspólnoty, i to przez urzeczywistnienie boskiego sposobu 
bytowania, które czyni człowieka nieśmiertelnym. Także w tym przy
padku epikleza Ducha Świętego jest dla nas hipostatycznym urzeczywist
nieniem wolności i inności każdej istoty ludzkiej. Wolność i inność dla 
nas chrześcijan nie mają nic do czynienia z obiektywnymi „prawami’' 
człowieka lub skutecznymi programami społecznymi. Bowiem przeżywa
my wolność i osobową inność przede wszystkim jako radykalne ryzyko 
egzystencji między życiem a śmiercią, jako poznanie grzechu — naszego 
egzystencjalnego niepowodzenia. To poznanie niepowodzenia jest darem 
pokuty, darem życia Ducha Świętego: przemianą grzechu we wspólnotę 
miłości, wspólnotę, która życie czyni wiecznym.' W świecie, w którym 
wszystkie polityczne systemy dążą do perfekcjonizmu, my, chrześcijanie 
głosimy coraz szerzej rzeczywistość grzechu jako bolesny, ale przyno
szący wyzwolenie dowód przygody wolności osobistej.
10.4. Reasumując można by powiedzieć, że ponowne odkrycie, patrystycz
nej pneumatologii nie jest dla Kościołów współczesnych po prostu ducho
wym „uzupełnieniem” ich oficjalnej nauki. Pneumatologia ta jest powro
tem do źródeł „ewangelicznego realizmu” , ponownym okryciem prawdzi
wego charakteru zbawienia, konkretną odpowiedzią człowieka szukającego 
oparcik dla swej egzystencji. Patrystyczna pneumatologia zaprasza nas 
■yvięc do radykalnego nawrócenia się: byśmy mianowicie z płaszczyzny 
ideologicznej religijności i moralności nastawionej na określony cel prze
szli na płaszczynę, gdzie dokonuje się zmiana życia śmiertelnego w nie
śmiertelne, życia indywidualistycznego w osobowe, na płaszczyznę urze
czywistniania wolności i inności każdego człowieka, które już teraz xlają 
nam prawdziwe doświadczenie wieczności. Nasza wiara w  Ducha Świę
tego jest wyznaniem jednorazowości życia, powszechności zbawienia, któ
ra ogarnia życie człowieka i życie świata, uwielbieniem materii i oświe
ceniem historii — eucharystyczną przemianą ekonomii i polityki, sztuki 
i erosu, nauki i techniki.
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11. Bliskość czasom współczesnym pneumatologii patrystycznej

11.1. W takich dziedzinach, jak jednorazowość życia, traktowanie całej 
rzeczywistości życiowej jako dzieła Ducha Świętego i zależność losu ca
łego wszechświata od postawy człowieka, bliskość czasom Współczesnym 
myśli patrystycznej chciałbym objaśnić na podstawie jednego przykładu, 
który znamy wszyscy z własnego doświadczenia.

11.2. Nasze pokolenie ma smutny przywilej przeżywania po raz pierwszy 
w  dziejach kosmologicznej prawdy, która wiąże się organicznie z życiem 
i umieraniem istot życiowych na ziemi. Ale życie i umieranie na ziemi 
zależą —  i to po raz pierwszy przenika naszą świadomość —  od postawy 
człowieka wobec materialnej rzeczywistości świata.
11.3. Mam tu, oczywiście, ha myśli nasze aktualne doświadczenie zanie
czyszczenia środowiska naturalnego człowieka. Zatrute powietrze, zanie
czyszczone wody, śmiertelnie zraniona ziemia ukazują nam, że prawdo
podobnie mamy do czynienia z błędnym postępowaniem człowieka wobec 
materialnego świata, i to błędne postępowanie przybiera dzisiaj rozmiar 
działania Ducha Świętego w  przyrodzie, nie wytwarza on żadnego oso
bistego stosunku głębokiej czci i miłości Logosu materii. Materia staje 
się dla niego neutralnym dobrem konsumpcyjnym, obiektem do zaspoko
jenia jego życzeń. Człowiek panuje nad' przyrodą przez moc swego 
śmiertelnego zagrożenia. Człowiekowi nie udaje się poznać ożywiającego 
uformowanego pjrzez maszynę, intelektu; popełnia gwałt na prawdzie 
świata, aby podporządkować ją wymogom tego, co uważa za swoje po
trzeby. A  tam, gdzie życie nie realizuje się jako wspólnotą osób, śmierć 
zdaje się być nieuchronna. '
11.4. Widzieliśmy, że patrystyka kładzie wielki nacisk na fakt, że jedynie 
osobowa wolność i inność tworzą prawdziwą podstawę egzystencji, pod
czas gdy indywidualizacja oznacza rozkład, a nawet zniszczenie życia,
i w tym względzie nie muszę chyba przypońiinać o szczegółach naszych 
wspólnych doświadczeń ze współczesną cywilizacją. Historyczna epoka 
„wyzwolenia” jednęstki, „praw jednostki” cechowała się często unieważ
nianiem a nawet niszczeniem najbardziej elementarnych podstaw ludz
kiej godności — zmorą totalitaryzmu, który obiecuje stale „szczęście”
i „raj” wymyślone przez ten system. Dokonuje się ofiary życia w imię 
„logiki bycia szczęśliwym” , niszczy się wolność w imię skuteczności; 
z życia czyni się czysty mechanizm konsumpcji; hipnotyzuje się masy 
przy pom ocy opium upolitycznienia, uwieczniającego represyjne systemy. 
Nie mówię tutaj o prżypadkach skrajnych, lecz o naszych społeczeń
stwach europejskich, które coraz silniej bywają manipulowane przez 
zbiurokratyzowane siły polityczne i monstrualny mechanizm zautonomi- 
zowanej gospodarki.
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12. Na drodze do oikoumene ożywionej przez Ducha Świętego

12.1. Jakie znaczenie mamy właściwie my, chrześcijanie, w tych okolicz
nościach? Co rozumiemy przez życie, które zwiastuje nam Ewangelia? Co 
oznacza dla nas zbawienie człowieka i świata? Co oznacza dla nas ma
teria, materialna rzeczywistość, w której i przez którą egzystujemy, co 
znaczą dla nas chleb i wino Eucharystii?
12.2. Na pytania te nie da się odpowiedzieć bez autentycznej wiary i głę
bokiego doświadczenia ożywiającego działania Ducha Świętego.
12.3. Zbawienie, które zwiastujemy, jest epiklezą Ducha Świętego, która 
urzeczywistnia się w Eucharystii i przez kościelną ascezę. Epikleza ta 
jest wynikiem spotkania naszej osobistej wolności z mocą Ducha Świę
tego, ona przemienia świat, i to w sposób ukryty i nie zauważony, jak 
szczypta drożdży zmienia całe ciasto, jak z ziarenka gorczycznego -wyra
sta drzewo. Nasza eucharystyczna epikleza ogarnia wolność naszej ascezy 
kościelnej, a asceza kościalna jest rekapitulacją trybu życia, który stoi 
w zupełnej sprzeczności do społeczeństwa konsumpcyjnego i naruszania 
materii tego świata. W tej perspektywie nasza eucharystyczna wspól
nota, to jądro naszej ascezy, jest najradykalniejszym „sprzeciwem” wo
bec alienacji życia, naszym rewolucyjnym działaniem przeciw deperso
nalizacji życia.
12.4. Pneumatologia patrystyczna daje nam podstawę odnowionego ruchu 
ekumenicznego; ruchu ekumenicznego, który opiera się na powszechności 
każdej wspólnoty eucharystycznej i uniwersalizmie egzystencjalnego py
tania człowieka, dotyczącego jego wyboru między życiem a śmiercią.
12.5. Kościoły europejskie muszą dowieść swej wiary w Ducha Świętego, 
wszechmocnego Ducha, dawcę życia, życia rozgrywającego się ponad 
śmiercią i zepsuciem, życia osobowej wolności i inności.

Archimąndryta Kallistos Ware

Duch Święty w życiu chrześcijan
(streszczenie)

Każdy wie z własnego doświadczenia, że z~ jednej strony uświadomiamj 
sobie bezpośrednio działanie Ducha w nas, znamy Jego moc, lecz z dru
giej strony Jego oblicze pozostaje ukryte i gdy Jego działanie próbujemj 
ująć w system, to się nam to nie udaje. Duch „wieje dokąd chce, i szurr 
jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie (J 3:8).
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Pozwólcie, że zastanowimy się nad siedmioma aspektami tej „ukrytej 
taiemnicv” Ducha.

1. Jedność w wielości

Wychodzimy od wydarzenia Zielonych Świąt, jak relacjonuje nam je 
drugi rozdział Dziejów Apostolskich, i chcemy doświadczyć, jak dar Du
cha jest darem wielości w jedności, jak Duch Święty wyzwala, umożli
wiając nam przez to znalezienie własnej tożsamości i jedności wszyst
kich. Relacja Dziejów Apostolskich na temat darów Ducha uzmysławia 
nam trzy sprawy:
a) Jest to dar uniwersalny, który stał się udziałem każdego: „Napełnieni 
zostali wszyscy Duchem Świętym” (DzAp 2:4). Według Starego Przymie
rza Diicha przekazywano tylko wybranym przywódcom. W życiu Kościoła 
dar lub charyzmat Ducha Świętego nie ogranicza się do hierarchii lub 
ordynowanego stanu duchownego, łącz jest wylany na cały lud Boży.
b) Dar Ducha jest darem wielości. Języki z ognia, które ukazały się 
w dzień Zielonych Świąt, „rozdzieliły się” (DzAp 2:3) i usiadły na każ
dym z obecnych. Paraklet, Pocieszyciel sprawia, że każdy ż nas różni się 
od drugiego. Duch jest trzecią osobą Trójcy Świętej i jako osoba po
twierdza' osobowość każdego z nas.

-W wyniku Zielonych Świąt wielość języków i narzeczy nie została 
usunięta, lecz przestała być przyczyną rozłamu. Duch Zielonych Świąt 
nie tłumi bynajmniej naszej etnicznej i indywidualnej różnorodności, lecz 
wyciska ria niej pieczęć swego błogosławieństwa. Życie- w Duchu czyni 
wszystko nowe, różnorodne, niepowtarzalne.
c) Dar Ducha jest darem jedności. „Różne są dary łaski, lecz Duch ten 
sam” (1 Kor 12:4), którego szczególne zadanie polega na tym, aby po
łączyć nas z sobą ■ „w spójni pokoju” (Ef 4:3). Nowy Testament używa 
przede wszystkim wyrażenia „wspólnota” (koinonia) w Duchu Świętym. 
Działanie Ducha stwarza wspólnotę przez dzielenie ze sobą darów, dzięki 
czemu buduje się społeczność i łączność. Dar Ducha sprawia, że wielu 
staje się jednym ciałem w Chrystusie. Duch Święty jako Duch wolności 
wyzwala nas nie tylko z kolektywności, lecz także z przymusowej izola
cji, egoizmu i wzajemnej bo jaźni.

Duch tworzy zgodę i wzajemne zrozumienie, „wzywa wszystkich do jed
ności”, umożliwia wielkiej licA>ie ludzi przemawiać „jednym głosem”. 
Nie przypadkowo „zbiór Zielonych Świąt” w Kościele Jerozolimy cha
rakteryzuje się właśnie tym, że wszyscy jego członkowie „mieli wszystko 
wspólne” i byli „jednym sercem i jedną duszą” (DzAp 2:44; 4:32). Przez 
wszystkie pokolenia pozostaje to znamieniem Kościoła, o ile pragnie on 
pozostać sobie wierny.

Ten cud Zielonych Świąt, przy którym wielu mówi „jednym głosem”, 
powtarza się w sposób widzialny w historii, a przede wszystkim w uchWa
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łach soboru. Podczas prawdziwych soborów kościelnych zstępuje zawsze 
Duch Święty." Celem soboru nie jest podjęcie uchwał większością głosów, 
lecz dojście, pod przewodnictwem Ducha Świętego, przez modlitwę i szcze
rą wymianę myśli, do duchowej jednomyślności, prawdziwego porozu- 
■mienia. Razem jesteśmy więcej niż gdybyśmy byli rozproszonymi jednost
kami, a to „w ięcej” jest obecnośęią Ducha pośród nas. Oby nasze Zgro
madzenie Ogólne tutaj na Krecie miało też udział w  tym „w ięcej” cudu 
Zielonych Świąt!

Im ściślej związani jesteśmy we wspólnocie z innymi, tym bardziej 
jesteśmy zdolni różnić się od innych, stawać się prawdziwą osobą na 
obraz i podobieństwo trójjedynego Boga. Jednocząc przemienia nas Duch 
z jednostek w osoby.

W życiu rodzinnym, w osobistych przyjaźniach, w służbie dla innych, 
w polityce narodowej i międzynarodowej, w dążeniach o jedność chrześci
jan, naszym stałym miernikiem i ostateczną nadzieją jest otrzymana 
w Zielone Święta łaska jedności w wielości.

2. Podstawa w sakramencie

Życie w Chrystusie' i w Duchu Świętym oznacza życie w sakramentach. 
Spośród sakramentów wyróżniają się dwa: wprowadzenie do Kościoła 
przez chrzest i wspólnota eucharystyczna. Jak Duch bywa przyjmowany 
w obu tych „misteriach” i jak uświadamiamy sobie ten sakramentalny 
dar, sta jąć się tym, czym jesteśmy? W kontekście tym powinniśmy się 
też zająć społecznym znaczeniem sakramentów i ruchem charyzmatycz
nym naszej epoki.

W obu sakramentach — chrzcie i Eucharystii —  wyraża się współdzia
łanie Ducha w „epiklezie” —  w wzywaniu Parakleta, aby zstąpił do wody 
chrzcielnej lub chleba i wina. W obu przypadkach *sens tego wzywania 
polega przede wszystkim ńa tym, że Duch powoduje uteraźniejszenie 
Chrystusa. Jak we wszystkich dziedzinach życia chrześcijańskiego, zada
niem Ducha jest składanie świadectwa o Synie.

W praktyce Kościoła prawosławnego wprowadzenie do wspólnoty 
chrześcijańskiej składa się z\dwóch ściśle ze sobą związanych ceremonii: 
chrztu, który dokonuje się 'przez zanurzenie, i bierzmowania. Także 
Eucharystia tworzy mocną część składową ceremonii wprowadzającej, 
gdyż nowoochrzczony, nawet gdy jest jeszcze bardzo młody, przyjmuje 
tak szybko jak możliwe, po bierzmowaniu, Wieczerzę Pańską. Wprowa
dzenie do Kościoła przez chrzest oznacza pełne przyjęcie, nie ma etapu 
pośredniego dnia dzieci ochrzczonych, którym nie wolno uczestniczyć 
w Wieczerzy Pańskiej.

W Eucharystii, tak sśmo jak we chrzcie, współdziałają druga i trzecia
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osoba Trójcy. To prawda, że w Nowym Testamencie nie jest wspomniany 
wyraźnie związek między Eucharystią a Duchem, z . wyjątkiem może
1 Kor 12:13. Mimo to byłoby błędem pozostawać- przy literze Pisma i nie 
szukać głębszego znaczenia. Dla prawosławnych Eucharystia jest nie tylko 
udziałem w krwawym i tryumfalnym święcie pasyjnym Baranka, lecz 
tak samo w ognistych językach Pięćdziesiątnicy. Jeśli Chrystus' jest 
w Eucharystii „prawdziwie obecny”, wówczas obecny jest także Duch 
Święty, wprawdzie w innej formie, ale przez to nie mniej prawdziwie. 
„Święta Wieczerza” oznacza nie tylko społeczność w ciele i krwi Chry
stusa, lecz podobnie „społeczność Ducha Świętego” (lub w Duchu Świę
tym; por. 2 Kor 13:13; Fil 2:1).

Podczas przemiany eucharystycznej Duchowi przypada ta sama funk
cja, jaką ma do wypełnienia w całym życiu chrześcijańskim: czyni On 
obecnym bezpośrednio wśród nas ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
nymi. członkami. Modlitwa jest czynem. Przez modlitwę pogrążony w niej 
człowiek wyraża miłość dla innych, odgrywając w ten sposób wolę w prze
mianie społeczeństwa.

4. Poselstwo ikony

Duet/ Święty jest Duchem piękności. Jaka zatem rola przypada sztuce, 
a zwłaszcza świętym ikonom w naszym życiu duchowym? '

Piękność, zgodnie' ze swoją istotą, jest związana z prawdą i miłością; 
w ten sposób i Duch Święty, który jest Duchem prawdy i miłości, jest 
też Duchem piękności. On kieruje ręką artysty, jak w przypadku Besa- 
lela,'"'który wykonał Przybytek Pana (2 Mojż 35:31); inspiruje muzyka, 
który śpiewa na chwałę Bożą (Ef 5:19).

W tradycji prawosławnej ten szczególny element działania Ducha zwią
zany jest przede wszystkim z malowaniem ikon. Do ikony można się 
zbliżyć dwoma różnymi drogami. Po pierwsze, można ją rozpatrywać 
według kryteriów estetycznych, jako przedmiot widzialnej pięknośęi, 
który określone cechy ma wspólne ze wszystkimi innymi pięknymi rze
czami. Po drugie, można ją rozpatrywać według kryteriów liturgicznych, 
jako specyficzną ikonę świętą, która od innych rzeczy różni się' tym, że 
jest szczególnie wyróżniona przez sakramentalne błogosławieństwo, które 
wiąże ją bezpośrednio z kultem Kościoła.

Na mocy swej widzialnej, piękności zewnętrznej ikona, jak inne dzieła 
sztuki, współdziała w zbawieniu stworzenia. Jednocześnie jednak jest 
ona czymś ę  wiele więcej niż dzieło sztuki. Po wykonaniu ikony po
święca się ją za pomocą .specjalnych modlitw. I to sakramentalne błogo
sławieństwo czyni z niej coś więcej niż obraz religijny, czyni ją świętą 
ikoną. Przez to błogosławieństwo, w odróżnieniu do innych obrazów, 
staje się ona środkiem łaski lub sakramentem Królestwa Bożego. Ikona
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jest pośrednikiem do uteraźniejszenia tych, których przedstawia, i, przez 
modlitwę, umożliwia nam nawiązanie z nimi wspólnoty'. Ikony nie można 
więc wyrywać z kontekstu liturgicznego i doksologicznego. Prawdziwych 
ikon nie można stworzyć bez posłuszeństwa, postu i modlitwy.

5. Obie drogi —  miejscem. ascezy.

Życie duchowe realizuje się w istocie w dwóch formach: w małżeństwie
i stanie zakonnym. Jaki jest ich stosunek wzajemny, jakie miejsce zaj
muje asceza w obu formach życiowych?. Pragniemy stwierdzić, w jakiej 
mierze post nie jest czymś negatywnym, lecz pozytywnym — nie zaprze
czeniem, lecz afirmacją ciała. Powinniśmy też zastanowić się nad spo
łecznymi implikacjami ascezy, w jakiej mierze wiąże się ona z gościn
nością.

Obie. formy, małżeństwo i stan zakonny, w których dar Ducha znajduje 
wyraz w, życiu codziennym,, nie. są z sobą sprzeczne, lecz wzajemnie się 
uzupełniają; żadnej z nich nie można zrozumieć właściwie .bez drugiej. 
Mnich i zakonnica nie są dualizmem, gdyż w tym samym stopniu jak 
chrześcijanie żyjący , w małżeństwie dążą do potwierdzenia dobra i pięk
ności, które są zawarte w materialnym stworzeniu i ludzkim ciele. Gdy 
mnich rezygnuje z małżeństwa, to dzieje się to nie dlatego, że stan mał
żeński jest zły, lecz po prostu dlatego, że osobiście czuje się powołany do 
wyrażenia w innej formie swojej miłości do Boga i ludzkości. I jak mnich 
nie jest dualistą, tak małżonkowie, z podobnej jak on przyczyny, wezwą- 
ni są do. postu i samozaparcia; wieniec nakładany pannie młodej i panu 
młodemu podczas prawosławnego nabożeństwa ślubnego..jest, między in
nymi też koroną męczeństwa. Mnich i żyjący - w związku małżeńskiin 
chrześcijanin są w podobny. sposób ascetami i „materialistami” , gdyż'obaj 
walczą z grzechem i w równej mierze akceptują świat. Różnica między 
nimi polega tylko na , zewnętrznych warunkach, w jakich prowadzą swą 
ascetyczną walkę.

Asceza, zarówno w wypadku mnichów jak i chrześcijan żyjących 
w małżeństwie, podlega dwom podstawowym zasadom:
a) świat, jest stworzeniem Bożym; nic, co istnieje, nie jest swej isto
cie złe (1 Mojż 1:31);:
b) świat jest upadłym światem; na wszystkich jego krańcach, wokół, nas
i w nas widzimy skutki grzechu, grzechu pierworodnego i- grzechu osobi
stego.

Z powyższych zasad wynika, że istnieją dwie formy wypaczonej ducho
wości, których musimy się strzec:
a) Musimy odrzucić „pietyzm” , który nasze życie duchowe wiąże ściśle 
z określonymi rzeczami i sytuacjami, uważając je za święte, a wszystko 
innerodrzuca jako „świeckie” .' Natomiast my, zgodnie ? naszą' pierwszą
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zasadą, potwierdzamy, żę wszystkie stworzone' rzeczy są dziełem Bożym
i dlatego" iiie istnieje nic. świeckiego; przez-asćężę wszystkie rzecźy mogą 
ulec ■'pflerftianie.' Życie' duchowe obejmuje wszystko. Wszyscy ludzie
i wszystkie istniejące rzeczy noszą w stfbie możliwość stania’ sie narzę
dziami '-Ducha.
b) W • podobny sposób nie wolno nam zapominać o drugiej zasadzie, że 
świat jiest upadłym-światem. Wspólnie z pietyzmem musimy więc odrzu
cić formę „świeckiego chrześcijaństwa” , które ’ upadły świat akceptuje 
takim, jakim jest, i ignoruje konieczność oczyszczenia naszej postawy 
moralnej:

Bez ponownego odkrycia ascetycznego postu nie możemy mieć nadziei 
na uzdrowienie charakterystycznych chorób naszego społeczeństwa „do- 
brobyti” ; jak naruszanie naturalnego środowiska człowieka. Nasze ekolo
giczne1 wysiłki nie dadzą żadnego trwałego rezultatu,’ jeśli nie będzie -im 
towarzyszyć radykalna pokuta w pełnym znaczeniu tego słowa, metanoia, 
zasadnicza przemiana naszych umysłów i serc, która znajduje wyraz 
w ascetycznym samoograniczeniu.

Uzupełnieniem postu 'jest cnota gościnności w. najszerszym znaczeniu 
tego słowa, która obejmuje tak samo dary duchowe jak materialne; po
winniśmy nie tylko tym, którzy potrzebują, pokarmu, otworzyć drzwi na
szego domu, lecz także tym, którzy łakwą miłości i wspólnoty, otworzyć 
bramy naszego serca.

Chrześcijanin żyjący w  związku małżeńskim jak i mnich zobowiązani 
są tak ,śamo do gościnności jak postu. Rodzina .— bez względu na to, czy 
jest to rodzina naturalna lub zakonna — nie jest nigdy społecznością 
zamkniętą, lecz zawsze otwartą wobec tych, którzy stoją na zewnątrz.

T)iiV»ftnwv ninipp

Dar Ducha manifestuje się w sposób szczególnie bezpośredni przez pro
rocki urząd „starszego” , „ojca duchowego” (lub matki duchowej). Jak 
służą'oni ludowi Bożemu?

W tradycji prawosławnej bezpośrednie działanie Parakieta, Pocieszy
ciela w społeczności chrześcijańskiej uwidacznia się w sposób szczególny 
W  postaci „starszego” , „duchowego ojca” lub „ojca w Duchu Świętym” . 
Właśnie" tutaj, w  duchowym urzędzie starszego; znajdujemy najważniej
szą służbę prawosławnego stanu zakonnego wobec społeczeństwa. 
Zbawiciela. Duch zstępuje nie tylko na dary, lecz także na nas; zstępuje 
jednocześnie na chleb i wino oraz na lud,'przemieniając w taki sam spo
sób jedno i drugie w Ciało Chrystusa. ‘

Ani w chrzcie, ani w Eucharystii nie błogosławi się rzeczy oddzielnie 
od ludzi! Podczas chrztu błogosławi się wodę, gdyż ma być w  niej zanu
rzony katechumen; podczas uroczystości eucharystycznej Duch zstępuje
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na chleb i wino, aby ‘wierzący mieli w nich udział. Nie ma Eucharystii 
poza wspólnotą Kościoła. Przez udział w  ciele i krwi Chrystusa otrzyma
liśmy także wspólnotę w  Duchu.

A  więc przez Eucharystię, podobnie jak przez wprowadzenie do Koś
cioła za pomocą chrztu, stajemy się nosicielami Ducha. Rozległy cel na
szego życia duchowego można streścić krótko w  zdaniu: stańcie się, czym 
jesteście! Przez chrzest i Wieczerzę Świętą Duch wespół z Chrystusem 
mieszka już w  głębi naszego serca. Jeśli nawet mówimy do Ducha: 
„przyjdź” , to przecież jest On już wśród nas. Jednakże nasza obojętność 
i grzech powodują, że zapominamy o obecności Ducha w nas. Musimy 
„stać się, czym-jesteśmy” w  tym sensie, że będziemy współdziałać -świa
domie w Jego dziele i słuchać Jego głosu (por. Rzym 8:26; Gal 4:6).

Nasze całe doświadczenie chrześcijańskie przedstawia życiodajną dia- 
,lektykę między „już” ' a „jeszcze nie”. Przez chrzest i Świętą Wieczerzę 
posiadamy Ducha już, ale jeszcze nie w  pełni świadomego udziału. Po
czynając od etapu, na którym Duch działa w  nas „w  tajemnicy” i ukry
ciu, powołani jesteśmy do kroczenia drogą stałego uświadomiania aż do 
punktu, w którym .obecność Ducha rozpoznamy w sposób „aktywny” , 
„bezpośredni” , zupełnie pewny i wewnętrznie zaangażowany. Na tym 
polega cel naszego „życia duchowego”.

Duch Święty nie opuścił Kościoła. Co było możliwe dawniej, jeet tak
że możliwe jeszcze dzisiaj —  jeśli tylko mamy wiarę. Bez elementu cu
downości chrześcijaństwo przemieniłoby się w  czysto filozoficzną teorię, 
a Kościół w zwykłą organizację dobroczynną. Ale darów i cudów nie 
wolno uważać za cel sam w  sobie.

Szczególny dar „mówienia językami” , występujący często w  czasach 
apostolskich, nie był uznany przez apostoła Pawła za jeden z najważ
niejszych darów duchowych (por. 1 Kor 14:5). Od? połowy I I  stulecia 
występował rzadko na chrześcijańskim Wschodzie, chociaż nigdy nie za
niknął zupełnie.

O wiele częściej dzisiaj jak i w  przeszłości chrześcijańskiego Wschodu 
spotykamy dary uzdrawiania i łez (łzy jako symbol żalu za grzechy), 
Oczywiście, oba te dary bywają podkreślane przez charyzmatyczny ruch 
odnowy naszej epoki. Istnieją, oczywiście, różnięe między darem mówie
nia językami a darem łez, lecz występują też pewne paralele. Oba dary 
pragną stanowić akt odprężenia i wyzwolenia duszy do uwielbiania.

Zachodzi jednak potrzeba „rozróżniania duchów” (1 Kor 12:10). „Umi
łowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Bo
ga” (1 J 4:1). „Mówienie językami” i łzy mogą być w  rzeczywistości praw
dziwymi darami duchowymi,' charyzmatami Ducha Świętego. Nie zawsze 
jednak są nimi. Może się zdarzyć, że nie pochodzą od Ducha Bożego, lecz 
od ducha ludzkiego, że są wynikiem autosugestii lub masowej histerii. Cc 
gorsze, „mówienie językami” i łzy mog^' mieć charakter demoniczny:
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czasami mogą -przybierać formę opętania szatanem. Może się zdarzyć, że 
„szatan przybierze postać anioła światłości” (2 Kor 11:14).

W  dziedzinie rozróżniania duchów trzeba posłużyć się trzema kry
teriami:
a) prawdziwe życie w duchu jest życiem we wspólnocie, a nie życiem 
indywidualistycznym;
b) prawdziwe życie w duchu charakteryzuje się posłuszeństwem;
c) prawdziwe życie w duchu cechuje się trzeźwością i opanowaniem.

Każda jednostka musi osobiście, W oparciu o własne doświadczenie,
poznać dar łaski, który otrzymała przez chrzest i Wieczerzę Świętą. Cho
ciaż sakramenty otrzymuje się osobiście, to jednak nie są one nigdy 
czymś prywatnym. Domagają się one od nas nie tylko zagłębienia się we 
własnym wnętrzu, lecz także zobowiązania do miłości i służby dla in
nych.

3. Cicha modlitwa

' W ramach życia sakramentalnego istnieje życie cichej modlitwy, która 
tworzy jedność z sakramentem.

Każdy chrześcijanin'’ jest wezwany dó szukania Boga w  ciszy swego 
serca. Cicha modlitwa obejmuje zarówno drogę „katafatyczną” jak i „apo- 
fatyczną” , tzn. „drogę afirmacji”  i „drogę negacji”  definicji Boga. Obie 
uzupełniają -się wzajemnie. Na drodze katafatycznej lub afirmacyjnej 
mamy do czynienia z tym, co znamy jako medytację natury lub medy
tację o naturze, według metody apofatycznej musimy dążyć ponad stwo
rzeniem do jedności z Bogiem w niemej modlitwie milczenia,.

Medytacja natury oznacza widzenie wszystkich rzeczy w  Bogu i Boga 
we wszystkich rzeczach. Należy do niej także odrzucenie ostrego rozróż
nienia między tym, co „sakralne” , a tym, co „sekularne” . Duch Święty 
jest wszechobecny i wypełnia wszystkie rzeczy.

Medytacja natury dotyka naszego stosunku do rzeczy stworzonych 
i człowieka w dwojaki sposób i pozwala nam widzieć świat jako prawdę 
i sakrament. Po pierwsze, medytacja natury pozwala nam poznać prawdę 
wszystkich rzeczy. Zaczynamy uważać rzeczy i ludzi nie za środki do 
realizacji własnych egoistycznych celów, lecz za to, czym są w swej 
istocie. ■ '

Po drugie, medytacja natury pozwala nam oceniać każdą rzecz jako 
znak lub sakrament. Całe stworzenie staje się teofanią, przejawem 
Boga.

Katafatyczna metoda medytacji zostaje zrównoważona przez apofatycz- 
ną metodę modlitwy, która nie posługuje się słowem i obrazem. W zasa
dzie i ona jest wszystkim dostępna, w  praktyce jest jednak znacznie trud
niejsza. Podczas gdy medytacja natury podkreśla bliskość Boga, to mod
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litwa milczenia kładzie nacisk nie tylko na Jego '.biiskośc, ale i inność. 
Jeśli nawet Bóg jest obecny we wszystkich rzeczach, to z drugiej strony 
stoi' Ori ponad nimi. Ten drugi aspekt prawdy jest podstawą -rriodlitwy 
milczenia: Bóg jest nieskończenie większy niż wszystkie rzeczy,’ które 
'stworzył, większy niż wszystkie słowa, pojęcia i symbole; ‘które "do Niego 
stosujemy.

Duchowość prawosławna trzymając, się zarówno medytacji natury jak 
i apofatycznej cichej modlitwy, próbuje zrównoważyć boską immanencję 
i transcendencję. Potwierdzamy obecność Boga we wszystkim a mimo to 
ponad wszystkim: a więc nie panteizm, lecz panenteizm (świat spoczywa 
w  Bogu).

Współczesny Europejczyk musi nauczyć się na nowo cenić ciszę —  i to 
nie jako coś negatywnego, lecz pozytywnego, nie jako pauzę między sło
wami lub nieobecność hałasu, lecz jako wewnętrzną czujność i skupienie 
uwagi, jako postawę wsłuchiwania się w  Ducha.

Modlitwa i działanie są ściśle ze sobą związane. Pogrążenie w modlitwie 
nie jest ucieczką od odpowiedzialności za bliźniego. Zawsze, gdy modlimy 
się, czynimy to -jako członkowie ciała we wspólnocie ze wszystkimi in
nymi członkami. Modlitwa jest czynem. Przez modlitwę pogrążony w  niej 
człowiek wyraża miłość dla innych, odgrywając w  ten sposób rolę w  prze
mianie społeczeństwa.

4. Poselstwo ikony

Duch Święty jest Duchem piękności. Jaka zatem rola przypada sztuce, 
a zwłaszcza świętym ikonom w  naszym życiu duchowym?

Piękność, zgodnie ze swoją istotą, jest związana z prawdą i miłością; 
w  ten sposób i Duch Święty, który jest Duchem prawdy i miłości, jest 
też Duchem piękności. On kieruję ręką artysty, jak w  przypadku Besalela, 
który wykonał Przybytek Pana (2 Mojż 35:31); inspirąje muzyka, który 
śpiewa na chwałę Bożą (Ef 5:19).

W tradycji prawosławnej ten szczególny element działania Ducha zwią
zany jest przede wszystkim z malowaniem ikon. Do ikony można się zbli
żyć dwoma różnymi drogami. Po pierwsze, można ją rozpatrywać według 
kryteriów estetycznych Jako przedmiot widzialnej piękności, który okreś
lone cechy ma wspólne ze wszystkimi innymi pięknymi rzeczami. Po dru-' 
gie, można ją rozpatrywać według kryteriów liturgicznych, jako specyficz
ną ikonę świętą, która od innych rzeczy różni się tym, że jest szczególnie 
wyróżniona przez sakramentalne błogosławieństwo, które wiąże ją bezpo
średnio z kultem Kościoła.

Na mocy swej widzialnej piękności zewnętrznej ikona, jak inne dzieła 
sztuki, współdziała w  zbawieniu stworzenia. Jednocześnie jednak jest ona
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czymś o wiSle'więcej niż dzieło sztuki. Po wykon&niu ikony poświęca się 
ją za pomocą specjalnych modlitw. I  to sakramentalne błogosławieństwo 
czyni z niej coś więcej niż obraz religijny, czyni ją świętą ikoną'. Przez 
to błogosławieństwo, w odróżnieniu do innych obrazów, staje'- się ona 
środkiem łaski lub sakramentem Królestwa Bożego. Ikona jest- pośredni
kiem do uteraźniejszenia tych, których przedstawia, i przez modlitwę 
umożliwia, ńam nawiązanie z nimi wspólnoty. Ikony nie1 można więc w y
rywać z kontekstu liturgicznego i doksologićznego. Prawdziwych ikon nie 
można stworzyć bez posłuszeństwai, postu i modlitwy.

5. Obie drogi — miejscem ascezy

Żyęie duchowe realizuje się w  istocie w, dwóch formach: w małżeństwie 
i stanie zakonnym. Jaki jest ich stosunek wzajemny, jakie miejsce zaj
muje^ asceza w  óbu formach życiowych? Pragniemy stwierdzić, w  jakiej 
mierze post nie jest czymś negatywnym, lecz pozytywnym ■— nie zaprze
czeniem, lecz afirmacją ciała. Powinniśmy też zastanowić się nad społecz
nymi implikacjami ascezy, w jakiej mierze wiąże się ona z gościnnością.

Obie formy, małżeństwo i stań zakonny, w  których dar Ducha znajduje 
wyraz w życiu codziennym, nie są z sobą sprzeczne, lecz wzajemnie się 
uzupełniają; żadnej'z nich nie można zrozumieć właściwie bez drugiej. 
Mnich i zakonnica nie są dualizmem, gdyż w tym samym stopniu jak 
.chrześcijanie żyjący w małżeństwie dążą ■ do potwierdzenia dobra i pięk
ności, które są zawarte w materialnym stworzeniu i ludzkim ciele. Gdy 
mnich rezygnuje z małżeństwa, to dzieje się to nie dlatego, że stan mał
żeński jest zły^ lecz po prostu dlatego, że osobiście czuje się powołany 
do wyrażenia w innej formie swojej miłości do Boga i ludzkości. I  jak 
mnich nie jest dualistą, tak małżonkowie, z podobnej jak on przyczyny, 
wezwani są do postu i samozaparcia; wieniec nakładany pannie młodej 
i paąu młodemu podczas prawosławnego nabożeństwa ślubnego ‘ jest mię
dzy innymi też koroną męczeństwa^ Mnich i żyjący w związku małżeń
skim chrześcijanin są w podobny sposób ascetami i „materialistami” , gdyż 
obaj walczą z grzećhem i w  równej mierze akceptują świat. Różnica mię
dzy nimi polega tylko na zewnętrznych warunkach, w jakich prowadzą 
swą ascetyczną walkę.

Asceza, zarówno w wypadku mnichów jak i chrześcijan żyjących w 
małżeństwie, podlega dWom podstawowym zasadom:

a) świąt jest stworzeniem Bożym; nic, co istnieje, nie jest w swej, istocie 
złe (1 Mojż 1:31);
b) świat jest upadłym światem; na wszystkich jego krańcach, wokół nas 
i w  nas widzimy skutki grzechu, grzechu pierworodnego i grzechu oso
bistego.
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Z powyższych zasad wynika, że istnieją dwie formy wypaczonej ducho
wości, których musimy się strzec:
a) Musimy odrzucić „pietyzm” , który nasze życie duchowe wiąże ściśle 
z określonymi rzeczami i sytuacjami, uważając je za święte, a wszystko 
inne odrzuca jako „świeckie”. Natomiast my, zgodnie z naszą pierwszą 
zasadą, potwierdzamy, że wszystkie stworzone rzeczy są dziełem Bożym 
i dlatego nie istnieje ńic świeckiego; przez ascezę wszystkie rzeczy mogą 
ulec przemianie. Zycie duchowe obejmuje wszystko. Wszyscy ludzie 
i wszystkie istniejące rzeczy noszą w  sobie możliwość stania się narzę
dziami Ducha.
•b) W podobny sposób nie wolno nam zapominać o drugiej zasadzie, że 
świat jest upadłym 'światem. Wspólnie z pietyzmem musimy więc odrzucić 
formę „świeckiego chrześcijaństwa” , które upadły świat akceptuje takim, 
jakim jest, i ignoruje konieczność oczyszczenia naszej postawy moralnej.

Bez ponownego odkrycia ascetycznego postu nie możemy mieć nadziei 
na uzdrowienie charakterystycznych chorób naszego społeczeństwa „do
brobytu” , jak naruszanie naturalnego środowiska człowieka. Nasze ekolo
giczne wysiłki nie dadzą żadnego trwałego rezultatu, jeśli nie będzie im 
towarzyszyć radykalna pokuta w  pełnym znaczeniu tego słowa, metanoia, 
zasadnicza przemiana naszych umysłów i serc, która znajduje wyraz 
w  ascetycznym samoograniczeniu.

Uzupełnieniem pos^u jest cnota gościnności w  najszerszym znaczeniu 
tego słowa, która obejmuje tak samo dary duchowe jak materialne; po
winniśmy. nie tylko tym, którzy potrzebują pokarmu, otworzyć drzwi 
naszego domu, lecz także tym, którzy łakną miłości i wspólnoty, otwo
rzyć bramy naszego serca.

Chrześcijanin żyjący w  związku małżeńskim jak i mnich zobowiązani 
są tak samo do gościnności jak postu. Rodzina — bez względu na to, czy 
jest to rodzina naturalna lub zakonna —  nie jest nigdy społecznością 
zamkniętą, lecz zawsze otwartą wobec tych, którzy stoją na zewnątrz.
6. Duchowy ojciec

Dar Ducha manifestuje się w  sposób szczególnie bezpośredni przez pro
rocki urząd „starszego” , „ojca duchowego” (lub matki duchowej). Jak 
służą oni ludowi Bożemu?

W tradycji prawosławnej bezpośrednie działanie Parakleta, Pocieszyciela 
w społeczności chrześcijańskiej uwidacznia się w  sposób szczególny w  po
staci „starszego” , ‘ „duchowego ojca” lub „ojca w  Duchu Świętym” . Właś
nie tutaj, w  duchowym urzędzie starszego, znajdujemy najważniejszą 
służbę prawosławnego stanu zakonnego wobec społeczeństwa.

Prawosławny chrześcijanin, przybywając "do klasztoru, oczekuje, że 
znajdzie w  nim. miejsce modlitwy. A  przede wszystkim spodziewa' się
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znaleźć tam świętych ludzi, obdarzonych łaską daru poznania, wobec 
któryęh można ufnie otworzyć serce, uzyskać od nich nie prywatny po
gląd, nie mądrą radę ludzką, lecz radę wypływającą z inspiracji Ducha 
Świętego.

Starszy, którym może być mężczyzna lub kobieta, mnich, żonaty kapłan 
lub osoba świecka, jest postacią prorocką lub „charyzmatyczną” w tym 
sensie, że nie powołuje jej autorytet zwierzchni lub nie zostaje ordyno
wana na ten urząd duchowy za pomocą rytu liturgicznego, lecz przed
stawiona zostaje wspólnocie chrześcijańskiej pfzez bezpośrednie działa
nie Ducha.

Ojciec duchowy nie pracuje według schematu teoretycznego. Nie usta
nawia żadnych ogólnych norm, które potem próbuje zastosować w  po
szczególnym przypadku. Działa on w  sposób bardziej bezpośredni. Pod 
przewodnictwem Ducha Świętego stara się poznać wolę Boga dla tego 
konkretnego człowieka w  jego szczególnej sytuacji. Starszy, jest sługą 
Parakleta par escellence: jego stałą postawą jest postawa epiklezy — 
czekania na Ducha.

Poselstwo „starszego” przekazywane bywa dalej nie tyle przez słowa 
pouczające, ile raczej przez współczującą miłość i modlitwę przyczynną, 
Bez tej miłości, bez modlitwy przyczynnej, nie można być naprawdę 
starszym. Miłość jest cechą, która charakteryzuje go przede wszystkim

Przez swą przepełnioną miłością modlitwę starszy identyfikuje się ze 
swymi uczniami. W  tym znaczeniu św. Pawła trzeba uznać za prototyp 
duchowego ojca. Apostoł nie tylko głosił Ewangelię, przenosząc się potem 
w  inne miejsce, lecz stale wczuwał się we wszystko, co czyniły, cierpiały 
i przeżywały dzieci, które „zrodził przez Ewangelię” (1 Kor 4:15). Sw 
Paweł opisał dokładnie swoją rolę jako ojca duchowego: „Jeśli jeden 
członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden 
członek, radują się z nim wszystkie członki” (1 Kor 12:26). Starszy po
maga innym, gdyż dzieli ich troski, zajmuje wobec nich otwartą posta
wię, jest dostępny i można na nim polegać.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa współczesne Kościoły europej
skie nie potrzebują niczego tak pilnie jak odnowy urzędu duchowego 
ojcostwa.

7. Nadzieja na przyszłość

Na zakończenie pragniemy zająć się problemem, jak dalece dar Ducha 
związany jest przede wszystkim z nadzieją na przyszłość. Zawsze, gdj 
mówimy: „Przyjdź Duchu Święty”, wzrok nasz. kieruje się na koniei 
dziejów.
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Stary Testament objawił Ojca z całą wyrazistością, lecz o Synie.mówi 
jedynie w niejasnej formie, przez symbole i proroctwa. Nowy Testament 
objawił Syna jasno i wyraźnie,' w sposób zrozumiały dla wszystkich, 
natomiast napomknął tylko o boskości Ducha Świętego. Wreszcie przy
chodzi trzeci-i ostatni etap, czas, w którym żyjemy obecnie, „czas Koś
cioła” , który rozciąga się od Zielonych Świąt aż do powrotu Chrystusa; 
jest to czas, w którym Duch zamieszkuje wśród nas i daje się coraz lepiej 
pioznać.

Objawienie trzeciej osoby boskiej nie jest ̂ jeszcze pełne. ' Posiadamy 
zaczątek i pierwsze dary Ducha, lecz nadal „tęsknie” oczekujeińy jeszcze 
na całe żniwo (Rzym 8:19—23). W Zielone Święta zaczął się proces, który 
znajdzie swoje dopełnienie dopiero podczas paruzji (powrotu Chrystusa). 
Nasza wiedza o osobie Ducha stale się powiększa, lecz Jego oblicze od
słoni się zupełnie dopiero na Sądzie Ostatecznym.

Znany teolog prawosławny, Paweł Ploreński powiada, że nasza obecna 
sytuacja podobna jest do sytuacji człowieka, który krótko przód'wscho
dem słońca przechodzi przez dolinę górską. Dolina znajduje się jeszcze 
w cieniu, ale dostrzega on już, że szczyt oświetlony jest czerwonym 
światłem porannym; chociaż nie widzi jeszcze wielkiej tarczy wschodzą
cego słońca, to jednak wie, że wkrótce nadejdzie moment, gdy zobaczy 
je w pełni.

W podobnym stanie znajduje się obecnie nasz stosunek do Ducha. Dla
tego jako członkowie Kościołów europejskich, zebrani tutaj na Krecie, 
powinniśmy podziękować Bogu za doświadczenie Parakleta, którego już 
posiadamy i „z tęsknotą” oczekiwać wspólnie na jutrzenkę Ducha, który 
jest naszą nadzieją na przyszłość. Przyjdź, Duchu Święty! ,

Metropolita Aleksy

W mocy Ducha Świętego — wyzwoleni dla świata

( fragmenty)

Chrześcijanin, który żyje w mocy I)ucha Świętego, dysponuje nadzwy
czaj obiecującą i łaskę przynoszącą mocą. A  każdy, kto riósi w sobie 
Ducha, posiada absolutną wartość dla Kościoła : świata! Historia Kościoła 
pokazuje nam, że takich chrześcijan było zawsze niewielu w porównaniu
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do „masy 'Wiernych”.' Lecz tych niewielu było zawsze owym dobrym na
sieniem (Mt 13:38) i im należy zawdzięczać, że idee T moce dobra, ducho
wej piękności, prawdy i świętości, przeniknęły do' społeczności ludzkiej, 
przemieniły wiele dusz i uczyniły ludzi godnymi członkami Kościoła, na
rodów, państw i świata jako całości. Ten .przemieniający wpływ ducho
wy Diićha Świętego w  pierwszym rzędzie znajduje odbicie na wszystkich 
obszarach życia Kościoła.

...Przemieniający wpłyjv chrześcijan, którzy doświadczyli osobiście 
szczególnej mocy obecności Ducha Świętego, ukazujg się wyraźnie w ich 
ścisłych kontaktach z różnorodnymi problemami świata. Można by tutaj 
przytoczyć licżne przykłady, jak uświęcenie ludzi — wśród nich wielu 
mnichów — uczestniczyli osobiście w bardzo decydujących i niekiedy 
dramatycznych wydarzeniach życia swego narodu. Często okazali się głów
nymi postaciami podczas określania przyszłych losów swoich krajów. 
Np. naród rosyjski wspomina z wdzięcznością tak znanych patriotów, 
jak książę Aleksander Newski z Nowogrodu (X III w.), metropolita Aleksy 
z Moskwy (X IV  w.), św. Sergiusz z Radoneża (X IV  w.), który uratował 
Rosję od spustoszenia przez Tatarów, i patriarcha Hermogen z Moskwy 
(X V I—X V II w), który lud rosyjski wezwał do Walk przeciw inwazji za
granicznej i zmarł- śmiercią męczeńską.

Wiara chrześcijańska ceni wysoko odwrócenię się od świata i wycofa
nia ' się z niego. Lecz dokonane przez świętych wycofanie się ze świata, 
uznane za jeden z najważniejszych kroków ludzkich, jest wyrzeczeniem 
się korzyści światowych, odrzuceniem egoistycznych radości i przyzwy
czajeń: świata. Lecz nie jest to bynajmniej wyrzeczenie się walki ze złem, 
które panuje w świecie. Przeciwnie, życie monastyczne jest jedną z naj
wyższych form Wyrażania tej walki. Wpływ świętego na życie moralne 
społeczeństwa nie wymaga bliższych objaśnień. Będąc przykładami pięk
ności - duchowej i moralnej, inspirowani miłością Bożą, pozyskali oni 
przez swoje życie nieskończenie wielu ludzi.

Aczkolwiek święci mieli do odegrania szczególną rolę, to przecież nie 
umniejsza to , odpowiedzialności każdego chrześcijanina i Kościoła jako 
.całości, jako zgromadzonego ludu Bożego,, za kształtowanie swych człon
ków w, duchu świętości. Winno, się to odbywać zgodnie z uzdolnieniami 
i darami każdego członka* który powołany jest da tej lub innej służby 
w Kościele lub w ciele Chrystusa. Kościół jest szeroką masą wiernych. 
Łaską Ducha Świętego wstępuje do serc wszystkich członków Kościoła. 
Ufając w tę wzmacniającą łaskę, wszyscy oni powołani są do tego, aby 
służyć według swych umiejętności. To jest droga, którą święci i spra
wiedliwi doszli do doskonałości, gdy podczas swego ■ ziemskiego życia na
śladowali czyny naszego Pana Jezusa Chrystusa.. Toteż nie wolno prze
oczyć nawet najmniejszego czynu w życiu każdego chrześcijanina. Można.
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powiedzieć nawet jeszcze więcej: ograniczenie działania Ducha Świętego 
jest niemożliwe, gdyż „wiatr wieje dokąd chce; tak jest z każdym, kto 
się narodził z Ducha” (J 3:8). Oznacza to, że Duch Święty w  sposób 
pozytywny lub negatywny — przez powołanie lub napomnienie —• daje 
wszędzie dowody swej łaski i w rezultacie każdy, kto w jakimkolwiek 
kraju czyni dobre dzieła, podoba się Bogu i otrzymuje wzmacniającą 
łaskę Ducha Świętego.

Każde dobre dzieło, wykonane z ofiarnej miłości dla człowieka, naro
du, ojczyzny, nie byłoby możliwe bez wpływu Ducha Świętego; przeto 
chrześcijanie winni oceniać je pozytywnie. Przez to otwiera się droga do 
współpracy w  dobrych dziełach ze wszystkimi ludźmi- dobrej woli; z wszy
stkimi ludźmi, niezależnie od tego, czy wyznają jakąś religię lub nie.

Lecz taka współpraca zobowiązuje nas chrześcijan do wielu rzeczy, 
a przede wszystkim do tego, byśmy zgodnie z naszym powołaniem byli 
„solą ziemi” i „światłością świata” .

...Działanie Ducha Świętego, które służyło sprawie zbawienia świata, 
jest wyzwaniem rzuconym wszystkim chrześcijanom. I  chociaż w  prze
ciwieństwie do tych, którzy uzyskali doskonałość, mamy skarb Ducha 
„w  naszych glinianych” (2 Kor. 4:7) a nie' „w  naczyniach ze złota i sre
bra” (2 Tym 2:20), wolno nam mimo to wnosić nasz wkład do tej służby 
w  świecie.

...Świat stał się dzisiaj tak mały, że nie jest możliwe nazwać jakiego
kolwiek człowieka obcym lub „bardzo oddalonym” . Wszyscy ludzie stali 
się sąsiadami. Z konieczności fizycznej winni być wszyscy braćmi.

...W naszej epoce przykazanie naszego Zbawiciela o miłości bliźniego 
(Łuk. 10:36.-37) uzupełnić trzeba nowym aspektem, który przed dwudzie
stoma wiekami był jeszcze nieznany, aspektem globalności obejmującej 
całą ludzkość. Współczesny chrześcijanin winien służyć Bogu i ludziom 
nie tylko przez to, że uczestniczy w liturgii, że świętuje ją na ołtarzu 
własnego serca, że świętuje „liturgię pq liturgii” zwiastując Chrystusa 
i uczestnicząc w  „sakramencie brata” , tzn. w troskach i cierpieniach bliź
niego; rodaków, społeczeństwa i państwa, lecz — i właśnie na tym polega 
specyficzny charakter naszych czasów współczesnych — winien święto
wać „liturgię” dla całego świata przez modlitwy, słowa i czyny. Podczas 
gdy nasza planeta była dawniej dostrzegalna tylko za pomocą myślowego 
wyobrażenia i dlatego służba dla świata jnógła się dokonywać jedynie 
w  oparciu o ogólne rozważania i nieskoordynowane akcje, to dzisiaj świat 
przybliżył się do każdego człowieka i dlatego dzisiaj służba dla świata 
winna przybrać nowy, konkretny, duchowo-materialny charakter. Winna 
być ona syntezą liturgiczno-modlicielskiego usługiwania i działania spo
łecznego, pracy dla pokoju i zaangażowania w  dziedzinie ważnych as
pektów „wspólnej sprawy” dla dobra całej ludzkości.
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W szerokiej dziedzinie służby chrześcijańskiej „liturgia po liturgii1’ 
winna znaleźć swój wyraz w  naszych osobistych i wspólnotowych stara
niach o zbawienną i moralną poprawę chrześcijańskiej wspólnoty. Ponadto, 
winna ona uwidocznić się w takich aspektach działania chrześcijańskiego, 
jak: ochrona ludżi i życia na ziemi przed naruszeniem i ewentualnym 
zniszczeniem; utrzymanie stworzonej przez Boga natury; poprawa sto
sunków między narodami przez przykładny chrześcijański sposób życia, 
jak i przez stworzenie nowej etyki politycznej, ekonomicznej i społecznej 
oraz nowego porządku życia w ogóle, który obejmuje otwartą i bezstron
ną wymianę informacji; walka przeciw nędzy, głodowi i chorobie wśród 
robotników, uciskanych i' cierpiących; stopniowa harmonizacja. indywi
dualnych i społecznych praw i obowiązków ludzkich; troska o sprawiedli
wy podział ważnych dla życia surowców ziemi między wszystkimi naro
dami; zaangażowanie na rzecz międzynarodowego odprężenia i rozbroje
nia, co z powodu wzrastającego niebezpieczeństwa totalnego zniszczenia 
przez wojnę atomową ma całkiem szczególne znaczenie; i wiele innych 
aspektów.

... Duch Święty obdarza nas łaskawą pomocą w  naszej służbie dla 
świata.- Lecz niekiedy jesteśmy zbyt samolubni i roztargnieni wobec na
szego powołania i. zadania służenia bliźnim. Zapominamy, że miłość 
bliźniego jest przykazaniem* które mamy wypełniać nie słowami, lecz 
czynami miłości wobec bliźnich z bliską i daleka — wobec całej ludz
kości. W naszej samolubnej i sekularnej epoce utraciliśmy poczucie tego 
powołania. Jednak według nakazu apostoła winniśmy „wykorzystać czas” , 
który został nam dany dla udoskonalenia i dobrych uczynków. Zdajemy 
sobie sprawę z tego i wzmocnieni mocą Ducha Świętego okażmy światu 
i naszym bliźnim miłość chrześcijańską, przez co staniemy na wysokości 
naszego powołania i w sposób uzasadniony będziemy mogli nazywać się 
chrześcijanami.

...Po Zesłaniu Ducha Świętego apostołowie otrzymali wielką moc, która 
nie znała żadnych przeszkód.' Była to boska moc Ducha Świętego po
świadczona specjalnym znakiem: zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyły 
„z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru” (DzAp 2:2) i „przy
obleczenie mocą z wysokości” (Łuk 24:49). Apostołowie stali się nowymi 
ludźmi: nowonarodzonymi i odnowionymi przez łaskę; z bojaźliwych, 
wahających się ludzi, którym brakowało wiary, przekształcili się w na
miętnych wyznawców wiary, odważnych zwiastunów Ewangelii. Języki 
z ognia, które usiadły na nich, były znakami mocy tego słową, z którym 
poszli do świata.' Wewnętrzna moc apostolskiego zwiastowania ukazała 
się w wpływie, jaki wywierali na umysły i serca ludzi.

...Wierzymy, że Duch Święty —  widzialnie i niewidzialnie — realizuje 
w  dalszym ciągu swe czyny zbawcze w  świecie. I  my, drodzy bracia
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i siostry, którzy reprezentujemy różne Kościoły i chrześcijaństwo', żyjemy 
z tej samej, skutecznej • i łaskawej, mocy Zielonych Świąt. Wszystko,' cc 
dzieje się w Kościele,' sakramenty, modlitwy, religijne ryty, jest hadal :ja
szcze‘ isyłaiiiem1 zielonoświątkowych języków z ognia na świat Tub'czyna
mi Ducha Świętego.' Nasze bogate doświadczenie duchowe, 'wszystkie 
rodzaje cnoty, świętości 'i chrześcijańskiej' miłości, o których 'dajerńy 
świadectwo' przez służbę dla bliźnich i całej ludzkości, są rzeczywistymi 
manifestacjami mocy Zielonych Świąt, punktem kulminacyjnym życio
dajnej miłości Trójcy.' '

„.Życiodajna moc Ducha Świętego Wywarła wpływ na stworzenie i 'p o 
rządek fizycznego1 świata. Lecz całkiem szczególnie po Zielonych Świę
tach objawiła się Jego wszechmoc- w  świecie moralnym, tj. w życiu po
jedynczego’ Człowieka, społeczeństwa i ludzkości jako całości: Chrystus 
wybawił, oczyśęił i zintegrował każdą' istotę ludzką, a "Duch Święty 
przemienia każdego - człowieka w jego życiu moralnym; obdarza Chrze
ścijanina pełnią łaski, czyn i; go świątynią Boga i mieszka w-nim, przy
czynia się do jego wzrostu duchowego, wzmacnia go we wszelkiej praw
dzie v i obdarza darami duchowymi.

...Czy dojrzałości' kulturowej, która cechuje historię europejskiego chrze
ścijaństwa, nie należy wyjaśniać za pomocą tego pełnego łaski- wpływu 
Ducha Świętego na ludzi? On wniósł wkład do wszystkich -dziedzin 
twórczości ludzkiej.. W "krajach Wschodu i Zachodu posiadamys- śtalt 
jeszcze bezcenne dziedzictwo chrześcijańskiego twórczego działania-w lite
raturze, architekturze, ikonografii, malarstwie, muzyce, we wszystkim, co 
wzbogaca skarb kultury -ludzkiej.' Wszechobejmująća i potężna móc> Du
cha Świętego rozszerza się na całe życie naszego świata i przemienia je 
podczas -historycznego procesu walki między dobrem a złerh.

...Obecność Ducha Świętego w Kościele i świecie ożywia naszą nadzieję 
na udoskonalenie świata. W tym znajdujemy radość i jednocześnie po
znajemy, że naszym'obowiązkiem jest udział w tym procesie. Paweł we
zwał nas do praktycznej realizacji „programu Ducha” : „Owocem zaś Du
cha są:' miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność 
łagodność, wstrzemięźliwość” (Gal 5:22-23). Na tej liście owoców Ducha 
znajduje się nie tylko "kodeks moralny chrześcijanina, lecz zaznaczają się 
tutaj także te dary uzdrowienia duchowego, które w istocie swej są nie
rozłączne, i które Winien ori dobrowolnie przekazywać światu. Dzięki te
mu chrześcijanin wniesie wkład do pojednania między narodami, stwo
rzenia lepszego syśtemu współżycia ludzkiego' i wyeliminowania z życia 
wszelkiego zła.

Wysiłek chrześcijan, zmierzający do wypełnienia tego wielkiego posel
stwa"pojednania i związanej z nim Odpowiedzialności, był długim-i  trud
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nym procesem historycznym. Jednakże Duch Święty dostarczał zawszei mo
cy do. realizacji wytyczonego' przez Boga celu. Nasz' wiek dwudziesty 
osiągnął'" krytyczny , punkt na drodze do wypełnienia' poselstwa o zba
wieniu przez Kościoły chrześcijańskie we współczesnym świecie. Otóż 
znajdujemy się dzisiaj wobec przerażającej alteranatywy: albo życie 
w-pokóju albo zagłada nuklearna. Przez Mojżesza Pan rzekł kiedyś lu
dowi: .Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” (5 Moj. 
30:19). Dzisiaj On wzywa nas wyraźnie przez Ducha Świętego do wyboru 
życia, i tó' bez' zwłoki.

Obecne Zgromadzenie Kościołów chrześcijańskich z całego kontynentu 
europejskiego, tutaj na Krecie, jest pozytywnym znakiem czasu. Tak, 
€gromaĄziła nas tutaj łaska Ducha Świętego, abyśmy, w miarę możli
wości, Wnieśli wkład do realizacji zadań, które mamy wykonać wobec 
Kościoła i świata zarówno dla dobra ekumenicznej wspólnoty jak i krze
wienia pokoju między narodami.

...Epoka’ chrześcijańska rozpoczęła się poselstwem poKojowym: „Chwała 
na wysokościach Bogu; a- na ziemi pokój ludziom, w których ma upodoba
nie” (Łuk1 2:14); Od tego czasu zaangażowanie chrześcijan dla. sprawy 
pokoju stało się naglącym zadaniem, bowiem także oni należą do rodziny 
ludzkiej, : żyją z darów Stwórcy i jak wszyscy mieszkańcy, naszej planety 
potrzebują pokoju. , Zdajemy sobie sprawę, że pokój ma w pierwszym 
rzędzie coś do czynienia ze wzajemnymi stosunkami między państwami 
i narodami w Europie i na całym święcie. Kościoły nie są organizacjami 
politycznymi, lecz dysponują takimi, duchowymi rezerwami sił i cieszą się 
takim autorytetem moralnym, że mogą i muszą pomóc.w utrzymaniu po
koju i.-życia na ziemi, która jest zagrożona militarną katastrofą... Wie
rzymy mopno, że Kościoły chrześcijańskie w ramach swoich możliwości, 
w mocy, Di|icha Świętego, będą też czynić dalsze postępy w swojej ewan
gelicznej służbie dla pokoju na ziemi. Ich partnerami w tej zaszczytnej 
służbie są wszyscy ci ludzie dobrej woli, którzy angażują się bezintere
sownie w sprawy pokoju na świecie, gdyż skłonił ich do tego we
wnętrzny popęd własnego sumienia, "bowiem „treść zakonu jest zapisana 
w ich sercach” . (Rzym 2:15).

...Drodzy. Przyjaciele! Wiemy wszyscy, że człowiek żyje tak długo, jak 
długo bije jego serce. Pokój jest sercem całej ludzkości, bez niego ■ nie 
może ona- żyć. Przez tysiące lat ludzkość bojaźliwie tęskniła za wyzwo
leniem pd' choroby wojny, która-zaatakowała jej serce. Statystyki'wojen 
są przerażające. Na przestrzeni ostatnich 5000 lat ziemia przecierpiała 
ponad ; 14;500 wojen. W. ich wyniku zginęły przynajmniej cztery miliardy 
ludzi. Jedynie w X X  wieku pierwsza . wojna światowa ’ kosztowała 10 
milionów istnień ludzkich i pozostawiła 20 milionów inwalidów, podczas 
gdy druga "wojna światowa wywołała jeszcze większy rozlew krwi: zni
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szczyła 50 .milionów istnień ludzkich i pozostawiła 90 milionów inwa
lidów. Ostatnia wojna przemieniła miasta i wsie w  ruiny i pozostawiła 
nie zagojone rany w sercach'nieżliczonych matek, wdów i sierot. Tylko 
w Polsce, w  dniu upamiętniającym ofiary wojny, płonie 6 milionów 
świec. A  co mogę powiedzieć o moim narodzie, który podczas wielkiej 
wojny ojczyźnianej utracił 20 milionów istnień ludzkich i musiał przelać 
więcej krwi n iż ' każdy inny kraj świata?

....Ludzkość wyszła z wojny zmieniona. Zyskała nową siłę, która stała
się makiem naszego czasu. Ta siła zwie się ruchem pokojowym. Milio
ny ludzi na naszej planecie dążą do realizacji znanego od wieków marze
nia ludzkości —  życia w  świecie bez wojny. Ruch pokojowy ukazuje 
zdrowy instynkt, który tkwi we wszystkich ludziach —  instynkt ocale
nia samego ,siebie wobec zagrożenia przez nową wojnę. A le -my ludzie 
Kościoła widzimy w - nim jeszcze coś wyższego, nawet coś w  rodzaju 
opatrzności. Za wszystkie wylane łzy, zmartwienia i cierpienia podczas 
wojny, Duch Święty, Pocieszyciel, obdarzył ludzkość radością wspólnego 
uczestniczenia w  wysiłkach na rzecz tworzenia pokoju. Wspólnie z wszy
stkimi ludźmi dobrej woli chrześcijanie są wezwani, aby w tym histo
rycznym i świętym procesie tworzenia światowego pokoju przez samego 
Chrystusa, Zbawiciela, byli nie tylko czynicielami pokoju, lecz także nau
czali ludzi w  duchu pokoju, wzajemnego zrozumienia, braterstwa i mi
łości.

.'Powstanie Konferencji Kościołów Europejskich uważamy za akt -opatrz
ności Bożej i objawienie mocy Ducha Świętego w  świecie. Ale pokoju, 
który jest tak cenny, nie można osiągnąć przez bierność. Jest wielu, któ
rzy ponoszą odpowiedzialność za to, aby w  Europie utrzymał się pokój 
i nie stała się ona nigdy więcej teatrem wojennym. Ta wielka odpowie
dzialność za utrzymanie pokoju w Europie powierzona jest także’ Kon
ferencji Kościołów Europejskich. Przykazanie pokoju wzięła ona z Ewan
gelii i trzymała się go podczas wszystkich lat swojej działalności.

Konferencja Kościołów Europejskich witała stale z nadzieją każde sta
ranie o pokój w  Europie i uświęcała je modlitwą. Zajmowała się Zawsze 
ważnymi wydarzeniami na kontynencie europejskim, niezależnie od ich 
charakteru. Zaaprobowała układy między RFN a ZSRR i między RFN 
a Polską. Z zadowoleniem powitała układ czterech mocarstw w  sprawie 
Berlina. Z takim samym zadowoleniem zareagowała na dopuszczenie 
NRD i RFN do ONZ oraz na podpisany przez ponad 100 państw układ
o zakazie rozprzestrzeniania broni jądrawej (marzec 1970). Konferencja 
Kościołów Europejskich starała śię wnieść własny wkład do zakończenia 
konfliktu militarnego w  A zji południowo-wschodniej.

Problem europejskiego bezpieczeństwa i współpracy był w  ostatnich 
latach stale rozważany w ramach Konferencji Kościołów Europejskich.
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Jako jeden z prezydentów KKE mogę poświadczyć, że podczas żadnego 
spotkania gremiów kierowniczych KKE nie pomijano tego tematu, któ
ry  ma tak poważne znaczenie dla naszego kontynentu. Podczas Zgroma
dzenia Ogólnego w Pórtschach (Austria; 1967) Konferencja Kościołów 
Europejskich wypowiedziała się po raz pierwszy za zwołaniem Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wówczas istnieli ludzie, 
którzy nie widzieli możliwości odbycia takiej konferencji. Gdy w 1975 r. 
KBWE ukończyła swą pracę podpisaniem Aktu Końcowego —  pierwszej 
karty bezpieczeństwa w  historii Europy — uznaliśmy wszyscy w  tym 
wyraźnie działanie Ducha Świętego.

...Jak wiadomo, 18 czerwca 1979 r. przewodniczący Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR, Leonid Breżniew, i prezydent USA, Jimmy Carter, pod
pisali w Wiedniu układ o ograniczeniu broni strategicznych — SALT II. 
Nie ulega wątpliwości, że wydarzenie to ma wielkie znaczenie historycz
ne i może stanowić decydujący punkt zwrotny w dziedzinie światowego 
pokoju i usunięcia zagrożenia atomowego. Kościół widzi w tym nie tylko 
szlachetny tryumf mądrości czołowych przedstawicieli obu wielkich mo
carstw, lecz także wyraz widzialnej mocy Ducha Świętego, który działa 
dla dobra całej ludzkości w  świecie.

...Nasza wiara chrześcijańska w Ducha Świętego, dawcę życia, pozwala 
nam poznać głębszą wartość wszystkich form i przejawów życia. Nasze 
życie objawia wyraźne" uczucie dla Boga. Ludzie tęsknią z mocną na
dzieją ża życiem jako świętym darem, przez który Bóg objawia tajemni
cę swojej wielkoduszności. „Ja jednak wierzę :— powiada psalmista Da
wid — że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących” (Ps 27:13). I  my, jako 
synowie i córki naszych Kościołów w Europie, wierzymy mocno w  do
broć Boga, która pomoże ludziom czynić to, co niezbędne, aby kiedyś 
nadszedł dzień, gdy „w  krainie żyjących” nie będzie już śmiertelnej broni 
i rzeczywistością stanie się przepowiednia Izajasza, że „przekują swoje 
miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy, żaden naród nie pod
niesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć 
sztuki wojennej” (Iz 2:4). Nasza wspólna wiara w  Ducha Świętego po
zwala nam poznać gruntowniej, że decydującym czynnikiem dzisiaj jest 
siła duchowa a nie siła broni. Nie duch wrogości i gniewu, lecz jedynie 
duch dobrej woli i mocy może utrzymać życie i pokój w Europie i na ca
łym świecie. Dojście do tego najwyższego dobra przedsięwzięła Konfe
rencja Kościołów Europejskich swoimi wysiłkami pokojowymi. '

Wyniki pracy Konferencji Kościołów Europejskich w  dziedzinie eku
menicznej są liczne. Po raz pierwszy w  historii Europy ponad 100 Koś
ciołów tworzy braterską wspólnotę, ekumeniczną rodzinę. Czy ten fakt 
nie jest bezprzykładnym osiągnięciem ekumenii w jej regionalnej formie 
wyrazu? '
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Stosunki między Kościołami wielkimi i małymi, tzn. Kościołami mniej
szościowymi, są w różnych regionach Europy jeszcze obciążone podejrze
niem Kościołów małych, że Kościoły wielkie użyją a nawet nadużyją wo
bec nich swej siły. W wielu miejscach zerwanie istniejących murów oka
zuje się zadaniem trudnym. Stosunki między Kościołami psuje także zja
wisko prozelityzmu.

Po Soborze Watykańskim I I  w  wielu krajach doszło do nawiązania 
dobrych stosunków między Kościołem rzymskokatolickim a innymi Ko
ściołami. Jednak w innych regionach obie strony uczyniły jeszcze niewiele 
kroków w dziedzinie wzajemnego zbliżenia.
2. Jaka jedność?

Najpierw chcielibyśmy podkreślić, że Kościoły zaangażowane w  ruchu 
ekumenicznym szukają „widzialnej jedności w jednej wierze apostolskiej” . 
Cel ten starano się w ostatnich latach realizować w różny sposób. W dys
kusji tej szczególną rolę odegrały trzy wyobrażenia: „jedność organiczna” , 
„jedność we wspólnocie koncyliarnej” i „jedność w ramach pojednanej 
różnorodności” . Ważne jest uświadomienie sobie, że wyobrażenia te nie 
muszą koniecznie się wykluczać, lecz dają opis różnych aspektów celu 
widzialnej jedności. Gdy mówimy o „jedności organicznej” , na pierwszy 
plan wysuwa się obraz „ciała i jego członków” , jednego Kościoła jako 
organizmu ożywionego przez Ducha Świętego. Ta „jedność organiczna” 
może przybrać konkretną postać „wspólnoty koncyliarnej” , tj. wspólnoty 
Kościołów lokalnych, które są w sobie naprawdę jednością. Ażeby być 
jednością potrzebna jest im zgodność w  wierze apostolskiej, we wzajem
nym uznawaniu chrztu, eucharystii i urzędu kościelnego oraz gotowość do 
wspólnych narad i decyzji. Wyobrażenie „jedności w ramach pojednanej 
różnorodności” jest wyraźnym przypomnieniem, że prawdziwa wspólnota 
wyrasta z pojednania i nie wolno jej mieszać z uniformizmem. Bogactwo 
darów, których żywotność przejawia się w naszych Kościołach w  różny 
sposób, nie zaniknie po osiągnięciu widzialnej jedności.
3. Jaka droga prowadzi do jedności?

Dalsze, szczegółowe rozwijanie powyższych wyobrażeń nie jest najważ
niejszym zadaniem na drodze zmierzającej do osiągnięcia większego stop
nia jedności. Wyobrażenia te będą się precyzować w miarę naszego wzra
stania we wspólnocie, która jest nam już dana. W chwili obecnej chodzi 
przeide wszystkim o uzyskanie coraz większej zgodności poglądów na wia
rę apostolską, pojmowanie chrztu, eucharystii i urzędu kościelnego. Ważne 
usługi mogą tutaj oddać teksty na temat chrztu, eucharystii i urzędu ko
ścielnego opracowane przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady 
Kościołów oraz dotyczące ich studia.
4. Kościoły Europy w  ramach szerszej wspólnoty

Podziały kościelne, charakteryzujące kontynent europejski, w wyniku 
pracy misyjnej i emigracji, znalazły odbicie na innych kontynentach. Dla
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tego praca nad ich przezwyciężeniem jest nie tylko sprawą wewnątrz- 
europejską, lecz także odpowiedzialnością, którą Kościoły Europy pono
szą wobec Kościołów na innych kontynentach.

Jeśli nawet odeszła w przeszłość epoka duchowej i teologicznej zależ
ności Kościołów powstałych w wyniku działalności misyjnej, to przecież 
nie da się przeoczyć faktu, że podziały kościelne w Europie w dalszym 
ciągu nie pozostają bez wpływu na jedność, życie i świadectwo Kościołów 
na innych kontynentach. Dwustronne stosunki wyznaniowe prowadzą 
jeszcze dosyć często do podziałów; szczególnie doniosłą rolę odgrywa tutaj 
zależność finansowa. Dlatego nie należy rezygnować z żadnego wysiłku 
zmierzającego do ukształtowania wspólnoty ekumenicznej jako wspólnoty 
prawdziwego partnerstwa. W związku z tym szczególnie ważne jest wzmoc
nienie w przyszłości stosunków między różnymi regionalnymi radami eku
menicznymi. Obecność tutaj przedstawicieli różnych rad regionalnych 
uważamy za oznakę; która dodaje otuchy.

W tej wspólnocie partnerstwa Kościoły Europy staną się coraz bardziej 
nie tylko wyłącznymi inicjatorami, ale również odbiorcami świadectwa 
misyjnego.

We wszystkich wspomnianych wyżej dziedzinach należy podjąć natych
miast pierwsze kroki praktyczne, prowadzące do ich realizacii. Mówią
o tym nasze zalecenia.

ZALECENIA 

I. Zalecenia dla Kościołów i parafii
1. Oświadczenia publiczne kierownictw i przywódców kościelnych należy 
najpierw konsultować z przedstawicielami innych Kościołów danego regio
nu i badać z punktu widzenia ich konsekwencji dla wzajemnych stosun
ków zwłaszcza tam, gdzie chodzi o problemy współżycia kościelnego lub 
kwestie o znaczeniu społecznym i politycznym.
2. Prasa jako nowoczesny środek komunikacji, zwłaszcza prasa o zapatry
waniach chrześcijańskich i kościelna, winna w działalności s\yojej uwzględ
niać stale interesy ekumeniczne i uzyskiwać od Kościołów odpowiednie 
informacje.
3. Nauczanie kościelne

Pragnąc wprowadzić nową generację w  problemy ruchu ekumenicznego 
trzeba zadbać o przekazywanie jego osiągnięć w dziedzinie kultu i nau
czania kościelnego. Chodzi tu o następujące sprawy:
a. pogłębianie modlitw przyczynnych;
b. regularna informacja o ruchu ekumenicznym podczas nauczania;
c. świadoma tematyzacja ruchu ekumenicznego podczas nauczania;
d. zapraszanie przedstawicieli innych Kościołów do udziału w nauczaniu 

własnego Kościoła;
e. wzajemne wizyty parafialne;



okaże się na przykład, że tradycja prawosławna wnosi ważny wkład do 
pneumatologii a jednocześnie stawia Kościołom zachodnim pytanie, czy 
ich teologia i życie kościelne nie jest zbyt legalistyczne, a nabożeństwom 
nie brakuje w  dużej mierze powoływania się na Ducha Świętego (jednakże 
wiele chrześcijan w  Kościołach Zachodu mówi o dziele Ducha Świętego 
w  kontekście zwiastowania). Dla teologii prawosławnej charakterystyczna 
jest także jej ścisła łączność z modlitwą i nabożeństwem. —  Natomiast 
Kościoły Zachodu mają swoje pytania do Kościołów prawosławnych 
w  związku z problemem jedności Kościoła oraz kwestiami społecznymi 
i politycznymi. Konferencja ta stwarzając wystarczającą sposobność do 
rozmów między przedstawicielami tradycji prawosławnej i zachodniej za
pomniała o dorobku „ruchu charyzmatycznego” . Ruch ten, podobnie jak 
■„nowa teologia” Trzeciego Świata, jest ważnym wyzwaniem dla tradycyj
nej teologii w Europie.
4. Jednym z głównych problemów współczesnej teologii europejskiej jest 
jej izolacja. Często miała ona charakter „akademicki” w  złym sensie lub 
też była nastawiona jednostronnie na życie kościelne obce sprawom świata. 
Natomiast wierna wobec Ducha Świętego praca teologiczna winna podej
mować problemy, które dzisiejszy świat kieruje do całego chrześcijań
stwa, nie popadając przy tym w zależność, od światopoglądowych i politycz
nych wpływów i sił. Winna ona przyczynić się do tego (także w dialogu 
z niechrześcijanami), aby cały świat nadawał się do zamieszkania przez 
wszystkich ludzi i każdy otrzymywał niezbędne środki do życia. Teologia 
współczesna winna interesować się szczególnie cierpiącymi i bezsilnymi 
ludźmi. Winna wsłuchiwać sę w głos Boga, który dociera do nas poprzez 
Jego Słowo i doświadczenie Kościoła. Teologia nie znajduje się pod żad
nym przymusem ideologicznym; w swojej funkcji krytycznej i konstruk
tywnej jest ona wolna wobec autorytetów kościelnych i świeckich. Jed
nocześnie jest świadoma faktu, że jej wypowiedzi mają charakter tymcza
sowy. Nie można oczekiwać, aby teologia doprowadzifa do pojednania 
w  świecie, w Kościołach lub między Kościołami, ale zadanie jej winno 
polegać na badaniu wszystkich argumentów i rozbudzeniu woli pojedna
nia. Integralną częścią teologii jest nadzieja, która wyzwala z siebie twór- 
czo-krytyczną siłę odpowiedzialności i sprzeciwia się wszelkiej ucieczce 
od spraw tego świata.

5. Także tutaj szczególne znaczenie ma posłuszeństwo wobec Ducha Świę
tego. Teologia w  Europie potrzebuje daru rozróżniania duchów (I Kor. 
12 : 10), aby móc w  sposób właściwy słuchać głosów spoza Kościoła. Duch 
Boży prowadzi nas zawsze do Jezusa Chrystusa a nie w  przeciwną stronę. 
W  tym świetle teologia winna poświęcić uwagę doświadczeniom ważnych 
ruchów naszej epoki: ruchowi na rzecz pokoju, prawa międzynarodowego, 
równych praw dla kobiet i mężczyzn, ludności kolorowej i białej itd. Te
ologia w  obliczu różnych zadań, które przed nią stoją, nie jest tylko spra
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wą specjalistów. Cały lud Boży jest odpowiedzialny za te zadania i an
gażuje się w ich realizację. Kształcenie świeckich nie może być tylko upro
szczoną formą kształcenia duchownych. Ma to też swoje konsekwencje 
dla dialogu między teologami a innymi członkami Kościoła jak i dla 
dialogu między różnymi Kościołami.

Sekcja II  zaleca Kościołom:
1) czuwanie nad tym, aby teologiczna praca studyjna Konferencji Koś
ciołów Europejskich została zintensyfikowana i uwzględniała szczególnie 
te doświadczenia, które Kościół czyni w  dziedzinie duchowej i w  kontak
tach ze światem;
2) troszczenie się o to, aby do kształcenia teologicznego włączone zostały 
bardziej niż dotychczas doświadczenia innych Kościołów (w dziedzinie 
nauki i życia);
3) zaangażowanie się, aby uległa intensyfikacji wymiana studencka i pa
storalna służąca wzajemnemu poznaniu teologii i życia duchowego.

SEKCJA III

TEMAT: „Zwiastowanie i diakonia — przyszłe 
zadania Kościołów w Europie”

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y : Dr Albert van den Heuvel (Holandia) 
Z -C A  P R Z E W O D N IC Z Ą C E G O : Bp Vosgan Kalpakian (Syria ) 
S E K R E T A R Z : Ks. Fritz Westphal (Francja)
Z  Polski w  sekcji pracowali: ks. ihumen Szymon Romańczuk 
(Kościół Prawosłavony), ks. bp .Zdzisław Tranda (Kościół Ewan
gelicko-Reformowany), ks. Edward Busse (Kościół Ewangelicko-  
-Augsburski), ks. prezes Konstanty Sacewicz (Zjednoczony Koś
ciół Ewangeliczny)

1.1. Zwiastowanie Ewangelii i diakonia mają swoje źródło w służbie 
trójjedynego Boga dla ludzi: w  Chrystusie, „prototypie” prawdziwego 
zwiastuna i diakona, objawił On swoją miłość. W działaniu Ducha Święte
go czyni ją skuteczną w życiu Kościoła i ludzkości. W ten sposób zwia
stowania i diakonia są skierowane do tych samych ludzi, a odpowiedzial
ność za nie ponosi ta sama gmina chrześcijańska. Na tym polega niezłomna 
jedność zwiastowania i diakonii. W tej jedności stanowią one niezbywalny 
przejaw życia Kościoła, którego ostatecznym celem jest zawsze zbawienie
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Ewangelię traktujemy jako przedmiot, a ludzi tylko jako obiekty zwia
stowania lub diakonii.
2.4.2. Powinniśmy też zbadać, gdzie i jak Kościoły w  swoim zwiastowa
niu i diakonii zamiast służyć starają się panować (nawet gdy odbywa 
się to w sposób subtelny i ukryty); gdzie i jak grozi im niebezpieczeństwo 
stania się instrumentem ideologii lub ekonomicznych i polityczno-kościel-
nych interesów i sił.i‘
2.4.3. W kontekście tym ważne jest też wprawianie się do nowego, prostego 
stylu życia, który ma zarazem odwagę pływania przeciw prądowi naszego 
zmaterializowanego społeczeństwa konsumpcyjnego, jak również okazuje 
nieco gotowości do poświęcania ludziom czasu i miłości, dając przez to 
wiarogodne świadectwo ewangelicznego ducha dzielenia darów. Dążenia 
tego nie da się oddzielić od wspólnego szukania nowego światowego ładu 
ekonomicznego. Także tutaj elementy personalne i strukturalne tworzą 
całość.
3.1.0. Uwzględniając wspomniane elementy, Kościoły winny realizować 
swoją misję zwiastowania i odpowiedzialność diakonacką na różnych płasz
czyznach.
3.1.1. Diakonia i zwiastowanie Kościoła realizują się na obszarze małym 
i rozległym: dotyczą służby dla bliźniego i służby w dziedzinie zmiany nie- 
sprawedliwych struktur ekonomicznych, politycznych i społecznych. Oba 
obszary są ważne, gdyż stanowią wspólnie pełnię ewangelicznego zwiasto
wania i okazywania pomocy.
3.1.2. Parafia lokalna jest bodaj najbardziej uprzywilejowanym miejscem, 
w  którym okazywanie pomocy ludziom może się dokonywać w  sposób 
bezpośredni. Tutaj chrześcijanie tworzą wspólnotę diakonalną służącą 
szczególnie tym, z których, mimo całej państwowej opieki społecznej, 
współczesne społeczeństwo tak łatwo rezygnuje. Dotyczy to tak różnych 
kategorii ludzi, jak ludzie w podeszłym wieku, więźniowie po odbyciu 
kary lub ich rodziny, kalecy, chorzy umysłowo, homoseksualiści, nonkon
formiści, alkoholicy, narkomani etc.
3.1.3. Z Kościołów lokalnych lub regionalnych mogą też wyjść ważne im
pulsy dla życia publicznego i społecznego. Na tej płaszczyźnie politycy, 
związkowcy i funkcjonariusze państwowi winni spodziewać się od chrześ
cijan pomocy, przy czym nie należy wykluczyć możliwości, że sami chrześ
cijanie przejmą aktywną rolę w życiu politycznym. Służba ta zyska na 
wiarygodności, gdy odbywać się będzie na ekumenicznej bazie.
3.2.1. Także na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej Kościoły mają do 
odegrania swoją rolę zą pomocą zwiastowania i diakonii społecznej.
3.2.2. Do pilnych zadań diakonackich Kościoła współczesnego, ze względu 
na pokój w Europie i na świecie, należy też intensywne wychowanie do 
pracy pokojowej.
3.2.3. Na wymienionym obszarze Kościoły będą mogły sprawować wzoro
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wą służbę, gdy potraktują poważnie zadania diakonackie, które wynikają 
ze stosunków między Kościołami Europy, zwłaszcza między Kościołami 
bogatymi i biednymi Do zadań tych należą: likwidacja uprzedzeń i nieuf
ności wzajemnej; sprawiedliwe wyrównanie finansów, przy czym bogaci 
zrezygnują z próby narzucania swej woli biednym lub stawiania im wa
runków udzielania pomocy; rozwój modelów diakonii międzynarodowej 
itd.
3.3.0. Wypełniając powyższe zadania współpraca Kościołów może przyjść 
nam z pomocą w następujących dziedzinach:
1) we wzajemnym wyszukiwaniu nowych odcinków pracy i wspólnym 
jej wykonywaniu;
2) we wzajemnym udzielaniu sobie poparcia tam, gdzie nie ma możliwości 
realizowania istotnych form zwiastowania i służby.

Realizując te zadania nie możemy się obejść bez odnawiającej mocy 
Ducha Świętego, który uwalnia nas od bojaźni, że kontakt z ludźmi, wo
bec których sprawujemy służbę, wpłynie na utratę własnej pewności oraz 
postawi pod znakiem zapytania sposób naszego myślenia i postępowa
nia.

Zwiastować może tylko ten, kto znalazł się osobiście pod wpływem posel
stwa. Służyć może tylko ten, kto gotów jest do przyjęcia służby od in
nych.

Zalecenia

1. Prezydium i Komitetowi Dbradczemu Konferencji Kościołów Europej
skich zaleca się nawiązanie lub zintensyfikowanie kontaktów z tymi 
gremiami i instytucjami, które na płaszczyźnie europejskiej już pracują 
nad rozwiązaniem wyżej wymienionych problemów. Celem tych kontak
tów ma być koordynacja pracy, odciążenie sztabu KKE od działalności 
wykonywanej już przez te gremia oraz nadanie pracy tych instytucji więk
szego rezonansu i skuteczności wśród Kościołów członkowskich KKE. Na 
myśli mamy tu szczególnie Międzynarodową Federację Misji Wewnętrz
nej i Chrześcijańskiej Pracy Społecznej, Komitet Kościołów do spraw Ro
botników Cudzoziemskich w Europie i Ekumeniczną Wymianę Prac Ba
dawczych.
2. Sekcja zaleca, aby KKE utworzyła krótkofalowy program do spraw 
komunikacji. Jego zadaniem byłoby zestawianie wyników badań z za
kresu informacji z tych obszarów, które dla Kościołów, z uwagi na ich 
zadanie zwiastowania, są bardzo ważne. Poza tym powinien on ukazać, 
jakie praktyczne korzyści Kościół może wyciągnąć z tych badań. KKE mo
głaby zapoczątkować ten program, a następnie zrealizować go we współ
pracy z innymi organizacjami lub instytucjami.
3. Zgromadzenie Ogólne KKE potwierdza swe nieograniczone poparcie 
dla praw człowieka jak i swe zaangażowanie w dziedzinie pomocy dla
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—  pracujący człowiek jest współpracownikiem Boga w zakresie ochrony 
stworzenia;
— struktura pracy, zorientowana na komunikację -międzyludzką, która 
obejmuje także udział człowieka pracującego w podejmowaniu decyzji, 
oddziaływuje pozytywnie na ochronę stworzenia.
2.1. Naszą wspólną odpowiedzialność za pokój w Europie rozważaliśmy pod 
wrażeniem wielorakich sposobów działania Ducha Świętego w  Kościołach 
różnych tradycji. Ponieważ jesteśmy pierwszymi pokoleniami żyjącymi 
w  epoce nuklearnej, przeto ponosimy nowego rodzaju odpowiedzialność za 
przyszłość stworzenia Bożego. Z tego względu dla nas jako Kościołów 
jest sprawą tak pilną znalezienie środków i dróg wiodących do rozbroje
nia i położenia kresu wyścigowi zbrojeń, w którym uczestniczą nasze na
rody.
2.2.'Wyścig zbrojeń, który osiągnął dzisiaj jakościowo nowy etap, spowo
dował, że ludzie we wszystkich częściach Europy, z powodu nagromadze
nia nowoczesnych broni, które mają rzekomo służyć bezpieczeństwu, czują 
się słusznie zagrożeni. Irracjonalność tego rozwoju doprowadziła do pow
stania nowych lęków. Okazało się, że w tej sytuacji pierwszym niezbędnym 
krokiem, jaki należy podjąć, jest otwarte przyznanie się do głębokiego 
zaniepokojenia. Przy tej okazji dochodzą do głosu zaniedbania Kościołów 
we wszystkich krajach. Należy postawić dwa podstawowe pytania: jakie 
znaczenie ma zwiastowanie dla pokojowej odpowiedzialności Kościołów? 
W jaki sposób Kościoły winny ustosunkować się • do swojej bezsilności 
wobec postępujących zbrojeń? Skutkiem stłumienia tych doświadczeń jest 
rezygnacja i obojętność.
2.3. Okazało się, że nie wystarczy poznanie bezsensowności dalszego gro
madzenia śmiercionośnego arsenału, aby powstrzymać wyścig zbrojeń 
państw. Zbrojenia są nadużyciem naukowych osiągnięć i technicznych 
umiejętności, którego nie da się usprawiedliwić. Przekonania tego, ż uwagi 
na wiarogodność Kościoła nie można przemilczeć wobec wiernych.
2.4. Zagrożenie ludzkości przez nowoczesne systemy broni zmusza obecnie 
Kościoły, aby realizując swą misję pokojową wzywały zdecydowanie do 
opamiętania się. Misja ta dotyczy wszystkich dziedzin życia człowieka, 
także gospodarki, nauki- i polityki. Kościoły muszą się liczyć z tym, że 
również we własnych szertegach spotkają się z krytyką. Także ludzie nie 
wyznający wiary chrześcijańskiej mówią o konieczności przełomu w tym 
zakresie. Na konieczność taką wskazuje już nasz język, gdyż używając 
upiększonych pojęć oszukujemy często siebie samych.
2.5. Wychowanie do pokoju jest ważnym elementem działalności Kościołów 
w  tej dziedzinie. Wiąże się z tym występowanie przeciw tworzeniu obrazów 
wroga. Łatwiej jest wyszkolić człowieka dla wojny niż dla pokoju. Mu
simy przezwyciężyć postawę duchową, stworzoną przez maszynerię wojen
ną, która wywołuje bojaźń jednych przed drugimi.
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2.6. Należy występować przeciw produkcji zabawek, które służą zabawie 
W wojnę, przeciw ukazywaniu przemocy w  środkach masowego przekazu 
jak i przeciw dokumentacjom wojennym, chyba że mają one wyraźną: ten
dencję propokojową (co mimo to jest problematyczne). Ubolewamy głę
boko z powodu wszelkich przejawów militarnego sposobu myślenia,, bo
wiem w dziedzinie wychowania i kultury sprzyja ono szerzeniu się men
talności wojennej.
2.7.. Burzenie, obrazów wroga służą przede wszystkim spotkania ludzi róż
nych . krajów, np. posiedzenia Konferencji Kościołów Europejskich. Po
pieramy wszystkie rodzaje współpracy, ą zwłaszcza wymianę i wizyty człon
ków różnych Kościołów.
t.8. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te wysiłki będą miały 
ograniczoną wartość, jeśli nie uda się osiągnąć lepszego podziału dóbr na
szego świata. Tylko prawdziwa kooperacja, a nie eksploatacja biednych 
krajów, zwłaszcza przez Europejczyków, może sprzyjać sprawie pokoju; 
w.przeciwnym razie staną się nięwiarogodne wysiłki rozbrojeniowe.
2.9. Wyścig zbrojeń w JSuropie i stosunki między narodami naszego kon
tynentu mają doniosły wpływ na resztę świata. Wiele mocarstw europej
skich uwikłało się pośrednio, a częściowo nawet bezpośrednio, w  działania 
w.ojenne prowadzone w  regionach,, które znajdują się dopiero na etapie roz
woju.; Sprzedaż i składowanie broni w  krajach rozwijających się oraz do
konywanie na ich. terytorium prób z nową bronią przez państwa europej
skie musi wywołać poważny niepokój w Kościołach.
2.10-. Dążenie do utrzymania równowagi militarnej państw nie na coraz 
wyższym, lecz na coraz niższym poziomie mogłSby przyczynić się do po
rzucenia. irracjonalnych dążeń zbrojeniowych.

Rezygnacja z dodatkowych inwestycji w przemyśle zbrojeniowym i prze
znaczenie ich na rozwój produkcji pokojowej stworzyłoby nowe możliwości 
współpracy państw; wyszłoby to na korzyść odpowiedzialności Europy za 
kraje rozwijające się i zabezpieczyłoby miejsca pracy. Zadania te wyma
gają jednak wysiłków duchowych i moralnych. Dlatego Kościoły winny 
okazywać chęć do współpracy nad dokonywaniem tego przełomu i pono
szenia współodpowiedzialności za związane z tym ryzyko.
2.11. Wyrażamy poważną nadzieję, że zapowiedziana niedawno przez ZSRR 
redukcja wojsk i czołgów w  Europie środkowej da nowy impuls prowadzo
nym w Wiedniu rokowaniom-
2.12. Popieramy apel Konferencji Kościołów rejonu Pacyfiku o prowadze
nie strefy bezatomowej na Oceanie Spokojnym i jako pierwszy krpk tym 
kieruhku proponujemy zakończenie wszelkich prób z bronią jądrową 
na tym obszarze.
Zalecenia

1. Wzywamy nasze Kościoły, by przywiązywały większą wagę do życia 
duchownego, gdyż jego wpływ kształtuje w  sposób decydowany nasz sto-

8:1



sunekido stworzenia.* W sposób szczególny należy poszukiwać takich; war
tości; duchowych, które będą w stanie powstrzymywać ludzi, od nadużywa^ 
nia i trwonienia niezbędnych do życia darów i umożliwią dzielenie się, nimi 
(zwłaszcza z upośledzonymi i uciskanymi oraz przyszłymi pokoleniami),
2. Kościoły mają wnieść Własny dorobek do dyskusji na temat „naukowe
go i technicznego postępu” :
a) Powinny one zainicjować rozmowy z rządami, przemysłem, związkami 
zawodowymi, organizacjami konsumentów, środowiskami naukowymi; itd. 
Sposobności do takich rozmów należy szukać wszędzie tam, gdzie istnieję 
gotowość do interdyscyplinarnej dyskusji i gdzie niedostatek użytecznych 
rozwiązań stwarza możliwość wnoszenia własengo, o duchowym wymiarze 
wkładu.
b) Kościoły winny występować zdecydowania w obronie prawdy. Zacho
dzi bowiem pilna potrzeba szerokiego informowania konsumentów, aby 
byli w  stanie pojąć rzeczywiste konsekwencje swojej konsumpcji.
c) Kościoły winny być znane z tego, że są miejscami, w których istnieje 
możliwość dyskutowania nad alternatywami.
d) Wyniki zakończonej niedawno w Bostonie konferencji Światowej Rady 
Kościołów winny być sposobnością do przedyskutowania.następstw wyni
kających z rozwoju nauki i techniki. Należy przedyskutować, jak dalece 
następstwa te są dobre lub złe, czy mają pozytywny lub negatywny wpływ 
na rozwój godności człowieka. Nadto wskazana jest dyskusja z naukowca
mi, która winna wyjaśnić, w którym punkcie, z przyczyn nie do pogo
dzenia z sumieniem, musimy powiedzieć: wskazany jest krótki postój: w ba
daniach!
e) Kościoły nie mogą czekać, aż inni przejmą inicjatywę w wyżej omó
wionych dziedzinach, raczej spoczywa na nich obowiązek rozwinięcia włas
nej aktywności.
3. Wzywamy Kościoły członkowskie KKE dó kontynuowania pracy studyj
nej w zakresie „służby dla pokoju” . Zagrożenie ludzkości z powodu zbro
jeń militarnych, sięgające przyszłych generacji, osiągnęło nowy etap pod 
względem jakościowym. Toteż zachodzi pilna potrzeba poprawy współ
pracy Kościołów w  Europie.

Chcąc, aby wysiłki Kościołów były skuteczne, należy udzielić poparcia 
parafiom' i grupom specjalizującym się w służbie dla pokoju oraz tworzyć 
specjalne grupy studyjne KKE. Do pracy tej trzeba wciągać ekspertów 
świeckich, dzięki czemu dojdą do głosu ich poglądy.

Pracę studyjną w dziedzinie zagadnień pokojowych możńa ułatwić przez 
tworzenie międzykościelnych grup partnerskich. Trzeba zbadać, czy Koś
cioły wyrażają chęć przekazania KKE środków potrzebnych do realiiacji 
tego celu.

Stała i  pogłębiona kooperacja w dziedzinie odpowiedzialności za 'po
kój służy tworzeniu zaufania-między członkami Kościoła.
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4. a)Wzywamy Kościoły członkowskie KKĘ do rozwinięcia inicjatyw 
sprzyjających wychowaniu dla pokoju na wszystkich płaszczyznach, takich 
jak godzina, szkoła i społeczeństwo.
b) .UNESCO przygotowuje ważny program wychowania do pokoju, który 
znajdzie odbicie podczas Zgromadzenia Ogólnego w  1980 r. Wzywamy 
KKE do uważnego śledzenia tego programu i do uczestniczenia w przygo
towaniu Zgromadzenia Ogólnego w charakterze organizacji pozarządo
wej (NGO).
5. W obecttej sytuacji każda decyzja, która przyczynia się do nowego wzmo
żenia wyścigu zbrojeń, szkodzi tworzeniu zaufania. Dlatego przed podję
ciem decyzji w sprawie rakiet średniego zasięgu w Europie zaangażowa
ne rządy winny podjąć bezwzględnie rokowania.
6. Zalecamy Kościołom członkowskim Konferencji Kościołów Europej
skich, aby udzieliły poparcia następującym inicjatywom wiodącym do 
porozumienia narodów:
:— realizacji porozumienia z Helsinek;
—  możliwie Tychłej ratyfikacji Układu SALT II;
— natychmiastowemu przystąpieniu do rokowań w spraiwie SALT III;
— uchwałom OŃZ w sprawie- ograniczenia i redukcji zbrojeń, które, nie
stety, śą za mało znane;
— rokowaniom wiedeńskim w sprawie rozbrojenia w Europie;
— drugiej konferencji kontynuacyjnej Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie.

Sprawozdanie Komitetu Programowego na temat 
przyszłych kierunków działalność?

1. W okresie 20-letniej historii Konferencja Kościołów Europejskich prze
kształciła się w silną wspólnotę Kościołów naszego kontynentu. Kościołom 
prawosławnym, starokatolickim, aglikańskim i protestanckim oferuje ona 
płaszczyznę spotkania, która umożliwia im wymianę myśli i poglądów, 
a także wspólne poznawanie i wypełnianie woli Bożej. Wszystko to dzie
je się na naszym podzielonym pód względem politycznym kontynencie 
i pośród tradycji kościelnych, które tak długo były przyczyną podziału.

Dwudziestoletnia historia KKE daje nam powód do szczerej wdzięczności, 
ale nie zezwala na zadowolenie z siebie samego. Obecnie zachodzi po
trzeba głębokiego zastanowienia się nad tym, czy w  naszych tak zasadnie 
czo różnych sytuacjach życiowych reagujemy właściwie na przewodnictwo
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Ducha Świętego. Jeśli w  tych różnych sytuacjach chcemy wzajemnie się 
rozumieć, uczyć się jedni od drugich i wspólnie wytyczać drogę; to w y
maga to od nas cierpliwości, mądrości i miłości. Jesteśmy jednak przekona
ni ó tym, że nasza wspólnota uzyskała w  międźyczaśie taką trwałość, iż 
w  przyszłości będziemy / mogli podjąć także takie problemy, które są mię
dzy nami sporne i dlatego nie mieliśmy dotychczas odwagi, aby otwarcie 
je postawić.

2. Stosunki z innymi Kościołami
2.1. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że obecny skład KKE stanowi tylko 
częściowe połączenie europejskiego chrześcijaństwa.
2.2. Jesteśmy wdzięczni za dobry rozwój, jaki przybrały stosunki z Radą 
Konferencji Episkopatu Europy (CCEE). Spotkanie w cAantilly (1978), 
które zgromadziło po raz pierwszy wielką reprezentację Kościołów człon
kowskich KKE i CCEE, stanowi bardzo ważny krok naprzód na tym polu. 
W  pełni popieramy plan zwołania drugiego: takiego spotkania. Szukając 
szerszej prezentacji europejskiego chrześcijaństwa trzeba, oczywiście; uczy
nić dalsze kroki. Chcemy, aby ta nadzieja/stała się rzeczywistością, wska
zane jest utrzymywanie stałych kontaktów między KKE a CCEE. Organi
zacje te winny rozważać wspólnie nie tylko pozytywne, ale i problema
tyczne przejawy stosunków ekumenicznych, które powstają w, życiu na
szych Kościołów i w  stosunkach między nimi.
2.3. Niezależnie od intensyfikacji stosunków z Kościołem rzymskokatolic
kim, Kościoły nasze i KKE muszą zająć jednocześnie bardziej otwartą

■ postawę wobec wspólnot i Kościołów, które dotychczas zajmują powściągli
wy, a nawet negatywny stosunek do ruchu ekumenicznego. Chodzi o to, 
aby także z nimi znaleźć drogę, która umożliwi składanie wspólnego świa
dectwa, drogę, która szanuje odrębność, ale zarazem manifestuje naszą 
w ięź ’ z tym samym Panem. Pierwszym, konstruktywnym krokiem w tym 
kierunku mogłaby być wzajemna wymiana obserwatorów, .
2.4; Tak samo nie możemy zapomnieć o tych licznych chrześcijanach 
w  różnych krajach, którzy wprawdzie opuścili Kościół rozczarowani jego 
małą umiejętnością przystosowania się do wymogów współczesności, ale 
nie porzucili zupełnie Wiary chrześcijańskiej. Musimy okazywać im, nadal 
swoją miłość i starać się o to, aby powrócili do sakramentalnej wspólnoty 
Kościoła.
2.5. Wszystkim ludziom na naszym zsekularyzowanym kontynencie, któ
rzy żyją w sppsób oczywisty w  prawdziwym niedostatku duchoWym, je
steśmy dłużni wspólne, przez tego s'amego Ducha Świętego inspirowane 
poselstwo, które w całej mocy daje świadectwo o sile pojednania dokonu
jącego się przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tylko wówczas, gdy bę
dziemy spełniać lepiej naszą służbę jako posłowie Chrystusa, zrodzi się 
w  nas wola dokonywania stałych postępów w  dziedzinie ekumenicznej 
współpracy.
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3. Stosunki z innymi organizacjami ekumenicznymi
3.1. Jeśli nawet KKE ma i musi zachować samodzielność wobec Świato
wej Rady Kościołów, to jednak powinna utrzymywać z nią ii z jej róż
nymi zespołami i podzespołami programowymi tak ścisłe, jak tylko to 
możliwe, stosunki. SRK może jej pomóc znaleźć odpowiedzi na takie py
tania, jak: w jaki sposób można zapewnić najlepiej europejski! udział 
w  światowym dialogu ekumenicznym? W  jaki sposób Kościoły europej
skie mogą skorzystać z bogatych ofert przedkładanych przez inne konty
nenty? KKE musi szczególnie baczyć na to, aby nie dochodziło do dublo
wania inicjatyw SRK.
3.2. Z drugiej strony zachodzi potrzeba zintensyfikowani^ stosunków KKE 
z regionalnymi konferencjami kościelnymi, na innych kontynentach. Koś
cioły w innych częściach świata kroczą często bardziej dynamiczną niż 
Kościoły europejskie drogą w kierunku jedności. Nieprzezwyciężone po
działy kościelne w Europie nie mogą być obciążeniem dla tej dynamicznej 
drogi Kościołów pozaeuropejskich. Dla uniknięcia tego niebezpieczeństwa 
trzeba, aby KKE konsultowała się stale z reprezentacjami Kościołów w in- 

,nych częściach świata. KKE winna baczyć na to, aby w pewnych przypad
kach zaprosić odpowiednie konferencje regionalne lub rady kościelne do 
badań nad problemami, które wymagają wspólnego postępowania. Np. 
wysiłki w dziedzinie rozbrojenia łączą się niewątpliwie z ścisłą współ
pracą z Kościołami Ameryki Północnej. W  tym samym znaczeniu należy 
też rozpatrywać nowe stosunki, jakie Prezydium i KomitetNDoradczy KKE 
podjęły z Radą Kościołów Bliskiego Wschodu. Stosunki te winny pomóc 
naszym Kościołom w lepszym zrozumieniu tamtejszej uciążliwej sytuacji, 
wywołującej stałe napięcia, oraz dać im możliwość współpracy w  poszu
kiwaniu rozwiązań, które zadowolą wszystkie zainteresowane strony. Swo
jej służbie dla pokoju KKE winna dać wyraz także przez dalszą braterską 
współpracę z Chrześcijańską Konferencją Pokojową.
4. Spotkania między parafiami i Kościołami Europy
4.1.' W  najbliższych latach, jeszcze bardziej niż dotychczas, KKE winna 
wzmóc wysiłki na rzecz zaktywizowania parafii w  ruchu ekumenicznym 
w Europie oraz popierania rozmów i spotkań między Kościołami naszego 
kontynentu.
4.2. Kontakty Kościołów europejskich z Kościołami i chrześcijanami w in
nych częściach świata są niezbędne, ale nie wolno też zaniedbywać nawią
zywania i pogłębiania konkretnych stosunków ekumenicznych na własnym 
kontynencie. '
4.3. Propoujemy zatem, aby
— Kościoły i parafie z różnych części Europy zawiązały konkretną wspól
notę, w  ramach której dochodziłoby do spotkań, zmawiania modlitw przy- 
czynnych i wzajemnego wzbogacenia; .
—  spotkania te odbywały się w  analogiczny sposób do praktykowanego
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partnerstwa przez miasta;
— Kościołom, parafiom i chrześcijanom w  Europie zwracano stale uwagę 
na możliwości wzajemnych odwiedzin, wykraczające poza istniejące grani
ce geograficzne, polityczne i konfesyjne oraz zachęcano do korzystania 
ż tych możliwości;
—  od Kościoła do Kościoła i od kraju do kraju szukano i wstępowano na 
drogi spotkań, rozmów i wymiany duchownych, profesorów i studentów 
teologii;
—  lokalne wspólnoty ekumeniczne nawiązywały łączność, dokonywały w y
miany doświadczeń i dzieliły je z innymi.

5. Chrześcijanie i Żydzi w  Europie
5.1. Kościoły członkowskie KKE winny pystępować przeciw wszelkim, 
gdziekolwiek w  Europie występującym, tendencjom antysemityzmu, po
pierać braterskie stosunki między chrześcijanami i Żydami oraz pogłębiać 
dialog teologiczny z judaizmem- w  Europie.
5.2. KKE nie powinna rozwijać własnej działalności w  tej dziedzinie, lecz 

-zwracać uwagę Kościołom członkowskim na nowopowstałe problemy i pro
sić je o nawiazanie współpracy z odpowiednią komisją Światowej Rady 
Kościołów oraz lokalnymi i regionalnymi wspólnotami roboczymi Żydów 
i chrześcijan.
6. Chrześcijanie i muzułmanie w  Europie
6.1. W niektórych krajach naszego kontynentu żyją od stuleci miliony mu
zułmanów. Obecnie liczba wyznawców tej religii wzbogaciła się o dalsze 
5 milionów, które przebywają stale w  Europie Zachodniej. Sytuacja ta 
stawia Kościoły europejskie przed nowymi i nieznanymi dotychczas za
daniami.
6.2. W związku z tym musimy sobie, postawić następujące pytania: Jak 
rozumiemy istnienie mniejszości religijnej w  naszym środowisku? Jak 
winno wyglądać świadectwo chrześcijańskie wobec muzułmanów? Jak 
możemy przyczynić się do realizacji wolności religijnej? Jaka powinna 
być nasza pomoc w  zakresie prawnej i społecznej integracji muzułmanów 
w  naszym społeczeństwie?
6.3. Cieszy nas fakt, że w  1978 i-, odbyła się w  Salzburgu pierwsza ogólno
europejska konsultacja na temat islamu w  Europie. Popieramy też ęlalszą 
pracę nad tym zagadnieniem, która odbywa się w ramach nowoutoworzone- 
go Komitetu do spraw Islamu KKE.
6.4. Proponujemy, aby
—■ KKE udostępniła Kościołom członkowskim materiał informacyjny na 
temat islamu i pożycia z muzułmanami jak i doświadczeń Kościołów Eu
ropy z wyznawcami tej religii;
—  KKE podjęła ścisłą współpracę z istniejącymi komitetami i grupami 
roboczymi do spraw islamu, a zwłaszcza z Wydziałem do Spraw Dialogu 
ż Przedstawicielami Religii i  Ideologii Światowej Rady Kościołów, Ko
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mitetem do Spraw Robotników Cudzoziemskich w Europie, Centrum Stu
diów nad Islamem i Stosunkami Chrzęścijańsko-Muzułmańskimi w  Bir
mingham i Radą Konferencji Episkopatu Europy; .
—  KKE wzbudziła i utrzymywała zainteresowanie Kościołów członkow
skich następującymi problemami: religijną i społeczną dyskryminacją mu
zułmanów na naszym'kontynencie; opracowaniem odpowiednich form 
współpracy, pomocy i dialogu z wyznawcami islamu; ż
—  KKE zwróciła uwagę Kościołów członkowskich na istnienie wzajemne
go oddziaływania między stosunkami chrześcijan i muzułmanów w  Euro
pie i na innych kontynentach.

7. Praca studyjna K K E
7.1. Cieszy nas fakt, że dzięki powołaniu pełnoetatowego dyrektora do 
spraw studiów nastąpił, w  okresie od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego 
w  Engelbergu (1974), pozytywny rozwój i szerokie oddziaływanie pracy 
studyjnej. Oba główne tematy studiów —  „ekumenizm w  Europie” i „służba 
dla pokoju” —  spotkały się z właściwym zainteresowaniem. Dlatego praca 
nad nimi będzie kontynuowana w najbliższych latach przy uwzględnieniu 
podstawowego hasła obecnego Zgromadzenia Ogólnego: „W  mocy Ducha 
Świętego wyzwoleni dla świata” . Kontynuując te tematy należy starać 
się o to, aby służyły one. jeszcze lepiej teologicznemu spotkaniu między 
Kościołami prawosławnynii' i protestanckimi Europy Wschodniej i Za
chodniej.
7.2. W ramach pracy studyjnej KKE, przy ścisłej współpracy z odpowied
nimi programami Światowej Rady Kościołów oraz innymi organizacjami 
i  grupami ekumenicznymi, należy uwzględnić lub opracować następujące 
kwestie:
1) Odpowiedzialność człowieka za zachowanie życia w stworzonym przez 
Boga świecie;
2) Składanie świadectwa ewangelicznego przez prowadzenie diakonackie- 
go stylu życia;
3) Rola kobiety w Kościele i społeczeństwie a zagadnienie ordynacji ko
biet;
4 Biblijna nadzieja na przyszłość;
5) Odpowiedzialność chrześcijańska za rozbrojenie i międzynarodową 
współpracę;
6) Nasze pożycie z mniejszościami w  Kościele i społeczeństwie;
7) Stosunki między Kościołem a państwem w  różnych częściach Europy;
8) Znaczenie wiary chrześcijańskiej dla pytania o sens życia na naszym 
zsekularyzowanym kontynencie.

Należy rozważyć, czy nie byłoby wskazane utworzenie małego kręgu 
doradców teologicznych, który wspierałby radą dyrektora do spraW stu
diów.

Dla przygotowania, realizacji i oceny projektów studyjnych KKE można
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by powołać grupy robocze i organizować konsultacje, za które odpowie
dzialność ponosiłyby same Kościoły . członkowskie. Odbiłoby się. to. po
zytywnie na kontynuacji pracy studyjnej i jej oddziaływaniu na Kościoły 
członkowskie.

Poza tym KKE powinna formułować poszczególne tematy studyjne w  sta
łym i ścisłym kontakcie z Kościołami członkowskimi oraz opracowywać 
materiały studyjne przeznaczone dla dialogu na płaszczyźnie lokalnej.
8. Odpowiedzialność Kościołów za pokój, sprawiedliwość i pojednanie —  

nasza diakonia polityczna
8.1. W tej dziedzinie troską K K k  winno być rozbrojenie. Wiąże się z tym 
nieodłącznie wyraźne zobowiązanie wychowania do pokoju i konieczność 
zakwestionowania tych twierdzeń, które wywołują' niepokój przez to, że 
stale wskazują tylko na agresywne zamiary przeciwnika politycznego. 
■Zaangażowanie KKE na rzecz pokoju musi uwzględniać także zagrożenie 
ludzkości przez przemysł zbrojeniowy i handel bronią. Trzeba troskliwie 
przemyśleć ekonomiczne i ekologiczne skutki zbrojenia i rozbrojenia. Z za
angażowaniem na rzecz pokoju wiąże się podejmowanie kroków przyczy
niających się do wzbudzenia zaufania i konieczność szukania dróg rozwią
zujących konflikty bez użycia przemocy. . Należy usilnie zaapelować do 
Kościołów członkowskich, aby udzielały poparcia wszystkim inicjatywom 
rządów zmierzającym do zmniejszenia napięć i zaniechania wyścigu zbro
jeń, , i by sprzeciwiały się wszystkim przeciwnym krokom. Kościoły po
winny pomagać ćhrześcijanom, ale także innym ludziom, którzy starają 
się służyć sprawie pokoju przez odmawianie służby wojskowej; podobnie 
też tym, którzy uważają za swój obowiązek pełnienie służby wojskowej 
w  siłach zbrojnych.
8.2. Program praw człowieka, podjęty wspólnie z Radą Kościołów Chrześci
jańskich w USA i Kanadyjską Radą Kościołów, z myślą o zaangażowaniu 
się na . rzecz pełnego przestrzegania Aktu Końcowego z Helsinek, winien 
być zrealizowany z nakładem wszystkich sił. Kościoły członkowskie KKE, 
z których wiele domagało się takiego programu, winny, mimo dotychcza
sowego nie wywiązania się z danych obietnic, dostarczyć potrzebnych fi
nansów i pomagać w  poszukiwaniu odpowiedniej osoby, która w  tej dzie
dzinie posiada wymagane cechy przywódcze. Dopiero wówczas, gdy plany 
te nie dojdą dó skutku, należy podjąć poszukiwanie alternatywnych drog, 
które umożliwią wykonanie tej pracy.

Po opublikowaniu pierwszego projektu budżetu okazało się, że wpłaty 
lub obietnice wpłat na konto KKE są większe niż przypuszczano i wyno
szą ok. 180 tys. franków szwajcarskich. Można więc z ufnością liczyć na 
to, że realizacja programu stanie się możliwa.
8.3. Wspomniany program praw człowieka wymaga pełnej współpracy 
wszystkich Kościołów członkowskich, o ile ma zająć się w  sposób zrozu
miały i skuteczny wieloma problemami, które są tak bardzo sporne. Cho
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dzi tu nie: tylko o poruszające opinię publiczną i bardzo złożone problemy 
Irlandii i Cypru, ale również o kwestie sprawiedliwości społecznej oraz 
swobód religijnych i obywatelskich, występujące na naszym całym kon
tynencie.
8.4. Z zadowoleniem dowiedzieliśmy się, że KKE uzyskała status organi
zacji pozarządowej przy ONZ. Współpraca z ONZ i jej agendami winna 
odbywać się w  ścisłej koordynacji z Komisją Kościołów do Spraw Między
narodowych Światowej Rady Kościołów, przez co uniknie się kosztownego 
dublowania działalności.
9. Wewnątrzeuropejska Służba Kościelna
9.1.- Propozycja utworzenia Wewnątrzeuropejskiej Służby Kościelnej, prze
widująca zaangażowanie na pół etatu członka sztabu, winna być, podjęta 
tylko wówczas, gdy wyjaśni się sprawa, że KKE jest w stanie finanso
wać to zadanie ,od 1981 r. Uchwałę taką podjęła Europejska Grupa Robo
cza KKE i Komisji Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców 
i Świata SRK.
9.2. Wzajemna służba Kościołów w  Europie winna obejmować wymianę 
darów i. środków," jak również współpracowników i finansów. Służba ta 
winna sprzyjać pomocy wzajemnej przez tworzenie mocnych stosunków 
partnerskich między Kościołami i parafiami oraz innych form wspólnoty 
dwustronnej i wielostronnej.
9.3. Szczególnymi problemami, jak rasizm w Europie i stosunek chrześcijan 
europejskich do rasizmu występującego gdzie indziej (łącznie z Programem 
Zwalczania Rasizmu SRK) mogłyby się zająć, w imieniu KKE, Kościoły 
członkowskie lub organizacje chrześcijańskie, ale pod warunkiem, że od
powiednie decyzje podejmą gremia kierownicze KKE. Dobrym przykła
dem w tej dziedzinie są konsultacje na temat rasizmu, które w  marcu 
1980 r. przeprowadzi Nordycki Instytut Ekumeniczny w  Sigtuna (Szwecja).
9.4. Ścisła współpraca z Ekumenicznym Zrzeszeniem -Akademii i Centrów 
Konferencyjnych w  Europie, którego jednym z członków jest udzielająca 
nam gościny Akademia Prawosławna, winna być oczywistością dla pracy 
Sekretariatu Generalnego KKE.

9.5. Wydaje nam się też rzeczą właściwą,, aby specjalne projekty, jak 
Fundusz Pomocy Kościołów dla Irlandii, przeszły na Służbę Międzykoś
cielną KKE; w  ten sposób będzie wiadomo, że Fundusz ten jest nieodłączną 
częścią składową KKE.
9.6. Służba Międzykościelna KKE winna przyczynić się do ożywienia ży
cia i świadectwa wszystkich Kościołów w Europie i ich służby w społe
czeństwie. ,
10. Europejska Wspólnota

W związku z przewidywanym rozszerzeniem Wspólnoty Europejskiej 
zwracamy się z prośbą do Kościołów w  zachodniej i południowej części 
Europy, aby fakt ten nie spowodował obniżenia zaangażowania w  pracach 
KKE^ Czujemy się powołani do dawania wyrazu wspólnocie, która jest
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silniejsza od wszystkich politycznych podziałów, i do współudziału w  bu
dowie Europy, która jest większa niż obecne ugrupowania we wschod
niej i zachodniej części naszego kontynentu.
11. Styl pracy KKE

11.1. Tylko w bardzo ograniczonym zakresie Sekretariat Generalny KKE 
będzie w stanie podejmować i przeprowadzać' konsultacje i programy. Je
go rola będzie polegać coraż bardziej na „pobudzaniu” Kościołów do dzia
łania oraz zachęcaniu Kościołów członkowskich i innych do podejmowania 
stosunków dwustronnych i wielostronnych. Europejska konsultacja na te
mat pracy z ludźmi niepełnosprawnymi, przeprowadzona niedawno przez 
Kościoły NRD, jest dobrym przykładem tego, co można czynić także na 
innych obszarach.
11.2. Biuro Genewskie KKE może też inicjować i popierać wizyty grupy 
chrześcijan składane innym Kościołom, służące wzajemnemu poznaniu, wza
jemnej pomocy przez konstruktywną krytykę i tworzeniu zaufania.
11.3. Podział Europy na regiony geograficzne nie okazuje się na ogół bar
dzo przydatny. Życie i pracą KKE winny być raczej odbiciem przekraczania 
granic konfesyjnych i geograficznych. Na tym polega racja bytu KKE. ■
11.4. Przygotowując następne Zgromadzenie Ogólne, które proponujemy 
zwołać w 1984 r., należy zwrócić uwagę, aby nie wystąpiły na nim pewne 
niezadowalające zjawiska, które obserwowaliśmy podczas obecnego Zgroma
dzenia, w wyniku których delegaci nie mięli dostatecznej możliwości wy
powiadania .się i uczestniczenia w obradach. Wykłady, o ile dotyczą bezpo
średnio tematu konferencji, jak i sprawozdania członków sztabu KKE, 
winny być rozdane na wstępie a nie w  całości odczytywane; takie postę
powanie umożliwi szeroką dyskusję. Należy zarezerwować czas na prze
kazywanie pozdrowień i mowy dziękczynne, ale nie może się to odbywać 
kosztem koniecznego dialogu merytorycznego i dyskusji.
11.5. Zaraz po V III Zgromadzeniu Ogólnym należy powołać grupę dorad
ców, której powierzy śię zadanie udzielania pomocy przy planowaniu naj
bliższego Zgromadzenia. Do grupy tej powinni należeć eksperci od orga
nizowania konferencji, którzy nie muszą być członkami jakiegoś Kościoła. 
Zgromadzenie Ogólne winno być odbiciem wypowiadanego często, ale rów
nie często nie uwzględnianego przez Kościoły życzenia w sprawie zaanga
żowania w  obradach znacznie większej liczby kobiet i młodych ludzi.
11.6. Obecne Zgromadzenie Qgólne uświadomiło nam ponownie, jak ważny 
dla Kościoła i jego przyszłości jest pełny udział kobiet i młodych ludzi 
w  jego życiu i gremiach kierowniczych.

11.7. Zalecamy więc, aby w  posiedzeniach Komitetu Dorodczego uczestni
czyło po 2 przedstawicieli Ekumenicznej Rady Młodzieży w . Europie i Eu
ropejskiego Regionu Światowego Związku Studentów Chrześcijańskich ze 
statusem obserwatora.
11.8. Zalecamy również, aby Kościoły członkowskie KKE podjęły w  swoich
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krajach kontakty z reprezentatami międzynarodowych organizacji ekume
nicznej pracy młodzieżowej, a także szukały nówych, intensywniejszych 
form Współpracy na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
11.9. Prosi się Prezydium i Komitet Doradczy KKE, aby w  regularnych 
odstępach ćżasu zwracały uwagę na realizację propozycji tego sprawozda
nia i Wydawały Odpowiednie zarządzenia.
11.10. Podczas posiedzenia w  1980 r. Prezydium i Komitet Doradczy winny 
ustalić, które z propozycji i tematów tego Zgromadzenia Ogólnego mają 
priorytet, w jaki sposób należy tematy te badać, a propozycje realizować.

Poselstwo VIII Zgromadzenia Ogólnego 
Konferencji Kościołów Europejskich 
do chrześcijan w Europie

Drodzy bracia i siostry, którzy żyjecie w jakiejkolwiek części Europy 
jako chrześcijanie: pozdrawiamy was ze Zgromadzenia Ogólnego Konfe
rencji Kościołów Europejskich, na które nas wysłano jako przedstawicieli 
112 Kościołów naszego kontynentu. Na zaproszenie Patriarchatu ekume
nicznego zebraliśmy się w  Akademii Prawosławnej na Krecie. Wyspa ta 
była kolebką kultury europejskiej. Od czasów apostolskich istnieją tu 
zbory chrześcijańskie. A le tysiące grobów z czasów ostatniej wojny świa
towej przypominają tutaj też, co ludzie ludziom potrafią zgotować.

Arcybiskup Krety Tymoteusz w swoim przemówieniu powitalnym zwró
cił nam uwagę, że nie jest to bynajmniej zwyczajna przeszłość: „Zgroza 
brzęku broni nie chce się skończyć. Poszukiwanie bezpieczeństwa opiera 
się stale na równowadze strachu. Niezauważony pozostaje krzyk uchodź
ców. Bogactwo, osiągnięte w  sposób bezprawny, przypatruje się bezwstyd
nie i arogancko nędzy” .

Jednakże posłanie arcybiskupa Krety powiada: „Duch Święty upoważ
nił nas, abyśmy „ubogim zwiastowali dobrą nowinę, jeńcom ogłosili wy
zwolenie, a ślepym przejrzenie, abyśmy uciśnionych wypuścili na wol
ność (Łuk 4:18)”.

Temat, nad którym zastanawialiśmy się podczas naszej konferencji, 
brzmi: „W  mocy Ducha Świętego —  wyzwoleni dla świata” . Patriarcha
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ekumeniczny pisał w . swoim posłaniu: „Zgromadzenie wasze proklamuje 
i zwiastuje światu wolność i moc w Duchu Świętym”. Wzywając Ducha 
doświadczyliśmy tego, co wypowiedział apostoł Paweł: „gdzie jest Dizeh 
Pański, tam wolność” (2 Kor 3 : 17). Przez wykłady i rozmowy wzbogaciła 
się nasza wiara w  osobę i dzieło Ducha Świętego; mogliśmy na nowo doś
wiadczyć, w jaki sposób' Duch Święty działa codziennie w naszych Kościo
łach i przy okazji, w różny sposób, kieruje nas na drogę jedności.

Duch Święty wyzwala nas od utartych wyobrażeń, jakie wzajemnie 
stworzyliśmy o sobie, i daje wolność, która umożliwia nam, Kościołom 
różnych tradycji, nawiązanie kontaktów i obcowanie ze sobą bez bojaźliwej 
troski o utratę własnego profilu., Raczej powoduje, że jedni od drugich 
wiele oczekujemy.

Cieszymy się z darów, które posiadają drudzy, a naszych własnych nie 
czynimy miarą dla wszystkich. Im bardziej informujemy się wzajemnie
0 naszych duchowych doświadczeniach, uzdolnieniach i poznaniach oraz 
dzielimy się nimi,, tym bogatsza i większa staje się nasza wspólnota. Tym 
łatwiej odkryjemy się także wzajemnie jako wspólnoty, w  których działa 
Duch Święty i prowadzi ludzi do wiary. Niekiedy powstaje, oczywiście, 
wrażenie, jak gdybyśmy się bali tego wzajemnego odkrywania i wysłucha
nia naszych modlitw o jedność.

Drodzy bracia i siostry w  Kościołach Europy, chcielibyśmy was zachę
cić do wykorzystania darowanej wam wolności; przeto wzywamy was, 
abyście wszędzie tam, gdzie współżyjecie jako chrześcijanie różnych du
chowych tradycji i zwyczajów w jednej miejscowości, wzajemnie się od
wiedzali, wspólnie modlili się i rozważali słowo biblijne, jak i starali się 
rozwiązywać problemy, które dostrzegacie w  tym świecie.

Duch Święty wyzwala do jasnego i krytycznego myślenia. Pozwala nam 
rozpoznać te duchy, które pragną zapanować nad nami. W  dzisiejszej 
Europie są to przede wszystkim duchy egoizmu, nieumiarkowania i stra
chu, które zawładnęły ludźmi.

Ludzie,' którzy żyją w  Duchu Bożym, śą w stanie podjąć walkę z tymi 
złymi duchami; „albowiem nie dal nam Bóg ducha bo jaźni lecz mocy
1 miłości, i powściągliwości” (2 Tym 1 : 7). Duch Boży zabrania nam zaskle
piania się w  sobie i pozostawiania świata własnemu, losowi; pomaga 
w  osiągnięciu spokoju wewnętrznego, przez co umożliwia nam zajęcie się 
sprawami zewnętrznymi — odpowiedzialnością za świat.

Duch Boży pragnie wypędzić ducha egoizmu. Jako chrześcijanie winniś
my popierać wszystkich politycznie zaangażowanych, którzy podejmują 
ryzyko ograniczenia własnego wzrostu gospodarczego i konsumpcyjnego 
oraz wzmożenia pomocy dla krajów rozwijających się, a tym samym wy
magają od swojego narodu, aby się ograniczył w  potrzebach. Cieszy nas 
istnienie grup, zwłaszcza złożonych z młodych ludzi, które, inspirowane 
Ewangelią, starają się o wypracowanie stylu życia, który stanie sie ko-
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niecznością w  najbliższej przyszłości, uczą się dzielenia dóbr i wprawiają 
•się do tego, ał)y część życia poświęcić innym.

.Przeciw duchowi nieumiarkowania Bóg dał nam ducha powściągliwości. 
On umożliwia nam rozróżnianie między tym, co jest możliwe dla nas pod 
względem technicznym, a tym, co jest dla nas korzystne pod względem 
ludzkim. Duch umiarkowania pozwala nam zrozumieć, że dana człowieko-. 
w i władza nad stworzeniem (Gen 1: 28) nie jest zezwoleniem na jego po
gwałcenie, lecz musi służyć jego strzeżeniu.

Najbardziej rozprzestrzenił się w Europie duch strachu. Sygnałem tego 
strachu jednych przed drugimi są zbrojenia. Ale nie otrzymaliśmy ducha 
bojaźni, lecz moc ducha. Nie powinniśmy pozwalać, aby w dalszym ciągu 
narzucano nam znane obrazy wroga, zawierające zniekształcony i  zdiaboli- 
zowany wizerunek przeciwnika, a cóż dopiero pomagać w  ich tworzeniu. 
Nie powinniśmy przyjmować na ślepo używanego przez wszystkie strony 
argumentu, że zbrojeń dokonuje się dlatego, aby przywrócić równowagę. 
Duch Święty pozwala zarazem przezwyciężyć paraliżujące uczucie bezsiły, 
że nie można nic uczynić przeciw panującym przymusom. Ukazuje twór
cze możliwości zaufania. Nasze pytanie rnoże teraz brzmieć tylko tak: 
co sprzyja lub zagraża budowaniu zaufania w Europie?

Dla nas jest oczywiste, że:
— zaufanie może powstać tylko przez inicjatywy, które ograniczają po
tencjał zbrojeń lub własną obecność militarną. Dlatego nie wolno, aby 
W nawet najmniejszym kroku jednostronnym chrześcijanie doszukiwali się 
z góry zwykłej taktyki. Odwrotnie: każda przeciwna decyzja, nawet jeśli 
tylko pragnie zlikwidować brak równowagi, może dać wyścigowi zbrojeń 
nowy impuls i utrudnić budowanie zaufania. Toteż jesteśmy zdania, że 
zanim zapadną nieodwracalne decyzje w sprawie rakiet średniego zasięgu 
w  Europie, .zainteresowane rządy winny bezwarunkowo podjąć ze sobą ro
kowania. Podobnie należałoby ratyfikować Układ SALT II. Utorowałoby 
to drogę do SALT III, a rozmowy wiedeńskie doprowadziłoby do szybkie
go pozytywnego wyniku.
— Zaufanie powstaje, gdy rządy realizują to, co obiecały narodom i po
jedynczym ludziom w Akcie Końcowym z Helsinek. Winniśmy zatroszczyć 
się o to, aby nie uległo to zapomnieniu.
—  Zaufanie powstanie w Irlandii Północnej, gdy tamtejsi chrześcijanie, 
mimo wszystkich ciężkich doświadczeń i cierpień, nie przestaną modlić 
się i pracować na rzecz pojednania.
—  Wzrost zaufania osiągnie się przez konsekwentne wychowanie do po
koju w  domu rodzinnym i szkole we wszystkich krajach, przy czym na 
pierwszy plan trzeba wysunąć wdrażanie pokojowych podstaw.

Drodzy bracia i siostry w Kościołach Europy: otrzymaliśmy Ducha 
Świętego jako wyprzedzenie daru nowego stworzenia. W Nim, wraz z ca

93



łym wzdychającym stworzeniem, oczekujemy z tęsknotą na nasze pełne 
wyzwolenie „z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych” 
ł osiągnięcia doskonałości przez całe stworzenie (Rzym 8: 19nn). W każdej 
uroczystości Wieczerzy Pańskiej Czujemy w  ustach smak nowego stworze
nia, rzeczywistości, która jest „sprawiedliwością i pokojem, i radością 
w  Duchu Świętym” (Rzym 14: 17). Naszą służbę modlitwy, świadectwa 
i czynnej miłości w  tym na pastwę śmierci wydanym świeeie możemy, 
czynić tylko w. tęsknym oczekiwaniu, w  którym Kościół od początku żył 
ł modlił się: „Duch i oblubienica mówi: Przyjdź! —  Tak, przyjdź,- Panie 
Jezu!” (Obj ,22 : 17.20).

Łaska Pana naszego Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego 
niech będą z Wami wszystkimi.

94



K R O N  I KA P O L O N I J N A
KRA]

PIERWSI PACJENCI 
CENTRUM ZDROW IA DZIECKA

Minęło już 6 lat od momentu wmu
rowania kamienia węgielnego pod 
budowę CZD. Po 7 miesiącach od 
przekazania- lekarzom do zagospo
darowania gmachu Szpitala Cen
trum Zdrowia Dziecka, uruchomio
ne zostały dwa pierwsze oddziały 
w  tej zasadniczej części między le
skiej placówki pediatrycznej. Bu
dową i postępem prac wykończe
niowych Pomnika —  Szpitala inte
resuje się Polonia na całym świę
cie. Z tej okazji na terenie CZD 
spotkali się kierownicy i przedsta
wiciele instytucji i organizacji bez
pośrednio zaangażowanych w budo
wę tego obiektu.

Pierwszym małym pacjentem w 
szpitalu był sześcioletni Jakub 
Albinger z Zamościa, stolicy re
gionu, -którego dzieci doznały w 
latach I I  wojny światowej tak 
okrutnego losu zgotowanego im 
przez hitlerowskich zbrodniarzy. 
Aby nie dublować pracy istnieją
cych ośrodków pediatrycznych, 
przyjęto zasadę, iż CZD spełnia 
swe funkcje w działach pediatrii, 
które w kraju nie zaspokajają w 
pełni potrzeb leczniczych. Dotyczy 
to takich . specjalności, jak kardio
logia i kardiochirurgia, nefrologia 
i urologia, neurologia i neurochi
rurgia,-onkologia oraz leczenie wad 
i zaburzeń, rozwojowych.

Oddanie do użytku pierwszych 
oddziałów szpitalnych CZD stano
wi uwieńczenie drugiego etapu bu
dowy Pomnika-Szpitala. Przypom
nijmy, że przed 2 laty, w  I etapie 
uruchomiono część polikliniczną 
centrum z przychodniami specjali
stycznymi.

Kolejne etapy budowy Pomnika- 
Szpitala CZD obejmują realizację 
wielu obiektów towarzyszących, 
które zapewnią ciągłość leczenia 
i rehabilitacji, umożliwią urzeczy
wistnienie programu prac nauko
wych i dydaktycznych oraz popra
wią warunki mieszkaniowe i so
cjalne pracowników.

BIOGRAFIA  
DZIEJÓW EMIGRACJI

Instytut Badań Polonijnych Uni
wersytetu Jagiellońskiego wydał 
bardzo cenną pozycję: „Materiały 
do biografii dziejów emigracji oraz 
skupisk polonijnych w  Ameryce 
Północnej i Południowej w  X IX  
Ł- X X  wieku” . Zgromadzony . w 
książce materiał ma być podstawo
wą informacją o źródłach i opra
cowaniach naukowych odnoszących 
się do dziejów emigracji z ziem 
polskich i życia Polonii w  obu 
Amerykach. Wśród uwzględnionych 
w  bibliografii opracowań przeważa
ją ujęcia monograficzne i syntezy. 
Czytelnik znajdzie obfitą informa
cję na temat bibliografii,^ danych 
liczbowych o emigracji, dziejów 
literatury emigracyjnej, historii, ję
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zyka, archiwów, bibliotek, muzeówj 
wystaw, historii książki i prasy itp. 
Uwzględniono też materiały do bior 
grafii działaczy emigracyjnych, pu
blikacje o organizacjach polonij
nych, dane o' kongresach i konfe
rencjach, o ustawodawstwie emi
gracyjnym itp.

Przy gromadzeniu materiałów do 
bibliografii uwzględniono ze wzglę
dów technicznych pozycje, które 
ukazały się do 1974 r. włącznie. Z 
tęgo też powodu brak, w  książce 
wielu cennych pozycji, które opu
blikowano po tej dacie, jak np. pol
skie wydanie klasycznej pracy F. 
Znanieckiego i W. I. Thomasa o 
chłopie polskim w Europie i Ame
ryce. Jedyne odstępstwo od tej za
sady przyjęto dla bibliografii, jakie 
ukazały się po 1974 roku, a przed 
oddaniem tomu do druku. Dalsze 
prace nad pozycjami wydanymi po 
1974 roku trwają.

Książkę zamyka obszerny skoro
widz nazw osobowych i tytułów 
dzieł 'anonimowych oraz nazw geo
graficznych. Wartość najnowszego 
wydawnictwa „Zeszytów Nauko
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 
jest ogromna; to przeświadczenie 
warto jeszcze podbudować rzutem 
oka na tabelę ilustrującą liczebność 
Polonii na podstawie danych sza
cunkowych lat 1960— 1975. Obecnie 
grupa etniczna polska w  Stanach 
Zjednoczonych liczy według, oficjal
nych danych 5—6 min osób, w  Ka
nadzie 350 tys., w  Brazylii około 
500 tys., w  Argentynie około 120 tys., 
nie licząc dziesiątek tysięcy osób 
polskiego > pochodzenia mieszkają
cych w  Meksyku, Urugwaju, Wene

zueli, Paragwaju i w  innych pań
stwach kontynentu amerykańskiego.;

DZIAŁALNOŚĆ POLONIJNEGO  
CENTRUM UMCS.

W Lublinie odbyło się posiedze
nie ■ Rady Naukowo-Progrąmowej 
Polonijnego Centrum Kulturalno- 
-Oświatowego przy Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodqwskiej, .na , któ
rym przedłożono sprawozdanie z 
działalności w  ostatnim roku. i za
sygnalizowano projekt progrąiriu na 
rok .1980. W obradach udział wziął 
sekretarz generalny Towarzystwa 
„Polonia” , ambasador. Wojciech Ja- 
skot.

Centrum działa już pięć iaft Ł ma 
spory dorobek w  swoich trzech za
sadniczych kierunkach działalności, 
tzn. dydaktycznym,. . edytorskim i 
organizatorskim. .

Placówka prowadżi kursy meto
dyczne dla nauczycieli polonijnych 
oraz folklorystyczne. W 1979 r. w 
kursie nauczycielskim uczestniczy
ły 32 osoby z 6 krajów, a .liczba in
struktorów tańca na folklorystycz
nym wynosiła 99 osób z 14- .krajów. 
Powiększyła się ,też o nowe; pozycje 
biblioteczka polonijna. Nie rezygnu
jąc z tych podstawowych-’ kierun
ków pracy, Centrum Polonijne za
mierza w  przyszłym roku poszerzyć 
swoją działalność.

W czasie posiedzenia. zgłoszono 
wiele nowych inicjatyw w, zakresie 
działalności dydaktycznej i badaw
czej. Ambasador Wojciech , Jaskot 
zaproponował, aby już w itym sezo
nie wakacyjnym powiększyć:;liczbę
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osób na kursie metodycznym nau- 
czania języka polskiego dla nauczy
cieli polonijnych.

Imponująco przedstawia się rea
lizacja planów wydawniczych Cen
trum Polonijnego, które na ' swoim 
koncie ma już ponad 30 pozycji. W 
1979 r. zrealizowano dalszych 12 ty
tułów, z czego aż 6 ma charakter 
metodyczny. W  1980 r. ma się uka
zać również pierwszy zeszyt „Rocz
nika polonijnego” , który będzie wy
dawany- przez Centrum Polonijne 
wspólnie z Wydawnictwem Lubel
skim.

RZESZOWSKIE
PRZYGOTOW ANIA

Trwają przygotowania do piąte
go z kolei światowego festiwalu 
polonijnych zespołów artystycznych, 
który odbędzie s ię ' w  Rzeszowie. 
Od 10 lat cieszy się on niesłabną
cym zainteresowaniem zarówno w 
Kraju, jak i poza jego granicami. 
Pierwsza taka impreza miała miej
sce w lipcu 1969 r. Uczestniczyło y/ 
niej 13 zespołów polonijnych z róż
nych krajóW. W ostatnim spotkaniu 
w 1977 r. udział wzięło już 31 zes
połów. Obecny festiwal odbywać 
się będzie od 14—28 lipca 1980 r.

Zespoły wezmą udział w zgrupo
waniach artystycznych, w  Rzeszo
wie, Białej Podlaskiej, Krośnie, 
Przemyślu, Tarnobrzegu i Zamoś
ciu. Ich celem będzie (z pomocą 
polskich fachowców w  dziedzinie' 
muzyki i tańca) wzbogacenie i do
pracowanie repertuaru poszczegól
nych zespołów oraz ich programów

konkursowych. Zespoły wezmą 
również udział w  imprezach kultur 
ralnych i wypoczynkowych, nawią
żą kontakty z czołowymi zespołami 
folklorystycznymi południowo-
- wschodniej ‘ Polski. Centrum im
prez festiwalowych, od 20—28 lipca, 
podobnie jak w  poprzednich latach, 
będzie Rzeszów. Ną program złożą 
się między innymi koncerty kon
kursowe, występy - w  zakładach 
pracy, imprezy kulturalne i tury
styczne. Czołowym. punktem letnie
go spotkania będzie koncert galo
wy z udziałem wszystkich zespołów 
w  Mielcu i karnawał młodości na 
stadionie klubu sportowego „Stal”  
w  .Rzeszowie. Każdy zespół biorący 
udział w  festiwalu jest obowiązany 
przygotować widowisko folklory
styczne z dowolnie wybranego re
gionu Polski lub wiązankę polskich 
piosenek i tańców oraz piosenki i 
tańce z kraju zamieszkania.

Komisja artystyczna, powołana 
przez Towarzystwo Łączności z Po
lonią Zagraniczną „Polonia” , przy
zna zespołom dyplomy uczestnict
wa i nagrody ufundowane przez 
instytucje kulturalne oraz pamiąt
kową statuetkę festiwalu.

NOW E K ATALO G I  
„INTER —  POLCOM”

Polsko-Polonijna Izba Przemysło
wo-Handlowa „Inter-Polcom” przy
stępuje do zbierania w  jednostkach 
krajowych materiałów dotyczących 
uruchomienia produkcji (bądź ko
operacji w  tej dziedzinie) sprzętu 
i  . drobnej aparatury medycznej.
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Wielu partnerów polonijnych pra
cuje w  tej branży, a rynek jfolski 
wykazuje chłonność tęgo typu na
rzędzi. Pierwszym etapem prac bę
dzie zbieranie przez „Inter-Polcorti”, 
w porozumieniu z Ministerstwem 
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Przedsiębiorstwem Handlu Zagra
nicznego „Varimex”, informacji na 
temat możliwości uruchomienia 
produkcji. Następnie Izba przystąpi 
d o . wydania katalogu propozycji 
współpracy w  tej branży, głównie 
pod kątem wykorzystywania kapi
tału polonijnego. Izba ' byłaby 
wdzięczna za sugestie i wnioski do
tyczące podejmowanej inicjatywy.

Wszystkich zainteresowanych za
prasza się do współpracy: „Inter- 
-Polcom”, Krakowskie Przedmieście 
79, 00-079 Warszawa, Polska.

„YADEMECUM”
DLA POLONIJNYCH 

BIZNESMENÓW

. W  pierwszym kwartale 1980 uka- 
iać się ma „Vademecurn” dla po
lonijnych . biznesmenów, przygoto
wane przez Polsko-Polonijną Izbę 
Przemysłowo-Handlową „Inter-Pol- 
:Qm”. Znajdzie się w  nim wyjaś
nienie wszystkich przepisów' nor
mujących współpracę gospodarczą 
Polski z zagranicą oraz opis załat
wiania wszelkich formalności zwią
zanych z uruchomieniem i prowa
dzeniem przedsiębiorstwa polonij
nego. Publikacja ta zawierać będzie 
-dycj^ polską i angielską.

„Inter-Polcom” wznowił ponadto 
svcześniej wydane katalogi, prezen

tujące propozycje współpracy gos
podarczej Polonii z Krajem. Zain
teresowani mogą się zwracać do 
Izby pisemnie lub osobiście: „Inter- 
-Polcom”, Krakowskie Przedmieście 
79, 00-079 Warszawa.

USA

POLSKA GRUPA ETNICZNA

Na półkach księgarskich pojawi
ła się pięknie wydana przez Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe 
książka Andrzeja Ławrowskiego pt. 
„Reprezentacja polskiej grupy et
nicznej w  życiu politycznym Sta
nów Zjednoczonych”. ; Znaleźć w  
niej można wiele interesujących, 
W  sposób przystępny podanych in
formacji, charakteryzujących pol
ską grupę etniczną na tle innych 
mniejszości, ciekawe rozważania na 
temat wyznaczników identyfikacji 
Amerykanów polskiego pochodzenia 
praż uwagi na temat stereotypu 
polskiego, wreszcie ciekawą historię 
początków angażowania się aktyw
nego polskiej grupy etnicznej w* 
życie polityczne Stanów Zjednoczo
nych.

Autor analizuje bardzo szczegó
łowo aktywność polityczną i udział 
Amerykanów polskiego pochodzenia 
we władzach lokalnych, stanowych 
i federalnych od połowy X IX  wie
ku aż do 1977 - roku oraz udział w  
administracji, reprezentacji lokal
nej, stanowej i federalnej w  latach 
1945— 1977.



W  książce zawarty jest spory za
sób informacji o Polakach amery
kańskich lub Amerykanach polskie
go pochodzenia, ich losach, karie
rach wielu działaczy polonijnych. 
Obok walorów informacyjno-po- 
znawczyph —  książka zawiera pod
stawowe dane biograficzne 179 
działaczy polskiej grupy etnicznej 
(zestawienie), zajmujących poważne 
stanowiska w  życiu publicznym w  
USA.

STUDIA ETNICZNE  
W  BRIDGEPORT

W  Sacred Heart University w  
Bridgeport w stanie Connecticut, 
z inicjatywy Polonii powstał kurs 
tzw. polskich studiów - etnicznych, 
obejmujący wykłady z historii 
i lektorat języka. Rektor, dr Tho
mas P. Melady podkreślił, że w  
ten sposób uczelnia pragnie pomóc 
młodemu pokoleniu Polonii w  po
znawaniu dorobku kulturalnego 
swoich przodków.

Jednocześnie w  bibliotece otwarto 
wystawę książek w  języku polskim, 
publikacji o Polsce i Polonii, sta
nowiących część zbiorów uniwersy
tetu. Z  czytelni Sacred Heart Uni- 
versity mogą korzystać Wszyscy 
mieszkańcy Bridgeport i okolic. 
Biblioteka zwróciła się do nich 2 
prośbą o pomoc w  powiększaniu 
działu polskiego.

N A U K A  JĘZYKA POLSKIEGO

Stanowy Uniwersytet Pensylwa

nii wprowadził wykłady języka pol
skiego. Przedstawiciele Polonii ape
lują do polskiego społeczeństwa et
nicznego we wspomnianym stanie
o zachęcanie młodzieży do korzy
stania z tych wykładów dla nau
czenia się i pogłębiania znajomości 
języka ojców. Uniwersytet dyspo
nuje w  swej bibliotece dość obszer
nym działem słowiańskim, m. in. 
materiałami polskimi, ale wciąż 
w  ilości niewystarczającej. Stąd 
również apele o przekazywanie bi
bliotece polskich książek i czaso
pism oraz dokumentów obrazują
cych życie Polonii w  Stanach Zjed
noczonych.

NO W A  SZKOŁA W  CHICAGO

Nowa polska szkoła im. Fryde
ryka Chopina powstała w  chicago
wskiej dzielnicy Palatine. Inicjato
rami przedsięwzięcia byli miejscowi 
pedagodzy oraz Zrzeszenie Nauczy
cieli Polskich w Ameryce. Na za
jęcia uczęszcza ponad 100 uczniów, 
których podzielono na cztery gru
py —  młodzież mówiącą po polsku, 
nie znającą języka w  ogóle, doro
słych i dzieci uczęszczających do 
przedszkola. Zajęcia prowadzi sied
miu nauczycieli o wysokich kwali
fikacjach.

BARBARA M IKULSKI 
KANDYDUJE DO IZBY  

REPREZENTANTÓW

Kongresmenka polskiego pocho
dzenia, Barbara Mikulski z Balti
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more w  stanie Maryland, reprezen
tująca partię demokratyczną, oznaj
miła, że w  wyborach do Kongresu 
w  tym roku będzie po raz trzeci 
ubiegała się o fotel W Izbie Re
prezentantów. Oświadczenie to zło
żyła w  związku z obawami repu
blikanów, że wystąpi jako konku
rentka senatora Mathiasa, republi
kanina z Maryland.

NIE KONIEC  
Z FILM EM  „THE END”

W  amerykańskich kinach nadal 
pojawia się na ekranach film „The 
End” (Koniec), szkalujący dobre 
imię Polaków. Obraz ten umiesz
czono w  repertuarze wkrótce po 
wyborze kardynała Karola Wojtyły 
na papieża, ponownie gdy papież 
wybierał się do Meksyku, a następ
nie gdy przebywał w  Polsce. Polo
nia filadelfijska zorganizowała boj
kot kina, które wyświetlało ten 
film. Pikietowanie go przez pięć 
godzin odniosło skutek.

POLONIJNE K LUBY  SPORTOWE

Przy Fullerton Aveńue w  Chicago 
mają swoje siedziby dwa polonijne 
kluby sportowe. Budynek przy Ful
lerton 3519 West jest własnością 
American Athletic Club Eaglos 
(„Orły”), zaś przy Fullerton 4111 
West mieści się Soccer Athletic 
Club („Wisła”). Znacznie bogatszą 
tradycję posiada ten ostatni. Po
wstał już w  roku 1927 i jest star
szy od „Orłów” o 13 lat.

Ze wspomnień starych mistrzów, 
jak Wacław Kuchar, Gerard Cieś
lik, wyłania się klub, który zarów
no dla działaczy, jak i zawodników 
był drugim domem. Przychodzili oni 
tam nie tylko na trening, zebrania, 
ale również po to, aby z rodzinami 
spędzić wolny czas. Stąd W gronie 
dawnych piłkarzy tyle trwałych, 
wieloletnich przyjaźni. W  skrom
nych pomieszczeniach, rzuceni na 
obczyżnę, członkowie „Wisły” i 
„Orłów”" spędzają swój wolny czas, 
stwarzając przy tym namiastkę pol
skiego domu. Nie przychodzą tam 
tylko dlatego, że razem grywają w  
piłkę, siatkówkę, w  brydża, ale tak
że dlatego, by porozmawiać po 
polsku, powspominać Stary Kraj.

W„Wiśle” głównym tematem jest 
piłka nożna, występy reprezentacji 
Polski. Może dlatego, że Edward 
Mazur, prezes klubu, wielokrotnie 
przyjeżdżał do Kraju, by obejrzeć 

' piłkarzy w  akcji. Natomiast u 
„Orłów” rozmawia się często o 
„Wiśle” Kraków, gdyż w  klubie 
tym członkami są dawni piłkarze 
„Białej Gwiazdy” —  Włodzimierz 
Kościelny, Stanisław Domański, w  
drużynie Eagles grywali: Antoni 
Rogoża, Władysław Kawula, Hen
ryk Stroniarz, Bronisław Leśniak, 
Marian Machowski, a wielokrotny 
prezes Józef Zyzda, swoje sporto
we sympatie ulokował właśnie w  
krakowskim grodzie.

Wiele osób przychodzących do 
klubowych sal „Wisły” i „Orłów” 
stać na to, aby spędzać wolny czas 
w  bardziej luksusowych lokalach. 
Oni jednak wolą swoje i to nie 
tylko dlatego, że m. in. za ich pie
niądze kupiono te pomieszczenia.
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Panuje w  nich bliska sercu atmo
sfera. W  okresie świąt, obok licz
nych pucharów, dyplomów i pro
porczyków, przy Fullerton 3519 i 
4111 stały mieniące się świecideł
kami choinki.

RODZIM A MODA ZA  OCEANEM

Kożuchy wyrabiane w  polonijnej 
firmie kuśniersko-krawieckiej „Ori- 
ginals” w  Nowym Jorku w  sezo
nie zima 1979/80 zrobiły ogromną 
furorę. Projektantem wszystkich 
nowych modeli i fasonów, których 
liczba sięga 350, jest szef firmy, 
Janusz Żukiewicz. Pochodzi on z 
Nowego Targu, z rodziny zajmu
jącej się kuśnierstwem i garbarst
wem od 1793 r. PO ukończeniu 
technikum futrzarskiego odbywał 
prąktykę u swojego ojca. We wszy
stkich modelach odnajdujemy po
dobieństwo do wzorów z polskiego 
Podhala. W  ostatnim sezonie oka
zało się, że kożuchy Janusza Żukie- 
wicza, stylizowane na wzór polskich 
strojów ludowych, stały się niezwy
kle atrakcyjne dla Amerykanów. 
Moda na polskie kożuchy zaintere
sowała też telewizję, która nadała 
audycję o twórcy z Nowego Jorku.

Po tej audycji, transmitowanej na 
całe Stany Zjednoczone, uroda pol
skich kożuchów zainteresowała wie
lu Amerykanów w  różnych mia
stach, szczególnie w  Chicago, a na
wet w  Kalifornii, gdzie Janusz Żu
kiewicz otwiera nowe sklepy ze 
swoimi wyrobami. W  firmie „Ori- 
ginals” pracują sami Polacy.

KANADA

POLSKIE SKUPISKA  
W  KANADZIE

W  metropolii Toronto, liczącej 
ponad 2 600 000 mieszkańców, wszy
stkich Polaków jest około 51200! 
Jest to największe polskie skupisko 
w  Kanadzie. W  Montrealu statysty
ki kanadyjskie rejestrują około 
20 500 osób należących do polskiej 
grupy etnicznej, w  Winnipeg —  
około 26 000, w  Vancouver —  15 000. 
Są to wszakże spisy rejestrujące 
przynależność etniczną wyłącznie 
poprzez pochodzenie ojca. Tak obli
czana polska grupa etniczna stano
wi 1,0 procent ludności Kanady. 
W  Toronto —  blisko 2 procent.

DZIESIĘĆ ŁA T  FUNDACJI 
IM  W ŁAD YSŁAW A  REYMONTA

W  ubiegłym roku minęło 10 lat 
od momentu powołania —  za spra
wą Związku Polaków w  Kana
dzie —  Fundacji im. Władysława 
Reymonta, z siedzibą w  Toronto. 
Wybór patrona nie był przypad
kiem. Zarówno bowiem wielki pi
sarz, jak i bohaterowie jego dzieł 
są symbolami patriotyzmu i przy
wiązania do Kraju Ojczystego —  
jego języka, kultury i tradycji na
rodowej.

Fundacja jest organizacją niedo
chodową i apolityczną. Jej celem 
jest popieranie i rozwijanie wśród 
Polonii kanadyjskiej działalności o
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charakterze kulturalno-oświatowym. 
Przedmiotem jej szczególnej tro
ski jest szkolnictwo polonijne. 
Większość funkcjonujących na te
renie Toronto szkółek niedzielny 
podlega właśnie tej organizacji.

Od roku 1971 Fundacja Reymon
ta wysyła młodzież do Szkół Let
nich Kultury i Języka Polskiego, 
na kolonie oraz kursy specjalistycz
ne organizowane w  okresie letnim 
w  Kraju.

RFN

DZIAŁALNOŚĆ ZW IĄ ZK U  
PO LAK Ó W  „ZGODA”

, Na poszerzonym posiedzeniu 
Rady Związkowej, Zarządu Głów
nego, Głównej Komisji Rewizyjnej 
i działaczy terenowych Związku 
Polaków'„Zgoda” w  RFN, omówio
no działalność w  1979 r. i plan na 
rok 1980. W  ubiegłym roku człon
kowie „Zgody” zorganizowali aż 26 
uroczystości polonijnych i jubileu
szowych. Wzięli udział w  impre
zach przygotowanych przez Towa
rzystwo Łączności z Polonią Zagra
niczną „Polonia” —  szkołach let
nich kultury i języka, kursach
i zjazdach. Ich dzieci przebywały 
na koloniach letnich. Gościli u sie
bie folklorystyczne zespoły z Kra
ju. Na terenie RFN powstały nowe 
szkoły polonijne i chóry. W  bieżą
cym roku; Związek planuje zorga
nizowanie walnego zjazdu „Zgody”

w  Herne i obchodów 30-lecia ist
nienia tej organizacji.

FRANCJA

DWUDZIESTOLECIE  
ZESPOŁU „W ARSZAW A”

W  Dijon miały miejsce uroczysto
ści związane z' jubileuszem działal
ności cieszcącego się dużym uznar 
niem zespołu polonijnego „Warsza
wa” (obecnie stowarzyszenia kultu
ralnego o tej nazwie). Stowarzysze
nie zorganizowało w  mieście wysta
wę polonijną, zaś w  dniu jubileuszu
—  pod patronatem merostwa —  odbył 
się koncert zespołu. Na zaprosze
nie mera miasta Dijon, Roberta 
Poujade’a, na uroczystości przybył 
ambasador Polski Tadeusz Olecho
wski, któremu przekazano unikalne 
opracowanie monograficzne o Polo
nii w  Burgundii.

SZWAJCARIA

TWÓRCA  
PIERWSZEJ NOWOCZESNEJ  

M A PY  SZW AJCARII

Niedawno minęło 175 lat od naro
dzin Aleksandra Stryjeńskiego, 
współtwórcy pierwszej nowoczesnej 
mapy Szwajcarii, długoletniego in
żyniera kantonu genewskiego.

Stryjeński znalazł się w  Szwaj
carii w  roku 1833, opuszczając Kraj
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po upadku powstania listopadowe
go. Początkowo pracował przy po
miarach topograficznych w  kanto
nie berneńskim, pod kierownictwem 
innego weterana powstania, podpuł
kownika inżynierii Jana Pawła Le
lewela, brata sławnego Joachima. 
Sporządzał też mapy obszarów leś
nych tęgo kantonu. Jego działalność 
miała na celu dostarczenie berneń
skiej komisji leśnictwa dokładnych 
danych dla ksiąg gruntowych. Od 
1837 r. uczestniczył w  opracowywa
niu pierwszej wielkiej, nowoczes
nej mapy Szwajcarii. Według za
chowanych dokumentów i publika
cji szwajcarskich; Stryjeński był 
jednym z głównych autorów tego 
długoletniego, bo trwającego aż do 
1854 r., poważnego przedsięwzięcia, 
którym kierował gen. H. Dufour, 
czołowa postać ówczesnej Szwaj
carii, W  ramach tych robót prowa
dził Stryjeński latem pomiary tere
nowe, zimą zaś rysował mapy, na
nosząc wyniki owych pomiarów na 
papier.

Po zakończeniu prac nad mapą 
Szwajcarii, Stryjeński osiadł na 
stałe w  Carouge pod Genewę (dzi
siaj już dzielnicą miasta). Począt
kowo pracował w  miejscowym biu
rze topograficznym. Następnie zaj
mował się trasowaniem linii kole
jowych Genewa—Versoix i Lozan
na—'Thorishaus. W  1858 r., za reko
mendacją Dufoura, został inżynie
rem kantonu genewskiego. Funkcję 
tę pełnił prawie do końca życia, 
zajmując się głównie budową i ule
pszeniem dróg oraz stawiając mo
sty na Rodanie. Stał się jednym z 
przywódców Polonii genewskiej.

SZWECJA

PISMO „POLONIA”

Pismo Centralnego Związku 
Organizacji Polonijnych w  Szwecji 
„Polonia” ukazuje się w  języku 
polskim i szwedzkim. Na jego ła
mach opublikowano m. in. listy 
CZOP do Radia Szwecja i wielu 
dzienników w  sprawie antypolskich 
fragmentów w  serialu „Holocaust”. 
„Polonia” opisuje rozszerzającą się 
działalność organizacyjną i kultu
ralną Szwedów polskiego pochodze
nia. Na przykład, przy Związku Po
laków w  Eskilstunie powstał zespół 
dziecięcy, Polski Związek; Kultural
ny w  Goteborgii otrzymał własny 
lokal, Stowarzyszenie Polaków w  
Norrkóping liczy obecnie 176 człon
ków.

NO W Y „DOM POLSKI”

W  Helsinngborgu nastąpiło uro
czyste otwarcie „Domu Polskiego”. 
W uroczystości wzięli udział przed
stawiciele miejscowych władz, m. 
in. zajmujący się sprawami kul
tury mniejszości narodowych, a 
także pracownicy konsulatu pol
skiego. Po przecięciu białoczerwo- 
nej wstęgi i powitaniu honorowych 
gości chlebem i solą, odegrano 
hymny narodowe Polski i Szwecji.

Po przemówieniach nastąpiła część 
artystyczna, w  której wystąpił mu
zyczny kwintet polonijny. Do tańca 
przygrywała orkiestra z promu pol
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skiego. Miejscowa prasa zamieściła 
relacją z uroczystości, ilustrowaną 
zdjęciami oraz materiały na temat 
polskiej grupy językowej.

AUSTRALIA

„POLACY W  POŁUDNIOWEJ  
AUSTRALII”

Jak podaje „Głos Milenium” uka
zujący się w  Adelaide, wkrótce zo
stanie opublikowany drugi tom hi
storycznej rozprawy pt. „Polacy w  
Południowej Australii”, pod redak
cją Mariana Szczepanowskiego, za
łożyciela Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w  Australii. Pier
wszy tom tej pionierskiej i nie
zwykle cennej pracy ukazał się 
dziewięć lat temu.

NOWA ZELANDIA

DZIEJE KASZUBÓW

Emigracja zarobkowa Polaków 
do Nowej Zelandii rozpoczęła się 
na początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Pochodziła ona 
głównie z zaboru pruskiego. Pier
wsza grupa, składająca się z 15 
rodzin pochodzących z Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, przybyła do 
portu Lytteltch w  roku 1872; osied
lono ją na Wyspie Południowej. 
Odkrycie pokładów złota oraz ko

nieczność budowania nowych dróg
i linii kolejowych były przyczyną 
sprowadzania robotników z Europy. 
Następna grupa polska, składająca 
się już z 66 osób, osiedliła się w  
Jackson Bay, 150 mil na południe 
od Hokitita. Polacy początkowo 
pracowali przy budowie dróg, póź
niej rząd oddal im pod uprawę rol
ną tereny w  pobliżu Smootwater. 
Velley.

Osiedlenie się Kaszubów na An
typodach było dziełem przypadku. 
Otóż w  dniu 12 kwietnia 1876 r., 
86 rodzin kaszubskich ze wsi Ko
koszki wypłynęło na statku „Fryc 
Royter” z Hamburga, by udać się 
do Ameryki. Kapitan, przekupiony 
przez kolonizatorów brytyjskich, 
skierował statek do Nowej Zelandii. 
Po czterech miesiącach podróży (4 
sierpnia) kaszubscy emigranci, wie
rząc święcie, że dopływają do Ame
ryki, zawinęli do portu Wellington. 
Osiedlono ich na podmokłych tere
nach Marshlandu, które obecnie są 
dzielnicą 200-tysięcznego Crist- 
church na Wyspie Południowej. 
Były to wówczas tereny dzikie
i nieuprawne, a jedynymi sąsiada
mi przez wiele lat byli miejscowi 
tubylcy, z którymi ludność kaszub
ska utrzymywała bardzo przyjazne 
kontakty. Polscy osadnicy szybko 
doprowadzili błotniste tereny do 
wysokiego poziomu kultury rolni
czej. Dzisiaj „polski” Marshland 
jest starannie zagospodarowanym 
okręgiem produkcji warzyw i owo
ców. Kaszubi zachowali rodzime 
tradycje i świadomość odrębności 
etnicznej, dzięki swemu uporowi
i podtrzymywaniu głębokiej trady
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cyjnej więzi rodzinnej, choć przez 
wiele lat pozbawieni byli jakiej
kolwiek pomocy. Do dziś spotkać tu 
można nazwiska kaszubskie: Dam- 
browskich, Witkowskich, Kukliń
skich.

PAM IĄTK I PO KASZUBACH

Obecnie w  Nowej Zelandii mie
szka ponad 3 000 Polaków; więk
szość z nich to Kaszubi' z pocho
dzenia. Powstałe w  1948 r. Stowa
rzyszenie Polskie zakupiło w Well
ington dom, w  którym koncentruje 
się życie towarzyskie Polonii. Mieś
ci się tam też biblioteka i sobotnia 
szkoła polska. Podobny dom pow
stał też w  Auckland. Polonia nowo
zelandzka, mimo swej skromnej 
liczby i rozproszenia po całym kra
ju, prowadzi bogatą działalność po
przez polonijne chóry, teatry, ze
społy pieśni i tańca; utrzymuje też 
z własnych funduszy 3 szkoły pol
skie.

W  czerwcu 1976 r. odbyły się 
uroczyste obchody 100-lecia pol
skiej emigracji w  Nowej Zelandii. 
W  uroczystości zorganizowanej w  
Taranaki wziął udział szef ambasa
dy polskiej, przewodniczący par
lamentu i przedstawiciel władz lo
kalnych, a prasa, radio i telewizja 
nadały jej duży rozgłos.

Do dziś centralnym miejscem 
spotkań Polonii nowozelandzkiej 
jest szkoła w  Marshlandzie, gdzie 
zorganizowano wystawę obrazującą 
początki kaszubskiego osadnictwa. 
Bujna uprawa warzyw i owoców 
na dawnych błotach wokół Christ- 
ehurch przypomina słowa kaszub

skiego poety H. Derdowskiego: 
„Nigdzie ju nie nalezesz dzys na 
świece kątka, gdze be po nas Ka
szubach nie beła pamiątka”.

ZWIĄZEK RADZIECKI

RESTAURACJA „KRAKÓW " 
W  KIJOWIE

W  Krakowie jest restauracja 
„Dniepr”, a w  Kijowie —  „Kra
ków”, przy Breslitowskim Prospek
cie.

Jest to nowoczesna i estetycznie 
urządzona restauracja z barem i 
salą bankietową, posiadająca 280 
miejsc konsumpcyjnych, wyróżnia- ' 
jąca się wystrojem wnętrz i sprzę
tem w  stylu krakowskim. Kelnerki 
„Krakowa” noszą w  dniach świą
tecznych regionalne stroje krako
wskie, a wieczorem orkiestra przy
grywa do tańca polskie melodie.

W  stałym jadłospisie „Krakowa” 
figuruje wiele potraw polskich. Do 
gustu kijowian najbardziej przy
padły, z przystawek: —  śledź po 
polsku, jajko faszerowane po pol
sku i pomidory po krakowsku, z 
zup —  grzybowa i krupnik, a z 
dań drugich —  wieprzowina po 
krakowsku, zrazy krakowskie i 
schab po staropolsku. Do polskich 
potraw zamawiane są oczywiście
i polskie trunki. Odbywają się tu 
również bankiety, przyjęcia wesel
ne i okolicznościowe.

Restauracja „Kraków” cieszy się 
dużą popularnością wśród miesz
kańców Kijowa i przyjezdnych tu
rystów.
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Cena 10 zł

„Trzymamy się tego, co zaw sze, co wszędzie, 
co przez wszystkich było wyznawane; to jest 
bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie".

/św. W incenty z Lerynu/


