KWARTALNIK
4/24/88

ST UDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE

S+UDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI
Robert S. Bilheimer
Znaczenie Amsterdamu 1948
Karol Karski
Czym jest Światowa Rada Kościołów?
Werner Sim pfendórfer
Co się stanie z ruchem ekumenicznym
Czterdziestolecie Światowej Rady Kościołów
Przegląd dokumentów na tem at jedności Kościoła
Kalendarium ważniejszych wydarzeń w historii
Światowej Rady Kościołów

PISMO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO

INSTYTUT PRASY I WYDAWNICTW „NOVUM”

S tu DIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE
KWARTALNIK
NR 4/24/88

WARSZAWA 1988

Komitet redakcyjny: Wanda Gmitrzak (sekretarz), Karol Karski (z-ca red. naczelnego),
Mikołaj Kozłowski, Wiktor M. Leyk (redaktor naczelny), Andrzej Morozowski, Grzegorz
Polak, Tadeusz Wyszomirski

STUDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE
(PL IS S N 0239—5541)
INSTYTUT PRASY I WYDAWNICTW „NOVUM”
WARSZAWA

Adres redakcji: 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4, telefon redakcji: 29-92-51 w. 273. Dział Kolportażu i Handlu
00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel.: 27-76-01. Nakład 1000 egz. Konto bankowe: NBP III O/Warszawa nr 1036-7777.
Cena jednego egz. zł. 150,-, prenumerata roczna zł 600,Warunki prenumeraty dla odbiorców zagranicznych:
Europa— 10$ USA, kraje zamorskie — 16$ USA lub równowartość w walucie danego kraju. Wpłacać prosimy na kon
to: Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4, NBP III Oddział Warszawa 10367777-151-5787 (Za kwartaj^pik „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”)

Skład wykonano w Prasowych Zakładach Graficznych RS W „Prasa-Książka-Ruch” w
Ciechanowie, druk i oprawa w Sp-ni Pracy Druk.-Introlig. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Nr zezw. GP-441/51/85 (k-71) 1000 egz. B-5

SPIS TREŚCI
DO CZYTELNIKÓW

.................................................................................................

9

ARTYKUŁY
Robert S. Bilheimer, Znaczenie Amsterdamu 1948 .
Streszczenie w języku angielskim i niemieckim

11
20

Karol Karski, Czym jest Światowa Rada Kościołów? .
Streszczenie w języku angielskim i niemieckim

23
32

Werner Simpfendörfer, Co stanie się z ruchem ekumenicznym?
Streszczenie w języku angielskim i niemieckim

34
41

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
Dokumenty dotyczące jedności kościoła

Piąte Zgromadzenie Ogólne ŚRK, Nairobi, Kenia, 23 listopada — 10 grudnia 1975
Jedność Kościoła — założenia i wymogi (raport sekcji II) . . .
. . .
Szóste Zgromadzenie Ogólne ŚRK, Vancouver, Kanada, 24 lipca — 10 sierp
nia 1983
Działania zmierzające do jedności (raport sekcji II) .

108

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w historii Światowej Rady Kościołów

117

93

KRONIKA
Kronika wydarzeń ekumenicznych (Karol Karski) .

121

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Antoni Grześkowiak)

133

CONTENTS
TO OUR READERS

9

ARTICLES
Robert S. Bilheimer, The Significance of Amsterdam, 1948 .
Summary in English and German

11
20

Karol Karski, What is the World Council of Churches?
Summary in English and German

23
32

Werner Simpfendörfer, What will happen with the Ecumenical Movement? .
Summary in English and German

34
41

REPORTS AND DOCUMENTS
Documents on church unity
First Assembly of the World Council of Churches, Amsterdam, Netherlands, August
22 — September 4, 1948
The Message ( E x c e r p t ) ..........................................................
The Universal Church in God's Design (Report of Section I) .

43
43

Central Committee of the WCC, Toronto, Canada, July 9—15, 1950
The Church, the Churches and the World Council of Churches. The Ecclesiological Significance of the WCC .
. 4 8
Third World Conference on Faith and Order, Lund, Sweden, August 15—28, 1952
A Word to the Churches .
.
.
.
.
.
Christ and his Church .

54
55

Second Assembly of the World Council of Churches, Evanston, USA, September
15—31, 1954
Our Oneness in Christ and Our Disunity as Churches (Report of Section I)

59

Third Assembly of the World Council of Churches, New Delhi, India, November 18-December 6, 1961
Report of the Section on Unity

67

Fourth World Conference on Faith and Order, Montreal, Canada, July 12—26, 1963
Word to the C h urches.................................................................................................
„All in Each Place”: the Process of Growing Together (Report of Section V) .

82
83

Fourth Assembly of the World Council of Churches, Uppsala, Sweden, July 4—20,
1968
The Holy Spirit and the Catholicity of the Church (Report of Section I) .

-December 10, 1975
What Unity Requires (Report of Section II)

98

Sixth Assembly of the World Council of Churches, Vancouver, Canada, July 24-AugustlO, 1983
Taking Steps Towards Unity (Report of Section II)

108

Chronological Table of Events in the History of the World Council of Churches

117

CHRONICLE
Chronicle of Ecumenical Events (Karol Karski) .

121

BIBLIOGRAPHY
Ecumenical Bibliography of Polish Periodicals (Antoni Grześkowiak) .

133

INHALTSVERZEICHNIS

Vierte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Uppsala, Schwe
den, 4. bis 20. Juli 1968
Der Heilige Geist und die Katholizität der Kirche (Bericht der Sektion I) .
Fünfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Nairobi, Kenia, 23.
November bis 10. Dezember 1975
Die Einheit der Kirche — Voraussetzungen und Forderungen (Bericht der Sek
tion I I ) .........................................................................................................................
Sechste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Vancouver, Kana
da, 24. Juli bis 10. August 1983
Schritte auf dem Weg zur Einheit (Bericht der Sektion II) .

108

Zeittafel zur wichtigsten Ereignissen in der Geschichte des Ökumenischen Rates
der Kirchen

117

92

98

CHRONIK
Chronik Ökumenischer Ereignisse (Karol Karski)

121

BIBLIOGRAPHIE
Ökumenische Bibliographie polnischer Zeitschriften (Antoni Grześkowiak)

133

DO CZYTELNIKÓW

Światowa Rada Kościołów, uznawana powszechnie za najdoskonalsze narzędzie w
służbie ekumenii, obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia swego istnienia. Powołana ofic
jalnie do życia na Zgromadzeniu Ogólnym w Amsterdamie dnia 23 sierpnia 1948 r. w obec
ności 350 delegatów reprezentujących 145 Kościołów z 44 państw, uchodziła zawsze za
najszerszą reprezentantkę ruchu ekumenicznego. Rada zrzesza dzisiaj 307 Kościołów
prawosławnych, anglikańskich, starokatolickich i protestanckich, a więc praktycznie
całe nierzymskokatolickie chrześcijaństwo.
Światowa Rada Kościołów nie jest w Polsce organizacją nieznaną. W obradach am
sterdamskich wzięła udział delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z naszego
kraju. W latach późniejszych przystąpiły do niej trzy dalsze Kościoły polskie: Polski Au
tokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki i Kościół Starokatolicki Ma
riawitów. Przedstawiciele wymienionych Kościołów uczestniczą regularnie w Zgroma
dzeniach Ogólnych, w posiedzeniach Komitetu Naczelnego i w pracach różnych komisji
ŚRK. Wielu wybitnych przedstawicieli Rady, w tym trzej pierwsi jej sekretarze generalni,
odwiedziło na przestrzeni minionych 40 lat Polskę, interesując się naszym życiem religij
nym i możliwością dawania świadectwa. Podczas tych wizyt, zwłaszcza w ostatnich kil
kunastu latach, dochodziło też do kontaktów wysokich przedstawicieli ŚRK z reprezen
tantami Kościoła Rzymskokatolickiego w naszym kraju.
Mimo tego zaangażowania i istniejących kontaktów, grono osób zorientowanych w
życiu i działalności ŚRK jest w Polsce stosunkowo niewielkie. Czasopismo od początku
swego istnienia stara się regularnie informować czytelników o najważniejszych inicjaty
wach podejmowanych przez tę organizację. Tegoroczny jubileusz postanowiliśmy wyko
rzystać dla obszerniejszego niż zwykle zaprezentowania nie tylko struktury organizacyj
nej i głównych kierunków działalności, ale również najważniejszych dokumentów
uchwalonych na przestrzeni minionego czterdziestolecia.
Numer otwiera artykuł Roberta S. Bilheimera poświęcony znaczeniu Zgromadzenia
Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie w 1948 r. Autor, który jest z pocho
dzenia Amerykaninem, był uczestnikiem tego wydarzenia, a w latach 1954—1963 pełnił
funkcję zastępcy sekretarza generalnego i dyrektora Wydziału Studiów ŚRK. Z jego ob
szernych wywodów warto w tym miejscu przytoczyć następujące myśli: To, co się \yjrdarzyło w Amsterdamie 23 sierpnia 1948 r., było nie tylko zarejestrowaniem nowego stosun
ku między wspólnotą w Chrystusie a otaczającym światem. Świadczyło to również o no
wym stosunku między wspólnotą w Chrystusie a 145 Kościołami członkowskimi, w któ
rych imieniu zawarto przymierze. Powołanie ŚRK wytworzyło nowe układy między Koś
ciołami założycielskimi. Natychmiast pojawiła się potrzeba zbadania „najgłębszych róż
nic między nami”. Uważano, że tylko przez bezlitosne ich ukazanie percepcja jedności
może być dostatecznie dalekosiężna. Było to potwierdzenie przekonania, że Bóg chce jed
ności w Kościele. W Amsterdamie zwrot od „przymierza” do „najgłębszej różnicy” był
Wyrazem tego przekonania oraz wiary i ufności, które się za nim kryły. Intencją uczestni
ków obrad było stworzenie podstaw umożliwiających wyrażanie i podtrzymywanie przy
mierza, które właśnie zawarli.
Artykuł Karola Karskiego — „Czym jest Światowa Rada Kościołów?” — koncentruje
się przede wszystkim na jej strukturze organizacyjnej. Autor omawia kolejno pracę stu-

dyjną i działalność praktyczną wykonywaną przez 3 zespoły programowe („Wiara i Świa
dectwo”, „Sprawiedliwość i Służba”, „Kształcenie i Odnowa”) oraz Sekretariat General
ny, z którym związane są te wydziały i służby, które pracują dla potrzeb całej Rady (Wy
dział Informacji, Wydział Finansów i Usług Centralnych, Instytut Ekumeniczny w Bossey, Biblioteka). W części końcowej zapoznaje czytelników z Centrum Ekumenicznym w
Genewie, które jest siedzibą nie tylko Światowej Rady Kościołów, lecz również 10 innych
organizacji wyznaniowych i międzywyznaniowych.
Ks. Werner Simpfendórfer, autor trzeciego zamieszczonego w tym numerze artykułu,
pełnił w swoim czasie, podobnie jak Bilheimer, odpowiedzialne funkcje w Światowej Ra
dzie Kościołów. Po latach aktywnego uczestnictwa w ruchu ekumenicznym dochodzi on
do wniosku, że ekumenizm zmienił się i przeżywa głęboki kryzys. Centrum Ekumeniczne
w Genewie nie jest już — jego zdaniem — ośrodkiem podejmującym śmiało i odważnie
wyzwania współczesnego świata. Kierownictwo Rady jest zdezorientowane i omija dra
żliwe tematy, a sztab współpracowników wykazuje bezradność. Wydaje się, że krytyka
Rady przez Simpfendórfera jest zbyt ostra i przesadzona. Nie ulega jednak wątpliwości,
że obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które najkrócej daje się ująć słowami:
„zmęczenie ekumenizmem”. Można jedynie wyrazić nadzieję, że zmęczenie to nie potrwa
zbyt długo, a kiedy przeminie, wówczas Kościoły i chrześcijanie ze zdwojoną energią i za
pałem przystąpią do budowania nowych mostów porozumienia i jedności.
W dziale „Sprawozdania i dokumenty” zamieszczamy najważniejsze dokumenty po
święcone sprawie jedności Kościoła, ogłoszone między Pierwszym (1948) a Szóstym
(1983) Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Rady Kościołów. Większość tych dokumen
tów ukazuje się w języku polskim po raz pierwszy, pozostałe zamieszczane były na ogół w
publikacjach niskonakładowych (wykonanych na powielaczu). Dzięki chronologicznemu
ułożeniu tych cennych tekstów w bieżącym numerze można łatwo prześledzić, jak na
przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwijała się koncepcja jedności Kościoła. Przypomnieniu
dotychasowej drogi przebytej przez ŚRK służy kalendarium ważniejszych wydarzeń oraz
dwa szkice (etapy w rozwoju ruchu ekumenicznego i schemat struktury organizacyjnej
ŚRK). Mamy nadzieję, że wszystkie zamieszczane przez nas materiały wzbogacą wiedzę
czytelników o Światowej Radzie Kościołów i ruchu ekumenicznym w ogóle.
Okolicznościowy charakter bieżącego numeru zmusił nas do rezygnacji z kilku sta
łych działów, za co serdecznie przepraszamy naszych Czytelników.

ARTYKUŁY

ROBERT S. BILHEIMER

ZNACZENIE AMSTERDAMU 1948
Co się wydarzyło w Amsterdamie
W poniedziałek 23 sierpnia 1948 r. o godzinie 10 siedziałem za sto
łem prezydialnym, na miejscu zarezerwowanym dla kierownictwa.
Wszyscy znajdowaliśmy się na podium sali znanej miłośnikom muzyki
na całym świecie, Concertgebouw w Amsterdamie. Ogromne audyto
rium było wypełnione. Zasiadający w nim ludzie reprezentowali 145
Kościołów. Przybyli z krajów leżących na wszystkich kontynentach.
Wśród ruin pozostawionych przez wojnę przystępowali do nowych
działań.
Zebrani przekonani byli, że oto znajdują się w ważnym punkcie
zwrotnym historii ludzkości. Wojna ukazała cały rozmiar wynaturzeń i
dezintegracji we współczesnych cywilizacjach. W Europie herkuleso
wym wysiłkiem broniono absurdalnego „nowego porządku”. Co więcej,
ludzie zdawali sobie sprawę, że ten „porządek” nie był nowy, lecz sta
nowił raczej koszmarne przedłużenie pewnych najgorszych cech sze
rzącego się zamętu. Zniszczenie miast, okaleczona gospodarka, miliony
zagubionych uchodźców i dipisów, przemieszczenia innych ogromnych
grup ludności, połączone z nędzą i cierpieniami — wszystko to przypo
minało o niedawnej wojnie. Co więcej, doszło do dalszych wybuchów w
postaci katastrofalnego podziału i rozlewu krwi w Indiach, które świe
żo uzyskały niepodległość, i zbrojnej walki o niepodległość w Indonezji.
Na wszystko rzucała apokaliptyczny cień bomba atomowa.
Jednocześnie jednak działy się rzeczy budzące nadzieje. Stany Zje
dnoczone, które wyszły z wojny nietknięte i pełne energii, znajdowały
się u szczytu swej roli liberalnego przywódcy. Zatwierdzono właśnie
Plan Marshalla; okupacja Niemiec przez aliantów i Japonii przez USA
nie miała charakteru zemsty, lecz stawiała sobie za cel odbudowę; trzy
lata wcześniej utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. Wizja
„jednego świata”, chociaż często ukazywana nazbyt romantycznie, speł
niała się jednak, świadcząc o istnieniu — nowych na Ziemi — ogólno
światowych współzależności.
W poprzedzającym wojnę okresie nazistowskim i podczas samej
wojny wiara chrześcijańska została poddana poważnym próbom. Cho
ciaż wielu zawiodło, szeroko stały się znane bohaterskie ruchy i indy
widualne przykłady nieugiętego posłuszeństwa Bogu. Pośród cierpień i
izolacji pojawiły się nowe, niezapomniane przeżycia jedności chrzęści-
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jańskiej. Podczas wojny i zaraz po jej zakończeniu niezliczeni chrześci
janie okazywali solidarność umęczonej ludzkości.
Wśród zgromadzonych tego poniedziałku w Concertgebouw było
wielu ludzi, którzy cierpieli i nie odstąpili od swych poglądów; którzy
walczyli i przekraczali linie walki; którzy odpowiadali na ludzkie po
trzeby podczas wojny, a gdy tylko wojna się skończyła, znów pospieszy
li z jeszcze większą pomocą; którzy wiedzieli, jak prawdziwa więź mię
dzyludzka może przyczynić się do jedności w Chrystusie. W okresie
wojny studiowałem teologię w USA, moje losy były zatem inne. Mogłem
się więc wiele nauczyć. Pracując z wieloma z tych ludzi przez parę mie
sięcy nad przygotowaniami do tego spotkania, siedząc teraz z nimi przy
stole, rozmawiając z nimi w kuluarach i słuchając ich, zostałem porwa
ny ich przekonaniem, że to spotkanie było istotnie punktem zwrotnym.
Była to okazja do wyznania wspólnej wiary i do powiązania Dobrej No
winy z obecnymi warunkami tego istotnie nowego świata i działających
w nim Kościołów.
Przygotowaniem do poniedziałkowego rannego spotkania było na
bożeństwo na rozpoczęcie, odprawione poprzedniego dnia w amsterda
mskim Nieuwe Kerk, symbolizującym nam w Holandii to, co najwyższe
i najpiękniejsze w naszej wierze '. Nie protokołowano rytmu umysłów i
serc podczas tego nabożeństwa, ale czułem moc niewypowiedzianej
wdzięczności, płynącej ku Bogu za łaskę, dzięki której mogliśmy wszys
cy się tam zgromadzić. Z ambony John R. Mott, potężny i jedyny w swo
im rodzaju symbol dotychczasowych osiągnięć ekumenicznych, podsu
mował wydarzenia przeszłości, a D.T. Niles ze Sri Lanki (wówczas jesz
cze Cejlonu), łączący w sobie głębię, błyskotliwość i energię, roztoczył
przed nami wizję przyszłości.
Symboliczny dla najgłębszych trosk tego zgromadzenia był fakt, że
na jego rozpoczęcie poproszono o głos najstarszego i najmłodszego z
ewangelistów. Kluczowym problemem, sferą, w której pracowały wszy
stkie umysły, i dziedziną, w której poruszał się duch wszystkich zebra
nych, była jedność Kościoła w powołaniu misyjnym — jedność w mo
mencie, kiedy powszechnie zmieniało się poczucie miejsca i historii.
Ci, którzy modlili się w Nieuwe Kerk, a teraz zgromadzili się w
Concertgebouw12, ucieleśniali historię chrześcijaństwa. Znajdowali się
tam przedstawiciele starożytnych Kościołów prawosławnego Wscho
du, Grecji, Konstantynopola i indyjskiego wybrzeża Malabaru; Kościo
łów anglikańskich i starokatolickich, z dawien dawna zakorzenio
nych na Zachodzie; protestanci z czasów Lutra i z czasów osiemnastoi dziewiętnastowiecznej ekspansji misyjnej do Azji, Afryki i Ameryki
Łacińskiej. Co więcej, ci ludzie, dysponujący odmiennymi osobistymi
1 Official Handbook, First Assembly of the World Council of Churches, Amsterdam, the
Netherlands, 22 August — 4 September 1948. „Welcome” from the Ecumenical Council
of the Netherlands and the Amsterdam Committee on Arrangements, s. 11.
2 Byli to delegaci, zastępcy delegatów, konsultanci, bratni delegaci z innych organizacji,
obserwatorzy, akredytowani goście i delegaci młodzieży. Pełne członkostwo przysługi
wało tylko delegatom. Konsultanci, bratni delegaci i delegaci młodzieży mogli zabie
rać głos na zaproszenie przewodniczącego. Obserwatorzy nie mieli ani prawa głosu,
ani nie mogli głosować. Patrz W.A. Visser’t Hooft (red.), The First Assembly of the
World Council of Churches, New York, Harper Bross, 1949, część: „Regulamin Świato
wej Rady Kościołów”, s. 202—213. Ten model członkostwa w zgromadzeniach prze
trwał w dużej mierze po dziś dzień.
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i kościelnymi doświadczeniami z okresu wojny i w związku z jej na
stępstwami, i wybiegający w przyszłość swoimi powojennymi nadzieja
mi, byli także świadectwem warunków współczesnego świata. Wszyscy
milcząco byli świadomi tego, że przedstawiciele Kościoła Rzymskoka
tolickiego, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszej pracy ekumenicz
nej, nie byli obecni i teraz.
W ów sierpniowy poniedziałkowy poranek przewodniczył zgroma
dzeniu arcybiskup Canterbury, Geoffrey Fisher. Udzielił on głosu cie
szącemu się wielkim poważaniem Amerykaninowi, Samuelowi McCrae
Cavertowi3, przewodniczącemu komitetu przygotowawczego, aby wy
jaśnił trzy aspekty programu Zgromadzenia Ogólnego, mianowicie pra
cę, modlitwę i studia. W wiele lat później z podziwem myślałem o tym,
jak benedyktyński w swym składzie był ten triumwirat, wbudowany w
strukturę całej właściwie późniejszej pracy ekumenicznej. Można było
wyczuć, że zgromadzenie ćwiczy się w cnocie cierpliwości, kiedy prze
mawiał dr Cavert — jak zwracałem się do swojego starszego przyjacie
la. Zebrani pragnęli przejść do głównych spraw tego poranka. Cavert,
człowiek o dystyngowanym wyglądzie, szczupłej postaci, szybki w ru
chach i myśli, mądrze streszczał się i wkrótce skończył. Przewodniczą
cy wezwał pastora Marca Boegnera, kierującego Komitetem Tymczaso
wym Światowej Rady Kościołów, aby przedstawił długo oczekiwaną
rezolucję.
Boegner, wówczas po sześćdziesiątce, był postacią imponującą, wy
soki, prosto się trzymający, siwowłosy, ozdobiony śnieżnobiałym, nie
skazitelnie utrzymanym wąsem. Posługiwał się tak wspaniałą francusz
czyzną, że nawet ja, nie znający francuskiego, siedziałem urzeczony
rytmem jego wymowy i stylu. W jego ustach rezolucja Komitetu Tym
czasowego brzmiała jak muzyka. Podczas wojny Boegner piastował
główne wysokie stanowiska w łonie francuskiego protestantyzmu i był
jego uznanym rzecznikiem. Czy to za rządu Vichy czy pod okupacją nie
miecką, Boegner śmiało głosił Chrystusa, protestując, pośrednicząc,
broniąc, chroniąc i pomagając wielu członkom ruchu oporu. Jako
chrześcijanin był przykładem wspaniałej transformacji heroizmu o gre
ckim rodowodzie. Później został członkiem Akademii Francuskiej, co
było niesłychanym zaszczytem dla przywódcy Kościoła protestanckie
go. W Concertgebouw Boegner ogłosił umilkłemu Zgromadzeniu ocze
kiwaną rezolucję.
Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów ogła
sza się niniejszym jako ukonstytuowane, w zgodności ze statutem zre
dagowanym w Utrechcie w 1938 r. i zaaprobowanym przez Kościoły;
Zgromadzenie składa się z osób, wyznaczonych na oficjalnych delega
tów Kościołów, które przyłączyły się do Rady; utworzenie Światowej
Rady Kościołów ogłasza się niniejszym za dokonane 4 .
Jeden z delegatów Kościoła Anglii zgłosił sprzeciw. Przewodniczą
cy wniósł sprzeciw wobec jego sprzeciwu i delegat ten nie zgłosił następ
nego. Wniosek został zgłoszony, przegłosowany i przyjęty nemine con
tradicente. Nastąpił teraz moment trochę żenującej ciszy, kiedy do
wszystkich umysłów dotarło znaczenie głosowania i stało się oczywiste,
3 Sekretarz generalny Federalnej Rady Kościołów Chrystusowych w Ameryce, organiza
cji, która była poprzedniczką obecnej Krajowej Rady Kościołów. Cavert był duchow
nym Kościoła Prezbiteriańskiego w USA.
4 W.A. Visser’t Hooft, op. cit. s. 27.
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że nie pomyślano o żadnym upamiętnieniu tej chwili. Fisher, szybko
wyczuwając sytuację, wezwał do cichej modlitwy i zakończył pięknymi,
spontanicznymi słowami prośby o błogosławieństwo Boże.
Sześć lat wcześniej inny arcybiskup Canterbury, William Tempie,
w swym kazaniu inauguracyjnym złożył wielki hołd ruchowi ekumeni
cznemu, mówiąc, że niemal przypadkowo powstała wielka światowa
społeczność; jest to nowy fakt naszej epoki 0. Tak więc na tym zebraniu
decydujące głosowanie przebiegało „niemal przypadkowo”, bez fanfar i
pompy. W tej niezwykłej prostocie wydarzenie to mówiło samo za sie
bie.
Wydarzenie w Amsterdamie jako przymierze

Nie skończyło się tylko na uchwaleniu rezolucji. Zgromadzenie
Ogólne pragnęło przesłać Kościołom członkowskim szczególny apel —
tworząc, nawiasem mówiąc, tym samym precedens dla następnych
zgromadzeń. W Amsterdamie sednem apelu była interpretacja głosowa
nia nad utworzeniem ŚRK. Pierwszy paragraf, po dokonaniu wyznania
wiary w Trójcę Św. i zwróceniu uwagi na podziały między dziećmi Bo
żymi, powiada: Lecz Chrystus uczynił nas swoją własnością, a w Nim
nie może być rozdwojenia. Gdziekolwiek Jego szukamy , odnajdujemy
się wzajemnie. Tu w Amsterdamie On wziął nas znowu w służbę, przeto
i my zobowiązaliśmy się wzajemnie i utworzyliśmy tę Światową Radę
Kościołów. Jest naszą stanowczą wolą trwać w łączności ze sobą \
Tak więc na mocy uchwalonej w poniedziałek rano rezolucji nie
utworzono tylko jakiegoś stowarzyszenia; nowo utworzona Światowa
Rada Kościołów nie była też w swoim charakterze czy intencjach prze
de wszystkim organizacją o charakterze instytucjonalnym lub instru
mentalnym. Działanie to rozumiano jako przymierze zawarte w odpo
wiedzi Chrystusowi, a określenie „zobowiązaliśmy się wzajemnie” zo
stało skonkretyzowane w klasycznie oszczędnym następnym zdaniu:
Jest naszą stanowczą wolą trwać w łączności ze sobą1.
Wydarzenie w Amsterdamie jako koinonia w ustalaniu nowej relacji
między „Kościołem” a „światem”

Amsterdam w dużej mierze został przygotowany w Instytucie Eku
menicznym w Bossey latem 1947 r. przez imponujące zgromadzenie
teologów, osób świeckich i kierowników Kościołów. Podczas tego spot
kania, przy herbacie podanej na trawniku, rozmawiałem z Hansem Hoekendijkiem, młodym, wysokim Holendrem o rumianej twarzy. Hoekendijk, który był znaną postacią w ruchu oporu, a potem miał wy
wrzeć silne piętno na ruchu ekumenicznym, czekał cierpliwie, żebym
skończył swój wywód. Potem, z ogromną mocą, do jakiej był zdolny, po
wiedział: „Bob, to jest koniec chrześcijańskości (Christendom). Ciągle567
5 F.A. Iremonger, William Temple, Archbishop of Canterbury, His Life and Letters, New
York, Oxford University Press, 1948, s. 387.
6 Cyt. za: H. Krüger, Katechizm ekumeniczny, Warszawa 1987, s. 54.
7 Autorką tego zdania była dr Kathleen Bliss z Kościoła Anglikańskiego; przewodniczą
cym Komisji ds. Orędzia był biskup Lesslie Newbigin z Kościoła Indii Południowych.
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widać jej ślady, ale nie licz na nie. Chrzęścijańskość jako taka skończy
ła się”.
Wszyscy, którzy czytali Kierkegaarda wiedzą, że tą „chrześcijańskość” atakowano już od pewnego czasu. Co więcej, myśl ekumeniczna
od 1910 r. stawiała opór, a w roku 1937 (konferencja w Oxfordzie) i
1938 (konferencja w Tambaram, Madras) w dużej mierze odrzuciła
koncepcję „chrześcijańskości”. Hoekendijk z mocą podkreślił: „Chrześcijańskość jako taka jest skończona”. Ważny był kres „chrześcijańskoś
ci”. Idea tego kresu nie była grą niczyjej wyobraźni historycznej. Był to
fakt historyczny, który wywarł decydujący wpływ na tożsamość chrześ
cijańską, na Kościoły, ruch ekumeniczny i Amsterdam.
Termin ten w takim sensie, w jakim używał go Hoekendijk i inni, zna
czył coś więcej niż „chrześcijaństwo” (Christianity), które z pewnością nie
było „skończone”. „Chrzęścijańskość” oznaczała corpus christianum hi
storii Europy. Mająca własną strukturę całość corpus christianum, oparta
na nawróceniu się Konstantyna ze wszystkimi tego epokowymi konsek
wencjami, i potwierdzona głoszoną przez Reformację zasadą cuius regio,
eius religio, determinowała w dużej mierze, choć nie wyłącznie, stosunek
Kościoła do otaczającego go społeczeństwa. To było „skończone”.
Powstanie państwa nazistowskiego w samym sercu corpus christia
num i odpowiedź udzielona na nie przez „Kościół wyznający” w Niem
czech, a później w innych krajach okupowanych przez Niemcy, ukazała
wyraźnie, że „chrzęścijańskość” w sensie corpus christianum dobiegła
kresu. Nie oznaczało to oczywiście, że Kościół powinien zaprzestać wy
wierania wpływu na otaczające go społeczeństwo. Oznaczało, że cha
rakter stosunku Kościoła do społeczeństwa uległ głębokiej zmianie.
Prorocy „końca chrześcijańskości” dostrzegali, że pozostały jeszcze śla
dy tego historycznego stosunku, jak np. niekiedy w stosunkach między
Kościołem a państwem w Wielkiej Brytanii i na kontynencie. Twierdzili
jednak uparcie, że sposób myślenia i wyznawanie Chrystusa na modłę
corpus christianum „skończyły się”.
Doświadczeniom europejskim, które doprowadziły do tej konklu
zji, towarzyszyły doświadczenia chrześcijan i Kościołów także gdzie in
dziej. W USA, chociaż rozdział Kościoła od państwa stał się tam oczy
wisty, wymieszanie się kultury chrześcijańskiej i narodowej wytworzy
ło amerykańską formę „chrześcijańskości”, w której łonie silny, aczkol
wiek będący mniejszością, ruch profetyczny dawał świadectwo od za
kończenia pierwszej wojny światowej. Dla chrześcijan Azji, zwłaszcza
na subkontynencie indyjskim, w Birmie i Indonezji (doświadczenia af
rykańskie pojawiły się później), w okresie Amsterdamu dwa czynniki
miały podstawowe znaczenie. Pierwszym było wrastanie Kościoła miej
scowego w kulturę azjatycką, a drugim przechodzenie od zależności ko
lonialnej do niepodległości.
Pora herbaty na trawniku w Bossey była już tłem wielu rozmów.
Pewnego dnia podczas spotkań przygotowawczych w 1947 r., po mojej
dyskusji z Hansem Hoekendijkiem, byłem świadkiem czegoś, co od razu
wydało mi się symboliczne. M.M. Thomas, który później stał się jednym
z przywódców Światowej Rady Kościołów, był pogrążony w rozmowie
z Johnem Baillie ze Szkocji, Emilem Brunnerem ze Szwajcarii i o. Georgesem Florowskim, rosyjskim emigrantem w Paryżu. Grupa promienio
wała niezwykłym ożywieniem: M.M. Thomas, gestykulując i rozprawia
jąc w tylko sobie właściwy sposób, mówił o doświadczeniach chrześci
jaństwa w Indiach, a pozostali słuchali go z najwyższą uwagą.
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Co tak zainteresowało tę grupę i dlaczego miało to symboliczne
znaczenie? Powodem ekscytacji było nagłe dostrzeżenie, iż indyjskie
doświadczenia Thomasa i doświadczenia pozostałych rozmówców były
zasadniczo takie same. Baillie, Brunner i Florowski byli świadkami zja
wiska, o którym mówił mi Hoekendijk — końca corpus christianum i
jego znaczenia dla Kościoła. Thomas uczestniczył w gromadzeniu sił, a
następnie realizacji niepodległości Indii. Zebrani na trawniku w Bossey
dostrzegali, że jako chrześcijanie stoją na wspólnym gruncie i że są czę
ścią tego samego Ciała Chrystusowego, tego samego Kościoła, z zasad
niczo takim samym stosunkiem do społeczeństwa, bez względu na po
stać czy historię tego Kościoła.
Te rozmowy, te doświadczenia powtarzały się wielokrotnie w okre
sie tuż powojennym, kiedy ludzie po raz pierwszy od lat mogli się spo
tykać 8. Odbywały się one w Amsterdamie. Ludzie ukształtowani przez
bardzo różne kultury i należący do Kościołów małych i dużych, o dłu
giej historii albo niedawno powstałych, na nowo wzajemnie dostrzegali
w sobie chrześcijan.
W tym tkwiły korzenie amsterdamskiego przymierza. Była to więź
wytworzona przez przeżycie koinonii w Chrystusie w nowej sytuacji na
świecie. Więź ta, której zapowiedzią były wcześniejsze osiągnięcia eku
meniczne, ożywiła Amsterdam i pomogła rosnąć przymierzu9.
Zgromadzenie w Amsterdamie jako koinonia wśród Kościołów

To, co się wydarzyło w Concertgebouw w Amsterdamie 23 sierpnia
1948 r., było nie tylko zarejestrowaniem nowego stosunku między koinonią w Chrystusie a otaczającym światem; świadczyło również o no
wym stosunku między koinonią w Chrystusie a 145 Kościołami człon
kowskimi, w których imieniu zawarto przymierze.
Powołanie Światowej Rady Kościołów, co było nowością w historii
chrześcijaństwa, wytworzyło nowe stosunki między Kościołami założy
cielskimi: Instytucjonalne aspekty członkostwa — uczestnictwo w pro
cedurach; dobieraniu personelu, w programach i finansowaniu nowej
organizacji —- aczkolwiek ważne, nie były podstawową konsekwencją
przymierza. Za wszystkim tym kryło się pytanie: jak członkostwo ŚRK
wpłynie na Kościół jako Kościół?
W samym Amsterdamie natychmiast pojawiła się potrzeba zbada
nia „najgłębszych różnic między nami”. Tu po prostu odnotowujemy, że
przymierze i zamiar utrzymania wspólnoty skłoniły obecnych tam do
dotarcia do sedna tych różnic. Uważano, że tylko przez bezlitosne ich
ukazanie percepcja jedności może być dostatecznie dalekosiężna.
Sądzę, że należy się nad tym zatrzymać. Dlaczego nie poświęcać
więcej czasu na głoszenie chwały Boga za dar przymierza, zamiast za
głębiać się w najpoważniejsze wciąż dzielące nas sprawy? Za kwestią
taktyczną — że Kościoły posuną się dalej na tej długiej drodze, jeżeli od
8 Zwłaszcza w Whitby, na spotkaniu Międzynarodowej Rady Misyjnej w 1947 r. Patrz
William Richey Hogg, Ecumenical Foundations, New York, Harper Bross, 1952, s.
334—342; Charles Ranson (red.), Renewal and Advance, Edinburgh, Edinburgh House
Press, 1953.
9 Patrz Ruth Rouse i Stephen Neill, The History of the Ecumenical Movement, 1.1. Lon
don, SCM Press, 1968.
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razu wezmą się za najtrudniejsze problemy — kryje się inna. Było to
potwierdzenie przekonania, które od początku ożywiało Ruch „Wiara i
Ustrój”, mianowicie, że Bóg chce jedności w Kościele. W Amsterdamie
zwrot od „przymierza” do „najgłębszej różnicy” był wyrazem tego
przekonania oraz wiary i ufności, które się za nim kryły.
Pod tym względem jednak Amsterdam spowodował wstrząs. Nie
potrzeba było wiele czasu, żeby pojawiło się zasadnicze pytanie: czy
członkostwo w ŚRK nie naraża na szwank opinii Kościoła o sobie? (De
klaracja z Toronto została zredagowana dwa lata później101). Trzeba tu
odnotować, jak daleko Amsterdam wykroczył poza zwykłe stowarzy
szenie Kościołów, powołane dla celów strategii czy wygody. Osoby od
powiedzialne za utworzenie Rady (mianowicie Komitet Tymczasowy
Światowej Rady Kościołów), zapraszając formalnie Kościoły jako takie
do delegowania swoich przedstawicieli do Amsterdamu, zapoczątko
wały proces, który nabrał charakteru eksplozywnego.
Eklezjologia, zwłaszcza w tym, co dotyczy opinii Kościoła o jego
stosunku do Kościoła powszechnego, z punktu nabrała życia i uległa
poszerzeniu. Przymierze miało natychmiastowe implikacje eklezjologi
czne: co Kościół członkowski sądzi o sobie i o innych Kościołach człon
kowskich jeśli chodzi o stosunek do Kościoła powszechnego?
Amsterdamskie doświadczenia i myśli dotyczące koinonii były
skierowane także do wewnątrz, ku odnowie życia w Chrystusie w łonie
Kościołów. Jest godne uwagi, że spośród możliwych podejść do odno
wy, najbardziej rozpowszechnione było podejście eklezjologiczne. Czy
to chodziło o rozmaite aspekty misji, czy jedności, czy życia samego
ludu kościelnego (laos), do odnowy nie dążono przede wszystkim przez
indywidualistyczne wezwania, aby być „w Chrystusie”. Biblijne okre
ślenie „w Chrystusie” rozumiano raczej jako ściśle personalne i wyra
żano je za pomocą terminów wspólnotowych, a więc biblijnych — ciało
i lud. Akceptując ten zasadniczy wspólnotowy charakter życia chrześ
cijańskiego jako kryterium i sposób odnowy, Amsterdam stanowił roz
winięcie poprzednich doświadczeń ekumenicznych. Doświadczenia te,
zwłaszcza w Oxfordzie i Madrasie, zrodziły przekonanie, że Kościół
Chrystusowy istnieje w Kościołach. Tłem tego było rzucone w Oxfor
dzie hasło, które przyjęło się i trwało przez lata mroku, „niech Kościół
pozostanie Kościołem”.
W Amsterdamie ludzie mówili o „Kościele w Kościołach” i o zada
niu ekumenicznym, polegającym na dopomożeniu Kościołowi, by zna
lazł swój wyraz w Kościołach. To, jak słusznie stwierdził Richard Nie
buhr w artykule napisanym w ramach przygotowań do Amsterdamu n ,
wiązało się z problemem grzechu w Kościołach. Istotnie, obszerna lite
ratura na temat Amsterdamu pełna jest zmagań z szerzącymi się w Koś
ciołach grzechami, takimi jak różnego rodzaju brak jedności, obojęt
ność oraz niewolnicze trzymanie się interesów narodowych, kulturo
wych i klasowych. Nie było nastrojów faryzeuszowskich — że ludzie
zaangażowani ekumenicznie mówili: „Należymy do Kościoła i musimy
zrobić porządki w Kościołach”; raczej powiadano, że to „my” tj. eku10 „Kościół, Kościoły i Światowa Rada Kościołów, Eklezjologiczne znaczenie ŚRK”. Polski przekład tego dokumentu publikujemy w bieżącym numerze (Red.).
11 H.R. Niebuhr, The Disorder of Man in the Church of God, w: The Universal Church in
God’s Design, t. I, the Amsterdam Assembly series London, SCM Press; New York,
Harper Bross, 1949.
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meniści i inni członkowie Kościołów grzeszyliśmy i pozwalaliśmy na to,
aby grzeszyły także nasze struktury kościelne. Musimy zatem żałować
za grzechy, wzywać również swoje siostry i braci do skruchy, i wstąpić
na drogę poprawy — wszystko w celu odnowy, dzięki której w Kościo
łach autentyczniej ukazałby się Kościół (powszechny).
Czy w Amsterdamie można było zatem postąpić inaczej i nie wzy
wać do odnowy? Całkiem niedawne były dowody odnowy, udokumen
towane we wnikliwym przeglądzie pióra Olive Wyona, zamieszczonym
w tomach związanych z przygotowaniami do Amsterdamu12. Wśród
członków Zgromadzenia Ogólnego byli ludzie z niemieckiego Kościoła
wyznającego i z krajów okupowanych w czasie wojny. Kościół ten oży
wił się w Barmen w 1934 r., zwracając się z wezwaniem do członków
Kościołów;13 Kościół ten ożywił się znowu, i w istocie Amsterdam stał
się możliwy, dzięki Stuttgarckiemu Wyznaniu Winy z 1945 r.14. Była to
odnowa tak dramatycznie kontrastująca z postawami po pierwszej woj
nie światowej, że aż zapierało to dech w piersiach. W okresie, kiedy
okupowanie przez nazistów kolejnych krajów w Europie odcięło misje
od wszelkiej pomocy, utrzymywano je przy życiu dzięki programowi
zwanemu „osierocone misje”; program ten, w apelach i działaniach,
przekraczał granice narodowe i wyznaniowe. Henry van Düsen, wybit
na amerykańska postać w Amsterdamie, napisał popularną książkę,
„They Found the Church There” („Znaleźli tam Kościół”), w której opi
sywał, jak personel wojskowy, rozsiany po całym obszarze Pacyfiku, ze
zdumieniem odkrywał, że Kościół był tam, wytrwały, oddany służbie i
żywy. W Amsterdamie ludzie słuchali i opowiadali o tych i innych zdu
miewających faktach, i mówili o łasce, dzięki której Kościół wciąż uka
zywał się pośród Kościołów.
Amsterdam poszedł dalej, wytyczając perspektywy, w których
„Kościół” odnawia „Kościoły”. W opracowaniu, które trzy lata później
stało się główną, udokumentowaną tezą15, Amsterdam ukazał swoje za
angażowanie na rzecz misji Kościoła i jedności Kościoła oraz inherentne konstruktywne napięcie między jednym a drugim elementem.
Zjawisko koinonii i jej gleba

Na Zgromadzeniu Ogólnym w Amsterdamie zaproponowano pew
ne podstawowe terminy lub kategorie dla wyrażania koinonii i gleby
(pokarmu — „nurture”) dla niej. Zauważmy, że ten „pokarm” jako taki
nie był tematem w Amsterdamie. Zgromadzenie odbywało się jednak
przy zasadniczym założeniu, że koinonia karmi się jednością myśli i
działania. W Amsterdamie uwidoczniło się to w trzech członach.
Po pierwsze, Zgromadzenie Ogólne podchwyciło i rozwinęło wcześ
12 Evidences of New Life in the Church Universal, ibid.
13 Edmund Schlink, The Witness of the German Church Struggle, ibid.
14 G.K.A. Bell, The Kingship of Christ: the Story of the World Council of Churches, Harmondsworth, England, Penguin Books, 1954, s. 46; przedruk przez Greenwood Press
Inc., Westport, Connecticut, 1979. W.A. Visser’t Hooft, The Genesis and Formation of
the World Council of Churches, Geneva, 1982, s. 59.
15 The Calling of the Church to Mission and Unity, Minutes of the Fourth Meeting of the
Central Committee, Rolle, Switzerland, 1951.
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niejszą ekumeniczną tradycję aktywnego myślenia jako formy dawania
świadectwa. Światowe konferencje począwszy od 1910 r., zwłaszcza
konferencje w Oxfordzie i Edynburgu w 1937 r. i w Madrasie w 1938 r.,
opracowały w obszernym zakresie myśl przygotowawczą, opublikowa
ną w licznych tomach. Obejmowały one żywotne tematy i problemy, a
autorami byli ludzie czynnie zaangażowani w głównych sferach zainte
resowania. Oparta na badaniach naukowych i refleksji, literatura ta
ogniskowała się na problemach, uważanych za krytyczne (ulubionym
słowem był termin „egzystencjalny”). Ogólnie biorąc, ten zbiór pism
ekumenicznych zawiera w sobie to, co się tu nazywa „aktywnym myśle
niem” jako formą świadectwa.
Amsterdam oparł się na tej tradycji, i cztery tomy pism przygoto
wujących to Zgromadzenie stanowią nadal żywe źródło. W stopniu nie
mniejszym niż poprzednie spotkania, a pod pewnymi względami nawet
w większym, Amsterdam był dobrze obmyślaną okazją do mobilizacji
energii intelektualnej Kościołów, które się tam spotkały. Świadomie
starano się tam wykorzystać tę energię do wyszukiwania spraw, pro
blemów i toków myślowych, które będą ważne dla życia Kościołów w
najbliższych latach. Sprawy potoczyły się tak, że podstawowy porządek
dnia z Amsterdamu obowiązywał przez okres do Trzeciego Zgromadze
nia Ogólnego w Delhi w 1961 r.
Po drugie, Amsterdam znacznie poszerzył tradycję „rozważnego
działania” jako dawania świadectwa. Przykładem tego było stworzenie
reprezentacji przy rządach i przy ONZ. Najpotężniejszym jednak dzia
łaniem pod tym nagłówkiem był Międzykościelny Komitet Pomocy i
Opieki nad Uchodźcami. Jeśli ktoś myśli, że ten program oznaczał po
prostu zbiórkę Czy kupno jakiejś żywności i wysłanie jej statkiem, albo
wsadzenie uchodźcy do samolotu i miłe powitanie go gdzie indziej, lub
przyznanie jakiemuś pastorowi w potrzebie stypendium na wypoczy
nek czy poratowanie zdrowia, to niewiele wie i odniósł tylko nader po
wierzchowne wrażenie. Działalność Międzykościelnej Pomocy i Służby
dla Uchodźców wymagała wiedzy teologicznej, politycznej, socjologicz
nej, psychologicznej, eklezjologicznej, finansowej i „zdroworozsądko
wej” najwyższej rangi. Pokarm przymierza potrzebował przemyślanego
działania jako świadectwa.
Po trzecie, w Amsterdamie wyraźnie był widoczny pewien wcześ
niejszy pogląd. Zaproszenie do przyłączenia się do ŚRK, wystosowane
do Kościołów przez Komitet Tymczasowy po konferencji w Utrechcie w
1938 r., zawierało memorandum wyjaśniające. Znajdowało się w nim
ważne zdanie. Mówiąc o nowej Radzie, memorandum stwierdzało: Cały
jej autorytet będzie polegać na znaczeniu, jakie jej mądre decyzje będą
miały dla Kościołów16. Kościoły nie miały przekazywać Radzie żadnej
władzy prawnej ani eklezjastycznej. Gdyby Rada miała mieć władzę, to
byłaby to władza tkwiąca w niej wewnętrznie.
Pogląd ten został rozwinięty w Amsterdamie. Zgromadzenie nie
dyskutowało nad jego znaczeniem ani nie badało go w inny sposób. Na
dało mu jednak treść. „Mądre decyzje”, jeśli Amsterdam ma tu być mia
rą, uzyskiwano dzięki żywemu połączeniu myśli i działania. Zgroma
dzenie Ogólne świadomie poprzestało na tym, by jego autorytet tkwił w
jego mądrości. Stanowiło to ostatni składnik pokarmu dla koinonii.

______ .

16 W.A. Visser’t Hooft, The Genesis, op. cit., s. 49.
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Czy przymierze amsterdamskie oznaczało, że chrześcijanie i ich
Kościoły rzucili się sobie w objęcia wskutek zmęczenia wojną i niepew
ności nowego świata? Raczej nie. „Przymierze” nie było jedynym prze
wodnim hasłem w Amsterdamie; oprócz niego było jeszcze potwierdze
nie, że Chrystus jest Panem.
Ktoś mógłby zapytać, dlaczego „Chrystus Panem”? Odpowiedź leży
w ostatnich ciężkich doświadczeniach. Lata zniszczeń, ruchu oporu i
wojny były głęboką próbą lojalności, połączoną z poważnym kosztem.
Próba taka nasuwała pytanie, wobec kogo jest się lojalnym? „Chrystus
Panem” — to była istota odpowiedzi chrześcijanina. Nie było to po
twierdzeniem hierarchii, lecz raczej przekonania, że ostatecznie nic nie
naruszy lojalności wobec tego Jednego w postaci sługi. W swych naj
głębszych implikacjach zwrot „Chrystus Panem” zakładał wspólnoto
wy charakter wiary w Trójcę Świętą, a w istocie prowadził do niego.
Odpowiedź ta umożliwiła obecnym w Amsterdamie dostrzeżenie
nowej sytuacji wspólnoty chrześcijańskiej w świecie. I faktycznie, i od
strony mentalności, Kościoły nie były już przede wszystkim wyróżnia
jącą się częścią corpus Christianum. Alternatywą „chrzęścijańskości”
była wzmożona świadomość Ciała Chrystusowego, Ludu Bożego, który
żyje w otoczeniu rozlicznych kultur i ludów świata. Zatem zgromadzeni
w Amsterdamie przedstawiciele tych ludów zrozumieli, że „koinonia”
nie jest niczym niejasnym czy sentymentalnym, lecz że ma charakter
„przymierza”. Ich intencją podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia
1948 r. było stworzenie podstaw uwożliwiających wyrażanie i podtrzy
mywanie przymierza, które właśnie zawarli.
W dziesiątą rocznicę Amsterdamu londyński „Times” zamieścił ar
tykuł wstępny, w którym była mowa o „wdzięczności, jaką będzie od
czuwać wiele Kościołów i wielu chrześcijan, za tę latarnię morską po
śród wzburzonego morza17. Można przypuszczać, żre nikt w Amsterda
mie nie oceniał tak wysoko tego, co tam stworzono. Wszyscy, jak moż
na, sądzić, żywili po prostu nadzieję, że łaska Bożej mocy umocni za
warte tam przymierze.
(Przekład za: „The Ecumenical Review”, Geneva 1988 nr 3—4)
Tłum.: J. Kruczyńska

THE SIGNIFICANCE OF AMSTERDAM 1948
(summary)

This article was first published in the quarterly of the WCC „The Ecumenical Reviev”
(Vo. 40, No. 3—4, 1988). His author, Robert S. Bilheimer, was associate general secretary and
director of the studies division of the WCC from 1954 to 1963. Later he was director of inter
national affairs of the National Council of the Churches of Christ in the USA.
The event which took place in the Concertgebouw in Amsterdam on 23 August 1948
not only registered a new relationship between the koinonia in Christ and the surroun
ding world; it also bespoke a new relationship between the koinonia in Christ and the 145
17 30 sierpnia 1958. Przedruk w „The Ecumenical Review”, v. XI, 1959, s. 112—113.
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member churches on whose behalf the covenant had been made. The existence of a World
Council of Churches put the constituent churches into a new relationship to one another.
There was an immediate need to explore ”our deepest difference”. Only by quite ruthlessly
exposing those, it was thought, could there be a sufficiently far-reaching perception of
unity. That was the reaffirmation of a conviction, that God wills unity in the church. At
Amsterdam, the turn from „covenant” to „deepest difference” was an expression of that
conviction and of the trust and faith which lay behind it.
Amsterdam developed previous ecumenical experience, that the Church of Christ
exists within the churches. At Amsterdam people spoke of „the Church within the chur
ches”, and of the ecumenical task of helping to bring the church to expression within the
churches. That involved the problem of sin in the churches. Amsterdam went further, de
lineating perspectives from which „Church” renews „churches”. Amsterdam showed its
commitment to the mission of the church and the unity of the church.
The Assembly operated under a crucial assumption, namely that this koinonia nur
tured by a unity of thought and action. At Amsterdam this appeared in three terms. First,
the Assembly seized upon and developed the earlier ecumenical tradition of active tho
ught as a form of witness. Amsterdam was the studied occasion for a mobilization of the
intellectual energy of its church constituency. It deliberately sought to engage this energy
in the discernment of issues, problems and lines of thought which would be important for
the life of the churches in foreseeable years ahead.
Second, Amsterdam greatly expanded the tradition of „thoughtful action” as wit
ness. Of this, representation to government and the UN was an example. There was, ho
wever, no more powerfull thrust under this head than interchurch aid and service to refu
gees.
Third, the Assembly was consciously content to let its work rest there, its authority
to lie in its own wisdom. That provided the final ingredient in the nurturing of the koino
nia.
„Covenant” was not the only guiding word at Amsterdam. Beyond it was the affir
mation of the Lordship of Christ. In its deepest implications, the „Lordship of Christ” im
plied the communal character of Trinitarian faith.
Delegates at Amsterdam understood that „koinonia” was neither vague nor senti
mental, but had the quality of „covenant” and the intention to maintain it. Their business
in those last two week of August 1948 was to establish the fundamental means of expres
sing and nurturing the covenant newly entered into.

DIE BEDEUTUNG VON AMSTERDAM 1948
(Zusammenfassung)

Der veröffentliche Artikel erschien in der Vierteljahresschrift des Weltkirchenrates
„The Ecumenical Review” (1988, Nr. 3—4). Der Autor dieses Artikels, Robert S. Bilheimer, war in den Jahren 1954—1963 stellvertretender Generalsekretär und Direktor der
Abteilung Studien des Weltkirchenrates. Später war er Direktor der Abteilung Interna
tionales des Landeskirchenrates in den USA.
Das was sich in Concertgebouw in Amsterdam am 23. August 1948 ereignete war
nicht nur. eine Festhaltung des neuen Verhältnisses zwischen Koinonia im Christus
und der umgebenden Welt; dieses besagte auch über das neue Verhältnis zwischen
der Koinonia im Christus und den 145 Mitgliedskirchen, in dessen Namen dieser Bund
geschlossen wurde. Die Gründung des Weltkirchenrates hat neue Beziehungen zwischen
den Gründungskirchen geschaffen. Sofort ist die Notwendigkeit erschienen „die tiefsten
Unterschiede unter uns” zu untersuchen. Man vertrat die Auffassung, dass nur durch ihre
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erbarmungslose Darstellung, die Perzeption der Einheit entsprechend weitreichend sein
kann. Dies war eine Bestätigung der Auffassung, dass Gott Einheit in der Kirche
wünscht. Die Wende vom „Bündnis” zum „tiefsten Unterschied” im Amsterdam war
Ausdruck dieser Überzeugung, des Glaubens und des Vertrauens, die dahinter steckten.
Amsterdam brachte eine Fortentwicklung der vergangenen ökumenischen Erfahrun
gen, dass die Kirche Christi in den Kirchen besteht. In Amsterdam sprachen die Men
schen über „die Kirche in den Kirchen” und über die ökumenische Aufgabe, die darin be
stand der Kirche zu helfen, damit sie ihren Ausdruck in den Kirchen findet. Dieses hängte mit dem Problem der Sünde in der Kirche. Amsterdam ging weiter, in dem Perspekti
ven gesetzt worden sind, in denen die „Kirche” die „Kirchen” erneuert. Amsterdam zeig
te ihr Engegemant für die Mission und Einheit der Kirche.
Die Versammlung fand unter der grundsätzlichen Voraussetzung statt, dass Koinonia von der Einheit des Gedankens und der Tat lebt. In Amsterdam ist dieses in drei Bere
ichen sichtbar geworden. Erstens, die Generalversammlung hat die frühere ökumenische
Tradition des aktiven Denkens als eine Form des Zeugnisses aufgenommen und weiter
entwickelt. Amsterdam war ein gut durchdachter Anlass die intelektuelle Energie der
Kirchen zu mobilisieren, die dort zusammengekommen sind. Man hat bewusst versucht
diese Energie zu nutzen, um Probleme herauszufinden, Gedankenwege, die für das Leben
der Kirchen in kommenden Jahren wichting sein werden.
Zweitens, Amsterdam hat bedeutend die Tradition der „Erwägung des Handelns”
als einer Zeugnisgabe ausgeweitet. Als Beispiel kann hier die Schaffung einer Vertretung
an den Regierungen und an der UNO dienen. Die aller grösste Aktivität war hier jedoch
das zwischenkirchliche Kommitee der Hilfe und Fürsorge für Flüchtlinge.
Drittens, die Generalversammlung hat sich bewusst darauf beschränkt, damit ihre
Autorität in der Weisheit bleibt. Das war der letzte Bestandteil der Nahrung für Koinonia.
„Bündnis” war jedoch nicht das einzig führende Stichwort in Amsterdam. Darüber
hinaus gab es noch eine Bestätigung, dass Christus Herr ist. In ihren tiefsten Implikatio
nen hat der Begriff „Christus Herr” den Gemeinschaftscharakter des Glaubens an die he
ilige Dreifaltigkeit vorausgesetzt.
Die versammelten Vertreter in Amsterdam haben es begriffen, dass „Koinonia”
nichts von der Sentimentalität oder dem Ungewissen enthält, aber dass sie den Charakter
eines „Bündnisses” hat. Ihre Absicht während der zwei letzten Augustwochen 1948 war
es Grundlagen für die Verkündung und Aufrechterhaltung des Bündnisses, den sie eben
geschlossen haben, zu schaffen.

KAROL KARSKI

CZYM JEST ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW
Na pytanie postawione w tytule można dać wiele odpowiedzi. Od
powiedź najbardziej bezpośrednią znajdziemy w „bazie dogmatycznej ”
Światowej Rady Kościołów, przyjmowanej przez wszystkie Kościoły
członkowskie. Brzmi ona:
Światowa Radą Kościołów jest społecznością Kościołów, które —
zgodnie z Pismem Świętym — wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bo
giem i Zbawicielem, i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do
czego są powołane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Światową Radę Kościołów utworzono w 1948 r. Jej zalążki były wi
doczne już jednak w najwcześniejszym okresie ruchu ekumenicznego i
znajdowały odbicie w rozpowszechniającym się coraz bardziej przeko
naniu, że trzeba coś zrobić dla przezwyciężenia podziałów, które sta
wiają w dwuznacznym świetle świadectwo wiary chrześcijańskiej.
Rada zrzesza dziś 307 Kościołów członkowskich działających na
wszystkich kontynentach, ^ościołów, do których przynależą chrzęści^
janie wszystkich ras i kolorów skóry. Większość związanych z Radą
wyznań chrześcijańskich — prawosławni, chrześcijanie oriental/". ; nglikanie, luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, kwakrzy, si urokatolicy — ma za sobą długą historię. Krótszym rodowodem wykazują
się natomiast Kościoły zielonoświątkowe oraz tzw. Kościoły niezależne
z Afryki i Azji, których powstanie nie było częstokroć wynikiem bez
pośredniej działalności misyjnej z Zachodu. Istnieją przykłady, że roko
wania unijne prowadzone przez dwa lub więcej Kościołów członkow
skich doprowadziły do powstania jednego zjednoczonego Kościoła.
Kościół Rzymskokatolicki nie jest wprawdzie członkiem Światowej
Rady Kościołów, ale w wielu dziedzinach ściśle z nią współpracuje.
Swój instytucjonalny wyraz współpraca ta znalazła we Wspólnej Gru
pie Roboczej, powołanej do życia w 1965 r. przez Światową Radę Koś
ciołów i watykański Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan. Obej
muje ona, ogólnie mówiąc, trzy dziedziny: dążenie do jedności, dawanie
wspólnego świadectwa i sprawy społeczne.
Światowa Rada Kościołów, która jest uważana powszechnie za
„najdoskonalsze narzędzie” w służbie ruchu ekumenicznego, współpra
cuje z wieloma organizacjami ekumenicznymi, jak regionalne i krajowe
rady^Kościołów, światowe związki wyznaniowe i inne grupy ekumeni
czne. Rada nie ma władzy ustawodawczej w odniesieniu do Kościołów
członkowskich, ale każdy z tych Kościołów zobowiązał się szukać dróg
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wiodących do widzialnego zamanifestowania jedności. Temu celowi
służą spotkania, studia teologiczne, dawanie świadectwa i działalność
służebna.
Dla wypełniania zadań, powierzonych jej przez Kościoły, Świato
wa Rada Kościołów zatrudnia w swojej siedzibie w Genewie ok. 300
współpracowników. Praca rozdzielona jest między trzy zespoły progra
mowe, które zajmują się pracą studyjną, poradnictwem i praktyczną
działalnością, i Sekretariat Generalny, z którym związane są te wydzia
ły i służby, które pracują dla potrzeb całej Rady. Każdy zespół progra
mowy dzieli się na 4 lub 5 podzespołów. Spróbujmy zapoznać się bliżej
ze strukturą Światowej Rady Kościołów.
Zespół Programowy I „Wiara i Świadectwo”

Zadanie tego zespołu polega na podejmowaniu inicjatyw przybli
żających upragnioną jedność Kościoła, pomaganiu Kościołom w wypeł
nianiu zadania misyjnego i szukaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące
znaczenia wiary chrześcijańskiej dla współczesnego społeczeństwa, w
którym dokonują się szybkie zmiany wywołane przez rozwój nauki i te
chniki.
W skład zespołu wchodzą:
1) Komisja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła

Zajmuje się ona problemami teologicznymi, które są ciągle jeszcze
przyczyną podziału między Kościołami. Jeden z najgłębszych podzia
łów kościelnych powstał ze sporu na temat rozumienia chrztu, euchary
stii i urzędu duchownego. Dlatego też — i to już dwadzieścia lat przed
utworzeniem Światowej Rady Kościołów — zajęto się intensywnie ba
daniem różnych poglądów na te kwestie. Wyniki wieloletniej pracy zo
stały podsumowane w dokumencie konwergencji w sprawie „Chrztu,
Eucharystii i Urzędu Duchownego”, przyjętym na posiedzeniu Komisji
do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w Limie (Peru) w 1982 r. Jest to do
kument o historycznym znaczeniu. Do połowy 1988 r. 170 Kościołów
różnych tradycji (w tym także Kościół Rzymskokatolicki) ustosunko
wało się oficjalnie do tego dokumentu. Innym punktem zainteresowa
nia Komisji jest następująca kwestia: w jaki sposób Kościoły mogą wy
znawać dzisiaj wiarę apostolską? Komisja śledzi też na bieżąco per
traktacje unijne między Kościołami na całym świecie. Cała ta praca na
rzecz jedności odbywa się w świadomości, że istnieje ścisły związek
między rozbiciem Kościoła a rozbiciem społeczności ludzkiej. Członka
mi Komisji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła są także teologowie wy
wodzący się z Kościołów, które, jak np. Kościół Rzymskokatolicki, nie
należą do Światowej Rady Kościołów.
2) Komisja do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji

Komisja ta pragnie pomóc chrześcijanom w zwiastowaniu, słowem
i czynem, całemu światu Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Przez podkre
ślenie istnienia ścisłej łączności między dążeniem do widzialnej jednoś
ci Kościoła a powołaniem misyjnym pragnie się uwrażliwić Kościoły na
potrzebę dawania wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Komisja
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upowszechnia informacje i sprawozdania o tym, jak Kościoły wypełnia
ją swoje zadanie w dziedzinie zwiastowania, poza tym pomaga Kościo
łom znajdować na własnym terenie nowe zadania misyjne. W porozu
mieniu z Kościołami Komisja sformułowała następujące priorytety w
dziedzinie misji światowej: zaangażowanie po stronie biednych w mieś
cie i na wsi, ewangelizacja uwzględniająca wszystkie aspekty życia lu
dzkiego, badanie stosunków między Ewangelią a kulturą. Ogłaszając
dokument: „Misja i ewangelizacja — deklaracja ekumeniczna” (polski
przekład zamieściliśmy w nr 1 z br.) chciano przyjść z pomocą Kościo
łom w ich refleksji nad misyjnym wymiarem życia i działania. Komisja
przygotowuje kolejną Światową Konferencję Misyjną, która odbędzie
się w San Antonio (Teksas, USA) na przełomie maja i czerwca 1989 r.
Jej główny temat sformułowano następująco: „Bądź wola Twoja — mi
sja zgodna z testamentem Chrystusa”.
3) Kościół i Społeczeństwo

Podzespół ten w sposób szczególny absorbuje następująca kwestia:
jakie znaczenie ma wiara chrześcijańska we współczesnym świecie,
zwłaszcza w obliczu oszałamiających przemian wywołanych najno
wszym rozwojem nauki i techniki? Studia, prowadzone w ramach „Ko
ścioła i Społeczeństwa”, w których uczestniczą zarówno teologowie jak
i naukowcy i technicy, wyostrzyły świadomość wielu chrześcijan na tak
palące problemy jak: zachowanie stworzenia, kontrola nowych techno
logii oraz ich oddziaływania na społeczeństwo i środowisko naturalne,
aspekty teologiczne trwającej wieki debaty między wiarą a nauką.
4) Dialog z Przedstawicielami Religii

Podzespół ten próbuje budować mosty porozumienia, które mają
umożliwić wyznawcom Jezusa Chrystusa nawiązanie rzeczowego dia
logu z wyznawcami innych religii, zwłaszcza z buddystami, hinduistami, żydami, muzułmanami i wyznawcami religii tradycyjnych (pierwot
nych). Podzespół zachęca do podejmowania dialogu międzyreligijnego
na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej, i to zarówno w społeczeństwach,
w których obecność wielu religii występowała od dawien dawna, jak
też i tam, gdzie codzienne spotkanie z wyznawcami innych religii jest
doświadczeniem dosyć nowym. Dialogi inicjowane przez podzespół
mają zachęcać do wspólnego badania określonych kwestii oraz służyć
realizacji prawdziwej wspólnoty międzyludzkiej. Inne ważne zadanie
polega na udzielaniu pomocy Kościołom w układaniu sobie życia w śro
dowisku wieloreligijnym oraz na refleksji nad problemami wiary i
świadectwa, wynikającymi ze spotkania wyznawców różnych religii.
Zespół Programowy II „Sprawiedliwość i Służba”

Zespół ten dysponuje największą częścią budżetu Rady. Pomaga on
Kościołom w walce z nędzą, niesprawiedliwością i uciskiem. Za pośred
nictwem 5 podzespołów oraz ogólnych inicjatyw na rzecz sprawiedli
wości, pokoju i zachowania stworzenia, zespół ten pragnie wspierać
współpracę ekumeniczną w dziedzinie służby na rzecz ludzi będących
w potrzebie oraz w dziedzinie zaangażowania na rzecz wolności, god
ności człowieka i solidarności ogólnoświatowej.
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1) Komisja Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchcfdźców i Świata

Stwarza ona Kościołom możliwość wspólnego pomagania potrze
bującym w całym świecie. Corocznie za pośrednictwem tej Komisji
przekazywane są środki pieniężne i dobra materialne wartości wielu
milionów dolarów na rzecz realizacji programów opieki społecznej i ro
zwoju gospodarczego w ponad 80 krajach. Rodzaj udzielanej pomocy
jest konsultowany z miejscowymi Kościołami. Komisja odgrywa ważną
rolę pośrednika zarówno w uzyskiwaniu niezbędnych środków od Koś
ciołów i kościelnych organizacji pomocy, jak i przy rozdzielaniu tych
środków. Nigdy nie ustająca fala uchodźców, powodowana wojnami,
głodem, katastrofami żywiołowymi sprawia, że Kościoły członkowskie
w wielu częściach świata mają do wypełnienia coraz poważniejsze za
dania. To samo można powiedzieć o sytuacji robotników cudzoziems
kich, sierot, ofiar epidemii i gwałcenia praw człowieka.
2) Komisja do Spraw Kościelnej Służby w Rozwoju

Zajmuje się ona sprawiedliwością ekonomiczną na płaszczyźnie
światowej. W tym celu bada społecznie ważne problemy, takie, jak teo
rie ekonomiczne, ideologie i mechanizmy władzy. Szuka też sposobów
do wyrażenia solidarności z walką ubogich o sprawiedliwość i niezależ
ność. Ekumeniczny Fundusz Rozwojowy jest dla Kościołów jedną z mo
żliwości udzielania bezpośredniego wsparcia finansowego ubogim w
ich walce.
3) Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych

Komisja ta próbuje składać chrześcijańskie świadectwo pośród
międzynarodowych kryzysów, informując o tym, co dzieje się w wielu
częściach świata, ukazując głębsze przyczyny kryzysów. Gdzie tylko
jest to możliwe i wskazane, Światowa Rada Kościołów interweniuje w
takich sytuacjach. Jednym razem dzieje się to za pośrednictwem władz
ONZ, innym razem przez kontakty z przedstawicielami rządowymi, je
szcze innym razem przez zachęcanie Kościołów członkowskich do zaj
mowania stanowiska i do odpowiedniego działania. W obliczu wyścigu
zbrojeń i rosnącej militaryzacji głównym zainteresowaniem Komisji są
stałe wysiłki na rzecz trwałego pokoju w świecie. Komisja współpracu
je od dawna z innymi organizacjami międzynarodowymi w śledzeniu
przestrzegania praw człowieka w różnych częściach świata. Wykorzy
stuje ona każdą okazję do występowania w obronie ludzi, którym od
mawia się przysługujących im^praw.
4) Program Zwalczania Rasizmu

Pragnie on przyjść z pomocą Kościołom, publikującym różne de
klaracje potępiające rasizm jako nie dające się pogodzić z ideami
Ewangelii postępowanie, w „przekuwaniu” tych deklaracji we wspólny
czyn o korzystnych następstwach dla uciskanych ras ludzkich w całym
świecie, zwłaszcza dla ofiar apartheidu w Republice Południowej Afryki.
Zaangażowane w program osoby uwrażliwiają opinię społeczną na po
litykę rządów i koncernów ponadnarodowych, które wspierają rasizm
pod względem ekonomicznym. Próbują dociec, jak dalece teologia jest
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wykorzystywana dla podtrzymywania przesądów rasowych, wskazują
na możliwości zwalczania tych przesądów. Zajmują się dementowa
niem fałszywych informacji oraz czynią starania o przedstawianie
prawdziwych faktów z zakresu dyskryminacji rasowej. Co roku ze
specjalnego funduszu rozdziela się dotacje dla organizacji prowadzą
cych aktywną walkę z przejawami rasizmu w świecie.
5) Chrześcijańska Komisja Zdrowia

Przychodzi ona Kościołom z pomocą w definiowaniu specyficznie
chrześcijańskiego rozumienia problemów zdrowia i uzdrawiania.
Szczególną troską Komisji jest występujący w wielu regionach świata
głód i niedożywienie. Poddaje ona krytycznej ocenie tradycyjne metody
uzdrawiania. Próbuje uwrażliwić opinię społeczną na potrzeby zdro
wotne poszczególnych grup ludzkich, takich, jak kobiety, dzieci, nie
pełnosprawni pod względem fizycznym i umysłowym, ludzie starzy, al
koholicy i innego rodzaju nałogowcy.
Zespół Programowy III „Kształcenie i Odnowa”

Jak Kościoły mogą wyposażyć lud Boży w skuteczne środki służące
odnowie życia kościelnego i jak mogą zapewnić mu odpowiedzialny
udział w działaniu Boga wobec zmieniającego się świata? Tak sformu
łował swoje zadania Zespół Programowy III. Swoją inspirację czerpie
on z wizji Kościoła, który jest powołany do bycia uczącą się, świadczą
cą, wszechobejmującą i służącą wspólnotą. Zespół ten dzieli się na pięć
podzespołów, a uwaga jego członków koncentruje się na czterech kwe
stiach: edukacji ekumenicznej, odnowie, współdziałaniu, kształceniu
dla potrzeb parafii.
1) Odnowa i Życie Parafialne

W ramach tego podzespołu oferuje się parafiom pomoc w dziedzi
nie odnowy życia religijnego. Celowi temu służą: nowe formy życia na
bożeństwo wego, modlitwy ekumeniczne oraz praca studyjna poświęco
na życiu duchowemu dostosowanemu do dzisiejszych czasów. Kluczem
do tej odnowy jest rozumienie laikatu jako ludu Bożego. Dlatego też pod
zespół ten interesuje się żywo działalnością ewangelickich, katolickich i
prawosławnych akademii i ośrodków studyjnych, których głównym za
daniem jest praca wśród świeckich. W ramach prowadzonej działalnoś
ci dąży się do połączenia życia kultowego wspólnoty lokalnej z jej po
wołaniem do bycia w świecie wspólnotą służebną. Podzespół utrzymuje
kontakty z ruchami odnowy w całym świecie, m.in. z ruchem charyz
matycznym i z afrykańskimi Kościołami niezależnymi.
2) Kobieta w Kościele i Społeczeństwie

Światowa Rada Kościołów i jej Kościoły członkowskie są zobowią
zane do urzeczywistniania nieograniczonego współdziałania kobiet we
wszystkich dziedzinach życia wspólnoty chrześcijańskiej. Podzespół
ten czyni więc starania mające na celu szkolenie żeńskich przywódców
życia kościelnego różnych szczebli, wsłuchując się w potrzeby kobiet w
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dziedzinie teologii i kultu religijnego, zajmuje się rozpowszechnianiem
ich poglądów. Zapoznaje się z opinią kobiet działających w ruchach na
rzecz pokoju i sprawiedliwości, interesuje się losem kobiet będących
ofiarami przemocy i rasizmu, kobiet żyjących w ubóstwie lub zmuszo
nych do pracy poza granicami własnego kraju.
3) Młodzież

Podzespół ten pragnie skłonić młodych ludzi do głębszej refleksji
nad wiarą chrześcijańską oraz do intensywniejszego zainteresowania
się życiem Światowej Rady Kościołów i własnych Kościołów. Ułatwia
jąc kontakty z ekumenicznymi ruchami młodzieżowymi w różnych czę
ściach świata oraz zapoznając młodych ludzi bezpośrednio z problema
mi sprawiedliwości i pokoju, podzespół ten stworzył podstawy do lep
szego zaangażowania się młodzieży w sprawy Kościoła i społeczeństwa.
4) Kształcenie

W ramach tego podzespołu rozważa się różne sposoby kształcenia,
które uważa się za'niezbędne, jeśli dzieci, młodzież i dorośli mają moc
niej angażować się w skomplikowane problemy Kościoła, w sposób bar
dziej zrozumiały wyrażać swą wiarę, bardziej interesować się potrzeba
mi innych oraz w większej mierze okazywać gotowość do przejmowania
odpowiedzialności za sprawy Kościoła i społeczeństwa. Obok tworze
nia możliwości wspólnego zapoznawania się z problemami ruchu eku
menicznego, podzespół wspiera inicjatywy kościelne w następujących
dziedzinach: elementarne kształcenie dorosłych i alfabetyzacja, praca
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i rozwoju, umacnianie życia rodzin
nego, studia biblijne, ocena pracy kościelnych ośrodków kształcenia.
Biuro stypendialne działające przy podzespole dysponuje środkami do
kształcenia ekumenicznych przywódców.
5) Edukacja teologiczna

Podzespół ten oferuje swą pomoc Kościołom w całym świecie pod
czas rewizji i reformy programów kształcenia teologicznego oraz przy
gotowywania do urzędu duchownego. Punktem wyjścia w podejmowa
nych działaniach jest przekonanie, że urząd ten jest własnością całego
ludu Bożego. Podzespół stara się o to, aby problemy pokoju, sprawiedli
wości i życia duchowego stały się integralną częścią składową kształce
nia teologicznego wszystkich członków Kościoła. Organizowane posie
dzenia wykładowców teologii wywodzących się z różnych środowisk
społecznych, politycznych, ekonomicznych i konfesyjnych, w celu wy
miany poglądów i doświadczeń, przyczyniają się do kształtowania po
stawy ekumenicznej i lepszego wniknięcia w myśl teologiczną różnych
części świata. Podzespół pośredniczy także w przekazywaniu środków
finansowych przeznaczonych dla kształcenia przyszłych duchownych.
Sekretariat Generalny

Biuro sekretarza generalnego koordynuje pracę trzech zespołów
programowych, utrzymuje kontakty z Kościołami i innymi organizacja
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mi ekumenicznymi oraz objaśnia pracę Rady. Sekretarz generalny kie
ruje całym sztabem współpracowników. W pracy wspomaga go trzech
zastępców sekretarza generalnego, z których każdy stoi na czele jedne
go zespołu programowego.
Z Sekretariatem Generalnym powiązany jest Wydział Informacji,
który zapoznaje Kościoły i opinię publiczną z pracą prowadzoną przez
ŚRK. Komunikaty prasowe, ukazujący się co tydzień biuletyn informa
cyjny (w języku angielskim i francuskim), miesięcznik, specjalny biule
tyn dla rozgłośni radiowych, kwartalniki, książki, fotografie, filmy i
kasety — przybliżają działalność Światowej Rady Kościołów i całego
ruchu ekumenicznego. Sztab tłumaczy służy pokonywaniu barier języ
kowych, których nie da się uniknąć w organizacji, której członkowie
pochodzą z przeszło 100 krajów.
Odpowiedzialność za administrowanie finansami Rady i za zdoby
wanie dla niej nowych środków pieniężnych ponoszą: Wydział Finan
sów oraz Biuro do Spraw Koordynowania Dochodów i Zdobywania
Środków. Z kolei Biuro do Spraw Ekumenicznego Dzielenia się Zaso
bami proponuje biednym i bogatym Kościołom odpowiedniejsze możli
wości dzielenia się tym, co posiadają, przy czym chodzi tu nie tylko o
zasoby pieniężne, ale również ludzkie i duchowe.
Instytut Ekumeniczny Światowej Rady Kościołów w Bossey k. Ge
newy organizuje corocznie, uznany przez Uniwersytet w Genewie, czte
romiesięczny semestr studiów, w ramach którego osoby zainteresowane
z całego świata zostają wprowadzone w problemy współczesnego ruchu
ekumenicznego. W okresie pozostałych 8 miesięcy odbywają się w Bos
sey krótsze konferencje i seminaria poświęcone tematom, które są
wspólną troską Kościołów.
Biblioteka ŚRK zawiera archiwa Rady oraz bogaty zbiór książek i
czasopism poświęconych problemom ruchu ekumenicznego.
Biuro ŚRK w Nowym Jorku dostarcza Kościołom członkowskim w
USA informacji o działalności Rady.
Władze zwierzchnie

Najwyższym gremium Światowej Rady Kościołów są Zgromadze
nia Ogólne, które odbywają się co 7—8 lat. Uczestniczą w nich delegaci
wszystkich Kościołów członkowskich. Ostatnie, VI Zgromadzenie Ogó
lne odbyło się w 1983 r. w Vancouver (Kanada). Następne, VII Zgroma
dzenie Ogólne, zbierze się na początku 1991 r. w stolicy Australii Canberze.
Celem Zgromadzeń Ogólnych jest podsumowanie działalności za
minione 7—8 lat, ustalanie programów działalności na następny okres
oraz wybór Prezydium i 150-osobowego Komitetu Naczelnego. Są to
organy kierownicze Rady w okresie między Zgromadzeniami Ogólnymi.
Komitet Naczelny wybiera też sekretarza generalnego i członków róż
nych komitetów, mianuje współpracowników i akceptuje budżet Rady.
Komitet Naczelny zbiera się zazwyczaj raz w roku.
Komitet Naczelny wybiera spośród siebie przewodniczącego,
dwóch zastępców przewodniczącego i 16 dalszych członków, którzy
tworzą Komitet Wykonawczy. W skład Komitetu Wykonawczego
wchodzą także prezydenci. Zajmuje się on realizacją uchwał Komitetu
Naczelnego.
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Praca każdego Zespołu Programowego jest kontrolowana i koordy
nowana przez Komitet Zespołu Programowego, w którego skład wcho
dzą członkowie Komitetu Naczelnego i przedstawiciele każdego podze
społu. Taki Komitet istnieje też w ramach Sekretariatu Generalnego.
Każdy z podzespołów posiada Grupę Roboczą (niekiedy zwaną tak
że Kuratorium, Komitetem lub Komisją) złożoną z 12—30 członków
(wśród których co najmniej dwóch musi być członkami Komitetu Na
czelnego), która zajmuje się ustalaniem szczegółowego programu pracy.
Przewodniczącym Komitetu Naczelnego jest ks. dr Heinz Joachim
Held z Kościoła Ewangelickiego w RFN. Funkcje zastępców przewod
niczącego Komitetu Naczelnego sprawują: metropolita Myry Chrysostomos — przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopo
la oraz dr Sylvia Talbot z Afrykańskiego Kościoła Metodystyczno-Episkopalnego w USA.
W skład 7-osobowego Prezydium wchodzą: abp W.P. Khotso Makhulu — Kościół w Prowincji Afryki Środkowej (anglikanin), Botswana;
metropolita Paulos Mar Gregorios — Prawosławny Kościół Syryjski
Malankaru, Indie; pani R. Nita Barrow — Kościół Metodystyczny z
Wysp Karaibskich oraz Ameryki Środkowej i Południowej, Barbados;
bp Johannes Hempel — Związek Kościołów Ewangelickich w NRD (lu
teranin); dr Marga Bührig — Szwajcarski Związek Kościołów Ewange
lickich (reformowana); dr Lois Wilson — Zjednoczony Kościół w Kana
dzie; patriarcha Ignatios IV — Patriarchat Grecko-Prawosławny An
tiochii i całego Wschodu.
Funkcję sekretarza generalnego sprawuje od 1 stycznia 1985 r. dr
Emilio Castro z Kościoła Metodystycznego Urugwaju.
Finanse ŚRK

Budżet Światowej Rady Kościołów jest odbiciem jej działalności.
Większość środków pochodzi od Kościołów członkowskich oraz zwią
zanych z nimi organizacji wyspecjalizowanych w dziedzinie misji i po
mocy. Na realizację określonych projektów wpływają także środki pie
niężne od świeckich i państwowych agend i fundacji.
Nie istnieje składka członkowska w ustalonej wysokości. Kościoły
przekazują na cele Rady tyle, ile mogą. Zdecydowana większość wpły
wów pochodzi od Kościołów w Europie Zachodniej i Ameryce Północ
nej. Kościoły z krajów o niewymienialnej*walucie wnoszą swój wkład
przez finansowanie organizowanego u siebie posiedzenia jakiegoś gre
mium lub komisji ŚRK.
W ostatnich latach wskutek poważnej obniżki kursu dolara Rada
znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki dobrowolnemu pod
niesieniu składki przez wiele Kościołów członkowskich i wprowadzo
nym oszczędnościom, które objęły także redukcję personelu, zdołano się
na jakiś czas uporać z problemami finansowymi.
Budżet Światowej Rady Kościołów w 1987 r. wynosił ponad 41 mi
lionów franków szwajcarskich. Ponad 40% całego budżetu zużył Zespół
Programowy II, 15% Zespół Programowy III, 12% Zespół Programowy
I, 10% Wydział Informacji, 8% administracja, 6% Sekretariat General
ny, 6% Instytut Ekumeniczny w Bossey, 1% biblioteka.
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Centrum Ekumeniczne w Genewie

Siedziba Światowej Rady Kościołów mieści się przy route de Ferney 150 w Genewie. To nowoczesne Centrum Ekumeniczne zostało wy
budowane w 1964 r. Rada nie jest tutaj jedynym lokatorem, aczkolwiek
jej pracownicy stanowią trzy piąte ogółu zatrudnionych. Oprócz Rady
swoje pomieszczenia biurowe w Centrum Ekumenicznym posiadają:
Światowa Federacja Luterańska, Światowy Alians Kościołów Refor
mowanych, Światowa Rada Metodystyczna, Konferencja Kościołów
Europejskich, Rada Kościołów Bliskiego Wschodu oraz przedstawiciel
stwa Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, Patriarchatu Mo
skiewskiego, Zjednoczonego Kościoła Chrystusowego, Kościoła Braci i
Kościoła Prezbiteriańskiego w USA. Ogółem w Centrum Ekumenicz
nym pracuje blisko 500 osób z przeszło 50 krajów.
Centralną część kompleksu budynków złożonych z 4 skrzydeł two
rzą: hala wejściowa, kaplica, sala konferencyjna, sala kinowa i hala
wystawowa.
Ośrodkierh życia i działania Centrum Ekumenicznego jest kaplica.
Tutaj gromadzą się członkowie sztabu na cotygodniowym nabożeń
stwie, codziennej modlitwie oraz z okazji różnych uroczystości. Kaplica
ma wystrój nowoczesny, w środku znajduje się duży 4-metrowy krzyż
drewniany. Przed krzyżem, na podwyższonej platformie, znajdują się
ołtarz, ambona, pulpit i ikonostas (dar Kościoła Prawosławnego Gre
cji). W ścianach zewnętrznych kaplicy umieszczono kolorowe szyby z
abstrakcyjnymi motywami. Przy wejściu, po prawej stronie, znajduje
się mozaika obrazująca chrzest Chrystusa w Jordanie. Jest to dar pa
triarchy Konstantynopola Athenagorasa I; jej oryginał znajduje się w
Daphnę k. Aten. Kopia ikony Rublowa na ołtarzu, przedstawiająca
Trójcę Świętą, jest darem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Krzyż
ze srebra i marmuru podarował Armeński Kościół Apostolski, Biblię
umieszczoną na ołtarzu — Światowy Związek Towarzystw Biblijnych,
organy — Związek Kościołów Ewangelickich w NRD.
Obok kaplicy znajduję się sala konferencyjna. Tutaj odbywają się
najróżniejsze posiedzenia Światowej Rady Kościołów, konferencje pra
sowe i inne spotkania. W sali zainstalowane są urządzenia umożliwia
jące pracę tłumaczom. Językami roboczymi Rady są: angielski, francus
ki, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Ściana frontowa ozdobiona jest
wielką tkaniną wykonaną przez szwedzkiego artystę Einara Forsetha.
Przedstawia przymierze Boga z ludźmi. Jezus otoczony tęczą rozciąga
swoje ramiona nad Kościołami świata. „Aby wszyscy stanowili jedno”
— ta prośba Jezusa w intencji wszystkich Jego wyznawców umieszczo
na została na dywanie w języku greckim. Ściany sali konferencyjnej bi
blioteki i wielu innych pomieszczeń wyłożone zostały drzewem maho
niowym, które podarowały Kościoły Ghany.
Dalej zbudowano salę kinową na 50 miejsc, księgarnię bogato wy
posażoną w literaturę ekumeniczną, studio nagrań i archiwum.
Biura Sekretariatu Generalnego znajdują się wzdłuż galerii na
pierwszym piętrze. Rzeźbione meble i gong mosiężny to podarunek Kociołów członkowskich z Indonezji. Niedaleko od Sekretariatu General
nego znajduje się 7 sal konferencyjnych różnej wielkości. Ich umeblo
wanie to dar Kościołów skandynawskich. Największe z tych pomiesz
czeń jest poświęcone pamięci anglikańskiego biskupa Chichesteru George’a Bella (1883—1958) — jednego ze współzałożycieli ŚRK. W niedu
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żej odległości od sal konferencyjnych znajduje się kantyna na 200 osób.
Biura znajdują się w czterech skrzydłach, z których jedno ukończo
no dopiero w 1987 r.
Biblioteka zajmuje osobny budynek. Posiada ona 80 000 książek,
wiele czasopism i dokumentów dotyczących wszystkich aspektów ru
chu ekumenicznego w XX stuleciu. Są to największe tego rodzaju zbio
ry w świecie. Umieszczona w bibliotece drewniana statua św. Pawła,
trzymającego w ręce Biblię i miecz, jest darem papieża Pawła VI z oka
zji jego wizyty w Centrum Ekumenicznym w 1969 r. Popiersie Marcina
Lutra przekazane zostało Radzie w Roku Lutra (1983) przez przewod
niczącego Rady Państwa NRD Ericha Honeckera. Archiwum ŚRK, po
siadające ponad 4 miliony dokumentów, mieści się w podziemiach bi
blioteki.

What is the World Council of Churches?
(summary)

The question can be answered in many ways. A straightforward one comes from the
Basis to which WCC member churches subscribe: „The World Council of Churches is a
fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according
to the Scriptures and therefore seek to fulfill together their common calling to the glory of
the one God, Father, Son and Holy Spirit”.
Officially formed in 1948, the WCC has roots that reach back to the beginning of the
modem ecumenical movement and to the conviction, which took hold at several places
during the late nineteenth century, that something must be done to heal the divisions
which have hampered the witness of the Christian faith almost from the outset.
The lifeblood of the Council is the Christians of every race, from every continent and
island, who belong to its 307 member churches. Many of these have a long history — An
glicans, Baptists, Eastern and Oriental Orthodox, Friends, Lutherans, Methodists, Old
Catholics, Reformed. But WCC churches also include „younger” Pentecostal bodies and
Independent churches in Africa and Asia. And successful union negotations have someti
mes replaced two or more previous member churches with one united denomination.
Although the Roman Catholic Church is not a member of the WCC, there are several
important ways in which it is working together ecumenically with the Council. A Joint
Working Group oversees five areas of cooperation^—the way towards unity, common wi
tness, social collaboration, ecumenical formation and ongoing cooperation of the Roman
Catholic Church with several WCC commissions.
As the ’’privileged instrument” of the one ecumenical movement, the WCC works to
gether with many partner organisation — councils and conferences of churches, confes
sional bodies and other ecumenical groups. The WCC does not legislate for its member
churches, but each of them has pledged to search together with the other churches for
ways to express visible unity. That involves common encounter, theological study,
witness and service.
To respond ecumenically to the challenges the churches have asked it to face, the
WCC maintains a staff of about 300 people at its headquarters in Genewa. This staff is
divided into three programme units, which study, consult and act, and a general secreta
riat which includes administrative offices whose work pertains to the entire Council.
Each programme unit has four or five subunits.
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WAS IST DER ÖKUMENISCHE RAT DER KIRCHEN?
(Zusammenfassung)

Darauf gibt es mehrere Antworten. Eine der unmittelbarsten gibt die Basis des
ÖRK, zu der sich alle Mitgliedskirchen bekennen: „Der Ökumenische Rat der Kirchen ist
eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäss der Heiligen Schrift
als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie be
rufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes”.
Der ÖRK wurde offiziell 1948 gegründet. Aber seine Wurzeln reichen zurück bis zu
den Anfängen der ökumenischen Bewegung und bis hin zu der Überzeugung, die sich ge
gen Ende des 19. Jahrunderts immer stärker durchsetzte: dass etwas getan werden müsse,
um die Spaltungen zu überwinden, die das Zeugnis des christlichen Glaubens fast von
Anfang an beeinträchtigt haben.
Das Herzblut des Rates sind die Christen aller Rassen und Kontinente, aus denen
Sich seine 307 Mitgliedskirchen zusammensetzen. Viele von ihnen haben eine lange Ge
schichte — Altkatholiken, Anglikaner, Baptisten, Freunde, Lutheraner, Methodisten, öst
liche und orientalische Orthodoxe, Reformierte. Doch zählen zur Mitgliedschaft auch
„jüngere” Pfingstkirchen und — bewegungen sowie Unabhängige Kirchen in Afrika und
Asien. Zuweilen haben erfolgreich abgeschlossene Kirchenunionsverhandlungen dazu
geführt, dass zwei oder mehr Mitgliedskirchen nun von einer einzigen vereinigten Kirche
abgelöst wurden.
Zwar ist die römisch-katholische Kirche nicht Mitgliedskirche des Rates, arbeitet
aber auf vielen Gebieten eng mit dem ÖRK zusammen. So beaufsichtigt eine Gemeinsame
Arbeitsgruppe fünf Bereiche der Zusammenarbeit: der Weg zur Einheit, gemeinsames
Zeugnis, Zusammenarbeit im sozialen Bereich, ökumenisches Lernen sowie weitergehen
de Zusammenarbeit der römisch-katholischen Kirche mit einer Reihe von ÖRK-Kommissionen.
Als das „bevorzugte Instrument” der ökumenischen Bewegung arbeitet der Rat mit
vielen Partner-Organisationen zusammen — mit regionalen und nationalen Kirchenrä
ten, konfessionellen Zusammenschlüssen und anderen ökumenischen Gruppen. Der ÖRK
besitzt keine gesetzgebende Gewalt über seine Mitgliedskirchen, doch hat sich eine jede
von ihnen verpflichtet, zusammen mit den anderen nach Wegen zu suchen, um Einheit
und Gehorsam sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Dazu gehören Begegnung, theologi
sche Studien, Zeugnis und Dienst.
Um die Aufgaben, mit denen ihn die Kirchen betraut haben, ökumenisch erfüllen zu
können, beschäftigt der ÖRK an seinem Sitz in Genf rund 300 Mitarbeiter. Die Arbeit ist
in drei verschiedenen Programmeinheiten zugeteilt, die Studien durchführen, beraten
und handeln, sowie einem Generalsekretariat, dem auch jene Abteilungen und Dienste
angeschlossen sind, die für den gesamten Rat arbeiten. Jede der Programmeinheiten hat
vier oder fünf Untereinheiten.
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CO STANIE SIĘ Z RUCHEM EKUMENICZNYM?
Ruch ekumeniczny, w którym wyrośliśmy, którym się entuzjazmo
waliśmy i który wywarł na nas swe piętno, dla którego pracowaliśmy i
nadstawialiśmy głowy, przeżywa głęboki kryzys. Wiedzą o tym już
wszyscy, którzy choćby tylko trochę są z nim obeznani, są pod jego
wpływem, mają o nim informacje. „Ekumenizm” zmienił się.
Dowodzi tego prehistoria i historia Światowej Rady Kopściołów —
przynajmniej jej dzieje do roku 1968, kiedy IV Zgromadzenie Ogólne
Rady stało jeszcze pod znakiem obietnicy: Oto wszystko nowym czy
nię!. Była to utopia ekumeniczna, która nas inspirowała i mobilizowała,
która kazała Kościołom przede wszystkim zabiegać o świeckich, „lud
Boży”. Kościoły uważały się wówczas za instytucje stojące w służbie
misji Bożej wobec świata i w świecie. Sądziły, że stać je na stworzenie
własnych programów i struktur organizacyjnych. Ta utopia wyzwoliła
w nas i w ogóle w Kościołach wiele pomysłów dotyczących problemów
świata współczesnego, zapoczątkowała przełomy. Dała odwagę ekspe
rymentowania, zainspirowała i zorganizowała ducha oporu przeciwko
wojnie i bezprawiu.
„Czymże jesteśmy, jeżeli zedrzeć z nas powłokę ekumenizmu”?,
mógł pytać jeszcze w 1972 r. Ernst Lange, zwracając się do pewnego zachodnioniemieckiego przywódcy kościelnego. Ruch ekumeniczny, zro
dzony jako ruch pokoju, chciał dla dobra zagrożonej ludzkości wypro
wadzić Kościoły z rozbicia i podziału, odnowić je, pozyskać dla sprawy
uczynienia całej zamieszkanej ziemi taką, by ludzie naprawdę mogli na
niej mieszkać. Pokój na ziemi, jedność Kościołów, odnowa chrześcijań
stwa i ludzkości — wszystko to z myślą o tym, by na ziemi dało się mie
szkać. — Były to decydujące elementy utopii ekumenicznej; to symboli
zowała „Genewa”. Nie jako centrala rozkazodawcza czy mostek kapi
tański, lecz jako niezbędny symbol „ziemi obiecanej”, do której dąży
liśmy ze wszystkich części świata, jako bodziec dodający odwagi w bo
jach, w które byliśmy uwikłani, jako komora serca w obejmującym cały
świat krwiobiegu, utrzymująca w ruchu postępy ekumenizmu.
O takiej utopii myślały Kościoły — przynajmniej ich większość.
Niektóre — jak nasze — otwierały się na nią z oporami, nie chciały za
razić się tym duchem przełomu, którego skutków nie można było prze
widzieć, którego tematy i programy zapowiadały konflikty. „Genewa”
jednak nie dała się zwieść z drogi, ryzykowała również konflikty tam,
gdzie tego wymagała logika ekumeniczna: kiedy do Światowej Rady
Kościołów przyłączył się ruch misyjny, natychmiast uformowały się siły
przeciwne.
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Kiedy do Światowej Rady Kościołów przystąpiły Kościoły prawo
sławne, naraziła się na zarzuty, że jest „infiltrowana przez komuni
stów”. A kiedy ostatecznie postanowiła, że po głoszeniu przez całe dzie
sięciolecia, iż „rasizm jest grzechem” powinny nastąpić czyny, kiedy
przedstawiła „program zwalczania rasizmu” i ruchom wyzwoleńczym
walczącym z rasizmem dała pieniądze na programy humanitarne, to
Rada Kościoła Ewangelickiego RFN (EKD) zaczęła mówić nawet o
„granicach naszej wspólnoty”.
Czy przymierze się rozpada?

Groźby niemieckich Kościołów krajowych, że wystąpią z Rady, al
ternatywne programy Kościołów luterańskich i szwajcarskich — presja
na „Genewę” wzmagała się, ósiągała nieraz granice tego, co można
znieść. Jednak „Genewa” trwała — obstawała przy ekumenicznej uto
pii, „że możemy być wolni tylko wówczas, gdy wszyscy są wolni! ” Fakt,
że ekumeniczny ruch pokoju przejął także impulsy z ruchu wyzwoleń
czego, był istotną korekturą być może zbyt harmonijnie pojmowanej
utopii Kościołów: „Aby wszyscy stanowili jedno! ” Wielu dopiero teraz
dostrzegło, że nie było to osiągalne bez konfliktów i kryzysów.
Nie mijał prawie tydzień, nie mijał miesiąc, żeby nie było trzeba
prowadzić sporów ekumenicznych: od „programu antyrasizmu” do
„Kościoła ubogich”, od problemu „jedności Kościoła i jedności ludzko
ści” do „dialogu z innymi religiami”, od krytycznego studium nad
„koncernami wielonarodowymi” do „walki z seksizmem”. Fale wielo
głosowych dyskusji ekumenicznych nad drażliwymi tematami zamiesz
kanej kuli ziemskiej docierały aż do naszych synodów i parafii.
Philip Potter nieraz musiał przestrzegać i zachęcać Kościoły człon
kowskie i sympatyków Rady, by w tej „wędrówce przez pustynię” nie
tracili odwagi. Nie było to pomyślane jako pobożne przypomnienie, lecz
jako poważne ostrzeżenie, by przez tęskne spojrzenie wstecz na „pełne
mięsiwa kociołki Egiptu” nie dać się odwieść od celu, jakim jest „zie
mia obiecana”. We wszystkich tych bojach trzymaliśmy się obietnicy
przymierza, ekumenicznej utopii, że pewnego dnia wszyscy będą wolni.
Czy ta utopia blaknie? Czy przymierze się rozpada?
Od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów
w Vancouver w Kanadzie upłynęły cztery lata — cztery lata dzielą nas
jeszcze od następnego, planowanego na rok 1991 w Canberze w Australii:
jesteśmy zatem na ekumenicznym półmetku. Jak daleko zaszliśmy? Dy
skusje umilkły, nad kontrowersjami ekumenicznymi zapadło milczenie.
„Genewa” nie jest już tematem debat na synodach. Burze ucichły. Ża
gle stateczku ekumenicznego obwisły, wydaje się, że wpłynął w strefę
ciszy. Być może pracuje się teraz po prostu zupełnie cicho — tak można
by przypuszczać. Komitet Naczelny, który odbył swoje doroczne robo
cze posiedzenie w styczniu 1987 r., wypowiedział się bardziej niż
wstrzemięźliwie — chociaż przecież jeszcze w Vancouver komunikacji z
Kościołami członkowskimi nadano istotne pierwszeństwo. Niewiele
przenikało i przenika na zewnątrz — a to, co przenika, nie brzmi zachę
cająco. Mówi się o miłym, ale zdezorientowanym kierownictwie, o se
kretarzu generalnym, który, omijając drażliwe tematy, chciałby skupić
uwagę na „życiu duchowym”, o bezradnym sztabie, który chyba właś
nie z powodu tej bezradności odsuwa problemy na bok.
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Kryzysy są skutkam i zwycięstw

Niektórzy uczestnicy obrad Komitetu Naczelnego byli zdania, że w
Genewie zapanowała biurokracja. Pytania i prośby, inicjatywy i propo
zycje stawały się „sprawami”, sprawy przekształcały się w akta, a te aż
za szybko wpinano do skoroszytów. Rośnie władza komputera. Korzy
sta się z niego — w Genewie tak samo, jak wszędzie — nawet przy szu
kaniu współpracowników. Właściwie dlaczego nie? „Dobrzy ludzie”
stają się rzadkością.
Genewa jednak nie jest jakąś tam firmą kierowaną przez menedże
rów. Ruch ekumeniczny od dawna żyje dzięki ludziom, którzy znali się
między sobą i byli zaznajomieni z problemami ruchu, żył dzięki osobi
stym powiązaniom, przyjaźni mężczyzn i kobiet ze wszystkich części
świata, ludzi związanych trwającym często przez wiele lat wspólnym
zaangażowaniem. Ekumenizm genewski jest (albo był?) ruchem ru
chów, łączył w sobie wielkie, oplatające kulę ziemską sieci, z których
każda przedstawiała sobą i oddawała do dyspozycji szeregi wspania
łych, zaangażowanych działaczy ekumenicznych. W orbicie ekumeniz
mu genewskiego znalazły się: ruch misyjny, ruch studencki, Światowe
Związki Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem
Kościołów, Młodych Kobiet (YWCA) i Młodych Mężczyzn Chrześcijańs
kich (YMCA). Czy ten napływ przyjaciół ustał, czy wyschły ludzkie źró
dła? Czy też ekumeniczne „ucha igielne” Kościołów stały się tak wąs
kie, że już prawie nie można dostać się do Genewy?
. .
Jednym z najgroźniejszych tego skutków dla przyszłości ekumeniz
mu byłoby zamarcie pamięci ekumenicznej, zapomnienie o historii i
prehistorii tego ruchu, przytłumienie lub wymazanie nieuniknionych w
ekumenizmie konfliktów, a tym samym usunięcie owego napięcia, dzię
ki któremu człowiek jest gotowy i zdolny do wchodzenia w konflikty.
Bez takich krytycznie nastawionych zwolenników ekumenizmu „proces
soborowy” byłby skazany na niepowodzenie. Tak więc komputer w ge
newskim centrum sygnalizuje groźny element obecnego kryzysu — wy
raźny brak narybku ekumenicznego, dobrze poinformowanego dzięki
zaangażowaniu. Jeśli ten krok od ekumenizmu tworzonego przez ludzi
do ekumenizmu sterowanego za pomocą komputera miałby być nieuni
kniony — to jaka korekta utopii z tego wynika?
Kryzysy są skutkami zwycięstw — to zdanie mogłoby wytłumaczyć
niejedno w obecnym kryzysie ekumenicznym. Ruch ekumeniczny w cią
gu niewielu lat odniósł liczne, częściowo ważne „zwycięstwa” poczynił
postępy, odkrył nowe ziemie. Był „podporą nadziei” Kościołów. Działo
się to niemal zawsze tylko przez inscenizowanie konfliktów, przez spie
ranie się o prawdę, niekiedy także za cenę bolesnych rozstań. Zwycięst
wa rodziły zawsze także zawistników, krytyków, przeciwników. O ile
pojawiały się „zwycięstwa”, nigdy nie były „łatwe”. Czy cena była zbyt
wysoka? Nie tylko wzrosła rzesza przeciwników, nie tylko ekumenizm
jako zjawisko spontaniczne przemienił się w ekumenizm administrowany
— trzeba było także zapłacić cenę utraty sporego grona przyjaciół. Mło
dzież, zwłaszcza studencka, nie „zniknęła” przecież tak po prostu. W róż
ny sposób ograniczono im pole działania w Kościołach. Potem zjawisko to
dotknęło także Światową Radę Kościołów w Genewie.
Z kobietami może być podobnie, jeżeli Kościoły będą nadal ignoro
wały ich krytyczne pytania, dezawuowały ich wysiłki wyzwoleńcze. Je
żeli źle się dzieje z ruchem ekumenicznym, to wynika to z tego, że Koś-
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cioty zostawiły go na lodzie”. Zarzut ten postawił Ernst Lange wspo
mnianemu wcześniej zachodnioniemieckiemu przywódcy kościelnemu.
Nie chodzi tu tylko i przede wszystkim o pieniądze — chodzi o solidar
ność także w sferze i właśnie w sferze wspólnego angażowania się ludzi,
o to, by przez doświadczenia ekumeniczne informować ludzi, przede
wszystkim młodych, stwarzać im motywację, przysposabiać ich do eku
menicznych postaw i stylów życia. Dopóki Kościoły zachowują się w tej
dziedzinie bojaźliwie i działają nieufnie, to sumienia pozostają na po
ziomie parafialnym, a ekumenizm wyemigruje — ale dokąd?
Ekumeniczne zobowiązanie

Ruch ekumeniczny to moja ojczyzna. Może się jednak przecież zda
rzyć tak, że ojczyzna, którą się kocha, staje się obca. Może nawet być
tak, że trzeba opuścić ojczyznę, bo ogranicza człowieka. Zdania te znaj
dują się w liście Ernsta Langego z 1972 r., opatrzonym przezeń wiele
mówiącym nagłówkiem: „List pierwszy — dotyczący przemijania zaan
gażowania ekumenicznego”. Tymczasem coraz więcej zaangażowanych
działaczy ekumenicznych na całym świecie — siebie też do nich zali
czam — czuje podobnie. Niewątpliwie większość z nich (łącznie ze mną)
z ogromną ochotą również dziś jeszcze podpisałaby się pod Ernsta Lan
gego ówczesnym „Listem piątym — dotyczącym opowiedzenia się za
ekumenizmem w trybie warunkowym”.
Tymczasem jednak coraz silniejsze staje się uczucie, że owa utopia
blednie albo w ogóle znika. Zaprząta nas pytanie, czy ekumenizm w
ogóle jeszcze jest ruchem, czy też ostatecznie przekształcił się w insty
tucję. Jak pisał wówczas Ernst Lange, ruch ekumeniczny to sposób, w
jaki Kościoły żyją dziś na kredyt. Kredyt może przepaść — dla młodej
awangardy ekumenicznej już został w dużej mierze stracony. Tymcza
sem ta „młoda awangarda” jest już o piętnaście lat starsza, a kredyt
Kościołów jest niemal wyczerpany. Coraz głośniejszy i usilniejszy pod
koniec jego życia apel Ernsta Langego o „większe zobowiązanie się
ekumeniczne w Niemczech Zachodnich”, połączony z wieloma precy
zyjnymi i wykonalnymi zaleceniami, przebrzmiał niemal bez echa. Ale
nadal ważne jest to, co nam wpajał.: Stagnacja jest niebezpieczna, nie
ma już odwrotu. Wezwanie, by iść naprzód, stało się nieuniknione.
A potem zacytował „Hammer Song” („Pieśń o młocie”) Petera Seegera,
która kończy się słowami: It’s the hammer of justice, it’s the bell of free
dom, it’s the song about love between my brothers and sisters all over
this land! (oto młot sprawiedliwości, oto dzwon wolności, oto pieśń o
miłości między mymi braćmi i siostrami w całym tym kraju! ”).
Poczucie wyobcowania u „starych ekumenistów” — które z pewno
ścią ma coś wspólnego z ich własnym starzeniem się, jak też ze starze
niem się samego ruchu ekumenicznego — nie pojawia się bez powodu,
można je powiązać z pewnymi niepodważalnymi faktami i wyraźnie
widocznymi procesami. Fakt, że ekumenizm zmienił się, ma określone
przyczyny. Zmiana klimatu wiąże się również z wieloma zmianami per
sonalnymi w ostatnich latach. Nie ma już żadnej z „głów”, które ustala
ły i inspirowały wielkie programy. A zmianę w kierownictwie, która
nastąpiła w i po Vancouver, jeden z czołowych funkcjonariuszy ekume
nicznych tak wówczas skomentował: Odejście Philipa Pottera oznacza
równie głęboką cezurę, jak swego czasu odejście Visser’t Hoofta. Tyle że
taka personalizacja problemu prawie nic nie wyjaśnia, zwłaszcza że
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przejście od ery Visser’t Hoofta, „architekta” i pierwszego sekretarza
generalnego ŚRK, do ery jego następców Blake’a i Pottera dokonało się
niemal niezauważalnie i bez szkody dla ruchu. Natomiast obecne przej
ście nosi wszelkie znamiona kryzysu ekumenicznego o charakterze nie
mal urazu.
W hali tranzytowej wypełnionej strachem

W powieści „Tranzyt” Anna Seghers opisała zagmatwaną i depry
mującą sytuację w Marsylii roku 1943 — kiedy w mieście tłoczyły się
tysiące uchodźców z wielu krajów, reprezentujących wiele kultur i ras,
w ucieczce przed szerzącym się w Europie terrorem nazistowskim.
Wszyscy oni rozpaczliwie próbowali zdobyć paszporty i dojścia, aby na
jakimkolwiek statku dostać się do jakiegokolwiek kraju, który mógłby
im dać schronienie. Autorka po mistrzowsku opisuje upiorną sytuację
w tym wielokulturowym melting-pot (tyglu) w wypełnionej strachem
hali tranzytowej, w której każdy walczy o to, by gdzieś się dostać — ale
gdzie? Jedno tylko łączy wszystkich — zagrożenie wynikające z przesz
łości. Jednak głęboko ich dzieli rozmaitość i sprzeczność ich oczekiwań,
nadziei, niepewności jeśli chodzi o przyszłość: czy nie powinni po pro
stu zostać? Czy naprawdę powinni wyruszyć w nieznane? Czy też może
powinni wrócić tam, skąd przybyli? Tranzyt — dogłębna alegoria sy
tuacji eschatologicznej z jej połączeniem nadziei i rozpaczy, entuzjaz
mu i apatii.
Alegoria jednak również „ekumenizmu w sytuacji tranzytu”, za
niepokojonego i zbitego z tropu wobec alternatyw: pozostać w miejscu i
popaść w stagnację? Wyruszyć — ale dokąd? Powrócić na stare bez
pieczne pozycje? Utopia odprawia swoje dzieci — jakie nazwiska
będziemy wiązać w przyszłości z ekumenizmem? Już od dawna przecież
nie tylko Kościoły głoszą, że „zamieszkaną ziemię trzeba uczynić nada
jącą się do zamieszkania”. Prawo do głoszenia tego hasła reklamują już
także zupełnie inne siły i inni manipulanci. Ta sytuacja tym ostrzej
ukazuje wewnętrzne sprzeczności utopii ekumenicznej i wymaga wyja
śnienia:
Jedność jako dialog kultur — czy jedność jako dyktat interesów?
Wspólnota jako wyzwolenie więźniów — czy jako uspokajanie utrzy
mywanych w zależności? Rozwój jako protest i pasja — czy jako postęp
przez leczenie objawów? Niejedno wskazuje na to, że również „Gene
wa” nie jest już obecnie pewna swojej sprawy. Nie ma się już prawie
odwagi przypominać o wytycznych programowych z Vancouver. Nic
więc dziwnego, że od czasu Vancouver eksperymentuje się z utopią eku
meniczną przy użyciu nowych nazw.
Akcja i ikona

Pierwszą próbę podjęto jesienią 1984 r. na sympozjum, zorganizo
wanym z okazji odejścia Philipa Pottera i ku jego czci. Grupa jego przy
jaciół i towarzyszy drogi z całego świata, którzy towarzyszyli mu w jego
prawie czterdziestoletniej służbie w „Genewie” i dla „Genewy”, przez
trzy dni w Cartigny koło Genewy próbowała swoich sił dyskutując nad
utopią „dialogu kultur”. Omawiali trzy aspekty, które dotyczyły jedno
cześnie trzech krytycznych punktów utopii ekumenicznej: „Zamieszka
na ziemia — niebezpieczna iluzja czy potajemna obietnica.” Ku nowej
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wspólnocie kobiet i mężczyzn — cena przemiany kulturowej ”, i na ko
niec, „Akcja i ikona — sakramentalność mesjańska czy etyka sakra
mentalna?”
Tym samym w Cartigny wymieniono trzy z decydujących źródeł
konfliktów, którymi koniecznie trzeba się dalej zająć, jeśli utopia eku
meniczna ma mieć nadal jakieś znaczenie dla czynienia ziemi nadającą
się do zamieszkania. Nie wyczerpuje to oczywiście jeszcze całego po
rządku dziennego przyszłego ekumenizmu — byłby to jednak początek
drogi, aczkolwiek kamienistej, pełnej konfliktów, wymagającej ciężkiej
pracy. Czy nie należałoby podjąć próby przesylabizowania nowych
nazw utopii ekumenicznej pod hasłem „dialog kultur”?
W naszym kraju dla przyszłej utopii ekumenicznej pojawia się inna
nazwa — „proces soborowy” nabrał zdumiewającej i radującej dynami
ki, koncentrującej się wokół trzech dziedzin: „Sprawiedliwość — pokój
— ochrona stworzenia”, z których w każdym razie dwie pierwsze zali
czają się do klasycznych elementów utopii ekumenicznej. W „procesie
soborowym” uczestniczą niezliczone parafie, grupy i zespoły progra
mowe, kierując się stworzonym w Vancouver modelem działania: „My
śleć globalnie — działać lokalnie!”. Impulsy dają tu przy tym grupy,
które działały już dawno przed Vancouver — grupy zajmujące się pro
blemem Afryki Południowej, grupy, ds. Trzeciego Świata, grupy poko
jowe, grupy antyatomowe, środowiska feministek.
W postaci proklamowanego przez Ewangelicki Kongres Kościelny
(Kirchentag) i przez Carla Friedricha von Weizsaeckera „soboru poko
jowego” (określanego już także innymi nazwami) „proces soborowy”
otrzymał na rok 1990 punkt integrujący i docelowy. Mimo to również
pod adresem tej utopii trzeba skierować pytanie, czy w wystarczającej
mierze jest ona „utopią oświeconą”. Albowiem również tu widać sprze
czności i haczyki: „proces soborowy” jest w praktyce „przedsięwzię
ciem ludowym” i realizują go ekumeniczne grupy podstawowe, których
działalność nie wszędzie cieszy się aprobatą urzędowego Kościoła. Pro
jektowany natomiast „sobór pokojowy” został wymyślony i zaplanowa
ny jako spotkanie dostojników, gdzie przedstawiciele Kościołów mają
wypowiedzieć słowa, których ludzkość nie może nie usłyszeć. Rzucają
ca się w oczy sprzeczność między „procesem” a „wydarzeniem” to coś
więcej, niż tylko defekt metodyczny czy eklezjologiczny. Trzeba zadać
co najmniej dwa poważne pytania: jakich „słów” będzie jeszcze w ogóle
słuchać „ludzkość”? Chyba że będą to słowa praktyki, nacechowanej
prawdziwym nawróceniem. Kościoły roku 1987 nie sprawiają wraże
nia, że do roku 1990 zdołają się zdecydować albo nawrócić na praktykę
zauważalną dla szerokiej opinii publicznej, praktykę związaną z zaan
gażowaniem na rzecz „pokoju”, „sprawiedliwości”, i „ochrony stwo
rzenia”. Istnieje zresztą niebezpieczeństwo, że te pojęcia stopniowo wyrodzą się w coraz mniej jasne, teologicznie niedopracowane otoczki sło
wne.
I dalej: głoszone w związku z „soborem pokojowym” uzasadnienia,
oczekiwania i sformułowania, którymi się go wspiera i zdobi, znajdują
się w niebezpiecznej bliskości „theologiae gloriae”, która mogłaby
„urbi et orbi” wskazywać drogę zbawienia. Nie mniej krępujące jest są
siedztwo z „ecclesia triumphans”, nawet jeśli podczas „modłów o pokój
w Asyżu” Kościół starał się ukazać inny swój obraz, a niektórzy uczest
nicy doznali tam także głębszych przeżyć.
Dyskusje i uchwały Komitetu Naczelnego w Genewie pozwoliły
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stwierdzić, że Kościoły, „dwóch trzecich świata” odnoszą się do tego ro
dzaju „soboru” bez większego zainteresowania, a nawet nieufnie. Nawet
tak żywy u nas i wręcz fascynujący wielu ludzi „proces soborowy” nie
okazał się do tej pory poza Kościołem Ewangelickim w Niemczech za
raźliwy ekumenicznie na większą skalę. Tego wszystkiego nie da się wy
tłumaczyć tylko „odmiennymi interesami”. Czy milczenie dwóch trzecich
świata nie oznacza, być może, nader realnie (i właśnie tak, że nie można
tego nie usłyszeć!) zgłaszania się do „zabrania głosu” Kościołów biedoty,
czy w tym milczeniu nie kryje się, być może, przypomnienie o naszym zo
bowiązaniu się do „theologiae crucis”, do której słów odnosi się reguła, że
„nie można ich nie usłyszeć” — tak jak to było już z naukami proroków,
Jezusa i apostołów? Dlaczego w tej sprawie przywołuje się Bonhoeffera z
Fanó w 1934 r. i jego proklamację soboru pokojowego, zamiast przypom
nieć sobie Bonhoeffera z listów z więzienia w Tegel z 1944 r., w których
pisał: Bóg na świecie jest bezsilny i słaby, i właśnie tak i tylko tak jest z
nami i pomaga nam (...) Chrześcijanina czyni nie akt religijny, lecz uczest
nictwo w cierpieniu Boga w życiu ziemskim.
I w obecnej sytuacji trzeba zadać jeszcze ostatnie pytanie: czy
„proces soborowy” może trwać bez zdolnej do działania „Genewy”?
Trzeba z naciskiem podkreślić to, co w tym czasopiśmie niedawno pisa
no o „Genewie”: Musi ona nadal być źródłem impulsów, przekaźni
kiem i komorą serca procesu soborowego, w którego krwiobiegu pulsuje
duch wspólnoty świętych. Bez znajomości globalnych realiów, z który>mi konfrontowała nas niegdyś „Genewa” — a była to konfrontacja,
której nie mogliśmy sobie „stworzyć” sami — nasza działalność lokalna
i terytorialna prędzej czy później okaże się daremna. Również tu Ernst
Lange podał trafną diagnozę: Podstawowa reguła ekumeniczna głosi,
że trzeba dostrzec horyzont światowy, przeżyć uniwersalną obecność
chrystianizmów, aby móc ją wykorzystać w pracy, wytworzyć wrażli
wość ekumeniczną. Zawężone terytorialnie szkolenie kadr daje w wyni
ku terytorialnie zawężoną ekumeniczność. Nie inaczej będzie z zawężo
nym terytorialnie „procesem soborowym”...
Utopia pozbywa się swoich dzieci — czy dla nowych nazwisk bę
dzie jeszcze obowiązywać stare przymierze? Czy nowe nazwiska będą
jeszcze służyć starej ekumenicznej obietnicy dla zamieszkanego globu
ziemskiego: Oto wszystko nowym czynię? Zarówno „dialog kultur”, jak
i „proces soborowy” dają niejeden znak nadziei, wskazujący, że wiele
rzeczy jest w ruchu: odkrywanie na nowo i wypróbowywanie wspólnej
lektury Biblii w nawiązaniu do społecznej praktyki życiowej, odwaga
wielu kobiet, wypędzających ducha patriarchalnego z Kościołów, coraz
większa oczywistość, z jaką praktykuje się ekumeniczne dzielenie się —
nie tylko w sferze pieniądza, lecz także władzy; coraz większa liczba
wypadków tworzenia na nowo Kościołów na płaszczyźnie „sieci eku
menicznych”, w których praktykuje się promieniującą na cały świat so
lidarność i opór. Jest jeszcze żar pod popiołami starych utopii. Bezsil
ność zawsze była szansą Ducha, który tchnie tam, gdzie chce, i kiedy
chce. Jednak najtrudniejszą, a chyba także najważniejszą rzeczą w obe
cnym ekumenicznym etapie przejściowym są na razie najwyraźniej
„cierpliwość i wiara świętych”. Czy będzie to cierpliwość rewolucyjna i
wiara wyzwalająca?
(Przekład za: „Evangelische Kommentare”, Stuttgart 1987 n r l 2 s . 709—716).
Tłum.: Joanna Kruczyńska
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WHAT WILL BE WITH THE ECUMENICAL MOVEMENT?
(Summary)

The article published appeared at first in the West-German monthly „Evangelische
Kommentare” (1987, N° 12). Author Werner Simpfendörfer — a West-German evangeli
cal theologian — was member of the staff of the World Council of Churches in Geneva in
the seventies.
Simpfendörfer thinks the ecumenical movement is going through a big crisis, that it
has changed. The prehistory and history of the World Council of Churches, at least up to
the year 1968, when the IVth Assembly of WCC was held under the motto-promise ’’Be
hold, I Make All Things New” is proof to this. That was ecumenical utopia which inspired
and mobilized, which made Churches strive for laymen, „God’s people”. This utopia libe
rated many ideas within the Church concerning problems of the modem world, initiated
changes, gave courage to experiment, inspired and organized the spirit of resistance to
war and injustice. Peace on earth, unity of Churches, renewal of Christianity and man
kind — were main elements of ecumenical utopia; this symbolized „Geneva”.
How far are we today? Discussions have died down, ecumenical controversies are
heard no more. „Geneva” ist not a subject of synodial discussions any longer. There is
talk of a nice but confused leadership, of a general secretary wanting to put attention to
„spiritual life” but avoiding tender subject-matters, of a helpless staff which because for
its helplessness puts problems aside.
Feeling of isolation of the ’’old ecumenists” does not appear without reason. It may
be connected with certain facts and evident processes. Ecumenism has changed for parti
cular reasons. Change of climate is connected with many personnel changes of the last
few years.
In conclusion Simpfendörfer states: ’’There is still flame under the ashes of old uto
pias. Helplessness had been always a chance for the Spirit, which inspires where it wants
and when it wants. Yet the most difficult and also the most important thing at the present
ecumenical interim stage are for the time being — ’patience and belief of Saints’. Will it
be revolutionary patience and liberating faith?”.

WAS WIRD AUS DER ÖKUMENISCHEN BEWEGUNG?
(Zusammenfassung)

Der von uns publizierte Artikel erschien zuerst in der westdeutschen Monatsschrift
„Evangelische Kommentare” (1987 Nr. 12). Sein Autor, der evangelische Theologe Wer
ner Simpfendörfer, arbeitete in den siebziger Jahren in Stab des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Genf.
Simpfendörfer meint, dass die Ökumenische Bewegung tief in der Krise steckt, dass
die Ökumene anders geworden ist. Vorgeschichte und Geschichte des Ökumenischen Ra
tes der Kirchen beweisen das — mindestens bis 1968, als die 4. Vollversammlung noch im
Zeichen der Verheissung stand: „Siehe — ich mache alles neu! ” Das war die ökumenische
Utopie, die inspiriert und mobilisiert hat, die die Kirchen vor allem anderen nach den La
ien, nach dem „Volk Gottes” rufen liess. Diese Utopie hat in den Kirchen Phantasie für
die Welt entbunden, hat Aufbrüche angezettelt, Mut zu Experimenten gemacht, den Geist
des Widerstąndes inspiriert und organisiert gegen Krieg und Unrecht. Frieden der Erde,
Einheit unter den Kirchen, Erneuerung von Christenheit und Menschheit — das waren
die entscheidenden Elemente der ökumenischen Utopie; dafür stand „Genf”.
Wie .weit sind wir heute? Die Debatten sind verstummt, über die ökumenischen
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Kontroversen hat sich Schweigen gebreitet. „Genf” ist kein Thema mehr für synodale De
batten der Kirchen. Da ist die Rede von einer freundlichen, aber desorientierten Leitung,
von einem Generalsekretär, der an den heissen Eisen vorbei vor allem zur „Spiritualität”
kommen möchte, von einem ratlosen Stab, der wohl darum im wesentlichen abwiegelt.
Die Entfremdungsgefühle der „alten Ökumeniker” kommen nicht ganz von unge
fähr, lassen sich festmachen an einigen handfesten Fakten und manifesten Prozessen.
Dass die Ökumene anders geworden ist, hat benennbare Ursachen. Der Klimawechsel hat
auch zu tun mit dem umfassenden Wechsel von Personen, der sich in den letzten Jahren
vollzogen hat.
Zum Schluss sagt Simpfendörfer: „Noch ist Glut unter der Asche der alten Utopien.
Ohnmacht war von jeher die Chance des Geistes, der bläst, wo und wann er will. Das
Schwierigste und wohl auch das Wichtigste im gegenwärtigen Ökumenischen Transit
sind aber offenbar derzeit ’Geduld und Glaube der Heiligend Werden es eine revolutio
näre Geduld und ein befreiender Glaube sein?”

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

PIERWSZE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Amsterdam, Holandia, 22 sierpnia — 4 września 1948
ORĘDZIE (FRAGMENT)
...Wielbimy Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za to, że rozproszone dzieci
Boże zgromadza i że przywiódł nas tu, do Amsterdamu. Łączy nas to, że uznajemy Go za
swojego Boga i Zbawiciela. Dzielą nas nie tylko sprawy nauki, ustroju i tradycji, rozdwaja nas też nasza grzeszna duma: narodowa, klasowa, rasowa. Lecz Chrystus uczynił nas
swoją własnością, a w Nim nie może być rozdwojenia. Gdziekolwiek Jego szukamy, od
najdujemy się wzajemnie. Tu, w Amsterdamie, On wziął nas znowu w służbę, przeto my
zobowiązaliśmy się wzajemnie i utworzyliśmy tę Światową Radę Kościołów. Jest naszą
stanowczą wolą trwać w łączności ze sobą. Wzywamy wszystkie zbory chrześcijańskie do
wyrażenia zgody na to zjednoczenie i do realizowania go w ich własnym życiu. Dziękuje
my za to Bogu i z ufnością polecamy Mu naszą przyszłość...

KOŚCIÓŁ W PLANIE BOŻYM

Raport sekcji I przyjęty przez Zgromadzenie i przekazany Kościołom w
celu poważnego przemyślenia i podjęcia odpowiednich działań.
1. Dana nam jedność

Bóg dał swemu ludowi w Jezusie Chrystusie jedność, która jest
Jego dziełem, a nie naszym osiągnięciem. Chwalimy Go i dziękujemy
Mu za wielką pracę dokonaną przez Jego Ducha Świętego, dzięki której
zostaliśmy zgromadzeni, aby odkryć, że, niezależnie od tego, co nas
dzieli, stanowimy jedno w Jezusie Chrystusie.
Jako chrześcijanie z wielu krajów, reprezentujący wiele tradycji,
przemawiamy przede wszystkim po to, by podziękować Bogu za jego
dobroć. Wywodzimy się z Kościołów chrześcijańskich, które przez długi
czas wzajemnie się źle rozumiały, ignorowały i wzajemnie się przedsta
wiały w fałszywym świetle; przybywamy z krajów, które często toczyły
ze sobą spory; wszyscy jesteśmy grzesznymi ludźmi i odziedziczyliśmy
"grzechy swoich ojców. Nie zasługujemy na błogosławieństwo otrzyma
ne od Boga.
Zbawcza działalność Boga na świecie realizuje się przez Jego wez
wanie do Ludu, aby był Jego własnym Ludem wybranym. Stare Przy-
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mierze wypełniło się w Nowym Przymierzu, kiedy Jezus Chrystus, Syn
Bo‘źy, przyjął na siebie ciało, umarł i został wskrzeszony, wstąpił do
nieba i posłał Ducha Świętego, aby zamieszkał w Jego Ciele, którym
jest Kościół. Zbliża nas wzajemnie do siebie właśnie wspólna troska o
ten Kościół, i w trosce tej odkrywamy swoją jedność w odniesieniu do
Pana i Głowy tego Kościoła.
2. Najgłębsza dzieląca nas różnica

W świetle tej jedności możemy stawić czoło najgłębszej dzielącej
nas różnicy, nie przestając wzajemnie się miłować w Chrystusie i żyjąc
zgodnie z wiarą w Niego. Różnica ta ma wiele postaci i jest głęboko za
korzeniona. Istnieje pośród wielu innych różnic w chrześcijaństwie.
Niektórzy są bowiem katolikami lub prawosławnymi w jasnym rozu
mieniu tych określeń; niektórzy śą protestantami w sensie wielkich wy
znań Reformacji; inni kładą nacisk na kongregację lokalną, „zgroma
dzoną wspólnotę” i na ideę „Kościoła wolnego”. Niektórzy są głęboko
przekonani, że katolicy i protestanci (albo ewangelicy) mogą się znaleźć
razem w jednym Kościele. Wśród tych odcieni znaczeniowych chcemy
wszakże zwrócić szczególną uwagę na różnicę, o której nam się stale na
wiele sposobów przypomina. Historycznie określano ją jako różnicę mię
dzy „katolicyzmem” a „protestantyzmem”1 chociaż nauczyliśmy się nie
ufać wszelkim uproszczonym formułom w opisywaniu tego zjawiska.
Istota naszej sytuacji polega na tym, że, każda z podzielonych
stron, postrzega wiarę i życie chrześcijańskie jako spójną całość, ale te
nasze dwie koncepcje owej całości są niespójne.
Nie da się pokrótce w sposób nie krzywdzący opisać żadnej z tych
tendencji ańi żadnego z akcentów. W każdej z nich podkreśla się nader
różnorodne sprawy j, każda zawiera wiele „szkół myślenia”. W każdym
jednak wypadku stajemy w obliczu całej zbiorowej tradycji pojmowa
nia chrześcijańskiej wiary i życia. Możemy to zilustrować wskazując, że
kiedy się mówi o tym, co zwykle nazywa się „katolicyzmem”, to nacisk
kładzie się przede wszystkim na widzialną ciągłość Kościoła w postaci
apostolskiej sukcesji urzędu biskupiego. W tym, co zwykle się nazywa
„protestantyzmem”, podkreśla się przede wszystkim pierwszoplanowe
znaczenie Słowa Bożego i wiary będącej odpowiedzią na to słowo —
znajduje to wyraz w doktrynie usprawiedliwienia sola fide. Jednak
pierwsza grupa także podkreśla wiarę, a druga — ciągłość Kościoła wi
dzialnego w takiej czy innej formie. Co więcej, ta różnica w podkreśla
niu przebiega przez wiele naszych granic wyznaniowych. Rozmowę
i zrozumienie między tymi tradycjami często jeszcze bardziej utrudnia
istnienie w łonie każdej z nich wielu ludzi, przyzwyczajonych tylko do
własnej formy wyrazu, nie znających tradycji innych i często hołdują
cych takim poglądom na temat swoich odłączonych braci chrześcijan,
które stanowią parodię prawdziwego stanu rzeczy. Jednak nawet wów
czas, gdy rozmowa toczy się między ludźmi głęboko sobie ufającymi
i rozumiejącymi się, w pewnych podstawowych kwestiach, dotyczących
pojmowania Kościoła Chrystusowego, nie udaje się osiągnąć na razie
zgodności poglądów.
^
Z każdego z tych punktów widzenia postrzega się wszystkie frag
1 „Katolicyzm” wyraźnie nie jest tu użyty w znaczeniu rzymskiego katolicyzmu, a „pro
testantyzm” w większej części Europy lepiej oddaje się przez „ewangelicyzm”.

PIERWSZE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚRK

45

menty życia Kościoła na tle całości, tak, że nawet jeśli te fragmenty wy
dają się podobne, to znajdują się w kontekście, który, jak dotychczas,
okazuje się całkowicie nie do pogodzenia z całością kontekstu drugiej
strony. I, jak często w przeszłości, nie potrafiliśmy ukazać sobie wzaje
mnie całości naszej wiary w taki sposób, aby było to do przyjęcia dla
każdej ze stron.
3. Wspólne wierzenia i wspólne problemy

Nie sposób wymienić wszystkich punktów podnoszonych w naszej
dyskusji. Chcemy tutaj wskazać tylko na pewne punkty, którym po
święciliśmy uwagę, i na niektóre drogi, jakimi, w naszym mniemaniu,
można kroczyć w działaniach ną rzecz jedności chrześcijan.
Punkty, w których się zgadzamy, dzielimy na te, które dotyczą na
tury Kościoła, i te, które dotyczą jego misji; następnie wymieniamy
punkty sporne, ujawnione podczas dokładniejszego badania dziedzin,
w których się zgadzamy.
A. Wierzymy wszyscy, że Kościół jest darem Boga dla ludzi, aby
świat został zbawiony; że Kościół stworzyło zbawcze działanie Boga w
Jezusie Chrystusiej że Kościół trwa ustawicznie w dziejach przez obec
ność i moc Ducha Świętego.
W ramach tej zgodności powinniśmy, posłuszni Bogu, nadal starać się
dojść do głębszego zrozumienia dzielących nas różnic po to, aby można
było je pokonać. Dotyczą one:
1. Stosunku między starym a nowym Izraelem i stosunku Kościoła
widzialnego do „nowego stworzenia” w Chrystusie. Z naszej dy
skusji wynika, że tu właśnie tkwią korzenie niektórych różnic mię
dzy nami, dotyczących Kościoła i urzędu duchownego.
2. Stosunku — w sferze zbawczego działania Boga w Chrystusie —
między obiektywnym odkupieniem a zbawieniem osobistym, mię
dzy Pismem Św. a tradycją, między Kościołem takim, jaki został
ustanowiony, a Kościołem jako współczesnym działaniem Chry
stusa.
3. Miejsca urzędu duchownego w Kościele oraz natury jego autory
tetu i ciągłości, liczby i interpretacji sakramentów; stosunku chrztu
do wiary i konfirmacji, stosunków między Kościołem uniwersal
nym a lokalnym; natury widzialnej jedności i znaczenia schizmy.
B. Wierzymy, że Kościół jest powołany do czczenia Boga w Jego
świętości, do głoszenia Ewangelii każdemu stworzeniu. Bóg wyposażył
go w rozmaite dary Ducha Św., by budować Ciało Chrystusa. Został ob
darzony świętością, aby żyć służąc całemu rodzajowi ludzkiemu w wie
rze i miłości, mocą ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i naśla
dując Go. Kościół składa się z grzeszników, którzy otrzymali przeba
czenie, grzeszników, którzy już teraz, przez wiarę, mają uczestnictwo w
wieczności Królestwa Bożego i oczekują spełnienia, kiedy Chrystus
znowu przyjdzie w pełni swej chwały i potęgi.
Również w ramach tej zgodności poglądów powinniśmy, posłuszni
Bogu, nadal starać się dojść do głębszego zrozumienia dzielących nas
różnic po to, aby można było je pokonać. Dotyczą one:
1. Stosunku między ukierunkowanym na Boga powołaniem Koś
cioła w sferze kultu, a ukierunkowanym na człowieka jego powoła
niem w sferze dawania świadectwa i sprawowania służby.
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2. Tego, w jakim stopniu Królestwo Boże zostało już zrealizowane
w Kościele.
3. Charakteru odpowiedzialności Kościoła za wspólne życie ludzi
i za ich doczesne instytucje.
Z wdzięcznością przyjmujemy tę zgodność poglądów i staramy się
rozwiązać sprawy sporne. Bóg chce jedności swego Kościoła i musimy
być Mu posłuszni.
W wielu z tych punktów nasze problemy przebiegają poprzez gra
nice wyznaniowe; jesteśmy za to wdzięczni Bogu, bo w ten sposób stale
możemy uczyć się od swych braci chrześcijańskich, a On daje się nam
lepiej poznać dzięki naszym wzajemnym braterskim kontaktom. W nie
których częściach świata i niektórym z naszych członków sprawy, nad
jakimi tu dyskutowaliśmy, nie wydają się ważne ani nawet istotne. Po
nieważ jednak są żywotnie ważne dla niektórych, ostatecznie dotyczą
wszystkich. Z kolei innym, których reprezentujemy, wiele z naszych
trudności wydaje się albo już przezwyciężonych albo też będących na
dobrej drodze do rozwiązania. Dziękujemy Bogu za wszystko to, co
oświetla drogę do widzialnej jedności.
4. Jedność w tym, co nas dzieli

Chociaż nie możemy się w pełni porozumieć, nasz Pan nie pozwoli,
byśmy odwrócili się od siebie. Nie możemy się ignorować, ponieważ
sama już intensywność różnic między nami świadczy o wspólnych prze
konaniach, jakie czerpiemy z Niego. Ciało Chrystusowe jest jednością,
która sprawia, że ani nie możemy zapomnieć o sobie, ani nie możemy
zadowolić się zgodą w kwestii oderwanych elementów naszej wiary,
podczas gdy w innych elementach nie doprowadzamy do pojednania.
Przekonaliśmy się jednak, że Bóg, w swoim miłosierdziu, przekra
cza granice separujących nas zasadniczych podziałów i pozwala nam
mówić, we wspólnym języku objawienia boskiego, poświadczonego
przez Pismo Święte, o tych punktach, w których, jak sądzimy, możemy
się spotkać. Kiedy tylko jednak mówimy wspólnie o naszej jedności,
stwierdzamy także, iż znajdujemy się w obliczu pewnych uporczywych
problemów. Zajmując się nimi odkrywamy niezgodności, których źró
deł trzeba szukać w naszych odmiennych sposobach pojmowania cało
ści; zaś poza tymi niezgodnościami odnajdujemy znowu zgodę w jedno
ści, która gromadzi nas i nie daje nam się rozpierzchnąć.
5. Chwała Kościoła i zawstydzenie Kościołów

Cała chwała Kościoła pochodzi od Pana. W swej miłości zstąpił On,
aby go zbawić i ukoronować go jako swoją oblubienicę. Wysławiamy
Boga za stale ponawiane oznaki Jego miłości do Kościoła. W ostatnich
latach wielu naszym braciom chrześcijanom było dane odkryć, co to
znaczy być „Kościołem pod krzyżem”. Znaleźli tam nowe życie, odkryli
Biblię jako żywą, współczesną księgę, zdecydowanie wyznali swoją
wiarę i zobaczyli, jak w tej niewzruszoności tysięcy kornych chrześci
jan Kościół ożywa. Wysławiamy Boga za wiele oznak budzenia się życia
w Kościołach w wielu krajach. Chrystus sprawia, że wielu ludzi z więk
szym poświęceniem identyfikuje się z bezdomnymi i zrozpaczonymi, że
ewangelizacja jest żywsza i że pogłębia się powaga teologiczna. W wie
lu częściach świata sprawia, że od dawna rozdzieleni chrześcijanie po
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dejmują próbę większego zbliżenia się do jedności. Doprowadzono do
godnych uwagi związków. Za odwagę, przedsiębiorczość i wizję, które
były dla nich inspiracją, składamy dzięki naszemu jednemu Pasterzowi.
Chociaż w wytworzeniu i utrwaleniu podziałów odegrały rolę au
tentyczne przekonania i lojalność wobec prawdy, to jednak wyznaje
my, że swoją rolę odegrały i odgrywają nadal także duma, upór i brak
miłości.
W naszych podzielonych Kościołach jest wiele rzeczy, które ze
skruchą wyznajemy wobec Pana Kościoła, albowiem to nasze odsunię
cie się od Niego jest źródłem wszystkich naszych grzechów. To właśnie
dlatego zło tego świata tak głęboko przeniknęło nasze Kościoły, tak że
również wśród nas panują światowe kryteria sukcesów, podziały klaso
we, rywalizacja ekonomiczna, świeckie poglądy. Nawet jeśli nie ma ró
żnic w teologii, języku czy liturgii, to są Kościoły, w których panuje se
gregacja ze względu na rasę i kolor skóry, co jest zgorszeniem w łonie
Ciała Chrystusowego. Narażamy się na niebezpieczeństwo, że będziemy
solą, która utraciła smak i do niczego się nie nadaje.
Ku naszemu wstydowi tak często żyliśmy w swoich podzielonych
Kościołach zajmując się swoimi wewnętrznymi sprawami, kierując
wzrok na swoje wewnętrzne troski, zamiast zapominać o sobie idąc do
innych z miłością i posługą. W naszych Kościołach duchowni i świeccy
ulegli zbytniemu wpływowi klerykalizacji; zamiast tego silniej winni
śmy podkreślać znaczenie żywej wspólnoty i stale zwracać uwagę na to,
że wszyscy członkowie — duchowni i świeccy mają udział we wspólnym
życiu Ciała Chrystusowego.
Modlimy się zarówno o odnowę Kościołów, jak i o ich jedność. Gdy
Chrystus nas oczyści przez swojego Ducha, stwierdzimy, że zbliżamy
się ku sobie i że jedność nie będzie czynić postępów, jeśli nie będzie to
jedriość w prawdzie i świętości.
6. Światowa Rada Kościołów

Dziękujemy Bogu za ruch ekumeniczny, ponieważ wierzymy, iż jest
to ruch, którego On chce. Ruch ten pomógł nam dostrzec naszą jedność
w Chrystusie. Uznajemy, że działa On wśród nas z potężrtą siłą, aby
prowadzić nas do celów, które tylko niejasno dostrzegamy. Nie w pełni
rozumiemy niektóre z rzeczy, które już uczynił pośród nas, lub ich im
plikacje dla naszych tradycyjnych metod działania. Nie zawsze łatwo
pogodzić ze sobą naszą lojalność wyznaniową i zobowiązanie ekumeni
czne. Możemy także wynieść wiele korzyści ze spotkania między stary
mi tradycjami chrześcijańskimi a żywiołowo rozwijającymi się Kościo
łami, których tradycje, ciągle jeszcze się kształtują. Te i wszystkie inne
istniejące między nami trudności wnosimy na forum Światowej Rady
Kościołów, aby stale wspólnie stawiać im czoło. Ponieważ jest to Rada
Kościołów, musimy dyskutować nad nimi w pełnym poczuciu odpowie
dzialności wobec tych, którzy nas delegowali, nie dążąc do uzgodnień,
które nasze Kościoły jako całość odrzuciłyby.
Światowa Rada Kościołów powstała, ponieważ dostrzegliśmy już
wzajemną odpowiedzialność wobec swoich Kościołów w Panu naszym
Jezusie Chrystusie. Jest tylko jeden Pan i jedno Ciało. Nie możemy za
tem pozostać przy naszych obecnych podziałach. Jesteśmy przed bo
giem wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Dostrzegamy już część swojej
odpowiedzialności, a Bóg ukaże nam więcej. Przystępujemy jednak do

48

DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

pracy w Światowej Radzie Kościołów w skrusze za to, czym jesteśmy,
i w nadziei na to, czym będziemy. Na tym inauguracyjnym Zgromadze
niu Ogólnym prosimy wszystkie uczestniczące w nim Kościoły, aby sta
le się modliły, by Bóg kierował nimi w swojej mądrości, chroniąc je za
równo od fałszywych kroków, jak i od bojaźliwości wynikającej z braku
wiary.
Tłum.: Joanna Kruczyńska

KOMITET NACZELNY ŚRK
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KOŚCIÓŁ, KOŚCIOŁY I ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW
EKLEZJOLOGICZNE ZNACZENIE ŚRK

I. Wstęp
%

Pierwsze Zgromadzenie Ogólne w Amsterdamie przyjęło rezolucję
w sprawie „autorytetu Rady”, głoszącą:
Światowa Rada Kościołów składa się z Kościołów, które uznają Je
zusa Chrystusa za Boga i Zbawiciela. Znajdują w Nim swoją jedność.
Nie muszą tworzyć swojej jedności; jest ona darem Boga. Wiedzą
wszakże, iż ich obowiązkiem jest uczynienie wspólnej sprawy z dążeń
do wyrażania tej jedności w pracy i życiu. Rada pragnie służyć Kościo
łom, będącym jej członkami, jako instrument, dzięki któremu mogą ra
zem dawać świadectwo swej wspólnej wierności Jezusowi Chrystusowi
i współpracować w sprawach wymagających jedności w działaniu.
Rada daleka jest jednak od pragnienia uzurpowania sobie jakichkol
wiek funkcji, należących już do jej Kościołów członkowskich, czy do
kierowania nimi albo ustanawiania praw dla nich — czego zresztą za
brania jej konstytucja. Co więcej, jakkolwiek Rada dąży poważnie do
braterstwa wszystkich swoich członków w myśli i działaniu, to jednak
odrzuca wszelką myśl o tym, by stanowić jakąś jedną, zunifikowaną
strukturę kościelną, niezależną od Kościołów, które zjednoczyły się
tworząc tę Radę, lub jakąś strukturę, zdominowaną przez scentralizo
waną władzę administracyjną.
Celem Rady jest wyrażanie jedności w inny sposób. Jedność wyra
sta z miłości do Boga w Jezusie Chrystusie, która, łącząc z Nim Kościo
ły członkowskie, łączy je też wzajemnie ze sobą. Gorącym pragnieniem
Rady jest, aby Kościoły były ściślej związane z Chrystusem, a tym sa
mym wzajemnie ze sobą. Związane miłością do Niego, zapragną stale
modlić się wzajemnie za siebie i wzajemnie się umacniać, w modlitwie
i w dawaniu świadectwa, dźwigając nawzajem swoje brzemię i wypeł
niając w ten sposób prawo Chrystusowe.
To oświadczenie stanowiło autorytatywną odpowiedź na niektóre
pytania, o naturę Rady. Jest jednak jasne, że nasuwają się teraz irne
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pytania i że trzeba uczynić jakąś próbę udzielenia na nie odpowiedzi,
zwłaszcza w obliczu licznych przedstawianych obecnie błędnych Ihb
nieadekwatnych koncepcji Rady.
II. Potrzeba złożenia następnego oświadczenia

Światowa Rada Kościołów reprezentuje nowe i nie mające prece
densu podejście do problemu stosunków międzykościelnych. Łatwo
może dojść do nieporozumienia co do jej celu i charakteru. Trzeba więc,
abyśmy powiedzieli jaśniej i bardziej zdecydowanie, czym jest, a czym
nie jest Światowa Rada Kościołów.
Ta precyzyjniejsza definicja wiąże się z pewnymi trudnościami. Nie
bez przyczyny same Kościoły wstrzymują się od podawania szczegóło
wych i dokładnych definicji natury Kościoła. Jeśli one tak postępują, to
nie można oczekiwać, że Światowa Rada Kościołów zdoła bez trudu
ustalić definicję, która musi uwzględniać wszystkie różnorodne ekle
zjologie Kościołów członkowskich. Rada działa tymczasowo w warun
kach podziałów między istniejącymi Kościołami, podziałów, których
nie powinno być, ponieważ są sprzeczne z samą naturą Kościoła. Z taką
sytuacją nie można się uporać przez wskazywanie na powszechnie zna
ne precedensy. Główny problem polega na tym, jak sformułować zna
czenie eklezjologiczne organizacji, w której jest reprezentowanych tyle
odmiennych koncepcji Kościoła, nie posługując się kategoriami czy ter
minologią jakiejś jednej szczególnej koncepcji Kościoła?
W celu wyjaśnienia koncepcji Światowej Rady Kościołów najlepiej
będzie zacząć od serii negacji, aby na samym początku rozprawić się z
pewnymi nieporozumieniami, które łatwo mogą się pojawić albo już się
pojawiły wskutek tego, że leżąca u podstaw Rady idea jest nowa i bez
precedensowa.
DI. Czym nie jest Światowa Rada Kościołów
1) Światowa Rada Kościołów nie jest super-Kościołem i nigdy się nim stać nie może.

Nie jest super-Kościołem. Nie jest Kościołem Światowym. Nie jest
„Una-Sancta”, o którym mówią wyznania wiary. To nieporozumienie
pojawia się wciąż na nowo, mimo jak najwyraźniejszych zaprzeczeń w
oświadczeniach Rady. Opiera się ono na całkowitej nieznajomości real
nej sytuacji w Radzie. Albowiem gdyby Rada w jakikolwiek sposób po
gwałciła własną zasadę statutową, że nie może ustanawiać praw dla
swoich Kościołów członkowskich ani działać w ich imieniu, zostałaby
pozbawiona poparcia swoich członków.
Mówiąc o „Kościołach członkowskich” powtarzamy zwrot z kon
stytucji Światowej Rady Kościołów; jednakże członkostwo w Radzie
absolutnie nie oznacza, że Kościoły należą do ciała, które może podej
mować decyzje w ich imieniu. Każdy Kościół zachowuje statutowe pra
wo do ratyfikowania lub odrzucenia wypowiedzi czy posunięć Rady.
„Autorytet” Rady polega jedynie na znaczeniu, jakim cieszy się wśród
Kościołów dzięki swej własnej mądrości (William Tempie).
2) Celem Światowej Rady Kościołów nie jest doprowadzanie przez negocjacje do łącze
nia się Kościołów — co mogą czynić tylko same Kościoły z własnej inicjatywy — lecz

50

DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

wytwarzanie między Kościołami wzajemnych żywych kontaktów oraz popieranie stu
diów i dyskusji na temat jedności Kościoła.

Samym swoim istnieniem i działalnością Rada daje świadectwo ko
nieczności wyraźnego ukazywania jedności Kościoła Chrystusowego.
Jednak prawem i obowiązkiem każdego Kościoła pozostaje wyciąganie
z jego doświadczeń ekumenicznych takich wniosków, jakie uważa za
właściwe na gruncie własnych przekonań. Zatem żaden Kościół nie
musi się obawiać, że Rada będzie wywierać nań nacisk w kwestii decy
zji dotyczących unii z innymi Kościołami.
3) Światowa Rada Kościołów nie może i nie powinna opierać się na jakiejkolwiek poje
dynczej koncepcji Kościoła. Nie przesądza problemu eklezjologicznego.

Sugeruje się często, że dominującą lub podstawową koncepcją
Rady jest koncepcja takiego to a takiego Kościoła albo takiej to a takiej
szkoły teologicznej. Może się zdarzyć, że na jakiejś pojedynczej konfe
rencji czy w pojedynczej wypowiedzi znajdzie się ślady silnego wpływu
jakiejś tradycji lub teologii.
Rada jako taka nie może jednak stać się instrumentem jednego wy
znania czy szkoły, nie tracąc przy tym swego istotnego raison d'etre.
W Światowej Radzie Kościołów jest miejsce dla eklezjologii każdego
Kościoła, który jest gotów uczestniczyć w dialogu ekumenicznym i któ
ry przyjmuje bazę dogmatyczną Rady, jaką jest „społeczność Kościołów
uznająca naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za Boga i Zbawiciela”.
Światowa Rada istnieje w tym celu, aby różne Kościoły mogły
skonfrontować swoje różnice; zatem żaden Kościół nie jest obowiązany
zmieniać swej eklezjologii w konsekwencji przystąpienia do Rady.
4) Członkostwo w Światowej Radzie Kościołów nie zakłada, że dany Kościół będzie tra
ktować swoją własną koncepcję Kościoła tylko jako relatywną.

Są tacy krytycy, a nierzadko przyjaciele, ruchu ekumenicznego,
którzy krytykują go — albo chwalą — za jego rzekomy, nieodłączny
odeń liberalizm. Według nich, ruch ekumeniczny opowiada się za fun
damentalną równością wszystkich doktryn i koncepcji Kościoła, nie
zajmuje się więc problemem prawdy. Nieporozumienie to wynika z fak
tu, że w umysłach tych osób ekumenizm identyfikuje się z pewnymi
szczególnymi teoriamrjedności, które faktycznie odegrały pewną rolę w
historii ekumenizmu, ale nie reprezentują wspólnych poglądów ruchu
jako całości i nigdy nie były oficjalnie aprobowane przez Światową
Radę Kościołów.
5) Członkostwo w Światowej Radzie Kościołów nie oznacza akceptacji specyficznej do
ktryny określającej charakter jedności kościelnej.

Rada angażuje się na rzecz jedności Kościoła. Wśród jej członków
występują jednak bardzo różne poglądy na temat jedności kościelnej:
dla niektórych jedność ta zależy w całości lub przede wszystkim od
uzyskania pełnej zgodności poglądów w sprawach doktrynalnych; inni
mają przede wszystkim na myśli jedność sakramentalną, opartą na
wspólnym ustroju kościelnym; jeszcze inni uważają, że niezbędne jest
jedno i drugie; dla jednych wystarczające będzie to, gdy jedność uda się
przywrócić w oparciu o fundamenty wiary i ustroju kościelnego, pod
czas gdy inni widzą jeden Kościół wyłącznie jako uniwersalną wspól
notę duchową albo są zdania, że widzialna jedność jest nieważna lub
nawet niepożądana. Żadnego z tych poglądów nie można jednak na
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zwać „ekumeniczną teorią”. W dialogu ekumenicznym chodzi wszakże
o to, aby te wszystkie koncepcje znalazły się w dynamicznym stosunku
względem siebie.
Członkostwo w Światowej Radzie Kościołów w szczególności nie
oznacza, że się przyjmuje lub odrzuca naukę o jedności Kościoła istnie
jącą w jedności Kościoła niewidzialnego. Toteż wypowiedź encykliki
„Mysticis Corporis”, zaliczająca do błędnowierstwa spirytualistyczną
koncepcję jedności, nie może odnosić się do Światowej Rady Kościołów.
Rady nie można zaliczyć do tych, którzy wyobrażają sobie Kościół w ten
sposób, iż nie można dotrzeć doń zmysłami ani go widzieć, i powiadają,
że jest on czymś czysto duchowym (pneumaticum), czymś, co niewidzia
lnym węzłem łączy wielorakie społeczności chrześcijańskie, choćby się
różniły wiarą między sobą. Światowa Rada Kościołów zrzesza Kościoły,
które wierzą, że Kościół jest w swej istocie niewidzialny, jak i takie,
które uważają, że jedność widzialna jest koniecznością życiową.
IV. Założenia leżące u podstaw Światowej Rady Kościołów

Musimy obecnie postarać się zdefiniować pozytywne założenia, le
żące u podstaw Światowej Rady Kościołów, i teologiczne implikacje
członkostwa w Radzie.
1) Kościoły członkowskie Rady wierzą, iż dialog, współpraca i wspólne świadectwo mu
szą opierać się na wspólnym uznaniu, że Chrystus jest boską głową ciała.

Podstawą, na której opiera się Rada, jest przyjęcie zasadniczego
faktu, iż żaden człowiek nie może położyć innych fundamentów niż te,
które położył Jezus Chrystus. Jest to wyraz przekonania, że Pan Koś
cioła to Bóg, który zstąpił między nas i nadal gromadzi swe dzieci i sam
buduje Swój Kościół.
Zatem żadne stosunki między Kościołami nie mogą mieć prawdzi
wej wartości ani nie mogą być obiecujące, jeśli ich punktem wyjścia nie
jest poddanie się Kościołów przewodnictwu Jezusa Chrystusa w Jego
Kościele. Kościoły z różnych punktów widzenia pytają: „Jak ludzie o
przeciwnych przekonaniach mogą należeć do jednego zrzeszenia wier
nych?” Jasnej odpowiedzi na to pytanie udzielili delegaci prawosławni
w Edynburgu w 1937 r., stwierdzając: Mimo wszelkich dzielących nas
różnic, mamy jednego wspólnego Pana — Jezusa Chrystusa, który bę
dzie nas prowadzić do coraz ściślejszej współpracy dla budowania Cia
ła Chrystusowego. Fakt, że Chrystus przewodzi swemu ludowi, zmusza
wszystkich tych, którzy Go uznają, do nawiązywania prawdziwych i
bliskich stosunków ze sobą — nawet jeśli różnią się w wielu istotnych
punktach.
2) Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów wierzą na podstawie Nowego Te
stamentu w jeden Kościół Chrystusowy.

Ruch ekumeniczny zawdzięcza swoje istnienie faktowi, że mężczy
źni i kobiety w wielu Kościołach ponownie nieodparcie uświadomili so
bie ten artykuł wiary. Widząc rozbieżność między prawdą, że jest
i może być tylko jeden Kościół Chrystusowy, a faktem, że istnieje tyle
Kościołów twierdzących, iż są Kościołami Chrystusowymi, ale nie żyją
cych ze sobą w jedności, odczuwają święte niezadowolenie z obecnej sy
tuacji. Kościoły zdają sobie sprawę, że każdy Kościół ma po prostu
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chrześcijański obowiązek robić wszystko, co w jego mocy, dla ukazy
wania Kościoła w jego jedności, oraz pracować i modlić się, aby spełnił
się cel, jaki Chrystus postawił Swemu Kościołowi.
3) Kościoły członkowskie uznają, że członkostwo w Kościele Chrystusowym jest rozleglejsze niż członkostwo we własnym Kościele. Dlatego dążą do nawiązania żywego
kontaktu z tymi spoza swoich szeregów, którzy uznają Jezusa Chrystusa za Pana.

Wszystkie Kościoły chrześcijańskie, łącznie z Kościołem Rzym
skim, uważają, że nie istnieje całkowita tożsamość między członko
stwem w Kościele Uniwersalnym a członkostwem w ich własnym Ko
ściele. Uznają, że są członkowie Kościoła extra muros, że należą oni
aliquo modo do Kościoła, a nawet, że istnieje ecclesia extra ecclesiam.
Uznanie to wyraża się w fakcie, że, z niewieloma wyjątkami, Kościoły
chrześcijańskie uznają ważność chrztu udzielonego przez inne Kościoły.
Powstaje jednak pytanie, jakie konsekwencje należy wyciągnąć z
tej nauki. W historii chrześcijaństwa Kościoły najczęściej wyciągały
tylko ten negatywny wniosek, że nie powinny utrzymywać żadnych sto
sunków z tymi, którzy nie są ich członkami. Podstawowym założeniem
ruchu ekumenicznego jest to, że każdy Kościół ma w tej dziedzinie po
zytywne zadanie do wypełnienia. Zadanie to, to dążenie do braterstwa
ze wszystkimi tymi, którzy, nie będąc członkami tego samego widzial
nego ciała, są jednak ze sobą połączeni jako członkowie ciała mistycz
nego. Ruch ekumeniczny jest właśnie miejscem gdzie się dokonuje tych
poszukiwań i odkryć.
4) Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów są zdania, że problem stosunku
Kościołów do Świętego Kościoła Powszechnego, który wyznajemy w Wyznaniu Wiary,
jest problemem wymagającym wspólnego omówienia. Mimo to z członkostwa nie wy
nika, że dany Kościół musi uznać inne Kościoły członkowskie za Kościoły prawdziwe
w pełnym znaczeniu tego słowa.
*

W Światowej Radzie Kościołów jest miejsce zarówno dla tych Ko
ściołów, które uznają inne Kościoły za Kościoły w pełnym i prawdzi
wym znaczeniu, jak i dla tych, które tego nie czynią. Jednak te podzie
lone Kościoły, nawet jeśli obecnie nie mogą jeszcze zaakceptować się
wzajemnie jako Kościoły prawdziwe i czyste, wierzą, że nie powinny
trwać w izolacji i w wyniku tego stowarzyszyły się w Światowej Radzie
Kościołów.
Wiedzą, że istnieją różnice co do wiary i ustroju, ale uznają wzaje
mnie, że służą Jednemu Panu, i pragną zbadać dzielące je różnice z
wzajemnym szacunkiem dla siebie, ufając, że Duch Święty będzie je
wiódł do zamanifestowania ich jedności w Chrystusie.
5) Kościoły członkowskie Światowej Rady uznają w innych Kościołach elementy praw
dziwego Kościoła. Są zdania, że wspólne uznanie zobowiązuje je do podjęcia poważ
nego dialogu i mają nadzieję, że te elementy prawdy doprowadzą do poznania pełnej
prawdy i jedności, która opiera się na pełnej prawdzie.

W różnych Kościołach ogólnie naucza się, że w innych Kościołach
istnieją pewne elementy prawdziwego Kościoła, w niektórych trady
cjach zwane vestigia ecclesiae. Elementy te, to zwiastowanie Słowa,
wykład Pisma Świętego i udzielanie sakramentów. Elementy te, to coś
więcej niż tylko blade odbicie życia prawdziwego Kościoła. Stanowią
realną obietnicę i okazję, by przez szczere i braterskie kontakty dążyć
do urzeczywistnienia pełniejszej jedności. Co więcej, na całym świecie
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chrześcijanie o różnych poglądach eklezjologicznych przez zwiastowa
nie Ewangelii prowadzą mężczyzn i kobiety do zbawienia w Chrystusie,
do nowego życia w Nim i do wzajemnego chrześcijańskiego braterstwa.
Ruch ekumeniczny opiera się na przekonaniu, iż trzeba pielęgno
wać te elementy. Kościoły nie powinny ich dezawuować jako tylko ele
menty prawdy, lecz cieszyć się nimi jako obiecującymi znakami, wska
zującymi kierunek ku prawdziwej jedności. Czym bowiem są te elemen
ty? Nie są martwymi pozostałościami przeszłości, lecz potężnymi środ
kami działania Boga. Można i trzeba zadawać pytania o ważność i czy
stość nauczania oraz życia sakramentalnego, ale nie ulega kwestii, iż takie
dynamiczne elementy życia kościelnego usprawiedliwiają nadzieję, że Ko
ścioły, które je podtrzymują, będą prowadzone ku pełniejszej prawdzie.
To właśnie dialog ekumeniczny ułatwia dostrzeżenie tej prawdy.
6) Kościoły członkowskie Rady wyrażają gotowość podjęcia starań, aby we wspólnym
dialogu nauczyć się od Pana Jezusa Chrystusa, w jaki sposób winny składać o Nim
świadectwo przed światem.

Ponieważ istotnym raison d'etre Kościoła jest dawanie świadectwa
Chrystusowi, Kościoły nie mogą się spotykać nie dążąc do składania
przed światem wspólnego świadectwa o swoim wspólnym Panu. Nie za
wsze będzie to możliwe. Kiedy jednak takie wspólne przemawianie czy
działanie okazuje się możliwe, Kościoły mogą z wdzięcznością przyjmo
wać jako łaskawy dar Boży fakt, iż mimo ich rozbicia Bóg pozwala im
składać takie samo świadectwo i że mogą w ten sposób zamanifestować
choć trochę jedności, co ma na celu dokładnie to, „aby świat uwierzył”,
i „zaświadczać, iż Ojciec posłał Syna, aby zbawił świat”.
7) Ze wspólnego członkostwa w Światowej Radzie Kościołów wynika dalej praktyczny
wniosek, że Kościoły członkowskie mają okazywać sobie solidarność, pomagając sobie
w potrzebie i powstrzymywać się od takich działań, które byłyby sprzeczne ze stosun
kami braterskimi.

W ramach Rady Kościoły starają się odnosić wzajemnie do siebie z
braterską troską. Nie wyklucza to wzajemnych bardzo szczerych roz
mów, w których, w ramach Rady, Kościoły zadają sobie wzajemnie ba
dawcze pytania i konfrontują dzielące je różnice. Musi się to jednak od
bywać w celu budowania Ciała Chrystusowego. Wyklucza to czysto ne
gatywne podejście jednego Kościoła do drugiego. Należy z zadowole
niem przyjmować afirmację wiary każdego Kościoła; natomiast działa
nia niezgodne z braterskimi stosunkami wymierzone w inne Kościoły
członkowskie udaremniają osiągnięcie celu, dla którego utworzono
Radę. Przeciwnie, Kościoły powinny sobie nawzajem pomagać w usu
waniu wszelkich przeszkód w swobodnym wykonywaniu normalnych
funkcji Kościoła. I gdziekolwiek jakiś Kościół jest w potrzebie albo
cierpi prześladowania, powinien móc liczyć na pomoc innych Kościo
łów za pośrednictwem Rady.
8) Kościoły członkowskie nawiązują ze sobą kontakt duchowy wówczas, gdy starają się
uczyć jedne od drugich i wzajemnie sobie pomagać, tak aby Ciało Chrystusa stało się
żywym Ciałem, a życie Kościołów uległo odnowie.

Kościoły wspólnie nauczają, że Kościół jako świątynia Boga jest
zarazem gmachem, który budowano i który nadal się buduje. Kościół
ma więc aspekty, które są związane z samą jego strukturą i istotą i któ
rych nie można zmienić. Ma jednak także inne aspekty, które podlegają
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zmianom. Zatem życie Kościoła, wyrażające się w dawaniu świadectwa
wobec jego własnych członków i wobec świata, wymaga stałej odnowy.
Kościoły mogą i powinny pomagać sobie wzajemnie w tej sferze przez
wymianę myśli i doświadczeń. Na tym polega znaczenie prac studyj
nych Światowej Rady Kościołów i wielu innych jej działań. Nie istnieje
zamiar narzucania Kościołom jakiegokolwiek specyficznego wzoru
myślenia czy życia. Jednak wszelkie wnioski i spostrzeżenia, będące
udziałem jednego czy więcej Kościołów, powinny być udostępnione
wszystkim Kościołom dla dobra „budowania Ciała Chrystusowego»”.
Żadne z tych pozytywnych założeń, związanych z istnieniem Świa
towej Rady Kościołów, nie znajduje się w konflikcie z nauką Kościołów
członkowskich. Wierzymy zatem, że żaden Kościół nie musi się oba
wiać, iż przystępując do Rady naraża się na niebezpieczeństwo zaprze
czania swemu dziedzictwu.
W miarę rozwoju dialogu między Kościołami i w miarę zacieśnia
nia się kontaktów między nimi będą one niewątpliwie stawały w obli
czu nowych decyzji i problemów. Rada istnieje bowiem po to, aby sto
sunki między Kościołami wyprowadzać z impasu. W żadnym jednak
wypadku nie wolno wywierać na żaden Kościół presji mającej dopomóc
mu w podjęciu decyzji sprzecznej z jego przekonaniem lub życzeniem.
Kościoły mają absolutną swobodę w podejmowaniu lub niepodejmowa
niu działań na podstawie swoich własnych przekonań i w świetle swo
ich kontaktów ekumenicznych.
Na spotkaniach ekumenicznych ujawniła się bardzo realna jed
ność, która dla wszystkich współpracujących w łonie Światowej Rady
Kościołów jest najcenniejszym elementem jej życia. Istnieje ona i za
każdym razem przyjmujemy ją jako niezasłużony dar Pana. Chwalimy
Boga za ten przedsmak jedności Jego ludu i z nadzieją kontynuujemy
pracę, do której wspólnie nas wezwał. Rada istnieje bowiem po to, aby
służyć Kościołom przygotowującym się na spotkanie swego Pana, który
zna tylko jedną owczarnię.
Tłum.: J. Kruczyńska

TRZECIA ŚWIATOWA KONFERENCJA DO SPRAW
WIARY I USTROJU KOŚCIOŁA
Lund, Szwecja, 15—28 sierpnia 1952
SŁOWO DO KOŚCIOŁÓW

Kościoły nasze wysłały nas do Lund, abyśmy wspólnie zbadali, jak
wielka jest jedność, która już istnieje między naszymi Kościołami w
dziedzinie wiary, ustroju kościelnego i kultu, i jak możemy się zbliżyć
do pełnej jedności, którą przewiduje dla nas Bóg. Dziękujemy Panu Ko
ścioła, za to, co zdziałał wśród nas, gdyśmy rozmawiali i wspólnie się
modlili, i za to, że Kościoły w niektórych częściach świata zbliżają się
do siebie w widzialny sposób. Każdy z nas wiele odkrył w innych Ko
ściołach, ale nad naszą bezradnością z powodu nieprzezwyciężalnych
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różnic góruje wdzięczność za różnorodne przejawy Łaski Bożej, której
działanie dostrzegamy w życiu Kościołów na całym świecie.
Wyraźnie poznaliśmy, że nie uczynimy rzeczywistego postępu na
drodze do jedności, jeśli stale będziemy się zajmować porównywaniem
różnych poglądów na istotę Kościoła i na tradycję, którym poglądy te są
podporządkowane. Na nowo odkryliśmy prawdę, że tylko wówczas, gdy
zbliżamy się do Chrystusa, zbliżamy się do siebie. Dlatego, nie bacząc
na nasze rozłamy, musimy przedrzeć się do głębszego i bogatszego zro
zumienia tajemnicy, jaką jest, dana przez Boga, jedność Chrystusa z
Jego Kościołem. Musimy coraz lepiej rozumieć, że oddzielne drogi na
szych Kościołów w historii mają sens dopiero wówczas, gdy patrzymy
na nie z perspektywy działania Bożego wśród całego Jego ludu.
Osiągnęliśmy obecnie decydujący punkt w naszych rozmowach
ekumenicznych. W miarę jak lepiej się poznawaliśmy, nasze oczy za
czynały dostrzegać bolesne i głębokie rozłamy, ale i naszą jedność. Jed
ność w tym stopniu, w jakim mogły ją wspólnie przeżyć Kościoły, musi
teraz znaleźć lepszy swój wyraz. Wiara w Jeden Kościół Chrystusa nie
uzupełniona czynami posłuszeństwa jest martwa. Istnieją takie prawdy
0 istocie Boga i Jego Kościele, które na zawsze pozostaną dla nas. niedo
stępne, jeśli nie podejmiemy wspólnego działania, zgodnego z jedno
ścią, którą już posiadamy. Przeto zwracamy się z usilną prośbą do na
szych Kościołów, aby zbadały, czy manifestując jedność ludu Bożego
czynią naprawdę wszystko, co powinny. Kościoły nasze powinny się za
stanowić nad tym, czy naprawdę zawsze okazują gotowość nawiązania
dialogu z innymi Kościołami i czy nie mogłyby działać wspólnie we
wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które — ze względu na głębo
kie różnice przekonań — zmuszają je do indywidualnego działania? Czy
nie musiałyby też uznać faktu, że często, zamiast wspólnie składać
świadectwo o wyłącznym panowaniu Chrystusa — który gromadzi swój
lud ze wszystkich narodów, ras i języków — ulegały świeckim władzom
1wpływom, skłaniającym je do podziałów?
Posłuszeństwo wobec Boga wymaga, aby Kościoły szukały jedno
ści, gdy wypełniają swe zadanie misyjne w świecie. Wszyscy przyczyni
liśmy się do tego, że poselstwo chrześcijańskie, głoszone szerokim rze
szom ludzkim, nie przyniosło zamierzonego wyniku. A my właśnie
jesteśmy zobowiązani zwiastować im jedną Ewangelię i manifestować
jedność Kościoła.
Tu w Lund często mieliśmy na ustach słowo „skrucha”. Skrucha
łączy się z gotowością do poddania się osądowi — osądowi Pana, które
mu jest dana władza przesiewania rodzaju ludzkiego i gromadzenia
rozproszonych dzieci Bożych tak, aby stanowiły jedno. Oczekujemy
Jego ostatecznego triumfu przy końcu dziejów. Jednakże Bóg w swoim
miłosierdziu daje nam również za naszych dni, tu i teraz, znaki przypo
minające o sądzie, które są zarazem wezwaniami do nowego i aktywne
go posłuszeństwa. Z pewnością ani chwili dłużej nie możemy pozosta
wać ślepi na znaki naszych czasów i głusi na Jego Słowo.
Pan mówi jeszcze raz: Kto nie zbiera ze mną, rozprasza.
CHRYSTUS I JEGO KOŚCIÓŁ

Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umiłował Ko
ściół i ofiarował się zań, i doprowadził go do trwałej jedności ze sobą.
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Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, wierzymy również w Kościół
jako Ciało Chrystusowe.
I
Wyznajemy, że bez Chrystusa jesteśmy zgubieni i że bez Niego je
steśmy wydani siłom grzechu i śmierci: ale Bóg nie wydał nas na pastwę
sił zguby. Dał nam i wszystkim ludziom Swego Jednorodzonego Syna
jako Zbawiciela i Odkupiciela. Przez Swoje życie, Swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezus Chrystus jako mocarny Zwycięzca pokonał
grzech i śmierć, obrócił wniwecz bezbożne siły i wyzwolił nas. Jeśli wie
rzymy w Jezusa Chrystusa, te siły nie mają już władzy nad nami. Podle
gamy zatem nowemu Panu. Naszym Panem jest Jezus Chrystus.
On bowiem, biorąc na siebie ciało, umierając i zmartwychwstając,
zjednoczył się z człowiekiem w jego wyobcowaniu się i życiu pod sądem
Bożym, a pokutując za winy człowieka uświęcił nową drogę, na której
człowiek, pojednany z Bogiem, może żyć w zjednoczeniu z Jezusem
Chrystusem. Przez Niego Bóg pozwolił zgubionej ludzkości zacząć od
nowa, ponieważ wraz z Jezusem Chrystusem, który umarł i powstał z
martwych, umierają i powstają do nowego życia wszyscy, którzy weń
wierzą.
Jezus Chrystus jest Królem nowego Ludu Bożego. Jest „głównym
kamieniem węgielnym, na którym cały gmach, dobrze skonstruowany,
wyrasta w świątynię w Panu”. Jest Głową Kościoła, który jest Jego Cia
łem. Przez swego Ducha Jezus Chrystus jest sam obecny w swoim Ko
ściele. Chrystus żyje w swoim Kościele, a Kościół żyje w Chrystusie.
Chrystusa nie ma bez Jego Kościoła; Kościoła nie ma bez Chrystusa. Są
nierozdzielnie złączeni ze sobą, Król i Jego lud, zwornik i świątynia,
Głowa i Ciało. Jako członki Jego Ciała zostaliśmy zjednoczeni z Nim we
wspólnocie Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, Jego męki i Jego
chwały. To bowiem, co dotyczy Chrystusa, dotyczy również Jego Ciała.
To, co się w sposób wyjątkowy wydarzyło z Chrystusem, Jego jedyna
i niepowtarzalna śmierć i zmartwychwstanie dla nas, wydarza się także
na swój sposób z Kościołem jako Jego Ciałem. Tak, jak Kościół staje się
uczestnikiem ukrzyżowanego Ciała Chrystusa, tak też jest mu dane
uczestniczyć w zmartwychwstałym Ciele tego samego Pana. Oznacza
to, że Kościół jest wezwany do kontynuowania misji Jezusa Chrystusa
na świecie, tak że droga Chrystusa jest drogą Jego Kościoła.
II
Na podstawie apostolskiego świadectwa o Jezusie Chrystusie, Panu
Kościoła, i posłuszni Mu, staramy się poprzez podziały Kościoła na zie
mi dotrzeć do wspólnej wiary w jednego Pana. Wychodząc z jedności
Chrystusa staramy się zrozumieć jedność Kościoła na ziemi, a wycho
dząc z jedności Chrystusa i Jego Ciała szukamy sposobów urzeczywist
nienia tej jedności w obecnym stanie naszych podziałów na ziemi.
Sądzimy, że wiele naszych różnic wyrasta z błędnej antytezy mię
dzy bytem Kościoła w Chrystusie a jego misją na ziemi, oraz z nieumie
jętności patrzenia na Kościół w świetle faktu, że Jezus Chrystus jest Bo
giem i człowiekiem, i w świetle Jego śmierci i zmartwychwstania. W na
stępnych paragrafach będziemy się starać:
(1) mówić o naturze Kościoła w kategoriach ruchu dwukierun
kowego (że jest wzywany ze świata i posłany na świat), przez który
to ruch Kościół stale wrasta w Jezusa Chrystusa, swoją Głowę;

III ŚWIATOWA KONFERENCJA P S. WIARY I USTROJU KOŚCIOŁA

57

(2) mówić o Kościele jako nowym stworzeniu, któremu — podczas
gdy nadal żyje na ziemi jako wspólnota grzeszników, którym od
puszczono winy, oczekując zbawienia ciała — dano już uczestni
czyć w nowym życiu zmartwychwstałego Chrystusa.
Wiara Kościoła w Ojca, Syna i Ducha Świętego

W swej wiekuistej miłości Ojciec posłał swego Syna, aby zbawił
stworzenie od grzechu i śmierci. W Jezusie Chrystusie Syn Boży stał się
Człowiekiem. Słowem i czynem głosił na ziemi nadejście Królestwa Bo
żego, zgładził grzechy świata na Krzyżu, powstał z martwych, wstąpił
do nieba, na tron swego Królestwa, po prawicy Boga. W Zielone Święta
zesłał swego Ducha na Kościół, dając wszystkim, którzy wierzą w Jezu
sa Chrystusa, moc, by się stali dziećmi Bożymi. Zamieszkując w swym
Duchu, Jezus Chrystus mieszka pośród swego Kościoła. Jako Pan i Król
przyjdzie znowu sądzić żywych i umarłych i dopełnić wiekuistego Kró
lestwa Bożego w całym stworzeniu.
Natura i misja Kościoła

(a) Pan nasz Jezus Chrystus, przez swoje Słowo i Ducha, wzywa
swój Kościół ze świata. Przebacza grzechy, wyzwala ludzi spod władzy
sił zagłady i na tym niepewnym świecie gromadzi jeden Lud Boży,
wspólnotę sprawiedliwych i uświęconych, którzy zamieszkają w niebie
i będą żyć z Chrystusem w Bogu.
(b) Jezus Chrystus przez swoje Słowo i Ducha posyła swój Kościół
na świat, aby był solą ziemi i światłem świata. Jako Prorok, Kapłan
i Król pozwala więc uczestniczyć swemu Kościołowi w swojej posłudze
pojednania, nakłaniając go mocą swej miłości do udziału w Jego męce
dla zbawienia świata i dając mu przez swego Ducha władzę głoszenia
Ewangelii zbawienia wszystkim narodom, wzywania ich do posłuszeń
stwa woli Bożej we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecz
nego i kulturalnego, i do prowadzenia w warunkach podziału świata
życia jako jeden Lud Boży, tak aby przez jego świadectwo Jezus Chry
stus mógł działać wśród ludzi jako Zbawiciel i zgromadzić wszystkich
ludzi pod swym panowaniem jako Pan i Król świata.
(c) Wzywając i posyłając swój Lud, udzielając mu wielorakich da
rów duchowych, aby. mógł sprawować służbę, Jezus Chrystus buduje
swój Kościół jako żywą Świątynię Boga. Zatem w Kościele jako Ciele
Chrystusowym sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest Głową
— ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało — zespałane i utrzymywane w łą
czności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do
jego miary — przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
(Ef 4, 15—16).
Kościół między pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa

(a)
Jednocześnie Kościół jest wspólnotą grzeszników, którym odpu
szczono winy, gorliwie wyglądających i cierpliwie oczekujących ostate
cznego wypełnienia zbawienia. Wspólnota ta jest nadal ludem pielgrzy
mującym w obcej ziemi, tak że całe jej życie i praca na ziemi są niepeł
ne. Bezbożne moce i siły wciąż panoszą się zastraszająco w całym stwo
rzeniu, starając się wprowadzić zamieszanie w Kościele i zniweczyć
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jego misję. Kościół jednak nadal żyje i działa mocą Jezusa Chrystusa.
(b) Na końcu tej pielgrzymki Jezus Chrystus, Ukrzyżowany i Zmar
twychwstały, przyjdzie znowru, by spotkać się ze swym Kościołem w
celu wypełnienia dzieła zbawienia i sądu. Ze wszystkich ludów i z
wszystkich wieków zgromadzi swój własny lud, który oczekuje Jego
przyjścia i nowego nieba i nowej ziemi; dopełni On wtedy zjednoczenia
Chrystusa z Jego Kościołem w wiekuistym Królestwie Bożym.
(c) Przez zamieszkiwanie Ducha Świętego nowy przyszły wiek jest
już obecny, a przez zjednoczenie ze zmartwychwstałym Jezusem Chry
stusem Kościołowi na ziemi jest już dane uczestniczyć w potędze zmar
twychwstania. Kościół Jezusa Chrystusa w historii jest zarazem zgro
madzeniem grzeszników i nowym stworzeniem, bowiem chociaż żyje
i działa w warunkach niepewności i wyobcowania na tym świecie, i po
dlega również jego podziałom, to jednak zasadniczo należy do nowego
wieku i nowego stworzenia. Jako taki Kościół jest wzywany do stałej
odnowy, do wyrzeczenia się starego życia i, przez odnowę ducha, do
pojednania z Chrystusem, oczekując niezależnie od swych historycz
nych form pełnego ujawnienia swojej nowej istoty w przychodzącym
Panu.
III
Staraliśmy się ukazać w tych krótkich paragrafach nierozdzielny
stosunek między Chrystusem a Jego Kościołem. Do takich przekonań
na temat Kościoła doprowadziła nas nasza wiara w Jezusa Chrystusa
i wspólna nam akceptacja autorytetu Pisma Świętego. Nie możemy bu
dować jednego Kościoła, zręcznie dopasowując do siebie swoje podzie
lone dziedzictwo. Możemy wzrastać razem ku pełni i jedności w Chry
stusie tylko przez pojednanie z Nim, który jest Głową Ciała i Panem
swego ludu. Objawia On swoją pełnię, aczkolwiek tylko w ułamkowy
sposób, przez dary, które nam dał nawet w warunkach naszego podzia
łu. Gdy tylko dwóch lub trzech zbierze się w Imię Jego, On jest między
nimi. Kiedy tylko ludzie spotykają się posłuszni Chrystusowi, poznają
Go. Można Go znaleźć pośród tych, od których jesteśmy oddzieleni,
i pośród tych, do których jesteśmy posłani.
Poddając się w swoich Kościołach Jego sądowi i okazując Mu po
słuszeństwo, kiedy nas wzywał i kiedy nas posyła, powinniśmy wie
dzieć, że nie zdołamy zademonstrować swojej jedności i uczestniczyć w
Jego pełni, jeśli się nie zmienimy. Niektórzy z nas, ci, co byli przekona
ni, że to oni mają prawdziwy ustrój i prawdziwe sakramenty, stwier
dzą, że są wzywani do zapewnienia właściwego miejsca głoszeniu Sło
wa Żywego. Ci, którzy zaniedbali sakramenty, staną w obliczu Tego,
który pokornie przyjął chrzest oraz łamał chleb i dawał pić z kielicha,
abyśmy stali się uczestnikami Jego męki i śmierci. Ci, którzy starali się
ukazywać chwałę Kościoła jako Ciała i Oblubienicy Chrystusa, będą
oceniani miarą Jego prostoty i Ćhęci służenia. Kościoły, które przywią
zywały niewielką wagę do Jego modlitwy, aby ludzie zobaczyli jedność
Jego ludu, zostaną wezwane do przyswojenia sobie tej Jego modlitwy.
Kościoły pełne samozadowolenia w obliczu podziałów rasowych w Cie
le Chrystusa zostaną przywiedzione do skruchy przez Tego, w którym
niewolnik i wolny, Żyd i poganin, Grek i barbarzyńca stanowią jedno.
Kościołom, które jednostronnie podkreślały, że Bóg w swym Kościele
daje się ludziom, przypomni się, że Chrystus jako człowiek ofiarował
sie Oicu. Tym, którzy zawsze oglądają się wstecz i nagromadzili wiele
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cennego bagażu eklezjastycznego, pokaże się zapewne, że pielgrzymi
muszą podróżować bez obciążenia, i że, jeśli mamy ostatecznie uczest
niczyć w wielkiej Uczcie, musimy wyzbyć się dużej części swoich skar
bów. Kościoły osiadłe i pewne siebie będą musiały znowu usłyszeć o
serdecznej trosce Pana o owczarnię bez pasterza i dowiedzieć się, że je
śli się chce być Jego Kościołem, to trzeba uczestniczyć w Jego misji
obejmującej świat. Kościoły zbytnio zadomowione w świecie zostaną
odwołane ze świata. Kościoły zbytnio zajęte własną pobożnością czy
własnym przetrwaniem zobaczą znów Chrystusa jako Tego, który iden
tyfikował się z pozbawionymi praw i uciskanymi.
Nie możemy wiedzieć o wszystkim, co zostanie przed nami odkryte,
gdy wspólnie spojrzymy na Tego, który jest Głową Ciała. Nam w na
szych różnych Kościołach łatwo myśleć o tym, czego powinni się nau
czyć nasi odłączeni bracia. Miłość Chrystusa zwiększy naszą gotowość
dowiedzenia się, czego On może nas nauczyć za ich pośrednictwem.
Prawda, której się będziemy trzymać, brzmi, że ponieważ Chrystus jest
Głową i Panem Kościoła, to Jego droga jest drogą Kościoła. On wzywa,
On posyła, On sądzi. Kształt Jego życia to kształt życia Kościoła. Taje
mnica Jego życia to tajemnica życia Kościoła.
IV
Zalecenie

W swojej pracy doszliśmy do przekonania, że decydujące znaczenie
dla postępów ruchu ekumenicznego ma traktowanie nauki o Kościele w
ścisłym związku zarówno z nauką o Chrystusie, jak i z nauką o Duchu
Świętym. Uważamy, że powinno to znaleźć się na pierwszym miejscu w
przyszłej pracy tego ruchu, i kierujemy takie zalecenie do Komisji
„Wiara i Ustrój” i do jej Komitetu Roboczego.
Tłum.: J. Kruczyńska

DRUGIE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Evanston, USA, 15—31 sierpnia 1954

NASZA JEDNOŚĆ W CHRYSTUSIE A ROZBICIE KOŚCIELNE

Raport Sekcji I
przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne i przekazany Kościołom dla przestudiowania i pod
jęcia odpowiednich działań, z prośbą, by Kościoły przesłały do Komitetu Naczelnego
sprawozdania ze swoich studiów i działań.

Chrystus pośród was — nadzieja chwały (Kol 1,27)
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Wprowadzenie

Przemawiamy jako ci, którzy spotkali się w Światowej Radzie Ko
ściołów i stwierdzili z całą. pewnością, że jest nam dana „jedność w
Chrystusie” mimo naszego „braku jedności jako Kościołów”.
Ta jedność to nie tylko jednakie uczucia. Uświadomiliśmy ją sobie,
ponieważ daje ją nam Bóg: gdy Duch Św. objawia nam, co Chrystus
uczynił dla nas. W niniejszym raporcie staraliśmy się lepiej wyjaśnić, co
sądzimy o tej danej nam jedności, modląc się, by — jeśli my i Kościoły, z
których przychodzimy, będziemy żarliwie starać się uchwycić znacze
nie tego, co już jest dane — Duch Św. otworzy nasze oczy na jeszcze
głębsze zrozumienie, a nasze serca na jeszcze większą radość z jedności,
którą posiadamy w Chrystusie.
W tym celu:
Po pierwszej mówimy razem jednomyślnie i w zgodzie ze świadec
twem Nowego Testamentu o jedności Kościoła, opartej na całym dziele
Chrystusa, wyrosłej w pełnię. Chrystusa i częściowo urzeczywistnionej
nawet w naszym obecnym stanie podziału.
Po drugie, mówimy o braku jedności wśród Kościołów, jako o
uczestnictwie w owym nieposłuszeństwie, nad którym Chrystus odniósł
zwycięstwo, dając nam nawet w naszym braku jedności pewien przed
smak naszej ostatecznej jedności w Nim.
Po trzecie, mówimy o pewnych konsekwencjach dla nas, posłusz
nych wierze, jakie wypływają z faktu, że spotykamy się w Jego zbawcze
Imię, by błagać Go o dopełnienie w nas Jego jednoczącego dzieła.I.
I. Nasza jedność w Chrystusie
1. Jednoczące dzieło Chrystusa

Nowy Testament przedstawia jedność Kościoła nie jako zjawisko
socjologiczne, lecz jako fakt istotnie realnie istniejący w samym Chry
stusie i w Jego nierozłącznej jedności z Jego ludem (Dz 9, 4 nn; 1 Kor
12,12; J 15, 1 n). Musimy zatem wciąż zadawać Pawiowe pytanie o po
dział Kościoła: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13), i wraz z
Apostołem potwierdzać niezniszczalną jedność, cechującą Kościół w
Chrystusie. Chrystus jest jednym Panem, który reprezentuje i gromadzi
wokół siebie wielość odkupionej ludzkości, i dlatego tylko On sprawia,
że wielu staje się jednym w Kościele (1 Kor 12,12; Ef 1,10; por. J, 14,20;
17, 4n; 1 Kor 6, 15 n).
W Nowym Testamencie mówi się na wiele sposobów o stosunku
między Chrystusem a Jego ludem dla opisania jego jedności w Nim. Ko
ściół to wiele członków jednego ciała (1 Kor 12,12); członki są poddane
jednemu Panu jako Głowie Ciała (Ef 1,22; 4,15; 5,23; Kol. 1,18; 2,19);
Kościół jest Jego oblubienicą, mającą się z Nim jako oblubieńcem zjed
noczyć (Mk 2,19; Ap 19,7; por. Mt 22, 2 nn; 25, 10 n: Łk 12,36; Ef 1,
22 nn); wierni są Jego ludem (1 P 2, 9 n; Kol 3,12; Rz 11,2, 11 n, 32);
jest On nową świątynią, w której odprawia się prawdziwe nabożeństwo
(J 2,19 nn; por. 4,21 nn) albo budowlą, w której wierni stanowią
żywe kamienie (1 P 2,5; Ef 2,20; por. 1 Kor 3,9); jest krzewem winnym
a my — latoroślami (J 15,1 nn) albo pasterzem, a my — jego owczarnią
(J 10,1 nn).
Nowy Testament zawiera myśl, że życie Kościoła wywodzi się z ca-
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łej Osoby i dzieła Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Jedność Ko
ścioła opiera się na tym, że Chrystus przyjął na siebie naszą ludzką na
turę; na Jego własnych słowach i uczynkach, w których uwidaczniała
się moc i żywotność Jego Królestwa; na wezwaniu przez Niego ludzi do
wspólnoty Jego Królestwa i na wybraniu Dwunastu, aby uczestniczyli
w Jego mesjanicznej posłudze i działaniu; na Jego męce i śmierci, dzięki
której grzech został ostatecznie pokonany, a moc podziału — unice
stwiona; na Jego zmartwychwstaniu, kiedy objawił się jako nowy czło
wiek, ku któremu wszyscy rośniemy (Ef 4, 11 nn), w którym nikną
wszystkie ludzkie podziały (Ga 3,28); na Jego wniebowstąpieniu i kró
lowaniu w niebie, przez które panuje nad, wszystkimi dziejami; na ze
słaniu przezeń w Zielone Święta Ducha Świętego na cały Kościół, co
każdemu obrządkowi chrztu nadaje najgłębsze znaczenie; i na Jego
obietnicy powtórnego przyjścia jako króla w triumfie i chwale. Dzięki
Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi, który prowadzi Kościół do wszel
kiej prawdy, już obecna jedność Kościoła stanowi przedsmak pełni,
która będzie, bo już jest; Kościół zatem może działać niezmordowanie
oraz cierpliwie i z nadzieją czekać na dzień, kiedy Bóg podsumuje
wszystkie rzeczy w Chrystusie.
2. Jedność Kościoła w jego ziemskiej pielgrzymce

Od początku Kościołowi była dana nierozerwalna jedność w Chry
stusie z uwagi na Jego utożsamianie się ze swoim ludem. Jednak Ko
ściół nigdy nie urzeczywistnił pełni tej jedności. Od początku niezgoda
rujnowała głoszoną jedność ludu Chrystusowego (Łk 22, 24 nn; Mk 10,
35 nn). Możemy zatem mówić o jedności Kościoła w jego ziemskiej
pielgrzymce jako o wzrastaniu od jedności, jaka jest mu dana, do jedno
ści w pełni się ujawniającej (Ef 4,3 i 13). W ten sposób możemy myśleć o
Kościele jak o pojedynczym wierzącym, o którym można powiedzieć, że
jest jednocześnie człowiekiem usprawiedliwionym i grzesznikiem (si
mul justus et peccator). W każdym chrześcijaninie tkwi zarówno „nowy
człowiek”, który został stworzony, ale w którego trzeba mimo to co
dziennie się przybierać (2 Kor 5,17), jak i „stary człowiek”, który został
ukrzyżowany, ale któremu trzeba codziennie zadawać śmierć (Kol 3,
1—5). Tak więc Kościół stanowi już jedno w Chrystusie, mocą Jego
utożsamiania się z Nim (J 14,20; 15, 1—5), i musi stać się jedno w Chry
stusie, aby ukazać swoją prawdziwą jedność (Ef 4,11—16) w zadawaniu
śmierci swoim podziałom.
Chrystus w swej miłości i łasce udzielił swemu Kościołowi takich
darów, jakie są mu potrzebne do wyrastania z jedności w jedność. Dary
te zarówno pojedynczo, jak i łącznie nie są niczym innym, jak samym
Chrystusem, lecz każdy z nich ma swoje miejsce i funkcję w życiu Ko
ścioła, dążącego do okazywania posłuszeństwa swemu Panu. Chrystus
dał swego Ducha, który jest poręczycielem pokoju i miłości i przewod
nikiem na drodze do wszelkiej prawdy. Dał apostołów, proroków,
ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby stale można było budować je
dność Ciała. Dał Pismo Św., dał głoszenie Słowa, Chrzest i Eucharystię,
przez które Kościół głosi odpuszczenie grzechów, i które, mocą Ducha
Sw., ożywiają i karmią wiarę. Dał Kościołowi dar i moc modlitwy,
przez którą Kościół może prosić zarówno o własną jedność, jak i o pojed
nanie się ludzi z Bogiem i wzajemnie ze sobą. Dał Kościołowi wiarę, na
dzieję i miłość, aby w jego własnym życiu nowa boska jedność uwidacz
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niała się w czynach i aby jego służba dla świata była zarówno ukazywa
niem jedności, jak i wezwaniem do niej.
Nowy Testament daje nam zatem świadectwo, że Kościół ma udział
zarówno w życiu tego jak i przyszłego świata. Życie Kościoła istotnie
jest otoczone „mnóstwem świadków” (Hbr 12,2) — i Kościołowi nie
wolno zapominać, że jego mieszkanie jest naprawdę tam, na wyży
nach niebieskich (Ef 2,6). Ze swojej odpowiedzialności musi wywiązy
wać się tu, na tym świecie, ale nigdy nie wolno mu dostosowywać się do
świata.
Zatem wspólnota (koinonia), łącząca członków Kościoła, nie jest po
prostu wspólnotą ludzką; jest to wspólnota z Ojcem i z Jego Synem Je
zusem Chrystusem przez Ducha Świętego oraz wspólnota ze świętymi
w Kościele triumfującym. W ogólnym życiu Kościoła nie uwidacznia się
tylko działanie śmiertelników, lecz życie całego Kościoła, wojującego
na ziemi, triumfującego w niebie, w jedności z jednym Panem Kościoła,
który jest jego życiem.
Wszystkiego tego nie można jednak twierdzić nie rozumiejąc, że je
dność dana Kościołowi w Chrystusie i dary dane Kościołowi, aby mu
pomóc i umożliwić demonstrowanie danej mu jedności, nie mają służyć
dobru Kościoła jako historycznej społeczności, lecz doboru świata.
O istocie i jedności Kościoła decyduje Syn Człowieczy, który nie przy
szedł, by Jemu służono, lecz by On służył i by oddał życie na odkupienie
wielu. Istota i jedność Kościoła należą do Chrystusa, a tym samym są
częścią składową Jego misji, Jego męki na Krzyżu prowadzącej do
przyszłej radości. Chrystus przez swoją mękę stworzył dla nas wszyst
kich „nowego człowieka”, i Kościół znajduje jedność w swoim ukrzyżo
wanym i zmartwychwstałym Panu cierpiąc mękę dla zbawienia grzesz
nego i podzielonego świata.
3. Częściowo urzeczywistniona jedność Kościoła

Jezus Chrystus dał swemu Kościołowi w darze Siebie, a przez to
środki do życia jako zbiorowość. Dary te nie zostały udzielone wyłącz
nie Kościołowi z okresu nowotestamentowego ani nie są zastrzeżone
dla Kościoła w jakimś idealnym stanie, który powinien istnieć, ale nie
stety nie istnieje. Uznajemy, że te dary rzeczywiście należą do nas także
obecnie.
Byłoby niewdzięcznością wobec miłosiernego Boga, gdybyśmy nie
mówili teraz o tych darach, które dają nam pewność, iż nie podzielony
Chrystus jest obecny wśród nas, napełniając nas swoim życiem, pomi
mo naszych podziałów.
Wszyscy służymy jednemu Ojcu, przez jednego Ducha Świętego,
modląc się, abyśmy byli gotowi słuchać i być posłuszni, gdy przejmie
rzeczy Chrystusa i ukaże je nam. Wszyscy czytamy Pismo Święte i gło
simy na jego podstawie Ewangelię, wierząc, iż przemawiające przez nią
Słowo prowadzi nas do Niego i do wiary apostolskiej. Wszyscy przyj
mujemy Jego dar chrztu, przez który, w wierze, jesteśmy wszczepieni w
Niego, chociaż jeszcze nie dopuszczamy, by nas wzajemnie jednoczył.
Wszyscy słuchamy Jego polecenia „to czyńcie” i Jego słów: To jest Ciało
moje... to jest Krew moja w Sakramencie Eucharystii, nawet jeśli nie
odprawiamy jeszcze Wieczerzy Pańskiej przy jednym Stole. Wszyscy
przyjmujemy urząd Słowa i Sakramentów, chociaż jeszcze nie wszyscy
uznają, że nasze urzędy duchowne są naśladowaniem Chrystusa, i po
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dążaniem za Nim okazując Mu moralne posłuszeństwo przez wyznawa
nie Go wobec ludzi, chociaż nadal jesteśmy nieużytecznymi sługami.
W miarę, jak w Światowej Radzie Kościołów lepiej się wzajemnie
poznawaliśmy, zaczęliśmy doceniać ogromny zakres wspólnej praktyki
i wspólnych intencji. Fakt, że wspólnie (chociaż odmiennie) korzystamy
z tych darów, jest potężriym dowodem naszej jedności w Chrystusie
i wielką pomocą w pamiętaniu, że jedność zależy od Jego działania, a nie
od naszych osiągnięć. Stwierdziliśmy również, że przez stare podziały
wyznaniowe przebiegają teraz nowe linie zgodności i niezgodności.
Składamy dzięki naszemu Ojcu za te dowody, że nasza jedność w
Chrystusie jest obecna zarówno w Światowej Radzie Kościołów, jak
i w stosunkach z innymi chrześcijanami, z którymi nie łączy nas jeszcze
w pełni wspólnota. Śam jednak fakt, że w każdym wypadku korzyści,
jakie odnosimy z tych dobrodziejstw, są niweczone przez nasze podziały,
skłania nas obecnie do poważnego zbadania, w jaki sposób nasz brak
jedności jako Kościołów jest sprzeczny z naszą jednością w Chrystusie.
II. Nasze rozbicie kościelne
Tylko w świetle jedności Kościoła w Chrystusie możemy zrozumieć
różnice między różnorodnością a podziałem w Kościele, i ich relacje z
grzechem. Istnieje różnorodność, która nie jest grzechem, lecz jest
dobra, bowiem odzwierciedla zarówno różnorodność darów Ducha w
jednym Ciele, jak i różnorodność stworzenia, będącego dziełem jednego
Stwórcy. Kiedy jednak różnorodność niszczy widzialną jedność Ciała,
to zmienia swój charakter i staje się grzesznym podziałem. Jest on
grzeszny, ponieważ zasłania przed ludźmi doskonałość pojednawczego
dzieła Chrystusa, bo ci, którzy głoszą Ewangelię pojednania, zaprzecza
ją jej własnym życiem.
Podziały w Kościele spowodowało i utrwaliło w dużej mierze po
ważne podejście do Ewangelii. Niektórzy uważają, iż inni odeszli od da
nej przez Boga struktury i wiary Kościoła, występując z niewłaściwymi
ądaniami i głosząc nieuzasadnione doktryny. Tak doszło do schizmy
..liędzy Wschodem a Zachodem. Niektórzy uważali, że Bóg wzywa ich
do takiego zreformowania wiary i ustroju Kościoła, aby przywrócić
mu jego pierwotną czystość. Uznali, że ich dzieła nie da się dokonać
w ramach rzymskiego katolicyzmu; tak powstały odrębne Kościoły
Reformacji. Niektórzy sądzili, że wiarę istotnie trzeba zreformować,
lecz w ramach dawnego i historycznego episkopalizmu. W ten spo
sób wspólnoty anglikańskie i starokatolickie odłączyły się i od Rzymu,
i od wielu Kościołów wyrosłych z Reformacji. Niektórzy uważali, że
współczesne im Kościoły nie pozwolą swobodnie przemawiać Słowu
Zbawienia. Tak więc starsze Kościoły typu wolnego i grupy metodystyczne poczuły się zmuszone przyjąć niezależny ustrój kościelny. Podobne
akty skrupulatnego posłuszeństwa wobec woli Bożej doprowadziły, na
wet jeśli w niezamierzony sposób, do zerwania wspólnoty chrześcijań
skiej w sprawach doktryny, sakramentów i ustroju. Bóg w swym miło
sierdziu wykorzystywał takie decyzje, by zbawiać dusze, tworzyć od
dające Mu cześć wspólnoty i zachowywać lub ponownie odkrywać
aspekty swojej prawdy. Wszystko to możemy i musimy powiedzieć. Dziś
pozwolił nam jednak także na nowo uświadomić sobie grzech, który
cechuje odziedziczony przez nas stan podziału. W życiu doczesnym
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nigdy nie zdołamy uciec od swojej grzeszności, lecz możemy żałować za
grzech, kiedy się go nam ukazuje. Nawet jeżeli czyniliśmy to, co uważa
liśmy za słuszne, to musimy pamiętać, że jesteśmy winni grzechu, nie
całkowicie popełnionego przez nas samych, i nie możemy wyrzec się
związku z grzechem podziału. Wyznanie jedności z Chrystusem pociąga
za sobą wyznanie solidarności z naszymi braćmi w grzechu.
Zadajemy sobie wzajemnie pytanie, czy aby nie grzeszymy, zaprze
czając wyłącznemu panowaniu Chrystusa nad Kościołem przez roszczenie
sobie wyłącznego prawa do winnicy, przez zagarnianie swojego „Kościo
ła” dla siebie, przez traktowanie swojej teologii, ustroju, historii, narodo
wości itd. jak swoich własnych „cennych skarbów”, popadając coraz bar
dziej w odszczepieństwo grzechu. Punkt, w którym jesteśmy niezdolni do
wyrzeczenia się rzeczy, które nas dzielą, ponieważ uważamy, że posłu
szeństwo wobec Boga zmusza nas do obstawania przy nich — to punkt,
w którym zbieramy się wspólnie, aby prosić o zmiłowanie i światło. Tak
więc to, co uważamy za naszą „wierność”, musi zgromadzić nas razem
u stóp Krzyża. Krzyż mówi nam, że tam, gdzie dzieląca moc grzechu
była najbardziej widoczna, tam Bóg odniósł zwycięstwo. Przez ten sam
Krzyż potrafi on sprawić, by wszystko pracowało wspólnie na rzecz do
bra — nawet nasze podziały. Wierzymy, że, umieszczając Krzyż Chry
stusowy pośrodku naszych podziałów, przemoże On Całą ich grzeszność
i każe im służyć swojemu celowi, jakim jest jedność.
Oznacza to konkretnie, że kiedy Kościoły, w swojej obecnej sytua
cji historycznej, osiągną punkt gotowości i uznają, że nadszedł czas po
wzięcia decyzji, to dawanie przez nie świadectwa może wymagać po
słuszeństwa aż do śmierci. Być może, będą musiały być wówczas przy
gotowane, gdy będą się jednoczyć z innymi Kościołami, nie mając abso
lutnej pewności co wyniknie z tego kroku w wierze, na zrezygnowanie z
niektórych swoich zwyczajowych, odziedziczonych form życia. Z kolei
akty pozornego ponownego zjednoczenia mogą stać się tylko aktami
wyrachowanego rozrostu i zdradą prawdziwego powołania Kościoła.
Kiedy jednak Kościoły w tym sensie były gotowe „umrzeć z Chrystu
sem”, przekonywały się, że Ten, który wskrzesił Jezusa z martwych, jest
nadal wierny i potężny.
Jest pewne, że doskonałej jedności Kościoła nie osiągnie się zanim
Bóg nie podsumuje wszystkich rzeczy w Chrystusie. Nowy Testament
potwierdza jednak, że jedność ta już się urzeczywistnia w obecnym ła
dzie historycznym. Mocą swego zmartwychwstania Chrystus udziela tej
łaski swemu Kościołowi nawet teraz, a kto ma oczy do patrzenia, do
strzega znaki Jego działania. W warunkach obecnych wstrząsów Jezils
Chrystus gromadzi swój lud w prawdziwej wspólnocie wiary i posłu
szeństwa, nie przejmując się istniejącymi podziałami.
Nie powinniśmy zakładać, że podziały, które obecnie dzielą chrze
ścijan, odpowiadają tym, które Chrystus zsyła w czasach cierpień. Tym
bardziej nie możemy sądzić, że są one zbieżne z podziałem, którego
ostatecznie dokona Syn Człowieczy. W tej eschatologicznej perspekty
wie wszystkie nasze ludzkie podziały są tymczasowe.
DI. Czyn wiary

Chrystus uczynił z nas jedno obalając mury podziału. Niemniej jed
nak jesteśmy podzieleni jako Kościoły. Jak powinniśmy działać będąc
posłuszni wierze i pokładając nadzieję w naszym jednym Panu?
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Powinniśmy być przynajmniej zjednoczeni w myśleniu ze skruchą o
naszych podziałach: nie ze skruchą, której moglibyśmy oczekiwać od
innych, lecz którą okazujemy sami — bez względu na koszty — nawet
jeśli inni nie zamierzają iść w nasze ślady. Szczera skrucha, to przyzna
nie się przed Bogiem, że zgrzeszyliśmy, będąc zaplątani w sieć niewy
tłumaczalnego zła i niezdolni do samodzielnego usunięcia swoich po
działów. Nie możemy jednak z powagą i prawdą żałować za swoje od
mienne rozumienie woli Boga dotyczącej Jego Kościoła, jeżeli Duch
Święty nie objawi nam, że to rozumienie było błędne. Żal za grzechy nie
może być hipokryzją, ani też nie można go szczerze wyrazić, jeśli się nie
pragnie uzyskać przebaczenia i nie ma woli poprawy.
Wszyscy, jako członkowie Kościołów, wierzymy, iż Bóg powierzył
nam pewne elementy jednego Kościoła Chrystusowego, których nie może
my utracić. Jednak przynajmniej my, członkowie Światowej Rady Kościo
łów, stworzyliśmy wspólnotę, w której jesteśmy gotowi poddać swoje
przekonania badaniu w obecności naszych braci chrześcijan i w obecności
Chrystusa żywego. Wspólnie staramy się poznać osąd Słowa Bożego co do
ewentualnych błędów, zawartych w tych przekonaniach.
Wspólnie proponujemy następujące drogi, na których, będąc zara
zem zjednoczeni i podzieleni, musimy wszyscy starać się być posłuszni:
1. Dziękując z radością Bogu za obecną jedność, jaką nam dał w
Światowej Radzie Kościołów, musimy starać się zrozumieć teologiczne
implikacje tego faktu ekumenicznego i wdrożyć je do konkretnych sto
sunków między sąsiadującymi ze sobą Kościołami. Słowami Światowej
Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w Lund chcielibyśmy
zapytać Kościoły, czy nie mogłyby działać wspólnie we wszystkich
sprawach, z wyjątkiem tych, które — ze względu na głębokie różnice
przekonań — zmuszają je do indywidualnego działania? Nie minimali
zujemy głębokich różnic, dzielących niektóre Kościoły, ani nie ignoru
jemy licznych prób jednoczenia Kościołów i osiągania takiego zjedno
czenia. W Światowej Radzie Kościołów nadal chcemy trwać w łączności
ze sobą. Ponadto jednak, licząc na przewodnictwo Ducha Świętego, chce
my się zjednoczyć. Światowa Rada Kościołów nie jest super-Kościołem.
Nie postulujemy zatem, by Światowa Rada Kościołów opracowywała
plany zjednoczenia, lecz by nadal dostarczała sposobności do przepojo
nych uczciwością spotkań między podzielonymi chrześcijanami.
2. Pośród braku jedności musimy wszyscy słuchać swego jednego
Pana, przemawiającego do nas przez Pismo Święte. Jest to trudna spra
wa. Wciąż borykamy się, by zrozumieć znaczenie i autorytet Pisma
Świętego. Gdy tylko jednak jesteśmy gotowi wspólnie przystąpić do
studiowania Słowa Bożego i zdecydowani okazać posłuszeństwo temu,
co się do nas mówi, wkraczamy na drogę ku uświadomieniu sobie jed
ności Kościoła w Chrystusie w obecnym stanie naszych podziałów na
ziemi. W związku z tym musimy także wspólnie zastanowić się nad zna
czeniem tradycji ogólnochrześcijańskiej i naszych rozmaitych tradycji,
znajdujących odbicie w liturgii, głoszeniu Słowa i katechezie.
3. Musimy szczerze zastanowić się nad wpływem różnic społecz
nych i kulturowych na te sprawy wiary i ustroju, które powodują po
działy, a także dostrzec, w jaki sposób wydarzenia i procesy historii
współczesnej czynią z braku jedności sprawę niezwykle palącą.
4. Musimy wzajemnie mówić sobie prawdę kierując się miłością
i praktycznie stosować tę miłość wobec tych, z którymi się nie zgadza
my (Ef 4,15 i 25). Niekiedy powoduje to takie nasze oceny, których nasi
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bracia chrześcijanie nie potrafią uznać za podejmowane z miłością.
Kiedy indziej bywamy tak świadomi grzechu i uwarunkowań kulturo
wych, wpływających na wszystkie nasze sądy, iż skłaniamy się do oka
zywania większej tolerancji, niż pozwala prawda.
5. Musimy na nowo poznać implikacje, jakie jeden Chrzest ma dla
naszego uczestnictwa w jednej Eucharystii. Dla niektórych, ale nie dla
wszystkich, wypływa z tego taki wniosek, że Kościoły dopiero wtedy
będą mogły w pełni mówić o umieraniu i zmartwychwstawaniu w
Chrystusie zwiastowanym przez oba sakramenty, kiedy wyrzekną się
odrębności w zakresie Eucharystii. Musimy zbadać głębsze znaczenie
tych dwóch darów sakramentalnych Pana dla Jego Kościoła, zakorze
nionych w Jego zbawczym dziele.
6. Musimy starać się uznawać — poza granicami własnego Kościo
ła — wszelki urząd duchowny głoszący Ewangelię pojednania jako śro
dek, przez który Chrystus dokonuje swoich zbawczych uczynków. Mu
simy zwłaszcza dostrzec znaczenie laikatu dla jedności chrześcijan.
7. Musimy wspólnie dawać świadectwo Ewangelii Tego, który już
pokonał nasze grzechy i podziały, i który miłosiernie wykorzystuje grzesz
ników jako swoje sługi. Nasze podzielone świadectwo jest z koniecz
ności świadectwem ułomnym, i jest faktycznie zgorszeniem dla świata
niechrześcijańskiego. Dopiero zaczęliśmy pracować nad zasadniczym
związkiem między „misją” a „jednością”. Modlitwa Pańska (J 17,21)
musi stać się naszą modlitwą, nie tylko werbalną, ale przenikającą na
sze życie.
8. Miarą naszego zaangażowania w sprawę jedności jest natężenie
naszych modlitw o nią. Nie możemy się spodziewać, że Bóg da nam jed
ność, jeżeli nie przygotujemy się na przyjęcie Jego daru przez gorącą
i oczyszczającą modlitwę,.Wspólna modlitwa to jednoczenie się. Postu
lujemy wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, obchodzenie Tygodnia Mo
dlitw o Jedność Chrześcijan, w dniach 18—25 stycznia (lub w innym
terminie, dostosowanym do lokalnych warunków), jako publicznego
świadczenia, że modlitwa wiedzie do jedności.
Nie możemy dostrzec wszystkiego, co zostanie nam wyjawione, kie
dy będziemy patrzeć na Tego, który jest Głową ciała, i potwierdzimy
swoją jedność w Nim. Wiemy, że dokona się w nas przemiana, ale nie
możemy wiedzieć, kiedy to nastąpi, dopóki, w akcie wiary i wyrzecze
nia się siebie, nie będzie nam dane, przez ukrzyżowanie i zmartwych
wstanie, dostrzec zarysów jednego prawdziwego Ciała Chrystusowego,
zasłoniętych przed nami i światem przez nasze grzeszne podziały. Ra
dując się w łasce, którą zostaliśmy obdarzeni mimo swoich grzechów i
podziału, pokładamy nadzieję w naszym jednym Panu Jezusie Chrystu
sie, który przychodzi, by zapanować nad naszym stanem podziału i roz
darcia, i usunąć go przez swoją łaskę i moc. W Amsterdamie powiedzie
liśmy, że zamierzamy trwać w łączności ze sobą. On nas utrzymał we
wspólnocie. Ukazał się jako nasza nadzieja. Ośmieleni tą nadzieją, na
nowo oddajemy się Bogu, aby uzdolnił nas do zrastania się.
Tłum.: J. Kruczyńska
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New Delhi, Indie, 18 listopada — 6 grudnia 1961
RAPORT SEKCJI DO SPRAW JEDNOŚCI

I. Jedność Kościoła

1. Miłość Ojca i Syna w jedności z Duchem Świętym jest źródłem
i celem jedności, jakiej trójjedyny Bóg pragnie dla wszystkich ludzi
i całego stworzenia. Wierzymy, że w tej jedności mamy udział przez Ko
ściół Jezusa Chrystusa, przez Tego, który jest przed wszystkim stworze
niem i w którym wszystko istnieje. W Nim samym, którego Ojciec usta
nowił głową Ciała, ma Kościół prawdziwą jedność. W Zielone Świątki
urzeczywistniła się ta jedność przez Ducha Świętego, dzięki któremu
dzisiaj poznajemy ten pierwszy dar owej doskonałej jedności Syna z Oj
cem, która w pełni poznana zostanie dopiero wtedy, gdy wszystkie rzeczy
wypełnią się w chwale Chrystusa. Pan, który u kresu doprowadza wszyst
kie rzeczy do pełnej jedności, jest tym Panem, który przynagla nas do szu
kania jedności, jest to Jego wola — tutaj i teraz — dla Kościoła.
2: Wierzymy, że jedność, która jest zarazem wolą Boga i darem
dla Jego Kościoła, stanie się widoczna wtedy, gdy na każdym miejscu
wszyscy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie oraz wyznający Go jako Pana
i Zbawiciela doprowadzeni zostaną przez Ducha Świętego do pełnej
społeczności, wyznającej' jedną wiarę apostolską, zwiastującej jedną
Ewangelię, łamiącej jeden chleb, jednoczącej się we wspólnej modlitwie
i prowadzącej wspólne życie, które w świadectwie i służbie zwrócone
będzie ku wszystkim. Zarazem wszyscy oni zjednoczą się z ćałym
chrześcijaństwem, na każdym miejscu i po wszystkie czasy, w taki spo
sób, że urząd i członkostwo uznane zostaną przez wszystkich, oraz że
wszyscy będą w stanie działać i przemawiać wspólnie tak, jak tego wy
maga dana sytuacja w odniesieniu do zadań, do których Bóg wzywa
swój lud.
3. Wierzymy, że musimy się modlić i pracować dla takiej jedności.
4. Ten krótki zarys naszego celu nie daje odpowiedzi na szereg
pytań. Nie jesteśmy jeszcze z sobą zgodni co do tego, w jaki sposób ująć
opisany cel i przy pomocy jakich środków go osiągnąć. Wiadomo nam,
że jedność nie oznacza po prostu uniformizmu organizacyjnego, rytu
czy formy życia. Wyznajemy wszyscy, że grzeszny upór kieruje i dzieli
nas oraz, że w naszej niewiedzy ludzkiej nie jesteśmy w stanie wyraźnie
rozpoznać linii Bożego planu na przyszłość. Posiadamy wszakże mocną
nadzieję, że wola Boża, potwierdzona w Piśmie Świętym przez Ducha
Świętego, coraz wyraźniej dla nas i w nas zostanie ujawniona. Uzyska
nie jedności będzie musiało spowodować to, że wiele znanych form ży
cia kościelnego umrze i narodzi się na nowo. Wierzymy, że nie da się
uzyskać tej jedności zą żadną mniejszą cenę.
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Komentarz do obrazu jedności

5. Powyższy fragment należy rozumieć jako krótki opis tej jedno
ści, która jest naszym zadaniem i odpowiadać ma jedności będącej da
rem Boga. Nie należy jej pojmować jako definicję Kościoła, nie formu
łuje ona żadnej określonej nauki o Kościele. Opiera się na oświadczeniu
opracowanym przez Komisję do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła, a
przyjętym w 1960 roku w St. Andrews i przesłanym Kościołom człon
kowskim do oceny i zajęcia stanowiska. „Oświadczenie z Toronto” 1
stanowiło kamień milowy w przemyśleniach Światowej Rady Kościo
łów nad sobą i w jej pracy dla jedności. Tutaj zadajemy sobie trud po
prowadzenia tych przemyśleń jeszcze o krok dalej. Nie chcemy dykto
wać Kościołom wyobrażeń o jedności, ale zalecamy w dalszej pracy stu
dyjnej spróbować wyrazić lepiej istotę naszego wspólnego celu. Chrze
ścijańska jedność była od początku głównym pragnieniem ruchu znane
go pod nazwą „Wiara i Ustrój Kościoła”, a wizja jednego Kościoła
wzbudzała zawsze nasze dążenia ekumeniczne. Zapewniamy ponownie,
że musimy iść naprzód w celu całkowitego ujęcia konsekwencji tej wizji.
Przedkładamy to oświadczenie w nadziei, że Kościoły w obrębie Świa
towej Rady Kościołów i poza nią pieczołowicie je przestudiują oraz —
jeżeli uznają je za niewystarczające — to w jego miejsce sformułują
nowe oświadczenia, które w sposób pełniejszy ujmą „zarazem wolę
Boga i Jego dar”.
W Nim Kościół ma jedność...

6. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i naszym jedynym Pośred
niku, mamy społeczność z Bogiem. On nam ten dar ofiarował, kiedy
przyszedł do naszego świata. Jedność nie jest naszym własnym dziełem;
przez przyjęcie łaski Jezusa Chrystusa stajemy się jednością w Nim. Je
steśmy powołani do potwierdzenia darów jedności przez to, że przyno
simy ku Jego chwale nasze życie jako żywą ofiarę. Fakt, że żyjemy w
rozbiciu pokazuje, że nie poznaliśmy jeszcze Bożego daru jedności i wy
znajemy przed Nim swe nieposłuszeństwo. Nasza społeczność z Bogiem
jest tajemnicą stojącą ponad naszym rozumem, udaremniającą nasze
starania zmierzające do właściwego jej wyrażenia. Ponieważ Chrystus
przybył na ten świat w sposób widzialny, oraz wybawił ludzi od ciała
i krwi, dlatego ta społeczność musi znaleźć widzialny wyraz.
7. Sam żywy Chrystus pobudza nas do pracy i modlitwy, ażeby
„jedyna nadzieja należąca do naszego powołania” stała się wśród nas
bardziej widoczna. W ten sposób ruch „Wiara i Ustrój Kościoła” zna
lazł punkt centralny swych studiów w osobie i dziele Jezusa Chrystusa.
Przez pracę Komisji „Chrystus i Kościół” ruch ten zadał sobie trud
zbadania biblijnych i historycznych świadectw o Chrystusie oraz okre
ślenia, co rzeczywiście oznacza jedność w jednym Panu. Jedność, która
jest darowana, jest jednością trójjedynego Boga, od którego, przez któ
rego i dla którego istnieją wszystkie rzeczy. Jest to jedność, którą daje
On swemu ludowi przez decyzję mieszkania między Nim i przez fakt, że
jest jego Bogiem. Jest to jedność jaką ofiaruje On swemu ludowi przez
Syna, którego Śmierć i Zmartwychwstanie wiąże nas w Synostwie z
1 Kościół, Kościoły i Światowa Rada Kościołów — oświadczenie przyjęte przez Komitet
Naczelny w Toronto w 1950 roku.
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jednym Ojcem. Jest to jedność, darowana Jego ludowi przez Ducha
i wszystkie dary Ducha, które ożywiają, budują i umacniają nową ludz
kość w Chrystusie.
Wszyscy w każdym miejscu

8.
„Wiara i Ustrój Kościoła” pojmuje słowo „miejsce” zarówno w
jego pierwotnym znaczeniu, jako określenie miejsca zamieszkania lu
dzi, jak również — we współczesnych stosunkach — jako określenie in
nych obszarów, na których chrześcijanie wyrażają swą jedność w Chry
stusie. Tak więc, „być jednością w Chrystusie” oznacza, że w każdej
szkole, w jakiej chrześcijanie się uczą, w każdej fabryce lub w każdym
biurze, w którym pracują oraz w każdym zborze, w którym się modlą,
jak również pomiędzy różnymi zborami musi być odnaleziona jedność.
Słowo „miejsce” może poza tym oznaczać nie tylko zbory na danym te
renie, lecz również większe jednostki geograficzne jak np. państwa,
prowincje, czy narody i odnosi się ono w każdym razie do wszystkich
chrześcijan na każdym miejscu, bez względu na rasę czy przynależność
społeczną.
Ochrzczeni w Jezusie Chrystusie

9.
Wzajemne uznanie chrztu, aczkolwiek w różny sposób, stało si
w naszym stuleciu punktem wyjściowym do dialogu ekumenicznego.
Jednakże kiedy dłużej badamy założenia i wnioski wypływające z tego
faktu, wtedy w teorii i praktyce zazwyczaj, wyłaniają się głębokie i duże
różnice wśród Kościołów zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów.
Dzięki studiom Komisji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła został już
osiągnięty wielki postęp w pojmowaniu jednego chrztu2. Prosimy usil
nie o to, żeby te studia rozwinęły się szeroko w Kościołach, by Kościoły
w każdej miejscowości wspólnie studiowały znaczenie chrztu i na grun
cie tych studiów szukały głębszego zrozumienia jednego chrztu, dzięki
któremu wszyscy — przez jedną wiarę i dar Ducha Świętego — są włas
nością jednego Pana.
Przez Ducha Świętego...

10. Kościół egzystuje w przestrzeni i czasie przez moc Ducha
Świętego, który dostarcza mu tych wszystkich elementów do życia, ja
kie potrzebne są przy jedności świadectwa i służby. Darem Ojca, w
imieniu Jezusa Chrystusa, jest odbudowa Kościoła i prowadzenie go do
wolności i społeczności, co przynosi mu pokój i radość. W każdym na
stępnym kroku ku pełniejszej jedności niż ta, jaka jest teraz widoczna,
zdani jesteśmy całkowicie na obecność i kierownictwo Ducha Świętego.
Pełna społeczność wyznająca jedną wiarę apostolską...

11. Słowo „społeczność” (koinonia) zostało użyte dlatego, że odda
je to znaczenie, czym Kościół jest w rzeczywistości. Słowo „społecz
ność” jednoznacznie orzeka, że Kościół nie jest jedynie instytucją czy
organizacją. Jest społecznością tych, którzy wezwani są przez Ducha
Św. i w chrzcie wyznają Chrystusa jako Pan;; i Zbawiciela. Dlatego są
2 Conference on the Nature of the Unity We Seek w Obe din, USA, 1957 oraz w sprawoz
daniu One Lord, one Baptism, London 1960.
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oni „w pełni zobowiązani” wobec Niego i wzajemnie wobec siebie sa
mych. Społeczność taka oznacza — dla tych, którzy w niej mają udział
— odnowioną wolę ,i Ducha, pełny udział we wspólnej chwale i modli
twie, wzajemnie dzieloną pokutę i przebaczenie, wzajemnie dzielone
cierpienia i radości, wspólne słuchanie tej samej Ewangelii i odpowie
dzi w wierze, posłuszeństwie i służbie, zjednoczenie się w jednym zwia
stowaniu Chrystusa w świecie, jedną miłość do wszystkich, dla których
Chrystus umarł i jedną pojednawczą łaskę, która łamie wszystkie mury
rasowe, kolory skóry, kasty, przynależność plemienną, rasową, klasową
i przynależność państwową. Ale ta społeczność nie oznacza wcale silne
go uniformizmu strukturalnego, organizacyjnego czy kierowniczego.
Wspólne życie w jednym ciele, zamieszkanym przez jednego Ducha
charakteryzuje się żywotną różnorodnością.
12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu potwierdza wiarę
apostolską. Ma się przez to na myśli wydarzenia przedstawiające we
zwanie skierowane przez Boga do pewnego ludu, aby był Jego ludem.
Sercem zwiastowania jest sam Jezus Chrystus, Jego życie, nauka, śmierć,
zmartwychwstanie, ponowne przyjście oraz usprawiedliwienie i zba
wienie, jakie On przynosi i proponuje wszystkim ludziom. Wyznania
wiary Kościołów poświadczają tę wiarę apostolską. Obecnie prowadzi
się ważne badania na temat stosunku Pisma i Tradycji. Zwracamy uwa
gę na pracę Komisji Teologicznej do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła na
temat jednej i wielu tradycji3.
Społeczność zwiastująca jedną Ewangelię...

13. Przez kazanie stale od nowa zwiastuje się ludziom każdej gene
racji Ewangelię Jezusa Chrystusa. W każdej epoce obecny jest współ
czesny żywy Chrystus. On daruje nam swoją łaskę, pociesza nas i wzy
wa do podjęcia dla Niego nowej, odnowionej decyzji. Przez ludzkie sło
wa kaznodziei, każde nowe pokolenie postawione zostaje przed Chry
stusem, który przemawia do ludzi tam, gdzie oni się aktualnie znajdują.
Łamiąca jeden chleb...

14.
Rozłamy naszych Kościołów nigdzie nie są tak wyraźne i boles
ne jak przy Stole Pańskim. Ale istnieje tylko jeden Stół Pański, a nie
wiele. Kościoły muszą dążyć w pokorze do tego jednego Stołu. Prosimy
Komisję do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła, by w sposób nie cierpiący
zwłoki posunęła naprzód swe studia i narady tak, aby pomogła nam po
znać i usunąć te przeszkody, które utrudniają teraz wspólne uczestni
ctwo w Wieczerzy Pańskiej.
Jednocząca się we wspólnej modlitwie...

15.
Bóg powinien być chwalony w każdym języku, w obrębie każ
dej kultury i każdego wieku, w niewyczerpanej różnorodności wyrazu.
Jednakże w nabożeństwie chrześcijańskim istnieją wspólne określone
części składowe, jak: modlitwa pochwalna, pokuta, modlitwa przyczynna, prośba i podziękowanie, które są potwierdzone w niewzruszal
ny sposób niepowtarzalnymi czynami Boga, dokonanymi w Chrystusie,
a nawet są jeszcze wyraźnie rozpoznawalne w naszych oddzielnych tra
3 The Old and the New in the Church, S.C.M. Press, London 1961.
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dycjach. Jeżeli jeszcze więcej będziemy się uczyć jedni od drugich, to
wtedy wyraźnie poznamy to wspólne dziedzictwo i jeszcze pełniej je
wyrazimy.
Wspólne życie, zwrócone ku wszystkim...

16. Zwiastowanie i służba są obowiązkiem całego Kościoła. Bóg
wzywa Kościół, aby wyszedł do świata i w słowie i czynie świadczył
i służył jednemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który ukochał świat i
sam siebie oddał dla świata. W wypełnianiu naszych zobowiązań misyj
nych okazuje się, jak naglące jest wezwanie do jedności. Wypełnianie
przez Kościół obowiązku misyjnego i ponowne ustanowienie jego wi
dzialnej jedności są ściśle z sobą związane.
Urząd i członkostwo uznane przez wszystkich

17. Wszyscy jesteśmy jednomyślni w tym, że całe ciało jest królew
skim kapłaństwem; ale mimo to jedną z najpoważniejszych przeszkód
na drodze do jedności jest nasze odmienne pojmowanie istoty urzędów
w obrębie wspólnego kapłaństwa. Fakt ten poświadczą wszyscy, którzy
zajmowali się rokowaniami na temat unii kościelnej. Np. są tacy, którzy
za konieczność uważają sukcesywne przekazywanie urzędu biskupiego,
inni natomiast kwestionują jego wartość dla prawdziwego Kościoła.
Jak można pogodzić dwa tak różne stanowiska w tak ważnej sprawie?
W tym jak i w innych pytaniach odnośnie do Kościoła Chrystusowego
musimy zdać się na Ducha Św. Jeżeli będziemy szczerze szukać, to On
odkryje nam takie drogi, które pomogą w uzyskaniu urzędu uznawane
go przez wszystkich. Tutaj muszą być kontynuowane systematyczne
i historyczne studia biblijne, które wykażą, jakie elementy i cechy :—
zgodne ze Słowem Bożym — niezbędne są dla prawdziwego urzędu.
Jakkolwiek wzajemne uznawanie przez Kościoły członkostwa wiernych
nie jest tak wielkim problemem, jak uznanie urzędów, to jednak i ta
sprawa stanowi niejednokrotnie trudność dla niektórych Kościołów.
Gdybyśmy osiągnęli wspólny, przez wszystkich uznany urząd, to wtedy
w dużym stopniu rozwiązane zostałyby problemy jakie wyłaniają się
przy wzajemnym uznawaniu wyznawców poszczególnych Kościołów.
Na każdym miejscu i po wszystkie czasy...

18. Każdy Kościół i każdy jego członek należą do Chrystusa. Przez
tę przynależność do Niego związani jesteśmy z Kościołami i chrześcija
nami na każdym miejscu i po wszystkie czasy. Chrześcijanie, którzy są z
sobą związani w swej miejscowości, stanowią zarazem jedność z wie
rzącymi we wszystkich miejscach. Jako członkowie jednego ciała dzielą
oni wzajemnie swoje radości i cierpienia. Kościół, jako daleko sięgająca
społeczność, oznacza również, że jesteśmy częścią Ludu Bożego wszyst
kich czasów i jako tacy jesteśmy jednością w wierze z Abrahamem, Izaa
kiem, Jakubem oraz całym ich potomstwem aż do końca świata. Praca
zmierzająca do jedności jest stale naruszana przez wszelkie złe moce,
które boją się światła prawdy i świętości i mącą również nasze spojrze
nie. Obecnie widzimy naszą jedność tylko w czarnych barwach, ale wie
my, że zobaczymy ją jasno, gdy każde oblicze ujrzy Jego. Nasza nadzie
ja daje nam również otuchę do tego, aby otwarcie przedstawić nasze ro
złamy i różnice oraz wezwać Boga, żeby mógł nam odsłonić to, co dotąd
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było ukryte przed naszymi oczami. Wraz z modlącym się Chrystusem
modlimy się o to, żeby wszyscy byli jedno. Aby osiągnąć ten cel musimy
działać tak długo, jak będzie to potrzebne.
U. Wnioski

19. Jeżeli przyswoimy sobie taki obraz jedności, o którą musimy
się modlić i pracować, to wtedy wyłonią się wnioski konieczne dla życia
naszych Kościołów w zakresie zborów lokalnych, wyznań i spotkań w
społeczności ekumenicznej. Jeżeli będziemy stronić od tego obrazu je
dności, podpadniemy pod sąd, ponieważ odwracamy się od światła da
nego nam przez Boga. Dlatego prosimy nasze Kościoły o poważne roz
ważenie tych wniosków.
A. WNIOSKI DLA ZBORÓW LOKALNYCH

20. Miejscem, w którym rozwój wspólnego życia w Chrystusie jest
wystawiony na najpoważniejszą próbę, jest sytuacja lokalna, w której
żyją i pracują wierzący. Tutaj najgłębiej odczuwamy sukcesy i zawody.
Ale także tutaj najczęściej unika się tego wezwania do wspólnego życia.
Tam, gdzie codziennie żyjemy i pracujemy, zostajemy najpoważniej wy
stawieni na próbę przez Słowo naszego Pana Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Każdej
działalności zewnętrznej towarzyszy przykazanie: mamy się tak wzaje
mnie miłować, jak On nas umiłował. Skoro tylko posłuchamy tego
przykazania, nie będziemy mogli już dłużej ignorować się wzajemnie.
Będziemy intensywnie poszukiwać okazji wyrażenia tej miłości. Konfe
rencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła, która odbyła się w 1952 roku
w Lund, wysunęła propozycję, aby chrześcijanie zawsze starali się czy
nić wspólnie to, czego nie muszą — z uwagi na swe sumienie — czynić
oddzielnie. Wierność wobec sumienia ma w różnych tradycjach różne
formy. Reguły dyscypliny kościelnej w pewnych Kościołach wytyczają
bardzo wyraźne granice zgodnego działania z innymi społecznościami;
w innych — istnieje o wiele szersza wolność działania. Musimy wszakże
wyznać wszyscy, że w życiu zborowym naszych Kościołów jesteśmy
jeszcze daleko od tego, aby wspólnie iść tymi drogami, na które wejść
możemy bez wyrzutów sumienia. Poprzez codzienne posłuszeństwo
na ścieżkach, które już widać wyraźnie przed nami, ujrzymy szerszą
perspektywę naszego wspólnego życia. Jeżeli jednak nie będziemy wier
nie kroczyć drogą, którą on nas wiedzie, cel nie zostanie przed nami od
kryty.
21. Należy stwarzać więcej sposobności, dzięki którym zbory loka
lne mogłyby wspólnie wzrastać przez wspólne nabożeństwa, wspólną
pracę biblijną, przez społeczności modlitewne, wspólne odwiedziny,
wspólne świadectwo składane w swej okolicy.
Przede wszystkim musimy — tak na płaszczyźnie lokalnej, jak i w
ruchu ekumenicznym, wziętym w całości — być gotowi do szukania
i ustanawiania, w duchu miłości chrześcijańskiej, społeczności z tymi,
którzy należą do mniejszościowych, tradycji wyznaniowych, z którymi
nie utrzymywaliśmy dotąd żadnych kontaktów. Nawet w sytuacjach —
dotyczących centralnych zagadnień życiowych, w których obecnie
zmuszeni jesteśmy kroczyć oddzielnymi drogami, posiadamy jednak
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znaczną wolność: w społeczności domowej i wszędzie tam, gdzie spoty
kają się ludzie, mamy okazję do wspólnych nabożeństw, świadectwa
i służby.
22. Życie społeczne skupia ludzi w różnych grupach: akademi
ckich, zawodowych , przemysłowych, politycznych itd. Wewnątrz tych
naturalnych jedności potrzebna jest jeszcze chrześcijańska jedność po
między tymi, którzy tutaj mogą się uczyć od siebie, jak składa się świa
dectwo. W tego rodzaju grupach winno być miejsce na ekumeniczną
refleksję na temat powołania laików, gdyż to zagadnienie posiada
szczególne znaczenie dla jedności Kościoła. Często podziały wyznanio
we na tym gruncie okazują się nieistotne. Jakie znaczenie to odkrycie
posiada dla naszych odziedziczonych podziałów?
23. Chrześcijanie w obrębie takich grup znaleźć się mogą niekiedy
w sytuacjach, w których złożone przez nich świadectwo doprowadzi do
ostrego konfliktu z otoczeniem; może dojść nawet do zerwania społecz
ności. Tam, gdzie takie konflikty powstają, chrześcijanie powołani są
do potwierdzenia prawdziwej jedności.
24. Ponieważ świadectwo laików przekracza częstokroć granice
wyznaniowe, dlatego powołani jesteśmy do wspólnego planowania i rea
lizowania tych planów. Tam, gdzie mężczyźni i kobiety próbują wyra
zić — przez posłuszeństwo wobec Chrystusa — jego chwałę nad wszel
kim życiem, tam przybliżają do siebie swe zbory lokalne.
25. Nasz podział przy Stole Pańskim jest odczuwany najostrzej w
sytuacji lokalnej. Zwłaszcza ma to miejsce wtedy, gdy chrześcijanie o
odrębnych tradycjach kościelnych rzeczywiście spotykają się we wspól
nym posłuszeństwie wobec Chrystusa. Problem ten może nie być odczu
wany tak wyraźnie tam, gdzie chrześcijanie wzajemnie się ignorują,
albo tam, gdzie tradycja kościelna nie stwarza żadnych trudności w interkomunii. Jednakże zgorszenie z powodu oddzielnej Wieczerzy Pań
skiej pojawia się we wszystkich trzech omawianych przez nas przykła
dach. Zgorszenie to — o ile je w ogóle zauważamy — występuje najjaskrawiej w sytuacjach lokalnych. Ten problem wymaga zastanowienia, gdyż
nigdzie nie odczuwamy wyraźniej braku wzajemnego zrozumienia, niż
na terenie własnych zborów.
26. Dla niektórych chrześcijan rozkaz Pana: „To czyńcie” — jest
nakazem moralnym stojącym ponad wszystkimi różnicami wyznanio
wymi. Jeżeli święta Wieczerza Pańska jest przepotężnym środkiem łas
ki służącym do odpuszczenia i przezwyciężenia grzechu, to także i grze
chu podziału. Nieznośna i niepojęta jest myśl, że wspólna nam miłość
do Boga nie miałaby być wyrażona i pogłębiona przez wspólny udział w
Wieczerzy Pańskiej, podawanej przez Niego samego.
27. Dla niektórych chrześcijan istota życia chrześcijańskiego pole
ga na włączeniu się w ciało Chrystusowe, które jako społeczność urze
czywistnia się i uwidacznia w organicznej jedności wiary, życia i miło
ści oraz w zespoleniu urzędu i sakramentów, których nie można roz
dzielić. Dla nich nieznośnym i niepojętym jest fakt, że ci, którzy nie an
gażują się w to życie organiczne, mogą oczekiwać udziału w jego eucha
rystycznym wyrazie.
28. Żaden z obydwu wyżej wyrażonych poglądów nie może prze
stać się rozwijać, jak długo nie uczestniczą z nami w spożywaniu Wie
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czerzy Pańskiej chrześcijanie, o których wiemy, że są w Chrystusie. Ale
istnieją poważne i głęboko odczuwalne różnice poglądów odnośnie do
tego, jaką powinniśmy zająć postawę w obliczu naszego teraźniejszego
poznania, że Bóg chce jedności, której my nie czynimy widzialną.
29. Aczkolwiek ten problem jest może najbardziej odczuwalny lo
kalnie, to jednak w tej płaszczyźnie nie może znaleźć żadnego ogólnego
rozwiązania. Zbory mogą, i słusznie, wyrazić prośbę, by same między
sobą mogły wyjaśniać różnice konfesyjne. W wielu miejscach istnieje spo
łeczność komunijna różnych grup chrześcijan, które w pełni zdają sobie
sprawę z powagi problemów z tym krokiem związanych. Zwierzchnictwo
kościelne, o ile tego kroku nie zaakceptowało, to przynajmniej
powstrzymywało się od nagany. Żaden z nas nie może zignorować py
tań, jakie narzuca takie postępowanie. Wieczerza Pańska jest przede
wszystkim darem Pana i błogosławieństwem dla nas. Z tego względu
musimy pytać, czy są takie sytuacje, np. w czasie rokowań na temat
jedności, w których możliwa jest społeczność komunijna, nawet jeśli
nie jest osiągnięta jeszcze pełna jedność. Wszyscy muszą odczuć z nową
intensywnością ból złamanej społeczności przy Stole Pańskim.
30. W Światowej Radzie Kościołów, a także w naszych zborach zo
bowiązujemy się wzajemnie do interesowania się nabożeństwami od
prawianymi przez innych chrześcijan. W ten sposób zaczęliśmy coraz
częściej odkrywać obecność Chrystusa wśród tych, którym — na podło
żu naszych różnych przekonań — nie przyznajemy prawa do nazwy
„Kościół” w pełnym tego słowa znaczeniu. Czy obecność Chrystusa
wśród nich nie wskazuje nam wyraźnie na nowe drogi, których jeszcze
nie znamy, drogi, po których idąc zbliżać się możemy do Niego uzysku
jąc w ten sposób pełną jedność z Nim i z Jego ludem? Jeżeli w sytuacji
lokalnej ma miejsce spotkanie chrześcijańskie, to wówczas zmuszeni
jesteśmy do podjęcia tych ważnych życiowo problemów. Taka próba
życiowa jest zawsze trudna, bowiem nie możemy i nie wolno nam zrezy
gnować po prostu z prawd i praktyk kościelnych, które — zgodnie z na
szą wiarą — są wolą Boga dla Kościoła, a których inni (chrześcijanie)
jeszcze nie akceptują. Równocześnie nie powinniśmy i nie możemy
wzbraniać się przed zbliżeniem do Chrystusa, którego obecność odnaj
dujemy w życiu innych.
31. Czy w tej sytuacji miłość Boża nie przynagla nas do poszerza
nia granic naszej własnej tradycji? Czy nie musimy uznać teologicznej
konieczności tego, co można nazwać „odpowiedzialnym działaniem”?
Kładziemy akcent na słowo „odpowiedzialny”, bowiem takie działania
podjąć musimy zachowując szczery szacunek dla naszej pozycji konfe
syjnej, ale badając wspólnie ze społecznością chrześcijan, do której na
leżymy, cel naszego postępowania. Wielkość ryzyka, jakie podejmuje
my, będzie zależała od naszych przekonań. Dopóki jednak brak nam
gotowości do szukania odpowiednich dróg, na których uzyskalibyśmy
porozumienie, dopóty nie możemy też mieć nadziei, że wskazana nam
zostanie droga owej wzrastającej jedności, droga o której wiemy, że jest
wolą Boga. W sposób odpowiedzialny musimy wykorzystać rzeczywi
stość, jaka nas otacza i odkryć nowe możliwości. To jest właśnie to żą
danie, które staje przed nami na każdym miejscu.
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B. WNIOSKI DLA NASZYCH WYZNAŃ

32. Przechodząc do rozważania wniosków, jakie wynikają z przed
stawionego wyżej naszego celu dla życia wyznań i denominacji, musimy
najpierw wskazać na fakt, iż pojęcia „wyznanie” czy „denominacja”
nie są jednoznaczne dla wszystkich. Nasze pojmowanie tych słów jest
wyraźnie uzależnione od pojmowania ich przez Kościoły. Dla niektó
rych, np. dla prawosławnych, nie ma różnicy między „Kościołem” a
„wyznaniem”, bowiem Kościół rozumiany jest jako rzeczywiście niepo
dzielny4. Inni są raczej skłonni mówić o „wewnętrznej schizmie”, albo
też o „rozłamie” wewnątrz Kościoła. Umówmy się, że kiedy mówić bę
dziemy o „wyznaniach” i „denominacjach” to rozumieć będziemy pod
tym fakt uznawania jednego Chrystusa w najróżnorodniejszych nawar
stwieniach tradycyjnych, niezależnie od tego, czy tradycje te mają za
sobą dłuższą lub krótszą historię, czy też zdefiniowane są mniej lub
bardziej wyraźnie. Chodzi nam o to, i to jest ważne, że wszystkie one —
jako Ciało Chrystusowe — zachowały określone i decydujące elementy:
Ewangelię i wiarę, chrzest, Wieczerzę Pańską i doksologię, świadectwo
i służbę w naszym wspólnym życiu. Skoncentrujmy się na następują
cych problemach:
1. Podłoże jedności w oparciu o naukę
2. Chrzest i jedność
3. Społeczność komunijna względnie jej brak
4. Problem, jaki w sposób nasze wspólne działanie w świadectwie
i służbie oddziałuje na rozbicie i odwrotnie.
Jest rzeczą oczywistą, że nasze odpowiedzi nie wystarczają całko
wicie. Ale nie może zostać udzielona żadna pełna odpowiedź, zanim
Kościoły nie zaczną szukać w inny sposób i z innym zainteresowaniem
niż dotychczas, tych odpowiedzi.
1. Zgodność w sprawach nauki

33. Rozważając następne kroki w kierunku możliwości przyjęcia
jednomyślnej naukowej podstawy dla jedności, do której zmierzamy,
uczynić trzeba dwa ważne rozróżnienia: po pierwsze, że rozumowe
sformułowanie wiary nie może zostać zrównane z samą wiarą, po dru
gie, że raczej koinonia w Chrystusie jest warunkiem wstępnym „zdro
wej nauki”, a nie odwrotnie. Pierwszą podstawą tej koinonii jest świa
dectwo apostolskie w Piśmie Świętym oraz „wierzące słuchanie”. To
pierwsze objawienie biblijne zostało dane Kościołowi apostolskiemu, a
potwierdzone i zabezpieczone przez wspólne, historyczne wyznania
wiary, szczególnie przez apostolskie i niceokonstantynopolitańskie5.
Można by rzec, że istnieje ekumenizm w czasie (ecumenicity in time);
je^o urzeczywistnienie wyniknąć może w następstwie tego, że zajmiemy
się dwoma zagadnieniami: starymi świadectwami i równocześnie dara
mi światła i prawdy, którymi w biegu historii Duch obdarzał Lud Boży
w szczególnych epokach i zróżnicowanych tradycjach. „Jedna wiara
apostolska”, o której wspomina pierwsza część tego sprawozdania, za
4 Por. Przyczynek prawosławnych uczestników w protokole Sekcji dla Spraw Jedności.
5 Por. Porozumienie o jedności nauki w sprawozdaniu I Konferencji Światowej do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła (Lozanna 1927). Podstawa Nauki Kościoła Południowej
Indii oraz Agreed Statements (Oświadczenie o porozumieniu) z teologicznych rozmów
między Kościołem Południowej Indii i luteranami w latach 1948—1959, Madras 1960.
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wiera wszystko, co dotyczy wiary w Chrystusa jako Pana i Zbawiciela,
dla czci Boga Ojca. Wniosek praktyczny wynikający z takiego rozumie
nia zaleca nam, aby następnym krokiem w kierunku jedności na pła
szczyźnie wyznaniowej było nowe przemyślenie różnych naszych pod
staw naukowych i to w świetle priorytetu Pisma Świętego oraz jego
ochrony w Kościele przez Ducha Świętego.
2. Chrzest i jedność

34. Nasza społeczność ekumeniczna w istocie opiera się na tym, że
wszyscy chcemy być posłuszni przykazaniu Bożemu, pokazując, że zo
staliśmy ochrzczeni w „jednym ciele” (I Kor 12,13). Fakt, że nie zbiera
my się wspólnie wokół Stołu Pańskiego, że nie żyjemy i działamy jako
widzialne i zjednoczone ciało, stoi w oczywistej sprzeczności z darem
chrztu, o którym twierdzimy, że wszyscy go posiadamy. Gzasami sprze
czność tę da się wyjaśnić nadużywając argumentów rozumowych. Ale
tego nie wolno czynić. Kiedy indziej jest ona odzwierciedleniem braku
zgodności co do prawdziwej natury społeczności, w jaką wprowadza
nas cłifzest.
35. Wzajemne uznanie chrztu, aczkolwiek ma daleko sięgające na
stępstwa, nie stanowi żadnej bezpośredniej drogi do jedności. Oznacza
to, że musimy się cofnąć w naszym rozumieniu chrztu w dynamiczną i
eschatologiczną perspektywę, oraz zastanowić się, dokąd ten chrzest
nas wiedzie. Zgadzamy się wszyscy co do tego, że chrzest jest darem
Boga i oddaniem się człowieka, że oznacza dojrzałość człowieka do wy
miarów pełni Chrystusowej (Efez 4,13). Przez tę dojrzałość ochrzczeni
wierzący mogą już teraz w sposób widzialny ukazać światu nowe poko
lenie odkupionej ludzkości. Tutaj i teraz ponosimy odpowiedzialność
przed naszymi Kościołami, przed światem, przed tymi, którzy nie sły
szeli jeszcze Ewangelii oraz przed tymi, którzy odrzucają złożenie
wspólnego świadectwa. Społeczność w świadectwie i służbie może do
pomóc nam w poznaniu znaczenia daru Bożego, ofiarowanego wszyst
kim członkom jego ludu.
36. Szczególnie wiele cennych rpyśli na temat znaczenia słów „je
steśmy ochrzczeni w Chrystusie” występuje w studiach Komisji do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła6. Tego rodzaju przemyślenia rzucają
nowe światło na pewien skomplikowany problem. Godnym uwagi jest
fakt, że różnorodność zdań na temat znaczenia i rodzajów chrztu nie
pociąga za sobą żadnej otwartej negacji czy nieuznania chrztu. Jeszcze
godniejsza uwagi jest powszechna zgoda w tym, że w chrzcie działa Bóg
przez swego Ducha Świętego oraz że należyta odpowiedź ochrzczonego
musi zostać wyrażona w jego życiu w wierze. Takie pojmowanie chrztu
ma zasugerować Kościołom praktykującym chrzest niemowląt, aby po
ważniej niż dotąd potraktowały wychowanie chrześcijańskie, a Kościo
łom praktykującym chrzest dorosłych, żeby raz jeszcze przemyślały
miejsce niemowląt i dzieci w społeczności wierzących. Chrzest potwier
dza, że Bóg chce mieć w nas swe dzieci, określa miejsce człowieka w ro
dzinie Bożej. To miejsce jest również zarezerwowane dla tych, którzy
dotąd go jeszcze nie zajęli. Ale ono czeka, aż jego właściciel jako zaufa
ny żołnierz Chrystusowy w walczącym Kościele da odpowiedź.
6 Por.: One Lord, one Baptism, S.C.M. Press, London 1960 oraz: Faith and Order Com
mission Minutes, Faith and Order Paper 31, 1960.
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3. Jedność i rozdział przy świętej Wieczerzy Pańskiej

37. Mówiliśmy już o głęboko odczuwanych różnicach, jakie zwią
zane są ze słowem „społeczność komunijna”. Główna odpowiedzialność
za pogłębienie tego stanu rzeczy spoczywa na tych, którzy są powołani
do pracy i wypowiadania się w imieniu swych wyznań. Współczesna
trudna sytuacja przynagla Kościoły do ponownego zbadania wszyst
kich możliwych dróg, jakie mogą zostać odkryte we wszystkich dziedzi
nach życia kościelnego. Wszędzie tam, gdzie przekonania pozwalają na
osiągnięcie bezpośredniego postępu w kwestii społeczności komunijnej
pomiędzy Kościołami, powinno to być uczynione bez czekania na konsens i wspólne akcje ruchu ekumenicznego.
Gdybyśmy zmienili zwykły tok dyskusji i skoncentrowali się na
wydarzeniu eucharystycznym, tj. na tym, co Bóg czyni i co poleca czy
nić przy Stole Pańskim, zamiast koncentrować się nad zagadnieniem
sprawowania sakramentów, tj. nad pytaniem o ważność urzędu, to wte
dy moglibyśmy znaleźć drogę prowadzącą do sedna odpowiedniej nauki.
Przy obecnym stanie rzeczy stajemy w obliczu trudności wyjaśnienia
naszym zborom podstaw (biblijnych, historycznych itd.) naszej bardzo
różnej praktyki kościelnej. Niektórym z nich problem interkomunii wy
daje się „zbyt łatwy”, a innym zaś „zbyt trudny” do rozwiązania. Dużą
wartość posiada doświadczenie oddzielonych chrześcijan, polegające
na uczuciu bólu z powodu oddzielenia ich przy Wieczerzy Pańskiej.
Trzeba im koniecznie ujawnić, że ból ten jest równie wielki dla tych,
którzy w Wieczerzy Pańskiej uczestniczą. Musimy w odpowiedni spo
sób wyjść na spotkanie wzrastającemu zniecierpliwieniu wielu mło
dych ludzi domagających się szybkiego i bardziej stanowczego postępu
w sprawie wzajemnego porozumienia w centralnej i ważkiej życiowo
praktyce nabożeństwa i świadectwa chrześcijańskiego. Ponieważ zna
lezienie drogi wyprowadzającej ze ślepej ulicy jest naglącą potrzebą w
problemie społeczności komunijnej, dlatego wyrażamy prośbę, aby wy
znania i denominacje zbadały na nowo swą naukę o Wieczerzy Pańskiej
i liturgię w świetle tych wszystkich czynników, jakie wyłoniły się w
świetle sytuacji ekumenicznej.
4. Wspólne działanie

38. Stwierdziliśmy, że powodzenie takiej jedności, jaką mieliśmy
na uwadze, mogłoby się opierać na tym, że chrześcijanie byliby w stanie
działać i przemawiać wspólnie tak, jak tego wymaga sytuacja w odnie
sieniu do zadań, do których Bóg wzywa swój lud. Widzimy dwa obszary
chrześcijańskiego działania, które — ze względu na możliwy tutaj efekt
— domagają się jedności. Pierwszy z nich, to obszar etyki chrześcijań
skiej i osobistego stylu życia. Działalność na tym obszarze jest szcze
gólnie ważna ze względu na upadek obyczajów oraz na wzrastające
znaczenie faktu łączenia się Kościołów w rokującym powodzenie dzia
łaniu. Drugi obszar to szerokie pole wychowania chrześcijańskiego.
Z tym łączy się sprawa pozyskania przyszłych księży, obdarzonych
właściwymi darami i łaskami. Jest to, w pewnym sensie, szczególny
przywilej każdego poszczególnego Kościoła, tym niemniej znaczenie i
wielkość tego problemu z pewnością wzywa do skuteczniejszej akcji
ekumenicznej. Taka akcja stałaby się znowu środkiem wiodącym do
większej jedności.
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C. WNIOSKI WYNIKAJĄCE DLA RUCHU EKUMENICZNEGO

39. Intensywnie próbowaliśmy wyjaśnić istotę jedności, którą, sta
ramy się uczynić widzialną. Cztery pytania — w kwestii naszej przyna
leżności do siebie, szczególnie w ruchu ekumenicznym,, a przede wszy
stkim naszego wzajemnego zobowiązania w obrębie Światowej Rady
Kościołów — wymagają naszej uwagi.
1. Jakie są właściwie zadania i granice działania Światowej Rady Kościołów w sprawach
jedności między jej Kościołami członkowskimi?

40. Naszym najgłębszym zobowiązaniem w ruchu ekumenicznym
jest szczera modlitwa o jedność Kościoła Chrystusowego, o jedność, ja
kiej On pragnie. Komisja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła domagała
się już od dawna takiej modlitwy, jaka praktykowana jest podczas Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dziękujemy Bogu, że w ostat
nich latach Tydzień Modlitwy bardziej rozpowszechnił się w świecie.
W każdym razie, konieczne jest również, abyśmy z całą powagą rozwa
żali istotę jedności, o którą się modlimy, a szczególnie te kwestie, w
których ruch ekumeniczny ma możność uczynić krok naprzód w kie
runku wspólnego porozumienia.
41. Zgadzamy się w tym, że Światowej Radzie Kościołów nie wol
no czynić próby naruszenia autonomii jakiegokolwiek Kościoła człon
kowskiego. Rada nie powinna także wydawać żadnych oficjalnych
oświadczeń o jedności, które by były sprzeczne z naukami uznanymi
przez Kościoły członkowskie. Nie wolno jej również czynić próby prze
forsowania jakiegokolwiek modelu jedności.
42. Rada, zgodnie z jej konstytucyjnym zadaniem zwiastowania je
dności Kościoła, powinna w ramach jej kompetencji czynić wszystko,
aby uzdolnić Kościoły do zrozumienia znaczenia jedności i pełniejszego
jej urzeczywistnienia. Niemal cała działalność Rady posiada duże zna
czenie w wypełnieniu tego celu. Obecnemu i przewidywanemu progra
mowi Komisji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła7 przypada jednak w
udziale całkiem szczególne zadanie. Wspominamy tylko niektóre z tych
planów oraz proponujemy kilka dalszych.
43. Wychowawcza funkcja Rady jest konieczna i musi zostać roz
szerzona. Większość Kościołów członkowskich mało wie o formach
wiary i życia tych Kościołów, które nie należą do ich własnej społeczno
ści czy tradycji. Dlatego dużą wartość posiadają różnego rodzaju posie
dzenia ekumeniczne. Poza tym w celu dalszego popierania myśli eku
menicznej stale jeszcze istnieję zapotrzebowanie na dobrą liturgię. Biu
ro Światowej Rady Kościołów wydaje szereg wartościowych publikacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie nasze Kościoły członkowskie, musimy po
wiedzieć, że publikacje te są w stanie dotrzeć do ograniczonego kręgu
czytelników. Do wszystkich członków zboru mogą one dotrzeć tylko
wtedy, gdy każdy Kościół członkowski będzie w pełni rozporządzał
własnymi środkami publicystycznymi.
44. Rada może udzielić pewnej doradczej pomocy tym Kościołom,
rj

Tak, jak to jest ujęte w Sprawozdaniu Komisji Wiary i Ustroju Kościoła, por. Faith and
Order, Paper 31, Minutes of the Faith and Order Commission, St. Andrews 1960, ss.
113—120, w jęz. niemieckim w „Arbeitsbuch”, Genf 1961 s. 102—113.
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które prowadzą rokowania zjednoczeniowe. Komisja do Spraw Wiary
i Ustroju Kościoła rozpoczęła już tego rodzaju służbę, wprawdzie tylko
na propozycję zainteresowanych Kościołów, troszcząc się o spotkania
znawców zagadnień ekumenicznych z odpowiedzialnymi za rokowania
zjednoczeniowe członkami Kościołów.
45. Poza tym Komisja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła zwołała
już szereg narad na temat unii kościelnych z przedstawicielami niemal
wszystkich państw i Kościołów, w których rokowania unijne są w toku.
Przy czym publikowała ona regularnie przegląd tych inicjatyw i roz
prowadziła miarodajne dokumenty. Działalność taka musi trwać.
46. Być może, że teraz nadeszła pora, by Rada podjęła nową służ
bę. Aczkolwiek w różnych krajach obserwujemy szybki rozwój roko
wań unijnych — i cieszymy się, że tak się dzieje — to jednak nie zawsze
wiemy, jakie będą ważne następstwa tych rozmów dla wielu Kościołów
w obrębie społeczności ekumenicznej. Może się np. zdarzyć, że postęp w
dziedzinie zjednoczenia, na który wskazać mogą Kościoły danego kra
ju, będzie miał znaczenie dla Kościołów tych samych społeczności w in
nych krajach. Już obecnie Rada doręcza Kościołom ogólne deklaracje o
jedności, w celu przestudiowania i rozpatrzenia. Czy nie mogłaby ona
również kierować bezpośrednich pytań dę określonych Kościołów, aby
— w interesie wszystkich należących do Światowej Rady Kościołów —
dowiedzieć się, jak one reagują na specyficzne rokowania zjednoczenio
we, do których przystąpiły ich własne społeczności? To wyjaśniałoby
nie tylko owym Kościołom obowiązek widzialnego wyrażania jedności
Kościoła Chrystusowego, zarazem dokonałaby się również pożyteczna
praca uświadamiająca. A przy tym nie zostałaby naruszona w żaden
sposób autonomia jakiegokolwiek Kościoła. Przy okazji należałoby
chyba przypomnieć, że „wszyscy jesteśmy członkami tego samego cia
ła”. Chcielibyśmy również postawić pytanie, czy przestrzegając wolno
ści religii i sumienia, nie należałoby skorzystać z usług Rady w celu
przezwyciężenia martwego punktu, jaki czasami powstaje jako wynik
kościelnych rokowań unijnych, a który może pociągnąć za sobą dalszy
rozłam.
47. W wyniku studiów w obrębie Komisji do Spraw Wiary i Ustro
ju Kościoła Rada jest obecnie w stanie wykazać, że wielu Kościołom dą
żącym do wyraźnej jedności, przeszkadzają w tym ich własne struktu
ry. Początek został już dokonany przez ważne badania nad „instytucjo
nalizmem” 8, wyników można już wkrótce oczekiwać. Ale na tym odcin
ku studiów o jedności jest jeszcze wiele do zrobienia.
48. Wreszcie, przekonani jesteśmy, że nadszedł czas, aby Kościoły
członkowskie podjęły ogólne badania nad sposobem pracy soborów w
Kościele pierwszych stuleci. Oznaczałoby to zarazem rozszerzenie i za
stosowanie ważnej pracy badawczej, rozpoczętej przez Komisję Teolo
giczną na temat jednej i wielu tradycji9. Dzięki temu uwaga zostałaby
skierowana nie tylko na wyniki w nauce, dyscyplinie kościelnej i litur
gii, lecz także na sposób pracy, dzięki któremu zostały one osiągnięte.

8 The Old and the New in the Church (SCM Press, London 1961).
9 Op. cit.
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2. W jaki sposób współczesne rozważania nad jednością odbijają się na naszych zapatry
waniach na istotę Światowej Rady Kościołów?

49. Deklaracja z Toronto przetrzymała ponad 10-letnią próbę dys
kusji i krytyki, i nadal jeszcze najlepiej wyraża nasze rozumienie istoty
Rady. Można by ją zanalizować pod kątem tego, co ma do powiedzenia
na temat istoty krajowych i regionalnych rad. Jednakże gruntowne stu
dia i szybki postęp, jakie miały miejsce w okresie tych dziesięciu lat,
skłaniają nas do szukania dalszych wyjaśnień. Zwyczajne opieranie się
na gruntownych studiach nie gwarantuje nam w żadnym razie nowych
doświadczeń. Tego, czym jest Rada, uczymy się przez wspólne życie w
niej. I tak też powinno być. Mimo to, w dalszym ciągu niespełnione zo
staje życzenie starannego przemyślenia teologicznego rozumienia na
szego nowego życia.
50. Jesteśmy przynajmniej w stanie powiedzieć, że Światowa Rada
Kościołów nie jest niczym innym, niż jej Kościoły członkowskie. Świa
towa Rada Kościołów — to Kościoły trwające w ustawicznej naradzie.
Ona nie stoi ponad Kościołami, nie jest z nich wyłączona, lecz jest za
wsze bardzo blisko nich. Kiedy mówimy o Radzie, to raczej powinniśmy
powiedzieć „my” a nie „ona”. Dalej, wielu chrześcijan reprezentuje obec
nie przekonanie, że Rada, w nowy i nie spotykany dotąd sposób, jest
narzędziem Ducha Świętego w wykonywaniu woli Bożej w całym Koś
ciele, a poprzez Kościół — w świecie. Jakie to ma znaczenie dla naszego
rozumienia jedności Kościoła?
3. W jaki sposób światowe związki wyznaniowe mogą wnieść wkład do ruchu ekumeni
cznego i przyczynić się do jedności Kościoła?

51. Większość tych organizacji powstała na wiele lat przed powo
łaniem do życia Światowej Rady Kościołów. Ich celem jest nie tylko
wyjaśnianie i umacnianie świadomości wyznaniowej i lojalności wobec
Rady, lecz także pełna odpowiedzialności służba w szerszych ramach
ruchu ekumenicznego. Ich wkład do ruchu ekumenicznego jest dobrze
znany i wysoko ceniony. Większość czołowych postaci tych światowych
związków wyznaniowych pełni równocześnie odpowiedzialne funkcje
w Światowej Radzie Kościołów. W dzisiejszych czasach istnieją podzie
lone zdania-co do wpływu, jaki posiada istnienie i praca związków wy
znaniowych na uczestnictwo Kościołów w ruchu ekumenicznym, jak
również wpływu na działalność tych związków w przyszłości.
52. Niektórzy reprezentują pogląd, że głębsze zrozumienie nauk
i tradycji różnych wyznań sprzyja możliwościom trwałego zjednocze
nia, jeśli nawet chwilowo by wyglądało, że to właśnie jest przyczyna,
która wstrzymuje przed wzajemnym wiązaniem się w pełne społecznoś
ci. Jest możliwe, że problem jedności mógłby się rozwinąć przez częst
sze rozmowy czołowych osobistości różnych wyznań, na płaszczyźnie
światowych związków. Trwają już rozmowy teologiczne pomiędzy
prezbiterianami a luteranami i kongregacjonalistami.
53. Przeciwny pogląd reprezentowany jest przez tych, którzy twie
rdzą, że na określonych obszarach światowe związki wyznaniowe sta
nowią zagrożenie dla dalszego zjednoczenia. Jest to pogląd wyrażany
często przez część azjatyckich i afrykańskich chrześcijan.
54. Rozstrzygające pytanie brzmi prawdopodobnie następująco: czy
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czołowi przedstawiciele organizacji wyznaniowych akceptują nasze, z
naciskiem stawiane twierdzenie, że szczególnie ważna jest jedność
wszystkich chrześcijan, we wszystkich miejscach, jedność, której celem
musi być oczywiście „jedność w prawdzie”. Jeżeli zgadzają się z tym
poglądem, to wtedy przystąpienie jednego z ich Kościołów do unii nie
będą uważały za stratę, lecz za zysk dla całego Kościoła. A tym Kościo
łom może być wyświadczona przysługa, jeżeli związki wyznaniowe po
mogą im w pełnym odpowiedzialności przestudiowaniu wszystkich
problemów związanych z zaproponowaną unią.
4. Czy Światowa Rada Kościołów jest obecnie w stanie wnieść nowe propozycje do pro
blemu interkomunii?

55. Zwracamy uwagę Kościołom na sprawozdanie Konferencji Mło
dzieżowej w Lozannie z 1960 roku, konsultację w Bossey w marcu 1961
roku oraz Konferencję Młodzieżową w New Delhi, która odbyła się na
krótko przed Zgromadzeniem Ogólnym10. We wszystkich tych spra
wozdaniach dominuje zniecierpliwienie i domaganie się szybkiego roz
wiązania problemów. Propozycje dotyczące zmiany praktyki kościelnej
w problemie interkomunii dopracowane są do najdrobniejszego szcze
gółu. W sprawozdaniach tych szczególnie dokładnie został potraktowa
ny problem przystępowania do świętej Wieczerzy Pańskiej podczas
konferencji ekumenicznych. Należałoby zwrócić uwagę na następujące
punkty:
56. Problem tkwi nie w różnicy stanowisk pomiędzy generacjami,
lecz pomiędzy Kościołami i w obrębie Kościołów. Istnieje liczna rzesza
chrześcijan starszych wiekiem, którzy odczuwają niezałatwienie pro
blemu interkomunii z nie mniejszym zniecierpliwieniem niż młodzi.
Jest to zagadnienie dotyczące wszystkich Kościołów i ich członków,
i nikt nie jest usprawiedliwiony, jeśli podczas naszych spotkań ekume
nicznych poświęconych tym sprawom, reprezentuje obojętność czy re
zygnację.
57. Z pewnością potrzebne jest teraz ponowne zbadanie wytycz
nych, przedłożonych w Lund w 1952 roku. Ale nie jest jeszcze jasne, czy
propozycje wysunięte w Bossey w 1961 roku oznaczają poprawę sytua
cji. Aż do roku 1963, tj. do czwartej Światowej Konferencji Komisji do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła mamy czas na intensywne przemyśle
nie tego, spodziewamy się bowiem, że porządek obrad przewidywać bę
dzie rewizję problemu interkomunii.
58. W naszej trosce o jedność we wszystkich dziedzinach życia ko
ścielnego świadomi jesteśmy, że nie warto dążyć do jedności dla niej sa
mej, czy nawet z uwagi na nas samych. Warto do niej dążyć z uwagi na
naszego Pana oraz świat, za uratowanie którego On umarł. Jedność jest
nierozdzielnie związana z odnową w świętości i prawdzie dla czci Boga.
Przedkładamy to sprawozdanie naszym Kościołom i modlimy się, by
mogło ono przyczynić się do głębszej jedności w naszej służbie i świa
dectwie, w imieniu Jezusa Chrystusa — światłości świata.
Tłum.: Karol Karski
10 Por.: „Youth” nr 2, październik I960, s. 79nn (Wyniki Konferencji Młodzieżowej w Lo
zannie, oraz „Ecumenical Review”, vol. XII, nr 3, kwiecień 1961 (Report of Bossey
Consultation), jak również niemieckie tłumaczenie odnośnego opracowania w: „Luthe
rische Rundschau”, zesz. 3, sierpień 1961.
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CZWARTA ŚWIATOWA KONFERENCJA DO SPRAW
WIARY I USTROJU KOŚCIOŁA
Montreal, Kanada, 12—26 lipca 1963
SŁOWO DO KOŚCIOŁÓW
Znajdujemy się na drodze do jedności chrześcijan. Przekonaliśmy się o tym na nowo
w Montrealu, gdy zwrócono nam uwagę, że niezależnie od tego, co czynimy, Pan całego
świata nie zaprzestaje swego działania. On kształtuje świat, który nie może zaprzeczyć, że
jest jedynym światem, chyba że zmierzałby do unicestwienia samego siebie. W świecie
tym zachodzi proces wzajemnego zbliżenia i współzależności chrześcijan. Wyraża się to w
sformułowaniu o „rzeczywistości ekumenicznej”, która wykształca się szybciej, niż po
trafimy to pojąć lub wyrazić.
Przez czterdzieści lat uczestnicy Ruchu „Wiara i Ustrój” pracowali nad tym, aby
jedności, która w Chrystusie jest nam już darowana, nadać także widzialny wyraz; wie
rzymy bowiem, że taka jest wola Boża. Zaczynamy sobie zdawać sprawę, że wiele na
szych pozycji, których broniliśmy od dawna, jest bez znaczenia dla zamiarów Bożych.
Nadal jeszcze mamy trudności w poznaniu, czego — zgodnie z życzeniem Boga — powin
niśmy się trzymać, a z czego zrezygnować, i jakich odważnych kroków On od nas wyma
ga. Ale jesteśmy pewni, że musimy pomagać sobie wzajemnie w poznawaniu woli Bożej i
w osiąganiu większego posłuszeństwa.
Zadanie naszego Ruchu „Wiara i Ustrój” j&st dzisiaj bardziej skomplikowane niż
kiedykolwiek przedtem. W dialogu uczestniczy większa liczba Kościołów, tak iż niezbęd
ne stają się nowe, pełne poświęcenia wysiłki, zmierzające do właściwego rozumienia, i
nowe idee. Wielkie połacie świata stają w obliczu trudnych, rewolucyjnych przemian,
które zmuszają tamtejsze Kościoła do zastanowienia się nad swym zadaniem. Ściślejszy
kontakt z katolicyzmem rzymskim pozwala nam uczestniczyć w jego introspekcji, która
także przed resztą chrześcijan stawia nowe problemy. Do naszego własnego terminarza
trzeba było włączyć więcej spraw, tak że mogliśmy zająć się swoim zadaniem tylko ułam
kowo.
Na Konferencji mieliśmy zbyt wiele spraw do przedyskutowania, żeby móc wyrazić
wspólną opinię w jednym raporcie. Przekazaliśmy więc Kościołom do przestudiowania
raporty naszych pięciu sekcji, zdając sobie sprawę, iż są one odzwierciedleniem doświad
czeń zbyt zróżnicowanych, żeby można było je odpowiednio wyrazić w druku. Jednak my,
jako uczestnicy tej konferencji, sądzimy, że raporty te stawiają nam, wracającym do swo
ich Kościołów, pytania, którymi powinniśmy podzielić się z wami, jako tymi , którzy nas
tu delegowali.
Czy przyłączycie się do nas w próbie poddania wszystkiego, co nasze Kościoły zna
czą dla nas, i wszystkiego, co potrafimy zrozumieć jeśli chodzi o innych, pod sąd Chrystu
sa, Pana nas wszystkich? Taka koncepcja naszej działalności jako wspólnego pogłębiania
problemów jest podejściem nowym i nader obiecującym.
Czy spróbujecie zrozumieć historię innych Kościołów równie głęboko, jak włas
nych? W ten sposób odkrywamy wspólnotę z innymi chrześcijanami zarówno w całych
dziejach, jak i na całym świecie. Kościół, odwieczny i wszechświatowy, może w ten spo
sób nauczyć się czegoś więcej o Tym, który jest Bogiem wieków.
Czy uznacie, że Chrystus wzywa cały Kościół do swej szeroko rozumianej służby, tak
byśmy mogli na nowo zrozumieć różne urzędy, których udziela On w ramach całej posługi?
Czy, oddając cześć Bogu, postaracie się dowiedzieć od innych tradycji czegoś więcej
o tym, czym powinno być prawdziwe nabożeństwo w całej swej głębi i wymiarze, naboże
ństwo odzwierciedlające Jego obecność we wspominaniu, komunii i oczekiwaniu, oraz
wielbiące Go w chwale i trudzie Jego stworzenia?
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Czy uznacie pokornie, że w swoich lokalnych Kościołach nie możemy się dzielić
wieloma darami Boga, danymi Jego całemu Kościołowi, dopóki nie staniemy się jednym
ludem Bożym na każdym miejscu i nie będziemy gotowi do urzeczywistnienia tego, podej
mując nowe i śmiałe dzieła żywej wiary?
Nie twierdzimy, że my sami stawiliśmy tu czoło tym pytaniom choćby w przybliże
niu w wystarczająco radykalny sposób, i jesteśmy zdecydowani zadać je ponownie razem
z wami. Nie ośmielamy się twierdzić, że byliśmy tu prawdziwie świadomi tak życiowo
ważnych spraw', jak walka ze zbrojeniami jądrowymi, gorzki konflikt rasowy, nauka i te
chnika oraz przemiany społeczne. Dyskusje teologiczne mają zdradliwą tendencję do za
mykania się we własnej tematyce. Modlimy się jednak, aby nasza praca rzeczywiście słu
żyła Bogu w Jego miłości do Jego całego świata, tak, by jedność Kościoła dokonała się nie
przez wzgląd na nas, lecz na Niego i Jego dzieci.
Prosimy nasze Kościoły, aby dalej kroczyły tymi drogami i aby uczyniły wszystko w
celu manifestowania jedności życia, którą Bóg ukrył w Chrystusie. Widzimy dziś możli
wości, które wczoraj mogła dostrzec tylko wiara. Ale przed nami jeszcze daleka droga.
Zawsze pokładamy wiarę w Tym, który nas wzywa, albowiem jest wierny, On też tego do
kona (2 Tes 5,24).
Przewodniczący: OLIVER TOMKINS, biskup Bristolu
Wiceprzewodniczący: HENRI D’ESPINE, CHRYSOSTOMOS KON STANTINIDIS
metropolita Myry, ALBERT C. OUTLER

„WSZYSCY NA KAŻDYM MIEJSCU ’: PROCES ZRASTANIA SIĘ

Raport Sekcji V
Wstęp
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w
modlitwach. Ten opis Kościoła w pierwszych rozdziałach Dziejów Apo
stolskich (patrz zwłaszcza Dz. 2,42 i 4,20) jest szczególnie ważny dla na
szego dzisiejszego pojmowania Kościoła lokalnego. Jest on zgromadze
niem wierzących w Jezusa Chrystusa pod przewodnictwem Apostołów, w
określonym miejscu, ale zaangażowanych w misję na całym świecie.
WHoku historii chrześcijaństwa istniały podziały i rozbicie. Teraz
jednak żyjemy w erze, kiedy Kościoły starają się przezwyciężyć swoje
podziały. Poletkiem doświadczalnym jedności jest Kościół lokalny. Tu
w procesie zrastania ujawniają się owoce Ducha, napięcia spowodowa
ne naszymi podziałami oraz problemy i konflikty wyrastające z obecnej
rewolucyjnej sytuacji. Ujawnia się tu dobitnie stosunek między sprzy
jającymi podziałowi czynnikami wrogości rasowej, konfliktów klaso
wych oraz lojalności narodowej i ideologicznej a jednością i misją
chrzęści j aństwa.
Wszędzie zadaje się pytania dotyczące tego, czy modele instytucjo
nalne naszych Kościołów lokalnych nie są już coraz bardziej przesta
rzałe, w świetle faktu, że naturę jedności, do której dążymy pojmujemy
w sposób pogłębiony, i ze względu na wpływ świeckich haseł na nasze
wspólne powołanie. Fakt, że spotykamy się w ruchu ekumenicznym,
zmusza nas do stawiania czoła podziałowi między Kościołami na każ
dym miejscu. Zgorszenie, jakim jest brak jedności chrześcijan, jest
szczególnie widoczne i szkodliwe we wspólnocie lokalnej. Dlatego też
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nasze partnerstwo w Ciele Chrystusowym trzeba ukazywać i praktyko
wać na każdym miejscu, gdzie ludzie żyją, pracują i modlą się.
Niniejszy raport sekcyjny może tylko pokrótce zająć się określony
mi aspektami całego kompleksu spraw, takich jak stosunki między Ko
ściołem lokalnym a Kościołem uniwersalnym; pełnymi czynnikami po
działu, takimi jak czynniki wynikające ze struktur rasowych, klaso
wych i instytucjonalnych; i misyjnymi zadaniami Kościoła w lokalnej
sytuacji. Usilnie wzywamy Kościoły lokalne, by śmiało podjęły ryzyko
posłuszeństwa, dzięki któremu proces zrastania się w Duchu nabiera
konkretności. „To, co uniwersalne, musi być lokalne, aby było realne”.
A. Zbór lokalny i Kościół uniwersalny:
podstawowe wypowiedzi teologiczne

I
W niniejszym raporcie mówimy o Ciele Chrystusowym we wszyst
kich wiekach i na wszystkich miejscach jako o „Kościele uniwersal
nym”. Przez „zbór lokalny” rozumiemy lokalną wspólnotę chrześcijan,
zgromadzonych dla słuchania Słowa i sprawowania Wieczerzy Pańskiej
zgodnie z poleceniem Chrystusa. Każdy zbór to przejaw Kościoła uni
wersalnego. Zwracamy uwagę na oświadczenie w raporcie sekcji I:
Każdy zatem (...) zbór mający udział w Chrystusie jest związany z inny
mi nie przez przynależność do jakiejś struktury czy organizacji wyższe
go rzędu, lecz raczej przez tożsamość istnienia w Chrystusie (...). Nie
którzy będą uważać, iż pewne wspólnoty chrześcijańskie roszczące so
bie pretensje do nazwy „Kościół” nie są w pełni przejawem jednego Ko
ścioła (a inni dodadzą, że żadna wspólnota nie stanowi pełnego przeja
wu jednego Kościoła); lecz wszyscy dostrzegą, iż również w tych wspól
notach obecny jest Chrystus i uznaje się jego panowanie, a zatem ich
członkowie w pewnym sensie należą do jednego Kościoła.
W poszczególnych miejscach mogą występować inne formy życia
kościelnego, np.:
a) grupy utworzone przez duszpasterstwo wyspecjalizowane lub
przez chrześcijan z istniejących już zborów, jak „kościoły domo
we”;
b) grupy powstające w poszczególnych środowiskach zawodowych
lub edukacyjnych;
c) grupy takie, jak rady Kościołów.
W większości tych grup skupiają się chrześcijanie różnych wyznań
i przeżywają nowe doświadczenie ekumeniczne; niektóre grupy przy
wiązują niewielkie znaczenie do tradycyjnych obowiązków lojalności i
modeli życia; niektóre są przykładem nowych dróg dawania chrześcijań
skiego świadectwa i chrześcijańskiej wspólnoty, poważnie kwestionu
jących egocentryczne zwyczaje i ustalone struktury życia kościelnego.
Współczesna sytuacja ekumeniczna konfrontuje nas z faktem, że
wspólnoty lokalne i te inne formy życia kościelnego razem wzięte sta
nowią nową i złożoną postać Kościoła. Postać tę będziemy nazywać
„Kościołem lokalnym”. Ta nowa sytuacja nakłada nowe obowiązki na
pojedyńcze zbory i na całą społeczność chrześcijan na każdym miejscu.
Wspomniane grupy są ważne dla zrozumienia przez nas natury Ko
ścioła lokalnego i dla jego odnowy, ponieważ ukazują sposoby, w jakie
chrześcijanie starają się w obecnej sytuacji wyrazić swoją wspólnotę w
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Chrystusie i swoje posłuszeństwo wobec Niego. Grupom tym należy
udzielać zachęty, ponieważ mają swobodę eksperymentowania i mogą
wnieść istotny wkład w odnowę Kościołów. Jednak ich charakter jako
„Kościołów” wymaga dalszych studiów. Grupy takie muszą się strzec,
aby nie stać się sposobnością do dalszych podziałów w życiu jednego
ludu Bożego, i powinny starać się utrzymywać żywe związki z tradycyj
nymi ośrodkami zbiorowego życia, modlitwy i świadectwa Kościoła na
każdym miejscu.
Wierzymy, że Kościół uniwersalny jest widzialny w lokalnej wspól
nocie tylko wówczas, gdy wszyscy chrześcijanie w danym miejscu speł
niają warunki jedności, opisane w oświadczeniu Zgromadzenia Ogólne
go Światowej Rady Kościołów w New Delhi: Wierzymy, że jedność, która
jest zarazem wolą Boga i darem Jego Kościoła, stanie się widoczna wte
dy, gdy na każdym miejscu wszyscy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie
oraz wyznający Go jako Pana i Zbawiciela doprowadzeni zostaną przez
Ducha Świętego do pełnej społeczności, wyznającej jedną wiarę apostol
ską, zwiastującej jedną Ewangelię, łamiącej jeden chleb, jednoczącej się
we wspólnej modlitwie i prowadzącej wspólne życie, które w świa
dectwie i służbie zwrócone będzie ku wszystkim. Zarazem wszyscy oni
zjednoczą się z całym chrześcijaństwem, na każdym miejscu i po wszyst
kie czasy, w taki sposób, że urząd i członkostwo uznane zostaną przez
wszystkich, oraz że wszyscy będą w stanie działać i przemawiać wspól
nie tak, jak tego wymaga dana sytuacja w odniesieniu do zadań, do któ
rych Bóg wzywa swój lud.
II
Członkowie Kościołów lokalnych stanowią wspólnotę mimo po
działu na różne zbory. Przez liturgię i sakramenty, wiarę i doktrynę,
dawanie świadectwa i służbę mają udział w skarbach całego Kościoła.
Będąc jednak podzieleni, są pozbawieni pełnego uczestnictwa w tych
rzeczach i dlatego muszą podejmować razem śmiałe próby posłuszeńst
wa ekumenicznego.
Nabożeństwo i sakramenty

Przez chrzest i wiarę chrześcijanie zostają włączeni zarówno' w ży
cie Kościoła uniwersalnego, jak i w widzialną wspólnotę Kościoła lo
kalnego. Nasz wspólny chrzest jest zatem podstawowym węzłem jedno
ści, przez który jesteśmy wezwani jako jeden lud do wyznawania jedne
go Pana i służenia Mu na każdym miejscu i na całym świecie. Nabożeń
stwo, jako akt Kościoła, w którym wysławia się jednego Boga i Ojca
wszystkich i przekazuje się Jego słowa na podstawie Biblii, podobnie
wyraża i umacnia uczestnictwo w Kościele jako całości. Zbór zatem nie
sprawuje nabożeństwa tylko sam; sprawuje on je w całym Kościele i z
całym Kościołem jako wspólnota świętych. Ponieważ sam Chrystus jest
obecny w naszych czynnościach kultowych, czynności te jednocześnie
wyrażają i umacniają naszą wspólnotę z Nim i wzajemnie ze sobą, cho
ciaż sprawujemy je nadal w naszych odrębnych tradycjach. Komunia
św. jest także czynnością Kościoła, w której to czynności Kościoły ła
mią jeden chleb z prawdziwie obecnym Panem. Zatem mimo bolesnej
separacji przy Stole Pańskim jesteśmy złączeni w Tym, który daje się
nam w każdej czynności komunijnej. Tutaj także Kościół lokalny, oka
zując posłuszeństwo ekumeniczne, jest wezwany do ukazywania w so
bie w sposób widoczny obecności jednego Kościoła.
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Takie pojmowanie nabożeństwa i sakramentów nakłada na nas po
ważny obowiązek stałej modlitwy i pracy, aby przyszedł dzień, kiedy
wszyscy chrześcijanie na każdym miejscu będą mogli swobodnie gro
madzić się razem na wspólne nabożeństwo i u Stołu Pańskiego.
Wiara i doktryna

Skarb tradycji i doświadczenia, wiedzy i zrozumienia, udzielony
całemu Kościołowi, jest dostępny dla Kościoła lokalnego. Zbór nie
może skutecznie dawać świadectwa pośród współczesnych wyzwań i
zamętu, jeśli stale nie stara się w wierze i posłuszeństwie wnikać w ca
łość prawdy jaką Kościół wszędzie głosi. Działając tak, zbór jest i
wprowadzany na właściwą drogę, i wzbogacany, a także może przyczy
niać się do rozumienia prawdy Chrystusowej dzięki swym własnym
świeżym spostrzeżeniom i doświadczeniom.
Coraz większa wspólnota ekumeniczna sprawia, że bogactwa
wspólnej prawdy chrześcijańskiej są coraz łatwiej dostępne dla wszyst
kich chrześcijan; to także nakłada na nas zobowiązanie pełniejszego
uczestnictwa w życiu całego Kościoła.
Świadectwo i służba

Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w Lund w 1952 r.
ogłosiła zasadę, że Kościoły powinny działać wspólnie we wszystkich
sprawach z wyjątkiem tych, w których głębokie różnice przekonań
zmuszają je do działania oddzielnego. Ci, którzy zaakceptowali tę zasa
dę, odkryli pełniejszą jakość życia i przeżywanie uczestnictwa w całym
Kościele. Zbory lokalne doświadczyły tego, uczestnicząc w projektach
Światowej Rady Kościołów i starając się wspólnie wypełniać inne obo
wiązki chrześcijan w społeczeństwie. Uzasadnia to twierdzenie, że
chrześcijańska służba może być doświadczeniem, dzięki któremu Koś
ciół lokalny zdaje sobie sprawę, iż jest Kościołem uniwersalnym w
określonym miejscu.
Jednak wiele zborów wciąż jeszcze nie uczestniczy w takich przed
sięwzięciach; nie spełniają zatem swej właściwej funkcji. Co więcej,
obecna forma współpracy ma tylko ograniczone znaczenie; kiedy jej
miejsce zajmą formy służby cechujące się pełną jednością, wszystkie
Kościoły lokalne będą właściwiej uczestniczyły w życiu całego Kościo
ła. W wymienionych wyżej rodzajach działalności chrześcijańskiej
widzimy zatem doświadczenia, w którch objawia się natura Kościoła
jako Kościoła uniwersalnego i lokalnego. Zwracamy się do Kościołów lo
kalnych, aby pełniej akceptowały zobowiązanie zawarte w tej prawdzie i
dzięki temu w nowy sposób przeżywały życie Kościoła uniwersalnego.
III
Trzeba napisać także parę słów o miejscu denominacji w życiu Ko
ścioła. W Nowym Testamencie słowa „ekklesia” używa się tylko dla
określenia zboru lokalnego i Kościoła uniwersalnego. Pisma apostols
kie podkreślają jedność wszystkich wierzących w Chrystusa. Dziś jed
nak używamy słowa „Kościół” dla określenia denominacji, które ani
nie są tylko lokalne, ani w pełni uniwersalne.
Eklezjologiczne znaczenie denominacji wcale nie jest jasne; wyma
ga pełnego i starannego zbadania. Tu możemy tylko sformułować trzy
uwagi:
a) Denominacje były użyteczne w wytwarzaniu świeżego wejrzenia
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w prawdę chrześcijańską dzięki nowym formom nabożeństwa,
wspólnoty i służby; w umożliwianiu Kościołom lokalnym przeży
wania szerszej wspólnoty; w utrzymywaniu w ich łonie właściwego
ładu i prawdziwej stabilizacji; i w zapewnianiu wzbogacającej róż
norodności.
b) Systemu denominacyjnego nie można jednak uważać za zasadni
czą formę życia Kościoła, w takiej mierze, jak zasadniczy jest zbór
lokalny.
c) Denominacje powodowały niekiedy rywalizację między lokalny
mi zborami oraz wyrażały i utrwalały podziały między chrześcija
nami. Rozproszenie wyznaniowe, które w pewnych regionach świa
ta istnieje w skrajnej postaci, wypacza prawdziwą naturę Kościoła
i utrudnia przekazywanie Ewangelii. Nie wystarczy po prostu
wspomnieć o tych faktach jako o grzesznych elementach podziałów
wyznaniowych; wywołują one pytania — od których nie można się
uchylić — o same te struktury i wskazują na ich tymczasowy cha
rakter.
B. Kościół w podzielonym społeczeństwie

Jeden Kościół jest nie tylko w swym życiu i dawaniu świadectwa
rozdzierany przez wewnętrzne podziały. Jest także głęboko uwikłany w
konflikty i podziały panujące na świecie; i zbyt często w swej własnej
wspólnocie zaprzecza posłudze pojednania, do której sprawowania
wśród wszystkich ludzi jest powołany.
I
W Biblii najpierwszym pytaniem, jakie człowiek kieruje do Boga,
jest pytanie o odpowiedzialność za brata: Czyż jestem stróżem brata
mego? (Rdz 4,9). Pytanie to podkreśla zasadniczą skłonność człowieka
do podnoszenia ręki na bliźniego i do zaprzeczania podstawowej soli
darności całego rodzaju ludzkiego pod władzą Boga. Człowiek tkwi głę
boko we wrogości, sprzecznościach, apatii, wyobcowaniu i grzechu. Ale
ten sam człowiek został pojednany z Bogiem i ze swym bliźnim w Jezu
sie Chrystusie — po wsze czasy. Jest to ten sam Chrystus, w którym
Kościół żyje dzisiaj.
Bóg nie pyta o płeć osoby, o kolor jej skóry, o klasę społeczną, do
której należy, o jej status ekonomiczny ani o jej język, ani o sympatie
polityczne, ani o wyznanie, zanim uzna tego człowieka za swoje stwo
rzenie i swoje dziecko i wezwie go do życia wiecznego.
Czy jednak życie Kościoła na każdym miejscu gwarantuje godność
osoby ludzkiej, będącą darem Bożym? Czy wierzymy, że każdy chrze
ścijanin na każdym miejscu musi z samozaparciem dawać świadectwo
faktowi, iż Bóg nie kieruje się etykietkami i że wszyscy ludzie, wszę
dzie, pod Jego panowaniem są, jednej krwi?
II
Dzielą nas haniebne przesądy rasowe i dyskryminacja zaprze
czająca godności człowieka, podkopująca naszą jedność w Chrystusie
i udaremniająca misję Kościoła. Bóg osądza nasze podzielone rasowo
wspólnoty chrześcijańskie dopuszczając do obecnych rewolucyjnych
wypadków w wielu częściach świata. Zatem Chrystus nie może stano
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wić obrony ani wymówki dla świadomego dalszego utrzymania grup,
zgromadzeń czy bractw kościelnych, opartych na zasadach rasowych.
Wzywamy więc chrześcijan w lokalnych Kościołach, by postępowali jak
uczniowie Chrystusa bez'względu na koszty.
Dzielą nas również względy lojalności etnicznej, kulturowej i ple
miennej. Uznajemy, że z nakazu opatrzności Bożej życie ludzkie opiera
się na wspólnotach języka, zwyczaju i kultury. Kościoły słusz
nie sprawowały opiekę duchową nad swoim ludem w różnorodności
i przez różnorodność języków, zwyczajów i form sztuki. Jedność kultu
rowa istotnie stanowiła niekiedy czynnik sprzyjający dla jedności
chrześcijan. Jednak podziały rodziny ludzkiej zbyt często przesłaniają
naszą jedność w Chrystusie; są one niekiedy utrzymywane z zapałem,
który przekształca je w bożyszcza. Podziały etniczne, kulturowe i ple
mienne między wspólnotami lokalnymi i w ich łonie na każdym miejscu
są dla chrześcijan wezwaniem do autorefleksji i skruchy.
Wspólnotę chrześcijańską często dzielą sztywne przedziały wyzna
niowe. Cieszymy się wprawdzie, że istnieją oznaki współpracy dla da
wania świadectwa jedności Kościoła w pewnych dziedzinach, ale w
wielu miejscach Kościoły o wspólnych zasadach wiary są nadal podzie
lone pod względem wyznaniowym, chociaż w świetle Ęwangelii od da
wna już nie można bronić takiego podziału. Egoistyczne interesy insty
tucjonalne często utrzymują rozłam w Kościele lokalnym ze szkodą dla
misji Kościoła. Wzywa się Kościoły, by przezwyciężyły inercję i dumę
wyznaniową, które wyobcowują jednych wiernych od drugich i stano
wią przeszkodę w głoszeniu jedności w Chrystusie.
Utożsamianie się z określoną klasą społeczną; wybór określonego
stylu życia; angażowanie się w jakąś filozofię polityczną lub partię;
zdobycze w sferze materialnej i edukacyjnej itp. — to także często zagraża
integralności wspólnoty chrześcijańskiej na każdym miejscu. Czynniki
te, same w sobie, reprezentują zróżnicowanie społeczne, które często
dobrze służy ludziom. Jednak nie wolno dopuścić, by wyparły one lojal
ność zboru wobec jego jednego Pana.
III
Chrześcijanie zbliżają się dziś do siebie wskutek mobilności ludzi, mi
gracji, tworzenia się nowych narodów, wskutek walki o wolność człowie
ka i o sprawiedliwość, a nawet wskutek politycznego i społecznego ucisku
Kościoła. Chrześcijanie (zarówno jako jednostki, jak i jako grupa) są czę
sto raczej biernymi odbiorcami niż czynnymi uczestnikami procesów, któ
re mogą intensyfikować wspólnotę ludzką i chrześcijańską. Zatem w cza
sie spotkań takich jak te, umożliwionych przez Boga, otrzymujemy pole
cenie tworzenia lokalnych wspólnot chrześcijańskich, które w sposób wi
dzialny dają świadectwo naszej jedności w stworzeniu i odkupieniu.
To polecenie wymaga studiów i działania. Zbory, rady i przywódcy
Kościołów w różnych regionach i z różnych warunków" społecznych po
winni sporządzić zwięzłe analizy tego, co dzieli, i tego, co łączy chrze
ścijan na każdym miejscu. Różnorodność miejsc — wielkie miasta i pod
upadające wsie, nowe narody i stare imperia, pluralizm plemienny i
zróżnicowanie rasowe itd. — wymaga studiów lokalnych. Aby zrozu
mieć, dlaczego wszyscy pochodzący z tego samego obszaru geograficz
nego nie są zjednoczeni, i aby obalić mury podziału, trzeba wykorzysty
wać nie tylko możliwości teologii i etyki, lecz także nauk społecznych
i behawiorystycznych.
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Jedność to owoc bycia uczniem Chrystusowym; uczenie się może
przybierać rozmaite formy. Wspólny protest przeciwko niesprawiedli
wym prawom, które tworzą lub nasilają podziały rasowe, jaśniej uwi
doczni jedność w Chrystusie. Przekraczanie barier społecznych dla stu
diowania Biblii i dla modlitwy, w pracy i w czasie odpoczynku może
wytworzyć nowe formy i szczeble jedności. Jedności mogą sprzyjać
wspólne działania w sferze posługi duchownej i praktykowania wspól
noty, nawet jeśli podejmuje się je przed osiągnięciem porozumienia co
do doktryny albo co do ścisłej interpretacji prawa kanonicznego. Wza
jemne odwiedziny i kontakty osobiste mogą otworzyć nowe obszary.
Udział w nobożeństwie, pozwalający na zapoznanie się z nieznanymi
idiomami kulturowymi i sposobami wyrazu, może prowadzić do prze
konania się na nowo, że wszyscy są jednością w danym miejscu.
Są takie okoliczności, w których dawanie świadectwa jedności, jak
kolwiek proste, dużo kosztuje. Jednak miarą bycia uczniami jest Krzyż.
Bez względu na okoliczności chrześcijanie mogą i powinni dawać świa
dectwo jedności i brać na siebie odpowiedzialność za swoich braci.
C. Misja ludu Bożego na każdym miejscu
I
Jeśli jedność, która jest „wolą Boga i darem dla Jego Kościoła”,
mamy uczynić widzialną, to zasadniczą rzeczą jest, aby Kościoły lokal
ne zaakceptowały obowiązek misyjny, jaki Bóg nałożył na cały Kościół.
Dobitniej i natarczywiej niż dawniej przez całe wieki zadaje się nam
pytanie: „Czy naprawdę macie udział w życiu, które jest w Jezusie
Chrystusie, albowiem mieć udział w nim znaczy uczestniczyć w Jego
misji wobec świata?”.
Tylko wówczas, gdy wszyscy w każdym miejscu odpowiedzą na to
wezwanie, aby być ludem Bożym w swoim określonym „świecie” i dla
tego „świata”, a zarazem w całym świecie i dla całego świata, osiągną
jedność jednej, zaangażowanej wspólnoty.
II
Jeśli przyjmiemy tę odpowiedzialność, to pojawiają się wnikliwe
i niewygodne pytania o naszą obecną sytuację jako Kościołów na wsi,
w mieście, metropolii, państwie czy narodzie, bez względu na to, czy je
steśmy zborami należącymi do jednego lub wielu wyznań.
Czy jako chrześcijanie tworzący zbór lokalny wiemy, Że jesteśmy ciałem, którego
Głową jest Chrystus, i czy wiemy,
że otrzymaliśmy posłanie, którego głoszenia nie potrzebujemy ani
się obawiać, ani wstydzić;
że jesteśmy wezwani, by zaakceptować zarówno cenę, jak i radość
tego, że jesteśmy uczniami;
i że w świecie, na którym jesteśmy Jego ludem, On jest także na
szym Panem, bez względu na to, gdzie, lub w jakich warunkach ży
jemy?
Czy Jego panowanie jest zarówno siłą, jak i pociechą w naszym ży
ciu jako jednostek i we wspólnocie?
Czy oddawanie czci Bogu ograniczamy do pewnych pór i budyn
ków czy też jest to całkowite i pełne wdzięczności oddawanie się Chry
stusowi i wszystkim będącym w potrzebie?

90

DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Czy odziedziczone wzory i rytm życia naszego zboru nie są obecnie
w wielu punktach przestarzałe i niedostosowane do właściwego funk
cjonowania Kościoła w jego współczesnej misji?
Czy jako chrześcijanie uważamy, że jesteśmy połączeni misją nałożoną na nas
wszystkich na każdym miejscu, czy też dostrzeganie innych Kościołów na tym

samym terenie wywołuje jedynie ogólne uczucie życzliwości?
Czy Chrystus istotnie jest dla nas jedną Głową, tak że musimy ra
zem starać się poznać Jego polecenia i wykonywać je?
Czy dostrzegamy znaczenie faktu, że, idąc na świat z posługą i świa
dectwem, spotykamy się tam we wspólnych zadaniach i misji, stykamy
się z tymi samymi problemami lojalności i wierności i tak samo polega
my na Duchu Świętym?
Czy jako chrześcijanie stanowimy na świecie w sposób widoczny wspólnotę, W któ
rej mężczyźni i kobiety stają się nowymi ludźmi w Chrystusie, czy pory
wa ich cel większy niż oni, czy utożsamiają się z uciskanymi, uciemię
żonymi, ofiarami niesprawiedliwości, nieszczęść, uprzedzeń czy chci
wości? Czy nasza posługa pojednania obejmuje także tych, którzy sto
sują ucisk i niesprawiedliwość?
Czy jest pośród nas widoczna jednająca łaska Boża, obalająca
wszelkie mury podziału ze względu na rasę, kolor skóry, kastę, plemię,
płeć, klasę czy naród — czy też ukazujemy światu obraz braku jedno
ści, w czasach, kiedy sam świat tworzy własne jedności i dąży do jedno
ści coraz głębszej?
W swej sytuacji lokalnej stwierdzamy często, że jesteśmy spadko
biercami tradycji, które — aczkolwiek z wdzięcznością uznajemy, że to
w nich poznaliśmy Boga w Chrystusie — dzielą nas od naszych braci,
wyznających tę samą wiarę i zobowiązanych do tego samego posłuszeń
stwa, co my. Jeśli absolutyzowaliśmy kanały, którymi spłynęła na nas
prawda Boga w Chrystusie, musimy zawrócić ze skruchą, poprzez Tego,
który sam jest Prawdą, i zaakceptować się wzajemnie.
III
Właściwe odpowiedzi na te pytania zdołamy znaleźć tylko wów
czas, gdy będą ich wspólnie szukać „wszyscy na każdym miejscu”. Nie
mamy do zaproponowania żadnego gotowego projektu, który by paso
wał do różnorodnych sytuacji lokalnych. Niemniej jednak jesteśmy
przekonani, że Duch Święty kieruje nas na pewne wyraźnie określone
drogi, na których wymaga się od nas posłuszeństwa i działania, chcemy
więc zalecić je naszym braciom w Kościołach lokalnych.
Pierwszym krokiem jest uznanie w poważny sposób, że przez
chrzest jesteśmy jednym ludem, służącym jednemu Panu na każdym
miejscu.
Nawet w warunkach naszego obecnego rozłamu jako Kościołów
daje nam to podstawę do „wspólnego działania na rzecz misji” — tzn.
wykorzystywania całych możliwości wszystkich Kościołów na jednym
miejscu do prowadzeriia misji na tym miejscu i w ogóle na świecie.
Faktyczny wzorzec tego coraz większego partnerstwa w działalności
misyjnej może i powinien być nieskończenie zróżnicowany i elastyczny.
Będą nim wszakże rządzić dwie zasady:
a) Partnerstwo to musi znaleźć zastosowanie w „normalnym” życiu
zboru lokalnego, a nie w jakiejś wybranej dziedzinie „współpracy
ekumenicznej”.
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b) Będzie ono wymagać gotowości do zaakceptowania ryzyka, w
rozsądnych granicach, w odniesieniu do tradycyjnych modeli życia
kościelnego (na szczeblu zboru, denominacji lub wyznania); ryzyko
to muszą wspólnie podejmować zarówno lokalne zbory jak i władze
wyznaniowe.
Na niektórych obszarach możliwości wspólnego działania wystę
pują na trzech płaszczyznach. Są to:
a) płaszczyzna rady Kościołów, obejmującej cały obszar;
b) płaszczyzna ścisłego partnerstwa zborów bezpośrednio sąsiadu
jących ze sobą;
c) płaszczyzna tworzenia grup złożonych z chrześcijan przynależ
nych do różnych wyznań i denominacji w miejscach, gdzie miesz
kają i pracują.
Niezależnie od rodzaju wzorca, wspólne działanie na rzecz misji
będzie wymagać udziału Kościołów w następujących sprawach:
a) we wspólnym nadzorowaniu, za pośrednictwem najbardziej re
prezentatywnych i odpowiedzialnych przywódców, całej misji,
przed jaką stoją Kościoły, zwłaszcza w tak ważnych dziedzinach,
jak przemysł, polityka, praca zawodowa, życie studenckie, oraz w
dziedzinach potrzeb ludzkich w nowoczesnym państwie;
b) w uznaniu, że cały lud Boży, duchowieństwo i świeccy, jest tak
samo obowiązany do uczestnictwa w posługiwaniu Chrystusowym
na świecie;
c) w zdawaniu sobie sprawy, że na problemy stojące dziś na świecie
przed ludźmi świeckimi nie ma odpowiedzi konfesyjnych;
d) we wspólnym działaniu dla przygotowania laikatu do posługi na
świecie i pełnym wykorzystywaniu wiedzy i doświadczenia ludzi
świeckich w ich codziennej pracy;
e) w eksperymentowaniu we wspólnym przygotowywaniu kandy
datów do chrztu, konfirmacji lub pełnego członkostwa w Kościele,
tak aby wspólnie rozumieli jedną wiarę i powołanie.
W pełni skuteczny „apostolat świeckich’’ można odpowiednio
przygotować do misji i posługiwania na świecie tylko wówczas, jeśli bę
dzie reprezentatywny dla wszystkich na każdym miejscu.
D. Wnioski

Jesteśmy świadomi, iż jesteśmy dziedzicami wielorakich bogactw
łaski Boga w Chrystusie.
Zdajemy sobie sprawę, że wieloma darami Boga dla Jego całego
Kościoła nie możemy się dzielić w swoich Kościołach lokalnych dopóki
nie uznamy się za jeden lud Boży na każdym miejscu i nie będziemy go
towi wprowadzić tego stwierdzenia w czyn w nowych i śmiałych przed
sięwzięciach żywej wiary.
Takie wspólne działania, jak te, które zalecaliśmy Kościołom w ni
niejszym raporcie, wymagają skruchy z tego powodu, że nie dajemy je
szcze odpowiednio świadectwa faktowi, iż jesteśmy jednym ludem Bo
żym. Wymaga to poważnego przebadania naszych struktur konfesyj
nych, denominacyjnych i zborowych pod kątem tego, jak dalece sprzy
jają one naszemu zrastaniu się jako jednego ludu Bożego albo je utrud
niają. Wymaga to także poważnego zbadania sposobów ekumenicznego
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przygotowania duchownych, zwłaszcza tych, którzy będą służyć Kościo
łom na szczeblu lokalnym.
Przede wszystkim wymaga to od nas wszędzie w'Kościele, byśmy
nieustannie wzywali Ducha Św., który odnawia nas, uzdolnią, jednoczy
i zobowiązuje do pełnienia, radośnie i bez względu na cenę, misji Bożej
na każdym miejscu i na całym świecie. Proces zrastania się w tę jed
ność, której Bóg chce dla swego Kościoła, właśnie teraz otrzymuje nowe
i wspaniałe możliwości.
Zatem modlimy się: Przyjdź Duchu Święty.
Tłum.: J. Kruczyńska

CZWARTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚRK
Uppsala, Szwecja, 4—20 lipca 1968
DUCH ŚWIĘTY I KATOLICKOŚĆ KOŚCIOŁA
Raport sekcji I

1. Dziękujemy Bogu Duchowi Świętemu, który w dzisiejszych cza
sach prowadzi nas do nowego, sprawiającego wiele radości pojmowania
Ciała Chrystusowego, ku chwale Boga-Ojca. Przeobraża On stosunki
między rozdzielonymi społecznościami chrześcijańskimi, tak, że rozma
wiamy ze sobą z większym niż kiedykowiek zaufaniem i z większą na
dzieją na pojednanie.
2. Przypominamy sobie wiele wydarzeń ostatnich czasów, które na
pełniają nas głęboką wdzięcznością i pokorą; postępy na drodze zjed
noczenia rozdzielonych Kościołów; utworzenie w tysiącach miejscowo
ści małych i wielkich grup ekumenicznych; odkrycie nowej wspólnoty
w modlitwie i oddawaniu czci, w misji i działaniu społecznym; wkłady
wzajemne, wzbogacanie się wiarą przez Kościoły wschodnie i zachod
nie; wyraźne symptomy, silne oznaki odnowy w obrębie Kościoła Rzy
mskokatolickiego.
3. Ale w tym samym momencie, w którym możemy zauważyć, że
Duch Święty wydaje tak obiecujące owoce, stajemy przed faktem sta
wiania pod dużym znakiem zapytania naszych starań o jedność. Wielu
ludzi — wewnątrz i na zewnątrz Kościoła — sądzi, że wobec bezpośred
niego kryzysu naszej epoki dążenie do jedności chrześcijańskiej w obec
nej formie nie ma znaczenia. Kościół — powiadają — winien szukać je
dności poprzez solidaryzowanie się z takimi siłami, które ściśle łączą
ludzi, jak np. z ruchami walczącymi o równouprawnienia rasowe, na
tomiast nie powinien się zajmować roztrząsaniem własnych, wewnę
trznych kwestii spornych. I trzeba nam wsłuchać się w te wskazania i
dawać na nie odpowiedź.
4. Ten sam Duch, który jednoczy nas w Kościele, uwrażliwia nas
faktycznie na nędzę świata, wzbudza poczucie solidarności ze stworze
niem, które wespół wzdycha (Rz 8,22). Nie możemy się odizolować od
wstrząsów i niepokojów naszej epoki, ponieważ konflikty między rasa
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mi i narodami rozrywają strukturę naszego wspólnego życia, ponieważ
kraje rozwijające się i narody bogate są sobie coraz bardziej obce, a ide
ologie i krucjaty ścierają się z sobą w śmiertelnej walce o przetrwanie.
Pomnażają się cierpienia ludzi. W takiej sytuacji Duch Święty wzywa
do tego, byśmy dzielili z innymi bezgraniczną miłość Chrystusową, byś
my przyjmowali przeznaczone nam troski i zawody i ze względu na
Niego znosili hańbę, ucisk i klęski. Na niespokojnej arenie historii
współczesnej — i bardzo często wśród członków Kościołów — widzimy
działania sił demonicznych, walczących przeciw prawom i wolnościom
człowieka, lecz możemy tu też zauważyć życiodajną działalność Ducha
Bożego. Świat dzisiejszy uważamy za miejsce, w którym Bóg dokonuje
już zupełnej odnowy i wzywa nas do wspólnej pracy z Nim.
5. Zaangażowanie się w takiej pracy pozwala nam ujrzeć nowe im
plikacje jedności, świętości, katolickości i apostolskości, które też za
wsze, w ścisłej wzajemnej zależności, charakteryzowały autentyczne
życie Kościoła. Każda z tych podstawowych właściwości jest darem
Boga, lecz każda też jest przedmiotem naszych poszukiwań. Jedność w
tym samym ciele i przez tego samego Ducha uwidacznia się w zwiasto
waniu Ewangelii, chrzcie i administrowaniu Wieczerzy Pańskiej. Lecz
właśnie ta jedność została zachwiana przez nasze grzeszne rozłamy.
Sam Bóg obdarza Kościół świętością. Ujawnia ją Duch Święty przez
tworzenie społeczności manifestującej swą świętość w życiu dla Boga i
bliźnich. Nasz egoizm jednakże stale ją kwestionuje. Apostolskość Koś
cioła polega na wysyłaniu przez Pana apostołów do zwiastowania
Ewangelii wszystkim ludziom. Lecz Kościół, kontynuujący tę misję w
imieniu apostołów, nie spełnił całkowicie poselstwa o pojednaniu na
frontach walki w świecie.
6. Lecz właśnie w tym świecie, przez służbę Chrystusową w Koście
le Bóg sprowadza pomiędzy ludzi rzeczywistość katolickości. Intencją
Chrystusa jest doprowadzenie ludzi wszystkich epok, ras, regionów i
warunków — za pomocą Ducha Świętego i w oparciu o uniwersalne Oj
costwo Boga — do organicznej i żywej jedności z Nim. Jest to jedność
nie tylko zewnętrzna, bowiem zawiera ona też głębszy wymiar wew
nętrzny, wyrażający się przy pomocy pojęcia „katolickości”. Pełnia ka
tolickości ma miejsce wtedy, gdy ostatecznie odsłonięte i wypełnione
zostaje to, co Bóg rozpoczął w dziejach.
7. Ponieważ Chrystus żył, umarł i zmartwychwstał dla wszystkich
ludzi, dlatego katolickość przeciwstawia się wszystkim formom party
kularyzmu i egoizmu. Jest tą cechą, przez którą Kościół wyraża pełnię,
integralność i całość życia w Chrystusie. We wszystkich elementach i
aspektach życia, a przede wszystkim w oddawaniu czci Bogu, Kościół
jest i powinien być katolickim. Członkowie Kościoła winni być odz
wierciedleniem integralności i całości, które są podstawowymi cechami
charakterystycznymi Kościoła. Miarą jego wewnętrzej jedności winno
być to, co powiedziano o wierzących, mianowicie, że są jednym sercem i
jedną duszą (Dz 4,32; Flp 2, 1—12). Katolickość określają dwa czynni
ki: jednocząca łaska Ducha i pokorne wysiłki wierzących nie szukają
cych własnej korzyści, lecz jednoczących się dla dobra świata w wierze,
modlitwie i służbie Chrystusowej. Katolickość jest darem Ducha i je
dnocześnie zadaniem, wezwaniem i zaangażowaniem.
8. Kościół wyznaje radośnie, że Duch Święty jest „Panem i dawcą
życia”. To jest to wieczne życie, które Bóg-Ojciec udziela wszystkim
tym, którzy mają społeczność z Jego Synem (1 J 1, 1—4)). Jest ono dzie
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dzictwem Królestwa Syna, Królestwa, które aczkolwiek jest w pełni
rzeczywiste, to jednak w całej pełni urzeczywistni się dopiero przy Jego
drugim przyjściu. Duch Święty dając to życie:
— wprowadza grzesznych ludzi, przez chrzest i pokutę, do uniwersal
nej społeczności rozgrzeszonych;
— przez Kościół potwierdza prawdę Ewangelii i wykazuje ludziom jej
wiarygodność;
— wzmacnia Kościół w każdej miejscowości przez zwiastowanie Słowa
i świętowanie Wieczerzy Pańskiej;
— wzrusza sumienie Kościoła przez głosy proroków, by utrzymać go w
łasce i oczekiwaniu na sąd Boży;
— strzeże społeczności i ciągłości Kościoła z ludem Bożym wszystkich
czasów i wszystkich obszarów;
— stwarza Kościołowi sprzyjającą sytuację, w której może dla wzboga
cenia życia ludzkiego przyjąć i posłużyć się wielką różnorodnością
darów Boga, które On dał jego członkom;
— przez jedność czyni Kościół zdolnym do tego, że może stać się w spo
łeczeństwie zaczynem odnowy i jedności rodzaju ludzkiego;
— wysyła w świat ludzi, którzy przez zwiastowanie wolności więźniom
i światła ślepcom torują drogę dla panowania Bożego w świecie;
— wzbudza w chrześcijanach czujność na przyjście Pana, kiedy to bę
dzie sądził żywych i umarłych a ludowi swemu otworzy bramy swe
go miasta.
9. Boży dar katolickości można otrzymać przez wiarę i.posłuszeńst
wo. Kościół winien wyrażać swą katolickość w sprawowaniu kultu,
przez który ofiarowuje ludziom bezpieczną przystań we wszystkich ich
sytuacjach życiowych, a także w świadectwie i służbie, pracując nad
urzeczywistnieniem prawdziwego człowieczeństwa. Jeżeli Kościół nie
wypełnia któregoś z tych punktów, to udaremnia ujawnienie się daro
wanej mu katolickości.
10. Dar ten ofiarowuje Bóg ludziom jako wolnym istotom. Duch
Św. nigdy ludzi nie przymusza, lecz jedynie otwiera przed nimi bramy
miłości Bożej i daje siłę do współdziałania w twórczym i zbawczym
dziele Boga. Siła ta jest koniecznie potrzebna do przezwyciężenia ego
izmu kolektywnego i indywidualnego, do wzajemnego pojednania wro
gów i do uwolnienia z więzów niewolniczych nawyków. Lecz ludzie nad
używają tej wolności, kiedy pojedyńczo i zbiorowo odrzucają dar kato
lickości. Ma to miejsce zawsze wtedy, kiedy chrześcijanie jedność i ka
tolickość Kościoła mylą z innymi związkami i społecznościami. Przy
kłady tego pomieszania pojęć występują tam, gdzie chrześcijanie dopu
szczają do przyćmienia Ewangelii przez przesądy przeszkadzające w
dążeniu do jedności; dopuszczają do tego, że w przyjmowaniu na człon
ka społeczności stosuje się dyskryminację rasową, majątkową, klasową;
w różnorodności wspólnego życia nie akcentują zasadniczej jedności
kobiety i mężczyzny w Chrystusie; dopuszczają, aby związki kultural
ne, etniczne lub polityczne uniemożliwiały organiczną jedność Kościo
łów wyznających tę samą wiarę w obrębie tego samego obszaru; twier
dzą, że warunkiem współpracy i jedności jest przestrzeganie ich włas
nych tradycyjnych form przez innych chrześcijan; dopuszczają, aby
wierność wobec własnego narodu utrudniała i uniemożliwiała dążenie
do wzajemnej społeczności z chrześcijanami innych narodów; pozwala
ją, aby państwo, ze względu na cele narodowe, zmuszało je z przyczyn
politycznych do stworzenia lub zerwania jakiejś jedności.
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Skoro Kościoły poznają te manowce i spróbują z nich wyjść, to
wtedy znajdą się na drodze do pokonania tych sił, które nadal jeszcze
nas dzielą.
11. Elementy sprzeczne z katolickością opisaliśmy w sposób dosyć
ogólnikowy. Taki stan rzeczy może łatwo prowadzić do przekonania, że
winę ponoszą inni, jednostki i społeczności. Lecz gdzie my się właściwie
znajdujemy? Zajmiemy się zbadaniem czterech obszarów, na których
mamy do czynienia z darem i wezwaniem do katolickości, w nadziei że
dziękczynienie i pokuta umożliwiają nam znowu przyjęcie i zaktualizo
wanie tej katolickości, która jest darem Boga dla Jego ludu.
W poszukiwaniu różnorodności

12. Poszukiwanie katolickości stawia nas przed problemem, czy
przez zanegowanie różnorodnego działania Ducha Świętego nie wzgardzamy czasem darami Boga. Różnorodność może być wypaczeniem ka
tolickości, lecz często jest autentycznym wyrazem apostolskiego powo
łania Kościoła. Sprawę tę naświetla Nowy Testament, w którym jedno,
niezmienne apostolskie dziedzictwo — stosowane do różnych sytuacji
— znajduje swój wyraz w mnogości form nauczania i liturgii. Na tle tej
różnorodności działalności apostolskiej dostrzegamy dwa kierunki:
Kościół jest zawsze wywoływany ze świata i posyłany do świata (Lund
1952). Ten ruch dwukierunkowy jest podstawą dynamicznej katolicko
ści. Każda z tych tendencji potrzebuje innych słów i czynów w różnych
sytuacjach, mimo to jednak tworzą one całość. Istotnym ośrodkiem tej
podwójnej tendencji jest nabożeństwo, w czasie którego sam Chrystus
powołuje i wysyła.
13. Tutaj dochodzimy też do poznania podstawy potrzebnej do oce
ny darów Ducha. Różnorodność udaremniająca powołanie i posłannict
wo jest różnorodnością demoniczną; różnorodność, która dodaje otuchy
i sprzyja temu dwukierunkowemu ruchowi, dokonując przez to postępu
katolickości, jest różnorodnością innego rodzaju. Istnieje bogata różno
rodność darów duchowych, której opis mamy np. w 1 Kor 12—14; ist
nieją różne sposoby zwiastowania Ewangelii i przedstawienia jej taje
mnic; istnieją rozliczne środki wyrażania prawd dogmatycznych i cele
browania form sakramentalnych i liturgicznych; Kościoły na różnych
terenach przyjmują odmienne formy organizacyjne. Poprzez taką róż
norodność, która jest częścią składową owych dwóch tendencji, Duch
prowadzi nas naprzód do szerokiego pojmowania katolickiego posłan
nictwa i do służby zgodnej z tym posłannictwem.
W poszukiwaniu ciągłości

14. Jesteśmy wdzięczni za to, że na przestrzeni stuleci można roz
poznać ciągłość życia ludu Bożego. Dzieje się to za przyczyną Ducha
Świętego, który niegdyś ten lud stworzył, żył z nim przez stulecia,
strzegł jego służby Bożej i stworzył odpowiednie warunki do zwiasto
wania światu radosnego posłannictwa Bożego. Kościół objawia się jako
jedno Ciało Chrystusowe, jako jeden lud Boży wszech czasów. Jego cią
głość aktualizuje się tym samym — w „wierze raz na zawsze świętym
przekazanej (Jud 3), poświadczonej w Piśmie, znanej w Kościele i zwia
stowanej światu;
— w nieprzerwanej sukcesji apostolskiego urzędu Słowa i Sakra
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mentu, w liturgicznym życiu Kościoła, w jego kulcie i sakramentach;
— w stałym przygotowywaniu ludu Bożego do wyjścia do świata i
zetknięcia się z potrzebami człowieka;
— w nieprzerwanym świadectwie życia proroków, męczenników i
świętych.
15. Duch Święty strzeże nie tylko ciągłości Kościoła z jego przesz
łością. Jest On stale obecny w Kościele, wpływa na wewnętrzną odnowę
i powstanie nowego stworzenia. Kościół niebiański tworzy jedność z
Kościołem ziemskim, ten ostatni jednakże nie znajduje się poza nurtem
historii. Jako Boży lud pielgrzymów przeżywa zawsze — z wszystkimi
ludźmi — różne nadzieje, problemy i obawy oraz przemiany dziejowe.
Kościół wie, że stawia mu się dwa wymagania: zachowanie ciągłości w
jednym Duchu i odnowę jako odpowiedź na wezwanie Ducha pośród
przemian dziejowych.
16. Kościół jest Kościołem apostolskim w takim stopniu, w jakim
wszystko to, co czyni go Kościołem pochodzi od Chrystusa przez apo
stołów. Apostolskość oznacza też stałe przekazywanie Ewangelii wszy
stkim ludziom i narodom poprzez akty kultu, składanie świadectwa i
ludzką służbę w świecie. Kościół jest Kościołem apostolskim dlatego, że
zachowuje wierność wierze i posłannictwu apostołów. W naszym po
szukiwaniu urzędu duchownego, który uzna cały Kościół i w naszej
próbie zrozumienia tego urzędu, który odpowiadać będzie nauce Nowe
go Testamentu, Kościoła i potrzebom naszych czasów, wzywani jesteśmy
dziś znowu do pokuty i pokory. Staramy się o to, by wiarę apostolską
przedstawić bez ograniczeń: w naszych własnych szeregach musimy się
strzec przed tym, by katolickość nie stała się usprawiedliwieniem i ślepą
obroną panujących instytucji (establishment) politycznych i religijnych
oraz by nie doszło do zniekształcenia wiary apostolskiej, której ulegają ci,
co mieszają dziwaczność z nowoczesnością.
W poszukiwaniu jedności całego Kościoła

17. Zgromadzenie Ogólne w New Delhi podkreśliło konieczność
wyrażenia jedności wszystkich chrześcijan wszędzie; spotkało się to z
dużą aprobatą. Jeszcze dużo jest jednak do zrobienia w dziedzinie wza
jemnego uznawania się zborów. Połączyć je mogą np. wspólne nabożeń
stwa, prace biblijne, kolekty ekumeniczne i wspólne starania o potrze
by ludzkie. Społeczności wszystkich chrześcijan musimy poza tym szu
kać w oparciu o wspólne wyznanie wiary, udzielanie chrztu i Wieczerzy
Pańskiej i przez uznanie jednego urzędu duchownego dla całego Koś
cioła.
18. Tak więc, do wyrażenia wszyscy wszędzie chcielibyśmy tu do
dać nowe pojmowanie jedności wszystkich chrześcijan we wszystkich
miejscowościach. Jest to wezwanie skierowane do Kościołów we wszyst
kich miejscowościach, by zrozumiały, że należą do siebie i żć powołane
są do wspólnego działania. W czasach, w których zachodzi tak oczywi
sta zależność wzajemna ludzi od siebie, sprawą tym bardziej palącą jest
ukazanie związków, które sprowadzają chrześcijan do uniwersalnej
społeczności.
19. Ale istnieją trudności. Żaden Kościół nie może się uchylać od
odpowiedzialności za życie własnego narodu i kultury. Jeżeli jednak
narusza to społeczność z Kościołami i chrześcijanami innych krajów, to
wtedy mamy do czynienia, w ważnym punkcie, ze zniekształceniem ży-
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cia kościelnego. Najważniejszą przeszkodą w zamanifestowaniu uni
wersalności Kościołów jest niezdolność poznania, w jakim już stopniu
należą one razem do jednego Ciała. Stworzenie regionalnych i między
narodowych społeczności wyznaniowych stało się rzeczywistym do
świadczeniem uniwersalności. Tego rodzaju doświadczenia uniwersal
ności są jednak siłą rzeczy częściowe. Do rozszerzenia tego doświadcze
nia uniwersalności przyczynia się ruch ekumeniczny, a jego rady regio
nalne jak i Światową Radę Kościołów uznać można za przejściowe roz
wiązanie do czasu, kiedy urzeczywistniona zostanie ostatecznie praw
dziwie uniwersalna, ekumeniczna, koncyliama forma wspólnego życia i
świadectwa. Przez wzajemne zobowiązanie wobec siebie, Kościoły
członkowskie Światowej Rady Kościołów winny dążyć do tego, by z
biegiem czasu znów doszło do zwołania naprawdę uniwersalnego Sobo
ru, który mógłby przemówić w imieniu wszystkich chrześcijan i który
mógłby wskazać drogę w przyszłość.
Walka o jedność ludzkości

20. Kościół ma odwagę mówić o sobie, że jest znakiem przyszłej je
dności rodzaju ludzkiego. Nawet przy najlepszym uzasadnieniu tego
roszczenia, świat przyjmuje je z pewnym sceptycyzmem i wskazuje za
razem na własne „świeckie oznaki katolickości”. Albowiem społeczeń
stwo świeckie stworzyło instrumenty pojednania i zjednoczenia, które
bardzo często wydają się bardziej skuteczne od tych, którymi dysponu
je Kościół. Outsiderzy patrzą często na Kościoły jako na instytucje nie
określone i nieistotne, zajęte aż do obrzydzenia własnymi sprawami.
Kościołom potrzeba nowej, otwartej postawy wobec świata i wobec
jego dążeń, osiągnięć, niepokojów i zwątpień.
21. Potrzeba ta uwidocznia się w sposób całkiem szczególny w epo
ce, w której technika doprowadza ludzi do stworzenia jednej, jedynej
kultury świeckiej. Jest to fakt, który podkreśla istotną prawdę natury
ludzkiej, że pomimo różnic rasy i rodzaju wszyscy mają tę samą krew,
te same prawa i tę samą godność. Ta jedność rodzaju ludzkiego znajdu
je dla chrześcijan uzasadnienie nie tylko w tym, że Bóg stworzył czło
wieka na swoje podobieństwo, lecz również w tym, że Jezus Chrystus
„dla nas ludzi” stał się człowiekiem, został ukrzyżowany i ustanowił
Kościół-ciało swoje jako nową społeczność nowych stworzeń Bożych.
Katolickość Kościoła to darowana rzeczywistość łaski, w której przy
wrócony jest cel stworzenia, a grzeszni ludzie znów otrzymują pojedna
nie w jednym Synostwie Bożym, którego początkiem i dopełnieniem
jest Chrystus.
22. W oparciu o prawdę, że w Chrystusie dokonuje się odnowa czło
wieka, musimy sądzić i odrzucać tragiczne spaczenie człowieczeństwa,
z którym mamy do czynienia w świecie, a czasem nawet w społeczności
chrześcijańskiej. Kościoły wypowiedziały się przeciw wszelkim obja
wom rasizmu; mimo to występują w nich podziały rasowe, tak, że nawet
wtedy, kiedy gromadzą się w imieniu Chrystusa, wyklucza się niektó
rych ludzi z powodu koloru skóry. Takie zaprzeczenie katolickości do
maga się bardzo szybkiego i zdecydowanego sprzeciwu. Jak długo, o
Panie, jak długo jeszcze? Odnowa musi się rozpocząć od zborów miejs
cowych poprzez odkrycie i usunięcie wszelkiej ekskluzywności rasowej
i klasowej oraz przez zwalczanie wszelkich ekonomicznych, politycz
nych i społecznych przejawów poniżania i wyzysku człowieka.
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23. Katolickość jest też stałym posiadaniem i nabywaniem tajemni
cy wiary, jest sakramentalnym doświadczeniem owego wcielenia w
Chrystusie i owego związku z ludzkością, których formą jest Kościół a
decydującym ośrodkiem Wieczerza Pańska. Liturgia w swym najgłęb
szym znaczeniu jest uświęceniem tego wszystkiego, czym jesteśmy, ze
względu na to wszystko, co istnieje, aby Bóg stał się wszystkim we
wszystkim. Katolickość jest wreszcie oczekiwaniem. Kościół żyje w
świecie dla swego Pana, lecz także i dla tych, którzy nie należą jeszcze
do jego społeczności. Posłannictwo Kościoła w świecie przyczyni się do
wzbogacenia Kościoła przez świat. Tylko przez wielką liczbę zbawionej
ludzkości doświadczymy wielkiej ilości darów Ducha.
24. Kiedy rozważamy oznaki jedności, które są udziałem tego po
kolenia i szereg darów wielkoduszności Bożej danych ludzkości ku
wzbogaceniu, to wtedy znów uświadomimy sobie tragizm naszych po
działów, z podziałami na tym zgromadzeniu włącznie. Uświadamiamy
sobie, jak czczo i pusto brzmieć może nasza mowa o katolickości i jak
dalece nie nadążamy za wezwaniem Ducha Świętego. On nam przypo
mina o tym, że z natury stanowimy jedno z owym światem, który osą
dzono na Golgocie i który będzie osądzony w Dniu Ostatecznym, i że w
Chrystusie — przez Ducha Świętego — jesteśmy jedno z tą społecznoś
cią, która została odnowiona w dniu zesłania Ducha Świętego i która
będzie odnowiona w Roku Pańskim. Zgodnym głosem modlą się wszys
cy uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego: „Przyjdź, Duchu Stworzycie
l i ”, wiedząc, że odpowiedź na tę modlitwę winna nam otworzyć oczy
na przyszłość od Boga, która już nas ogarnia.
Tłum.: Karol Karski

PIĄTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Nairobi, Kenia, 23 listopada — 10 grudnia 1975
JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA — ZAŁOŻENIA I WYMOGI
Raport sekcji II

Wstęp

1.
Dziękujemy Bogu, że na tym Zgromadzeniu Ogólnym był wśród
nas obecny. W naszym Zgromadzeniu Ogólnym lepiej niż kiedykolwiek
przedtem były reprezentowane poszczególne kraje, lepiej odzwiercie
dlał się też skład członkowski Kościoła, obejmujący młodych i starych,
mężczyzn i kobiety, świeckich i duchownych. Możliwość spotkania się
w Afryce mocniej uświadomiła nam bogatą różnorodność rodziny Bo
żej. Spotykając się w małych grupach, by rozważać Biblię, odczuwaliś
my, że nasz żywy Pan prowadzi i pociesza nas przez swoje Słowo i swo
ją obecność. Oddając cześć naszemu Bogu przez muzykę, wielbienie i
modlitwę, przyczyniliśmy' się do zacieśnienia naszej wspólnoty. Pozna
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liśmy Go lepiej jako Boga, który wyzwala nas do jedności w Nim i jed
noczy nas w swojej wolności. On sam wyprzedza nas w praktykowaniu
wolności, do której nas wyzwala, jak i w praktykowaniu jedności, która
przyczynia się do naszej łączności. W Nim znajdujemy wolność, która
nie dzieli nas od siebie, i jedność, która pożądanej różnorodności nie
narzuca uniformizmu. Poza tym jesteśmy wdzięczni za wiele wydarzeń,
które miały miejsce w szeroko pojętym życiu Kościoła, za nowe oznaki
obecności Ducha Świętego, za postępy w dziedzinie wzajemnego zrozu
mienia, za zgodność poglądów teologicznych i za bliższe więzi między
Kościołami, które w niektórych przypadkach doprowadziły nawet do
unii kościelnych. Za to wszystko oddajemy chwałę Bogu!
Jedność wymaga wspólnie zaakceptowanego celu

2.
Wierzymy, że naszym powołaniem jest zmierzać do celu widzial
nej jedności i dlatego, podobnie jak poprzednie Zgromadzenia Ogólne,
dążyliśmy do pełniejszego opisania tego celu. Przypominamy deklarację
Trzeciego Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi, która jedność, będącą
wolą Boga, opisała jako w pełni odpowiedzialną wspólnotę cełego ludu
Bożego w każdej miejscowości, we wszystkich miejscach i czasach.
Czwarte Zgromadzenie Ogólne mówiło o głębszym wymiarze wewnę
trznym jedności, który wyrażono pojęciem „katolickości”. Zgodnie z
Uppsalą katolickość przeciwstawia się wszystkim formom partykula
ryzmu i egoizmu. Jest tą cechą, przez którą Kościół wyraża pełnię, inte
gralność i całość życia w Chrystusie (...) Kościół winien wyrażać swą
katolickość w sprawowaniu kultu, przez który ofiarowuje ludziom bez
pieczną przystań we wszystkich ich sytuacjach życiowych, a także w
świadectwie i służbie, pracując nad urzeczywistnieniem prawdziwego
człowieczeństwa (Sekcja I, par. 7 i 9). Do prawdziwej katolickości nale
ży walka o różnorodność w jedności i ciągłości. W ramach swej katolic
kości Kościół ma odwagę mówić o sobie, że jest znakiem przyszłej jed
ności rodzaju ludzkiego (Sekcja I, par. 20).
3. Komisja „Wiara i Ustrój” na posiedzeniu w Louvain podjęła próbę
świadomego ujęcia szukanej jedności w pojęciu „wspólnota soborowa”.
Konsultacja w Salamance rozpatrując temat: „Koncepcje jedności i
modele unii” ujęła to pojęcie w sposób następujący: Jeden Kościół nale
ży rozumieć jako soborową wspólnotę Kościołów lokalnych faktycznie
ze sobą zjednoczonych. W tej soborowej wspólnocie każdy Kościół wes
pół z drugim ma pełną katolickość, wyznaje tę samą wiarę apostolską i
uznaje przeto innych za członków tego samego Kościoła Chrystusa, bo
wiem kieruje nim ten sam Duch. Jak stwierdziło Zgromadzenie Ogólne
w New Delhi, mależą oni do siebie, gdyż przyjęli ten sam chrzest i cele
brują tę samą Wieczerzę Pańską, uznają członków i urzędy duchowne
innych Kościołów lokalnych, jednoczą się we wspólnym zadaniu wyz
nawania Ewangelii Chrystusa przez zwiastowanie i służbę w świecie i
wobec świata. W tym celu każdy pojedynczy Kościół lokalny dąży do
utrzymania zapoczątkowanych stosunków, nawiązania nowych z brat
nimi Kościołami lokalnymi i dania im wyrazu podczas spotkań soboro
wych zawsze tam, gdzie tego wymaga wypełnianie wspólnej m isji1.
4. Pojęcie „wspólnota soborowa” rozumiano często błędnie. Ono nie od
nosi się do koncepcji jedności różniącej się od pełnej jedności organicz
1 Von Uppsala nach Nairobi, Bielefeld 1975, s. 92.
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nej, jak opisała ją deklaracja z New Delhi, lecz raczej ma ją bliżej okre
ślić. Pojęcie to służy do opisania jednego aspektu życia jednego niepodzielonego Kościoła na wszystkich jego płaszczyznach. W pierwszym
rzędzie daje wyraz jedności Kościołów, oddzielonych od siebie pod
względem przestrzennym, czasowym i kulturowym, jedności manife
stującej się publicznie, gdy przedstawiciele tych Kościołów lokalnych
gromadzą się na wspólnym posiedzeniu. Ponadto określa jakość życia w
ramach każdego Kościoła lokalnego. A także podkreśla fakt, że praw
dziwa jedność nie jest monolitem, nie lekceważy szczególnych darów
będących w posiadaniu każdego członka i każdego Kościoła lokalnego,
a raczej otacza je troskliwą opieką.
5. Wspólnota soborowa w znaczeniu właściwym zakłada istnienie
jedności Kościoła. Jedność tę opisujemy w różny sposób, ale wszyscy
możemy zgodzić się na definicję przedłożoną Zgromadzeniu Ogólnemu,
choć nie ujęto jej jeszcze w sposób zadowalający wszystkich: Prawdzi
wa soborowość jest odbiciem trójjedynej istoty Boga w życiu Kościoła.
Jest jednością, o którą Chrystus prosił Ojca, modląc śię, aby Jego ucz
niowie mogli być jedno tak jak Ojciec i Syn stanowią jedność. Źródłem
jedności Kościoła, jego wiary i radości, jest spotkanie apostołów ze
zmartwychwstałym Chrystusem, który nosi jeszcze stygmaty. Podobne
spotkanie z Jego żywą obecnością przeżywają dzisiejsi uczniowie Chry
stusa we, wspólnocie eucharystycznej. On gromadzi ich we wspólnocie
Ducha Świętego i czyni dziećmi Ojca. W ten sposób mają wspólny
udział w istocie Boga i stają się żywymi członkami zmartwychwstałego
Chrystusa. Chociaż różni członkowie każdego Kościoła lokalnego i róż
ne Kościoły lokalne mogą i powinny reprezentować bogatą różnorod
ność i rozwijać własną indywidualność, to jednak różnice kulturowe,
socjologiczne, psychologiczne, polityczne lub historyczne nie powinny
naruszać jednej wiary apostolskiej. Przez działanie Ducha Świętego je
dyne żywe Słowo, Syn Boży, 'ucieleśnia się w jedynym Kościele, jedy
nym Ciele, którego Głową jest Chrystus a członkami ci, którzy wielbią
Boga w prawdzie. Mają oni udział w Tym, który powiedział: „Jam jest
prawdą". Ta żywa prawda jest celem, do którego dążą wszystkie Koś
cioły w trakcie poszukiwania prawdy. Soborowość jest wyrazem wew
nętrznej jedności Kościołów, oddzielonych pod względem przestrzen
nym, kulturowym i czasowym, ale żyjących intensywnie jednością w
Chrystusie; Kościołów, których przedstawiciele gromadzą się od czasu
do czasu w różnych regionach geograficznych na soborach wszystkich
Kościołów lokalnych, aby w ramach zgromadzonej wspólnoty dać wi
dzialny wyraz swej jedności.
6. Nasze dotychczasowe zgromadzenia międzywyznaniowe nie są
soborowami w pełnym znaczeniu tego słowa, gdyż nie łączy ich wspólne
rozumienie wiary apostolskiej, wspólny urząd duchowny i wspólna
uroczystość eucharystyczna. Mimo to manifestują one szczere pragnie
nie zaangażowanych Kościołów stania się tymczasowym znakiem peł
nej wspólnoty soborowej i dążenie do zrealizowania tego pragnienia.
Można nawet powiedzieć, że zgromadzenia te chciałyby być prawdzi
wym przedsmakiem wspólnoty soborowej2.
7. Ponieważ jedność Kościoła znajduje oparcie w Trój jedynym Bogu,
2 Pewne przykłady na to, jak Kościoły mogą przeżyć pełniej przedsmak, o którym tu
mowa, zawierają zalecenia dla Kościołów dołączone do tego raportu. Bliższe szczegóły
podaje książka What Unity Requires, Genewa 1975, s. 34—36.
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przeto o różnorodności w Kościele możemy mówić jako o czymś, co nie
tylko jest przedmiotem naszej tolerancji, lecz także aktywnego dążenia.
Ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał dla wszystkich a Jego Koś
ciół ma być znakiem przyszłej jedności rodzaju ludzkiego, przeto musi
on zajmować otwartą postawę wobec kobiet i mężczyzn każdej narodo
wości i kultury, żyjących we wszystkich epokach i miejscach. Kościół w
swojej działalności misyjnej musi docierać do ludzi bez względu na to,
gdzie mieszkają i kim są; ludzie muszą znaleźć w społeczności kościel
nej prawdziwą ojczyznę. Chcąc pozostać wierni naszemu powołaniu do
jedności, musimy przemyśleć to powołanie w szerszym kontekście jed
ności i różnorodności rodzaju ludzkiego. Ponieważ realizacja tego celu
kończyła -się tak często fiaskiem, przeto wielu uznało dążenie do jedno
ści kościelnej za sprawę bez znaczenia dla własnego życia.
Jedność wymaga pełniejszego zrozumienia kontekstu

8. Niepełnosprawni a całość rodziny Bożej. Jedność Kościoła musi
objąć „pełnosprawnych” i „niepełnosprawnych”. Kościół, który dąży
do pełnej jedności wewnętrznej i do pokonywania drogi ku jedności z
innymi, musi być otwarty na wszystkich ludzi; mimo to istnieją człon
kowie Kościoła, cieszący się pełnym zdrowiem, którzy przez swą posta
wę i głoszony aktywizm spychają na margines, a niekiedy wykluczają cał
kiem z życia kościelnego ludzi niepełnosprawnych pod względem umy
słowym lub fizycznym. Niepełnosprawnych traktuje się jako słabych,
którym trzeba usługiwać, a nie jako pełnosprawnych członków jednego
Ciała Chrystusowego i jednej rodziny ludzkiej. Ignoruje się szczególny
wkład, jaki mogą oni wnieść do życia ogólnego. Jest to problem bardzo
poważny, gdyż we wszystkich częściach świata wzrasta liczba niepeł
nosprawnych. Dorośli i dzieci stają się przez wypadki i choroby inwali
dami; wielu innych pod naciskiem przemian społecznych i warunków
życiowych panujących w dużych miastach, stają się upośledzeni umy
słowo; miliony dzieci, wskutek uszkodzeń genetycznych i klęsk głodu,
zostają okaleczone pod względem umysłowym i fizycznym. Kościół nie
będzie mógł być wyrazicielem „pełnego człowieczeństwa objawionego
w Chrystusie”, nie będzie mógł głosić wzajemnej zależności wszystkich
ludzi i dążyć do jedności w wielości, jeśli w dalszym ciągu będzie się
zgadzał na społeczną izolację ludzi niepełnosprawnych i odmawiał im
pełnego udziału w swoim życiu. Jedność rodziny Bożej doznaje uszczer
bku tam, gdzie braci tych i siostry te traktuje się jako przedmiot prote
kcjonalnego miłosierdzia. Jedność ta zostaje zerwana tam, gdzie ludzi
tych wyłącza się z życia społeczności. Jak miłość Chrystusowa może po
budzić nas do odkrywania przyczyn, które niszczą i paraliżują życie tak
wielu naszych bliźnich? Jak można przeciwstawić się skutecznie temu
zjawisku? Jak Kościół może wyjść naprzeciw świadectwu, które za po
średnictwem tych ludzi składa Chrystus?
9. Wspólnota mężczyzn i kobiet a całość Ciała Chrystusowego. Jed
ność Kościoła wyraża się w prawdziwym partnerstwie kobiet i mężczyzn.
W wyniku szybkich przemian kulturowych, gospodarczych i społecznych,
wiele kobiet (i mężczyzn) odrzuca narzuconą kobietom w przeszłości
bierną i ograniczoną rolę, dążąc do pełnego ich udziału w życiu całego
Kościoła i społeczeństwa. Stosunki między kobietami a mężczyznami
muszą opierać się na wzajemności a nie na podległości. Jedność Kościo
ła wymaga, aby kobiety miały pełną swobodę wykorzystania darów,
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którymi obdarzył je Bóg, i aby mogły, zgodnie ze swym powołaniem,
uczestniczyć bez ograniczeń w życiu i świadectwie Kościoła. Wiążą się
z tym zasadnicze problemy dogmatyczne, w sprawie których nie repre
zentujemy jednolitego stanowiska; problemom tym poświęcona będzie
praca studyjna „Społeczność kobiet i mężczyzn w Kościele”, która
uwzględni także znaczenie Marii Panny dla Kościoła i zagadnienie or
dynacji kobiet. Ważne będzie to, że Kościoły przedyskutują implikacje,
jakie z badań tych wynikną dla nauczania w zakresie życia rodzinnego i
powołania do służby kościelnej.
10. Organizacja a wspólnota osób w ramach jedności Kościoła. Jed
ność Kościoła ułatwia a nie ogranicza wolność osobistą i wspólnotę. Czę
sto panuje błędny pogląd, jakoby jedność kościelna wymagała bardziej
rozbudowanyh struktur biurokratycznych, których nie da się pogodzić
z wolnością duchową i wspólnotą osób. Kościół w swojej istocie nie jest
strukturą biurokratyczną, lecz gromadzi lud Boży w każdej miejscowo
ści i wszystkich miejscach wokół urzędu Słowa i Sakramentu uzna
wanego i akceptowanego przez wszystkich, urzędu, w którym obecny
jest sam Chrystus. Punktem wyjścia wszelkich dążeń.do jedności ko
ścielnej musi być ta fundamentalna wspólnota osób. Wzbudzone na
nowo, zwłaszcza wśród młodych ludzi, poszukiwanie nowej autentycz
nej duchowości i nowego poczucia wspólnoty, może wnieść wkład do
owej „w pełni zobowiązującej wspólnoty”, którą wyraża pojęcie „unii
organicznej”. Jest rzeczą oczywistą, że każda wspólnota potrzebuje
struktur; struktury te muszą jednak służyć właściwemu porządkowi w
Kościele i porządek ten umożliwiać. Jest on istotnym i właściwym wy
razem wspólnoty osobowej w Chrystusie, wspólnoty nie stroniącej od
wypełniania obowiązków. Unia organiczna, w której oddzielne dotych
czas denominacje zlewają się w jeden organizm, jest rodzajem śmierci,
która zagraża tożsamości denominacyjnej swoich członków, ale jest to
umieranie potrzebne do uzyskania bogatszego życia. I właśnie o to tutaj
chodzi.
11. Polemiki polityczne a jedność Kościoła. Jedność Kościoła przeży
wana jest w napięciach towarzyszących polemice politycznej. Powoła
niem Kościoła jest poznanie i poświadczenie, że Bóg pragnie sprawiedli
wości w historii i w stworzonym świecie. Często jednak ogarnia Kościół
pokusa milczenia, aby utrzymać swą „jedność”, albo też pokusa podjęcia
krucjaty za lub przeciw określonej sprawie. W związku z tymi trudnościa
mi chcielibyśmy zwrócić uwagę na trzy rzeczy.
a) Chrześcijanie są grzesznikami, którzy doświadczyli sądu i prze
baczenia, grzesznikami przyjmującymi się wzajemnie w Chrystusie.
Przy Stole Pana jesteśmy wszyscy równi, stanowimy tam wspólnotę,
która nie posiada własnej sprawiedliwości, lecz w wierze i miłości
przyjmuje sprawiedliwość Bożą. Kościół jest więc miejscem, w którym
ludzie, angażujący się na rzecz przeciwstawnych celów, mogą spotkać
się pod krzyżem w miłosierdziu Bożym, w miłosierdziu, które wszyst
kich spaja.
b) Kościół jest jednak także wspólnotą podległą nakazowi Chrystu
sa. Grzechu nie wolno nam ani ignorować, ani zawierać z nim kompro
misu. Jesteśmy powołani do otwartej i zdecydowanej krytyki wzajem
nej, znoszenia bólu polemiki, badania z całą otwartością, czy decyzje
etyczne (i polityczne) są zgodne z prawdą, i szukania w każdej konkretnej
sytuacji drogi posłuszeństwa. Poszczególni chrześcijanie mogą i powin
ni reprezentować często radykalniejsze stanowisko niż może i powinien
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to czynić Kościół jako całość. Ale istnieją też problemy polityczne, wo
bec których sam Kościół musi się wypowiedzieć i podjąć odpowiednie
działania ze względu na godność stworzenia Bożego. Nie powoduje to
„upolitycznienia” Kościoła. Jego upolitycznienie ma miejsce raczej wów
czas, gdy jest tak silnie związany z jedną partią, rządem, klasą lub ideolo
gią, że nie posiada już żadnej wolności wypowiadania się i działania.
c)
Otwarte i szczere podjęcie problemów politycznych może dopro
wadzić do jedności lub polaryzacji. Próbie ujawnienia wszystkich
spraw towarzyszy zawsze przeciwstawna tendencja, zmierzająca do
ukrywania niektórych z nich. Kościół musi nauczyć się rozróżniać, w
świetle Słowa Bożego, między grzechem, który trzeba ujawnić i przeba
czyć, a odstępstwem, które odrzuca Boże przebaczenie i dlatego musi
być potępione prze Kościół. Jak nauczyć się przestrzegania tego przy
kazania i tego rozróżnienia w sytuacjach, w których nasze Kościoły
uwikłane są w sprawy dyskryminacji rasowej, ucisk społeczny, polity
czny lub religijny oraz wyzysk ekonomiczny?

12.
Dążenie do tożsamości kulturowej a jedność Kościoła uniwersal
nego. Jedność Kościoła musi się wiązać z odpowiednimi przemianami w

każdej kulturze. Ewangelii nie da się odciąć zupełnie od kultur, w których
szacie do nas dotarła. Kościół, który chce składać świadectwo o Ewan
gelii Chrystusa, ma swobodę mocnego zakorzenienia się w kulturze i
stylu życia każdego narodu, do którego został posłany. Jeśli tego nie
czyni, to umiera jak roślina doniczkowa, która nie ma korzenia w ziemi.
Jest to śmierć różna od śmierci nasienia rzuconego w ziemię, którego
umieranie wiąże się z nowym życiem, życiem przynoszącym owoce. Nie
ma takiej kultury, która byłaby szczególnie podatna na głoszenie po
słannictwa chrześcijańskiego; każda kultura musi być ukształtowana i
przekształcona przez to posłannictwo. Kultury ulegają jednak zmia
nom, przeto Kościół musi uważnie śledzić ten rozwój. Ma to istotne
znaczenie, jeśli jego jedność ma stale opierać się na zdrowych zasadach.
Żaden Kościół nie powinien identyfikować się z własną lub inną,
dawną lub obecną kulturą tak dalece, aby dialog krytyczny z tą kulturą
nie był już możliwy. Gdy wierność jakiegoś Kościoła wobec własnej
kultury staje się bezkrytyczna, wówczas cierpi na tym jedność Kościoła
uniwersalnego. Mogą wystąpić sytuacje, w których jeden Kościół jest
tak bardzo uzależniony od drugiego, że ze względu na autentyczność
świadectwa tego Kościoła w jego kontekście kulturowym wskazane jest
czasowe przerwanie tej zależności (moratorium), co umożliwi dojrzal
sze oddziaływanie wzajemne. Przede wszystkim jednak lud Boży znaj
duje swoją tożsamość w przynależności do Ciała Chrystusowego, w któ
re jesteśmy wszczepieni przez chrzest. Jak rozumienie kultury i jednoś
ci odbija się na naszym życiu liturgicznym i misyjnym? Jak pomaga
nam ono lepiej zrozumieć różne teologiczne ujęcia jednej i tej samej
wiary? Jak przedstawia się jego siła wyzwalająca w sytuacjach takich,
jak konflikt w Irlandii Północnej, gdzie tożsamość kulturowa staje się
więzieniem, które bardzo utrudnia Kościołom sprawowanie urzędu po
jednania?
Jedność wymaga wspólnoty udzielającej wsparcia
w zmaganiach i uzyskiwaniu nadziei

13.
Są tacy, którzy powątpiewają, czy jest rozsądne prowadzenie dys
kusji nad problemami jedności Kościoła w szerszym kontekście walki
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ludzkości o pokój i sprawiedliwość; inni kwestionują znaczenie wielo
letniej cierpliwej pracy teologicznej, która doprowadziła nas do pun
ktu, w którym się znajdujemy. Pierwszym musimy powiedzieć, że je
steśmy wezwani do jedności, aby świat uwierzył. Fałszywe byłoby po
szukiwanie takiej jedności, która nie mieściłaby się w kontekście obiet
nicy Chrystusa, że uczyni swoimi wszystkich ludzi. Drugim musimy po
wiedzieć, że tylko w ramach wspólnoty, która znalazła rzeczywiste
przebaczenie, ludzkość może być naprawdę wolna. Jako wspólnota,
która stała się sama wspólnotą uzdrowioną, Kościół Boży może stać się
narzędziem do uzdrowienia narodów.
14. Przezwyciężenie naszych rozłamów jest powolnym i złożonym
procesem, procesem wymagającym wielkich nakładów. Rady kościelne,
działające na różnych płaszczyznach, prowadzą Kościoły do wspólnych
zadań. Rokowania unijne między Kościołami rozwijają się w różnym
tempie. Na różnych płaszczyznach prowadzi się rozmowy dwustronne
między organizacjami wyznaniowymi. Różne te inicjatywy nie zawsze
wspomagają i wzbogacają się wzajemnie, czasem powstaje między nimi
napięcie. W pełnym uproszczeniu można powiedzieć, że w ramach róż
nych starań o jedność istnieją dwie tendencje, które nie wykluczają się
wzajemnie. Po jednej stronie stoją ci, którzy kładą główny nacisk na
nieodzowną wierność prawdzie, obwieszczoną w przeszłości i zawartą
w przekazanej tradycji. Dlatego dla nich podstawowe znaczenie mają
rozmowy dwustronne i wielostronne między przedstawicielami różnych
tradycji, w których szuka się wspólnego zrozumiania i jednej tradycji
Ewangelii. Inni kładą główny nacisk na to, że Kościół powołany jest do
bycia oznaką, narzędziem i przedsmakiem tego, iż Chrystus pragnie
przybliżyć do siebie wszystkich ludzi. Dlatego starają się o stworzenie
formy jedności w każdym narodzie lub regionie, która umożliwi Koś
ciołowi być taką oznaką. Wielu z nich, zwłaszcza — choć nie tylko — w
młodych Kościołach Azji, Afryji i Ameryki Łacińskiej jest zdania, że ję
zyk, w którym wcześniejsze generacje wyznawały wiarę, nie pomaga im
w wyznawaniu tej samej wiary w języku własnego narodu. Wspólna
prawda wyznawana w świadectwie wobec bliźniego jest ważniejsza od
różnych sformułowań wcześniejszych epok i innych kultur. W wielu
miejscach Kościoły, pragnąc jedności, zrezygnowały z własnej tożsamo
ści i utworzyły Kościoły unijne. Rezygnacja ta była ofiarą, ale ci, którzy
ją ponieśli, zaręczają, że stała się dla nich drogą do nowego życia. Kon
ferencja Kościołów unijnych, zorganizowana w tym roku w Toronto,
potwierdziła, że przez rezygnację z tożsamości denominacyjnej, która
dotychczas je dzieliła, doświadczyły nowego życia3.
Te dwa sposoby podchodzenia do jedności muszą się uzupełniać i
nie wolno im konkurować ze sobą. Unie kościelne na płaszczyźnie lo
kalnej lub-krajowej mogą wprowadzić zamieszanie lub stać się błędem,
jeśli nie potraktuje się dosyć poważnie kwestii kontynuacji z przeszłoś
cią, o którą chodzi w dialogu rodzin wyznaniowych. Temu dialogowi
grozi z kolei wyjałowienie, o ile nie potraktuje należycie faktu, że wola
Boża zmusza nas do widzialnego udokumentowania jedności Kościoła.
Oba sposoby muszą umożliwić Kościołowi w każdym miejscu stanie się
jedyną rodziną, która tworzy eucharystyczną wspólnotę.
15. Na zakończenie obecnego Zgromadzenia Ogólnego musimy zasta
nowić się nad osiągniętymi postępami. Doświadczyliśmy prawdziwej
3 Op. cit. s. 18—21.
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wspólnoty drogi. W szerszych kontekstach, oferowanych przez to Zgro
madzenie, istniała nowa sposobność kontynuowania odwiecznego i czę
sto trudnego dialogu między wschodnią i zachodnią tradycją w Koście
le. Obecność tak wielu głosów z Azji i Afryki przyczyniła się do tego, że
ten odwieczny dialog uzyskał nową intensywność, intensywność, która
z jednej strony łączyła się z nowym bólem, z drugiej zaś — z nową na
dzieją.
16. Ale musimy też stwierdzić, że istnieje głęboka i ciągła niezgoda, bę
dąca wynikiem grzechu, który nas dzieli. Pod pewnymi względami je
steśmy jeszcze bardzo oddaleni od siebie, a nawet tam, gdzie istnieje
porozumienie teologiczne, Kościoły wzbraniają się zgodnie z nim postę
pować. Istnieją konflikty w sferze formowania teologii, gdyż Kościoły
Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej nie chcą już bez sprzeciwu długo
trwałej dominacji greckich i łacińskich form myślowych. Istnieje różni
ca poglądów co do rozmiaru różnorodności sformułowań wyznanio
wych możliwych do przyjęcia w ramach jednego Kościoła. Ale przede
wszystkim nasuwają się pilne pytania, które domagają się odpowiedzi
nie w słowach, lecz w decyzjach Kościołów członkowskich. Dlaczego
widzialna organiczna jedność Kościołów realizuje się tak powoli w jed
nym i tym samym regionie? Dlaczego po tylu latach działalności nie
osiągnęliśmy jeszcze wspólnego rozumienia wiary, które na tym Zgro
madzeniu Ogólnym, po wspólnym złożeniu wyznania wiary w Chrystu
sa i uznaniu Jego obecności pośród nas, pozwoliłoby nam celebrować
wspólnie Eucharystię? Jeśli mówimy o soborowości, to dlaczego w ta
kim razie nie dążymy energiczniej do przejścia z obecnego przedsoborowego stadium do pełniejszej łączności soborowej, która wyraża się we
wspólnym celebrowaniu Eucharystii? A skoro odpowiedź brzmi: „gdyż
nie jesteśmy jeszcze zjednoczeni” to wyłania się pytanie: „w takim razie
dlaczego się nie jednoczymy?”
17. Nie są to tylko pytania niecierpliwych kobiet i mężczyzn. Może są
to pytania, które kieruje do nas nasz wspólny Pan. A jeśli tak jest, to
domagają się one odpowiedzi — nie w późniejszym, spokojnie ustalo
nym terminie, lecz teraz — w dniu Jego zlitowania, który został nam
podarowany dziś.
18. Zeszliśmy się w Adwencie, przeto prosimy Kościoły o zastanowie
nie się nad tymi pytaniami. Pan, który przyszedł, aby nas zjednoczyć i
wyzwolić, przyjdzie też, aby nas sądzić. Ale w Jego sądzie tkwi nadzie
ja. W sprawozdaniu, przedłożonym Zgromadzeniu Ogólnemu, Komisja
Kościołów do Spraw Międzynarodowych oświadczyła: Poznaliśmy, że
specyficzny charakter czy niepowtarzalność chrześcijańskiego wkładu
można odnaleźć tylko w podstawowym przekonaniu, że istnieje nadzie
ja wbrew wszelkiej nadziei4. W tej nadziei wzywamy Kościoły, aby szły
naprzód drogą, na której się znajdują.
Zalecenia

19. Zalecamy wspólne starania zmierzające do lepszego wyznawania prawdy chrześci
jańskiej i większej zgodności poglądów w dziedzinie składania świadectwa i misji.

a)
Wspólne starania zmierzające do lepszego wyznawania prawdy
chrześcijańskiej. Prosimy Kościoły, aby w ramach wspólnych starań,
4 Von Uppsala nach Nairobi, s. 156.
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zgodnie z wymogami sytuacji, przyjmowały, ponownie sobie przyswa
jały i wspólnie wyznawały prawdę i wiarę chrześcijańską, zwiastowaną
przez apostołów i przekazywaną nam na przestrzeni stuleci. Takie
wspólne działanie, będące rezultatem szczerej dyskusji wszystkich, dy
skusji prowadzonej w świetle wspólnie uznanego autorytetu Słowa Bo
żego, musi zmierzać do wyjaśnienia i konkretyzowania znaczenia jed
ności i różnorodności, zgodnych z życiem i misją Kościoła.
b)
Większa zgodność poglądów w dziedzinie dawania wspólnego
świadectwa i wspólnej misji. Prosimy Kościoły, aby uznały swą wspól
ną odpowiedzialność za misję i aby współpracowały w planowaniu nie
tylko tych zadań, które muszą wspólnie wypełniać, lecz także i tych,
które każdy Kościół musi rozwiązać sam. Misja to jednak więcej niż
wspólne planowanie, toteż jesteśmy przekonani, że Kościoły muszą
osiągnąć większe postępy w dziedzinie wspólnego działania i wspólne
go dawania świadectwa.
20. Zalecamy szerszą wymianę doświadczeń, ludzi i środków służących
udzielaniu pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że jedno z najpilniejszych i nasuwających
się samo przez się zadań ekumenicznych polega na umacnianiu już ist
niejących stosunków między Kościołami i nawiązywaniu nowych kon
taktów; jest to droga wiodąca do doskonalszej wspólnoty soborowej,
toteż zalecamy:
a) Modlitwy przyczynne. Wszystkie Kościoły członkowskie winny
zachęcać swoich wiernych do stałej konkretnej modlitwy przyczynnej
w intencji innych Kościołów.
b) Wzajemne wizyty. Wzajemne wizyty przedstawicieli Kościołów
trzeba uznać za oczywisty element ich działalności. Trzeba uzgodnić
terminy regularnych odwiedzin delegacji kościelnych związanych z
uczestnictwem w życiu liturgicznym, teologicznym i duchowym innych
Kościołów oraz z udzielaniem wzajemnych porad i dodawaniem otuchy
w dziedzinie duszpasterstwa. Kościoły winny się troszczyć także o to,
aby wszędzie, gdzie tylko to możliwe, ich członkowie wykorzystywali
swoje podróże zagraniczne do nawiązywania osobistych kontaktów z
innymi Kościołami.
c) Solidarność w cierpieniu. Jeśli cierpi jakiś Kościół, wówczas
inne Kościoły winny ogłosić swą solidarność z tym cierpieniem, winny
modlić się w intencji tego Kościoła, odwiedzać go, odważnie zapozna
wać opinię publiczną z faktami i protestować w odpowiedniej formie.
d) Wymiana personelu i środków finansowych. W ramach wspól
nych wysiłków Kościoły mogą wymieniać personel i środki finansowe
w sposób, który sprzyja zarówno utrzymaniu niezbędnej wolności jak i
wzajemnej zależności Kościołów. Wymiana ta musi opierać się na wza
jemności. Prawdziwa wymiana między dojrzałymi partnerami oznacza,
że Kościoły mają swobodę kierowania się własnymi priorytetami w za
kresie dysponowania swoim personelem i środkami finansowymi; mu
szą też mieć swobodę rezygnowania z pomocy, jeśli uważają, że w ich
sytuacji nie będzie ona sprzyjać sprawie Ewangelii.
e) Zrastanie się w każdym miejscu. Wspólnoty lokalne w każdym
miejscu winny zabiegać o nawiązanie ściślejszych kontaktów opartych
na prawdzie i miłości; wzajemnie winny zwracać sobie uwagę na wy
stępujące niedostatki oraz przyjmować otwartą postawę wobec świade
ctwa wielu małych grup międzywyznaniowych, których motywem po
wstania była chęć zrealizowania wspólnego zadania społecznego lub

PIĄTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚRK

107

politycznego, doświadczenie charyzmatyczne, wspólne poszukiwanie
nowej duchowości i nowego stylu życia lub wspólna teologiczna praca
studyjna. Grupy te zasługują na intensywną opiekę duszpasterską ze
strony Kościołów. W wielu miejscach są one faktycznie zalążkiem
wzrostu ruchu ekumenicznego, toteż nie wolno z nich czynić zjawiska
marginesowego w Kościele.
f)
Wspólne duszpasterstwo. Kościoły winny podjąć ściślejszą
współpracę w dziedzinie opieki duszpasterskiej nad osobami wstępują
cymi w mieszany wyznaniowo związek małżeński oraz ze zorganizowa
nymi grupami osób, które w takich mieszanych związkach żyją.
21. Nowe przemyślenie ekumenicznego zaangażowania.

a) Nowa ocena ekumenicznego zaangażowania. Wizja wspólnoty
soborowej realizowanej na wszystkich płaszczyznach jest w obecnej sy
tuacji ekumenicznej wyzwaniem; wiąże się z nią nieodzowne pytanie, w
jakiej mierze nasze zaangażowanie ekumeniczne przyczynia się napra
wdę do zdecydowanego poszukiwania jedności. Prosimy Kościoły, by
przemyślały na nowo formę i zasięg swego dotychczasowego zaangażo
wania w ekumeniczne struktury na płaszczyźnie lokalnej, krajowej, re
gionalnej i światowej, i by postawiły sobie pytanie, czy struktury te
kroczą drogami do jedności lub są jej namiastką.
b) Ściślejsze złączenie inicjatyw ekumenicznych. Kreśląc obraz
przyszłej wspólnoty soborowej podkreśla się znaczenie ściślejszego złą
czenia różnych naszych wysiłków ekumenicznych. Poszukiwanie wi
dzialnej jedności odbywa się różnymi drogami i na różnych płaszczyz
nach: przez regionalne, krajowe i lokalne „rady”, w pertraktacjach
unijnych, w dwustronnych i wielostronnych rozmowach na płaszczyź
nie międzynarodowej, regionalnej i krajowej oraz przez lokalne inicja
tywy współpracy. Prosimy Kościoły o skoordynowanie tych wysiłków,
tak, aby mogły być one dla siebie wsparciem i zachętą.
c) Decyzje, które przyczyniają się do postępu na drodze do widzia
lnej jedności. Obraz przyszłej wspólnoty soborowej zachęca nas, abyś
my nie poprzestawali na wspólnym dialogu i wspólnych studiach, lecz
zastanawiali się nad dalszymi decyzjami, jakie winny podjąć Kościoły
pragnąc zbliżyć się do tego celu. Ważne z pewnością jest to, byśmy in
formowali nasze Kościoły o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady
Kościołów i byśmy rozwijali i wspierali skuteczniejsze kanały informa
cji, ale tym, co potrzebne jest nam najpilniej, są akcje Kościołów, za
których pośrednictwem ulegnie przyspieszeniu rozwój prawdziwej
wspólnoty soborowej. Prosimy Kościoły o podjęcie takich akcji — świa
domych kroków do zawarcia pełniejszej wspólnoty z innymi Kościoła
mi. Na przykład Kościoły mogłyby zbadać trzy deklaracje konwergen
cji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego”, które są re 
zultatem wieloletnich prac studyjnych i konsultacji prowadzonych w
ramach Komisji Wiara i Ustrój Kościoła. Z deklaracji tych da się odczy
tać, że w tych trzech dziedzinach istnieje coraz większa zgodność po
glądów między Kościołami. Prosi się Kościoły o przestudiow anie tych
tekstów i przedłożenie swego stanowiska w terminie do 31 grudnia
1976 r. Komisji Wiara i Ustrój Kościoła. Prosim y też o dalsze stu d io w a
nie tych problemów w oparciu o stanowiska zajęte przez poszczególne
Kościoły. W swoich stanowiskach Kościoły w inny nie tylko odpow ie
dzieć na pytanie, czy treść deklaracji jest zgodna z ich ak tu aln ą n au k ą i
praktyką, lecz także poinformować, w jaki sposób są one gotowe w nieść
wkład do wspólnego postępu na drodze do jedności. Na podstaw ie tych
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odpowiedzi należy kontynuować i pogłębić studium w sprawie „Chrztu,
Eucharystii i Urzędu duchownego”.
22. Zalecamy zbadanie następujących problemów:

a) Integracja niepełnosprawnych. Prosimy Kościoły, aby z pełnym
zaangażowaniem podjęły pracę nad proponowanym studium Świato
wej Rady Kościołów dotyczącym Kościoła i osób niepełnosprawnych,
uwzględniły wyniki pracy Komisji Wiara i Ustrój Kościoła na ten temat
przedłożone w Louvain (por. „Study Encounter” 1971 nr 17) i uczyniły
wszystko na rzecz pełnego włączenia niepełnosprawnych do życia Koś
cioła na wszystkich płaszczyznach.
b) Kobiety a jedność Kościoła. W przekonaniu, że katolickość Koś
cioła domaga się wspólnoty mężczyzn i kobiet w jego życiu, zalecamy
Kościołom intensywne włączenie się do pracy studyjnej na ten temat
oraz zbadanie wyłaniających się w tym kontekście zagadnień z dziedzi
ny teologii, Pisma Świętego, Tradycji i pojmowania urzędu duchowne
go. Apelujemy do Kościołów, aby zbadały te zagadnienia w ramach
gruntownej refleksji teologicznej, zwłaszcza w łączności z problemem
istoty jedności, której poszukujemy.
c) Wspólnota soborowa. Prosimy Kościoły o stworzenie warunków
umożliwiających dokładne przestudiowanie i wyjaśnienie pojęcia
wspólnoty soborowej jako wyrazu jedności Kościołów i polecamy tu
następujące dokumenty: „Soborowość i przyszłość ruchu ekumeniczne
go” (Louvain 1971), „Następne kroki na drodze do jedności Kościoła”
(Salamanca 1974), „Wkład prawosławia do Nairobi” (1975), „Co jest
potrzebne do jedności — komentarz” (1975), „Jedność Kościoła — zało
żenia i wymogi” (Raport Sekcji II Piątego Zgromadzenia Ogólnego ŚRK
w Nairobi, 1975). Podczas prowadzonych studiów trzeba będzie bliżej
objaśnić wieloaspektowe pojęcie Kościoła lokalnego (local church) oraz
wyjaśnić stosunek wspólnoty lokalnej do Kościoła jako rzeczywistości
globalnej. Poza tym dyskusja musi uwzględnić zagadnienie eucharystii,
urzędu i nadzoru kościelnego.
Tłum.: Karol Karski

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚRK
Vancouver, Kanada, 24 lipca — 10 sierpnia 1983
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO JEDNOŚCI

Raport Grupy problemowej II
I. Celem — jedność Kościoła jako wiarygodny znak i świadectwo

1. Naszym głównym celem ekumenicznym, wymienionym jako
punkt pierwszy wśród funkcji i celów Światowej Rady Kościołów, jest:
wzywanie Kościołów do realizacji jedności — w jednej wierze i jednej
wspólnocie eucharystycznej — manifestującej się w nabożeństwie i
wspólnym życiu, w Chrystusie, i dążenie do tej jedności tak, aby świat
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uwierzył. Ta jedna wizja łączy dwie nasze najgłębsze troski ekumenicz
ne: jedność i odnowę Kościoła oraz zdrowie i los wspólnoty ludzkiej. Je
dność kościelna ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia Kościołów i
dla przyszłości rodziny ludzkiej. Co więcej, jest ona posłuszeństwem
wobec woli Boga i wielbieniem Jego chwały.
2. Podczas wcześniejszych spotkań rozpoznano i zaakcentowano
różne aspekty tej wizji. Przedstawiciele Kościołów zebrani w Amster
damie (1948) powiedzieli: chcemy trwać w łączności ze sobą na naszym
szlaku pielgrzymim wiodącym do tego celu. Zgromadzenie w Evanston
(1954) dostrzegało w Jezusie Chrystusie jedyną nadzieję, motywującą
taką podróż. W New Delhi (1961) podkreślono, iż ta jedność oznacza, że
wszyscy w każdym miejscu tworzą społeczność w pełni zobowiązaną.
W Montrealu (1963) mówiło się o głównym źródle, z którego wypływa ta
jedność; jest nim tradycja Ewangelii poświadczona w Piśmie Świętym,
przekazana przez moc Ducha Świętego w Kościele i za jego pośrednic
twem. W Uppsali (1968) wysunięto na pierwszy plan katolickość i róż
norodność prawdziwej jedności.
3. W Nairobi (1975) starano się nadać wielości tych tematów wspól
ne ramy, by móc podkreślić w ten sposób uniwersalność celu:
Jeden Kościół należy rozumieć jako soborową wspólnotę Kościołów
lokalnych faktycznie ze sobą zjednoczonych. W tej soborowej wspólno
cie każdy Kościół wespół z drugim ma pełną katolickość, wyznaje tę
samą wiarę apostolską i uznaje przeto innych za członków tego samego
Kościoła Chrystusa, bowiem kieruje nimi ten sam Duch (...) należą oni
do siebie, gdyż przyjęli ten sam chrzest i celebrują tę samą Wieczerzę
Pańską; uznają członków i urzędy duchowne innych Kościołów lokal
nych. Jednoczą się we wspólnym zadaniu wyznawania Ewangelii Chry
stusa przez zwiastowanie oraz służbę w świecie i wobec świata. W tym
celu każdy pojedynczy Kościół lokalny dąży do utrzymania zapoczątko
wanych stosunków, nawiązania nowych z bratnimi Kościołami lokalny
mi i dania im wyrazu podczas spotkań soborowych zawsze tam, gdzie
tego wymaga wypełnianie wspólnego zlecenia.
Rzecz jasna, że takie pojmowanie celu będzie i być powinno w dal
szym ciągu rozwijane.
4. Implikacje, jakie tak pojmowana jedność Kościoła ma dla losu
wspólnoty ludzkiej — implikacje zawarte już we wcześniejszych dekla
racjach, lecz nie tak precyzyjnie jak obecnie wyrażone — zdominowały
obecne Zgromadzenie Ogólne w Vancouver. Pokój i sprawiedliwość z
jednej strony, chrzest, eucharystia i urząd duchowny — z drugiej, przy
ciągnęły naszą uwagę. Oba te elementy są ściśle ze sobą połączone. Lecz
aspektem jedności chrześcijańskiej, który dla nas tu, w Vancouver, naj
częściej wysuwał się na pierwszy plan, była wizja eucharystyczna.
Chrystus — życie świata — jednoczy niebo i ziemię, Boga i świat, ele
ment duchowny i świecki. Jego Ciało i Krew, które otrzymujemy pod
postacią chleba i wina, jednoczy liturgię i diakonię, zwiastowanie i
czynności uzdrowicielskie. Skoro pamiątka Chrystusa jest prawdziwą
treścią głoszonego Słowa, gdyż jest ona istotą wieczerzy eucharystycz
nej, znaczy to, iż słowo i pamiątka wzajemnie się umacniają. Celebracja
Eucharystii zakłada normalnie proklamację Słowa (Dokument z Limy:
Eucharystia, nr 12/. W ten sposób nasza wizja eucharystyczna obejmuje
całą rzeczywistość kultu, życia i świadectwa chrześcijańskiego i jest w
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stanie — o ile żeśmy ją naprawdę odkryli — rzucić nowe światło na je
dność chrześcijańską w całym bogactwie jej różnorodności. Potęguje
ona także ból z powodu obecnego podziału przy Stole Pana; lecz ukazu
jąc organiczną jedność zaangażowania chrześcijańskiego i jej jedyne
źródło w akcie poświęcenia się Chrystusa wcielonego, wizja euchary
styczna inspiruje i przyspiesza nasze kroki na drodze do urzeczywist
nienia pełnej i wiarygodnej jedności, która została nam dana.
II. Cechy świadectwa tej jedności

5. Taka zdecydowana jedność kościelna, potwierdzona w słowach,
przeżywana w czynach, znacząca i wiarygodna dla problemów, którymi
żyje wspólnota ludzka, winna mieć przynajmniej trzy cechy, których
nie osiągnęły jeszcze w pełni podzielone Kościoły.
6. Po pierwsze, Kościoły winny podzielać wspólne rozumienie wia
ry apostolskiej i być zdolne do tego, aby wobec współcześnie żyjących
ludzi wyznać wspólnie to posłannictwo w sposób zrozumiały, pojedna
wczy i dający wyzwolenie. Żyjąc wspólnie tą wiarą apostolską, Kościo
ły pomagają światu w realizacji Bożego planu zbawienia dla stworze
nia.
7. Po drugie, wyznając wspólnie wiarę apostolską, Kościoły uznają
w pełni wzajemnie chrzest, eucharystię i urząd duchowny, a widzialna
wspólnota umożliwi im lepiej uwydatnić uzdrawiającą i jednoczącą siłę
tych darów pośród podziałów, jakim poddana jest ludzkość.
8. Po trzecie, Kościoły winny dojść do porozumienia w sprawie
wspólnych sposobów podejmowania decyzji i wiążącego nauczania oraz
ukazać, że stać je na'demonstrację wspólnoty, partycypacji i wspólnej od
powiedzialności; wszystko to, w świecie pełnym konfliktów, mogłoby
mieć uzdrawiający skutek.
9. Taka jedność — przezwyciężająca podział Kościoła, łącząca nas
z sobą w walce z rasizmem, seksizmem, niesprawiedliwością — winna
być jednością świadczącą, wiarygodnym znakiem nowego stworzenia.
III. Kroki na drodze do tego celu, które możemy podjąć teraz

10. Dalsza refleksja nad celem jedności Kościoła jest wprawdzie
ważną sprawą, lecz obecnie chodzi o to, aby ten cel realizować, co ŚRK
już czyni. Kierując się naszą wizją tego celu, szczególnie obiecujące wy
dają się nam być cztery posunięcia, które należałoby uczynić w najbliż
szych latach.
A. Możemy udzielać poparcia procesowi recepcji dokumentu o „Chrzcie, Eucharystii
i Urzędzie duchownym” w Kościołach

11.
Dokument o „Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie duchownym” jest
wyzwaniem a zarazem szansą dla Kościołów. Po raz pierwszy różne
tradycje stanęły wobec próby wzajemnego spotkania, nie tylko na bazie
własnych tożsamości, lecz także na płaszczyźnie wspólnych dążeń do
wyrażania zbieżnego stanowiska w pojmowaniu wiary apostolskiej.
Tekst ten opiera się na „tradycji Ewangelii” jak to sformułowano w
Montrealu. Obecnie znajduje się on w posiadaniu Kościołów, które
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mają oświadczyć, w jakiej mierze mogą one wyznawać wspólnie tę
samą wiarę apostolską. Dokument zaprasza nasze Kościoły do odbycia
podróży od wyizolowanej tożsamości do pełniejszej wspólnoty. Przyj
mujemy to zaproszenie z prawdziwym entuzjazmem, lecz zdajemy też
sobie sprawę, że mimo innych sukcesów, w dokumencie o chrzcie, eu
charystii i urzędzie duchownym nie zdołano osiągnąć zgodności poglą
dów w pewnych ważnych kwestiach. Ból, spowodowany tym faktem,
odczujemy w czasie naszej podróży.
12. W procesie recepcji trzeba stosować w różnych Kościołach od
mienną terminologię i nie jest możliwe ani wskazane, aby Światowa
Rada Kościołów zalecała oficjalne definicje. Użyteczne mogą jednak
okazać się następujące propozycje:
13. Nazywając dokument o „Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie du
chownym” „deklaracją konwergencji”, nie sugerujemy, że osiągnięto
już pełne porozumienie. Mówimy raczej o deklaracji, która powstaje
wprawdzie z różnych sposobów wyrażania tej samej wiary, lecz rozta
cza wizję wspólnego życia i rozumienia; chociaż wizji tej nie udało się
jeszcze zrealizować, celem ekumenizmu pozostaje osiągnięcie tej jedno
ści. Konwergencje te dają nam pewność, że mimo różnych tradycji Koś
cioły mają też wiele wspólnego w pojmowaniu wiary. Lecz dokument o
„Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie duchownym” nie jest jeszcze „dekla
racją consensusu”, przy czym przez consensus rozumie się tutaj przeży
cie i wyrażenie wiary koniecznej dla zrealizowania i utrzymania wi
dzialnej jedności Kościoła (wstęp do dokumentu z Limy).
14. Ważne jest także dokonanie rozróżnienia między „procesem re
cepcji” a „zajęciem oficjalnego stanowiska”. „Oficjalne stanowisko”
ma zapoczątkować proces studiów i wymiany poglądów, w którym każ
dy Kościół postara się odpowiedzieć na cztery pytania postawione na
wstępie. Odpowiedzi te nie mają być poglądami pojedynczych osób lub
grup czynnych w Kościele, lecz winny w pewnym sensie odzwierciedlać
opinię Kościoła. Zarazem jednak „oficjalne stanowisko” nie może być
rozumiane jako ostateczna ocena tekstu z Limy, lecz raczej jako pierw
szy krok w dłuższym procesie recepcji. Proces ten winien przebiegać w
każdym Kościele w zgodzie z jego własną tradycją. Trzeba go widzieć w
powiązaniu z długofalowym procesem, w którym Kościoły starają się
rozpoznać wiarę apostolską w słowach tekstu i przez słowa tekstu oraz
odnaleźć nowe życie, które tę wiarę obiecuje. Toteż proces ten nazywa
my często „duchowym procesem recepcji”, wymagać on będzie wiele
czasu i szerokiego zaangażowania na różnych płaszczyznach życia koś
cielnego — parafii, wydziałów teologicznych, komisji ekumenicznych i
właściwych instancji kościelnych. Pożyteczne mogłyby się okazać do
datkowe konsultacje ekumeniczne. Podkreślamy ważność tego „ducho
wego procesu recepcji”. Stopień naszego zaangażowania w tej ducho
wej pielgrzymce będzie też zarazem wskazówką, która pozwoli określić
jakość naszej własnej recepcji. Jest oczywiste, że pojęcie „recepcja” sto
sowane teraz do Kościołów żyjących w stanie podziału, różni się nieco
od znaczenia nadawanego temu pojęciu we wcześniejszych stuleciach,
lecz w żadnym przypadku nie zachodzi tu sprzeczność.
15. Zdajemy sobie sprawę, że pewnym Kościołom przedłożenie
oficjalnego stanowiska zajmie więcej czasu niż innym. Przeto Zgroma
dzenie Ogólne proponuje następujący plan:

112

DOKUMENTY DOTYCZĄCE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

31 grudnia 1984 — Wzywa się wszystkie Kościoły, aby do tego termi
nu złożyły Komisji „Wiara i Ustrój Kościoła”
krótki raport na temat postępów w procesie re
cepcji i w opracowywaniu „oficjalnego stano
wiska”.
31 grudnia 1985 — Ostateczna data nadsyłania „oficjalnych stano
wisk”.
1987 lub 1988 — V Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju
Kościoła.
16. Jest rzeczą nieodzowną, aby proces recepcji zaangażował i
uaktywnił wiernych na wszystkich płaszczyznach życia kościelnego.
Dlatego zalecamy Kościołom rozważenie następujących punktów:
— Dokument o „Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie duchownym”
przełożono już na przeszło dziesięć języków. Trzeba żywić nadzieję, że
tekst ten stanie się znany możliwie szerokim środowiskom chrześcijań
skim. W miarę możności, praca przekładowa winna być dokonywana
przez zespoły ekumeniczne.
— ŚRK przygotowała już przewodnik studyjny i inne materiały,
chcąc w ten sposób ułatwić studia na płaszczyźnie parafialnej. Przysto
sowanie tych materiałów do sytuacji lokalnych i (lub) opracowanie dal
szych materiałów studyjnych, ułatwi wielu członkom Kościoła uważ
niejsze przestudiowanie tego dokumentu.
— Odprawienie liturgii opartej na wytycznych już w tym doku
mencie zawartych było dla Wielu z nas tutaj, w Vancouver, pamiętnym i
bardzo wzruszającym przeżyciem. To doświadczenie zachęca nas do
podkreślenia znaczenia prośby, aby oficjalne stanowiska zawierały też
odpowiedź na pytanie, jakie wskazówki może wasz Kościół wyciągnąć
dla siebie z tego tekstu, w sprawach tyczących się kultu (Wstęp do do
kumentu z Limy).
— Kościoły członkowskie winny stale, w modlitwie i medytacji, ze
skruchą, wdzięcznością, radością i nadzieją, dziękować Bogu, że w do
kumencie znajdują wiarę Kościoła przekazywaną z pokolenia w poko
lenie; czyniąc tak, przyczynią się do realizacji duchowego procesu rece
pcji.
17. Tekst konwergencji należy umieścić w kontekście innych ele
mentów składowych ruchu ekumenicznego, którymi są: (a) rozmowy
dwustronne między Kościołami; (b) negocjacje w sprawie zawarcia unii
kościelnej; (c) krajowe i regionalne rady Kościołów; (d) lokalne projek
ty ekumeniczne. Musimy uświadomić sobie, że każdy z tych elementów
ma ważne znaczenie dla ruchu ku jedności Kościoła, że właściwie zro
zumiane, uzupełniają i wzbogacają się one wzajemnie.
B. Możemy wyjaśnić znaczenie „wspólnego rozumienia wiary apostolskiej”

18.
Recepcja dokumentu o „Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie duchow
nym” implikuje całkiem wyraźnie postawienie dalszego kroku, gdyż to,
co Kościoły winny z tego dokumentu przyjąć, to nie tylko dokument,
lecz zawarta w nim wiara apostolska, która zainspirowała jego powsta
nie; dokument ten daje świadectwo o niej. Nairobi (1975) zaleciło, aby
Kościoły (...) podjęły wspólny wysiłek, w zależności od wymogów sytua
cji, na rzecz przyjęcia, ponownego przyswojenia i wspólnego wyznania
prawdy i wiary chrześcijańskiej, zwiastowanej przez apostołów i prze

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚRK

113

kazywanej z pokolenia na pokolenie aż do dzisiejszych czasów. Taka
wspólna akcja, wynikająca z nieskrępowanej dyskusji wszystkich uzna
jących wspólny autorytet Słowa Bożego, musi zmierzać do wyjaśnienia
i konkretyzowania znaczenia takich pojęć, jak jedność i różnorodność,
które zgadzają się z życiem i misją Kościoła.
19. W miarę gdy wysiłek ten zaczął przybierać konkretne kształty
stało się jasne, że każda wspólna próba Kościołów zmierzająca do wy
rażenia tej wiary, która wszystkie współczesne Kościoły i wierzących
wszystkich epok jednoczy z Kościołem apostolskim, musiałaby wycho
dzić z trzech założeń: po pierwsze, ze wspólnego uznania wiary apostol
skiej, tak jak ją ujmują wyznania wiary nie podzielonego Kościoła —
apostolskie, a zwłaszcza Nicejskie; po drugie, ze wspólnej deklaracji
wiary sformułowanej językiem zrozumiałym dzisiaj; po trzecie, ze
wspólnego wyznawania przez dzisiaj istniejące Kościoły tej właśnie
wiary apostolskiej w powiązaniu z problemami, na jakie natyka się
współcześnie Ewangelia.
20. Tego, oczywiście,^ nie może sprawić wyłącznie dokument ja
kiejś komisji lub decyzja SRK. Mógłby to być tylko akt, który pochodzi
od Boga i przyjmowany jest przez Kościoły — być może taki akt, jaki
zawarto w opisie wspólnoty soborowej w Nairobi. Mimo to możemy
wyprosić takie wydarzenie, a projekt pracy studyjnej Na drodze do
wspólnego wyznawania wiary apostolskiej dzisiaj mógłby być wstępem
do realizacji takiego wydarzenia. Ten wspólny krok będziemy mogli
podjąć tylko wówczas, gdy w studium o wierze apostolskiej poświęcimy
specjalną uwagę istocie i tajemnicy Kościoła Bożego, gdyż wyznawanie
jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła jest częścią
składową wiary apostolskiej.
C. Możemy pomóc naszym Kościołom zbadać i jaśniej wyrazić stosunek między jednością
Kościoła, wspólnotą eucharystyczną wierzących a przemianą wspólnoty ludzkiej

21. Podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego odczuwaliśmy ist
nienie pewnego napięcia między tymi, którym w pierwszym rzędzie
chodzi o jedność Kościoła a tymi, którzy odczuwali pilną potrzebę rea
lizacji zasad sprawiedliwości, pokoju, pojednania we wspólnocie ludz
kiej. Są tacy, dla których dążenie do jedności w jednej wierze i w jednej
wspólnocie eucharystyczej w porównaniu z walką o pokój, sprawiedli
wość i godność człowieka, jest nieważne, a w najlepszym przypadku ma
znaczenie drugorzędne; inni z kolei uważają polityczne zaangażowanie
Kościoła w walkę ze złem występującym w historii za rzecz szkodliwą,
a w najlepszym razie drugorzędną wobec zadania pełnienia roli wspól
noty eucharystycznej i świadka Ewangelii.
22. Jako chrześcijanie chcielibyśmy stwierdzić, że ani w Kościele,
ani w czasie obrad ŚRK nie może występować taki rozdział między jed
nością a odnową ludzkości. Dokument o „Chrzcie, Eucharystii i Urzę
dzie duchownym” uświadomił nam, że chrzest, Eucharystia i urząd du
chowny są uzdrawiającą i jednoczącą oznaką jednego Kościoła, który
żyje i pracuje na rzecz odnowionej i pojednanej ludzkości.
Wzrastając w życiu wiary ochrzczeni wierni okazują, że ludzkość
może być odnowiona t wyzwolona (...). Równocześnie wyznają oni, że
chrzest w śmierci Chrystusa ma implikacje etyczne, które nie tylko wo
łają o indywidualne uświęcenie, lecz również angażują chrześcijan do
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walki o realizację woli Boga we wszystkich dziedzinach życia (Rz
6,9nn; Ga 3,26—28; 1 P 2, 21;4,6).
23. W podobny sposób tekst o Eucharystii opowiada się jednozna
cznie za pewnego rodzaju eucharystycznym stylem życia pośród walki o
sprawiedliwość, pokój i wolność w dzisiejszym świecie:
Eucharystia obejmuje wszystkie aspekty życia. Jest ona aktem
dziękczynienia i ofiary, składanym w imieniu całego świata (...) Uczest
nicząc w Ciele i Krwi Chrystusa radykalnie odrzucamy wszystkie formy
niesprawiedliwości, rasizmu, segregacji i braku wolności. Poprzez Eu
charystię łaska Boża — która wszystko odnawia — przenika i odnawia
osobę ludzką i jej godność.
24. Podobnie, dzięki studium poświęconemu wspólnocie kobiet i
mężczyzn w Kościele, wielu odkryło, że życie w jedności musi pociągać
za sobą przezwyciężenie podziałów między płciami i zaczęło się zasta
nawiać nad głębokimi zmianami, jakie muszą zajść w życiu Kościoła i
świata. Uczestnicy koferencji w Sheffield poświęconej wspólnocie ko
biet i mężczyzn w Kościele, podkreślili, że jedna forma ucisku przeplata
się z drugą. Wzajemne powiązanie rasizmu, podziału klasowego i seksizmu wzywa do zjednoczenia walki, gdyż odnowy wspólnoty kościel
nej nie da się osiągnąć przez wyizolowaną odnowę jednego z wymienio
nych elementów. Przeświadczenie to trzeba utwierdzić i powiązać je ze
studium poświęconym jedności Kościoła i odnowie wspólnoty ludzkiej.
Dalej specyficzne zalecenia konferencji w Sheffield trzeba powiązać z
procesem recepcji dokumentu o „Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie du
chownym”, z pracą nad wyznawaniem wiary apostolskiej oraz z poszu
kiwaniem wspólnych form podejmowania decyzji i wiążącego naucza
nia.
25.
Badając wspólnie stosunek między Kościołem Boga a światem
Boga natknęliśmy się na oświadczenie z Uppsali, które powiada: Koś
ciół ma odwagę mówić o sobie, że jest oznaką przyszłej jedności rodzaju
ludzkiego. Tutaj, w Vancouver pragniemy to potwierdzić oraz pogłębić
nasze zrozumienie tego, co mamy na myśli, gdy zdobywamy się na tak
odważne twierdzenie. Z tego powodu proponujemy, aby Komisja „Wia
ra i Ustrój” uczyniła badanie teologiczne nad Kościołem jako „zna
kiem” centralną częścią swego programu poświęconego jedności Koś
cioła i odnowie wspólnoty ludzkiej. To zalecenie daje wyraz naszemu
przekonaniu, że Kościół jest powołany do bycia „znakiem” prorockim,
wspólnotą prorocką, przez którą świat może ulec przemianie. Tylko
Kościół, którego ośrodek stanowi eucharystia, wzmocniony przez słowo
i sakrament, i w ten sposób podbudowany w swojej tożsamości, zdecy
dowany stać się tym, czym w swej istocie już jest, może zabrać się do ro
związywania problemów tego świata. Kościoły nie mogą przestać inte
resować się problemami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi
świata. Jednocześnie Kościół może zejść na peryferia życia społecznego
bez potrzeby obawiania się, że przez zajmowanie się sprawami tego
świata może utracić swoją tożsamość lub zbłądzić, ale pod warun
kiem, że zaufa Bogu i będzie w stanie rozpoznać, że On już teraz tam
jest obecny.
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D. Możemy udzielić poparcia wspólnemu dążeniu Kościołów do porozumienia w sprawie
wspólnych form podejmowania decyzji i wiążącego nauczania

26. Sposób, w jaki Kościoły reagują na dokument o „Chrzcie, Eu
charystii i Urzędzie duchownym” oraz wchodzą w dłuższy proces recep
cji stanowi ekumeniczny kontekst, w ramach którego mogą one poznać
i zrozumieć formy podejmowania decyzji i nauczania stosowane przez
inne Kościoły. W sposób szczególny trzeba podkreślić, jak ważna jest ta
szansa, gdyż consensus w sprawie wspólnych form nauczania i podej
mowania decyzji jest jedną z głównych cech jedności Kościoła. W kon
tekst ten trzeba włączyć ponownie wcześniejsze studia na temat wiążą
cego nauczania kościelnego dzisiaj.
IV. Na drodze do V Światowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju
Kościoła

27. Od ostatniej Światowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju
Kościoła, która była dla Kościołów okazją do dokonania przeglądu i
oceny postępów na drodze do jedności Kościoła, minęło przeszło 20 lat.
Każda z dotychczasowych tego rodzaju konferencji — Lozanna 1927,
Edynburg 1937, Lund 1952, Montreal 1963 — była ważnym kamieniem
milowym w rozwoju ruchu ekumenicznego.
28. Nowa tego rodzaju konferencja miałaby istotne znaczenie dla
podsumowania osiągnięć naszej pracy, zwłaszcza w następujących
dziedzinach: „Chrzest, Eucharystia, Urząd duchowny”, wspólne wyra
żanie wiary apostolskiej, wspólne formy nauczania i podejmowania de
cyzji, jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej. Ważną rolę na tej
konferencji światowej winni odegrać uczestnicy rozmów dwustron
nych, zjednoczonych i jednoczących się Kościołów, światowych wspól
not chrześcijańskich oraz krajowych i regionalnych rad kościelnych.
Zadaniem takiej konferencji nie byłoby tylko dokonanie przeglądu sy
tuacji ekumenicznej. Winna ona pomóc Kościołom w ocenie konsekwen
cji, jakie różne kroki na drodze do jedności mają dla zadań i stosun
ków ekumenicznych. Dokument o „Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie du
chownym” był dla ŚRK dobrym doświadczeniem, które pozwoliło zro
zumieć jak można sformułować i przedłożyć Kościołom zagadnienie
ekumeniczne. Z kolei Kościoły są bez zastrzeżeń gotowe do konstrukty
wnej odpowiedzi na takie inicjatywy. Przeto zalecamy obecnemu Zgro
madzeniu Ogólnemu, aby udzieliło poparcia zwołaniu V Światowej
Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w 1987 lub 1988 roku, a
Sekretariat Komisji „Wiara i Ustrój” prosimy usilnie o przedłożenie w
1984 r. Komitetowi Naczelnemu do akceptacji szczegółowego programu
tej konferencji.
V. Światowa Rada Kościołów w łonie jednego ruchu ekumenicznego

29. Celem ruchu ekumenicznego jest służenie sprawie widzialnej
jedności jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Ruch
ekumeniczny jest czymś więcej niż Światową Radą Kościołów i nie
ogranicza się do jednej chrześcijańskiej wspólnoty światowej lub jedne
go Kościoła. W odpowiedzi na inspirację Ducha Świętego, obejmuje róż
norodność form przejawiania się: Kościoły chrześcijańskie, w tym też
Kościoły zjednoczone lub jednoczące się, rady, dialogi dwustronne i
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wielostronne oraz inne sieci kontaktów, które wszystkie razem, w sło
wie i czynie zwiastują, że Jezus Chrystus jest życiem świata.
30. Światowa Rada Kościołów jest uprzywilejowanym instrumen
tem w służbie ruchu ekumenicznego. Widzialna jedność Kościoła i dy
namiczna misja chrześcijańska tworzą istotę stałych zadań Rady. Nigdy
nie wolno nam oddzielać od siebie otrzymanej od Boga jedności i zo
rientowanej na świat misji. Taka jest objawiona wola ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego Chrystusa, któremu oddajemy cześć i służymy jako
naszemu Panu i Zbawicielowi. Aby wszyscy stanowili jedno — jest źró
dłem naszej jedności; aby świat uwierzył — jest pobudką dla naszej
działalności misyjnej (J 17,21).
31. Światowa Rada Kościołów jako wspólnota Kościołów jest tym
czasowym wyrazem jedności, która jest wolą i darem Boga, jedności, o
którą chrześcijanie modlą się i na rzecz której pracują. Stwarza ona fo
rum dla intensywnych spotkań i wymiany doświadczeń chrześcijańs
kich, przekonań teologicznych i przeżyć duchowych jak również eku
meniczne ramy dla coraz szerszej Współpracy Kościołów członkowskich
w dziedzinie składania wspólnego świadectwa i wspólnej służby w
świecie. Światowa Rada Kościołów jest wprawdzie wyrazicielem ruchu
ekumenicznego, jednakże prawdziwym jego motorem są same Kościoły
chrześcijańskie.
32. Z wdzięcznością wyznajemy, że doświadczyliśmy tego na nowo
tutaj, w Vancouver. Na tym Zgromadzeniu Ogólnym mieliśmy udział w
szczególnym błogosławieństwie, gdy nasza teologia wzniosła się na po
ziom doksologii, a nasze porozumienia doktrynalne przekształciły się w
wysławianie i adorowanie Boga w Trójcy Jedynego. Fakt, żeśmy wspól
nie celebrowali liturgię eucharystyczną z Limy może oznaczać poważny
postęp w duchowym procesie recepcji sformułowań tekstu ekumenicz
nego, który leży u podstaw tej liturgii. To w co naprawdę wierzymy ma
decydujący wpływ na to, jak się modlimy i pracujemy. Niech nasze
wzrastające porozumienie w dziedzinie doktryny, mające miejsce we
wspólnocie Światowej Rady Kościołów, umożliwi nam większe ujedno
licenie kultu i skuteczniejsze składanie wspólnego świadectwa. Jezus
Chrystus, który jest Głową Ciała, Kościoła, jest Panem i życiem danym
wszelkiemu stworzeniu (Kol 1, 18—20).
Tłum.: Karol Karski
(Przedruk za: Vancouver’83)
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KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
W HISTORH ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
I Światowa Konferencja Misyjna w Edynburgu — punktem
wyjścia i wzorem dla wszystkich ekumenicznych konferencji
światowych stulecia,
Zgromadzenie Generalne Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w USA; powołanie komitetu przygotowującego Świato
wą Konferencję do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła,
arcybiskup luterański Uppsali (Szwecja) Nathan Śóderblom
proponuje powołanie „Rady Ekumenicznej Kościołów”,
genewskie posiedzenia przygotowawcze Ruchu do Spraw
Wiary i Ustroju Kościoła oraz Ruchu Praktycznego Chrześci
jaństwa,
Założenie Międzynarodowej Rady Misyjnej,
I Światowa Konferencja Kościołów do Spraw Praktycznego
Chrześcijaństwa w Sztokholmie,
I Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w
Lozannie,
II Światowa Konferencja Misyjna w Jerozolimie,
utworzenie Rady Ekumenicznej Praktycznego Chrześcijańst
wa,
II Światowa Konferencja Kościołów do-Spraw Praktycznego
Chrześcijaństwa w Oxfordzie,
II Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła
w Edynburgu,
powołanie w Utrechcie Komitetu Tymczasowego Światowej
Rady Kościołów przez połączenie Praktycznego Chrześcijańs
twa oraz Wiary i Ustroju Kościoła,
III Światowa Konferencja Misyjna w Tambaram (Indie),
Komitet Tymczasowy Światowej Rady Kościołów i Międzyna
rodowa Rada Misyjna powołują do życia Komisję Kościołów
do Spraw Międzynarodowych,
otwarcie Instytutu Ekumenicznego w Chateau de Bossey k.
Genewy,
IV Światowa Konferencja Misyjna w Whitby k. Toronto,
delegaci 145 Kościołów prawosławnych, starokatolickich, an
glikańskich i protestanckich na I Zgromadzeniu Ogólnym w
Amsterdamie podejmują decyzję w sprawie powołania do ży
cia Światowej Rady Kościołów,
Komitet Naczelny ŚRK na posiedzeniu w Toronto (Kanada)
uchwala deklarację eklezjologiczną „Kościół, Kościoły i Świa
towa Rada Kościołów”, definiującą istotę ŚRK,
III Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła
w Lund (Szwecja),
V Światowa Konferencja Misyjna w Willingen (RFN),
II Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Evan
ston (USA), z udziałem 174 Kościołów członkowskich,
Komitet Naczelny ŚRK zbiera się po raz pierwszy w kraju soc
jalistycznym (Galyatetoe, Węgry),
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— VI Światowa Konferencja Misyjną w Akrze (Ghana),
pierwsze spotkanie przedstawicieli Światowej Rady Kościo
łów i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Utrechcie,
Komitet Naczelny ŚRK obraduje po raz pierwszy w kraju pra
wosławnym (Rodos, Grecja),
przewodniczący nowo utworzonego watykańskiego Sekreta
riatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Augustyn Bea, po
dejmuje pierwsze kontakty z ŚRK,
III Zgromadzenie Ogólne ŚRK (New Delhi, Indie); integracja
Międzynarodowej Rady Misyjnej z ŚRK; przyjęcie do Rady
czterech Kościołów prawosławnych z Europy Wschodniej oraz
kilkunastu Kościołów z tzw. Trzeciego Świata — liczba Koś
ciołów członkowskich wzrasta do 197; uchwalenie nowej
„bazy dogmatycznej” (obowiązującej do dzisiaj) i deklaracji o
jedności,
IV Światowa Konferencja do Spaw Wiary i Ustroju Kościoła
w Montrealu (Kanada),
Zgromadzenie Światowe Komisji do Spraw Misji Światowej i
Ewangelizacji ŚRK, pod hasłem: „Misja na sześciu kontynen
tach” (Meksyk),
spotkanie przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i waty
kańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan w Me
diolanie,
przewodniczący Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan,
kard. A. Bea, składa wizytę w siedzibie ŚRK w Genewie; Wa
tykan i ŚRK podejmują decyzję w sprawie powołania do życia
Wspólnej Grupy Roboczej,
po raz pierwszy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
obchodzony jest pod wspólnym patronatem ŚRK i Kościoła
Rzymskokatolickiego,
opublikowanie pierwszego sprawozdania Wspólnej Grupy Ro
boczej Watykan-Genewa,
Światowa Konferencja do Spraw Kościoła i Społeczeństwa w
Genewie: główny akcent spoczywa na problemach rozwoju
ekonomicznego krajów tzw. Trzeciego Świata, dyskusja nad
„teologią rewolucji”,
opublikowanie drugiego sprawozdania Wspólnej Grupy Robo
czej Watykan-Genewa,
patriarcha Konstantynopola Athenagoras I z wizytą w siedzi
bie Światowej Rady Kościołów w Genewie,
powstanie Wspólnego Komitetu Kościoła Rzymskokatolickie
go i Światowej Rady Kościołów do Spraw Społeczeństwa, Ro
zwoju i Pokoju (SODEPAX),
konferencja ekumeniczna pod patronatem Watykanu i Gene
wy poświęcona światowej współpracy w zagadnieniach roz
woju ekonomicznego (Bejrut, Liban),
IV Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Uppsali (Szwecja): koncen
tracja uwagi na problemach politycznych, społecznych, raso
wych i ekonomicznych, liczba Kościołów członkowskich ŚRK
wzrasta do 235,
specjalna podkomisja podejmuje badania nad możliwością
przystąpienia Kościoła Rzymskokatolickiego do ŚRK (wyniki
ogłoszono w 1972 r.),
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— gapież Paweł VI składa wizytę w siedzibie ŚRK w Genewie,
— SRK uchwala Program Zwalczania Rasizmu,
— Światowa Konferencja Pomocy Ekumenicznej dla Projektów
Rozwojowych zorganizowana przez ŚRK w Montreux (Śzwajcaria),
— ŚRK powołuje do życia Komisję do Spraw Kościelnej Służby
w Rozwoju,
— ŚRK organizuje konsultację z przedstawicielami różnych religii w Ajaltoun k. Bejrutu (Liban),
— eksperymentalne wprowadzenie w życie nowej struktury ŚRK
(obowiązuje ona do dnia dzisiejszego),
— ŚRK publikuje dokument na temat zasad prowadzenia dialo
gu z przedstawicielami religii niechrześcijańskich,
— posiedzenie Komisji Wiara i Ustrój Kościoła ŚRK pod hasłem:
„Jedność Kęścioła — jedność ludzkości” (Louvain, Belgia),
— połączenie Światowej Rady Wychowania Chrześcijańskiego ze
Światową Radą Kościołów,
— opublikowanie trzeciego sprawozdania Wspólnej Grupy Ro
boczej Watykan-Genewa,
■73 — Światowe Zgromadzenie Komisji do Spraw Misji Świato
wej i Ewangelizacji pod hasłem: „Zbawienie świata w czasach
dzisiejszych” (Bangkok, Tajlandia),
— ŚRK publikuje studium pt.: „Przemoc, niestosowanie przemo
cy a walka o sprawiedliwość społeczną”,
— Komisja Wiara i Ustrój ŚRK przyjmuje wstępne uzgodnienia
na temat chrztu, eucharystii i urzędu duchownego (Akra,
Ghana),
— druga konsultacja ŚRK z przedstawicielami różnych religii
(Colombo, Sri Lanka),
— druga konferencja ŚRK poświęcona problemom rozwoju
(Montreux, Szwajcaria),
— sekretarz generalny ŚRK, dr Philip Potter, wygłasza na
IV Sympozjum Biskupów w Rzymie referat poświęcony ewan
gelizacji,
— V Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Nairo
bi (Kenia) liczba Kościołów członkowskich wzrasta do 286,
— opublikowanie czwartego sprawozdania Wspólnej Grupy Ro
boczej Watykan-Genewa,
— pierwsze spotkanie kierownictwa ŚRK z reprezentantami Ko
ściołów członkowskich z krajów socjalistycznych Europy
Wschodniej (Budapeszt, Węgry),
— konsultacja teologiczna ŚRK na temat dialogu z przedstawi
cielami innych religii; opracowanie wytycznych (Cziang Maj,
Tajlandia),
— konsultacja ŚRK w sprawie militaryzmu (Glion, Szwajcaria),
— posiedzenie Komisji Wiara i Ustrój Kościoła ŚRK; przyjęcie
dokumentu: „Uzasadnienie nadziei, która jest w nas” (Banga
lore, Indie),
— ŚRK przy współpracy watykańskiego Sekretariatu do Spraw
Jedności Chrześcijan, publikuje „Ekumeniczny Kalendarz
Modlitw” (polski przekład ukazuje się w 1980 r.),
— ŚRK wspiera finansowo Front Patriotyczny w Zimbabwe; decy
zja ta pociąga za sobą wystąpienie dwóch Kościołów z Rady,
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— Konferencja Światowa „Wiara, Nauka i Przyszłość” zorgani
zowana przez ŚRK (Cambridge k.Bostonu, USA),
— Światowe Zgromadzenie Komisji do Spraw Misji Światowej i
Ewangelizacji ŚRK pod hasłem: „Przyjdź Królestwo Twoje”
(Melbourne, Australia),
— drugie spotkanie kierownictwa ŚRK z reprezentantami Koś
ciołów członkowskich z krajów socjalistycznych Europy
Wschodniej (Budapeszt, Węgry),
— międzynarodowa konferencja ŚRK „Kobieta w Kościele i spo
łeczeństwie”,
— ŚRK zwołuje międzynarodowe forum w sprawie broni atomo
wych (Amsterdam, Holandia),
— Watykan i Genewa tworzą Wspólną Grupę Doradczą do spraw
współpracy w dziedzinie myśli i działalności społecznej (zaj
muje ona miejsce rozwiązanego w 1980 r. Wspólnego Komite
tu do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju),
— Wspólna Grupa Robocza Watykan-Genewa publikuje doku
ment pt. „Wspólne świadectwo”,
— posiedzenie Komisji Wiara i Ustrój ŚRK*przyjmuje uzgodnio
ny tekst na temat chrztu, eucharystii i urzędu duchownego
(Lima, Peru),
— SRK przyjmuje na posiedzeniu Komitetu Naczelnego doku
ment: „Misja i ewangelizacja — deklaracja ekumeniczna”
(Genewa),
— VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Van
couver (Kanada), liczba Kościołów członkowskich ŚRK wzra
sta do 301,
— opublikowanie piątego sprawozdania Wspólnej Grupy Robo
czej Watykan-Genewa,
— papież Pan Paweł II składa wizytę w siedzibie ŚRK w Gene
wie; z tej okazji obie strony publikują „Wspólne oświadcze
nie”,
— Komitet Naczelny ŚRK wybiera Emilio Castro na stanowisko
sekretarza generalnego,
— sekretarz generalny SRK, dr Emilio Castro, apeluje do prezy
denta USA Ronalda Reagana i sekretarza generalnego KPZR
Michaiła Gorbaczowa o uczynienie konkretnych kroków na
rzecz pokoju,,
— Konsultacja ŚRK „Diakonia 2000”; jej celem jest sformułowa
nie i sprecyzowanie ekumenicznego świadectwa i służby dla
wszystkich kontynentów (Lamąka, Cypr),
— międzynarodowa konsultacja ŚRK poświęcona dzieleniu się
posiadanymi zasobami, tj. sprawiedliwszemu podziałowi bo
gactw między krajami Północy i Południa (El Escorial, Hisz
pania), ,
— siedzibę ŚRK w Genewie odwiedza patriarcha ekumeniczny
Konstantynopola Dimitrios I,
— ŚRK ogłasza najbliższe dziesięciolecie „dekadą solidarności
Kościołów z kobietami”,
— Komitet Naczelny na posiedzeniu w Hanowerze (RFN) uczcił
40 rocznicę utworzenia Światowej Rady Kościołów.
Opr.: Karol Karski
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Z zagranicy
— Znany ekumenista katolicki, bp Paul-Werner Scheele, ukończył 6 kwietnia 60 rok
życia. Podstawową formację ekumeniczną uzyskał on dzięki II Soborowi Watykańskie
mu. W 1971 r. stanął na czele Instytutu Ekumenicznego im. Möhlera w Paderbornie
(RFN). W 1975 r. otrzymał sakrę biskupią. Sprawuje on szereg odpowiedzialnych funkcji
ekumenicznych, m.in. jest członkiem watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan, Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, współprzewodniczącym Wspólnej
Komisji Katolicko-Luterańskiej, przewodniczącym Komisji Ekumenicznej Niemieckiej
Konferencji Biskupów.
— Dnia 12 kwietnia minęła 150 rocznica śmierci Johanna Adama Möhlera, jednego z
najwybitniejszych prekursorów ekumenizmu w Kościele Rzymskokatolickim (sylwetkę
jego zamieścimy w jednym z najbliższych numerów).
— Pod koniec 1987 r. władze Singapuru zamknęły biura Chrześcijańskiej Konferen
cji Azji, ekumenicznej organizacji regionalnej zrzeszającej ponad 100 Kościołów i krajo
wych rad ekumenicznych. W uzasadnieniu stwierdzono, że organizacja ta znajduje się
pod wpływami komunistycznymi. W dniach 12—15 kwietnia obradował w Hongkongu
Komitet Generalny Chrześcijańskiej Konferencji Azji, który postanowił ulokować swe
biura w czterech różnych krajach. Sekretariat generalny znajdować się będzie w Japonii,
wydział informacji w Hongkongu, wydziały do spraw rozwoju i służby, misji i ewangeli
zacji oraz teologii przeniosą się do Tajlandii, natomiast wydziały edukacji, kobiet i mło
dzieży na Filipiny. W liście otwartym do Kościołów członkowskich i „przyjaciół ruchu
ekumenicznego” Komitet Generalny nazwał zarzuty władz Singapuru stawiane ChKA
nieusprawiedliwionymi i nie do utrzymania.
— W związku z przygotowaniami do Światowej Konferencji Misyjnej (odbędzie się
ona w 1989 r. w USA) w dniach 16-24 kwietnia odbyła się w Salonikach (Grecja) konsul
tacja, która zgromadziła 60 przedstawicieli Kościołów prawosławnych z Europy i Bli
skiego Wschodu. Zapoznano się z aktualną działalnością misyjną prawosławia oraz wy
słuchano teologicznych przemyśleń na temat składania świadectwa w środowiskach mu
zułmańskich, komunistycznych, pluralistycznych i zsekularyzowanych.
— W Höchst (Odenwald, RFN), odbyło się w dniach 18—23 kwietnia XXV posiedze
nie dorbczne Ewangelickiej Grupy Roboczej do Spraw Konfesyjnych w Europie. Zgroma
dziło ono 30 uczestników z osiemnastu Kościołów ewangelickich i sześciu organizacji
ekumenicznych. Ze złożonych sprawozdań wynikało, że sytuacja ekumeniczna w różnych
krajach Europy przedstawia się odmiennie. W Holandii, Szwajcarii i Austrii, po okresie
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ekumenicznego postępu, który szczególnie dawał się odczuć na płaszczyźnie lokalnej,
wzrasta niepokój z powodu pogarszającego się klimatu ekumenicznego. W niektórych
krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej nadal brakuje struktur umożli
wiających rozmowy ewangelicko-katolickie. Najlepiej sytuacja przedstawia się w obu
państwach niemieckich, gdzie dialog katolicko-ewangelicki przebiega bez większych za
kłóceń. Uczestnicy obrad doszli do wniosku, że biorąc generalnie, stosunki Kościołów
ewangelickich z Kościołem Rzymskokatolickim w Europie charakteryzują się aktualnie
raczej stagnacją niż pozytywnym rozwojem.
— W Barcelonie (Hiszpania) odbyło się w dniach 18—24 kwietnia Wspólne Posiedze
nie Prezydium i Komitetu Doradczego Konferencji Kościołów Europejskich. Przedmio
tem dyskusji były takie sprawy, jak: pokój, sprawiedliwość, prawa człowieka, praca stu
dyjna nad modelem misji w zsekularyzowanej Europie, problemy kobiet, pomoc między
kościelna, opieka nad uchodźcami, stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim. Szczegól
nie wiele uwagi poświęcono przygotowaniom do Europejskiej Konferencji na rzecz Poko
ju i Sprawiedliwości, która odbędzie się w maju 1989 r. w Bazylei (Szwajcaria). Jest ona
przygotowywana wspólnie przez KKE i Radę Konferencji Episkopatów Europy. Dzięki
przyjęciu dwóch nowych Kościołów (Unia Kongregacjonalna Szkocji i Szkocki Kościół
Episkopalny) liczba Kościołów członkowskich KKE wzrosła do 120. Z Polski w obradach
uczestniczył bp Zdzisław Tranda — zwierzchnik duchowy Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego.
— W wieku 84 lat zmarł 23 kwietnia dr Michael Ramsey, w latach 1961—1974 arcy
biskup Canterbury i prymas Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Urodził się w 1904 r. w
Cambridge. Po ukończeniu studiów teologicznych pracował najpierw jako kapłan, potem
jako profesor teologii. W 1952 r. został biskupem Durham, w 1956 r. arcybiskupem Yor
ku, w 1961 r. setnym z kolei arcybiskupem Canterbury. Po objęciu tego stanowiska udał
się z oficjalną delegacją do Związku Radzieckiego na zaproszenie Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego. W 1964 r. witał w Anglii patriarchę Moskwy i całej Rusi, Aleksego.
Szczególnie wiele uwagi poświęcał rozwojowi niezależnych państw w Afryce; odbył kilka
podróży na ten kontynent. III Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w New
Delhi w 1961 r. wybrało go na stanowisko jednego z sześciu prezydentów Rady. Funkcję
tę sprawował do 1968 r. W1962 r. odwiedził w Stambule patriarchę ekumenicznego Kon
stantynopola Athenagorasa I. W istotny sposób przyczynił się do utworzenia w 1964 r.
Wspólnej Komisji Teologicznej Anglikańsko-Rzymskokatolickiej. W 1966 r. spotkał się
osobiście w Rzymie z papieżem Pawłem VI. W okresie jego rządów rozpoczął działalność
Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego Anglii. Wielkim rozczarowaniem dla Ramsey’a było nie zaaprobowanie przez wymaganą siedemdziesięciopięcioprocentową więk
szość Synodu planu ponownego zjednoczenia anglikanów i metodystów angielskich.
— W Wenecji odbyło się w dniach 27 kwietnia — 4 maja doroczne posiedzenie Wspó
lnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów. Pod
czas obrad stwierdzono, że współpraca w różnych dziedzinach rozwija się pomyślnie.
Wysłuchano sprawozdań z obrad Synodu Biskupów poświęconego sprawom laikatu (Sy
nod odbył się w 1987 r.), z opieki duszpasterskiej nad małżeństwami mieszanymi oraz ze
współpracy w kwestiach społeczno-etycznych. Kontynuowano pracę nad dokumentem
poświęconym formacji ekumenicznej na wszystkich szczeblach życia kościelnego, poczy
niono też wstępne przygotowania do opracowania szóstego oficjalnego raportu, który w
1991 r. zostanie przedłożony VII Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Rady Kościołów i Wa
tykanowi. Z zadowoleniem stwierdzono aktywny udział Kościoła Rzymskokatolickiego
na płaszczyźnie krajowej, kontynentalnej i światowej w pracach przygotowawczych do
Światowej Konferencji na rzecz Pokoju, Sprawiedliwości i Zachowania Stworzenia, organi
zowanej przez ŚRK w 1990 r. Kontynuowano dyskusję nad ekumenicznymi implikacja
mi pojęcia „hierarchia prawd” zawartego w Dekrecie „O ekumenizmie” Vaticanum II.
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Odpowiedni dokument ma być gotowy w 1989 r. Podczas przyszłorocznego posiedzenia
ma być również przedstawiony projekt dokumentu dotyczący pojęcia Kościoła lokalnego
i uniwersalnego. Zapoznano się z aktualnym stanem debaty nad dokumentem konwer
gencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego”. Z satysfakcją odnotowano
fakt, że wzrasta liczba krajowych rad ekumenicznych, których pełnoprawnym członkiem
jest Kościół Rzymskokatolicki.
— W Wielkiej Brytanii zmarł w kwietniu Victor K.W. Hayward, duchowny baptystyczny i znany działacz ekumeniczny. Żył 80 lat. W Światowej Radzie Kościołów w Gene
wie, w której pracował w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych,
Hayward był kolejno zastępcą sekretarza generalnego, sekretarzem studyjnym do spraw
misji i ewangelizacji oraz kierownikiem Sekretariatu ds. stosunków z krajowymi radami
ekumenicznymi. W 1971 r. zwołał on w Genewie I Światową Konsultację Rad Ekumeni
cznych, na którą przybyło ponad 100 osób reprezentujących 66 rad krajowych.
— Z inicjatywy Konferencji Kościołów Europejskich w dniach 2—6 maja odbyła się
w Sigtuna (Szwecja) druga konsultacja poświęcona działalności misyjnej w zsekularyzowanej Europie. Temat obrad brzmiał: „Biblijne aspekty misji”. Konsultacja zgromadziła
50 uczestników z 19 krajów Europy. Stwierdzono m.in., że chrześcijanie nie powinni do
patrywać się w zsekularyzowanym społeczeństwie wroga, lecz odkrywać w nim nowe
oznaki miłującej i cierpiącej obecności Boga, z drugiej jednak strony nie powinni przymy
kać oczu na to, co w naszym społeczeństwie postchrześcijańskim jest destruktywne i wie
loznaczne. Ustalono, że uczestnicy następnej konsultacji zajmą się praktycznymi aspek
tami misji.
— Prymas Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, arcybiskup Canterbury dr Robert
Ruńcie wypowiedział się optymistycznie na temat możliwości zbliżenia między anglikanizmem a katolicyzmem rzymskim. Podczas wizyty w Berlinie Zachodnim (9 maja) abp
Ruńcie ocenił dialog anglikańsko-katolicki lepiej niż rozmowy anglikańsko-prawosławne. Ale i w tych ostatnich rozmowach daje się zauważyć stopniowy postęp. W dwóch run
dach dialogu anglikańsko-katolickiego udało się uzyskać zgodność poglądów w wielu do
tychczas spornych kwestiach. Zdaniem abp. Ruńcie, pierwszym krokiem na drodze do
zjednoczenia będzie uznanie anglikańskiego urzędu duchownego przez Kościół Rzymsko
katolicki. Krok ten jest możliwy bez wnikania w kwestię ordynacji kobiet. Jak wiadomo,
niektórzy członkowie Wspólnoty Kościołów Anglikańskich dopuszczają kobiety do urzę
du duchownego.
— Wybitny teolog ewangelicko-reformowany, jeden z założycieli szeroko znanej w
świecie Wspólnoty Ekumenicznej w Taize (Francja) br. Max Thurian został kapłanem
rzymskokatolickim. Wspólnota, do której należy, zakomunikowała 10 maja, że święceń
kapłańskich udzielił mu kard. Corrado Ursi, były arcybiskup Neapolu. Thurian pozosta
nie członkiem Wspólnoty w Taize. Kilku swoim hiszpańskim przyjaciołom Thurian miał
niedawno powiedzieć, iż doszedł do przekonania, że prawdziwym Kościołem jest Kościół
Ojców i że ten istnieje dzisiaj nadal w Kościele katolickim. Najchętniej decyzję swoją
trzymałby w tajemnicy, by — jak powiedział — „nie zaszkodzić ekumenizmowi”.
— Prezydenci Światowej Rady Kościołów wystosowali z okazji Święta Zesłania Du
cha Świętego (22 maja) swoje tradycyjne orędzie do Kościołów członkowskich na całym
świecie. Czytamy w nim, że Zesłanie Ducha Świętego jest dla chrześcijan okazją, aby mó
wić o działalności Ducha Bożego w świecie. Lecz z Biblii wiemy, że Duch udziela się nie
tyle przez słowa, ile raczej przez pełne mocy czyny. Duch Boży działa także dzisiaj wśród
nas. Bezustannie pociesza nas i kieruje nami, daje nam życie i wsparcie. Tworzy obszary
pokoju przez redukcję broni atomowej. Oświeca i inspiruje tych, którzy walczą o sprawie
dliwość i godność ludzką i którzy w każdym społeczeństwie kroczą trudną drogą naślado
wania Chrystusa (...) Duch Święty dodaje nam odwagi, która sprawia, że w obliczu ludz
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kiego cierpienia i ludzkiej niemocy potrafimy wspólnie modlić się: „Abba”. Dodaje nam
mocy do wspólnej walki o udział wszystkich w dobrym stworzeniu Boga.
— W miejscowości Baar (Szwajcaria) obradowała w dniach 23—29 maja Grupa Ro
bocza ds. Dialogu z Przedstawicielami Religii Światowej Rady Kościołów. Uczestnicy
obrad próbowali znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: jakie zmiany dokonały się
przez minione 50 lat, tj. od III Światowej Konferencji Misyjnej w Tambaram (Indie), w
podejściu ruchu ekumenicznego do działalności misyjnej i dialogu z wyznawcami religii
niechrześcijańskich? Inny problem, któremu poświęcono wiele uwagi, dotyczył pluraliz
mu jako charakterystycznej cechy współczesnego życia i stosunków międzyludzkich.
— Luterański Instytut Badań Ekumenicznych wspólnie z Instytutem Ekumenicznym
Uniwersytetu Papieskiego w Salamance (Hiszpania) zorganizował na początku czerwca
w Strasburgu (Francja) konsultację na temat apostolskości kościoła. Uczestniczyło w
niej dziesięciu teologów katolickich i trzynastu ewangelickich z różnych krajów. Podobne
konsultacje odbywały się w latach 1971, 1980 i 1983 w Salamance. Uczestnicy obrad za
stanawiali się nad tym, w jaki sposób urząd duchowny, zwłaszcza urząd biskupa, może
zagwarantować zgodność tradycji postapostolskiej z pierwotnym świadectwem apostol
skim spotykanym w Nowym Testamencie? Inne pytania brzmiały: Czy sukcesja apostolska
jest bezwzględnie konieczna dla zachowania wierności apostolskiemu posłannictwu? Kto
w Kościele ma prawo decydować o tym, czy wykład Biblii jest właściwy czy fałszywy?
— Dnia 3 czerwca minęła 25 rocznica śmierci papieża Jana XXIII, którego pontyfi
kat miał przełomowe znaczenie nie tylko dla życia wewnętrznego Kościoła Rzymskokato
lickiego, ale i dla jego otwarcia się wobec innych Kościołów chrześcijańskich. Jan XXIII
(właściwe nazwisko: Angelo Guiseppe Roncalli) urodził się w 1881 r.-w Bergamo (północ
ne Włochy). W 1904 r. został wyświęcony na kapłana. Poczynając od 1925 r. znajdował się
przez blisko 20 lat w służbie dyplomatycznej w Bułgarii, Turcji i Grecji. W okresie tym
nawiązał żywe stosunki z prawosławiem. W 1944 r. został nuncjuszem w Paryżu. W okre
sie tym utrzymywał intensywne kontakty z przedstawicielami protestantyzmu francu
skiego. W 1952 r. otrzymał kapelusz kardynalski, w rok później został patriarchą Wene
cji. 28 października 1958 r. konklawe wybrało go papieżem. Obierając jako papież imię
Jan chciał podkreślić, że pragnie wzorować się na autorze Ewangelii o tym samym imie
niu. Z powodu zaawansowanego wieku (w chwili wyboru miał 77 lat) był traktowany po
czątkowo jako „papież przejściowy”, ale wkrótce wzbudził podziw całego świata. Udało
mu się wprowadzić Kościół Rzymskokatolicki w nową epokę. Od początku swego ponty
fikatu wyrażał zdecydowaną wolę działania na rzecz jedności chrześcijaństwa i odnowy
Kościoła „w głowie i członkach” w świetle świadectwa biblijnego („aggiomamento”),
W przemówieniu do kardynałów 25 stycznia 1959 r. zapowiedział niespodziewanie zwo
łanie Soboru, a w encyklice „Ad Petri cathedram” (29 czerwca 1959) wyszczególnił moty
wy przewodnie tego zgromadzenia kościelnego — prawda, jedność, pokój, miłość. Sobór,
w jego rozumieniu, miał służyć sprawie ponownego zjednoczenia z „braćmi odłączony
m i”. 11 października 1962 r. dokonał otwarcia pierwszej sesji II Soboru Watykańskiego.
Drugiej sesji Soboru nie dożył. Przełomowe znaczenie miały też jego dwie encykliki:
„Mater et Magistra” (1961) i „Pacem in terris” (1963).
— Abuna Tekle Haimanot, patriarcha Etiopskiego Kościoła Prawosławnego, zmarł 5 czer
wca w wieku 70 lat. Stanowisko patriarchy objął w 1976 r. po usunięciu przez władze pań
stwowe patriarchy Thewophilosa. Wybór Haimanota wzbudził kontrowersje, jako że po raz
pierwszy w wyborze patriarchy uczestniczyli świeccy. Zgodnie z tradycją prawosławia, pa
triarchę wybiera synod biskupów. Z powodu naruszenia tej tradycji niektóre Kościoły pra
wosławne zbojkotowały jego intronizację. Przed wyborem na stanowisko patriarchy Haima
not był zwykłym mnichem znanym z ascetycznego trybu życia. Wędrował po południowych
regionach Etiopii jako ewangelista. Jako patriarcha pojawiał się publicznie w dalszym ciągu
w stroju zwykłego mnicha. Etiopski Kościół Prawosławny zrzesza 16 milionów wiernych.
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— Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w Toronto (Kanada) odbyła się w dniach
5—12 czerwca pierwsza międzynarodowa konferencja kobiet — wyznawczyń różnych religii. Uczestniczyło w niej ok. 60 kobiet reprezentujących chrześcijaństwo, judaizm,
islam, hinduizm, buddyzm, sikhizm, bahaizm i wierzenia pierwotne Ameryki Północnej.
Uczestniczki przybyły z wszystkich kontynentów. Podczas obrad podjęto następujące te
maty: interpretacja ksiąg świętych z punktu widzenia kobiety, prawo rodzinne, wycho
wanie dla pokoju, walka z wyzyskiem i rasizmem. Zgodnie stwierdzono, że spotkanie to
przyczyniło się wydatnie do przezwyciężenia stereotypów, lepszego porozumienia i oka
zywania sobie większego respektu.
— Rosyjski Kościół Prawosławny zorganizował w dniach 5—16 czerwca w Moskwie,
Kijowie, Leningradzie i Włodzimierzu oficjalne obchody 1000-lecia chrztu Rusi, które
zgromadziły ok. 500 gości zagranicznych — wybitnych przedstawicieli wszystkich znacz
niejszych Kościołów chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich z przeszło 100 krajów
świata. Obecni byli m.in.: watykański sekretarz stanu kard. Agostino Casaroli, przewod
niczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan kard. Jan Willebrands, pry
mas Wspólnoty Kościołów Anglikańskich arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie, sekre
tarz generalny Światowej Rady Kościołów dr Emilio Castro, prezydent Światowej Fede
racji Luterańskiej bp Johannes Hanselmann. Kościoły polskie reprezentowali: metropoli
ta Bazyli — zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, kard. Jó
zef Glemp — prymas Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Tadeusz Majewski —
zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Obecny był także prezes Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Społecznego Kazimierz Morawski. W oczy rzucała się natomiast nieobec
ność oficjalnych delegacji patriarchatów Konstantynopola i Aleksandrii oraz Kościoła
Prawosławnego Grecji. Przyczyną tej nieobecności miały być nieporozumienia kanonicz
ne polegające na tym, że Rosyjski Kościół Prawosławny usamodzielnił przed kilkunastu
laty utworzone przezeń Kościoły prawosławne w USA i Japonii, która to decyzja w opinii
Konstantynopola, Aleksandrii i Aten była nieuprawniona. Rozpoczęcie obchodów jubile
uszowych zbiegło się z miłą niespodzianką: władze radzieckie postanowiły zwrócić Ko
ściołowi historyczny klasztor — tzw. Ławrę Peczorską w Kijowie. Klasztor ten, założony
w połowie XI w., był przez całe stulecia duchowym ośrodkiem prawosławia na Rusi.
Przewodniczący rządowej Rady ds. Religii Konstanty Charczew stwierdził przy okazji, że
władze radzieckie pragną jak najszybciej opracować nowe ustawodawstwo religijne,
gdyż obecne ustawy nakładają na Kościoły duże ograniczenia. W nawiązaniu do tej zapo
wiedzi Synod Krajowy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, obradujący w Zagorsku w
dniach 6—9 czerwca, przyjął nowy statut Kościoła, który przewiduje jego większą nieza
leżność od instytucji państwowych i samodzielną działalność społeczną. Z ogłoszonych
przez Kościół danych wynika, że Rosyjski Kościół Prawosławny dzieli się na 67 diecezji, a
te z kolei na 6893 parafii. Opiekę duszpasterską nad wiernymi sprawuje 74 biskupów,
6674 kapłanów i 723 diakonów. W 21 klasztorach żyje 1190 mnichów i mniszek. W akade
miach teologicznych w Zagorsku i Leningradzie studiuje 2000 osób. Liczbę wiernych oce
nia się na 50—70 milionów. Od początku 1971 r. ochrzczono 30 min ludzi. Uroczystości
milenijne w Moskwie zostały zakończone 13 czerwca pięknym akcentem — położeniem
kamienia węgielnego pod nowy kościół w nowej dzielnicy Odincowo. Kościół ten, pod we
zwaniem 1000-lecia Chrztu Rusi, będzie pierwszym po roku 1917 nowo wybudowanym w
Moskwie kościołem. Przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Andriej Gromyko podejmu
jąc 11 czerwca delegacje kościelne z całego świata na Kremlu, podkreślił, że nikt nie może
zaprzeczyć roli Kościoła rosyjskiego w historii naszego narodu.
\

— Międzynarodowy Komitet Anglikańsko-Luterański opublikował 6 czerwca ra
port, w którym stwierdza się, że nadszedł czas do natychmiastowego ustanowienia pełnej
wspólnoty. Komitat proponuje praktyczne kroki wiodące do tego celu. Sugeruje się, aby
władze zwierzchnie wszystkich Kościołów regionalnych lub krajowych zaakceptowały
zgodność poglądów w sprawach wiary, o których mówi raport, i uznały się wzajemnie za
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praw dziw y Kościół kierujący się zasadami Ewangelii. Następnie mają być utworzone
prowizoryczne struktury do wyrażenia stopnia osiągniętej jedności i popierania dalszego
jej rozwoju. Raport wymienia tutaj 17 możliwości. Kolejnym etapem ma być „uroczystość
liturgiczna”, podczas której reprezentanci każdej tradycji zademonstrują publicznie
ustanowienie pełnej wspólnoty.
— Biskup katolicki Arundel i Brighton Cormac Murphy O’Connor, współprzewodni
czący Międzynarodowej Komisji Teologicznej Katolicko-Anglikańskiej, wypowiedział
dnia 15 czerwca w wywiadzie prasowym opinię, że kapłaństwo kobiet w łonie wspólnoty
anglikańskiej jest wielką przeszkodą na drodze do ponownego zjednoczenia z Kościołem
katolickim. Osobiście, podkreślił bp Murphy O’Connor, jest mi bardzo przykro, że kwe
stia kapłaństwa kobiet grozi rozdarciem w łonie samego anglikanizmu.
— Na zaproszenie Kościoła Prawosławnego Finlandii, w klasztorze Uusi Valamo
obradowała w dniach 19—27 czerwca Międzynarodowa Komisja Teologiczna Prawosławno-Rzymskokatolicka. W wyniku obrad przyjęto trzeci oficjalny dokument, którego pełny
tytuł brzmi: „Sakrament święceń w sakramentalnej strukturze Kościoła przy szczegól
nym uwzględnieniu znaczenia sukcesji apostolskiej dla uświęcenia i jedności ludu Boże
go”. Dokument składa się z 57 paragrafów i dzieli się na cztery rozdziały: Chrystus a
Duch Święty; kapłaństwo w Bożym planie zbawienia; urząd biskupa, kapłana i diakona;
sukcesja apostolska. W tekście czytamy, iż w okresie nie podzielonego Kościoła tak na
Wschodzie jak i na Zachodzie, sakramentalna i synodalna wspólnota biskupów była bło
gosławieństwem i potwierdzeniem wspólnoty wiary i sakramentów. Dialog teologiczny
między Kościołami ukazał, że istnieje wspólna tradycja święceń. To samo dotyczy sakra
mentalnej struktury Kościoła i sukcesji apostolskiej. Struktura Kościoła wyraża się w sakramentalności święceń biskupa, kapłana i diakona. Nie oznacza to jednak, że Kościół
Prawosławny i Rzymskokatolicki osiągnęły już pełną jedność i wspólnotę sakramentalną.
Istnieją jeszcze poważne problemy, które wymagają rozwiązania. Jednym z nich jest kwe
stia formy autorytetu w Kościele. Obradami kierowali: kard. Jan Willebrands, przewod
niczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, i metropolita Stylianos —
grecko-prawosławny arcybiskup Australii. Uczestnicy obrad zajęli się także katolickimi
Kościołami wschodnimi (tzw. Kościołami unickimi). Powołano komisję badawczą, która
wyniki swojej pracy przedłoży na następnym posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Teo
logicznej w lutym 1990 r. w Monachium. Podczas tego spotkania przedłożony zostanie
także projekt kolejnego, czwartego dokumentu, zatytułowany: „Eklezjologiczne i kanoni
czne następstwa sakramentalnej struktury Kościoła. Koncyliaryzm i autorytet w Koście
le”. Dwa pierwsze dokumenty z rozmów, opublikowane w 1982 i 1987 r., nosiły następu
jące tytuły: „Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej” oraz
„Wiara, sakramenty i jedność Kościoła” (ich polskie przekłady zamieściliśmy na naszych
łamach, nr 1 z 1983 r. i nr 1 z 1988 r.).
— W Addis Abebie (Etiopia) obradował w dniach 22—30 czerwca Komitet Wykona
wczy Światowej Federacji Luterańskiej. Programowy referat pt. „Wspólnota kościelna w
Światowej Federacji Luterańskiej” wygłosił prezydent organizacji bp Johannes Hansel
mann. Powiedział on, że dążenia do ściślejszej wspólnoty wewnątrzluterańskiej są „czę
ścią starań o szeroko pojętą jedność i wspólnotę Kościoła Jezusa Chrystusa”. Podkreślił
zobowiązanie wspólnoty luterańskiej do zaangażowania ekumenicznego. Światowa Rada
Kościołów i Światowa Federacja Luterańska „nie konkurują ze sobą, lecz wzajemnie się
uzupełniają”. Sekretarz generalny ŚFL dr Gunnar Staalsett wyraził pogląd, że nie do
utrzymania jest dzisiaj „stara teza” stawiająca znak równości między działalnością mi
syjną a imperializmem i kapitalizmem. Z dzisiejszym pojęciem misji łączy się służba na
rzecz ludzi oraz wysiłki na rzecz podniesienia świadomości narodowej, pokoju i sprawie
dliwości. Komitet Wykonawczy poczynił przygotowania do najbliższego VIII Zgromadze
nia Ogólnego, które zbierze się w Kurytybie (Brazylia) od 30 stycznia do 8 lutego 1990 r.
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Ustalono, że obrady toczyć się będą pod hasłem: „Usłyszałem krzyk mego ludu”; inspira
cji dostarczyły tutaj słowa z II Księgi Mojżeszowej 3,7. Cztery podtematy sformułowano
następująco: „Życie we wspólnocie”, „Ratunek i uzdrawianie”, „Pokój i sprawiedliwość”
i „Wyzwolone stworzenie”. 40% delegatów stanowić będą kobiety. Przez przyjęcie nie
wielkiego Kościoła Luterańskiego z Wielkiej Brytanii (750 członków) liczba Kościołów
członkowskich ŚFL wzrosła do 105. Po dziesięcioletnich rokowaniach rząd etiopski zgo
dził się wypłacić odszkodowanie wartości miliona marek zachodnioniemieckich za upań
stwowioną w 1977 r. radiostację „Głos Ewangelii” w Addis Abebie, która była własnością
Federacji. Pieniądze te zostaną przeznaczone na cele charytatywne, zwłaszcza dla głodu
jącej ludności Etiopii.
— Dnia 26 czerwca zmarł w Bazylei (Szwajcaria) w wieku 83 lat światowej sławy te
olog rzymskokatolicki — Hans Urs von Balthasar. W latach pięćdziesiątych opublikował
on pracę poświęconą prezentacji poglądów najwybitniejszego teologa protestanckiego
XX wieku — Karola Bartha. Zmarły był współzałożycielem teologicznego czasopisma
„Communio”, ukazującego się w wielu wersjach językowych (także w polskiej). Papież
Paweł VI powołał go w 1969 r. w skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wiele
wyższych uczelni katolickich nadało mu honorowe stopnie naukowe i odznaczenia. Za
działalność na polu ekumenicznym otrzymał także tytuł doktora honoris causa Wydziału
Ewangelickiego w Edynburgu, a patriarcha Konstantynopola Athenagoras I nadał mu
Złoty Krzyż Świętej Góry Athos. Zmarł dwa dni przed nadaniem mu godności kardynal
skiej.
— Podczas wizyty duszpasterskiej w Austrii papież Jan Paweł II wziął udział
26 czerwca w nabożeństwie ekumenicznym w Salzburgu, które odbyło się w tamtejszym
kościele ewangelickim. Witający papieża biskup ewangelicki Dieter Knall wypowiedział
się za wzajemnym dopuszczeniem katolików i protestantów do Stołu Pańskiego. „Kościół
Ewangelicki nie czuje się uprawniony do wyłączania ochrzczonych z udziału w sakra
mencie ołtarza”. Kościół kierując się przede wszystkim miłością chrześcijańską czuje
współodpowiedzialność duszpasterską za stale rosnącą liczbę małżeństw mieszanych wyznaniowo — podkreślił bp Knall w obecności przedstawicieli 13 Kościołów i wyznań
chrześcijańskich. Jednocześnie wyraził on radość z powodu wspólnego nabożeństwa. „Ze
zdziwieniem możemy stwierdzić, że Duch Boży nie przestał wśród nas działać, w przeci
wnym razie nie bylibyśmy tutaj zgromadzeni jako chrześcijanie różnych tradycji, w tym
także teologowie i biskupi, aby wspólnie przeżyć to nabożeństwo”. Jan Paweł II stwier
dził w odpowiedzi, że podział chrześcijan podczas Eucharystii sprawia mu duży ból. Ko
ściół Rzymskokatolicki nie pozwala na wspólne nabożeństwa komunijne z niekatolikami.
Zaapelował do Kościołów ewangelickich o okazanie zrozumienia dla urzędu kapłańskie
go i biskupiego w Kościele Rzymskokatolickim. Każdy krok w tym kierunku „będzie też
krokiem do pełnej wspólnoty eucharystycznej”. Wśród licznych podróży Jana Pawła II
był to pierwszy przypadek, że papież przystał na propozycję uczestnictwa w nabożeń
stwie ekumenicznym w świątyni ewangelickiej. Austriacki biskup starokatolicki Niko
laus Hummel wyraził opinię, że był to ze strony papieża godny uwagi gest.
— Podczas uroczystego nabożeństwa odprawionego w intencji świętych patronów
Rzymu Piotra i Pawła (29 czerwca), papież Jan Paweł II mówił o potrzebie umocnienia je
dności Kościoła Rzymskokatolickiego, opartej na wierze i wierności tradycji. Jednocze
śnie zwrócił uwagę na znaczenie urzędu papieskiego dla Kościoła. Witając delegację Pa
triarchatu prawosławnego Konstantynopola pod przewodnictwem metropolity Szwajca
rii Damaskinosa, papież mówił o życzeniu Rzymu wzmocnienia „braterskich stosunków z
Kościołem siostrzanym”. Celem wspólnych wysiłków musi być przywrócenie pełnej jed
ności między obu Kościołami — podkreślił Jan Paweł II.
— Ewangelicki Instytut Badań Konfesyjnych w Benesheim (RFN) opublikował
30 czerwca oświadczenie w sprawie ekskomunikowanego przez Rzym tradycjonalisty
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arcbp. Marcela Lefebvre’a. Zdaniem Instytutu, jest rzeczą „paradoksalną i tragiczną”, że
rozłam kościelny, spowodowany samowolną konsekracją 4 biskupów przez Lefebvre’a,
następuje właśnie za pontyfikatu papieża, „który sam uchodzi za uosobienie konserwa
tyzmu”. Przez ekskomunikę Lefebvre’a papież Jan Paweł II jawi się jako „człowiek środ
ka”, który opowiada się za ekumenicznym otwarciem i dialogiem. Obecny rozłam sygna
lizuje także, że Kościół Rzymskokatolicki nie może cofnąć się na pozycje sprzed II Soboru
Watykańskiego. Dla ruchu ekumenicznego rozłam kościelny jest zawsze krokiem godnym
ubolewania. „Celem ekumenizmu nie może być jedność za wszelką cenę. Przerażające jest
jednak to, że istnieją grupy chrześcijańskie, które uważają, że wierność swojej wierze
mogą zachować jedynie przez zerwanie wspólnoty z innymi”. Dotyczy to też przypad
ku Lefebvre’a, którego zwolennicy są zdecydowanymi przeciwnikami ekumenizmu i wol
ności religijnej.
Z kraju .
— Na zaproszenie Kościoła Ewangelickiego Westfalii w dniach 5—8 kwietnia prze
bywała w RFN delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej pod przewodnictwem jej prezesa
ks. sup. nacz. Adama Kuczmy. Delegacja przeprowadziła rozmowy ze zwierzchnikiem
Kościoła Ewangelickiego Westfalii ks. prezesem Hansem-Martinem Linnemannem i gro
nem jego najbliższych współpracowników oraz odwiedziła ośrodek opieki społecznej w
Bethel. Delegacja złożyła również wizytę kierownictwu Kościoła Ewangelickiego Nadre
nii w Düsseldorf ie, gdzie podejmowana była przez ks. prezesa Gerharda Brandta.
— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach 8—11 kwietnia przebywał
w Warszawie przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w RFN — bp Martin Kru
se. Prowadził on rozmowy z przedstawicielami Kościołów członkowskich PRE, złożył wi
zyty zwierzchnikom Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowa
nego i Prawosławnego. Bp Kruse został też przyjęty przez przedstawicieli Episkopatu
Kościoła Rzymskokatolickiego, zastępcę przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza
Barcikowskiego i kierownika Urzędu ds. Wyznań min. Władysława Loranca. Polska Rada
Ekumeniczna utrzymuje od 1973 r. oficjalne stosunki z Radą Kościołów Ewangelickich w
RFN za pośrednictwem Komisji Kontaktów.
— Podczas prawosławnej celebry nocy paschalnej (10 kwietnia) w warszawskiej ka
tedrze św. Marii Magdaleny metropolita Warszawy i całej Polski Bazyli udekorował orde
rem św. Marii Magdaleny ks. Józefa Rącza, proboszcza rzymskokatolickiej parafii w Pila
wie (diecezja podlaska) w dowód uznania za jego ekumeniczną postawę i działalność
zmierzającą do zbliżenia między katolikami i prawosławnymi. Metropolita Bazylii wrę
czył także ks. Rączowi fioletową skufiję (odpowiednik biretu).
— 14 kwietnia, w 418 rocznicę zawarcia Ugody Sandomierskiej, w świątyni ewange
licko-augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie odbyło się okolicznościowe nabożeństwo po
łączone z Wieczerzą Pańską, zorganizowane przez dwie warszawskie parafie ewangelic
ko-augsburskie i parafię ewangelicko-reformowaną. Kazanie wygłosił zwierzchnik du
chowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego — bp Zdzisław Tranda. Podczas nabo
żeństwa odczytano fragmenty Ugody Sandomierskiej i Odezwy na 400-lecie Ugody San
domierskiej z 1970 r. Ugoda Sandomierska, podpisana w 1570 r. przez kalwinów (ewan
gelików reformowanych), luteran (ewangelików augsburskich) i braci czeskich była ak
tem porozumienia, w myśl którego wierni trzech wymienionych wyznań mogli słuchać
Słowa Bożego i przyjmować sakramenty w innych, niż swoje, zborach. W 1970 r. doszło
do odnowy tego aktu. We wspomnianej Odezwie stwierdzono: Oba Kościoły pragną słu
żyć wzajemnie swym wiernym tymi dobrami, które posiadają: Słowem Bożym przez
wspólnotę kazalnicy, sakramentami przez wspólnotę chrzcielnicy i Stołu Pańskiego.
— W dniach 15:—16 kwietnia w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie
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odbyły się Dni Hinduistyczne zorganizowane w ramach Pieniężnieńskich Spotkań z Reli
giami (sprawozdanie uczestnika zamieściliśmy w poprzednim numerze).
— W dniach 23—24 kwietnia odbyła się w Warszawie 5 sesja VIII Synodu Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Sprawozdanie o stanie Kościoła złożył bp Janusz Narzyński. Tytuł sprawozdania brzmiał: „Diaspora rzeczywistością Kościoła Jezusa Chrystusa i
drogą do świętości życia we współczesnym świecie”. Synod, na wniosek Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej, ogłosił rok 1989 rokiem walki z nałogami. Dłuższą dyskusję wywołały
wnioski Komisji Prawniczej dotyczące zmian w Prawie Kościelnym. M.in. chodzi tu o
wprowadzenie kadencyjności na stanowisku biskupa i seniorów (zwierzchników diece
zji), którzy według dotychczasowych przepisów mogą nieprzerwanie sprawować swój
urząd do 70 roku życia. Bp J. Narzyński oświadczył w dyskusji, że przejdzie w stan spo
czynku 5 lat wcześniej, tj. wraz z ukończeniem 65 lat. Synod powołał do życia Komisję do
Spraw Historii i Ochrony Zabytków Kościoła.
— Od 24 do 27 kwietnia w opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu k. Krakowa Żydzi
i katolicy spotkali się — po raz pierwszy w Polsce — w celu prowadzenia międzyreligijnego dialogu. Kolokwium na temat „Żydzi i chrześcijanie w dialogu” zorganizowane zosta
ło przez Komisję Episkopatu Polski dla Dialogu z Judaizmem oraz przez amerykańską
organizację żydowską Antidefamation League of B’nai B’rith. W kolokwium uczestniczy
ło 75 osób z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Izraela, Szwajcarii,
Watykanu i NRD. Otwarcie kolokwium odbyło się w rezydencji metropolity krakowskie
go, kardynała Franciszka Macharskiego. W czasie kolokwium odbyła się szczera dyskusja
na tematy: obecny stan stosunków chrześcijańsko-żydowskich, wprowadzenie w życie
dokumentów Soboru Watykańskiego Drugiego potępiających antysemityzm, obecna rola
Kościoła Rzymskokatolickiego w nauczaniu na temat judaizmu. Dyskutowano także o
znaczeniu zagłady Żydów (shoah) tak w chrześcijańskiej jak i żydowskiej perspektywie
oraz o stosunku Polaków do zagłady. W wyniku obrad katolicy oraz Żydzi postanowili
kontynuować tak rozpoczęty dialog, biorąc pod uwagę następujące problemy: chrześci
jaństwo i trwała więź między Kościołem i narodem żydowskim; nauczanie Nowego Testa
mentu oraz przedstawianie Żydów i judaizmu w wychowaniu seminaryjnym; wspólne
publikacje i rozprowadzanie materiałów oświatowych dla nauki o judaizmie; kolokwium
poświęcone zagładzie Żydów w katolickiej i żydowskiej perspektywie; trudna historia
stosunków polsko-żydowskich. Na zakończenie kolokwium jego uczestnicy odbyli wspól
ną pielgrzymkę na tereny obozu w Oświęcimiu i Brzezince, gdzie pod przewodnictwem
kard. Macharskiego odprawili nabożeństwo ku czci pamięci ofiar zagłady.
— Dnia 27 kwietnia odbyło się w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Warszawie wio
senne posiedzenie Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu. Porządek obrad zawierał między innymi następujące punkty: omówie
nie prac Podkomisji do Spraw Dialogu, ocena Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan
oraz przedstawienie aktualnych wydarzeń ekumenicznych w kraju. Odnośnie Podkomisji
do Spraw Dialogu stwierdzono, że w działalności tego organu nastąpiła kolejna, trwająca
ponad rok przerwa spowodowana trudnościami personalnymi obu stron. Wobec wagi
dialogu teologicznego w kształtowaniu świadomości ekumenicznej w Polsce, postanowio
no dążyć do odnowienia składu osobowego tej podkomisji, tak, by mogła ona wkrótce re
aktywować swe prace. Podsumowanie Tygodnia Modlitwy wypadło dość korzystnie dla
Warszawy, natomiast stwierdzono pewien regres w terenie. Postanowiono więc zwrócić
baczniejszą uwagę na sytuację ekumeniczną poza Warszawą. W związku z obchodzoną na
różnych płaszczyznach rocznicą 1000-lecia chrztu Rusi, został w łonie Komisji przepro
wadzony dialog między przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosław
nego dotyczący unitów. Obie strony wyjaśniły pewne kwestie terminologiczne i tło historyczno-narodowościowe istnienia parafii unickich. Stwierdzono konieczność prowadze
nia, mimo trudności wynikających z problematyki unijnej i różnych punktów widzenia
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jej przez obie strony, dalszego wspólnego dialogu na ten temat. Następne posiedzenie Ko
misji Mieszanej przewidziano na 9 listopada 1938 r. w siedzibie Polskiej Rady Ekumeni
cznej w Warszawie.
— W dniach 28—30 kwietnia w Jabłonnie k. Warszawy odbyło się Międzynarodowe
Sympozjum Naukowe poświęcone setnej rocznicy Unii Utrechckiej Kościołów Starokato
lickich, przypadającej w 1989 r. W sympozjum zorganizowanym przez Społeczne Towa
rzystwo Polskich Katolików uczestniczyli biskupi i teologowie z Holandii, RFN, Szwaj
carii, Czechosłowacji i USA, biskupi i duchowieństwo polskokatolickie z kraju oraz
przedstawiciele Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wysłuchano następujących re
feratów: „100-lecie Unii Utrechckiej” — abp Marinus Kok (Holandia); „Nowe kierunki w
starokatolickiej teologii” — ks. prof. Herwig Aldenhoven (Szwajcaria); „Dalszy rozwój
Unii Utrechckiej Biskupów Starokatolickich w latach 1889—1969” — ks. dr Fred Smit
(Holandia); „Starokatolicyzm widziany oczami protestanta” — doc. dr Janusz Maciuszko
(luteranin, ChAT); „Proces kanonicznego usamodzielniania się Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii Utrechckiej” — bp doc. dr Wiktor Wysoczański.
— Dnia 29 kwietnia zostały wręczone po raz czwarty doroczne nagrody publicysty
czne im. Wojciecha Kętrzyńskiego — wybitnego publicysty, dyplomaty, dziąłacza Chrze
ścijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, pierwszego redaktora naczelnego „Tygodnika
Polskiego” — pisma ChSS, które jest fundatorem tej nagrody. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele świata kultury i nauki, dziennikarze, działacze chrześcijańscy i spo
łeczni, a także przedstawiciele różnych środowisk twórczych. Laureatami nagrody za rok
1987 zostali: prof. Jan Szczepański — wybitny polski naukowiec, wielki humanista, działacz
społeczny i polityczny oraz metropolita Pitirim — dyrektor Ośrodka Wydawnictw Patriar
chatu Moskiewskiego, publicysta, wybitny działacz ekumeniczny i pokojowy.
— W dniach 5—7 maja obradował w Warszawie XV Zjazd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, z którym połączone były uroczystości 100-lecia działalności adwenty
stów na ziemiach polskich. Zjazd wybrał nowego zwierzchnika Kościoła, którym został
ks. Władysław Polok. Na zakończenie Zjazdu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie odbyła się uroczystość jubileuszowa, która zgromadziła ok. 3000 wyznaw
ców, duchownych i gości. Obecni byli zwierzchnicy lub przedstawiciele Kościołów
adwentystycznych z Węgier, Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii, ZSRR, Argentyny i
Brazylii. Referat programowy przedstawił ks. Stanisław Dąbrowski — były zwierzchnik
Kościoła, natomiast okolicznościową homilię wygłosił zwierzchnik ogólnoświatowego
Kościoła Adwenty stycznego — pastor N.C. Wilson. W imieniu Kościołów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej przemówił jej sekretarz — bp Tadeusz Majewski. Podczas
uroczystości jubileuszowej odczytano treść Przesłania do Narodu Polskiego z okazji
100-lecia adwentyzmu w Polsce, uchwalonego przez XV Zjazd Kościoła.
— W dniach 15—17 maja odbyło się w Giżycku 21 posiedzenie Komisji Kontaktów
między Polską Radą Ekumeniczną a Radą Kościołów Ewangelickich w RFN. Podczas
obrad omówiono sytuację kościelno-ekumeniczną i społeczno-polityczną w obu krajach.
Komisja Kontaktów zapoznały się z rezultatami inauguracyjnego posiedzenia nowo
utworzonej Komisji Historii Kościołów i poparła plan zwołania na wiosnę 1989 r. konfe
rencji tej Komisji w Warszawie. Komisja obradować ma na temat: „Niemieckie i polskie
Kościoły w przededniu drugiej wojny światowej (1933—1939)”. Omówiono projekty diakonijne Kościołów ewangelickich w Polsce, pracę Akcji „Znaku Pokuty” w ośrodku mło
dzieżowym w Oświęcimiu oraz działalność ewangelickiej fundacji „Znaki Nadziei”, która
niesie pomoc materialną byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Członkowie Komisji
spotkali się z duchownymi diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
18 maja kierownik Urzędu ds. Wyznań, min. Władysław Loranc, udekorował Komando
rią Orderu Zasługi PRL współzałożyciela i wieloletniego członka Komisji Kontaktów,
emerytowanego zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego Hesji-Nassau — bp. dr Helmuta

KRONIKA

131

Hilda. Ustalono, że następne posiedzenie Komisji Kontaktów odbędzie się w dniach 31
maja — 2 czerwca 1989 r. w RFN.
— Z inicjatywy Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu odbyła się 17 maja son
dażowa dyskusja na temat rehabilitacji Jana Husa, w której uczestniczyli kompetentni
przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościołów ewangelickich i świata nauki
(historycy, filozofowie). Podstawą do dyskusji były dwa referaty, które wygłosili: prof.
Stefan Swieżawski — „Wokół problemu rehabilitacji Jana Husa” i prof. Jerzy Kłoczowski — „Fakty i legendy po sprawie Jana Husa” (obszerne sprawozdanie ze spotkania za
mie
ścimy w najbliższym numerze).
— Na zaproszenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w dniach 24—
27 maja br. w Jadwisinie k. Warszawy odbyło się zgromadzenie doroczne Ekumenicznej
Grupy Roboczej ds. Informacji w Europie. Uczestniczyło w nim 35 przedstawicieli środ
ków masowego przekazu — protestantów, katolików i prawosławnych — z 10 krajów na
szego kontynentu. Obrady toczyły się pod hasłem: „Ekumenizm i dziennikarstwo w no
wej Europie”. Temat ten został sformułowany w nawiązaniu do znanej wypowiedzi Mi
chaiła Gorbaczowa mówiącej o „Europie jako wspólnym domu”. Temat ten rozwinął w
swoim referacie znany publicysta ewangelicki z Berlina Zachodniego Reinhard Henkys.
Drugim referatem podczas obrad w Jadwisinie był red. Jan Zaborowski — redaktor na
czelny biuletynu informacyjnego ChSS dla zagranicy. Wystąpienie polskiego referenta
dotyczyło problemu „Ekumenicznej informacji o ekumenizmie”. Uczestnicy zgromadze
nia dorocznego mieli też sposobność spotkania się z rzecznikiem prasowym rządu min.
Jerzy Urbanem, który odpowiadał na pytania dotyczące aktualnej sytuacji politycznej,
społecznej, gospodarczej i religijno-kościelnej w Polsce. Mimo usilnych starań organiza
torów nie doszło do spotkania uczestników obrad ani z przedstawicielem Episkopatu Ko
ścioła Rzymskokatolickiego, ani z reprezentantem Polskiej Rady Ekumenicznej. Posie
dzenie w Polsce przypadło w połowie sześcioletniej kadencji 11-osobowego Komitetu
Wykonawczego Ekumenicznej Grupy Roboczej do Spraw Informacji w Europie. Zgodnie
z wymogami statutu, członkowie organizacji musieli wypowiedzieć się, czy akceptują do
tychczasową działalność przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu Wykona
wczego. Ks. Ernst-Ulrich Katzenstein, duchowny ewangelicko-reformowany z Bazylei
(Szwajcaria), pełniący od trzech lat funkcję przewodniczącego, uzyskał niemal jednomyśl
nie poparcie członków organizacji. Nowym wiceprzewodniczącym został natomiast teo
log luterański, zastępca redaktora naczelnego „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”
— dr Karol Karski.
— Dnia 24 maja, z okazji 250-lecia przełomu duchowego organizatora metodyzmu
Jana Wesley’a, w kaplicy metodystycznej w Warszawie odbyła się okolicznościowa uro
czystość. Zainaugurowało ją nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. Adam Kleszczyński, zastępca superintendenta naczelnego Kościoła Metodystycznego w Polsce. Okolicz
nościowy referat pt. „Dziwne rozgrzanie serca — Aldergate 24 maja 1738 roku” wygłosił
ks. Andrzej Komraus, duszpasterz parafii metodystycznej w Gliwicach. W uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele niektórych Kościołów członkowskich Polskiej Rady Eku
menicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. W imieniu tego ostatniego życzenia wspólno
cie metodystycznej przekazał ks. doc. dr Michał Czajkowski z Akademii Teologii Katolic
kiej w Warszawie.
— W Kodniu nad Bugiem odbyło się w dniach 28—29 maja Piąte Młodzieżowe Spot
kanie Ekumeniczne (sprawozdanie zamieścimy w następnym numerze).
— W dniach 6—7 czerwca obradowała w Giżycku Komisja Kontaktów Polskiej Rady
Ekumenicznej i Związku Kościołów Ewangelickich w NRD. Przedstawiciele Kościołów obu
krajów poinformowali się wzajemnie o sytuacji kościelno-ekumenicznej i społeczno-polity
cznej w obu krajach. Wiele uwagi poświęcono wzajemnej współpracy na arenie między
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narodowej; zwłaszcza w ramach Konferencji Kościołów Europejskich i Światowej Rady
Kościołów. Delegacja Związku Kościołów Ewangelickich w NRD, której przewodniczył
zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Berlina-Brandenburgii bp dr Gottfried Forck,
uczestniczyła w nabożeństwach ewangelickich w Giżycku, Mrągowie i Kętrzynie oraz
spotkała się z duchownymi diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
Szczytnie. Ustalono, że następne, ósme posiedzenie Komisji Kontaktów, odbędzie się na
początku maja 1989 r. w NRD.
— Z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie dnia 15 czerwca w sto
łecznej katedrze rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela odbył się koncert
muzyki religijnej w wykonaniu luterańskiego chóru („Luther College Nordic Choir”) z
Decorah (Iowa, USA).
— Dnia 22 czerwca odbyła się w Warszawie uroczystość wręczenia nagród nauko
wych im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ich fundatorem jest Społeczne Towarzystwo
Polskich Katolików. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, władz państwowych, świata kultury i nauki, prasy, ra
dia i telewizji. Laureatów i gości powitał prezes STPK bp Wiktor Wysoczański, który
podkreślił, że wręczane już po raz czwarty nagrody są przyznawane corocznie za prace
naukowe, popularyzatorskie i organizowanie badań w zakresie problematyki mniejszości
religijnych w Polsce i polskich mniejszości za granicą, ich wkładu w rozwój społeczny
i kulturalny kraju, w krzewienie wartości ogólnoludzkich i patriotycznych. Tegoroczne
jury, które obradowało w składzie: prof, dr hab. Michał Pietrzak — przewodniczący,
bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — sekretarz, prof, dr hab. Władysław Chojnacki,
ks. prof, dr hab. Witold Benedyktowicz oraz doc. dr hab. Władysław Miodunek, przyzna
ło w kategorii drukowanych prac naukowych za rok 1987 nagrodę I stopnia prof, dr Alodii Kaweckiej-Gryczowej za całokształt pracy naukowej nad dziejami Reformacji w Pols
ce, nagrodę II stopnia dr Henrykowi Gmiterkowi za monografię pt. „Bracia czescy a ka
lwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze”,
nagrodę III stopnia — dr hab. Stanisławowi Piwce za pracę habilitacyjną pt. „Filozoficz
ne aspekty doktryny Jana Kalwina”. Przyznano też kilka nagród w kategorii nie publiko
wanych prac naukowych.
Opr.: Karol Karski
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