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DO C ZYTE LN IK Ó W

Bieżący numer ma dosyć zróżnicowaną tematykę. Otwiera go obszerny tekst prof. 
Colina E. Guntona, który był prezentowany na posiedzeniu Komitetu Europejskiego 
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych w Portugalii w lipcu 1988 r. C.E. Gun- 
ton wyraża pogląd, że idea Boga jako trójosobowej wspólnoty nie wniosła właściwego 
wkładu do doktryny Kościoła. Jednocześnie uważa, że Kościół winien być rozumiany 
jako „echo” wzajemnych relacji między osobami Trójcy Św., bowiem one konstytuują bo- 
skość. Byt Kościoła polega na trwaniu we wspólnocie kierowanej przez Jezusa za pośred
nictwem Ducha Św. Ten oryginalny choć trudny tekst zasługuje na uważną lekturę.

Dialog prawosławno-starokatolicki należy wśród dialogów' dwustronnych do naj
starszych. Pierwsze rozmowy prawosławnych i starokatolików miały miejsce ponad 100 
lat temu, ale szczególnej intensyfikacji nabrały one w ostatnim ćwierćwieczu. Rozmowy 
zakończono w 1987 r. przyjęciem szeregu uzgodnionych tekstów dotyczących podstawo
wych zasad wiary chrześcijańskiej. Obecnie oczekuje się decyzji poszczególnych Kościo
łów prawosławnych i starokatolickich o przywróceniu wspólnoty kościelnej. Metropolita 
Damaskinos Papandreou, jeden z głównych animatorów tego dialogu, snuje na kanwie 
zakończonych rozmów interesujące rozważania. Partnerzy dialogu —  powiada metropo
lita —  uświadomili sobie, że Wschód i Zachód, mimo wszelkich odrębności, organicznie 
należą do jednego chrześcijaństwa. Wyniki dialogu stanowią wkład w przezwyci ifł^iiie 
ostrych polaryzacji i nieporozumień. Jest to istotny sukces ekumeniczny o wielostronnym 
znaczeniu. Dialog wyznawców prawosławia ze starokatolikami stanowi wzbogacający i 
pouczający model —  konkluduje metropolita Damaskinos.

Systematyczny dialog między reprezentantami prawosławia i luteranizmu jest zja
wiskiem stosunkowo nowym. Rozmowy prawosławno-luterańskie na płaszczyźnie świa
towej rozpoczęły się dopiero w 1981 r. Z  publikowanego przez nas artykułu prof. Hansa- 
-Dietera Dópmanna wynika jednak, że już w XVI wieku istniały żywe kontakty między 
ośrodkami luterańskimi w Niemczech a Patriarchatem Konstantynopola. W  wiekach póź
niejszych dał się zauważyć wpływ myśli luterańskiej na teologię rosyjską, chociaż nie do
puszczono do żadnych reformatorskich wpływów na ludność prawosławną w  Rosji. Wiek 
XIX był okresem wzajemnego odgraniczania się od siebie. Zmianę sytuacji przyniósł do
piero rozwijający się w bieżącym stuleciu ruch ekumeniczny, dzięki któremu wytworzyły 
się różnorodne formy wspólnoty i współpracy pod względem teologicznym i praktycznym.

Artykuł Karola Karskiego o mennonitach kontynuuje nasz cykl publikacji poświęco
nych monograficznej prezentacji różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w  świę
cie. Na uwagę zasługuje fakt, iż wyznawcy tej interesującej wspólnoty chrześcijańskiej 
zamieszkiwali ziemie polskie nieprzerwanie od połowy XVI wieku do 1945 r. Mimo nie
wielkiej liczby przyczynili się poważnie do gospodarczego rozwoju naszego kraju.

W  dziale „Sprawozdania i dokumenty” na czoło wysuwa się kompleks materiałów 
związanych z Czwartym Europejskim Spotkaniem Ekumenicznym, zwołanym w Erfurcie 
(NRD) jesienią 1988 r. przez Konferencję Kościołów Europejskich i Radę Konferencji 
Episkopatów Europy. Na uważną lekturę zasługuje w szczególności uchwalony tam do
kument studyjny pt. „Przyjdź Królestwo Twoje”. Owe słowa z Modlitwy Pańskiej były 
głównym tematem obrad erfurckich.

Już bardzo wcześnie uświadomiono sobie, że Biblia może odegrać istotną rolę w  eku
menicznym zbliżeniu chrześcijan. Mimo ogromnych różnic doktrynalnych, występują-



cych między poszczególnymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi, wspólne jest im 
wszystkim Pismo Święte jako najwyższy autorytet w  sprawach wiary. Sobór Watykański 
U przyczynił się w istotny sposób do rozwoju współpracy w dziedzinie tłumaczenia Pisma 
Świętego między biblistami katolickimi, protestanckimi i prawosławnymi. Światowy 
Związek Towarzystw Biblijnych, zrzeszający kilkadziesiąt krajowych towarzystw biblij
nych, oraz watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan opublikowały w 1968 r. 
„wskazania” dotyczące tego rodzaju współpracy. W  listopadzie 1987 r., po blisko 20-let- 
nim doświadczeniu, „wskazania” te zostały zastąpione „wytycznymi do współpracy mię
dzywyznaniowej w  tłumaczeniu Biblii”. Polski przekład tych „wytycznych” publikujemy 
w bieżącym numerze.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa obchodziła w październiku 1988 r. trzydziestą 
rocznicę swego istnienia. Z okazji jubileuszu opublikowana została okolicznościowa de
klaracja, którą udostępniamy naszym Czytelnikom w  polskim przekładzie.

W  dziale „Sylwetek” piszemy tym razem o dwóch ludziach, którzy działali w  okresie 
pionierskim ruchu ekumenicznego. John R. Mott, metodysta amerykański, był głównym 
architektem Światowej Konferencji Misyjnej w  Edynburgu w  1910 roku, która dała po
czątek współczesnym dążeniom na rzecz jedności. Natomiast zasługi Mariana Tadeusza 
Lubeckiego, którego setna rocznica urodzin minęła w  ubiegłym roku, polegały przede 
wszystkim na niestrudzonym krzewieniu szacunku wobec odmiennych postaw w  dziedzi
nie religii i światopoglądu.

Tegoroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan przyniósł dwa wydarzenia, któ
re z całą pewnością zaważą w  jakiś sposób na dalszym rozwoju ruchu ekumenicznego w  
naszym kraju.

Pierwszym z nich był udział prymasa Kościoła Rzymskokatolickiego ks. kardynała 
Józefa Glempa w  centralnym nabożeństwie ekumenicznym, które Kościoły zrzeszone w  
Polskiej Radzie Ekumenicznej zorganizowały w  świątyni ewangelicko-augsburskiej Św. 
Trójcy w  Warszawie. Tym samym najwyższy dostojnik największego Kościoła w naszym 
kraju przekroczył po raz pierwszy próg świątyni ewangelickiej, aby wygłosić kazanie do 
licznie zebranych wiernych z różnych Kościołów. Proboszcz Parafii Św. Trójcy, ks. senior 
Jan Walter, wyraził przy tej okazji nadzieję, że papież Jan Paweł n  podczas swojej następ
nej pielgrzymki do Polski spotka się właśnie w tej świątyni z przedstawicielami wszystkich 
Kościołów.

Drugim doniosłym wydarzeniem było nabożeństwo komunijne w świątyni ewangeli
cko-reformowanej w  Warszawie, celebrowane po raz pierwszy wspólnie przez duchow
nych trzech Kościołów ewangelickich —  Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Re
formowanego i Metodystycznego. Między wyznawcami dwóch pierwszych Kościołów ist
nieje wspólnota komunijna od 1970 r. Impuls do zaproszenia metodystów dały pozytywne 
wyniki rozmów luterańsko-metodystycznych i reformowano-metodystycznych przepro
wadzonych w ostatnich latach na płaszczyźnie światowej. Trzeba też zaznaczyć, że Wie
czerza Pańska w  świątyni ewangelicko-reformowanej nie była uroczystością ograniczoną 
do wyznawców trzech wymienionych Kościołów ewangelickich. Ks. Bogdan Tranda 
zwrócił uwagę, że stół komunijny nie jest naszym stołem, lecz Stołem Pana, nie my, lecz 
On zaprasza do uczestnictwa w społeczności Jego Ciała i Jego Krwi. Znaczna część 
uczestników nabożeństwa skorzystała z tego zaproszenia.

Na tle powyższych radosnych wydarzeń smucić musi pewien fakt. Społeczność eku
meniczna w naszym kraju przyzwyczaiła się już dawno do tego, że biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, jako jedyny spośród zwierzchników Kościołów zrzeszo
nych w  Polskiej Radzie Ekumenicznej, nie bierze udziału w  nabożeństwach z okazji Ty
godnia Modlitwy. Nawet w latach 1983-1986, kiedy pełnił funkcję prezesa PRE, nie 
zmienił swej postawy. Wydawało się, że doniosła wizyta prymasa J. Glempa przełamie 
jego irracjonalny upór w  tym względzie. Ale ci, którzy tak sądzili, musieli przeżyć kolejne 
rozczarowanie. Także wspólne nabożeństwo komunijne luteranów, reformowanych i me
todystów odbyło się bez jego udziału.



ARTYKUŁY

COLIN GUNTON

KOŚCIÓŁ NA ZIEMI. KORZENIE WSPÓLNOTY

1. Pęd ku monizmowi

„Jaki jest cel istnienia Kościoła w świecie?” . Podczas Wielkiego 
Postu w 1986 r. zadecydowano, że taki będzie międzykościelny problem 
badawczy w Wielkiej Brytanii przez najbliższe lata. W pytaniu tym za
warte jest istotne założenie, że wiemy czym jest Kościół. W pewnym 
sensie rzeczywiście to wiemy; dość precyzyjnie możemy odpowiedzieć 
na to pytanie, stosując np. analizę historyczną lub socjologiczną. Z dru
giej strony mamy jednak podstawę twierdzić, iż kwestia istoty bytu 
Kościoła jest najbardziej zaniedbanym problemem teologicznym. Mó
wimy o „jednym, świętym, powszechnym i apostolskim” Kościele, ale 
nie zgadzamy się co do znaczenia tych określeń, bowiem ich rozumienie 
jest zdeterminowane przez różne założenia i teologie. Wybór odpowied
nich metafor również sprawia kłopot — klasycznym przykładem jest 
zastosowanie przez II Sobór Watykański idei ludu Bożego jako metafo
ry Ciała Chrystusa; różne sposoby używania takich metafor wiążą się z 
różnymi treściami ontologicznymi.

W tekście tym twierdzę, że wady teologii Kościoła wynikają z fak
tu, iż nigdy nie była ona poważnie i głęboko zakorzeniona w koncepcji 
trójjedynego bytu Boga. W kontekście brytyjskim braki eklezjologii 
wynikają z błędu generalnego niedoceniania teologii trynitamej. Ist
nieje rozpowszechnione mniemanie, że doktryna o Trójcy Świętej sta
nowi jedną z trudności wiary chrześcijańskiej, rodzaj intelektualnej 
bariery, którą należy pokonać, aby zostać uznanym za prawowiernego. 
Wiąże się to z błędnym odnoszeniem tej doktryny do innych zagadnień 
teologicznych, wiary, liturgii i życia chrześcijańskiego. Nauka o Trójcy 
została oddzielona od innych doktryn, przez co straciła na znaczeniu, 
ostając się li tylko w nabożeństwach i przepisach. Została zlekceważo
na, a Kościół korzysta tylko z części jej bogatych możliwości zasilania 
prawdziwej teologii wspólnoty.

Potwierdzenie tej diagnozy znajdujemy u A. Hamacka, który jako 
jeden z pierwszych wśród teologów w swojej „Historii dogmatów” po
święcił wiele miejsca korzeniom eklezjologii, dając pogłębioną refleksję 
nad teologią Wschodu. Zauważył on, że Jan Damasceński w „Wykła
dzie wiary prawdziwej” daleki jest od dogmatycznego traktowania za-
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gadnienia1. Na Zachodzie natomiast uwaga teologów skoncentrowała 
się na duchowieństwie; nie jest uproszczeniem twierdzić, iż dyskusja 
eklezjologiczna w naszych czasach prawie zawsze sprowadza się, wręcz 
degeneruje, do rozważań o urzędzie kościelnym i biskupach. W takiej 
sytuacji kwestia natury bytu Kościoła nieczęsto wypływa na światło 
dzienne. Co w ten sposób tracimy? Uzmysłowimy sobie to przez kon
trast. Chrystologiczne wysiłki wczesnego Kościoła dotyczyły problemu 
bytu Chrystusa: kimri jakiego rodzaju bytem jest On z jednej strony w 
odniesieniu do Ojca Świętego, a z drugiej — w odniesieniu do ludzkości. 
Podobnie refleksja trynitarna koncentrowała się na naturze Boga i Jego 
związkach ze światem. Myślenie wczesnych chrześcijan ogniskowało 
się na stworzeniu ontologii, która miała być istotnie różna od ontologii 
dominujących w świecie starożytnym, ale także różna od teorii bytu im
plikowanej przez Stary Testament.

Czy coś podobnego miało miejsce również w eklezjologii? Są pod
stawy, by twierdzić, że tu proces nie został konsekwentnie doprowa
dzony do końca. Teologowie nie sformułowali jasnej teologii wspólnoty, 
bowiem dużo wcześniej dostosowali swoje poglądy do otaczającej ich 
rzeczywistości. Miało to zgubne skutki. Tu właśnie, jak nigdzie indziej, 
potwierdza się słuszność tezy kojarzonej z nazwiskiem Harnacka: nau
ki ewangeliczne mieszały się z obcą im ideologią. Wydobycie na jaw 
eklezjologicznych odkryć Wschodu nie jest łatwe; może się wydawać, że 
takich odkryć wcale nie było. Nie powołując się na źródła Harnack 
stwierdza, że Wschód zaakceptował h iera rch ię  z iem sk ą  ja k o  obra z  h ie 
ra rch ii n ie b ie s k ie j1 2. N a  W sch od z ie  n a jba rd z ie j ż y w o tn ą  była  idea  K o ś 
c io ła , k tó rego  a k tyw n ość  ok reś la ł te rm in  «p r a w o w ity  szafarz ta je m n ic »  
(...), a p a sy w n o ść  obra z  «n ieb ia ń sk ie j h iera rch ii» 3. Z aluzji do niemate
rialnej hierarchii nie wynika zbyt wiele. Czy nie można jednak przypu
szczać, iż w świecie, który pozostaje pod wpływem neoplatonizmu, ist
niała tendencja do myślenia w kategoriach stopniowania rzeczywistoś
ci, hierarchicznej struktury świata, zwłaszcza że brak było bodźców do 
myślenia inaczej? Czy nie jest prawdą, że ważnym osiągnięciem staro
żytnej chrystologii i teologii Trójcy było podstawienie kwestii właści
wego myślenia o rzeczywistości?

Powyższe osiągnięcie jest w teologii zachodniej łatwiej uchwytne, 
ale zarazem wywołuje przygnębienie. Teologia Kościoła jawi się tu jako 
czerpiąca pełnymi garściami z analogii do idei ziemskiego imperium4. 
Kluczową fazą w rozwoju eklezjologii była idea Kościoła sformułowana 
przez Cypriana: imitacja idei politycznego imperium, państwa rządzo
nego przez arystokrację pod jednym, idealnym kierownictwem5. W li
stach Cypriana, na które powołuje się Harnack, jest jednak niewiele, 
lub wcale, porównań Kościoła do cesarstwa. Cyprian woli analogię do 
obozu wojskowego6. Komentarz Harnacka jest jednak usprawiedliwio

1 A. Harnack: History of Dogma; wyd. 3, London 1897, t. 3, s. 235.
2 Tamże, t. 2, s. 85.
3 Tamże, t. 4, s. 279.
4 Tendencja ta nigdzie nie doczekała się tak ostrej krytyki, jak w  antypapieskich pismach 

purytańskich; por. J. Owen: Works; wyd. W.H. Goold, Edinburgh 1862, t. 8, s. 163-206 
(esej o tolerancji).

5 A. Harnack, op. cit., t. 2, s. 85, przypis 1. Harnack wskazuje na naciski, pod jakimi tw o
rzył Cyprian, co nie jest jednak tematem naszych rozważań.

6 Cyprian, listy 46.2 i 54.1.
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ny — listy te tchną duchem autorskiego zaangażowania się w jedność 
Kościoła za wszelką cenę. Powołania na Pismo Św. są alegoryzowane 
lub arbitralne. Cyprian lubi teksty, które mogą być wykorzystywane 
przeciwko heretykom lub schizmatykom, tzn. wszystkim spoza „oczy
szczonego z chwastów ogrodu” ; bardzo rzadko odwołuje się do frag
mentów wyrażających naturę Kościoła jako wspólnoty. Równie jałowa 
jest podstawa teologiczna -— Bóg Cypriana jest przede wszystkim zasa
dą jedności7. Jak pokazał von Campenhausen, wśród przeżytków pry
mitywnej eklezjologii, które przetrwały do naszych czasów, jest pocho
dząca od Cypriana idea wzajemnej miłości biskupów; dzięki tej miłości 
biskupi tworzą „rzeczywisty” Kościół.

U Augustyna obraz komplikuje się. Niewątpliwie ważna jest tu 
koncepcja Kościoła jako wspólnoty wierzących, ale idea ta jest zakłó
cana przez wpływy związane ze zmianą statusu Kościoła po śmierci 
Konstantyna. Oficjalne uznanie Kościoła spowodowało, że nie było już 
pewne, czy chodzi o całą wspólnotę wierzących. Kościół jawi się jako 
wspólnota mieszana, złożona ze zbawionych i potępionych, a to prowa
dziło z kolei do dwóch tendencji. Pierwszą był silny nacisk na instytuc
jonalny charakter Kościoła, co zaowocowało aktualną i dziś tezą, że re
alny Kościół to przede wszystkim duchowieństwo. Źródłem istoty bytu 
Kościoła nie było zgromadzenie wiernych, ponieważ nie wszyscy wierni 
są wiernymi! Istotę Kościoła konstytuowało odniesienie do hierarchii. 
Drugą tendencją było platonizujące rozróżnianie między Kościołem 
widzialnym i niewidzialnym. Rzeczywisty Kościół (reprezentowany 
przez duchownych?) jest Kościołem niewidzialnym, znanym tylko 
Bogu. Jak na ironię taka koncepcja również powodowała wzrost nacis
ku na instytucjonalny i klerykalny charakter organizacji Kościoła.

Widzimy, że idea Boga jako wspólnoty Trzech Osób faktycznie nie 
została wykorzystana w nauce o Kościele. Zgadzam się z Hamackiem 
w tym sensie, że podzielam jego pogląd o zniekształcaniu oryginalnej 
myśli chrześcijańskiej przez obcą filozofię, z jednym wszakże zastrze
żeniem. Teza Hamacka, przewijająca się w całej jego „Historii dogma
tów” , głosi, że cały aparat wczesnej dogmatyki był wynikiem nałożenia 
fałszywej metafizyki na Ewangelię. Ja natomiast raczej utrzymuję, po
dobnie jak John Zizioulas8, że rozwój doktryny Trójcy Świętej polegał 
na tworzeniu oryginalnej, zgodnej z Ewangelią ontologii, ale trynitarne 
intuicje nie rozciągały się prawie wcale na eklezjologię. Powstała próż
nia, którą ochoczo wypełniły rywalizujące ontologie. Jawią się tu dwa 
komplementarne wpływy. Pierwszy wywierała neoplatońska doktryna 
rzeczywistości hierarchicznej. Jej zawdzięczamy koncepcję hierarchii 
kościelnej, którą trudno jest uzasadnić biblijnie. Akwinata zakłada je
dnak, nie trudząc się wyjaśnieniami, że hierarchia kościelna, zakłada
jąca ontologićzne zróżnicowanie członków wspólnoty, odzwierciedla 
hierarchię niebiańską 9.

Drugi wpływ był wywierany przez doktrynę prawno-polityczną, z 
czym zetknęliśmy się już u Cypriana. Czasami twierdzi się, że aż do 
czasów Akwinaty pojęcie Kościoła w myśli Zachodu miało charakter

7 Por. zwłaszcza cytat z listu 49.2: „jest jeden Bóg, jeden Chrystus Pan(...), jeden Duch 
Święty, powinien być zatem jeden biskup Kościoła Katolickiego” .

8 John D. Zizioulas: Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, Lon
don 1985.

9 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiale la .108.4, 108.2.
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przede wszystkim prawny. Z niewielką tylko przesadą można powie
dzieć, że skutki tego były katastrofalne. Istota instytucji politycznej, 
określonej prawnie, zakłada przecież przymus, niezbędny do utrzyma
nia jedności tej instytucji. Bogaci w doświadczenia historyczne może
my z perspektywy czasu twierdzić, że monistyczny pęd, z którym ideo
logia przenikała do Kościoła, zamiast stać się spoiwem, faktycznie od
grywał rolę czynnika rozkładu, bowiem rebelie przeciwko przymusowi 
były inspirowane przez źródła chrześcijańskie. Uzasadnione jest więc 
spekulowanie, czy rzeczy miałyby się inaczej, gdyby wzięto pod uwagę 
radę Gamaliela (Dz.Ap. 5,38) i listy Pawła do Koryntian. W dziele „O 
tolerancji” oraz w dyskusji z Bellarminem John Owen twierdzi, że zgo
dnie z 1 Kor. 11,19 „herezje” są po to, by „ujawniali się prawdziwi 
chrześcijanie” , a nie po to, by prześladować odszczepieńców. Cytując 2 
Tm. 2, 25 (N a p o m in a ją c y  z  ła god n ośc ią  k rn ą brn ych  w  nadziei, że  B ó g  
p rz y w ie d z ie  ich  k ied yś  do  u pa m ięta n ia  i p o zn a n ia  p ra w d y ), Owen ko
mentuje: za m yk a n ie  w  w ięz ien ia ch , w yp ęd za n ie , za b ija n ie  n ie  je s t  ła g o 
d n y m  n a p o m in a n ie m 10 11. Przypominam dawne kontrowersje nie po to, 
by wywoływać upiory, lecz by stwierdzić, że zła praktyka eklezjologi
czna jest ostatecznie rezultatem złej teologii — świadomość tego jest 
konieczna, jeżeli zależy nam na zbudowaniu nowoczesnej eklezjologii.

2. „Heretycki” wkład

Odwołanie się do heretyków i ich traktowania prowadzi nas do 
drugiego etapu argumentacji. Roztropnie jest badać historię ludzi, któ
rych nazywano heretykami, ponieważ ich nauczanie i działanie naraża
ło na niebezpieczeństwo nie tyle wiarę, co raczej nieskazitelną jedność 
instytucji. W wyniku rozstrzygnięć Konstantyna nasiliły się tendencje 
klerykalne oraz polaryzacja „widzialny-niewidzialny” . Dysharmonia 
stosunków społecznych zwróciła uwagę na przebudowę struktury Koś
cioła jako wspólnoty. Analiza reprezentatywnych wypowiedzi pozwala 
dostrzec wyłaniające się wzorce. Często cytuje się Tertuliana, który za
przeczył, jakoby Kościół składał się z pewnej liczby biskupów. Zapomi
na się przy tym o kontekście tej wypowiedzi. Polemika w „De Pudici
tia” dotyczy w dużej mierze nadużyć związanych z konsekwentnym ro
szczeniem duchowieństwa w zakresie władzy kluczy. Tertulian wska
zuje na drugi aspekt problemu, mianowicie na fakt, iż Kościół jest 
przede wszystkim wspólnotą:

K o ś c ió ł  ja k o  taki je st, w ła śc iw ie  i zasadn iczo , sa m ym  D u ch em , w  
k tó ry m  za w iera  się B o sk a  T ró jca , O jc ie c , S yn  i D u c h  Ś w ię ty . [D u c h ] 
zb iera  [g ro m a d z i ] ten  K o śc ió ł, z b u d o w a n y  p rz e z  Pa n a , aby  za w rzeć  w  
sob ie  ow e , „ t r z y ” . Z a te m (.. . ) każda  g ru p a  łudzi, k tó rzy  p o łą cz y li s ię  w  
w ierze , je s t  za liczana  p rz e z  Tego, k tó ry  tw o rzy  i u św ięca , w  p o c z e t  K o ś 
cioła. Tekst jest mętny, a łacina prawie nieprzetłumaczalna. Chodzi je
dnak o zarys powiązań między trzema pojęciami: Trójcą, wspólnotą 
wiary oraz dobrowolnym aktem gromadzenia się11.

Równie wiele wyjaśniają uwagi Hamacka o Nowacjanie, ponieważ 
dotyczą instytucjonalizacji Kościoła oraz relacji Kościół-Ewangelia.

10 J. Owen, op.cit., t.8, s. 202.
11 Tamże, s. 184; Owen cytuje Tertuliana: „Nec religionis est cogere religonem, quae sponte 

suscipi debent, non vie”. Por. też H. von Campenhausen: Ecclesiastical Authority and 
Spiritual Power in the Church of the First Three Centuries, Stanford 1963, s. 231 i n.
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Nowacjan w pewnym sensie kontynuuje rozpoczętą przez Tertualiana 
w „De Pudicitia” dyskusję zagadnienia odpuszczania grzechów. No
wacjan reprezentuje inną eklezjologię, niż jego przeciwnicy, bowiem 
ma on własną soteriologię i eschatologię. Według Hamacka Nowacjan 
głosi teologię, która ogranicza biskupią władzę odpuszczania; wierzy 
on bowiem, że grzech ciężki musi być pozostawiony Bogu, który podej
mie decyzję na sądzie ostatecznym. Ponadto Nowacjan widzi Kościół 
nie jako miejsce, gdzie ludzie przygotowują się do zbawienia (koncep
cja „ortodoksyjna”), lecz raczej jako wspólnotę, w której realizowane 
jest zbawienie. W obu przypadkach stanowisko Nowacjana jest lepiej 
uzasadnione biblijnie niż poglądy jego oponentów. D la  N o w a c ja n a  (...) 
cz ło n k o s tw o  w  K o śc ie le  n ie  je s t  s in e  qua n on  zba w ien iem , ale w  p e w n e j  
m ierze  to  z b a w ien ie  za pew n ia . Komentarz Harnacka dotyczy sedna 
sprawy:

Jego  teza, że  n ik t o p ró c z  B o g a  n ie  m o że  od p u śc ić  g rz ech ów , n ie  
p o zb a w ia  p o te n c ja ln e j w a rto śc i id e i K o śc io ła ; ch ron i ona  ra cze j z a ró w 
n o  w ła śc iw e  re lig ijn e  zn a czen ie  K ośc io ła , ja k  p e łn y  sens d y sp on ow a n ia  
p rz e z  K o ś c ió ł  łaską; og ra n icza  w ła d zę  i zasięg  K o śc io ła  na  k o rzy ść  w e 
w n ę trz n e j za w a rto śc i (tre śc i ). Z a k w es tio n o w a n ie  p ra w o m o cn o śc i o d 
p u szcza n ia  g rz e c h ó w  w  p e w n y c h  p rzyp a d k a ch  — ch ocia ż  n ie  w y k lu cza  
u fn e j n a d zie i i B o ż e g o  m iło s ie rd z ia  — m o że  ty lk o  oznaczać, że  w ed łu g  
N o w a c ja n a  o d p u szczen ie  je s t  p od s ta w ą  zbaw ien ia , a n ie  ty lk o  o ch ron ą  
p rz e d  p o t ę p ie n ie m 12.

Według Hamacka stanowisko Nowacjana jest zaprzeczeniem kon
cepcji Konstantyniańskiej. Kościół nie jest „mieszaną” wspólnotą ist
niejącą w warunkowej relacji z „rzeczywistym” Kościołem, lecz ja k o  
zg ro m a d zen ie  o ch rzc zo n y ch  i o trzy m u ją cy ch  B o ż e  p rzeba czen ie , K o ś 
c ió ł m u si b y ć  rea lną  w sp ó ln o tą  zb a w io n y ch  i św ię ty ch  (ibid.). W takim 
świetle możemy dostrzec związek między tym dawnym opozycjonistą 
oficjalnej eklezjologii, jakim był Nowacjan, a — na przykład — puryta- 
ńską koncepcją dyscypliny kościelnej. Nieprzypadkowo w dziejach za
chodniego chrześcijaństwa pojawiły się ruchy, których ekstremalną 
wersję stanowił millenaryzm; bardziej ortodoksyjne odłamy, którym 
przypięto łatkę herezji ze względu na skrajną ograniczoność przyjmo
wanej przez nie definicji instytucjonalnej ortodoksji, chętnie powoły
wały się na ten sam rodzaj eklezjologii wspólnoty, która była podstawą 
argumentacji Tertuliana i Nowacjana13.

O co naprawdę chodzi w teologicznym przeciwstawieniu „ortodok
sji” i „herezji”? Sedno problemu wiąże się z pneumatologią. Pomiędzy 
uczestnikami sporu musi się gdzieś pojawić znaczna różnica w rozu
mieniu roli, jaką odgrywa Duch Święty w konstytuowaniu Kościoła. 
Z jednej strony mamy dążność do jedńości i nacisk na wzrpst struktur 
instytucjonalnych. Z drugiej strony występuje skłonność do buntu, 
czerpiąca moc z różnych priorytetów. Każdej z tych tendencji odpowia
da inne rozumienie doczesności i inna koncepcja historii. Pierwsze sta
nowisko charakteryzuje się wzrastającym dualizmem: życie doczesne 
jest przygotowaniem do życia przyszłego, treningiem przed przyszłym 
losem. Druga postawa polega na akcentowaniu wspólnoty jako miejsca, 
gdzie „tu i teraz” można realizować życie, które ma nadejść. Przy
czyną rozbieżności jest poważny niedostatek pneumatologii zachodniej.

12 A. Hamack, op. cit., t. 2, s. 119. Por. też H. von Campenhausen, op. cit., s. 288.
13 Różne przykłady podane są w  N. Cohn: The Pursuit of the Millenium, London 1957.
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W Nowym Testamencie położony jest nacisk na eschatologiczny wy
miar działania Ducha, który już w teraźniejszości urzeczywistnia przy
szłą epoką. Zapominając o tym, teologia zachodnia doprowadziła do 
instytucjonalizacji Ducha Świętego. W miejsce Ducha, który działa 
osobowo, dynamicznie, konkretnie i z własnej woli, pojawił się Duch 
jako „substancja” będąca własnością Kościoła. Krytycyzm ortodoksyj
nej większości europejskiej wobec ruchów heretyckich wynikał stąd, że 
heretycy żądali od instytucji Kościoła zbyt wiele14, jeśli mowa o urze
czywistnianiu eschatologii, a jednocześnie niewiele oczekiwali od 
wspólnoty jako takiej. Charakterystyczne jest to, że skrajnie chiliasty- 
czne sekty upodobniły się do instytucji antycypujących rzeczy ostatecz
ne. Sekty te odrzucają wolność Ducha, nie dopuszczają myśli o przy
padkowości i omylności urzędu nauczającego powołanych przez siebie 
struktur. Brak równowagi między eklezjologią a pneumatologią ujaw
nia również problematyczność rozwiązań na polu chrystologii. Będzie 
to kolejny etap naszych badań.

3. Chrystus, Duch i Kościół

Analiza chrystologicznego wymiaru eklezjologii nie jest łatwa, wy
maga bowiem brania pod uwagę dwóch wzajemnie powiązanych czyn
ników. Pierwszy dotyczy kwestii, która może być nazwana historyczną 
determinacją Kościoła. Chodzi o założenie Kościoła przez Chrystusa — 
akt będący częścią ekonomii stworzenia, jak również o to, w jakim sto
pniu Kościół został przez Jezusa wyposażony w moc i autorytet. Więk
szość komentatorów ma na myśli powołanie instytucji, a kontrowersje 
dotyczą charakteru tego aktu i jego oddziaływania na współczesność. 
Drugi czynnik, różny, ale nie odseparowany od pierwszego, wiąże się z 
kwestią, w jaki sposób wzór życia Jezusa ukształtował samą instytucję, 
której głową jest Chrystus. Akcentuje się przy tym zarówno dogmatykę, 
jak historyczne znaczenie Jezusa.

Chrystologiczna determinacja Kościoła, ujmowana w kategorii 
pierwszej, historycznej, jest możliwa do uchwycenia w wielu miejscach. 
Moc Kościoła wynika z wiary, iż Jezus powołał dwunastu apostołów. 
Gdy owa dwunastka reprezentuje odnowiony Izrael15, wtedy kładzie 
się nacisk na utworzenie wspólnoty historycznej — przykładem takiego 
ujęcia jest myśl Schleiermachera. Jeżeli natomiast uczniowie są pierw
szymi w dziejach duchownymi, których urząd i autorytet znalazł kon
tynuację we wspólnocie, to mamy do czynienia z eklezjologią bardziej 
klerykalną. Nawet w takim przypadku badania historyczne stoją wo
bec problemu dogmatycznego, dotyczącego celu i kierunku wypełnia
nia przez Jezusa instytucjonalnego autorytetu Kościoła. Obie wymie
nione interpretacje nadają się do utworzenia, lub przynajmniej prób 
wskazania, przyczynowych, ontologicznych i logicznych związków 
między historycznymi zdarzeniami przeszłości a współczesną sytuacją. 
Obie można jednak zakwestionować. Jest w znacznym stopniu wątpli
we, czy można wskazać bezpośrednie związki pomiędzy odległymi wy
darzeniami historycznymi a konsekwentną eklezjologią. Próby niektó

14 Zasadniczym problemem teologicznym jest to, że Kościoły historyczne wysuwają 
twierdzenia dogmatyczne powołując się na historię, a z kolei współczesny stan wiedzy 
historycznej zdaje się przeczyć tym twierdzeniom.

15 R. Newton Flew: Jesus and his Church, London 1960, s. 38.
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rych wyznań, by na podstawie własnych przepisów kościelnych odtwo
rzyć kształt instytucji Chrystusowej, można uznać za zdyskredytowa
ne, chociaż nie w takim stopniu, by zapobiec dalszym praktykom w tym 
względzie. Co gorsza, takie postępowanie grozi wprowadzeniem rys w 
gmachu historii przez nadmierne akcentowanie nowości Kościoła oraz 
zaniedbywanie ciągłości z Izraelem. Godny uwagi jest fakt — podkre
ślany przez Johna Zizioulasa — że nawet Jezus powołujący Kościół po
trzebował uwolnienia się od przeszłości16.

Przechodzimy do drugiego czynnika, który należy uwzględnić w 
naszym rozważaniu. Dogmatycznie rzecz biorąc należy podkreślić, iż 
tendencją chrystologii jest uniwersalizacja eklezjologii. Sposób, w jaki 
chrystologia tego dokonuje, jest zdeterminowany przez rozumienie 
aktu stworzenia Kościoła, a tym samym jego powszechności. Istotę pro
blemu dostrzeżemy wtedy, gdy spojrzymy nań z perspektywy doktryny 
wybrania. Logika stwierdzenia Bartha, że B ó g  je s t  n ik im  in n y m , ty lk o  
T y m , k tóry  w  sw o im  S yn u  lub  S ło w ie  w y b ie ra  siebie, a tym  sa m ym  w y 
biera  s w ó j l u d 17, jest często wykorzystywana jako uzasadnienie doktry
ny o powszechnym zbawieniu. Prawda tego argumentu wynika jakby 
stąd, że wybór jest usankcjonowany chrystologicznie; większy nacisk 
kładzie się na boskość Chrystusa, niż na człowieczeństwo Jezusa z Na
zaretu. Los każdego z nas jawi się jako przekreślony w wieczności. Jest 
to tendencja podobna do tej, która ujawniła się w monofizytyzmie i do- 
ketyzmie, przynosząc zgubne skutki. Jeżeli dostrzegam ją również w 
Konstytucji o Kościele sformułowanej przez II Sobór Watykański, to 
bynajmniej jestem daleki od poglądu, iż tego rodzaju błąd można zna
leźć tylko w tradycji katolickiej. Jak b o w iem  p rzyb ra n a  natura  ludzka  
s łu ży  S ło w u  B o ż e m u  za ż y w e  n a rzęd z ie  zbaw ien ia , (. . . ) n ie  ina cze j też  
sp o łe czn y  o rga n izm  K o śc io ła  s łu ży  o ży w ia ją cem u  go  D u c h o w i C h ry s tu 
sow em u ... 18.

Jaki rodzaj eklezjologii otrzymamy wtedy, gdy bardziej zaakcentu
jemy eklezjologiczne znaczenie człowieczeństwa wcielonego Jezusa 
Chrystusa? Wraz z Soborem Chalcedońskim i Listem do Hebrajczyków 
należy utrzymywać, że Jezus był bezgrzeszny, skąd bynajmniej nie wy
nika, że był on również wszechwiedzący i nieomylny. A le  o tym  d n iu  i 
g od z in ie  n itk  n ie  w ie ; ani a n io ło w ie  w  n ieb ie , ani Syn , ty lk o  O jc ie c  (Mk 
13,32). Uwarunkowanie oraz omylność to część bytu człowieczego. Czy 
nasza chrystologia bierze pod uwagę wszystkie implikacje związane ze 
skończonością i omylnością osoby Jezusa? Czy w świetle kuszenia Jezu
sa i próby w Getsemane możemy twierdzić, że Jezus z natury był bez 
wad? On rzeczywiście uniknął grzechu. Ale jak? Przyczyną nie był za
kodowany w Nim boski program, chociaż tak niekiedy mogłoby się 
nam wydawać, lecz fakt, że Jezus skutecznie poddał się przewodnictwu 
Ducha Świętego. Czy możemy twierdzić, iż Kościół jest bardziej dosko
nały od Jezusa, chociaż w jego szeregach wciąż znajdują się grzesznicy?

16 J.D. Zizioulas, op. cit., s. 130: „Jeśli stawanie się historii dotyczy szczególnie Syna w 
Bożej ekonomii, to jaki jest w  tym udział Ducha? Dokładnie odwrotnie: chodzi o w yz
wolenie Syna i ekonomii z ram historii. Jeśli Syn umiera na krzyżu, to ulegają zerwa
niu kajdany historii; to Duch wskrzesza Jezusa. Duch jest poza historią, a kiedy działa 
w  dziejach, to po to, by wnieść w  historię czasy ostateczne —  eschaton” .

17 K. Barth: Church Dogmatics, Edinburgh 1956-69, t. II/2, s. 76.
18 Cyt. za: „Życie i m yśl” . Numer specjalny poświęcony dokumentom soborowym, W ar

szawa 1967, s. 6.
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Ważność chrystologii dla idei Kościoła ujawnia się też w innym ob
szarze zagadnień — dotyczących autorytetu. Współczesny Kościół musi 
w pokorze przyznać, że rzadko posługiwał się autorytetem tak jak to 
uczynił Jezus z Nazaretu. Aby wykryć teologiczne korzenie niechlubnej 
historii autorytetu kościelnego — niezależnie od grzesznej natury ludz
kiej — powróćmy do relacji między chrystologią a pneumatologią. Jaki 
jest związek Ducha z Kościołem? Niekiedy wydaje się, że ponieważ 
między Duchem a instytucją istnieje więź logiczna, wobec tego instytu
cja zbyt konfidencjonalnie rości sobie prawo do boskiego autorytetu. 
Jako skutek otrzymuje się, jak ukazano wyżej, „nadto zrealizowaną” 
eschatologię instytucji, głoszącą koincydencję między działaniem Koś
cioła a akcjami Boga. Przeciwko takiej tendencji trzeba podkreślić, że 
chrystologia dąży do uniwersalizacji, natomiast pneumatologia — do 
partykularyzacji. Zadaniem Ducha jest antycypacja, w skończonej i 
uwarunkowanej teraźniejszości, rzeczy ostatecznych, które mają na
dejść. Nawet na gruncie chrystologicznym można twierdzić, że tylko 
przez Ducha ludzkie działania Jezusa stają się ponownie i zawsze akta
mi Boga. Czyżby historyczny Kościół popełnił błąd przedwcześnie gło
sząc uniwersalny wymiar swoich przedsięwzięć i wypowiedzi, zamiast 
modlić się o Ducha Świętego, a resztę pozostawić Bogu?19 20. Pod adresem 
Kościoła rzeczywiście formułowano żądania, które — jak podaje James 
Whyte — są nie do utrzymania. Whyte analizuje logikę uzgodnień Mię
dzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej na temat au
torytetu:

D e c y z je  s o b o ró w  lub  p a p ieża  o  fu n d a m en ta ln y ch  za ga d n ien ia ch  
w ia ry  są p ra w d z iw e , p o n ie w a ż  są a u to ry ta tyw n e . Są  o n e  a u to ry ta ty w 
ne, p o n ie w a ż  są p ra w d z iw e . Są  p ra w d z iw e , g d y ż  a u ten tyczn ie  in te rp re 
tu ją  a posto lsk ą  w ia rę  i św ia d ec tw o . Są n a tom ia st a u ten ty czn ym i in te r 
p re ta c ja m i w ia ry  a p o s to łó w  i ich  św ia d ectw a , b o w ie m  D u c h  Ś w ię ty  
ch ron i p rz e d  p o p e łn ie n ie m  b łęd u  tych , k tó ry m  zosta ł d a n y  a u to ry te t  
w y d a w a n ia  tak ich  ośw ia d czeń .

Whyte zwraca uwagę, że tego rodzaju argumentacja stanowi błęd
ne koło; nie tylko stara się sama siebie usprawiedliwić, ale jest również 
dogmatycznie niespójna: zbytnio akcentuje boskość Kościoła, pomija
jąc jego ludzki wymiar2rf.

Należy zatem ponownie zbadać wzajemne odniesienia pneumato- 
logii i chrystologii, konsekwentnie zredukować nacisk na fakt założe
nia instytucji Kościoła przez Chrystusa i podkreślić konstytutywną rolę 
Ducha Świętego. Dojdziemy w ten sposób do mniej samousprawiedli- 
wiających się i historycznych związków z przeszłością, kładąc nacisk 
na współczesny, szczególny wymiar kościelnych ustaleń, które winny 
być konstytuowane przez Ducha. Zaczniemy od rozpoznania ogólnych 
cech relacji między chrystologią a pneumatologią. Podstawowym błę
dem zachodniej teologii, która jest przecież zorientowana chrystologi
cznie, była tendencja do przedwczesnej uniwersalizacji; w tym sensie 
autorzy „Mitu Boga wcielonego” („The Myth of God Incarnate” , ed. 
John Hick, London 1977) są zgodni z tradycją, którą tak starają się 
zwalczać. Uniwersalizacja ta była ukierunkowana doketycznie, bo
wiem siłę napędową działań Jezusa umiejscowiła przede wszystkim w 
odwiecznym, preegzystującym Słowie. W rezultacie, jak wiemy, pro

19 J.H. Yoder: The Politics of Jesus, Grand Rapids 1972.
20 J. Whyte: „The Problem of Authority” , Kings Theological Review VII (1984) 39, s. 38.
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blematyczne stało się człowieczeństwo Jezusa. W takiej sytuacji nie 
można uniknąć albo luźnego związku ludzkiej natury Chrystusa ze Sło
wem, albo całkowitego odrzucenia tej natury. Współcześni krytycy tra
dycji, próbujący rozwiązać problem przez odwołanie się do Jezusa hi
storycznego, popełnili błąd przedwczesnej generalizacji wniosków wy
nikających z domniemanych faktów histoiycznych; potraktowali oni 
Jezusa jako przykład uniwersalnej Osoby, która była obiektem wiary 
chrześcijan. Trzeba jednak raczej podkreślić działanie Ducha Świętego 
skierowane do Jezusa — ono jest właśnie źródłem partykulamości i hi- 
storyczności Jego ludzkiej natury21.

Eklezjologia Johna Owena będzie jeszcze obiektem naszych rozwa
żań. Zauważmy jednak już teraz, że jego chrystologia, antycypująca o 
półtora wieku późniejszą myśl Edwarda Irvinga, próbuje dokonać ta
kiego zwrotu. Po pierwsze, Owen ogranicza bezpośrednie działanie 
Słowa na ludzką naturę Jezusa, przeciwstawiając się w ten sposób nie
ostrożnemu sformułowaniu Atanazego, że Słowo w łada  sw y m  c ia łem  
jak in s t ru m e n te m 22, przekształconemu przez Apolinarego do innych 
celów. Odpowiadając tym, którzy nadmiernie eksponują Ducha w 
chrystologii, Owen utrzymuje, iż ty lk o  p o jed y n czy , b ezp ośred n i akt 
o soby  S yn a  w  lu d zk ie j n a tu rze  b y ł u zn a n iem  te j n a tu ry  za  sw o ją . Kon
sekwencją tego jest unia hipostatyczna, która nie powoduje p rzen ie s ie 
n ia  w ła sn ośc i je d n e j  n a tu ry  na drugą, ani rea lnej, f iz y c z n e j tran sfu z ji  
bosk ie j d osk on a ło śc i do n a tu ry  ludzk ie j. Człowieczeństwo pozostaje 
sobą, nie zostaje unicestwione przez immanentnie działające Słowo. 
Gdzie pojawia się więc sama zdolność do spełniania Bożych planów? 
D u c h  Ś w ię ty  je s t  tą bezp ośredn ią , szczegó ln ą  i sk u teczn ą  p rzy c zy n ą  
w szys tk ich  z ew n ę trzn y ch , bosk ich  dzia łań ; B ó g  dzia ła  p rz e z  D u ch a ,  
a lbo  w  D u c h u  zn a jd u ją  bezp ośred n ie  za stosow a n ie  m o c  i sk u teczn ość  
bosk ie j d osk on a ło śc i w  czy n a ch ...23.

Taka koncepcja umożliwia stworzenie teorii ludzkiej natury Jezu
sa, teorii kładącej właściwy nacisk na wolność, partykulamość i uwa
runkowania tej natury. Wymienione przymioty są raczej uzdolnieniami 
wyzwolonymi przez transcendentnego Ducha, niż zdeterminowanymi 
przez immanente Słowo. Ma to również ważne implikacje dla doktryny 
Kościoła, który wielokrotnie był poddawany pokusom i — przeciwnie 
niż Jezus — często im ulegał, zachowując się tak jakby był chroniony 
przed błądzeniem. Jeśli Duch, który konstytuuje Kościół, jest odpowie
dzialny za kształt życia Jezusa, to możemy nauczać, iż Duch ukierun
kował Kościół chrystomorficznie. Kościół nie będzie jednak już tak au
torytarny jak w przeszłości, bowiem w większym stopniu będzie odz
wierciedlał ludzką naturę Zbawiciela. John Howard Yoder rozumował 
podobnie, chociaż na polu eklezjologii miał więcej szczęścia niż w pne- 
umatologii. W dziele „The Politics of Jesus” argumentował, że kościel
ne korzystanie z władzy powinno być wzorowane na powściągliwości 
Jezusa wobec sił politycznych w Jego czasach24. Yoder współcześnie 
zwrócił uwagę, że eklezjologia winna argumentować za spontanicznoś

21 Wydaje mi się, że Schleiermacher, ojciec współczesnej chrystologii, był ponad zagad
nieniem „Chrystus jako Żyd”; por. jego The Christian Faith, Edinburgh 1928, s. 384.

22 Atanazy: De Incarnatione, 17, 42.
23 J. Owen, op. cit., t. 3, s. 160-162. Zwrócił mi na ten cytat uwagę Alan Spence, mój stu

dent.
24 J.H. Yoder, op. cit.
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cią wspólnoty, która czerpie zo swoich historycznych korzein i w len 
sposób kształtuje swą partykulamość"0. Takie przedsięwzięcie umożli
wia właściwą reorientację eklezjologii ku ludzkiej postaci Chrystusa. 
Taka powinna być pierwsza odpowiedz na podatność chrześcijaństwa 
na nowe autorytaryzmy, które się w istocie pojawiają. Punktem wyjścia 
ma być chrystologia. Jednak sama nie zaprowadzi nas ona zbyt dalek 
Niezbędna jest ontologia, rozumienie natury Kościoła, ontologia zako
rzeniona w istocie bytu Boga. Chrystologia jest tylko punktem wyjścia, 
ponieważ jest ona tak ściśle związana z problemem statusu zdarzeń, do 
których nawiązuje Kościół. Jeżeli chcemy coś wiedzieć o tym, jakiego 
rodzaju społecznością jest Kościół, musimy przejść od dyskusji związ
ków chrystologii i pneumatologii. do kwestii: co sprawia, że Kościół 
jest Kościołem? Odpowiada to przejściu od ekonomii stworzenia do im
manencji Trójcy, lub od zagadnień ontycznych do ontologicznych.

4. Ku ontologii Kościoła

Oto nasza argumentacja: z „ekonomicznego” punktu widzenia źró
dłem słabości tradycji eklezjologicznej jest przewaga determinanty 
chrystologicznej nad pneumatologiczną, jak również nadmierne akcen
towanie boskości Chrystusa na niekorzyść Jego ludzkiej natury, co pro
wadzi do „doketycznej” doktryny Kościoła. Dotychczasową dyskusję 
możemy zrekapitulować następująco: tradycyjna eklezjologia była zdo
minowana przez koncepcje Kościoła o charakterze monistycznym i hie
rarchicznym, które mogą opierać się na ontologicznej bazie neoplato- 
nizmu lub innych niepersonalistycznych systemach metafizycznych. 
W przypadku, gdy brak jest ex p lic ite  ontologii chrześcijańskiej, wtedy 
próżnia wypełnia się (i tak się stało) ontologią obcą, działającą im p lic i 
te. Bardziej właściwą podstawę ontologiczną uzyskamy wtedy, gdy na
wiążemy do doktryny trynitamej, która w momencie powstania odgry
wała rolę alternatywnej ontologii wobec tych systemów filozoficznych, 
z których musimy oczyścić chrześcijaństwo, aby mogło ono podjąć wyz
wanie współczesności. Doktryna Trójcy Świętej, tak jak przedstawiali 
ją ojcowie z Kapadocji, głosi, że byt Boga jest przede wszystkim osobo
wą wspólnotą. Wspólnota jest dla Bazylego kategorią ontologiczną. 
W naturze Boga tkwi wspólnota* 26.

Załóżmy więc, iż punktem wyjścia naszego rozumowania jest hipo
teza, że jedyną właściwą podstawą eklezjologii jest ontologia bytu 
Boga. Bóg jest Tym, kim jest — wspólnym bytowaniem Ojca, Syna i 
Ducha. Dotąd to nas prowadzi? Musimy być bardzo ostrożni badając 
implikacje takiej tezy; w szczególności winniśmy opierać się pokusie 
wyciągania daleko idących wniosków logicznych, odwołujących się 
wprost do jedności Trzech Osób w Bogu jako do modelu zjednoczonego 
Kościoła. Dotyczy to też procedury odwrotnej (jak wierzę, bardziej 
twórczej, choć również nieadekwatnej), tzn. wnioskowania na podsta
wie zróżnicowania Osób o różnych nurtach eklezjologii — takie postę
powanie jest związane z modną w kręgach ekumenicznych koncepcją 
„pojednanej różnorodności” . Nie możemy zbyt intensywnie posługiwać 
się pojęciami abstrakcyjnymi, uniemożliwiłoby to bowiem teologiczną 
kontrolę nad rozumowaniem.

ln Tenże: The Priestly Kingdom. Social Ethics as Gospel. Notre Dame IT-u
J.D. Zizioulas, op. cit.. s. 134.
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1. Kluczowym momentem jest bezpośrednie skorzystanie z tryni- 
tarnej teologii stworzenia. Wielu wybitnych teologów, z Coleridge’m na 
czele, twierdzi, że teologia Trójcy jest bogata w implikacje dla ontologii 
stworzenia. Po pierwsze, zabrania ona wszelkiej monistycznej lub pan- 
teistycznej identyfikacji stworzeń ze Stwórcą. Być może ważniejsze jest 
to, iż doktryna trynitarna dorzuca rozwijanie daleko idących wniosków 
logicznych co dö więzi między Stwórcą a Jego dziełem, zapobiegając w 
ten sposób skrytemu popadnięciu w monizm. Uzasadnienie wynika z 
drugiego twierdzenia, które ma bardziej pozytywny charakter: doktry
na trynitarna zastępuje logiczną koncepcję więzi Boga ze światem kon
cepcją personalistyczną. Pozwala to stwierdzić dwie ważne rzeczy: Bóg 
i świat to ontologicznie różne rzeczywistości, ale ta różnica, mająca 
podstawowy charakter, nie wyklucza wzajemnych relacji między owy
mi bytami. Są to jednak relacje osobowe, a nie logiczne; powstałe w 
wyniku wolnych decyzji Osób trójjedynej boskości. Uwarunkowany, 
skończony świat istnieje tylko na mocy ciągłej, dynamicznej zależności 
od swego Stwórcy. Inaczej mówiąc, świat istnieje dzięki pracy Ducha 
nad stworzeniem, dzięki skierowanym ku światu działaniom Boga.

W tym kontekście nie możemy uniknąć konstatacji, iż Kościół, jako 
część stworzenia, jest również skończony, przypadłościowy i uwarun
kowany. Trzeba powtórzyć to, co już było stwierdzone: Kościół jest 
obrazem ludzkiej natury Chrystusa. Ewangelia głosi, że Ojciec jest w 
relacji ze światem poprzez kruchą ludzką naturę Syna, a przez Ducha 
antycypuje w teraźniejszości przyrzeczoną doskonałość stworzenia. 
W jaki sposób Kościół, jako część stworzenia, odzwierciedla zatem byt 
Boga? Odpowiedź, którą wskazał John Zizioulas, tkwi w znaczeniu sło
wa koinonia, które najlepiej być może oddaje słowo „wspólnota” (lub 
„społeczność” , odpowiednik rosyjskiego „sobornost”). Z troistą wspól
notą bytu Boga wiąże się dynamika tego bytu. Istota bytu boga polega 
na wspólnocie energii i perychoretycznych oddziaływaniach Osób — 
dynamikę tę trudno jest pogodzić z obrazem statycznej hierarchii. Hie
rarchia taka generowałaby i usprawiedliwiała ideologię permanentne
go poddaństwa, opisaną na przykład przez Richarda Robertsa, który 
ukazał, jak skuteczna jest fenomenologia Hegla przy opisie więzi łączą
cej pana z niewolnikiem. Komentując eklezjologią Kennetha Kirka, 
Roberts pisze:

Urząd kościelny ma rozstrzygający status względem Kościoła: cha
rakter podstawowy ma Episkopaty który tworzy Kościół i warunkuje 
urząd zależny, czyli Prezbiteriat. Poza urzędem znajduje się zależny la
ikat21.

Tego rodzaju koncepcja już na pierwszy rzut oka jawi się jako echo 
analogii imperialnych; można dostrzec też ślady niewłaściwej afirmacji 
idei trynitarnych. Prowadzi to nas do dalszego ciągu argumentacji.

2. Zauważyliśmy, iż dla teorii Kościoła ważny jest sposób, w jaki 
historyczny kształt instytucji uformował się w związku z ekonomią 
Trójcy: Duchem prowadzącym Jezusa w przeszłości oraz Chrystusem 27

27 R. Roberts: „D er Stellenwert des kirchlichen Am tes” , Zeitschrift für Theologie und K i
rche 83 (1986), s. 382 i n.; Alan Seil w  podobny sposób kwestionuje twierdzenie doku
mentu z Limy, że urząd kościelny jest konstytutywny dla życia Kościoła: „Jest to sta
wianie urzędu duchownego ponad Ewangelią” ; por. jego artykuł „Ecclesiastical Inte
grity and Failure” , Society for the Study of Theology, 1987, s. 15.
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kształtującym Ducha obecnie. Radzimy jednak ostrożność w argumen
towaniu o Kościele wprost z immanencji Trójcy. Jest to szczególnie wa
żne wtedy, gdy korzysta się z wzoru, jakim — jak przypuszczamy — są 
relacje między Osobami. Praktyki tego rodzaju mogą być zastosowane 
do teologicznego usprawiedliwienia zależnego statusu laikatu, ponie
waż sądzi się, iż hierarchia jest w pewnym sensie najwłaściwszym 
obrazem pary Ojciec-Syn28. Przykładem niech będzie argument Pawła 
(1 Kor. 11,7), poddany krytycznej analizie przez Derricka Sherwina Ba- 
iley’a 29. m ężczyzn a  b o w iem  n ie p o w in ie n  n a k ryw a ć  g łow y , g d y ż  je s t  
obra zem  i o d b ic iem  ch w a ły  B o ż e j;  lecz k ob ieta  je s t  o d b ic iem  ch w a ły  
m ężczyzn y . Można zakwestionować zarówno egzegezę, jak teologię Pa
wła. Zgodnie z 1 Mojż. 1.26 to mężczyzna i kobieta razem tworzą obraz 
Boga — ma to zresztą głębokie znaczenie dla eklezjologii. Co więcej, w 
należycie apofatycznych badaniach relacji trynitarnych nie jest upraw
nione przypisywanie atrybutów Ojca, wyraźnie nadrzędnych, mężczyź
nie, a atrybutów Syna — tu podrzędnych — kobiecie, jak zdaje się mó
wić Barth30. Nie powinniśmy raczej żądać tak szczegółowych informa
cji jako wniosków z analizy bytu boskiej Trójcy.

Jaki rodzaj analogii między Bogiem a Kościołem, Trójcą a wspól
notą jest zatem dopuszczalny? Jeżeli takie analogie są, to nie mogą one 
mieć bezpośredniego charakteru; Kościół winien być traktowany raczej 
jako skończone echo lub antycypujące wcielenie owej boskiej, osobowej 
dynamiki. Czy jest to możliwe? Pozwolę sobie przedstawić tę kwestię 
przez ukazanie kontrastu między koncepcjami Trójcy wynikającymi z 
myśli Augustyna oraz ojców kapadockich. Pierwsza ma charakter mo- 
dalistyczny, jeśli nie wręcz aktualnie modalistyczny, w tym sensie, że 
trzy Osoby Trójcy chcą być pojmowane jako wtórne wobec podstawo
wej deitas — bytu, którego, można rzec, są przejawami. Koncepcja ka- 
padocka natomiast (skrytykowana przez Augustyna) wyklucza istnie
nie takiego pierwotnego względem Osób bytu. Bytowanie Boga polega 
po prostu na bytowaniu Osób powiązanych relacjami. Oczywiście różne 
„trójce” generują odpowiednio różne eklezjologie. Koncepcja augusty- 
ńska prowadzi do eklezjologii, w której byt Kościoła jest w pewnym 
sensie uprzedni wobec konkretnych historycznych odniesień do wi
dzialnej wspólnoty. Taka koncepcja może być rozpoznana na podsta
wie dwóch symptomów. Pierwszym jest platonizująca idea niewidzialne
go Kościoła, który jest ontologicznie pierwotny wobec „mieszanej” wspól
noty historycznej (jest to bowiem rzeczywisty Kościół). Drugim jest teza, 
że porządek Osób lub struktura Kościoła w pewien sposób wiąże lub 
określa ramy osobowych związków we wspólnocie. W ten sposób realny 
byt Kościoła jest podstawą związków między ludźmi, a nie ich funkcją. 
Dobrą ilustracją są słowa de Lubaca n ie  m a  u k onsty tuow anego  zespołu  
ludzi bez ja k ie jś  konstytucji, która zaw iera  h ierarch ię (...); n ie m a  zrea lizo 
w a n e j w sp ó ln o ty  (G em einscha ft) bez spo łeczności (G esellschaft), w  k tóre j 
i p rzez  którą je s t  ta w spó lnota  u rzeczyw istn ia na 31. Prowadzi nas to znów 
na grunt ontologii. Dlaczego wspólnota nie jest możliwa bez społeczności? 
Czy relacje między historycznie konkretnymi osobami nie konstytuują 
Kościoła, tak jak hipostaza w relacjach tworzy byt Boga?

28 H. de Lubac: The Splendour of the Church, London 1956, s. 71.
29 D. Sh. Bailey: The Man-Woman Relation in Christian Thought, London 1959, s. 294 i n.
30 K. Barth, op. cit., t. III/4, s. 188-202.
31 H. de Lubac, op. cit., s. 75.



KOŚCIÓŁ NA ZIEMI 23

Tego rodzaju problemy możemy ujmować tak, jak to robił siedem
nastowieczny purytanin John Owen. Jest on interesujący, gdyż praw
dopodobnie jako jeden z pierwszych poszukiwał ontologii Kościoła 
jako wspólnoty. Był przekonany, że odkrywa nieznane lądy. Owen zau
ważył, iż reformatorzy ograniczali się do reformy doktryny, zaniedbu
jąc rozwój teologii wspólnoty32. Jest jasne, że Owen ujmuje byt Kościo
ła jako wspólnotę — wynika to ze sposobu, w jaki stosuje on arystotele- 
sowską terminologię dotyczącą przyczynowości. Mówiąc o tym, co sam 
nazywa „widzialnym stanem Kościoła” , Owen wprowadza następujące 
rozróżnienia:

(1) M a ter ia ln a  racja  istn ien ia  K o śc io ła  — m aterią , z  k tó re j on  się  
składa, są w id z ia ln i w ie rn i; (2) racja  form a lna , k tórą  je s t  d o b ro w o ln e  
zrzeszen ie  się lu d z i w  sp o łe czn ość  lub  zb ió r ; (3) rezu lta t u jęc ia  m a terii  
w  fo rm ę : p o ja w ie n ie  się lok a ln e j w sp ó ln o ty  w ra z  z o b rzęd a m i i in s ty 
tu c ja m i C h ry s tu s o w y m i....33. Był to cytat z wczesnego eseju; w później
szym dziele „Natura Ewangelicznego Kościoła” Owen ujmuje sprawę 
precyzyjniej:

M a te r ią  K o śc io ła  są ludzie, z k tó rych  K o ś c ió ł  się składa, w ra z  z u z 
d o ln ien ia m i tych  o só b ; fo rm ą  je s t  n a tom iast p o w ó d , racja  i sp osób  w y 
s tęp ow a n ia  re la c ji m ięd zy  w ie rn y m i, d z ięk i k tó re j dane je s t  im  is tn ie 
n ie  K o ś c io ła ...34.
W ostatnim sformułowaniu charakterystyczne jest to, że terminologia 
Arystotelesa usuwa się w tło, a na pierwszym planie pojawia się teolo
giczny język ojców kapadockich: osoba, racja, relacja. Rezultatem jest 
Owena definicja Kościoła, będąca wyraźnym odbiciem kapadockiej te
ologii trynitamej. Istota bytu Kościoła zawiera się we wzajemnych re
lacjach osobowych.

Bardziej spekultatywnym problemem jest pytanie o analogię wol
nych relacji, w jakich pozostają Osoby Trójcy, do ostatecznej koncepcji 
Kościoła jako woluntarystycznej społeczności, o ile dobrowolność jed
noczenia się jest rozumiana przede wszystkim jako wynik działania 
Boga w Duchu Świętym. Podstawą jest tu znów nauka ojców kapadoc
kich, że Bóg jest Tym, który trwa na mocy wzajemnego obdarowywania 
się Ojca, Syna i Ducha. U Owena dość nieoczekiwanie pojawia się wo- 
luntarystyczny rys w opisie uczestnictwa w życiu widzialnego Kościo
ła. Czy można doszukać się w tym wpływów teologii Trójcy, gdyż Owen 
bez wątpienia był myślicielem głęboko trynitarnym? To przynajmniej 
jest jasne, że dla Owena eklezjologia jest zakorzeniona w dobrowolnym 
posłuszeństwie Ewangelii. P o n ie w a ż  fo rm a ln a  racja  istn ien ia  K o śc io ła  
za w iera  się w  akcie  p o s łu szeń s tw a  w ie m y c h (.. . ),  w sp ó ln ie  p o d d a ją cy ch  
się P a n u  J e zu so w i C h ry s tu so w i w  dzia łan iu  i p rze s trzeg a n iu  naka 
z ó w . . .35. Nie może to wynikać ze statycznej koncepcji Kościoła, który 
jest rezultatem działania eschatologicznego Ducha. Owen z naciskiem 
podkreśla, tak jak czyni to Nowy Testament, że to, co się zdarza, ma ce
chę nowości:

Jeśli K o ś c ió ł  tw o rz y  n o w e  re la c je  m ięd zy  osobam i, to  takie, k tó re  
przed tem  n ie istn ia ły ani w  sensie fizycznym , ani m ora lnym , ja k  m a łżeń 
s tw o  m ęża  i ż o n y ; p ro w a d zą  on e  do  n o w y c h  w za je m n y c h  o b o w ią z k ó w

32 J. Owen, op. cit., t. 16, s. 20.
33 Tamże, t. 15, s. 262.
34 Tamże, t. 16, s. 11.
35 Tamże, t. 16, s. 29.
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i p ra w (. . . );  tru d n o  w y o b ra z ić  sob ie , że i s tn ie ją  ku tem u  fo rm a ln e  ra c je , 
in n e  n iż  w sp ó ln a  zgoda  i fa k ty czn e  sp rzy m ie rzen ie  się tych , k tó rzy  tego  
p ra gn ą  do końca ... .

Z oczywistych historycznych przyczyn Owen w ielokrotnie podkre
śla dobrowolność członkostwa w lokalnym zborze oraz łączenia się 
tych zborów w federację. Wszystkie interesujące etapy rozwoju teologii 
wynikają z nacisków historii. Pod wpływem szczególnej sytuacji Owen 
posunął się daleko w ujmowaniu Kościoła jako wspólnoty dobrowolnie 
związanych ze sobą osób; jego eklezjologia jest echem wiecznego bytu 
Boga, odbiciem w relacjach międzyosobowych rzeczywistości transcen
dentnej. Można dostrzec, że Owen stosuje racje Arystotelesa do opisu 
woluntarystycznej koncepcji gromadzenia się ludzi. Jasne jest, że „sku
teczność” i „ruch” Kościoła — chociaż nie stosuje on takich terminów 
— to dla Owena „dwie ręce” Boga (Ireneusz), czyli Syn, który instytuu- 
je, oraz Duch, który jednoczy. Powrócimy jeszcze do tego zagadnienia.

W bardziej współczesnym eseju eklezjologicznym autor doszedł do 
podobnych rezultatów. Edward Farley w swoim „Ecclesial Man” pró
buje sformułować fenomenologiczne ujęcia Kościoła jako wspólnoty 
odkupienia. Fenomenologia jest w istocie wrogiem ontologii, ponieważ 
„bierze w nawias” kwestie ontologiczne, opisując to, co się jawi. Je
dnak Farley stara się w swym eseju nie tyle podkreślać ontologiczny 
agnostycyzm, ile osłabić nieco tradycyjne ontologiczne ujęcia, co nie 
wyklucza dostrzeżenia struktury widzialnej wspólnoty. Wynikiem jest 
opis aktualnych relacji między członkami oraz ontologii wspólnoty, 
która żyje raczej dzięki deskryptywnej mocy, a nie dzięki poparciu — 
by tak rzec — idealnej, niewidzialnej podstawy. Oto kluczowy frag
ment rozważań Farley a:

E k lez ja  n ie  je s t  ek sk lu zyw n ą  fo rm ą  o rga n iza c ji s p o łe c z n e j, taką ja k  
n a ród  lu b  p lem ię ...; je s t  ona  u w ik ła n a  w  ok reś lon ą  in te r  su b iek ty w n o ść  
w  s w e j k on k retn ośc i, c od z ien n e j a k tu a liza c ji. K o ś c ió ł  zak łada  in te rp e r 
son a ln e  zw ią zk i i w za je m n e  odn iesien ia , k tó re  rea lizu ją  się  w  ch a ra k te 
ry s ty czn y ch  dzia łan iach , tak ich  ja k  n a b o ż e ń s tw o . W za jem n o ść  ta za 
k łada  in te rsu b iek tyw n ą  struk turę , k tóra  u m o ż liw ia  u czes tn ik o m  w z a 
je m n e  b u d o w a n ie  się  w  w ie r z e .36 37.

Są to znów echa kapadockiego trynitaryzmu. Uczestnicy konstytu
ują siebie nawzajem jako osoby wierzące, tak jak Osoby Trójcy konsty
tuują się wzajemnie jako Osoby. Końcowa klauzula w cytowanym frag
mencie świadczy również o słabości ujęcia fenomenologicznego. Twier
dząc, iż uczestnicy wzajemnie konstytuują się jako wierni, Farley przy
pisuje członkom Kościoła działania, które przysługują Duchowi. W ten 
sposób Farley odkrywa obraz idealnego Kościoła widzialnego. Po 
pierwsze, żąda on w ten sposób zbyt wiele, przed czym już przestrzega
liśmy, od wspólnoty grzeszników, co prawda grzeszników odkupionych 
i znajdujących się na chrześcijańskiej drodze. Po drugie, zbytnio 
wprost odczytuje on byt Kościoła z bytu Boga. W sumie Farley nie zdo
łał zadowalająco odróżnić boskie i ludzkie determinanty bytu Kościoła.

Fenomenologia Farley’a zwraca uwagę na niebezpieczeństwo 
związane z tworzeniem eklezjologii; największym niebezpieczeństwem 
jest kopiowanie rzeczywistości społecznej z równoczesnym lekceważe

36 Tamże, t. 16, s. 26.
37 E. Farley: Ecclesial Man. A Social Phenomenology of Faith and Reality, Philadelphia 

1975, s. 152.
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niem tego, co się w Kościele dzieje. Z jednej strony, jeśli zgodnie z No
wym Testamentem chcemy mówić o Kościele Bożym, to istota Kościoła 
musi być zakotwiczona w bycie Boga. Z drugiej strony, eklezjologia 
ostatecznie musi należycie odzwierciedlić to, że nawet taki Kościół na
leży do stworzonego świata i może nie umieć czerpać ze swej podsta
wy, albo nawet zostać odcięty od życiodajnych korzeni. Kościół po
zostaje tą częścią permanentnie upadającej wspólnoty, która istnieje 
mimo sprzeczności upadku z faktem boskiego powołania; mimo 
zmiennych dziejów Kościół zdołał jednak utrzymać pewnego rodzaju 
integralność, która nie ma związku z rzekomo przyrodzoną nieomyl
nością. Aby być uczciwym wobec naszej historii, musimy ciągle zno
sić pokusy, stawiać opór, by nie był naszym udziałem regres upadku 
w dawne błędy.

Celem tego tekstu nie jest zbudowanie kompletnej teologii Kościo
ła. Chodzi raczej o wskazanie struktur, które umożliwiają ukazanie 
związków między bytem Boga, a tym, co od czasu do czasu jest realizo
wane przez Ducha. Jest to rodzaj analogii-echa: Kościoł jest tym, czym 
jest na mocy wezwania do bycia skończonym w czasie echem Wiecznej 
Wspólnoty, którą jest Bóg. Na czym ma polegać dalszy rozwój teorii?
1. Chodzi przede wszystkim o taki rozwój idei, aby wszystko, co mówi
my o Kościele, było od początku jasne i zrozumiałe. Podajmy przykład. 
Wiele mówi się o metaforze Ciała Chrystusowego, ale — choćby z po
wodu różnic w samym chrześcijańskim objawieniu — nie jest jasne, jak 
ją należy interpretować. Jest to metafora nawiązująca do biologicznego 
organizmu i może być ujmowana na różne sposoby, na przykład totali
tarny lub panteistyczny. Mówi się o organicznej jedności Kościołów, ale 
znany tekst czwartej Ewangelii (J. 17,11) aby  by li je d n o , ja k  m y  powi
nien zmusić nas do zastanowienia się, zwłaszcza jeśli chcemy świado
mie poddawać się kontroli teologii trynitarnej. Tekst ten mniej mówi 
bowiem o organizmie, ale raczej o osobowej jedności: unii personalnej 
różnych, ale dobrowolnie związanych ze sobą Osób. Przyswajając sobie 
paulińską metaforę Ciała musimy być świadomi tego, że była ona sto
sowana w różnym sensie: nie tylko jako przestroga przed rozłamami, 
lecz także jako uwypuklenie pluralizmu kościelnych uzdolnień, darów i 
łaski (1 Kor. 12, 14 i nast.; Rzym. 12,4 i nast.). Ontologia trynitama 
może pomóc nam w przyswojeniu sobie czegoś z bogactwa i otwartości 
tego centralnego modelu eklezjalnego. 2. Nadużywanie przez Pawła 
atrybutów trynitamych było już wzmiankowane. Przez szacunek dla 
Apostoła odwołajmy się tym razem do innego myśliciela. Sherwin Bai
ley, który stanowczo przeczy mitowi o paulińskiej niechęci do kobiet38 39, 
tak konkluduje rozważania, których celem jest krytyczne ujęcie antro
pologii Bartha:

C z ło w ie k  ja k o  ob ra z  B o g a  w  lu d zk im  w y m ia rze  je s t  na m o c y  sw e j 
p o d s ta w o w e j s tru k tu ry  — b iperson a ln e j, m ęsk o -ż e ń sk ie j je d n o ś c i — 
spó jn ią , k tóra  s ta n o w i ( re la cy jn e , n ie  d o s ło w n e ) od b ic ie  w s p ó ln o ty  
O jca , S yn a  i D u c h a  w  byc ie  s k o ń c z o n y m 39. Antropologia Bailey’a pro
wadzi do brzemiennych eklezjologicznie wniosków, bowiem jeśli obraz 
Boga jest przede wszystkim lub nawet jedyną w ścisłym znaczeniu zre
alizowaną wspólnotą płci, to głównym aspektem powołania Kościoła 
jest realizacja wspólnoty kobiet i mężczyzn:

38 D. Sh. Bailey, op. cit., rozdział II.
39 Tamże, s. 271.
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N a le ż y  za k w es t io n o w a ć  za sad n ość  istn ien ia  w szy s tk ich  in s ty tu c ji  
ogra n icza ją cych  p łe ć  u czes tn ik ów , tak ich  ja k  ce liba t (d o b ro w o ln y  lub  
p rz y m u s o w y ),  ś lu by  za k on n e  — są o n e  u sp ra w ied liw io n e  ty lk o  w ted y , 
g d y  n ie  w y k lu cza ją  w o ln e g o  i z d ro w e g o  p a rtn e rs tw a  p łc i... T o  sam o d o 
ty c zy  m o n a s ty cy z m u  — w ie le  ch rześc ija ń sk ich  s tow a rzyszeń , b ra ctw  i 
w s p ó ln o t  op iera  się  na  zasadzie  w sp ó ln e g o  życ ia  i d zia łan ia  o sób  je d n e j  
płci, a p rzy  tym  na p rzestrzegan iu  obow ią zk ow eg o  pa rtnerstw a  (tamże). 
Co to oznacza dla zagadnienia ordynacji kobiet, nie jest trudno sobie 
wyobrazić. Eklezjologia wspólnoty przynajmniej relatywizuje sam pro
blem ordynacji i kleru. Aspekt pozytywny, na który wskazuje Bailey, 
polega na odnowie koncepcji znaczenia obrazu Boga w duchu h a rm o 
n ijn e j, tw ó rc z e j re la c ji m ięd zy  m ężczyzn ą  a k ob ie tą  .

Przechodzimy do próby uogólnienia naszych wniosków. Wewnątrz- 
kościęlne relacje często były interpretowane w duchu permanentne
go podporządkowania się jednych grup innym, chociaż ciałom nad
rzędnym — ze względu na ich godność i pozycję — retorycznie przypi
sywano służebny charakter. Jeśli jednak przypisywanie szczególnej po
zycji pewnym grupom ma być zastąpione przez bardziej refleksyjny 
wzór dobrowolnych, osobowych relacji konstytuujących boskość, czy 
nie powinniśmy świadomie zwrócić się ku eklezjologii perychorezy, w 
której nie ma stałych struktur podporządkowywania się, ale w której 
ujawniają się zachodzące na siebie wzory relacyjności, dopuszczające 
sytuacje, w których ta sama osoba jest czasami „nadrzędna” , a czasami 
„podrzędna” , zgodnie z otrzymanymi darami i udzieloną łaską? Czyż 
nie chodzi nam o echo osobowych relacji, o których mówi Paweł w 1 
Kor. 12-14, w których zupełnie nie występuje idea permanentnego 
przywództwa lub hierarchii? Projekt może się wydawać bardzo ideali
styczny, ale może tak jest dlatego, że bardzo długo znajdowaliśmy się w 
niewoli odziedziczonych po przeszłości sterotypów. Zadaniem tego pa
ragrafu było zwrócenie uwagi, iż oparcie teologii Kościoła na doktrynie 
Trójcy ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ podejmowane w staro
żytności kwestie prowadzą do nowych odpowiedzi, jeśli ideę trójosobo- 
wej wspólnoty Boga przyjmiemy w eklezjologii za wiodącą. Prawdą jest 
bowiem, że pierwotna eklezjologia nie zdołała poddać swego rozwoju 
właściwym rygorom — dlatego doprowadziła do autorytarnej i moni- 
stycznej teorii Kościoła.

5. Wspólnota widzialna

W poprzednim paragrafie sformułowano postulaty pod adresem 
ontologii Kościoła. Stwierdzono, że możliwy jest pewien „ruch” między 
doktryną Boga a doktryną Kościoła, kształtowany przez apofatyczną 
koncepcję immanentnej Trójcy. Relacja między ontologiami Boga i Ko
ścioła została opisana za pomocą metafory echa: byt Kościoła winien 
być echem wzajemnych relacji między trzema Osobami, które konsty
tuują Bóstwo. Kościół został powołany do bytowania jako skończona 
rzeczywistość tego samego rodzaju, co w wieczności rzeczywistość bos
ka. Co można jeszcze uściślić w takiej analogii? Można powiedzieć, iż 
doktryna Trójcy jest stosowana do wskazywania sposobów wiecznego 
„stawania się” Boga — wiecznie nawzajem żywiące się energie trzech 
Osób stanowią podstawę personalistycznej dynamiki wspólnoty.

40 Tamże, s. 284, 286 i 289.
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Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo zbytnich uproszczeń i za
wieszenia treści analogii w próżni, dlatego trzeba wskazać jakieś bar
dziej bezpośrednie powiązania, w czym pomocne mogą być problemy 
omawiane w paragrafie 3. Na czym polega relacja między ontologią 
Kościoła — czyli teoretyczną strukturą, która umożliwia myślenie o 
Kościele — a aktualnym istnieniem tej instytucji? Należy podkreślić, że 
źródłem naszej ontologii Kościoła jest doktryna Trójcy. W jaki jednak 
sposób Bóg, który jest jednością w Trójcy, jest związany z aktualnym, 
istniejącym w historii i widzialnym Kościołem? Czy nasza eklezjologia 
jest czymś więcej niż tylko teorią, abstrakcyjnie związaną z równie teo
retyczną koncepcją Boga?

Ważnym krokiem jest ujmowanie bytu Kościoła w łączności ze źró
dłem bytu wszystkich rzeczy — wiecznymi energiami trzech Osób Trój
cy, które znajdują się we wzajemnych, perychoretycznych związkach. 
Echo bytu Boga jest możliwe do uchwycenia przede wszystkim w dos
konałości stworzenia i w samym akcie twórczym, a także w pośredni
czącej roli Jezusa i Ducha Świętego. Godne odnotowania jest to, że oba 
przypuszczalnie deuteropaulińskie listy (do Kolosan i Efezjan) opierają 
się na przeświadczeniu, że celem istnienia Kościoła jest pojednanie 
wszystkich rzeczy z Ojcem przez Syna i Ducha. Mowa jest tu zatem jak
by o wypełnieniu się celu stworzenia. Akademicy czasami przyjmują, że 
tekst O n  także je s t  G ło w ą  Ciała , K o śc io ła  ,(K o l. 1,18a) jest wstawką do 
logicznego hymnu, którego celem jest skądinąd uwielbianie kosmiczne
go Chrystusa. Jednak sam tekst jest jasny: Kościół ma być ciałem po
wołanym jako wspólnota czasów ostatecznych, której celem jest reali
zacja obiecanego i zainaugurowanego już pojednania wszystkich rze
czy z Bogiem. Tu właśnie zaczyna się owo echo życia Trójcy — Kościół 
zostaje uzdolniony przez Ducha do takiego kierowania swym działa
niem, by wypełniło się pojednanie przez życie, śmierć i zmar
twychwstanie Jezusa. Kościół staje się echem życia Boga wtedy, gdy 
skutecznie jest w stanie uchronić się przed samogloryfikacją przez 
czerpanie ze źródła, jakim jest twórcza i odtwórcza obecność Boga w 
świecie. Głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów są ograniczo
nymi w czasie sposobami ukierunkowywania wspólnoty ku bytowi 
Boga. Zwiastowanie Słowa zwraca wiernych ku Słowu; chrzest i eu
charystia, sakramenty inkorporacji i koinonii, zwracają wspólnotę ku 
miłości Boga Ojca do świata — pośrednikami są tu Syn i Duch Święty. 
Nie ma więc ponadczasowego Kościoła; istnieje tylko Kościół „tu i te
raz” , w czasie i miejscu, gdzie Duch wszczepia ludzi w Ciało Chrystusa 
i zarazem utwierdza ich we wzajemnej wspólnocie.

Powróćmy do tego, od czego zaczęliśmy: do aktu na monistyczne 
pojmowanie Kościoła i jego zdominowanie przez ontologię niewidzial
nej doskonałości. Trzeba podkreślić, że nie ma niewidzialnego Kościoła 
— przynajmniej w tym sensie, w jakim zwykle rozumie się to pojęcie — 
nie dlatego, że Kościół widzialny jest doskonały, lecz dlatego, iż byt 
Kościoła polega na trwaniu we wspólnocie kierowanej przez Jezusa za 
pośrednictwem Ducha Świętego41. Pozostaje jeszcze pytanie, czy wspól
nota, która uważa się za Kościół, jest rzeczywiście Kościołem i przysłu
guje jej ta nazwa. Próba odpowiedzi musi opierać się na kryteriach.

41 Pouczająca jest interpretacja wyrażeń Pawła o byciu „w  Chrystusie” na gruncie socjo-
logii, a nie np. mistyki. Paweł tak mocno w iąże wspólnotę z Chrystusem, że może w y
głaszać tezy w  rodzaju 1 Kor. 7, 14.
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Czy jednak takie kryteria winny być określone przez monistyczną, le- 
galistyczną i „organiczną” teorię Kościoła, czy raczej przez teorię try- 
nitamą zakładającą dobrowolne uczestnictwo we wspólnocie, jej po
rządku (sic!) i dyscyplinie, będącej echem wspólnoty Ojca, Syna i Du
cha? Pod kierownictwem Trójcy, jak sądzę, nasze wysiłki zrozumienia 
istoty Kościoła zostaną uwieńczone powodzeniem.

Tłum.: Włodzimierz Zuzga

THE CHURCH ON EARTH. THE ROOTS OF COM M UNITY
(summary)

Professor Colin E. Gunton lectures in systematic theology at King’s College, London, and is a 
minister of the United Reformed Church. In this study he claims that one source of the weakness of 
the western ecclesiological tradition should be identified as an overweighting of the christologi- 
cal against the pneumatological determinants of ecclesiology together with an overemphasis on the 
divine over against the human Christ. A  traditional idea of the church has been dominated by mo
nistic or hierarchical conceptions, so an ontological basis of such a church is to be found in either 
neoplatonism or some other non-personal metaphysic. The concept of God as a triune community 
made no proper substantive contribution to the doctrine of church. A  satisfactory ontological basis 
will be found if pay attention to the doctrine of Trinity, which was first formulated by Cappado
cian theologians. In exploring the problem Prof. Gunton points out that the church should be un
derstood as „an echo” of the interrelation between the three persons of Trinity who together con
stitute the deity. There is no timeless and invisible church — not for the church is perfect, but be
cause to be in communion with those who are ordered to Jesus by the Spirit is to be the church. 
The paper was presented at the European committee meeting of the World Alliance of Reformed 
Churches (Torre da Aquilha, Portugal, July 1988).

DIE KIRCHE AUF DER ERDE. DIE W U R ZE LN  DER GEMEINSCHAFT
(Zusammenfassung)

Prof. Collin E. Gunton, ein Pastor der Vereinigten Reformierten Kirche, liest syste
matische Theologie an dem Londoner K ings’ College. In seinem Artikel behauptet er, die 
Schwäche der westlichen ekklesiologischen Tradition liege in einer übertriebenen Her
vorhebung der christologischen Determinante bei gleichzeitiger Vernachlässigung der 
pneumatologischen Dimension w ie auch in einer zu starken Akzentverschiebung auf das 
Göttliche am Christus ohne Berücksichtigung seines menschlichen Wesens.

Die traditionelle Konzeption der Kirche wurde durch die monistische und hierarchi
sche Idee übergeragt. Die ontologische Grundlage so einer Konzeption der Kirche ist in 
dem Neoplatonismus und anderen Arten der nichtpersonalistischen Metaphysik zu su
chen. Die Idee Gottes als einer aus drei Personen zusammengesetzten Einheit hat in der 
Kirchenlehre keinen eigentlichen Beitrag geleistet. Eine zufriedenstellende ontologische 
Grundlage könnte erst dann gefunden sein, sobald die ursprünglich von den kappadoki- 
schen Theologen formulierte Dreifaltigkeitslehre w ieder hervorgehoben wird.

Bei der Untersuchung dieses Problems stellt Prof. Gunton fest, die Kirche solle als 
ein „Nachhall” der gegenseitigen Relationen zwischen Personen der heiligen D reifaltig
keit verstanden werden, denn diese Personen bilden die Göttlichkeit.

Es gibt keine überzeitliche, unsichtbare Kirche, nicht w eil die K irche so vollkommen 
wäre, sondern weil das Dasein der Kirche auf dem Fortbestehen in einer Gemeinschaft 
beruhe, die von Christus bei Vermittlung des Heiligen Geistes geleitet wird.

Obiger Text war auf der Sitzung des Europäischen Komitees des Weltbundes der Re
formierten Kirchen vorgetragen.
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DIALOG PRAWOSŁAWNO-STAROKATOLICKI

Soborowy kontekst dialogów Kościoła Prawosławnego

Można mówić o prawosławiu lub o Kościołach prawosławnych w 
liczbie pojedynczej; można jednak również mówić o Kościołach prawo
sławnych w liczbie mnogiej. Oba przypadki wskazują na oryginalność 
prawosławia: nie jest to ani jeden samowystarczalny, izolowany Koś
ciół lokalny, ani po prostu suma istniejących obok siebie Kościołów lo
kalnych. Nie jest to również Kościół o strukturze uniwersalnej, który 
Kościoły lokalne traktuje jako de iu re  i de fa c to  podporządkowane so
bie części jednego Kościoła, ani jakaś federacja Kościołów lokalnych, 
lecz wspólnota czternastu autokefalicznych lub autonomicznych Koś
ciołów lokalnych, z których każdy może o sobie twierdzić, że jest je
dnym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem — pod warun
kiem, że znajduje się we wspólnocie z innymi Kościołami lokalnymi.

Kościół Prawosławny w swojej wspólnocie czternastu Kościołów 
lokalnych przygotowuje dziś Sobór Ogólnoprawosławny. Punkty po
rządku dziennego Świętego i Wielkiego Soboru dotyczą konkretnych, 
drażliwych dziedzin prawosławnego świadectwa w dzisiejszym świę
cie, tzn.:
a) wewnętrznej odnowy życia duchowego i stosunku między Kościo

łem a światem — na podstawie kryteriów tradycji Ojców oraz histo
rycznej praktyki Kościoła Prawosławnego (ideały chrześcijańskie w 
dzisiejszym świecie; problem postu; problem kalendarza; przeszko
dy do zawarcia małżeństwa);

b) umocnienia jedności Kościoła Prawosławnego w prawdziwej wierze 
i w miłości, niezależnie od zakresu jurysdykcji autokefalicznych lo
kalnych Kościołów prawosławnych — na podstawie prawosławnej 
tradycji i praktyki kanonicznej (autokefalia; autonomia; diaspora; 
dyptyki);

c) ocenienia na nowo stosunków Kościołów prawosławnych z resztą 
świata chrześcijańskiego — na podstawie prawosławnej tradycji i 
praktyki z jednej strony oraz doświadczeń wyniesionych z udziału w 
dwustronnych i wielostronnych dialogach teologicznych w ramach 
współczesnego ruchu ekumenicznego z drugiej.
Wszystkie Kościoły prawosławne często podkreślały konieczność 

szybkiego udzielenia odpowiedzi w kwestii stosunków Kościoła Pra
wosławnego z innymi Kościołami i wyznaniami.
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W kwestii stosunków Kościoła Prawosławnego z całym światem 
chrześcijańskim III Ogólnoprawosławna Konferencja Przedsoborowa 
— niezależnie od oceny dwustronnych dialogów Kościoła Prawosław
nego z anglikanami, starokatolikami, przedchalcedończykami (Kościo
ły staro wschodnie), rzymskimi katolikami, luteranami i ewangelikami 
reformowanymi — podkreśliła następujące stanowisko eklezjologiczne:

Problematyka eklezjologiczna

K o ś c ió ł  P ra w o s ła w n y , k tó ry  je s t  K ośc io łem , J ed n ym , Ś w ię ty m , K a 
to lick im  i A p o s to lsk im , je s t  w  p e łn i św ia d o m  s w o je j o d p o w ied z ia ln o śc i  
za je d n o ś ć  św ia ta  ch rześc ijań sk iego . U zn a je  fa k ty czn e  is tn ien ie  w szy s t 
k ich  K o ś c io łó w  i w yzn a ń , i w ierzy , iż w sze lk ie  stosunk i, ja k ie  z  n im i  
u trzym u je , m uszą  się o p ie ra ć  na m o ż liw ie  ja k  n a jszy b szy m  i o b ie k ty w 
n y m  w y ja śn ien iu  całości kw estii ek lez jo log iczne j, szczególn ie  jed n a k  ich  
nauki o sakram entach, łasce, u rzędzie  d u ch ow n ym  i sukcesji apostolskiej. 
D w u stro n n e  d ia logi teologiczne, p row a d zon e  dziś p rzez  K o śc ió ł P ra w o 
sław ny, są a u ten tyczn ym  w yra zem  tej św iad om ości p ra w os ła w ia .1.

To stanowisko w kwestii eklezjologicznej przypomina nam wcześ
niejsze stwierdzenie międzyprawosławnej komisji ds. przygotowania 
Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego:

Ś w ia d o m  w a żn o śc i o b e cn e j s tru k tu ry  ch rześc ijań sk ie j, nasz św ię ty  
K o ś c ió ł  P ra w o s ła w n y , a czk o lw iek  je s t  K o ś c io łe m  Jedn ym , Ś w ię tym ,  
K a to lic k im  i A p o s to lsk im , n ie  ty lk o  u zn a je  on to lo g iczn ą  eg zy s ten c ję  
ty ch  K o ś c io łó w  ch rześc ijańsk ich , lecz  w ie rz y  m ocn o , iż  w szy s tk ie  s to 
su n k i z  n im i m u szą  op iera ć  się na  m o ż liw ie  ja k  n a jszy b szy m  o b ie k ty w 
n y m  w y ja śn ien iu  p ro b le m u  ek le z jo lo g ic z n e g o  i ca łości ich  n a u k i.1 2.

Analizując swoje stanowisko wobec innych Kościołów, Kościół 
Prawosławny musi odpowiedzieć na wiele nasuwających się drażli
wych pytań. Skoro Kościół Prawosławny wierzy, że jest kontynuacją 
starego, niepodzielonego Kościoła i ucieleśnia od Zesłania Ducha Świę
tego prawdziwą jedność, należącą do istoty Kościoła, to jakie miejsce w 
dziejach jednego Kościoła mają te inne wspólnoty kościelne?

Skoro Kościół Prawosławny uważa się za Jeden, Święty, Katolicki 
i Apostolski Kościół, który bez zmian zachowuje wiarę apostolską i tra
dycję starego Kościoła oraz siedmiu pierwszych soborów ekumenicz
nych, to jaki pogląd teologiczny na istnienie pozostałych wyznań chrze
ścijańskich będzie mieć przyszły synod ogólnoprawosławny?

Jaka różnica istnieje w eklezjologii prawosławnej między schizma- 
tykami a heretykami? Co może oznaczać dla naszej dzisiejszej, konkret
nej sytuacji kościelnej „eklezjologia schizmy” , sformułowana przez Cy
priana, a oparta na pierwotnym utożsamianiu Kościoła ze zgromadze
niem eucharystycznym?

Stawiajmy dalsze pytania: jak prawosławni rozumieją przywrócenie je
dności Kościoła, które jest celem naszych wspólnych dzisiejszych zabiegów?

1 Uchwały III Ogólnoprawosławnej Konferencji Przedsoborowej, cyt. za: „Studia i Do
kumenty Ekumeniczne”, Warszawa 1987, nr 4, s. 63 n.

2 Papandreou D., Die Vorbereitung der panorthodoxen Synode. Aktuelle theologische 
Fragen und Überlegungen, w: Auf dem Weg zur Einheit des Glaubens (Pro Oriente), 
Wiedeń 1974, s. 189.
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Na jakiej podstawie sakramentalnej i eklezjalnej opierają się pra
wosławni w swoim dążeniu do jedności z innymi Kościołami, które 
wspólnie wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela 
świata?

Są to najdrażliwsze i najtrudniejsze pytania w naszej dzisiejszej 
sytuacji, które jednak przynajmniej trzeba postawić i które zmuszają 
nas do uzmysłowienia sobie naszego własnego rozumienia tych spraw, 
do przemyślenia ich na nowo.

Pewnej odpowiedzi na zadane już pytania udziela III Ogólnopra- 
wosławna Konferencja Przedsoborowa w swoim stanowisku na temat 
„Kościoła Prawosławnego a ruchu ekumenicznego” :

K o ś c ió ł  P ra w o s ła w n y  op iera  je d n o ś ć  K o śc io ła  na  fakcie , że  u tw o 
rz y ł g o  nasz P a n  Jezus  C h rystus, oraz na w sp ó ln o c ie  w  T ró jc y  Ś w . i w  
sakram entach . J ed n ość  ta w y ra ża  się w  su k ces ji a p osto lsk ie j i w  tra d y 
c ji O jc ó w  K o śc io ła  i p o  dziś d z ień  je s t  w  K o śc ie le  p rzeżyw a n a . Z a d a 
n iem  i o b o w ią z k ie m  K o śc io ła  P ra w o s ła w n eg o  je s t  p rz ek a zy w a ć  całą  
p ra w d ę , za w a rtą  w  P iś m ie  Ś w ię ty m  i w  tradycji, p o n ie w a ż  to ta p r a w 
da n a d a je  K o ś c io ło w i  u n iw ersa ln y  charakter.

O d p o w ie d z ia ln o ś ć  K o śc io ła  P ra w o s ła w n e g o  i je g o  m is ja  e k u m en i
czna, je ś l i  ch od z i o  je d n o ś ć  K ośc io ła , zn a jd o w a ły  w y ra z  w  sobo ra ch  
ek u m en iczn ych . P o d k re ś la ły  on e  zw ła szcza  n ie rozerw a ln ą  w ięź , is tn ie 
ją cą  m ięd zy  p ra w d z iw ą  w ia rą  a w sp ó ln o tą  euch arystyczną . K o ś c ió ł  
P ra w o s ła w n y  za w sze  za b iega ł o  to, by  sk łon ić  ró żn e  K o ś c io ły  i w y z n a 
n ia  ch rześc ija ń sk ie  do  w sp ó ln e g o  p oszu k iw a n ia  u tra con e j je d n o ś c i  
ch rześcijan , aby  w szy scy  os ią gn ęli je d n o ś ć  w  w ie r z e .3.

Wszystkie Kościoły i wyznania wzywa się, aby w dialogach dwu
stronnych* i wielostronnych wspólnie zbadały, czy na mocy swego dzie
dzictwa i swej wiary są zobowiązane do przywrócenia jedności czy nie.

Wezwanie to odnosi się zwłaszcza do tych Kościołów, które twier
dzą o sobie, iż są kontynuacją Jednego, Świętego, Katolickiego i Apo
stolskiego Kościoła. Powinny one, pęza własnymi granicami kanonicz
nymi, z którymi identyfikują Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Koś
ciół, uznać Kościoły w pełnym rozumieniu tego słowa jako Kościoły 
tam, gdzie się je powinno uznać, tzn. Kościoły, z którymi są powołane 
do „wspólnoty eucharystycznej” ; albowiem wspólnota eucharystyczna, 
będąca wyrazem i ukoronowaniem doskonałej wspólnoty, nie jest mo
żliwa tam, gdzje istnieje rozdział w istotnych sprawach „pistis” , wiary, 
tzn. wyznań wiary wielkich soborów pierwszych wieków, albo gdzie 
jest naruszony podstawowy ustrój Kościoła, kontynuacja starokościel- 
nej struktury apostolskiej, a zatem sukcesja apostolska. Tych elemen
tów nie można od siebie oddzielić. W ten sposób, dzięki intensyfikacji 
dialogów dwustronnych, można stworzyć modele jedności, które mogą 
wzbogacić dialog wielostronny. Dialog prawosławno-starokatolicki.

To wzajemne uznanie dotyczy dialogu niiędzy Kościołem Staroka
tolickim a Prawosławnym. III Ogólnoprawosławna Konferencja Przed
soborowa w proroczy sposób oceniła dialog ze starokatolikami i prze
widziała jego pozytywny rozwój. Cytuję:

I I I  O g ó ln o p ra w o s ła w n a  K o n fe ren c ja  P rz e d s o b o ro w a  w yra ża  za d o 
w o le n ie  z  d o ty ch cza so w eg o  p rz e b ieg u  d ia logu  teo lo g iczn eg o  m ięd zy  
K o śc io łe m  P ra w o s ła w n y m  a K o śc io łe m  S ta rok a to lick im , k tó ry  to  d ia 
log  w k ró tc e  się za k oń czy .

3 Cyt. za: „SiDE” op. cit. s. 68.
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Z red a g o w a n o  ju ż  i w sp ó ln ie  p r z y ję to  d w a d zieśc ia  tek stów  d o ty 
czą cych  ró w n ie  d u że j lic zby  tem a tó w  teo log iczn ych , ch rysto log iczn ych , 
ek le z jo lo g ic z n y c h  i s o te r io lo g iczn y ch  ora z  tem a tu  p o św ię c o n e g o  M a tc e  
B o ż e j  i sa k ra m en tom . P r z e w id u je  się, że  na  n a s tęp n ym  p o s ied zen iu  
m iesza n e j k o m is ji  te o lo g ic zn e j będ z ie  s ię  o m a w ia ć  tem a ty  z  d z ied z in y  
n a u k i o  sa k ra m en ta ch  i esch a to log ii o ra z  p ro b le m  w a ru n k ó w  i sk u tk ów  
w s p ó ln o ty  k ośc ie ln e j...

E w e n tu a ln y  suk ces tego  d ia logu  teo lo g ic zn eg o  od d z ia ła  k o rzys tn ie  
także na  in n e  d ia log i i w z m o ż e  ich  w ia ry g o d n o ś ć 4 5.

Tymczasem na VII Zgromadzeniu Plenarym w Kavala (12-19 paź
dziernika 1987) zostało ukończone dzieło wspólnej komisji: po długiej i 
wyczerpującej dyskusji jej członkowie uzgodnili ostateczne brzmienie 
tekstów, które w jednomyślnym przekonaniu prawosławnych i staro
katolików oddają ich naukę w następujących kwestiach: 1. sakrament 
pokuty, 2. sakrament namaszczenia chorych, 3. sakrament kapłaństwa, 
4. sakrament małżeństwa, 5. nauka o rzeczach ostatecznych, 6. wspól
nota Kościołów: warunki i konsekwencje.

Wyniki dialogu mają być teraz przedłożone obu Kościołom, by im 
umożliwić dalsze kroki. Następne poczynania po stronie prawosławnej 
ustaliła III Ogólnoprawosławna Konferencja Przedsoborowa w Cham- 
besy (28 października — 6 listopada 1986 r.):

P rz e w o d n ic z ą c y  k o m is ji  m ięd zy p ra w o s ła w n e j sk łada  o d p o w ied n ie  
sp ra w ozd a n ie  P a tr ia rsze  E k u m e n iczn em u . N a s tęp n ie  ten  ostatn i, za  
zg od ą  g łó w  lok a ln ych  K o ś c io łó w  P ra w o s ła w n y ch , og łasza  za k oń czen ie  
d ia logu . Ż a d n eg o  d ia logu  n ie  u w a ża  s ię  za  za k oń czon y , d o p ó k i w  p o 
staci ta k ie j d e cy z ji  o g ó ln o p ra w o s ła w n e j n ie  zosta n ie  o g ło szo n e  je g o  za 
k oń czen ie . . Ogólnoprawosławna decyzja o tym, że po pozytywnych re
zultatach tego dialogu teologicznego powinno się przywrócić wspólnotę 
kościelną, musi się opierać na jednomyślności wszystkich lokalnych Koś
ciołów prawosławnych. Zestawia się listę tematów, aby ustalić podstawo
we kwestie wiary i ustroju Kościoła, które powinny udowadniać nie tylko 
wspólne trwanie przy tradycji kościelnej pierwszych wieków, lecz także 
odpowiednie transponowanie tej tradycji do dzisiejszego życia Kościołów.

Jest zatem oczywiste, że Mieszana Komisja Teologiczna, która pra
cowała w duchu szczerości i miłości, zajmowała się przekazanymi tra
dycją problemami teologicznymi z możliwie jak największą konsekwen
cją kościelną i świadomością odpowiedzialności eklezjalnej. Komisja ta 
w postaci wspólnych tekstów dostarczyła możliwej do przyjęcia pod
stawy teologicznej do przywrócenia wspólnoty kościelnej między Koś
ciołem Starokatolickim a Prawosławnym.6.

Wspólnota Kościołów: warunki i konsekwencje

Zgodnie z tą wspólną podstawą Kościół jest je d n y m  C ia łem  C h ry 
s tu so w y m , o ż y w io n y m  p rz e z  je d n e g o  D u c h a  Ś w ię teg o . D z ię k i  Jego  
dzia łan iu , w  C ie le  tym  w szy scy  w ie rn i są p o łą cz en i w  je d n o ś c i  w ia ry , 
s łu żb y  B o ż e j i u s tro ju  K ośc io ła .

4 Tamże, s. 65 n.
5 Tamże, s. 8-9.
e Por. Abschluss des orthodox-altkatholischen Dialogs. Ansprache des orthodoxen Ko- 

-Präsidenten, Metropolit Damaskinos von der Schweiz, w: Una Sancta r. 42,1987, nr 4, 
s. 334-339.
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O środk iem , k a żd eg o  K o śc io ła  lok a ln ego  je s t  św ię ta  E u ch a rystia . N a  
tę  sw o ją  u cz tę  zaprasza  sam  C h rystu s . D la te g o  też  sp ra w u je  ją  J ego  K o 
śc ió ł p o d  k ie ro w n ic tw e m  b isk u pa  lub  w y zn a czo n eg o  p rz e z e ń  kapłana . 
(. . . ) P o n ie w a ż  to  C h ry s tu s  je s t  zaprasza jącym , K o ś c ió ł  zaprasza  do  
u czes tn ic tw a  w e  w sp ó ln o c ie  te j u czty . Ł ą c z y  się z  tym  u czes tn ic tw o  w  
za da n iu  K o śc io ła , p o leg a ją cy m  na g ło szen iu  E w a n g e lii, b u d o w a n iu  
C ia ła  C h ry s tu so w e g o  i za ch o w y w a n iu  je d n o ś c i  w  p ra w d z iw e j w ie rz e  i 
w  m iłośc i.

P o d o b n ie  ja k  n ie  m ożn a  zosta ć  p r z y ję ty m  do  K o śc io ła  bez  w y z n a 
n ia  p ra w d z iw e j w ia ry , tak n ie  m ożn a  też  sp ra w o w a ć  E u ch a ry s tii ja k o  
ośrod k a  życ ia  K o śc io ła  bez  p ra w d z iw e j w ia ry . C h rystu s  tego  sa k ra m en 
tu, to  n ik t inny , ja k  C h rystu s  te j w ia ry , k tórą  K o ś c ió ł  w e  w szy s tk ich  
czasach  i w szy s tk ich  m ie jsca ch  je d n o m y ś ln ie  w yzn a je ...

Tam , g d z ie  w sp ó ln o ta  zosta ła  zerw ana , n ie  m o żn a  też  ju ż  w sp ó ln ie  
sp ra w o w a ć  U c z ty  P a ń sk ie j. P r z y w ró c e n ie  w sp ó ln o ty  E u ch a ry s tii p r z y  
is tn ie ją cy m  nada l p o d z ia le  w  sferze  w ia ry  je s t  sam o w  so b ie  sp rz e c zn o 
ścią, p o n ie w a ż  m im o  w sp ó ln e g o  p rz y jm o w a n ia  E u ch a ry s tii ż y je  s ię  n a 
dal w  ro zd z ie lo n y ch  K ośc io ła ch . Tak ie p o s tęp o w a n ie  p r z y jm u je  is tn ie 
n ie  p o d z ie lo n y c h  K o ś c io łó w  ja k o  coś n o rm a ln eg o  i m o ż e  sp o w o d o w a ć ,  
że  ża l i skrucha, n ie zb ęd n e  p rz e c ie ż  d o  p rze zw y c ię ża n ia  rozb ic ia , w y d a 
dzą  się zbęd n e . W sp ó ln o ta  eu ch a rystyczn a  je s t  ra cze j w y ra zem  w s p ó l 
n o ty  w ia ry  je d n e g o  K ośc io ła ...

K o n s e k w e n c ją  i w y ra zem  w sp ó ln ie  u zn a w a n e j w s p ó ln o ty  w ia ry  
je s t  pełna , l itu rg ic zn o -k a n o n ic zn a  w sp ó ln o ta  K o śc io łó w , u rz e c z y w is t 
n ien ie  organ iczne j jed n o śc i w  je d n y m  C ie le  C h rystu sow ym . K o n sek w e n 
c je  litu rg iczn e  i k a n on iczn e , w y n ik a ją ce  ze  w sp ó ln o ty  k ośc ie ln e j, są  
p rz e z  K o ś c ió ł  w y ja śn ia n e  i reg u lo w a n e  na  p o d s ta w ie  tra d yc ji n ie p o -  
d z ie lo n eg o  K o śc io ła . W sp ó ln o ta  ta n ie  oznacza  u jed n o lic en ia  p o rzą d k u  
l itu rg iczn eg o  an i z w y c z a jó w  k ośc ie ln ych , lecz  w y ra ża  s ię  w  n ie j fakt, iż 
u czes tn iczą ce  w  n ie j K o ś c io ły  za ch o w u ją  w ia rę  sta rego  i n ie p o d ż ie lo n e - 
go  K o śc io ła  tak, ja k  się ona  w  n ich  h is to ryczn ie  w  sp o só b  u p ra w n io n y  
rozw in ę ła . W sp ó ln o ta  ta n ie  p o w o d u je  też  p o d p o rzą d k o w a n ia  je d n e g o  
K o śc io ła  w ra z  z  tra d yc ją  — in n em u , bo  to  b y ło b y  w rę c z  sp rzeczn e  z  r z e 
c zyw is to śc ią  w sp ó ln o ty . K o ś c io ły  z jed n o cz o n e  w  p e łn e j w sp ó ln o c ie  w y 
p e łn ia ją  s w o je  zadan ia  na św iec ie  n ie  w  izo la c ji o d  sieb ie , le cz  w s p ó l 
n ie .1. ;

Mimo to nasuwają się nam poważne pytania, które nas stale za
przątają: w jakiej mierze konkretne porozumienia w sprawach teologi
cznych są wiążące dla Kościołów, które reprezentujemy? Jak się mają 
do siebie porozumienia osiągnięte w dwustronnym dialogu teologicz
nym do naszych wypowiedzi teologicznych na niekiedy nawet takie 
same tematy? Czy istnieje jakiś wzajemny stosunek między dialogami 
dwustronnymi a wielostronnymi, a jeśli tak, to jaki? W jakiej mierze np. 
doktrynalne porozumienie między Kościołem Starokatolickim a Koś
ciołem Prawosławnym w sprtiwie autorytetu w Kościele lub głowy Koś
cioła może mieć wiążący charakter dla oficjalnego dialogu teologiczne
go między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym? 
I jakie konsekwencje teologiczne i eklezjologiczne mają — dla naszego 
dialogu — oświadczenia przedstawicieli Kościoła Starokatolickiego i 7

7 Gemeinsam Unterzeichnete Texte der VII. und letzten Vollversammlung der Gemi
schten Theologischen Kommission für den orthodox-altkatholischen Dialóg in Kavala 
(Griechenland), 12-19 października 1987.
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Wspólnoty Kościołów Anglikańskich lub co oznacza dla nas podpisana 
przez nich „bońska umowa w sprawie interkomunii” z roku 1931? I czy 
teksty dialogów nie powinny uczulić nas na odchylenia od nauki włas
nego Kościoła, stanowią bowiem przecież wyraz własnej — czy to pra
wosławnej, czy starokatolickiej — wiary.

Co oznacza oświadczenie Sigisberta Krafta, biskupa starokatolic
kiego w RFN, w sprawie recepcji dialogu prawosławno-starokatolic- 
kiego z 3 grudnia 1987 r.?8 9.

Rozumiemy trudności duszpasterskie i inne Kościoła Starokatolic
kiego, ale trudno byłoby zakładać, że praktyka pasterska mogłaby się 
prawidłowo rozwijać, bez konsekwentnego jej oparcia na podstawo
wych zasadach naszej wiary, sformułowanych i podpisanych przez 
członków mieszanej komisji dialogowej we wspólnych tekstach, na 
podstawie kryterium, jakim jest tradycja Ojców starego Kościoła.

Istnieją trudności, które odnośnie' re c e p c ji  p rz e d ło żo n y ch  obecn ie  
w y n ik ó w  d w u s tro n n eg o  d ia logu  (p ra w o s ła w n o -s ta ro k a to lick ieg o ) w y 
n ik a ją  z  tego, iż  zn a jd u ją  się w  p e w n y m  k on flik c ie  z  in n y m i ek u m en icz 
n y m i p o ro z u m ie n ia m i K o śc io ła  S ta rok a to lick iego . G d y b y  m im o  to m ia 
ło  d o jś ć  d o  w sp ó ln o ty  K o śc io ła  P ra w o s ła w n e g o  i S ta rok a to lick iego , 
sp ra w a  ta m ia ła by  zn a czen ie  p a ra d yg m a tyczn e  .

Bardzo chciałbym mieć nadzieję, że fakt szczęśliwego zakończenia 
dialogu teologicznego będzie stanowić mocny impuls we wszystkich 
kierunkach, tak że wszystkie teologiczne wysiłki na rzecz jedności będą 
oceniane w Kościołach w tym samym duchu miłości i wzajemnego zro
zumienia, w jakim prowadziliśmy swój dialog.

%

Korzyści, sprawy wymagające rozważenia, perspektywy

W każdym razie odpowiedzieliśmy wspólnie na pytanie, że różnice 
między nami należy rozumieć w sensie odmiennych prawowitych tra
dycji Wschodu i Zachodu, a nie jako podziały w ramach jednej tradycji 
wiary. Odnaleźliśmy swoje pierwotne pokrewieństwo, swoją wspólną 
przeszłość. Uświadomiliśmy sobie, że Wschód i Zachód, mimo wszel
kich odrębności, organicznie należą do jednego chrześcijaństwa.

Wyniki naszego dialogu stanowią wkład w przezwyciężanie 
ostiych polaryzacji i nieporozumień. Pozwolę sobie przytoczyć dwa 
przykłady:

1. Często przedstawiano chrześcijański Wschód i Zachód jako jed
ności same w sobie zrozumiałe, niezależne od siebie. Często rozumiano 
i interpretowano podział w uproszczony i schematyczny sposób — ja
koby rzymscy katolicy, protestanci, anglikanie i starokatolicy byli so
bie bliżsi niż prawosławni i protestanci, i to mimo faktu, że wyznawcy 
prawosławia o d  szereg u  lat są p e łn o p ra w n y m i cz łon k a m i Ś w ia to w e j  
R a d y  K o ś c io łó w 10.

8 Por. Abschluss des orthodox-altkatholischen Dialogs. Erklärung des Bischofs des kat
holischen Bistums der Altkatholiken in Deutschland, Sigisbert Kraft, Zur Rezeption 
des orthodox-altkatholischen Dialogs (3 grudnia 1987), w: „Una Sancta” r. 42,1987, nr 
4, s. 339.

9 Tamże, s. 334.
10 Por Philip Potter explique les choix (contestes) du C.O.E., w: La V ie Protestante (29 

grudnia 1978 r.), s. 1 n.
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Czy rzeczywiście można tak po prostu i schematycznie twierdzić, 
że rzymscy katolicy i protestanci mają „wspólną mentalność łacińską” , 
natomiast wyznawcy prawosławia — „mentalność grecką”? Jeśli mó
wiąc o „mentalności” ma się na myśli korzenie, tzn. ducha łacińskiego i 
greckiego, to czy wszyscy — niezależnie od naszego rodowodu kościel
nego i wyznaniowego — możemy ignorować prawdę historyczną, która 
nie może być przypadkiem i stanowi wspólne dziedzictwo? Prawdę, w 
której wyniku po raz pierwszy została nam powierzona i przekazana 
prawda objawiona, przyjmując na siebie ciało ducha greckiego i łacińs
kiego.

Przez dialog udzieliliśmy innej odpowiedzi. O w duch chrześcijańs
ki — czy to łaciński, czy grecki — stanowi jedyne dziedzictwo Zachodu 
i Wschodu. Nie ignorując uzasadnionego rozwoju teologicznego na 
Wschodzie i na Zachodzie, możemy stwierdzić, że mimo wszelkich róż
nic dzielimy tę samą wiarę i że Wschód i Zachód stanowią części jedne
go jedynego chrześcijańskiego świata, który zgodnie z wolą Boga nie 
powinien być podzielony. Uświadomiliśmy sobie, że mamy wspólną hi
storię, wspólne źródła. Jest to istotny sukces ekumeniczny o wielo
stronnym znaczeniu.

2. Chociaż Kościół Prawosławny posiada ciągłą tożsamość histo
ryczną, Philip Potter, były sekretarz generalny Światowej Rady Koś
ciołów twierdzi, że K o ś c io ły  p ra w o s ła w n e  d z ięk i u czes tn ic tw u  w  ru ch u  
ek u m en ic zn y m  zy sk a ły  m o ty w a c ję  d o  p o szu k iw a n ia  b ra k u ją ce j im  to ż 
sa m ośc i w  ra m a ch  p rzy sz łe g o  s o b o r u 11. Brak ciągłej tożsamości zarzu
cano także starokatolikom. W każdym razie droga ku soborowi jest 
starsza niż Światowa Rada Kościołów.

Brakuje nam nie „tożsamości” , lecz najwyżej zdolności do prze
zwyciężenia faryzejskiego przesadnego akcentowania tożsamości i 
związanych z tym roszczeń do posiadania wyłączności na prawdę. 
Wszystkim nam brakuje zapewne zdolności do przezwyciężenia fana
tyzmu, byśmy uwolnieni od namiętności i wypełnieni miłością Chrystu
sową zdołali wyjść poza własne, mające wykluczający charakter grani
ce kanoniczne i dostrzec ponownie swych braci. Musimy uporać się z 
wszelką polaryzacją.

Dlatego też we wzajemnej miłości powróćmy do wspólnych korzeni 
— oczywiście nie w sposób statyczny, lecz dynamiczny, abyśmy mogli 
na nowo poszukiwać własnej „tożsamości” , na nowo ją odkryć i prze
myśleć. Chcemy to uczynić z myślą o dzisiejszym świecie, o obecnej rze
czywistości ekumenicznej, o konkretnym „tu i teraz” , wzbogacając ele
ment „przestrzenny” naszego ekumenizmu elementem „czasowym” , 
tak jak to było w naszym dialogu. Przekonał on nas przecież, że praw
dziwa tożsamość i katolickość Kościoła nie jest ani sprawą geografii, 
ani liczby wiernych.

Zakończenie naszego dialogu zbiegło się z rokiem obchodów 1200- 
-lecia VII Soboru Ekumenicznego. VII Sobór Ekumeniczny to naglące 
wyzwanie do przezwyciężenia podziału. Sobór ten przywodzi nam na 
pamięć specyficzne problemy Wschodu i Zachodu, którymi powinny się 
zająć obie części Kościoła, jeśli chcemy znaleźć możliwość wyjścia — 11

11 Por Papandreou D., Orthodoxe Stimme zu einem Interview des Generalsekretärs des 
Oekumenischen Rates der Kirchen über die Orthodoxie, w: „Catholica U n io” r. 47, 
1979, nr 1, s. 13-18; i w: „Una Sancta” r. 34, 1979, nr 2, s. 99-104.
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nawet mimo ślepych uliczek, w jakich tkwimy. Tylko tak zdołamy 
sprostać temu naglącemu wyzwaniu, chodzi bowiem o to, by wyjaśnić, 
że różnice między nami należy rozumieć w sensie odmiennych prawo
witych tradycji — a nie jako podziały w łonie jednej tradycji wiary. 
Dialog wyznawców prawosławia ze starokatolikami stanowi w tej mie
rze wzbogacający i pouczający model.

Tłum.: Joanna Kruczyńska

Orthodox-Old Catholic Dialogue
(Summary)

The author of the article, Demaskinos Papandreou, is metropolitan of Switzerland 
and director o f the Orthodox Centre o f the Ecumenical Patriarchate o f Constantinople in 
Chambesy near Geneva.

The Joint Theological Commission for the Orthodox-Old Catholic Dialogue had 
agreed upon the final version o f documents which, in the opinion o f the Orthodox and the 
Old Catholics, render their teachings on the fo llow ing questions: 1) sacrament o f penan
ce, 2) sacrament of application o f holy o il on the sick, 3) sacrament, o f matrimony, 4) sa
crament of ministry, 5) teachings about final things, 6) unity o f Churches: conditions and 
consequences.

Results o f the dialogue are to be presented to both Churches in order to enable them 
to make a next step. The Pan-Orthodox decision that after achieving positive results from 
this theological dialogue the unio o f Churches should be restored, has to be based on the 
unanimaty o f all regional, Orthodox Churches. Lists o f subject-matters are made in order 
to set the main issues of faith and Church structure which should demonstrate not only 
the common persistence with Church tradition o f the first centuries, but also adequate 
transposition of this tradition into the life  o f the Church o f today.

Nevertheless serious questions occur and absorb our attention: to what extent real 
agreements on theological issues are valid for the Churches we represent? to what extent, 
for example, may doctrinal agreements between the Old Catholic Church and the Ortho
dox Church on the issue of authority in Church or the head o f the Church have validity 
for official dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church? And 
what are the theological and ecclessiastical consequences o f the statements of represen
tatives o f the Old Catholic Church and the Communion o f Anglican Churches for our dia
logue?

In any case we have jointly answered the questions that the differences between us 
should be regarded in the sense o f different legitimate traditions o f the East and the 
West, but not divisions within the same tradition of faith. We have discovered our origi
nal relationship, our common past. We became aware that the East and the West, apart 
from all the distinctions, belong originally to the one Christianity. Results o f our dialogue 
are a contribution to overcoming strong polarizations and disagreements. This is a cru
cial ecumenical success o f many-sided significance. The dialogue between the Orthodox 
and the Old Catholic is an enriching and illuminating model.
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Der orthodox-altkatholische Dialog
(Zusammenfassung)

Der Verfasser des Artikels, Damaskinos Papandreou, ist M etropolit für die Schweiz 
und D irektor des Orthodoxen Zentrums des Ökumenischen Patriarchats von Konstanti
nopel in Chambesy bei Genf.

Die Gemischte Theologische Komission für Orthodox-Altkatholischen D ialog hat 
auf ihrer Sitzung in Kavala (Griechenland) im Jahre 1987 den entgültigen Wortlaut der 
Texte angenommen, die nach der einhelligen Überzeugung der Orthodoxen und A ltka
tholiken die Lehre ihrer Kirche über folgende Themen wiedergeben: 1. Das Sakrament der 
Busse, 2. Das Sakrament der Krankenölung, 3. Das Sakrament der Ordination, 4. Das Sa
krament der Ehe, 5. D ie Lehre von der Vollendung, 6. Kirchengemeinschaft: Vorausset
zungen und Folgen.

Die Ergebnisse des Dialogs sollen nun den beiden Kirchen zur Ermöglichung weiterer 
Schritte vorgelegt werden. Der panorthodoxe Beschluss, dass nach dem positiven Aus
gang dieses theologischen Dialogs die kirchliche Gemeinschaft wiederhergestellt werden 
soll, muss auf der Einstimmigkeit aller orthodoxen Lokalkirchen beruhen. Die Themenli
ste wurde erstellt, um die grundlegenden Fragen des Glaubens und der kirchlichen Or
dnung festzulegen, die nicht nur das gemeinsame Festhalten an der kirchlichen Tradition 
der ersten Jahrhunderte, sondern auch die entsprechende Umsetzung dieser Tradition im 
Leben der Kirchen heute nach weisen sollten.

Es stellen sich uns trotzdem ernste Fragen, die uns ständig beschäftigen müssen: Wel
ches ist die Verbindlichkeit der konkreten theologischen Übereinkünfte für die Kirchen, 
die w ir vertreten? In welcher Weise kann z. B. eine lehrmässige Übereinkunft zwischen 
Altkatholiken und Orthodoxen über die Autorität in der Kirche oder über das Haupt der 
Kirche bindenden Charakter für den o ffiziellen  theologischen D ialog zwischen Römisch- 
-Katholiken und Orthodoxen haben? Und welches sind —  für unseren D ialog —  die theo
logischen und ekklesiologischen Konsequenzen der Erklärungen der Vertreter der altka
tholischen Kirche und der Kirchen der anglikanischen Gemeinschaft?

Jedenfalls haben w ir gemeinsam die Frage beantwortet, dass unsere Unterschiede im 
Sinne von verschiedenen legitimen Traditionen des Ostens und des Westens zu verstehen 
sind und nicht als Trennungen in der einen Tradition des Glaubens selbst. W ir haben uns 
in unserer ursprünglichen Verwandschaft, in unserer gemeinsamen Vergangenheit w ie
dergefunden. W ir sind dessen bewusst geworden, dass der Osten und der Westen trotz all 
ihrer Besonderheiten organisch zu einen Christenheit gehören. D ie Ergebnisse unseres 
Dialoges stellen einen Beitrag zur Überwindung von brennenden Polarisierungen und 
Missverständnissen dar. Dies ist ein bedeutender ökumenischer Erfolg von multilateraler 
Bedeutung. Der D ialog zwischen Orthodoxen und Altkatholiken stellt in dieser Richtung 
ein bereicherndes und belehrendes Modell dar.
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STOSUNKI MIĘDZY PRAWOSŁAWIEM 
A LUTERANIZMEM

Uczczenie tysiąclecia „chrztu Rusi” przez Kościoły ewangelickie 
odbywa się pod znakiem obecnych wielostronnych ich stosunków z 
prawosławiem. W minionych stuleciach dochodziło zarówno do owoc
nych kontaktów, jak i poniżających polemik, w których przedstawicie
le obu wyznań wykazywali się mniejszą lub większą nieznajomością 
drugiej strony. A mimo to Reformacja już od początku wykazywała pe
wną otwartość wobec Kościołów prawosławnych.

1.

W okresie Reformacji Łaciński Zachód dysponował tylko skromną 
wiedzą o prawosławiu. Wprawdzie również po Wielkiej Schizmie, ro
złamie w Kościele w roku 1054, opierano się na greckich Ojcach Koś
cioła jako części wspólnego dziedzictwa po Kościele pierwotnym, jed
nak odłączone od Rzymu Kościoły wschodnie uważano za schizmatyc- 
kie, jeśli nie wręcz heretyckie — w dużej mierze zresztą z wzajemnoś
cią. Podbój Konstantynopola przez Turków Osmańskich w roku 1453 
obie strony uznały za wyraz kary Bożej: łacinnicy widzieli w nim karę 
za oderwanie się Kościoła bizantyjskiego od Rzymu, a na Rusi Moskie
wskiej interpretowano go jako odpowiedź Boga na to, że Bizancjum 
przez Unię Florencką z Rzymem z roku 1439, choć tylko krótkotrwałą, 
zdradziło wiarę prawosławną. Jeszcze zanim na Zachodzie zaczęła się 
Reformacja, Ruś Moskiewska uwolniła się od 250-letniego panowania 
Tatarów. Jednak na odmienności wyznaniowej wobec łacińskiego Za
chodu wywarła piętno bezwzględna konfrontacja polityczna i narodo
wa z sąsiadującą Polską i Litwą. Stosunki prawosławnej Europy połu
dniowo-wschodniej z innymi krajami europejskimi zostały znacznie 
utrudnione w wyniku panowania osmańskiego, które zaczęło się pod 
koniec XIV w. i trwało prawie pięćset lat.

Wskutek tego w okresie Reformacji posiadano tylko skąpe wiado
mości o prawosławiu, zwłaszcza rosyjskim. Wprawdzie poseł cesarski 
baron Sigmund von Herberstain (1486-1566), który w latach 1516/17 i 
1526 przebywał w Moskwie, napisał książkę pt. „Moscovia” , ale jej 
pierwsze drukowane wydanie ukazało się dopiero w 1549 r. w Wiedniu, 
a więc już po śmierci Lutra, a wydanie rozszerzone, z dodatkowym roz
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działem „O wierze Rosjan” nawet dopiero w 1571 r. (nowe wydanie wy
szło w wydawnictwie Kiepenheuer w Weimarze w 1975 r.).

Również Marcinowi Lutrowi brakowało osobistych doświadczeń 
związanych z prawosławiem. Opuścił Niemcy zresztą w ogóle tylko raz, 
jadąc do Rzymu w 1510 r. Odwiedzało go wielu cudzoziemców, ale nie 
było wśród nich wyznawców prawosławia. Nigdy też nie uczestniczył w 
nabożeństwie prawosławnym. Mimo to już w początkowych latach Re
formacji widać pewne zaczątki nowej postawy wobec prawosławia. 
Tak np. Albrecht Dürer zapisał 17 maja 1521 r. w swoim dzienniku mo
dlitwę o to, by podzielone chrześcijaństwo — wymienia wyraźnie także 
„Moskwian, Rusów, Greków” („Moscabiter, Reussen, Krichen”) — po
łączyło się dzięki Słowu Bożemu.

Już wkrótce zarówno dla reformatorów, jak i dla Rzymu powoły
wanie się na Kościół Prawosławny stało się punktem kontrowersyjnym. 
Ze strony Rzymu podkreślano wspólnotę tradycji Kościoła pierwotne
go, w tym pojmowanie urzędu w sposób hierarchiczny oraz liczbę sied
miu sakramentów, podtrzymywano jednak istniejącą od czasu rozłamu 
w Kościele negację. Reformatorzy natomiast wykazywali większą 
otwartość wobec prawosławia, powołując się na to, co, ich zdaniem, 
prawosławie przechowywało w większej zgodności z Pismem Św. niż 
Rzym.

Tak np. Luter w swojej relacji z początku listopada 1518 r. z prze
słuchania przez kard. Kajetana w Augsburgu wskazuje na świadectwo 
w szy s tk ich  ch rześc ija n  W sch o d u  i z  A fry k i, (...), k tó rzy  n ig d y  n ie  p o d 
dali s ię  w ła d zy  p o n t ife x a  rzym sk iego , n ig d y  też  n ie  ro zu m ie li E w a n g e lii  
w  tak i sp osób .

Szczególnie trzeba przypomnieć spór Lutra z Janem Eckiem pod
czas dysputy lipskiej w 1519 r. W sporze o prymat papieża Luter wska
zał na chrześcijaństwo wschodnie, które zgodnie z obietnicą Mt 16, 18 
(w połączeniu z Mt 18, 18), jest jak najbardziej Kościołem, chociaż nig
dy nie uznało tego prymatu. I jeśli można mówić o jednej matce Kościo
łów, to nie o Rzymie, lecz najwyżej o Jerozolimie. W odpowiedzi na za
rzut Ecka, że po oderwaniu się od Rzymu Kościół Prawosławny stał się 
w  n a jw y ż s z y m  s to p n iu  h ere tyck i, Luter oświadczył: ... ża dn a  część  ca 
łeg o  K o śc io ła  n ie  w y d a ła  w ię c e j i w y b itn ie js z y c h  p isa rzy  n iż  K o ś c ió ł  
greck i. Nie tylko zdjął w ten sposób z prawosławia odium herezji, ale 
powiedział nawet, że jest ono lepszą  częścią  K o śc io ła  p o w sze ch n eg o .

W swoich pismach z roku 1520 Luter w kwestii małżeństwa księży 
powołuje się na praktykę prawosławną. W dziele pt. „O papiestwie w 
Rzymie, przeciw słynnemu romaniście w Lipsku” wyraża pogląd, że 
mimo wszelkich różnic istnieje zasadnicza zgodność z prawosławiem w 
kwestii chrztu, eucharystii, Ewangelii i podstawowych artykułów wia
ry. Wyciąga nawet wniosek, że: T w ie rd z iłem  i nada l tw ierd zę , iż n ie  są  
o n i (p ra w o s ła w n i) a n i h eretyk a m i, ani od szczep ień ca m i, a b y ć  m o ż e  są  
n a w e t lep szy m i ch rześc ija n a m i n iż  m y, ch oć  n ie  w szyscy , p o d o b n ie  ja k  
i m y  n ie  w szy scy  je s te ś m y  d o b ry m i ch rześc ijanam i.

Nie powinniśmy jednak idealizować. Starając się poprawnie zro
zumieć Pismo Św., Luter z coraz większym krytycyzmem odnosił się do 
pism Ojców Kościoła, i to właśnie greckich, wyrażał się nader nieprzy
chylnie zarówno o Rzymie, jak i o prawosławiu przede wszystkim w 
dziele „O soborach i Kościołach” (1539 r.) — zawarta tu ocena tradycji 
Kościoła pierwotnego i znaczenia decyzji soborowych jest szczególnie 
ważna dla rozumienia przezeń Kościoła.
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Filip Melanchton, z racji swoich zainteresowań humanistycznych 
oraz jako badacz kultury starogreckiej, bardziej się skłaniał ku pismom 
greckich Ojców Kościoła. Inaczej niż Luter, cenił właśnie trzech wiel
kich hierarchów i nauczycieli ekumenicznych Kościołów prawosław
nych: Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma. 
W zupełnie inny sposób niż Luter wskazywał Melanchton na liturgicz
ną praktykę prawosławia, np. omawiając realną obecność w komunii, 
ponowne wprowadzenie kielicha dla świeckich czy odrzucanie mszy 
prywatnych.

Już u Lutra, który w swojej polemice z Rzymem ograniczył się do 
nielicznych punktów zaczepienia, można dostrzec pewną otwartość 
ekumeniczną. Na krótko przed śmiercią Lutra Reformacja luterańska 
zaczęła za pośrednictwem Melanchtona nawiązywać kontakty z pra
wosławiem. W rozmowach z wyznawcami prawosławia, którzy uszli 
przed Turkami, Melanchton zasięgał informacji o ich Kościele. Razem z 
pewnym prawosławnym diakonem serbskiego pochodzenia przełożył w 
1559 r. Confessio Augustana na grecki, aby rozpocząć dialog między 
oboma wyznaniami. Doszło doń dopiero po jego śmierci w formie in
tensywnej korespondencji w latach 1573-1581 między wydziałem teo
logicznym w Tybindze a patriarchą Konstantynopola Jeremiaszem II 
na temat twierdzeń Confessio Augustana. Już w ówczesnym dialogu, 
który pozostał najgruntowniejszym aż do XX w., ujawniały się zasad
nicze problemy, przede wszystkim dotyczące kryteriów właściwego ro
zumienia Pisma Św. oraz rozumienia Kościoła, które to problemy są 
charakterystyczne także dla naszej dzisiejszej dyskusji teologicznej.

2.

Ponieważ reformatorzy niejąiieccy byli obeznani z pismami grec
kich Ojców Kościoła, ale nie znali języków słowiańskich, powoływali 
się przeważnie na Greków, na patriarchat Konstantynopola, który w 
poprzednich stuleciach wywierał istotny wpływ na pozostałe Kościoły 
prawosławne. Jednak już w okresie Reformacji rozpoczęły się kontakty 
z prawosławiem rosyjskim, które w następnym okresie wysunęły się na 
pierwszy plan.

Pierwsze wieści o luterańskiej Reformacji dotarły do Rosji jeszcze 
za życia Lutra, za pośrednictwem kupców hamburskich, którzy utrzy
mywali kontakty handlowe z Nowogrodem. Wkrótce też przybyli do 
tego kraju luteranie w osobach lekarzy, oficerów i rzemieślników, wer
bowanych przez wielkiego księcia Wasyla II (1524—1533) i cara Iwana 
IV Groźnego (1547-1584). W roku 1552 duński król Chrystian III wysłał 
do Moskwy posła zaopatrzonego w Confessio Augustana i Mały Kate
chizm Lutra; miał on zaproponować Iwanowi IV przyłączenie się do 
Reformacji. Kiedy podczas wojny inflanckiej ze Szwedami w 1558 r. 
skapitulowało miasto Dorpat (Tartu), car zezwolił jego obywatelom na 
pozostanie przy Confessio Augustana i ich praktyce nabożeństw. Roz
mowa metropolity moskiewskiego Makarego (1543-1564) z przybyłym 
do Moskwy na rokowania pokojowe szwedzkim arcybiskupem Lauren- 
tiusem Petrim skończyła się fiaskiem między innymi dlatego, że tłuma
cze nie znali terminologii teologicznej.

Seniorowi Braci Czeskich w Polsce, Janowi Rokycie, który przybył 
do Moskwy w 1569 r. jako kaznodzieja poselstwa króla Polski, car sam 
przedłożył dziesięć pytań dotyczących Lutra i nauki luterańskiej. Iwan
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IV nader krytycznie odniósł się do odpowiedzi Rokyty i sprzeciwił się 
wszelkiemu upowszechnianiu luteranizmu w Rosji. Pisał: Z a k a z u je m y  
ci g ło szen ia  tw o je j nau k i w  n a szym  kra ju , p ro szą c  ra cze j p iln ie  P a n a  
n a szego  Jezusa  C h rystusa , a by  u ch ron ił^ ia sz  kra j ro sy jsk i od  c iem n ośc i  
w a sze j n iew ia ry .

Jeńców z wojny inflanckiej osadzono w wielu miastach rosyjskich. 
Początkowo odprawiali swoje nabożeństwa w domach prywatnych. Je
dnak w 1575 r. w moskiewskiej dzielnicy cudzoziemców powstał pierw
szy kościół luterański, a wkrótce po nim dalsze kościoły w innych mia
stach.

Może dziwić fakt, że luteranom w Rosji okazywano stosunkowo 
większe względy niż katolikom. Jednak obawiano się silniejszego wpły
wu tych ostatnich. Kiedy katoliccy Polacy i Litwini, którzy wówczas 
panowali na obszarach określanych później jako Ukraina i Białoruś, na 
mocy Unii Lubelskiej z 1569 r. połączyli się w jedno państwo, zaczęły 
się mnożyć tendencje do tego, by jedność państwową podbudować jed
nością religijną, opartą na rzymskim katolicyzmie.

Ponieważ teraz wyznawcy prawosławia, luteranie i ewangelicy re
formowani w Polsce i na Litwie uznali, że ich prawa obywatelskie są 
uszczuplane lub poczuli się zagrożeni przez kontrreformację, doszło tu 
do wczesnych form wspólnoty ekumenicznej. Ówczesny rzecznik pra
wosławnych, książę Konstanty Ostrogski, zwrócił się do synodu Laterań
skiego, który zebrał się w Toruniu. Uzgodniono, by się wzajemnie sza
nować i wspierać, mimo różnic wyznaniowych. Po Unii Brzeskiej z 
roku 1596/97, unii kościelnej, na mocy której prawie wszyscy ówcześni 
biskupi prawosławni w Polsce i na Litwie połączyli się z Rzymem, ci 
wyznawcy prawosławia, którzy przeciwstawiali się unii, szukali jesz
cze ściślejszej wspólnoty z ewangelikami. Niektórzy dążyli wówczas 
nawet do połączenia Kościołów. Na synodzie w Wilnie w 1599 r. zdoła
no jednak uzgodnić tylko konfederację religijno-polityczną, swego ro
dzaju sojusz ochronny na podstawie wzajemnego poszanowania. Wspól
nota ta nie była trwała.

Tymczasem luteranie zaczęli się zajmować prawosławiem rosyjskim. 
Jakob Ulfeld, który jako poseł duńskiego króla Fryderyka II w 1575 i 1578 
r. przebywał w Moskwie, w swojej relacji z podróży, opublikowanej we 
Frankfurcie nad Menem w 1627 r., opisał rosyjskie obyczaje religijne. Po
dobną próbę podjął także pochodzący z Pomorza ewangelicki pastor Paul 
Oderbom, który od roku 1580 działał na obszarze nadbałtyckim.

Kiedy w wyniku podboju wschodniej Karelii (1617) wyznawcy pra
wosławia stali się poddanymi szwedzkimi, Johannes Botvidi, nadworny 
kaznodzieja króla Szwecji Gustawa Adolfa, sformułował w roku 1620 
szereg tez, zadając na wstępie pytanie: C z y  M o sk w ia n ie  są ch rześc ija 
nam i?  Po omówieniu doktryny i nabożeństw, odpowiada na to pytanie 
twierdząco w całej rozciągłości. Opisu zawierającego najwięcej infor
macji o zwyczajach prawosławia rosyjskiego dostarczył jednak Adam 
Olearius, urodzony w Aschersleben jako syn krawca Oelschlagera. 
W 1633 r. książę Szlezwika-Holsztynu Gottorpu Fryderyk III zrobił go 
sekretarzem posła wysyłanego do Persji. Jego relacja z podróży, wyda
wana w wielu wersjach, ukazała się na nowo jako „Podróż moskiewska 
i perska” („Moskowitische und persische Reise” ) w wyd. Ruetten und 
Loening w Berlinie w 1959 r.

W XVII w. istniała nader ostra literacka polemika antyprotestan- 
cka, ale i dalszy dialog. Kiedy car Michał (1613-1645) zamierzał wydać
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swoją córkę Irenę za księcia Waldemara, syna króla Danii, patriarcha 
moskiewski Józef (1642-1652) wezwał go, żeby przeszedł na prawosła
wie; patriarcha i duński nadworny kaznodzieja M. Vehlhaber prowa
dzili wówczas w latach 1644-1645 korespondencję teologiczną. Nie 
dało się wtedy jeszcze przezwyciężyć żadnych przeciwieństw, ale dialo
gi w owym czasie służyły lepszemu uwypuklaniu zarówno tego, co dzie
liło, jak i tego, co było zgodne.

3.

Od końca XVII w. w stosunkach z Rosją obie strony okazywały co
raz większą otwartość. Rosyjski car Piotr I Wielki (1682-1725) we 
wprowadzanych przez siebie w duchu oświeconego absolutyzmu refor
mach wykorzystywał doświadczenia zebrane w podróżach po Europie 
środkowej i zachodniej. Zagranicznym oficerom i fachowcom wstępu
jącym w jego służbę Piotr zapewniał nie tylko całkowitą wolność wia
ry, ale i w miejscowościach, gdzie chciał osiedlać cudzoziemców, dbał o 
budowanie kościołów luterańskich.

Piotr, przejeżdżając w 1712 r. przez Wittenbergę, z uznaniem wy
raził się o Marcinie Lutrze. Po podboju Estonii i Inflant, w układzie po
kojowym z Nystad z 1721 r. uznano wyraźnie Confessio Augustana, 
ustrój konsystorialny i prawo patronatu tamtejszych kościołów lute
rańskich. W tymże roku zezwolono na zawieranie mieszanych mał
żeństw z ewangelikami, które jednak musiały być zawierane według 
obrzędku prawosławnego.

W Kościele rosyjskim panował zwyczaj, że katolików przechodzą
cych na prawosławie jeszcze raz chrzczono. Formularz liturgiczny z 
roku 1639 wymagał tego również od tych, k tó rzy  p rzy ch o d zą  z  lu te ra ń - 
sk ie j h erez ji. Synod moskiewski z roku 1667 zniósł ten wymóg w stosu
nku do katolików. Na pytanie, czy luteranie przy przejściu na prawo
sławie też muszą być jeszcze raz chrzczeni, Piotr I otrzymał od patriar
chy Konstantynopola Jeremiasza III odpowiedź, że ponowny chrzest jest 
niedopuszczalny, że jednak należy go uzupełnić o namaszczenie olejem. 
Taką też procedurę stosowano w prawosławiu rosyjskim od 1718 r.

Kiedy Piotr I zniósł patriarchat, to przy wprowadzaniu do Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego ustroju synodalnego oparto się na przy
kładzie ustrojów Kościołów ewangelickich. Piotr zasięgał przede wszy
stkim rad Teofana Prokopowicza (1681-1736), podniesionego przez sie
bie do rangi biskupa, który jako teolog prawosławny wykazywał 
otwartość wobec pewnych reformatorskich myśli, zawartych w litera
turze protestanckiej, jaką z zapałem czytał. Jednak te nowe porządki, 
odpowiadające interesom władzy państwowej, spotykały się z niechę
cią szerokich kręgów Kościoła.

Mniej więcej w tym samym czasie w kręgach niemieckiego pietyz
mu i Oświecenia, które to nurty w swoich początkach przezwyciężyły 
myślenie kategoriami ściśle wyznaniowymi, obudziło się nowe zainte
resowanie Rosją i prawosławiem. Gottfried Arnold w swojej „Bezstron
nej historii Kościoła i herezji” („Unpartheyische Kirchen- und Ketzer- 
-Historie” ) (1699/1700) zwrócił się wprawdzie przeciwko prawosław
nemu tradycjonalizmowi, ale w swoich rozważaniach uwzględnił całe 
chrześcijaństwo wschodnie, łącznie z indyjskimi chrześcijanami św. 
Tomasza. Heinrich Wilhelm Ludolf (1655-1712), który w latach 1693- 
-1694 przebywał w Nowgorodzie i Moskwie, sprawił, że Halle stało się
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centrum wiedzy o Rosji. Uczył tam rosyjskiego i namówił do zajęcia się 
Rosją Augusta Hermanna Franckego (1663-1727), który sam też zaczął 
się uczyć rosyjskiego. W Halle powstała biblioteka slawistyczna, na
wiązano kontakty z Rosją i zaczęto tłumaczyć i drukować tamtejsze 
piśmiennictwo. Ludolf opracował pierwsze rozmówki rosyjsko-łacińs- 
kie, pomyślane jako pomoc w dialogu wyznawców prawosławia z lute
ranami.

Pietyści, ze względu na swoją duchowość, interesowali się wschod
nią mistyką i traktowali Kościół rosyjski jako Kościół bratni. Jednota 
Braterska z Hermhut jako pierwszy Kościół ewangelicki włączyła wy
raźnie także prawosławie do swoich modlitw za chrześcijan na całym 
świecie. Mikołaj Zinzendorf (1700-1760), który korespondował również 
z patriarchą Konstantynopola, w 1743 r. odwiedził Rosję. Do śpiewnika 
Jednoty Braterskiej włączono także pieśni prawosławne. Spośród mie
szkających w Halle przedstawicieli niemieckiego Oświecenia, którzy 
utrzymywali kontakty z Rosją, należy wymienić Chrystiana Thomasiu- 
sa (1655-1728) i filozofa Christiana Wolffa (1679-1754).

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) uwążał początkowo, że Ro
sja znajduje się poza obszarem cywilizacji chrześcijańskiej. Po spotka
niu z Piotrem Wielkim w Torgawie w 1710 r. pogląd ten ustąpił wyso
kiemu uznaniu. Car wysłuchał projektów w kwestii prawa i wychowa
nia, i mianował Leibniza, który wszakże nie udał się do Rosji, „carskim 
tajnym radcą prawnym” . Jednak wyrażona przez Leibniza myśl, że so
bór światowy, zwołany przez Piotra I jako nowego Konstantyna, mógł
by doprowadzić do ponownego zjednoczenia podzielonych wyznań 
chrześcijańskich, okazała się iluzją.

Od końca XVII w. wyraźnie zwiększyło się literackie zainteresowa
nie prawosławiem. Już lipski proboszcz Johann Georg Pritius (1662- 
-1732) w swojej książce „Moskiewskie czyli rosyjskie państwo kościel
ne” („Moskowitischer oder Reussischer Kirchen-Staat” ), Lipsk 1698 r., 
próbował przedstawić bliskość Kościoła ewangelickiego i rosyjskiego. 
Dalej należy wspomnieć jeneńskiego historyka Kościoła, Johanna 
Franza Buddeusa (1667-1727). W swojej wydanej w 1719 r. pracy „Ec
clesia Romana cum ruthenica irreconciliabilis” wyraził on pogląd, że 
między Kościołem rosyjskim a katolickim istnieje nieprzezwyciężalna 
sprzeczność, podczas gdy z praktyką Kościoła protestanckiego istnieje 
zasadnicza zgodność.

Pośrednikami w zapoznawaniu się z piśmiennictwem luterańskim 
byli teologowie rosyjscy, którzy studiowali w Halle lub Jenie. Wysłany 
przez Annę Iwanowną carycę (1730-1740) na studia do Niemiec Simeon 
Todorski (1701-1754, od 1745 r. biskup Pskowa) przełożył na starocer- 
kiewnosłowiański m.in. „Księgi o prawdziwym chrześcijaństwie” 
(„Bücher vom wahren Christentum”) Johanna Arndta (1555-1621). 
Wydanie to, wydrukowane w Halle cyrylicą w 1735 r., oraz opubliko
wane w 1784 r. w Moskwie tłumaczenie na nowoczesny język rosyjski, 
szeroko się rozeszły po Rosji. W książce tej, wolnej od wszelkiej ciasno
ty wyznaniowej, wyznawcy prawosławia znaleźli duchowość bliską 
swojej własnej. Tichon z Zadońska (1724-1783), który w 1767 r. zrezyg
nował z urzędu biskupa Woroneża i w należącym do tej eparchii klasz
torze w Zadońsku stał się jednym ze słynnych rosyjskich „starców” , 
napisał cieszącą się dużą popularnością książkę „O prawdziwym chrze
ścijaństwie” (1770/71); nie tylko tytuł, ale i myśli zawarte w niej zosta
ły przejęte z dzieła Arndta. Oddziaływaniu Tichona na zjawisko rosyjs
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kich „starców” Dostojewski wystawił trwały pomnik w postaci starca 
Zosimy w „Braciach Karamazow” .

U metropolity moskiewskiego Platona (1775-1811), który był jed
nym z najważniejszych teologów i kaznodziei swoich czasów, ujawniły 
się pewne wpływy wydanego w Wittenberdze w 1685 r. kompendium 
teologicznego Johanna Andreasa Quenstedta (1617-1688). Pisma lute- 
rańskie nierzadko służyły odpieraniu tendencji scholastycznych w teo
logii rosyjskiej — jako języka teologii używano aż do XIX  w. łaciny. 
Założone w 1812 r. rosyjskie Towarzystwo Biblijne, w którym współ
pracowali członkowie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, katolicy, 
luteranie, kalwini, bracia czescy i anglikanie, musiało jednak w 1826 r. 
zaprzestać działalności.

Na koniec należy wspomnieć, że niemieccy ewangelicy w różnych 
etapach emigrowali do Rosji. Już po 1740 r. Niemcy z Herrnhut osiedlili 
się w Sarepcie nad Wołgą. Caryca Katarzyna II (1762—1796), pochodzą
ca z Anhalt-Zerbst — jej nauczycielem przy przejściu ne prawosławie 
był wspomniany Simeon Todorski — wydała w 1763 r. dekret, w któ
rym cudzoziemcom przybywającym do Rosji oprócz wolności religii i 
ulg podatkowych obiecywano także ziemię. Po tym dekrecie napłynęło 
szeroką falą imigracyjną około 25 000 Niemców, którzy osiedlili się 
przede wszystkim na Powołżu. W XIX w. oprócz luteran przybywali 
także katolicy i mennonici.

Nie dopuszczano jednak do żadnych reformatorskich wpływów na 
ludność prawosławną. Ze strony prawosławia obok pewnej otwartości 
teologicznej istniało też, często nader polemiczne, piśmiennictwo. 
Zwracano się zwłaszcza przeciwko wąsko rożumianej luterańskiej za
sadzie „sola scriptura”, ponieważ różne prądy reformatorskie w Rosji, 
piętnowane jako heretyckie, kierowały się podobną zasadą opierania 
się na Piśmie Św.

4.

Kiedy w XIX  w. reakcja społeczna w Rosji podejrzliwie odnosiła 
się do wszelkiej twórczej myśli teologicznej, nastąpiło wzmożone od
graniczanie się Kościoła Prawosławnego od innych wyznań. Również w 
luteranizmie niemieckim zaznaczyła się pod koniec wieku postawa 
krytyczna. Podczas gdy do prawosławia greckiego odnoszono się z 
większą otwartością, to w stosunku do Rosyjskiego Kościoła Prawosła
wnego pojawiły się dewaluujące oceny. Ferdinand Kattenbusch (1851- 
—1935), którego „Podręcznik porównawczej wiedzy o wyznaniach” 
(„Lehrbuch der vergleichenden Confessionkunde”), 1.1, Freiburg 1892, 
był szeroko rozpowszechniony wśród teologów niemieckich, traktował 
Kościół rosyjski jako barbarzyńskie zwyrodnienie Kościoła bizantyjs
kiego, chociaż nigdy się nim bliżej nie zajmował. Wspierało to niechęć 
protestantów nadbałtyckich do wszystkiego, co rosyjskie. Kwestiono
wanie przez Adolfa Hamacka (1851-1930) całego prawosławia, aż do 
końca drugiej wojny światowej kształtowało wyobrażenia znacznej 
części niemieckich pastorów.

Natomiast myśl ekumeniczna w naszym stuleciu umożliwiła nada
nie stosunkom międzykościelnym nowej jakości. Teologowie tacy, jak 
Adolf Deissmann (1866-1937) i Friedrich Siegmund-Schultze (1885- 
-1969), dzięki współpracy w założonym w 1914 r. Światowym Związku 
Krzewienia Współpracy między Narodami za pośrednictwem Kościo
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łów, wytworzyli nowy stosunek do prawosławia. Dla teologów prawo
sławnych ważne było orędzie, skierowane w 1920 r. przez Patriarchat 
Konstantynopola do wszystkich Kościołów na świecie. Wzywało ono do 
stworzenia wspólnoty Kościołów — odpowiednika Ligi Narodów. Tak 
więc również wyznawcy prawosławia uczestniczyli w powstającym ru
chu ekumenicznym.

Od końca drugiej wojny światowej wytworzyły się różnorodne for
my wspólnoty i współpracy pod względem teologicznym i praktycz
nym. Do utworzonej w 1948 r. Światowej Rady Kościołów należą pra
wie wszystkie Kościoły prawosławne, Rosyjski Kościół Prawosławny 
od 1961 r.

W NRD, dzięki działalności dydaktycznej i badawczej na polu 
eklezjologii prawosławia, podjętej na początku lat pięćdziesiątych na 
wydziałach teologicznych, dzisiejszych sekcjach teologicznych w Berli
nie i Halle, systematycznie przekazuje się wiedzę, która służy porozu
mieniu między naszymi wyznaniami. Również Kościoły dokonują ta
kiej pracy. Sprzyjają temu pod każdym względem ścisłe kontakty z eg- 
zarchą Patriarchatu Moskiewskiego dla Europy Środkowej z siedzibą 
w Berlinie-Karlshorście. Wielorakie kontakty, wynikające z wizyt de
legacji kościelnych lub poszczególnych chrześcijan, też prowadziły do 
lepszego wzajemnego zrozumienia.

Liczne Kościoły prawosławne prowadzą dialog z całym szeregiem 
Kościołów luterańskich i innych. Rosyjski Kościół Prawosławny konty
nuował istniejące od XJX w. kontakty z anglikanami i starokatolikami, 
w 1967 r. nawiązał dwustronne rozmowy z Kościołem Rzymskokatolic
kim. Z Kościołem Ewangelickim w RFN (EKD) przeprowadził od 1959 r. 
jedenaście dialogów „amoldshainskich”, od 1970 r. przeprowadził siedem 
dialogów z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Finlandii i od 1974 r. 
sześć rozmów „zagórskich” ze Związkiem Kościołów Ewangelickich w 
NRD. Uczestniczy także w dialogu prawosławia jako całości z komisją 
ogólnoluterańską. W dialogach tych omawianie podstawowych proble
mów teologicznych łączy się z praktycznym kształtowaniem codzienne
go życia zgodnie z nakazem i obietnicą Boga, a więc dokonuje się w 
nich także wymiany poglądów na temat doświadczeń i zadań chrześci
jańskiego posługiwania, łącznie ze wspólną odpowiedzialnością za za
chowanie pokoju na świecie jako warunku dalszego życia ludzkości.

Istotnych bodźców dostarczyło właśnie zaangażowanie się Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego w walkę o pokój. Organizowane z inic
jatywy Patriarchatu Moskiewskiego od 1952 r. konferencje pokojowe 
wszystkich Kościołów i wspólnot religijnych w ZSRR doprowadziły do 
wspólnego zaangażowania. Od 1958 r. przedstawiciele prawosławia 
spotykają się z reprezentantami innych Kościołów na forum Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej. Kulminacyjnym punktem tych działań 
okazała się Konferencja Przedstawicieli Religii na rzecz ratowania 
świętego daru życia przed katastrofą nuklearną zorganizowana w Mo
skwie w 1982 r. z udziałem przedstawicieli Kościołów i religii niechrze
ścijańskich z całego świata i kontynuowana od tej pory w postaci roz
mów okrągłego stołu. W ten sposób, obok właściwej pracy teologicznej, 
w obliczu dzisiejszych problemów ludzkości wytworzyły się nowe sto
sunki między Kościołami i religiami, mające istotne znaczenie także dla 
przyszłych stosunków między luteranizmem a prawosławiem.

Ujawniło się to już w nowym odnoszeniu się prawosławia do jubi
leuszów luterańskich. Tak np. na obchody 450-lecia Reformacji do Wit-
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tenbergi przybyli znamienici przedstawiciele Kościoła rosyjskiego i in
nych Kościołów prawosławnych. Obchody 500 rocznicy urodzin Marci
na Lutra w roku 1983 stanowiły kolejny etap dialogu, toczącego się tym
czasem już wśród wszystkich wielkich wyznań chrześcijańskich. Waż
nym wydarzeniem okazało się to, że na zaproszenie strony prawosław
nej, w dniach 25 kwietnia — 29 maja 1982 r. w centrum prawosławnym 
Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy przedstawiciele 
prawosławia, wśród nich arcybiskup Michał (Mudjugin) z Astrachania, 
wspólnie z teologami ewangelickimi i katolickimi przeprowadzili semi
narium na temat: „Luter i niemiecka Reformacja w perspektywie eku
menicznej” . Wygłoszone tam referaty zostały wydane w zbiorowym to
mie. Z okazji samych uroczystości jubileuszowych patriarcha Moskwy i 
całej Rosji Pimen wysłał do przewodniczącego Komitetu Luterańskiego 
Kościołów Ewangelickich w NRD pozdrowienia, w których, biorąc za 
punkt wyjścia to, że p ra w o s ła w n y ch  i lu teran  łą czy  w sp ó ln a  w iara  w  
Jezusa  Chrystusa , naszego  P a n a  i Z ba w ic ie la , w sp ó ln e  u w ie lb ien ie  
Pan a , w  T ró jc y  Ś w . s ła w ion ego , podkreślił w sp ó ln e  d ążen ie  do  nakaza 
n e j p rz e z  B o g a  je d n o śc i w szystk ich  ch rześc ija n  oraz k on ieczn ość  śc is łe j 
i a k ty w n e j w sp ó łp ra cy  w  s łu żb ie  dla p o k o ju .

Na uroczystościach kończących obchody 500-lecia urodzin Lutra 
w listopadzie 1983 r. w lipskim kościele św. Tomasza przewodniczący 
delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, metropolita Mińska i 
Białorusi Filaret, wygłosił referat na temat „Dziedzictwa Lutra w per
spektywie ekumenicznej” . Wysoko ocenił p o w a ż n y  za m ia r  Lutra, aby  
p o lep s zy ć  w e w n ę trz n y  stan  K ośc io ła , u le c zy ć  je g o  u łom n ośc i, k ie row a ć  
się w  ży c iu  ch rześc ija ń sk im  E w a n g e lią  i od n a w ia ć  j e  w  d u ch u  czystośc i  
a posto lsk ie j. Zadał także nowe pytania: Co z  d z ied z ic tw a  M a rc in a  L u 
tra p o zw a la  dzis ia j ch rześc ija n om  ró żn y ch  w y zn a ń  zb liża ć  się do s ieb ie  
i z  m yślą  o d ok try n ie  w ia ry  i ży c iu  K o śc io ła  zm n ie js za ć  dystans r e lig ij 
n y  m ięd zy  n im i, ja k i w y tw o rz y ł  się w  p rzesz łośc i, tak, by  sp rzy ja ło  to  
w za je m n e m u  z ro zu m ien iu  oraz je d n o śc i K o ś c io łó w  ch rześcijańsk ich?  
Jak ie m yśli L u tra  są nadal aktua lne w  s łu żb ie  ch rześc ija n  d la  w s p ó ł 
czesn e j ludzkości, zw ła szcza  w  za p ob ieg a n iu  g ro ź b ie  ka tastrofy  n u k lea 
rne j?

Dobitnym wyrazem dzisiejszej wspólnoty ekumenicznej okazał się 
zarazem fakt, że na zakończenie uroczystości luterańskich metropolita 
Filaret otrzymał na uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle-Witten- 
berdze akademicki stopień doktora teologii honoris causa.

Archimandryta Augustyn (Nikitin) już w roku 1976 opracował dla 
studentów leningradzkiej Akademii Duchownej ekumenicznie ukierun
kowane materiały do nauczania o Kościołach Reformacji. Z okazji jubi
leuszu luterańskiego w wielu artykułach pozytywnie oceniał stosunek 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do luteranizmu. Pisał m.in.: ... 
id ee  M a rc in a  L u tra  i je g o  z w o le n n ik ó w  n ie  ty lk o  trw a le  zm ien iły  życ ie  
K o śc io ła  na Z a ch od z ie , a le i w  o k reś lon ym  s top n iu  w y w a r ły  w p ły w  na  
m yśl teo log iczn ą  p ra w o s ła w n eg o  W sch od u . D la te g o  też, je ś l i  się  chce  
s łu szn ie  o cen ić  r o z w ó j R o sy jsk ieg o  K o śc io ła  P ra w o s ła w n e g o  od  X V I  w ., 
n ie  m ożn a  p o m ija ć  h istorii s to su n k ów  p ra w o s ła w n o -lu te ra ń sk ich .

W trzech międzynarodowych konferencjach naukowo-teologicz- 
nych, które odbyły się w ramach przygotowań do obchodów tysiąclecia 
„chrztu Rusi” w 1986 r. w Kijowie, w 1987 r. w Moskwie i w 1988 r. w 
Leningradzie, wzięło udział wielu teologów ewangelickich. Zaintereso
wanie okazane w 1988 roku jubileuszowi Rosyjskiego Kościoła Prawo



STOSUNKI MIĘDZY PRAWOSŁAWIEM A LUTERANIZMEM 47

sławnego na całym świecie, zwłaszcza przez Kościoły luterańskie, 
świadczy o coraz bardziej pogłębiających się braterskich więziach.

(Przekład za: „Zeichen der Z e it” , Berlin 1988 nr 5)

Tłum: Joanna Kruczyńska
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RELATIONS BETWEEN THE ORTHODOX  
A N D  LUTHERAN CHURCHES

(Summary)

The author o f the article, Hans-Dieter Döpmann, is professor of history of Church 
and knowledge about the Orthodoxy in the faculty of Evangelical theology at the Hum
boldt University in Berlin (GDR).

The celebration of the thousandth anniversary of Baptism of Russia by Evangelical 
Churches is marked by many-sided relations with the Orthodox Church at present. In the 
past centuries there were fruitful contacts as well as humiliating polemics, where represen
tatives of both confessions showed a smaller or bigger lack of knowledge about each other.
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Shortly before Luther’s death the Lutheran Reformation with the help of Melan- 
chton established contacts w ith the Orthodox Church. Together with an Orthodox dea
con o f Serbian background he translated into Greek Confessio Augustana in 1559, in or
der to start a dialogue between the two confessions. It was attained only after his death in 
the form of a profound correspondence about the enunciations of Confessio Augustana 
between the theological faculty in Tübingen and the patriarch of Constantionople Jeremias 
II in the years 1573-1581. Already in that dialogue, the most profound until the XXth 
century, main problems appeared —  problems concerning the criteria of the proper un
derstanding of the Holy Scriptures and understanding of the Church —  problems also 
characteristic for our theological discussion of today.

Lutheran writings often confuted scholastic tendencies of Russian theology. Yet no 
reformatory influences on the Orthodox people were admitted. Apart from a certain the
ological openness there existed in the Orthodox Church an extremely controversial lite
rature. Mainly the Lutheran principle „sola scriptura” was understood narrowly and was 
attacked, as different reformative trends in Russia, condemned as heretical, followed the 
principle basing on the Holy Scriptures.

In the X IX th  century there was a strong seperation o f the Orthodox Church in Russia 
from other confessions. There also appeared stronger criticism o f the Orthodox Church in 
the German Lutheran Church at that time. A do lf Harnack’s (1851-1930) contestation of 
the whole Orthodox Church created the image for the majority o f German pastors till the 
end of W orld War II.

Whereas the ecumenical thinking of our century gave Inter-Church relations a new 
quality. Since W orld War II various forms of partnership and cooperation in the theologi
cal aspect and in practice were created. Many Orthodox Churches carry on a dialogue 
with various Lutheran and other Churches. The discussion in these dialogues over main 
theological problems is connected with the formation of everyday life  in practice accor
ding to God’s command and promise, that is to say, there takes place an exchange of views 
on the experiences and assignments of Christian service, including common responsibili
ty for preserving peace in the world as a condition of future life  o f mankind.

The world w ide interest, and especially that o f the Lutheran Churches, in the M ille
nium of the Russian Orthodox Church manifests the growth of brotherly relations.

ZUM  VERHÄLTNIS VON ORTHODOXIE U N D  LUTHERTUM
(Zusammenfassung)

Der Verfasser des Artikels, Hans-Dieter Dyöpmann, ist Professor für Kirchengeschi
chte und Kirchenkunde der Orthodoxie an der Theologischen Sektion der Humboldt- 
-Universität in Berlin (DDR).

Die Würdigung des Millenniums der „Taufe Russlands” durch die Evangelischen K ir
chen steht im Zeichen heutiger vielseitiger Beziehungen zur Orthodoxie. In der zurück
liegenden Jahrhunderten gab es fruchtbare Begegnungen w ie auch her ab würdigende 
Polemik, die beiderseits durch mehr oder weniger grosse Unkenntnis des jeweils anderen 
gekennzeichnet war.

Kurz vor Luthers Tod begann durch Melanchthon die Kontaktaufnahme der lutheri
schen Reformation zur Orthodoxie. Gemeinsam mit einem orthodoxen Diakon serbischer 
Herkunft übersetzte er die Confessio Augustana ins Griechische, um einen D ialog zw i
schen beiden Konfessionen zu beginnen. Dieser realisierte sich erst nach seinem Tode in 
Gestalt eines intensiven Briefwechsels in den Jahren 1573 bis 1581 zwischen der Tübin
ger Theologischen Fakultät und Patriarch Jeremias II. von Konstantinopel über die Aus
sagen der Confessio Augustana. Im damaligen Dialog, der bis zum 20. Jahrhundert der
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gründlichste blieb, zeigten sich bereits grundlegende Problemstellungen, vor allem hin
sichtlich der Kriterien für das rechte Schriftverständnis sowie über das Kirchenverstän
dnis, w ie sie auch für unsere heutigen theologichen Gespräche charakteristisch sind.

N icht selten diente lutherisches Schrifttum dazu, scholastische Tendenzen in der 
russischen Theologie zurückzudrängen. Jeder reformatorische Einfluss auf die orthodoxe 
Bevölkerung wurde jedoch unterbunden. So wandte man sich insbesondere gegen das 
eingeengt verstandene lutherische sola scriptura, weil sich die verschiedenen, als häre
tisch gebrandmarkten Reformströmungen in Russland von einem ähnlichen Schriftprin
zip leiten liessen.

Im 19. Jahrhundert ergab sich eine verstärkte Abgrenzung der Orthodoxen Kirche 
von den anderen Konfessionen. Auch im deutschen Luthertum zeigte sich gegen Ende des 
Jahrhunderts eine kritische Haltung. Adolf von Hamacks (1851-1930) Infragestellung der 
gesamten Orthodoxie prägte bis zum Ende des zweiten Weltkriegs die Vorstellung eines 
grossen Teils der deutschen Pastoren.
Demgegenüber ermöglichte das ökumenische Denken in unserem Jahrhundert eine neue 

Qualität der zwischenkirchlichen Beziehungen. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges 
entwickelten sich vie lfä ltige Formen der Gemeinschaft und Zusammenarbeit in theologi
scher und praktischer Sicht. Mehrere orthodoxe Kirchen stehen im D ia log m it einer 
Reihe lutherischer und anderer Kirchen. In diesen Dialogen verbindet sich die Behandlung 
grundsätzlicher theologischer Probleme mit der praktischen Gestaltung des A lltagsle
bens unter Gottes Gebot und Verheissung, somit auch ein Austausch über Erfahrungen 
und Aufgaben christlichen Dienstes einschliesslich der gemeinsamen Mitverantwortung 
für das Bewahren des Weltfriedens als einer Voraussetzung menschlichen Weiterlebens.

Die in aller Welt, gerade auch seitens der lutherischen Kirchen, dem Jubiläum der 
Russischen Orthodoxen Kirche im Jahre 1988 geschehtte Aufmerksamkeit zeugt von ei
ner immer tiefer werdenden brüderlichen Verbundenheit.



Karol Karski

MENNONICI

W 1525 r. uformował się w Zurychu ruch anabaptystów. Jego 
umiarkowane skrzydło oddzieliło się od radykalnego w 1536 r., obiera
jąc za swego przywódcę b. kapłana katolickiego Menno Simonsa (1496- 
-1561). Od jego też nazwiska wyprowadza swoją nazwę ten kierunek 
anabaptystów. Mennonici różnili się od radykalnych, rewolucyjnych 
anabaptystów tym, że odrzucali stosowanie przemocy, interpretowali 
Królestwo Boże w sposób czysto duchowy i domagali się pełnej niezależ
ności od wszelkiej władzy świeckiej.

Właściwą ojczyzną mennonitów jest Holandia. Tam działał Menno 
Simons, tam też już w 1577 r. przyznano im wiele praw gwarantujących 
dalszą egzystencję. W XVI w. rozprzestrzenili się jeszcze w Szwajcarii, 
Niemczech, Austrii, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Siedmio
grodzie i w Polsce. Wskutek prześladowań byli zmuszani wielokrotnie 
do opuszczenia swojej ojczyzny. Na przełomie XVIII i XIX w. szczegól
nie wielu mennonitów osiedliło się w Ameryce Północnej i w Rosji. Na 
przełomie XIX i XX w. zaczęli też zakładać pierwsze osady w Ameryce 
Południowej (Brazylia, Argentyna, Paragwaj). Dzięki działalności mi
syjnej, zapoczątkowanej w XIX w. głównie przez mennonitów północ
noamerykańskich, powstały dobrze rozwijające się zbory w Afryce 
(Zair) i Azji (Indonezja) \

Do Polski pierwsi mennonici przybyli w I połowie XVI w., osiedla
jąc się w okolicach Gdańska, Kwidzynia, Grudziądza i Torunia. Zajmo
wali się oni osuszaniem delty Wisły. Wkrótce potem pojawiła się druga 
grupa mennonitów z Niemiec południowych i Moraw, która zamieszka
ła w okolicach Chełmna, Świecia, Grudziądza i Torunia. Królowie pol
scy nadali obu grupom szereg przywilejów religijnych.

Na krótko przed rozbiorami Polskimi znaczna część mennonitów 
zamieszkałych na terytorium Prus Zachodnich przesiedliła się w okoli
ce Warszawy, tworząc nowe osiedle pod nazwą Kazuń Niemiecki. Po 
upadku Państwa Polskiego władze pruskie, zwłaszcza w pierwszym 
okresie, uciskały mennonitów. Ta okoliczność skłoniła wielu z nich do 
osiedlenia się w Rosji i Ameryce Północnej.

W zaborze austriackim pierwsi mennonici pojawili się pod koniec 
XVIII w., osiedlając się w okolicach miasta Szczerzec w Małopolsce 
Wschodniej.

1 D ie Mennoniten, w : Handbuch Religiöse Gemeinschaften, wyd. III, Gütersloh 1985
s. 113nn.
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W ten sposób zbory mennonitów występowały we wszystkich 
trzech zaborach. Ich przedstawiciele zetknęli się z sobą po raz pierwszy 
podczas Światowej Konferencji Mennonitów w Gdańsku w 1930 r.

W okresie międzywojennym Polskę zamieszkiwało ok. 1500 men
nonitów. Skupiali się oni w niezależnych zborach, nie tworząc żadnej 
ogólnokrajowej organizacji. W przeciwieństwie do innych grup wolno- 
kościelnych, nie okazywali zapału misyjnego. Łączyły ich przyjazne 
stosunki z tradycyjnymi Kościołami protestanckimi, często korzystali z 
posług duszpasterskich duchownych ewangelickich. Jeszcze przed wy
buchem II wojny światowej wielu mennonitów polskich wyemigrowało 
z przyczyn ekonomicznych do Ameryki Północnej i Południowej 2. Po 
roku 1945 praktycznie wszyscy członkowie tego wyznania opuścili nasz 
kraj. W ten sposób zakończyła się 400-letnia nieprzerwana historia 
mennonitów na ziemiach polskich3.

Doktryna mennonitów nie różni się zasadniczo od doktryny Koś
ciołów tradycji ewangelicko-reformowanej. Odrzucają oni jednak 
wszelki przymus religijny, toteż reformowane księgi wyznaniowe nie 
mają dla nich mocy wiążącej. Podobny stosunek mają do starokościel- 
nych wyznań wiary 4.

Pismo Św. jest dla mennonitów jedyną normą wiary i życia chrześ
cijańskiego. Nowy Testament, który służy za fundament doktryny i ży
cia religijnego (zwłaszcza ewangeliczne Kazanie na Górze), otrzymuje 
często wyższą rangę niż Stary Testament, traktowany jedynie jako 
księga obietnic.

Chrystus jest jedynym Panem i Pośrednikiem, który sprawia, że 
człowiek, wskutek działania wolnej łaski, zostaje uwolniony z grzechu i 
winy, stając się uczestnikiem Jego zasług i sprawiedliwości.

Usprawiedliwiająca wiara, przyjęta w wyniku wolnej i osobistej 
decyzji, domaga się potem potwierdzenia w życiu codziennym przez 
naśladowanie Chrystusa 5.

Chrzest jest aktem przyjęcia wierzącego do zboru Jezusa Chrystu
sa, wejściem w przymierze z Bogiem i ze wspólnotą wierzących. 
Chrzest jako dowód przynależności do zboru Jezusa i jako zobowiąza
nie się do prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą, wiąże się nierozłą
cznie z pokutą i wiarą przyjmującego chrzest. Dlatego odrzuca się 
chrzest niemowląt. Chrztu udziela się przez pokropienie lub polanie 
wodą, tylko niektóre grupy mennonitów (USA, ZSRR) stosują zanurze
nie. W każdym przypadku używana jest formuła trynitama.

Wieczerza Pańska odbywa się przeważnie dwa razy w roku — w 
okresie wielkanocnym i jesienią. Na ogół rozumie się ją jako ucztę 
przymierza i miłości, upamiętniającą śmierć i zmartwychwstanie Chry
stusa. Niektóre wspólnoty interpretują ją symbolicznie, inne wyznają, 
że przyjmują w niej samego Chrystusa w postaci widzialnych znaków. 
W niektórych zborach Wieczerza Pańska wiąże się z ceremonią mycia 
nóg6.

2 S. Grelewski: Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 
1937, s. 509nn.

3 T. Langer: Państwo i nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, 
Poznań 1967, s. 189.

4 E. Fahlbusch: Kirchenkunde der Gegenwart, Stuttgart 1979, s. 169n.
5 Op. cit., s. 170.
6 D ie Mennoniten, op. cit., s. 119.
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Według nauki mennonitów, podstawową strukturą życia religijne
go jest zbór. Jest on odbiciem zboru nowotestamentowego i różni się od 
wszelkich innych form życia społecznego. Składa się on z prawdziwie 
wierzących, którzy żyją w posłuszeństwie wobec Jezusa Chrystusa i od
wrócili się od grzesznego świata. Zbór jest niezależny od wszelkiej in
nej władzy, powołuje i odwołuje swoich nauczycieli, utrzymuje dyscy
plinę przez dodawanie otuchy, przebaczenie, skarcenie i wykluczenie 
ze społeczności. Punktem kulminacyjnym w życiu zboru jest odbywają
ca się raz w roku uroczystość chrztu, przez którą wzbogaca się on o no
wych członków. Chrztu udziela się najwcześniej po ukończeniu 14 roku 
życia. Chrześcijanie już ochrzczeni, starający się o członkostwo, nie mu
szą na ogół chrzcić się powtórnie. Zborem kieruje zarząd złożony ze star
szych, kaznodziejów i diakonów. Przeważnie funkcje te sprawowane są 
honorowo. Jedynie większe zbory mają opłaconego pastora, który jest za
razem starszym i kaznodzieją. Służbę kaznodziejską mogą sprawować 
także kobiety. O materialne potrzeby zboru troszczy się diakom.

Nabożeństwa odbywają się w zwykłych salach zebrań. Tylko nieli
czne zbory posiadają własne, skromnie wyposażone kościoły. Nabożeń
stwa ograniczają się do czytania Biblii, kazania, modlitw i pieśni. 
Wszędzie, gdzie istnieją większe skupiska mennonitów, organizuje się 
dodatkowo godziny biblijne, wieczory zborowe, spotkania dla kobiet i 
młodzieży, nauczanie religii i szkółki niedzielne.

Mennonici odrzucają wszelką przemoc i za jedyną broń godną 
chrześcijanina uznają słowo Boże i miłość. Z tego powodu odmawiają 
służby wojskowej z bronią w ręku, odrzucają też — powołując się na 
słowa Jezusa wypowiedziane w Kazaniu na Górze (Mt 5, 33—37) — 
składanie przysięgi. Uważają, że rozdział między Kościołem a pań
stwem jest konieczny, gdyż wierzący jako naśladowcy Chrystusa mają 
inny cel życiowy niż społeczeństwo zorganizowane w ramach państwa i 
muszą Boga bardziej słuchać niż instancji państwowych7 8.

W 1925 r., w 400-letnią rocznicę powstania ruchu anabaptystów, 
odbyła się w Szwajcarii I Światowa Konferencja Mennonitów. Po dru
giej wojnie światowej konferencje te stały się organizowanymi co kilka 
lat wielkimi spotkaniami mennonitów z całego świata. Służą one 
wzmocnieniu świadomości wyznaniowej. Zajmują się one m.in. zagad
nieniami misji i ewangelizacji, wychowania chrześcijańskiego, kształ
cenia teologicznego i służby dla świata. Ostatnia, XI Światowa Konfe
rencja Mennonitów, odbyła się w-lipcu 1984 r. w Strasburgu (Francja), 
gromadząc 6000 uczestników z 52 krajów9.

Wielkie znaczenie miało utworzenie w 1920 r. Centralnego Komite
tu Mennonitów w USA, poprzez który wspólnoty mennonickie udziela
ją pomocy materialnej innym Kościołom, ofiarom katastrof żywioło
wych i krajom rozwijającym się. W ostatnich latach z pomocy tej sko
rzystała także Polska.

Dwie grupy mennonitów — Powszechna Wspólnota Mennonitów w 
Holandii i Stowarzyszenie Niemieckich Zborów Mennonickich — nale
żały w 1948 r. do współzałożycieli Światowej Rady Kościołów. Na ogół

7 E. Fahlbusch, op. cit., s. 171.
8 Op. cit., s. 170.
9 K. Załęski: X I Światowa Konferencja Mennonitów, Strasburg, Francja, 24-29 lipca 

1984, w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” , Warszawa 1985 nr 1, s. 98n.
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jednak stosunek mennonitów do ruchu ekumenicznego jest powściągli
wy, chociaż w ostatnich latach sytuacja na tym polu zaczyna się powoli 
zmieniać. Niektóre zbory i wspólnoty mennonitów zaczynają współ
pracować z lokalnymi i krajowymi strukturami ekumenicznymi10 11.

Z danych, opublikowanych z okazji XI Światowej Konferencji 
Mennonitów, wynika, że na całym świecie żyje ogółem ok. 730 tys. do
rosłych ochrzczonych mennonitów. Są oni zorganizowani w 143 auto
nomicznych wspólnotach, które dzielą się na ok. 10 tys. zborów. Blisko 
połowa mennonitów żyje w Ameryce Północnej (335 tys.), silne skupis
ka występują również w Zairze (66 tys.), Indonezji (63 tys.), Związku 
Radzieckim (55 tys.), Holandii (20 tys.), Paragwaju (14 tys.) i RFN (12 
tys.)11.

THE M ENNONITES
(Summary)

The Mennonites represented the moderate line of Anabaptists in the XVIth  century. 
They took their name from their leader Menno Simons (1496-1561). Their real homeland 
was Holland, but already in the XVIth  century they became prevalent in many other Eu
ropean countries —  Poland, among others. In the next centuries they reached America, 
A frica  and Asia. They existed in Poland until 1945. They made a great contribution to the 
drainage of the Vistula river.

The doctrine o f the Mennonites does not d iffer much from the doctrine of the Chur
ches o f the Evangelical-Reformed tradition. However, they decline any religious compul
sion, therefore the Reformed and other Evangelical confessional books are o f no valid si
gnificance for them. Their attitude towards the Old-Church confessions is similar.

For the Mennonites the Bible is the only general norm o f faith and Christian life, and 
Christ —  the sole Lord  and Mediator. The justificatory faith accepted on basis o f free in
dividual decision then needs confirmation in everyday life  by fo llow ing Christ.

The basic structure o f religious life  is the local community. It is a reflection o f a com
munity according to the N ew  Testament and differs from any other form of social life. 
The culminant moment of the life  in a community is the ceremony o f christening, which 
takes place once a year and which brings new members to the community. Baptism is dis
pensed not earlier than coming up to the age of 14. The divine services consist o f reading 
the Holy Scriptures, listening to sermons, praying and singing.

The Mennonites reject all kind of force and the only weapon according to them and 
deserving recognition o f Christians is the word of God and love. For this reason they re
fuse armed service. Refering to Jesus’ words from the Sermon on the Mount (M t 5, 33-37) 
they also refuse to take oath.

Every few  years there take place world conferences of Mennonites. Their aim is to 
consolidate religious consciousness, as w ell as to discuss such questions as: mission and 
evangelism, Christian education, theological training and service for the world. Through 
the Main Committee for Mennonites in U SA  the Mennonite communities give financial 
aid to other Churches, victims of natural calamities and the developing countries.

A t present there exist in the world about 730 thousand o f adult baptised Mennonites. 
They are organized in 143 autonomus communities which split into 10 thousand commu-

10 A.J. van der Bent (red.): Handbook of Member Churches of the World Council of Chur
ches (wydanie zrewidowane), Geneva 1985, s. 21.

11 K. Załęski, op. cit, s. 99.
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nities. About half o f the Mennonites live in North America. There are strong communities 
in Zair, Indonesia, Soviet Union, Holland, Paraguay and FRG.

M E N N O N ITE N
(Zusammenfassung)

\

Mennoniten bildeten im X V I Jh. eine massige Strömung unter den Anabaptisten. Sie 
haben sich nach dem Namen ihres Führers, Menno Simons (1496-1561) benannt. Ihr Hei
matland war Holland, noch im X V I Jh. haben sie sich jedoch in mehrere europäische 
Länder zerstreut. Zu dieser Zeit kamen sie auch nach Polen. In darauffolgenden Jahrzehn
ten sind sie nach beide Amerikas, A fr ika  und Asien gelangt. In Polen existierten sie 
ununterbrochen bis 1945. Besondere Verdienste hatten sie beim Ab trocknen des W ei
chseldelta.

D ie mennonitische Doktrine unterscheidet sich nur wenig in ihren Prinzipien von der 
Doktrine der Kirchen der evangelisch-reformierten Tradition. Sie stossen jedoch jeden 
religiösen Zwang ab, daher haben für sie die reformierten und anderen evangelischen Be
kenntnisbücher keine Verbindlichkeit. Eine ähnliche Stellungnahme vertreten sie gege
nüber den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen.

D ie Heilige Schrift ist für die Mennoniten die einzige Norm des Glaubens und christ
lichen Lebens, Christus —  der einzige Herr und Vermittler. Der rechtfertigende Glaube, 
angenommen infolge freier, persönlicher Entscheidung, verlangt nachher eine Bestäti
gung durch das Nachahmen des Christus im Alltagsleben.

D ie Grundstruktur des religiösen Lebens bildet die lokale Gemeinde. Als W ieder
spiegelung der neutestamentalischen Gemeinde unterscheidet sie sich von allen übrigen 
Formen des gesellschaftlichen Lebens. Ein Gipfelereignis im Leben der Gemeinde ist die 
einmal im Jahr stattfindende Zeremonie der Taufe, die die Gemeinde um neue M itglieder 
bereichert. Getauft werden diejenigen, die 14 Jahre erreicht haben. Gottesdienste bes
chränken sich auf Bibellesen, Predigt, Gebete und Liedersingen.

D ie Mennoniten lehnen jede Gewalt ab. Für die einzige, des Christen würdige W affe 
halten sie das Wort Gottes und die Liebe. Aus diesem Grund verweigern sie den M ilitär
dienst mit der W affe in der Hand. Sie lehnen auch die Eidesleistung ab, indem sie sich 
auf die Worte Christi aus der Bergpredigt (Mt 5, 33-37) berufen.

In Abständen von einigen Jahren finden Weltkonferenzen der Mennoniten statt, die 
zum Z iel die Festigung des Glaubensbewusstseins haben w ie auch die Besprechung sol
cher Probleme w ie Mission und Evangelisation, christliche Erziehung, theologische Aus
bildung und der Dienst für die Welt.

Durch das Zentralkomitee der Mennoniten in den Vereinigten Staaten von Amerika 
leisten die mennonitischen Gemeinden materielle H ilfe  anderen Kirchen, Opfern der N a
turkatastrophen und den Entwicklungsländern.

Zur Zeit leben in der W elt etwa 730.000 erwachsene, getauften Mennoniten. Sie sind 
in 143 autonomen Gemeinschaften, die sich in 10.000 Gemeinden zergliedern, organi
siert. Etwa die Hälfte der Mennoniten lebt in Nordamerika. Starke mennonitische An
sammlungen treten auch in Zair, Indonesien, in der Sowjetunion, in Holland, Paraguay 
und in der Bundesrepublik Deutschland auf.
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CZWARTE EUROPEJSKIE SPOTKANIE EKUMENICZNE
Erfurt, NRD, 28 września —  2 października 1988

PRZEBIEG OBRAD

Inicjatorami spotkania były dwie organizacje: rzymskokatolicka 
Rada Konferencji Episkopatów Europy oraz Konferencja Kościołów 
Europejskich, w skład której wchodzi 120 Kościołów prawosławnych, 
anglikańskich, protestanckich i starokatolickich naszego kontynentu. 
Zaproszenie wystosował Związek Kościołów Ewangelickich w NRD 
przy ścisłej kooperacji z miejscowym Kościołem Rzymskokatolickim. 
Miejscem obrad był historyczny, dopiero co odbudowany po wielkich 
zniszczeniach wojennych klasztor augustianów, do którego w 1505 r. 
wstąpił późniejszy reformator Marcin Luter. Wybór tego klasztoru na 
miejsce spotkania miał symboliczną wymowę.

W Czwartym Europejskim Spotkaniu Ekumenicznym wzięło 
udział ok. 80 oficjalnych przedstawicieli Kościołów europejskich. 
Z Polski obecni byli: bp Alfons Nossol, ordynariusz opolski, ks. dr Piotr 
Jaskóła z Instytutu Ekumenicznego KUL i piszący te słowa jako akre
dytowany dziennikarz. Uczestnicy obrad w modlitwach, medytacjach, 
dyskusjach grupowych i plenarnych zastanawiali się nad aktualnym 
przesłaniem prośby z Modlitwy Pańskiej: „Przyjdź Królestwo Twoje” . 
Swoje refleksje podsumowali oni w przyjętym na zakończenie spotka
nia dokumencie studyjnym.

W niedzielę, 2 października, odbyło się w byłym kościele domini
kańskim nabożeństWo ekumeniczne, w czasie którego kazanie wygło
sił katolicki arcybiskup Ljubljany — Alois Sustar. Po jego zakończe
niu uczestnicy Czwartego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego 
udali się w procesji na plac przed katedrą, gdzie odczytane zostało 
orędzie.

Okolicznościowy list przesłał uczestnikom spotkania w Erfurcie 
papież Jan Paweł II. Uczestnicy podejmowani byli przez kierownictwo 
Związku Kościołów Ewangelickich w NRD oraz przez wiceprzewodni
czącego Rady Państwa Horsta Sindermanna. W niedzielę przed połud
niem wygłosili oni kazania lub słowa pozdrowienia w wielu parafiach 
katolickich i ewangelickich w Erfurcie i okolicy.

Dotychczasowe Europejskie Spotkania Ekumeniczne odbyły się w 
Chantilly (Francja) w 1978 r., w Logumkloster (Dania) w 1981 r. i w 
Riva del Garda (Włochy) w 1984 r. Obecne spotkanie w Erfurcie było 
pierwszym, które zostało zorganizowane w kraju socjalistycznym Eu
ropy W schodnie j .

Karol Karski
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LIST PAPIEŻA JANA PAWŁA D DO KSIĘDZA KARDYNAŁA CARLO MARK 
MARTINIEGO, ARCYBISKUPA MEDIOLANU, PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY

Drogi Bracie,
ze szczególną przyjemnością zwracam swoje myśli ku Czwartemu 

Spotkaniu Ekumenicznemu, na którym w mieście Erfurcie zgromadzili 
się przedstawiciele Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferen
cji Kościołów Europejskich.

Z radością stwierdzamy, że na ekumenicznej drodze, wytyczanej 
przez tego rodzaju spotkania, chrześcijanie w Europie zdecydowanie 
pragną trwać w wierności darom i wezwaniom Ducha Św.

Czyż zresztą Dekret soborowy „O ekumenizmie” , który wskazuje 
Kościołowi drogę w tej dziedzinie, nie stwierdził już w pierwszych 
swych słowach, że je d n y m  z zasadniczych  zam ierzeń  D ru g ieg o  W atykań 
sk iego  Ś w ię teg o  S o b o ru  P o w s z e c h n e g o  je s t  w z m o ż e n ie  w y s iłk ó w  dla  
p rzy w ró cen ia  je d n o ś c i  w śró d  w szystk ich  ch rześc ija n  (Unitatis redinte
gratio, nr 1).

Ponadto wokół przewodniego tematu Zgromadzenia w Erfurcie — 
„Przyjdź Królestwo Twoje” — naprawdę koncentruje się nadzieja, mo
dlitwa i działanie każdego świadomego chrześcijanina.

Można nawet po prostu uznać, że każdy Kościół i wspólnoty koś
cielne, które tworzą dzisiaj złożoną mozaikę europejskiego chrześcijań
stwa, żyją tym samym nieustannym oczekiwaniem Królestwa Bożego i 
nawet jeśli ta więź powstała na podstawie różnych tradycji teologicz
nych, są one w rzeczywistości jego żywą antycypacją.

Istotna treść misji chrześcijan, jednocząca ich wzajemnie ze sobą, 
polega na zbliżeniu się do człowieka, szczególnie do biednego, o co pro
si Pan Jezus w tej modlitwie, która w Duchu Św. wyraża i urzeczywist
nia najwyższą wolność Syna wobec swojego Ojca.

Misja wyraża poczucie obowiązku dzielenia się ze wszystkimi lu
dźmi — zwłaszcza z tymi, którzy już nie potrafią modlić się, a któ
rych w dzisiejszych czasach jest tak wielu na naszym kontynencie — 
skarbem wolności powierzonym wyznawcom Chrystusa, aby wszys
cy, zwracając się bezpośrednio do Ojca w Duchu Chrystusowym i 
błagając o nastanie Królestwa Bożego, mogli urzeczywistnić swoje 
wyzwolenie.

Dekret „O ekumenizmie” podkreślił już, że podział je s t  zg o rsz e 
n iem  dla św iata , a p r z y  tym  szk od z i n a jśw ię tsz e j sp ra w ie  p rz e p o w ia d a 
n ia  E w a n g e lii  w sze lk iem u  s tw o rzen iu  (Unitatis redintegratio, nr 1).

Dzisiaj z radością stwierdzamy, że dążenie do widzialnej jedności 
chrześcijan jest w świadomości chrześcijańskiej ściśle związane z mi
syjnym obowiązkiem nowej ewangelizacji.

W tej posoborowej epoce zaangażowanie ekumeniczne wspólnot 
katolickich jest dobrą wskazówką pozwalającą ocenić ich żywotność i 
dojrzałość w wierze. W istocie jesteśmy spadkobiercami trudnej i złożo
nej historii, która w przeszłości nie pozwalała obiektywnie i adekwat
nie stwierdzić, jakie znaczenie i głębię mają więzy między członkami 
wspólnoty zrodzone z daru chrztu. Jako ra zem  z  N im  p o g rz eb a n i w  
chrzcie , w  k tó ry m  też  ra zem  zosta liśc ie  w sk rzeszen i p rz e z  w ia rę  w  m o c  
B oga , k tó ry  G o  w sk rzes ił pisze Apostoł (Kol 2, 12).

Czy możliwe jest — pytamy się dzisiaj — prawdziwe przeżywanie
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chrztu, jeśli się nie czuje i nie umacnia więzów, jakie stwarza on między 
tymi, którzy go otrzymali? Z radością stwierdzamy, że uświadomienie 
sobie tego faktu, będące darem Ducha Św., zostało umocnione i pogłę
bione licznymi, konkretnymi działaniami.

Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne pod hasłem „Pokój przez 
sprawiedliwość” , mające się odbyć w przyszłym roku w Bazylei, jest je
dnym z tych wydarzeń, które napawają otuchą. Wspólnoty katolickie, 
pouczone przez Sobór, są powołane do tego, aby z pełnym zaangażowa
niem wyrażać odpowiedzialność wspólną dla wszystkich chrześcijan. 
Lojalne wsłuchiwanie się w słowa Soboru przypomina nam, że ch rzest  
sam  p rz e z  się je s t  je d y n ie  p ie rw s z y m  zaczą tk iem , ja k o  ż e  ca łk ow ic ie  
zm ierza  d o  os ią gn ięc ia  p e łn i  życ ia  w  C h rystu s ie  (Unitatis redintegratio, 
nr 22).

Cudowne odkrycie niewzruszonych podstaw społeczności między 
wszystkimi ochrzczonymi nie powinno nam zatrzeć w pamięci faktu, że 
chrzest jest tylko p ie rw s z y m  za czą tk iem  chrześcijańskiego życia, że ma 
zatem prowadzić do p e łn e g o  w yzn a n ia  w ia ry  (...), w reszc ie  d o  p e łn e g o  
w szczep ien ia  w  eu ch a rystyczn ą  w sp ó ln o tę  (tamże).

Po przeszłości naznaczonej bolesnym podziałem — w którym do
strzegamy teraz tajemnicę zaślepienia niezdolnego pojąć wielkości 
daru przekazanego przez chrzest i głębi więzów zadzierzgniętych przez 
ten sakrament pomiędzy tymi wszystkimi, którzy go otrzymali — nie 
powinna nastąpić przyszłość naznaczona łatwym entuzjazmem, które
go celem byłoby to, co jest tylko p o czą tk iem  i p u n k te m  itryjścia życia. 
Nawet dręczące i nieustanne poszukiwanie pełnej społeczności jest 
kontynuacją na przestrzeni dziejów tej modlitwy powierzonej przez 
Pana swemu Kościołowi, w której rozpoznajemy pierwotną i podstawo
wą formę diakonii kościelnej w służbie człowieka: P r z y jd ź  K ró le s tw o  
T w o je .

Zgromadzenie w Erfurcie odbywa się także w roku obchodów wy
darzenia mającego znaczenie nie tylko dla Kościołów, ale również dla 
historii kultury i powszechnej kontynentu europejskiego: tysiąclecia 
chrztu Rusi Kijowskiej.

Mieliśmy tę uprzywilejowaną i opatrznościową okazję poznać, 
jak W r ó ż n y c h  k u ltu ra c h  e u ro p e js k ic h  n a ro d ó w , c z y  to  n a  W sch o d z ie ,  
c zy  na  Z a c h o d z ie , w  ich  m u zy ce , lite ra tu rze , s z tu k a ch  f ig u r a ty w n y c h  
i w  a rch itek tu rz e , a ta k że  w  sy s tem a ch  m y ś le n ia  p ły n ie  w s p ó ln a  l im -  
fa  z a c z e rp n ię ta  z  je d n e g o  ź ró d ła  (List apostolski Euntes in mundum, 
V, 12).

Życie naszych wspólnot powinno być zawsze nastawione na modli
twę, aby mogło nadejść Królestwo Boże. W ludzkiej świadomości i w 
odbieraniu znaku pokoju w naturalny sposób ustanowionego przez 
tych wszystkich, którzy wzywają imienia Chrystusa coraz żywsze i co
raz natarczywsze staje się dążenie do jedności, do wolności i do pokoju. 
Niezniszczalne dziedzictwo niespokojnej historii ludów nieodwołalnie 
dotkniętych łaską chrztu jest więc, poza wszelkim sceptycyzmem, służ
bą dla świata i świadectwem chwały Bożej.

Żywiąc takie uczucia zapewniam Cię, drogi Bracie, że całym ser
cem łączę się w modlitwie i w pracach Czwartego Europejskiego Spot
kania Ekumenicznego.

Watykan, 26 września 1988
T łu m .: In g eb o rg a  N ie w ie c z e rz a ł
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„Przyjdź Królestwo Twoje”
DOKUMENT CZWARTEGO EUROPEJSKIEGO SPOTKANIA EKUMENICZNEGO

E rfu rt  1988

Dziękujemy naszemu Ojcu w  niebie, że przez swoją miłość objawioną w Chrystusie 
Jezusie i przez moc swojego Ducha doprowadził nas drogą spotkań tak daleko, mimo na
szych słabości i podziałów.

W p ro w a d z e n ie

1. Sens i cel naszego spotkania

P r z y jd ź  K ró le s tw o  T w o je  (Mt 6,10; Łk 11,2) — ta w posłuszeństwie 
wobec nauki Pana wypowiedziana prośba wyraża najgłębszy sens spot
kania, które jako przedstawiciele Konferencji Kościołów Europejskich 
i Rady Konferencji Episkopatów Europy mogliśmy przeżyć w Erfurcie 
(NRD) w dniach 28 września — 2 października 1988 r. Kontynuując na
sze wcześniejsze spotkania, które odbyły się w Chantilly (Francja) w 
1978 r., w Lógumkloster (Dania) w 1981 r. i Riva del Garda (Włochy) w 
1984 r., chcieliśmy się lepiej poznać, wspólnie wyznawać jedynego 
Pana naszego życia, wspólnie też uprosić u Niego tę łaskę, którą wyłą
cznie On może nam zapewnić, łaskę polegającą na realizowaniu się 
wśród nas Jego Królestwa. Prośba o Królestwo Boże skłoniła nas do 
wyraźniejszego dostrzegania przejawów niewiary i niechęci wobec 
obiecanego i już pojawiającego się w swoich zaczątkach panowania Bo
żego wśród nas i w nas. Prośba ta skłoniła nas do przemyślenia sytuacji 
ludzi w Europie, której jesteśmy cząstką. Historia i obecna rzeczywis
tość naszego kontynentu stanowi złożony splot oznak, z których jedne 
zdają się potwierdzać, inne zaś negują Królestwo przychodzącego 
Pana. Prośba o Królestwo Boże zmusza nas do większego zaangażowa
nia się na jego rzecz.

Miasto Bonifacego i młodego Lutra

Okoliczność, że spotkaliśmy się w mieście, które jest ściśle związa
ne z świadectwem wiary św. Bonifacego i edukacją Marcina Lutra, 
skłania nas także do wypowiadania prośby w intencji Królestwa Boże
go. W Erfurcie Bonifacy rozpoczął dzieło, które umożliwiło zorganizo
wanie i rozwój Kościoła oraz pogłębienie wiary chrześcijańskiej w ów
czesnej Europie. W Erfurcie Luter przygotowywał się do swojej przysz
łej misji i głęboko umiłował Słowo Boże. Tutaj stał się on św ia d k iem  
E w a n g e lii, n a u czyc ie lem  w  d z ied z in ie  w ia ry  i tym , k to  n a w o łu je  do  d u 
ch o w e j o d n o w y x. Idąc za przykładem Bonifacego i Lutra wspólnie 
wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże w nadziei, że w zmieniającej się rze
czywistości europejskiej zdołamy utorować nowe drogi panowaniu 
Boga i to mimo faktu, iż w pojmowaniu nauki chrześcijańskiej wystę- 1

1 „Zaczynają go wspólnie (tj. ewangelicy i.katolicy —  uw. tłum.) uważać za świadka 
Ewangelii, nauczyciela w  dziedzinie w iary i tego, kto nawołuje do duchowej odnowy” . 
Cyt. za: Marcin Luter —  świadek Jezusa Chrystusa. Słowo Komisji Katolicko-Laterań
skiej z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra, w  SiDE 1983 nr 4, s.74.
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puje między nami szereg nie przezwyciężonych różnic. Mimo owych róż
nic czerpiemy jednak nadzieję ze wspólnego nam wszystkim Credo — 
Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary. Ponownie uświa
domiliśmy sobie ten fakt na zakończenie Trzeciego Europejskiego Spo
tkania Ekumenicznego w 1984 r. podczas nabożeństwa w katedrze try
denckiej.

Milenium chrztu Rusi

Nasze spotkanie odbywa się w okresie obchodów tysiąclecia chrztu 
Rusi. Fakt ten umacnia naszą świadomość, że chrzest łączy wszystkich 
chrześcijan Europy, tych na Wschodzie i tych na Zachodzie. Jubileusz 
ten zmusza nas zarazem do podziękowania Bogu za nieustanne świade
ctwo wiary, którego źródłem jest właśnie chrzest.

W państwie socjalistycznym

Radosna okoliczność, że po raz pierwszy mogliśmy się zgromadzić 
w jednym z europejskich krajów socjalistycznych o orientacji marksi
stowskiej, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, stała się dla nas 
wszystkich powodem do ponownego potwierdzenia naszej ufności w 
niezgłębione lecz wierne drogi Bożej łaski, drogi, które sięgają dalej niż 
ramy tego świata. Jesteśmy wezwani, aby służyć całej Europie Ewange
lią oraz wykorzystywać wszystkie możliwości dialogu między wierzą
cymi a niewierzącymi. Wolność sumienia i wyznania jest niezbędną 
podstawą wszelkiego wspólnego działania.

2. Królestwo Boże między „już teraz” a „jeszcze nie”

Prośba „przyjdź Królestwo Twoje” ukazuje w pierwszym rzędzie, 
że Królestwo nie powstaje z nas, lecz do nas przychodzi, że nie jest ono 
owocem ciała lub krwi, lecz niezależnym darem, który przychodzi z 
góry, że jest Królestwem Bożym.  Pan jest wyłącznie tym, który 
wprowadza w życie swoje panowanie. Trzeba więc uznać bez zastrze
żeń Jego przewagę nad każdą inicjatywą ludzką, zdominowanie przez 
Niego wszystkich naszych planów i prób ich realizacji. S o li D e o  g loria . 
Jednocześnie fakt, że jesteśmy tymi, którzy wzywają imienia Bożego, 
daje nam świadomość naszej odpowiedzialności wobec przyszłego Kró
lestwa i ewentualnych trudności piętrzących się na drodze do jego osią
gnięcia. Prośba o Królestwo Boże zmusza nas do porzucenia dotychcza
sowej formy życia; mówi nam ona, że z głoszeniem Ewangelii związane 
było od początku nawrócenie (por. Mk 1,15). Nawrócenie to umożliwia 
nam dostęp do Boga, a za Jego pośrednictwem — kontakt ze światem. 
Dzięki nawróceniu możemy się zbliżyć do całego stworzenia, stworzenia 
naznaczonego panowaniem Bożym, którego nadejście w pewnym sensie 
już nastąpiło, w innym zaś sensie pozostaje jeszcze w sferze obietnicy. 
Królestwo, które ma nadejść, zostało nam już darowane w Jezusie Chry
stusie. Duch Święty działa już w świecie, mimo że Jego działalność jest ig
norowana lub hamowana przez grzech ludzki. R evela tum , sed  tectu m  cru 
ce (Luter) — taki jest aktualny stan Królestwa; choć objawione, pozostaje 
jeszcze przykryte ciężarem krzyża. Jest ono ju ż  t e r a z  obecne, lecz 
mimo to j e s z c z e  n i e  zostało w pełni zrealizowane. Z jednej strony 
mamy do czynienia z absolutną dominacją inicjatywy Bożej, z drugiej zaś 
z występowaniem napięcia w dziejach ludzkich, napięcia, które wyraża się 
umiejscowieniem Królestwa Bożego między „już teraz”, a „jeszcze nie”.
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I. Panowanie Boga, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie

3. Królestwo należy do Ojca —  panowanie Boga

Bóg Izraela jest Królem (por. Iz 6,5), rządzi światem i historią (Ps 
93, ln; 93,3nn; 103,19; Jer 10,7-10 itd.), Jego Królestwo nie będzie mia
ło końca (por. Ez 15,18). Jezus uznaje to uniwersalne panowanie Ojca: 
O jc z e , n iech  św ię c i się T w o je  im ię ; n iech  p r z y jd z ie  T w o je  K ró le s tw o !  
(Łk 11,2). Ojciec Jezusa — w jednym i niepowtarzalnym związku, wy
rażonym w słowie: „Abba” , które Nazarejczyk kieruje do Boga (por. 
Mk 14,36) — jest naszym Ojcem, którego dziećmi stajemy się w Jego 
Synu. Wszystko pochodzi od Boga Ojca, który wszystkie rzeczy stwo
rzył przez Chrystusa i z myślą o Nim (por. Kol 1,17). Wszystko też jest 
nastawione na powrót do Ojca. Stanie się to wówczas, gdy Syn nad 
wszystkim zapanuje i podda to Bogu, tak aby był On wszystkim we 
wszystkich (por. 1 Kor 15,28). Ojciec, który jest początkiem życia Boże
go bez początku, stanowi też w swojej odwiecznej miłości pierwszą 
przyczynę wszystkiego co istnieje i ostateczny cel wszelkiego życia. Bóg 
jest przyszłością świata. Im bardziej stworzenia uwielbiają Boga, tym 
bardziej stają się doskonałe w swoim jestestwie. Prośba „przyjdź Kró
lestwo Twoje” wyraża więc oczekiwanie, że ten, kto ją wypowiada, zaj
muje postawę dziękczynną, która skłania go do wdzięcznego uznania 
każdego daru pochodzącego od Boga (por. 1 Kor 7,7) i do szczerego wy
siłku na rzecz doszukiwania się we wszystkich rzeczach chwały Bożej 
(por. 1 Kor 10,31). Absolutnemu panowaniu Boga odpowiada postawa 
wdzięcznie przyjmującego serca (contemplatio), która jest podstawo
wym warunkiem oddania własnego życia w służbę zbliżającego się 
Królestwa Bożego (actio).

4. Przez Syna —  Słowo Boże jako kryterium i źródło

Panowanie Ojca urzeczywistnia się w posłannictwie Syna. On jest 
pierwotnym stwórczym Słowem Boga: W szystk o  p rz e z  N ie g o  i dla N ie 
g o  zosta ło  s tw o rzo n e  (Kol 1,16), a bez  N ie g o  n ic  się  n ie  sta ło  — co się  
sta ło  (J 1,3). On jest ucieleśnionym odwiecznym Słowem (por. J 1,14), 
miejscem, w którym Królestwo Boże wkroczyło do historii. Jezus przy
szedł d o  G a lile i i g ło s ił E w a n g e lię  Bożą,. M ó w i ł :  C zas s ię  w y p e łn ił  i b lis 
k ie je s t  K ró le s tw o  B o że . N a w ra ca jc ie  s ię  i w ie rz c ie  w  E w a n g e lię  (Mk 
l,14n). W Jezusie Chrystusie zabłysła inicjatywa Boga, który ustana
wiając swoje Królestwo wśród ludzi posunął się tak daleko, że z miłości 
do nas wydał swego Syna na śmierć (por. J 3,16 i Rz 8, 32). W Nim zo
stało nam dane kryterium, na którego podstawie rozpoznajemy znaki 
obecnego w historii Królestwa Bożego. W przemienionym Ciele Chry
stusa uwidoczniła się nowa ziemia i nowe niebo jako obietnica uwiel
bienia całego stworzenia. Zaprawdę, Jezus C h rystus, ja k  u k a zu je  n am  
to  P is m o  Ś w ię te , je s t  je d y n y m  S ło w e m  k tó reg o  w in n iśm y  słuchać, k tó 
rem u  w  ży c iu  i śm ierc i w in n iśm y  ok a zy w a ć  zau fa n ie  i p o s łu s z e ń s tw o 2. 
Prośba o przybliżenie Królestwa Bożego oznacza, że stajemy się posłu
sznymi uczniami i aktywnymi świadkami Słowa Bożego — Jezusa

2 Cytat z pierwszej tezy Deklaracji teologicznej, uchwalonej w  Barmen 31 maja 1934 r. 
Dokument ten powstał w  klimacie opozycji chrześcijańskiej wobec narodowego socja
lizmu.
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Chrystusa. Jednocześnie wraz z naszymi Kościołami musimy się stale 
poddawać osądowi Ewangelii. Lud Boży jako nasienie Królestwa Boże
go jest stworzeniem Słowa (“creatura verbi” ), które p o d  p osta c ią  
S ł o w a  B o ż e g o  s ła w i ta jem n ice  C h rystu sa  p rzy c zy n ia ją ce  się d o  
zb a w ien ia  św ia ta  3.

5. W  Duchu Świętym —  czynnym w  Kościele i historii

Królestwo Ojca, zwiastowane i darowane już w Jezusie Chrystusie, 
urzeczywistnia się w historii przez moc Ducha Świętego. On jest tym, 
który w sercu naszym woła: A b b a , O jc z e  (Ga 4,6 i Rz 8,15). Oni poucza 
nas, o co winniśmy prosić. On toruje drogę Królestwu Bożemu w ser
cach wierzących, w każdej epoce historycznej. Westchnienie Ducha, 
aby wypełniła się wola Ojca i nadeszło Jego Królestwo, przenika do ca
łego stworzenia i każdego z nas (por. Rz 8,18-27). Duch Święty antycy
puje więc poniekąd obietnicę Boga dotyczącą przyszłości (2 Kor 1,22: 
„zadatek Ducha” ). Toteż możemy wyznać, że Królestwo Boże jako Kró
lestwo Chwały Ojca, Syna i Ducha Świętego jest już obecne w świecie 
w Chrystusie przez moc Ducha Świętego. Wierzący lud dzięki uważne
mu rozróżnieniu i oświeceniu Słowem Bożym potrafi rozpoznawać zna
ki tego Królestwa wszędzie tam, gdzie się pokazują. Z drugiej jednak 
strony fakt obecności Królestwa w świecie nie oznacza, że świat jest już 
Królestwem Bożym. O Królestwie Bożym musimy nadal mówić jako o 
rzeczywistości, która nadejdzie. Dlatego Pan uczył nas, byśmy prosili 
Ojca: p r z y jd ź  K ró le s tw o  T w o je . Cały lud Boży dzięjci zależności od 
swego Pana i działaniu Ducha Świętego w świecie jest narzędziem, któ
re służy wzrostowi Królestwa Bożego. Zadanie Kościołów w konkretnej 
sytuacji historycznej polega na tym, aby człowieka jako jednostkę i 
jako członka społeczeństwa, jak i całe stworzenie prowadzić w stronę 
nowego nieba i nowej ziemi, w stronę Królestwa Bożego zrealizowane
go w Chrystusie. Ostatecznym przeznaczeniem świata nie jest śmierć, 
lecz życie w Królestwie Bożym Ojca, życie na obraz i podobieństwo 
ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbianego Chrystusa. Na tym 
fundamencie chrześcijanie mogą oprzeć swą ufność w przyszłe losy 
świata i w swój własny los. W mocy Ducha Świętego są oni świadkami i 
nosicielami nadziei świata.

6. Trójca Święta a Królestwo Boże

Z powyższego wynika, że prośba o nadejście Królestwa wprowadza 
nas w żywy kontakt z Bogiem w Trójcy Jedynym. Dzieje się tak nie tyl
ko dlatego, że zanosimy prośbę o Królestwo Ojca zrealizowane przez 
Chrystusa w Duchu Świętym, lecz także dlatego, że w Duchu Świętym 
zwracamy się przez Syna do Ojca. Trójca, którą wzywamy, jest już obe
cna, nie ujawnia jednak jeszcze pełni swej chwały, tak że serca wierzą
cych pozostają przepełnione tęsknotą, nadzieją i oddaniem. Prośba o 
Królestwo Boże, modlitwa, którą w Duchu Świętym przez Syna kieru
jemy do Ojca, pozwala nam przeżyć bliskość trójjedynego Boga podczas 
codziennych starań o zbudowanie przyszłości zgodnej z wolą Pana. Po

3 Sub Verbo Dei Ecclesia mysteria Christi celebrat pro salute mundi —  tytuł „Relacji 
końcowej” Synodu Biskupów zwołanego w 20 rocznicę zakończenia Drugiego Soboru 
Watykańskiego (1985'
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maga nam ona także poznać, jakie oznaki nadchodzącego Królestwa 
Bożego są wśród nas już obecne a jakie się jeszcze nie spełniły.

II. O to  b o w ie m  K r ó le s tw o  B o ż e  p o ś r ó d  w as je s t  (Łk 17,21) — znaki 
nadziei i przeszkody występujące w Europie

7. Poznawanie rzeczywistości zgodnie z Ewangelią

Nasz sposób poznawania rzeczywistości europejskiej nie ujmuje 
całej jej złożoności. W świetle naszej wiary w trójjedynego Boga i w ak
tywność Ducha w procesach dziejowych chcemy jedynie zaznaczyć, że 
czujemy się związani z konkretnym życiem chrześcijan wszystkich wy
znań i tradycji, a także z wszystkimi mieszkańcami Europy, w której 
Pan umieścił nas po to, byśmy wyprosili nadejście Jego Królestwa. 
Opierając się na Bożym planie zbawienia przewidującym powstanie 
zdrowej, nieskazitelnej i szczęśliwej ludzkości w pojednanym wszech- 
świecie, opierając się na obietnicy pokoju Bożego pragniemy zajmować 
się wyszukiwaniem znaków nadziei, które ten pokój zwiastują, a także 
ukazywaniem przeszkód w jego osiągnięciu. Królestwo Boże, które jest 
już obecne, objawia się nam jako splot świętości i grzechu, m yste r iu m  
p ie ta tis  i m y ste r iu m  in iqu ita tis , złożoność tego zjawiska wymyka się 
wszelkiej wygodnej i uproszczonej analizie.

8. Znaki nadziei

B o  K ró le s tw o  B o ż e  to n ie  sp ra w ą  tego, co się j e  i p ije , a le to sp ra 
w ied liw o ść , p o k ó j i ra dość  w  D u c h u  Ś w ię ty m  (Rz 14,17); jego obecność 
przyczynia się do wolności (por. 2 Kor 3,17). Na tym tle do znaków na
dziei związanych z nadejściem Królestwa Bożego na naszym kontynen
cie zaliczyć trzeba przede wszystkim coraz intensywniejsze domaganie 
się sprawiedliwości, pokoju i wolności oraz rosnącą świadomość praw i 
obowiązków kobiety i mężczyzny w społeczeństwie i Kościele. Proces 
emancypacji, zjawisko charakterystyczne dla czasów nowoczesnych, 
zwłaszcza w Europie, wywarł pozytywny wpływ na powstanie różnych 
form demokracji i na ich udoskonalanie. Istnieje dziś szeroka zgodność 
poglądów w sprawach dotyczących pokoju i rozbrojenia oraz w dzie
dzinie zaangażowania w ochronę i rozwój stworzenia. Zmniejszenie dy
stansów czasowych i geograficznych dzięki zastosowaniu nowoczes
nych środków komunikacji sprzyja także rozwojowi większej solidar
ności na płaszczyźnie międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do 
problemów głodu, wyzysku i rasizmu. W dziedzinie życia kościelnego, 
gdzie we wszystkich jego przejawach wzrasta potrzeba aktywnego i od
powiedzialnego zaangażowania, droga przebyta dotąd przez ruch eku
meniczny zmusza nas do odważniejszego podjęcia odnowy Kościołów w 
duchu Ewangelii. Dzięki tej odnowie Kościoły będą lepiej wypełniać 
wolę Pana, co przyczyni się do wzajemnego ich zbliżenia. Można od
nieść wrażenie, że szczególnie wśród młodychr ludzi różnych wyznań, 
rodzi się nowe zapotrzebowanie na życie wewnętrzne, któremu towarzy
szy nowe podkreślenie pielgrzymującego charakteru Kościoła. Ta potrze
ba odnowy duchowej sprzyja stałym nawróceniom ku Ewangelii. Dzięki 
temu istnieje możliwość dojścia do poznania, że nasze podziały i sprzecz
ności mają często przede wszystkim charakter kulturowy i historyczny. ,
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9. Przeszkody

Obok wymienionych znaków nadziei istnieją też znaki sprzeciwu 
wobec Królestwa Bożego. Głęboką przeszkodą na drodze realizacji jed
ności rodzaju ludzkiego jest podział między północną i południową pół
kulą oraz między wschodnią i zachodnią Europą. Naruszenie praw 
ludzkich, stały wysoki pułap zbrojeń, handel bronią, ciągły strach 
przed zagrożeniem nuklearnym, wzrost różnic społecznych w wielu 
krajach, duże bezrobocie, bezdomność i brak perspektyw wśród mło
dych ludzi, eksploatacja najsłabszych, problemy imigrantów, rasizm 
teoretyczny i praktyczny, wybujały indywidualizm, który czyni nas 
często społeczeństwem samotników, rozpad wielu małżeństw i rodzin, 
pozbywanie się i izolowanie ludzi starych lub niepełnosprawnych, po
garda okazywana życiu ludzkiemu i życiu jako takiemu na wszystkich 
płaszczyznach i we wszystkich formach — wszystkie te zjawiska są wy
razem obniżenia jakości życia sprzeciwiającymi się nadejściu Królest
wa Bożego. Egoizm, który mniej lub więcej zakorzeniony jest w każ
dym człowieku, oraz egoizm grup społecznych, ośrodków władzy poli
tycznej i ekonomicznej, przyczynia się niewątpliwie w sposób decydu
jący do okazywania sprzeciwu wobec Królestwa Bożego. Łatwo zauwa
żalny wzrost obojętności wielu ludzi wobec Ewangelii i życia kościel
nego jest także rezultatem sprzeciwu tych przemożnych sił wobec Kró
lestwa Bożego. Na płaszczyźnie religijnej i kościelnej w węższym zna
czeniu tego słowa odżywają na nowo formy konfesjonalizmu, sekciarst
wa, fundamentalizmu i prozelityzmu, które są sprzeczne z postępem 
świadomości ekumenicznej oraz z postulatem stałej odnowy pojedyn
czego człowieka i Kościołów. Poza tym życie wspólnot zostaje sparali
żowane często także przez bezruch, klerykalizm, niedostatek kompete
ncji w dziedzinie życia duchowego i teologii oraz przez dostosowywa
nie się do istniejących systemów politycznych i kulturowych. Wreszcie, 
często się zdarza, że wszechobecny proces sekularyzacji społeczeństwa 
przyjmuje kształt ideologicznego sekujaryzmu i religijnej obojętności w 
ogólniejszych ramach praktycznego i teoretycznego materializmu wy
wierającego wpływ na wiele kultur europejskich. Materializm ten uwi
dacznia się także w powstawaniu nowych idoli, które są znakiem utra
ty właściwego wyczucia sacrum4.

10. Chrześcijanie jako ludzie na granicy

Wobec tych znaków nadziei i tych przeszkód chrześcijanie winni 
się modlić o nadejście Królestwa Bożego i poddawać się aktywnie sta
łemu działaniu Ducha Świętego, który jest obecny w całym stworzeniu. 
Chrześcijanie będąc solidami z własną egzystencją ludzką i zarazem 
«wiadomi bezwzględnej dominacji inicjatywy Bożej, przeżywają roz
terki związane z niemożnością przeniknięcia rzeczywistości, w której 
głęboko tkwią. Często brakuje im odwagi, aby osądzać tę rzeczywistość 
na podstawie niezawodnego kryterium, jakim jest Jezus Chrystus i w 
Nim szukać oparcia. Wiedzą, że jako ludzie wierzący znajdują się stale 
na granicy, ponieważ oczekuje się od nich, że będą wierni zarówno wo
bec świata obecnego jak i świata przyszłego, i ponieważ narażeni by- * VI

4 Odnośnie złożoności zjawiska sekularyzacji w  powiązaniu z ewangelizacją por. analizy
VI Sympozjum Biskupów Europejskich, Rzym, 7-11 października 1985.
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wają stale na pokusy spirytualizmu lub sekularyzmu. Mimo to prośba o 
przyjście Królestwa Bożego zmusza ich do złożenia świadectwa o na
dziei, na której można polegać. Nadzieja ta pozwala ocenić, czy posta
wy i decyzje zmierzające do trwałych przemian i reform są właściwe. 
Czy postawa pokory i tymczasowości, niestrudzonego szukania i stałe
go zaczynania od nowa, nie jest właśnie zaczynem, solą ziemi? Czy Koś
cioły Europy, które wypowiadają wspólnie prośbę „przyjdź Królestwo 
Twoje” , nie są wezwane do zajęcia takiej postawy?

III. Świadkowie przyszłego Królestwa Bożego — Kościoły Europy
na rzecz realizacji obietnicy Bożej

11. Kościół a Królestwo Boże

Do jakiego zaangażowania skłania nas prośba o nadejście Królest
wa Bożego w obliczu znaków nadziei i sprzeciwu, które możemy stwier
dzić w Europie? Lud Boży wie, że nie może porównywać się z Króle
stwem Bożym, gdyż jest tylko jego zarodkiem i pierwszym owocem. Ale 
wie on także o swoim powinowactwie z tym Królestwem, o tym, że jest 
jego specyficznym znakiem i instrumentem w procesie historycznym. 
Chrześcijanie muszą zdawać sobie sprawę, że znajdują się w służbie 
Królestwa, którego pełne urzeczywistnienie w czasie i przestrzeni zale
ży wyłącznie od Boga. Nawet w roli biednych pielgrzymów wobec obie
canej przyszłości są oni zdolni zorientować się, gdzie i jakimi środkami 
Duch Święty przybliża Królestwo Boże. Słowo Boże, sakramenty, bra
terska wspólnota tworzą żyzną glebę pod nadejście Królestwa. Z tej 
gleby rodzi się i żyje Kościół, z niej pielgrzymujący lud Boży czerpie 
siłę do wypełnienia swej misji na rzecz ustanowienia panowania Boże
go w całej jego pełni. D z ię k i św ia tłu  D u c h a  Ś w ię teg o , k tó re  w  K o śc ie le  
w id o c z n e  je s t  p o d cza s  g łoszen ia  E w a n g e lii  i sp ra w o w a n ia  sa k ra m en 
tów , sam  C h rystu s  zw y c ię ża  m o c  zła  w  k a żd y m  w ie rzą cym , u p o d a b n ia 
ją c  nas z n o w u  d o  B o g a 5.

12. Wobec przeszłości —  confessio laudis et peccati

Wobec przeszłości misja ta wymaga uznania wielkich czynów Bo
żych w chrześcijańskiej historii Europy. Chodzi tu o liczne dowody mi
łości, nadziei i wiary, które określały drogę naszych praojców. Dowody 
te skłaniają nas do złożenia wyznania, że Pan przez stulecia otaczał nas 
cudowną wiernością. Ale owo con fessio  laudis wymaga niezbędnego 
uzupełnienia przez con fessio  pecca ti. W ramach tego wyznania Kościo
ły przyznają, że w ich łonie pojawiały się i jeszcze dzisiaj pojawiają się 
często ludzkie odruchy sprzeciwu wobec nadejścia Królestwa Bożego. 
Nie ukrywają one także bolesnych dziejów swoich podziałów, uwikłań 
ideologicznych i politycznych, które niekiedy wywierały wpływ na spo
sób ich obecności w świecie. Toteż wraz z prośbą o nadejście Królestwa 
Bożego zmawiają one słowa, których nauczył ich Pan: P rz e b a c z  n am  
n asze  g rz ech y  (Łk 11,4). Wspólnie dochodzą też do przekonania, iż 
chcąc być znakiem i instrumentem pojednania w podzielonej Europie

5 Nasze Credo —  źródłem nadziei. Dokument Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia 
Ekumenicznego, Riva del Garda, Włochy, 1984. Cyt. za: SiDE 1985 nr 1 s. 79.
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muszą same dążyć do wzajemnego przebaczenia: n iech  p r z y jd z ie  T w o je  
K ró le s tw o  (...) i p rz e b a c z  n a m  nasze grzech y , bo  i m y  p rzeb a cza m y  k aż 
dem u , k to  n a m  za w in i (Łk 11,2 i 4).

13. Wobec teraźniejszości —  ewangelizacja, pojednanie, diakonia

Wobec teraźniejszości świadomość powołania do służby pojedna
nia z myślą o nadejściu Królestwa Bożego łączy się z żądaniem solidar
ności i zaangażowania na rzecz sprawiedliwości dla wszystkich. Jest to 
aspekt, którego nie wolno zaniedbać, gdyż szczególnie wyraźnie docho
dzi on do głosu w dwóch prośbach Modlitwy Pańskiej: N ie c h  T w o ja  
w o la  spe łn ia  s ię  na  z iem i, tak ja k  i w  n ieb ie  (Mt 6,10) i N a sze g o  ch leba  
p o w sz e d n ie g o  d a w a j n a m  na k a żd y  d z ień  (Łk 11,3). W odniesieniu db 
naszego bliźniego oznacza to sprawowanie „diakonii” , z którą wiąże się 
służba na rzecz godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i eko
nomicznej, szanowanie stworzenia i dbanie o jego rozwój. Kościoły 
mają udział w utrapieniach stworzenia, które dąży do wyzwolenia z 
niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych 
(Rz 8,21). W tej perspektywie służbę pojednania należy rozumieć nie 
tylko w odniesieniu do jedności podzielonych chrześcijan, lecz także 
jako zaangażowanie na rzecz pokoju, współpracy, rozbrojenia, wzaje
mnego zaufania między ludami i narodami. Kościoły są wezwane do 
stania się fermentem pojednania w podzielonej Europie. Zwiastowanie 
nadchodzącego Królestwa Bożego jako Królestwa sprawiedliwości i 
pokoju, łączy się ze szczególnie pilną misją ewangelizacyjną wobec zse- 
kularyzowanego społeczeństwa europejskiego, które w dużej mierze 
oddaliło się od Ewangelii.

W świetle nadchodzącego Królestwa Bożego Kościoły, wzmocnione 
przez Ducha, muszą uznać wobec Boga, Pana ich życia, że ponoszą od
powiedzialność za dawanie wspólnego świadectwa i za solidarne 
kształtowanie postaw ludzkich otwartych na dialog z wszystkimi, a 
szczególnie z wyznawcami innych religii, poczynając od dialogu z ży
dami i muzułmanami. Przy okazji winny one także pamiętać o potrze
bie wnikliwej oceny ideologii i różnych prądów kulturowych.

14. Wobec przyszłości —  prośba i misja

Wobec przyszłości misja Kościołów, które proszą o nadejście Kró
lestwa Bożego, znajduje się pod wpływem żywego Ducha przemiany i 
modlitwy. Duch sprawia, że przyszłość Boża jak gdyby wkracza w tera
źniejsze życie człowieka: N ie c h  p r z y jd z ie  K ró le s tw o  T w o je  (...) i n ie  d o 
pu ść , a byśm y  u leg li p ok u s ie , a le nas za ch ow a j od  z łe g o  (Mt 6, 10 i 13). 
Kościoły, akceptując potrzebę stałej kąpieli oczyszczającej i reformy, 
proszą o łaskę głębokiej wiary, czynnej miłości i niezłomnej nadziei, ła
skę, która ma je uczynić skutecznym narzędziem odnowy i znakiem 
zaufania w starej Europie z jej skomplikowanymi problemami. Prośba 
o nadejście Królestwa Bożego wiąże się dla nich z oczekiwaniem, iż ta 
obietnica Boża spełni się wobec ich braci i sióstr. Kościoły są skłonne 
zapłacić najwyższą cenę za urzeczywistnienie się tej nadziei w życiu lu
dzi. Wiedzą, że cena ta nie będzie inna od tej, którą zapłacił ich Pan i 
Mistrz. Droga, która wiedzie do przyszłego Królestwa Bożego, musi być 
oznaczona znakiem Krzyża, lecz jest to jedyna droga autentycznej eg
zystencji chrześcijańskiej. Św. Bernard wyraża to w ulubionych i cyto
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wanych przez Lutra słowach: G o ry c z  K o śc io ła  je s t  w ie lk a  w  czasach  
p rześ la d ow a n ia , w ięk sza  w  czasach  p od z ia łu , lecz  n a jw ięk sza  w  sy tu a 
c ji p o z o rn e g o  p o k o ju 6 7. Nastawienie eschatologiczne, wyrażające się w 
oczekiwaniu Królestwa Bożego, sprawia, że wszelka krótkowzroczna 
postawa, zakładająca iż dojdzie do rychłego spełnienia oczekiwań, sta
je się w życiu Kościołów i społeczeństwa niemożliwa. Nastawienie to 
zmusza do zajęcia aktywnej postawy wobec ustawicznie dokonujących 
się przemian. P o n ie w a ż  o c z e k u je m y  n o w e j z iem i i n o w e g o  n ieba , gd z ie  
p a n o w a ć  będ z ie  abso lu tn a  sp ra w ied liw o ść , p r z e to  w a lc z y m y  tu  i teraz  
(h ic  e t n u n c ) o o d ro d zen ie  i o d n o w ę  c z łow iek a  i s p o łe c z e ń s tw a 7. Zbu
dowanie przyszłego Królestwa nie będzie rzeczą łatwą. Wymagać to bę
dzie wielkiej miłości umiejącej złożyć samą siebie w ofierze. Dotych
czasowa niezdolność chrześcijan do wypełniania przyrodzonych po
winności oraz do współżycia w jedności i pokoju powoduje, że starania 
Kościołów o pokój w świecie nie posiadają często wiarygodności. Toteż 
pilnym i koniecznym warunkiem zaangażowania Kościołów na rzecz 
pokoju i sprawiedliwości jest wzmożenie wysiłków na rzecz jedności, 
pokoju i sprawiedliwości w łonie każdego Kościoła i w stosunkach mię
dzy różnymi Kościołami.

Dlatego chrześcijanie Europy, świadomi swojej słabości i swojej 
wielkości jak i wymagań związanych z powierzonym im zadaniem, za
chowując wspólne posłuszeństwo wobec Słowa Pana, modlą się ustawi
cznie tymi słowami:

O jc z e  nasz, k tó ry  je s te ś  w  n ieb ie , 
n iech  się św ięc i im ię  T w o je !
N ie c h  p r z y jd z ie  K ró le s tw o  T w o je ;
n iech  T w o ja  w o la  spe łn ia  się  na  z iem i, tak ja k  i w  n ieb ie . 
C h leb a  n aszego  p o w sz e d n ie g o  d a j n a m  d zis ia j; 
i p rz eb a cz  n a m  nasze w in y ,
ja k  i m y  p rzeb a cza m y  tym , k tó rzy  p r z e c iw  n a m  za w in ili;  
i n ie  d opu ść , a by śm y  u leg li p ok u sie , 
ale nas za ch o w a j o d  z łe g o ! (Mt 6,9-13)
A lb o w ie m  T w o je  je s t  K ró le s tw o  i m oc , i ch w a ła  
na w iek i w iek ó w . A m e n .

Zachęceni słowami Modlitwy Pańskiej przedkładamy te przemy
ślenia chrześcijanom Europy w nadziei, że staną się dla nich impulsem i 
pomocą. Zapraszamy naszych braci i nasze siostry w wierze do podję
cia tych słów, uczynienia ich przedmiotem rozważań, osobistej i wspól
nej modlitwy, potraktowania ich za wstęp do pogłębionego rachunku 
sumienia w klimacie dialogu i wspólnego poszukiwania. Mamy nadzie
ję, że takie wykorzystanie tych słów może prowadzić do nawrócenia i 
odnowy w Duchu Świętym jak i do podejmowania konkretnych inicja
tyw w Kościele i społeczeństwie. Z szacunkiem i prawdziwym respek
tem chcielibyśmy się także zwrócić do tych mieszkańców naszego kon
tynentu, którzy nie identyfikują się już z wiarą chrześcijańską. Czy

6 „Amaritudo Ecclesiae sub tyrannis est amara; sub haereticis est amarior, sed in pace 
est amarissima” —  Bernard z Clairvaux, Sermones super Cantica Canticorum, 33,16: 
P L  183, 959.

7 Fragment uchwały Trzeciej Ogólnoprawosławnej Konferencji Przedsoborowej, 28.10. 
—  6.11.1986: Wkład Kościołów prawosławnych do realizacji pokoju, sprawiedliwości, 
wolności, braterstwa i miłości między narodami jak i do zniesienia rasowej i wszelkiej 
innej dyskryminacji, par. VIII/2.
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niektóre z przytoczonych tutaj myśli nie mogłyby się stać przedmiotem 
dialogu prowadzącego do wzajemnej i ścisłej współpracy? Jesteśmy 
przekonani, że wzajemne zrozumienie i wspólne zaangażowanie dla 
osiągnięcia lepszej jakości życia może być korzystne dla wszystkich. 
Zaproszenie to powierzamy Panu Życia: On, który zna serca pomoże 
nam zrealizować to, co poznaliśmy dzięki Jego pomocy. Prośmy Go o 
to, aby otworzył nam drogi współpracy z wszystkimi w okresie oczeki
wania na Jego Królestwo, które stanie się dla wszystkich Królestwem 
sprawiedliwości i pokoju.

Tłu m.: Kami Kursk i

PRZEMÓWIENIE ARCYBISKUPA LUBLJANY  
ALOISA SUSTARA PODCZAS EKUMENICZNEGO  

NABOŻEŃSTWA KOŃCOWEGO

Drodzy Bracia i Siostry!
„Przyjdź Królestwo Twoje! Przez trzy dni prośba ta była dla nas 

słowem przewodnim, programem i zadaniem w naszej wspólnej modli
twie i rozmowie, w roztrząsaniu sumień, jeśli chodzi o przeszłość i w 
naszych planach na przyszłość. Teraz zaś na zakończenie naszego IV 
Europejskiego Spotkania Ekumenicznego, raz jeszcze zgromadziliśmy 
się na nabożeństwie ekumenicznym. Raz jeszcze Słowo Boże i nasze po
korne i szczere prośby zgromadziły nas tu razem, zanim rozejdziemy się 
i powrócimy do swoich Kościołów i swoich krajów. Przedtem jednak, 
po otrzymaniu błogosławieństwa Bożego, udamy się wspólnie w modli
tewną drogę po tym mieście. Ta procesja i jej stacje powinny być sym
bolem i wyrazem naszej gotowości, by z prawdziwą postawą ekumeni
czną, otwarcie i szczerze coraz intensywniej poszukiwać drogi do jed
ności wszystkich chrześcijan i Kościołów chrześcijańskich, by wkro
czyć na tę drogę i iść nią, w wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który dla nas wszystkich jest drogą, prawdą i życiem (J 14, 6).

Reprezentując różne Kościoły chrześcijańskie i różne kraje spędzi
liśmy tu wspólnie trzy dni, nie po to, by zastanawiać się nad budową 
królestwa w nowej Europie, które chcielibyśmy utworzyć za pomocą 
własnych środków i sił, jak to się dzieje na tak wielu konferencjach 
międzynarodowych. W wierze i ufności modliliśmy się o nadejście inne
go królestwa, którego stworzenie przekracza wszelkie nasze możliwoś
ci, tego nowego królestwa, które stale nadchodzi od Ojca przez Syna w 
Duchu Św. Żyjąc na świecie, który tak bardzo zabiega o dobrobyt ma
terialny, jesteśmy świadomi, że królestwo Boże to nie jedzenie i picie, 
nie posiadanie, nie panowanie i używanie, lecz sprawiedliwość, pokój i 
radość w Duchu Św. (Rz 14, 17). Królestwo Boże to królestwo prawdy i 
życia, królestwo świętości, łaski i miłości.

Nie zaszliśmy jeszcze tak daleko, by móc żyć w takim królestwie. 
Jest jeszcze wiele potęg ciemności i oporu zła. Jednak z wiarą i ufnością 
w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa mamy starać się odkrywać, 
wyjaśniać i przyjmować również owe znaki nadziei, które dają nam od
wagę i pewność na drodze w trzecie tysiąclecie. Jezus Chrystus, który
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jako Baranek bez skazy i Ofiara przynosząca pokój ofiarował się na oł
tarzu Krzyża, aby dokonać dzieła odkupienia, doprowadzi do końca to 
dzieło, które rozpoczął. Nawet jeśli dziś jeszcze całe stworzenie jęczy i 
wzdycha w bólach rodzenia (Rz 8, 22) — wierzymy i ufamy, że kiedyś 
całe stworzenie zostanie poddane władzy Chrystusa. Syn przekaże 
swojemu Ojcu wieczne, wszystko ogarniające królestwo, aby Bóg pano
wał nad wszystkim i we wszystkim (1 Kor 15, 28). W tej eschatologicz
nej perspektywie nasze IV Europejskie Spotkanie Ekumeniczne jest w 
istotnej mierze kształtowane przez nadzieję, która czerpie pożywkę z 
wiary i działa w miłości i w służbie człowiekowi.

Ten eschatologiczny wymiar nadziei nie zwalnia «as jednak od 
konkretnego angażowania się na rzecz Królestwa Bożego.^ nas i wśród 
nas. Słowa Ewangelii św. Marka: Czas się w y p e łn i l i  b lisk ie  je s t  K r ó le s 
tw o  B o ż e . N a w ra ca jc ie  się i w ie rz c ie  w  E w a n g e lię  (Mk 1, 15), to jedno
cześnie zapowiedź, obietnica i zadanie. Jak niegdyś w Galilei, tak i w 
tych dniach tu, w Erfurcie, Ewangelia jest głoszona mocno i dobitnie, i 
— jak mamy nadzieję — przyjmowana ochoczym sercem. Wspólnie wy
znawaliśmy zawsze i wyznajemy też uroczyście i szczerze na tym nabo
żeństwie ekumenicznym wobec całego świata: wierzymy w Ewangelię. 
Wierzymy również w obietnicę naszego Pana, że czas się wypełnił i bli
skie jest Królestwo Boże, bez względu na to, czy znaki czasu są takie 
czy inne. Obietnica Pana i Jego potęga, przez którą wypełni się ta obie
tnica, jest silniejsza od wszelkich władz i rządców świata tych ciemnoś
ci (Ef 6, 12).

Jednak w tych dniach uświadomiliśmy sobie na nowo także zada
nie, jakie nam powierzył Pan, i jego wezwanie do nawrócenia się. 
Szczerze przyznając się do swoich zaniedbań, widzimy jaśniej i reali- 
styczniej, jak bardzo potrzebujemy nawrócenia. Nie chcieliśmy wzaje
mnie sobie wyliczać, kto i ile ponosi winy za te czy inne sprawy w hi
storii i w teraźniejszości Europy. Z zadaniem nawrócenia się zwracamy 
się też przede wszystkim nie do innych, lecz do siebie samych i do na
szych Kościołów, które tu reprezentujemy. Zdajemy sobie sprawę, że to 
nawrócenie się, to nie sprawa podniosłego momentu, który przeżywa
my podczas tego nabożeństwa ekumenicznego, lecz sprawa trzeźwej, 
ciężkiej, cierpliwej i uporczywej pracy w dniu powszednim. Zaczyna 
się ona i kończy na Modlitwie Pańskiej, i zawartej w niej najważniej
szej prośbie: przyjdź Królestwo Twoje! Dlatego też ważnym owocem 
tego IV Europejskiego Spotkania Ekumenicznego musi być, obok żalu i 
pokornej prośby o przebaczenie, obok na nowo umocnionej wiary, oży
wionej na nowo nadziei i na nowo udoskonalonej miłości, także goto
wość i zdecydowanie, by więcej się modlić zarówno pojedynczo, osobiś
cie, jak i publicznie w naszych Kościołach, w duchowej jedności z 
wszystkimi innymi Kościołami.

Innym znakiem nawrócenia się musi być jednak świadectwo dawa
ne słowem, czynem i życiem. N ie  m o ż e m y  n ie  m ó w ić  o tym , co śm y  w i 
d z ie li i s łyszeli, oświadczyli niegdyś Piotr i Jan przed Radą w Jerozoli
mie (Dz 4, 20). Jeśli to europejskie spotkanie ekumeniczne naprawdę 
było dla nas wydarzeniem, jeśli doświadczyliśmy obecności Pana wśród 
siebie, ponieważ byliśmy zebrani w Jego imię (Mt 18, 20), to nie może
my nie mówić o tym. To świadectwo słowa, opowiadania i relacjonowa
nia w naszych Kościołach i parafiach jest tak ważne dlatego, że w prze
ciwnym wypadku powstanie niebezpieczeństwo, iż takie spotkania 
ekumeniczne nie będą miały praktycznych konsekwencji w życiu.
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Jeszcze ważniejsze jest wszakże świadectwo czynu i życia, i to po
dążające przede wszystkim w dwu kierunkach. Pierwszy to stała goto
wość do przebaczania i do jednania się z Bogiem i z samym sobą, z bliź
nimi i ze światem. Zgodnie ze słowami św. Pawła Apostoła z 2 Listu do 
Koryntian można pozostać w Chrystusie i stać się nowym stworzeniem 
tylko wówczas, gdy Bóg pojedna nas z sobą przez Chrystusa. Jednocze
śnie też zlecił nam jednanie się z bliźnimi (2 Kor 5,17-18). W obu przy
padkach wciąż na nowo musi się sprawdzać nasze ekumeniczne świa
dectwo.

Drugi zaś kierunek lub kontynuacja pojednania, to przyobleczenie 
nowego człowieka. Nawrócenie, jak to stale potwierdza Słowo Pana i 
doświadczenie, polega na porzuceniu dawnego człowieka, który, po
grążony w mroku, ulega zepsuciu na skutek żądz, i na przyobleczeniu 
człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i pra
wdziwej świętości (Ef 4, 22-24). Tylko tak będziemy wieść życie godne 
powołania, do jakiego zostaliśmy wezwani, jak o tym mówi św. Paweł 
w Liście do Efezjan, kierując do nas upomnienie: ... a byśc ie  p o s tę p o w a 
li (. . . ) z  całą p o k o rą  i cichością , z  c ierp liw ośc ią , zn oszą c  s ieb ie  n a w za 
je m  w  m iłośc i. U s iłu jc ie  za ch ow a ć  je d n o ś ć  D u c h a  d z ięk i w ięz i, ja k ą  je s t  
p o k ó j. J ed n o  je s t  C ia ło  i je d e n  D u ch , bo  też zosta liśc ie  w e z w a n i d o  je d 
n e j nadziei, ja k ą  d a je  w a sze  p o w o ła n ie . J ed en  je s t  P a n , je d n a  w iara , j e 
d en  chrzest. J ed en  je s t  B ó g  i O jc ie c  w szystk ich , k tó ry  je s t  i d zia ła  p o 
n a d  w szystk im i, p r z e z  w szy s tk ich  i w e  w szystk ich  (Ef 4, 1—6).

Podczas tego nabożeństwa ekumenicznego jeszcze raz wyznamy 
swoją wiarę, podstawę naszej nadziei i miłości. Jako bracia i siostry 
przekażemy sobie też znak pokoju, a potem wspólnie, każdy w swoim 
języku, odmówimy Modlitwę Pańską. Na zakończenie przyjmiemy bło
gosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego, jako rękojmię tego, że Pan bę
dzie z nami, kiedy pójdziemy swoimi drogami, oraz jako zobowiązanie i 
zadanie, że również wówczas, kiedy rozejdziemy się i powrócimy do 
domów, pozostaniemy jednością, krocząc drogą do coraz większej jed
ności nas samych, naszych Kościołów w Europie i wszystkich ludzi na 
całym świecie. Albowiem nasza prośba: przyjdź Królestwo Twoje! od
nosi się do wszystkich ludzi bez różnicy, ale szczególnie do biednych, 
prześladowanych i uciskanych w Trzecim Świecie i gdzie indziej.

Tłum.: Joanna Kruczyńska

ORĘDZIE

P r z y jd ź  K ró le s tw o  T w o je  — te słowa modlitwy były dla nas drogo
wskazem w rozważaniach jakie prowadziliśmy podczas spotkania w 
Erfurcie od 28 września do 2 października 1988 r. Zgromadzeni ze 
wszystkich Kościołów chrześcijańskich Europy, zwracamy się do Was, 
mieszkańców naszego kontynentu, bez względu na to, czy podzielacie 
nasze przekonania religijne, czy nie. Skarbów wiary i nadziei, które tu
taj odkryliśmy, nie możemy zachować tylko dla siebie, gdyż odczuwa
my potrzebę większego niż dotychczas angażowania się w działania na 
rzecz sprawiedliwości i pokoju w Europie i świecie.



70 CZWARTE EUROPEJSKIE SPOTKANIE EKUMENICZNE

Mając już za sobą trzy Europejskie Spotkania Ekumeniczne, spot
kaliśmy się (po raz czwarty) w Erfurcie, aby lepiej się poznać, wspólnie 
wyznawać jednego Pana naszego życia i razem prosić o nadejście Jego 
Królestwa. Jesteśmy bowiem przekonani, że Bóg jest przyszłością świata.

Okazując wzajemny szacunek wobec różnych tradycji chrześci
jańskich, prowadziliśmy wspólne medytacje i prace studyjne, rozważa
nia i modlitwy. Mimo wszelkich dzielących nas różnic, wszyscy wierzy
my, że Królestwo Boże nie jest dziełem naszym, lecz Jezusa Chrystusa. 
On wzywa nas do współdziałania w zapanowaniu tego Królestwa. Dla
tego możemy wspólnie modlić się słowami Modlitwy Pańskiej: P r z y jd ź  
K ró le s tw o  T w o je .

Ta modlitwa uświadomiła nam wyraźnie nasze słabości, a także 
kruche podstawy, na jakich opiera się Europa, w której dla milionów 
ludzi fakt przynależności do jakiejś społeczności religijnej jest czymś 
niezrozumiałym i w której nie brak oznak sprzeciwiania się Królestwu 
Bożemu. Grzech przejawia się zarówno jako grzech osobisty, jak i spo
łeczny. Ze smutkiem obserwujemy w naszych społeczeństwach takie 
zjawiska, jak: nierówność społeczna, bezrobocie, bezdomność, brak 
perspektyw dla młodzieży, migrantów i uchodźców, ideologia rasizmu i 
jej urzeczywistnienie. Stwierdzamy gwałcenie praw i swobód ludzkich, 
negatywne skutki przemian gospodarczych dokonywanych bez liczenia 
się z ludźmi, wysokie tempo zbrojeń i stałe zagrożenie nuklearne.

Oznaki sprzeciwiania się Królestwu Bożemu dostrzegamy też w 
Kościołach: nasze kompromisy, nasza „letniość” i nasze podziały są 
przeszkodą w wiarygodnym zwiastowaniu przez nas Ewangelii. Ale od 
tego wszystkiego silniejsza jest nadzieja. W świecie nie istnieją tylko 
moce zła. Bóg nas nie opuszcza.

Znaki nadziei dostrzegamy w rosnącym zaangażowaniu na rzecz 
obrony godności człowieka, chronienia go i równego traktowania 
wszystkich ludzi pod względem prawnym; dostrzegamy je w większym 
udziale mężczyzn i kobiet w procesach podejmowania decyzji w życiu 
społecznym i kościelnym oraz w coraz większym zbliżeniu między 
Wschodem i Zachodem. Jest to zgodne z oczekiwaniami narodów na 
rozbrojenie i pokój. I wreszcie, znaki nadziei widzimy w tym, że wzra
sta świadomość odpowiedzialności narodów Północy za los narodów 
Południa.

Dzięki Duchowi Świętemu dostrzegamy także znaki Królestwa Bo
żego w tym spotkaniu ekumenicznym, w naszej wspólnej modlitwie, w 
doświadczeniu łaski Bożej, która skłania nas do składania wspólnego 
świadectwa pojednania i służby bliźnim.

D o  czego jesteśm y p ow o łan i?

Jako Europejczycy chcemy podejmować wspólne działania przy
bliżające wzajemne zrozumienie i jedność naszego kontynentu, praco
wać dla dobra ludzkości w Europie i w pozostałych częściach świata, 
otworzyć się bardziej na potrzeby przyszłych pokoleń. Chcemy wspo
magać akcje służące podnoszeniu jakości życia oraz bez wahania bro
nić sprawiedliwości i pokoju. Tej sprawie poświęcone będzie Europej
skie Zgromadzenie Ekumeniczne, które w 1989 roku, między 15 a 21 
maja, zbierze się w Bazylei. Ale nasza nadzieja, którą żywimy jako 
chrześcijanie, sięga znacznie dalej. Oparta na miłości i łasce żywego 
Boga, nie ogranicza się do tego, czego mogą dokonać ludzie. Ani życie,
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ani śmierć, ani moce, ani żadne stworzenie nie może nas odłączyć od 
miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym (por. 
Rzym. 8: 38 n.).

Dlatego w naszym codziennym życiu musimy silniej niż dotychczas 
podporządkować się Ewangelii, a więc: musimy się nawrócić. Stać nas 
na to, aby w większym stopniu być współodpowiedzialnymi za życie 
naszych Kościołów. Stać nas na okazywanie większej solidarności, któ
ra nie ogranicza się tylko do składania darów z tego, czego nam zbywa. 
Musimy przeciwdziałać wszystkiemu, co przeszkadza realizacji Króles
twa Bożego: złemu traktowaniu innych wyznań, postawie sekciarskiej, 
bierności, podporządkowaniu się systemom politycznym i kulturowym 
paraliżującym życie religijne. Nasze działania na rzecz jedności chrześci
jan muszą zarazem sprowadzać się do posłuszeństwa woli Pana oraz do 
przezwyciężania postaw sprzeciwiających się nadejściu Jego Królestwa.

Podbudowani świadectwem chrześcijan żyjących w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej (gdzie serdecznie nas przyjmowano), zanim 
wrócimy do swych macierzystych Kościołów, pragniemy powiedzieć 
Wam co następuje: czas, w którym żyjemy, wymaga od wszystkich 
chrześcijan większego zaangażowania się po stronie Ewangelii. Wier
ność Boga przewyższa wszelką niewierność ludzką. Dlatego z radością i 
odwagą módlcie się razem z nami: Przyjdź Królestwo Twoje. Jednocze
śnie przypominamy Wam słowa Jezusa: Nie bój się, maleńka trzódko! 
Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo (Łuk. 12:32).

Przedstawiciele
Konferencji Kościołów Europejskich 

i
Rady Konferencji Episkopatów Europy Tfum K. Ku>•*/.■ >

KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

Wstęp

Konferencja Kościołów Europejskich (KKE) jest oficjalną regional
ną organizacją ekumeniczną Kościołów prawosławnych, anglikańskich 
i protestanckich w Europie. Jest jedną z ośmiu regionalnych organiza
cji ekumenicznych, które łącznie obejmują obszar prawie całego świa
ta.

Konferencja Kościołów Europejskich jest ciałem autonomicznym, 
aczkolwiek ściśle współpracuje ze Światową Radą Kościołów (ŚRK) i 
stale zabiega o popieranie jedności i służby chrześcijan.

Rys historyczny.

Początki ruchu, który doprowadził do utworzenia Konferencji Ko
ściołów Europejskich, datują się na okres „zimnej wojny” . Rozbita i 
podzielona Europa lat czterdziestych i pięćdziesiątych naszego wieku 
musiała pokonać podziały polityczne, aby móc na nowo zająć się losem 
narodów okaleczonych przez drugą wojnę światową. Stało się więc tak, 
że chrześcijanie z Europy Zachodniej i Wschodniej wystąpili z ideą po
wołania Konferencji Kościołów Europejskich, której celem byłoby po
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pieranie porozumienia międzynarodowego. W latach 1953 i 1957 odby
ły się spotkania orientacyjne i przygotowawcze, a w styczniu 1959 r. 
przedstawiciele przeszło czterdziestu Kościołów spotkali się w Nybor- 
gu (Dania) na pierwszym zgromadzeniu. Do tej pory odbyło się dzie
więć zgromadzeń, ostatnie w Stirling w Szkocji we wrześniu 1986 r.

Od chwili powstania w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejs
kich budowała mosty między Europą Wschodnią a Zachodnią, między 
Kościołami mniejszościowymi a większościowymi i między chrześcija
nami o różnych tradycjach wyznaniowych. Stanowi ważne miejsce spo
tkań przywódców i członków Kościołów, zachęcając do refleksji teolo
gicznej i społecznej w najszerszym sensie tego słowa i dając impulsy do 
konstruktywnego działania. Nawoływanie członków Konferencji Koś
ciołów Europejskich do pokoju i sprawiedliwości przybiera wiele form.

Członkowie Konferencji
3.1. K o n fe re n c ja  sk łada się z p rzed s ta w ic ie li  tych  K o ś c io łó w  eu ro 

p e jsk ich , k tó re  u czes tn iczy ły  w  spotk a n iach  K o n fe re n c ji  w  N y b o rg u  
p rzed  p r z y ję c ie m  te j k on sty tu c ji, oraz z  tych , k tó re  zo s ta ły  p r z y ję te  w  
p ó ź n ie js z y m  czasie.

Do KKE należy dziś 120 Kościołów członkowskich z 26 krajów eu
ropejskich, w równej liczbie ze Wschodu i Zachodu. Jedynym krajem 
europejskim nie reprezentowanym w Konferencji jest Albania.

Dwadzieścia sześć Kościołów członkowskich KKE nie jest człon
kami ŚRK.

W Konferencji są reprezentowane wszystkie główne tradycje wyz
naniowe: prawosławni, luteranie, ewangelicy reformowani, anglikanie, 
baptyści, starokatolicy, Kościoły niezależne. Obserwatorzy rzymskoka
toliccy uczestniczą w dyskusjach Konferencji od 1964 r. Przedstawicie
le Kościoła Rzymskokatolickiego uczestniczą także jako konsultanci w 
pracach różnych komisji Konferencji.

Cele i płaszczyzny działania

K o n fe ren c ja  K o ś c io łó w  E u ro p e jsk ic h  je s t  ek u m en iczn ą  sp o łe c zn o ś 
cią K o ś c io łó w  w  E u rop ie , k tó re  — zg o d n ie  z  P is m e m  Ś w . — w yzn a ją , iż  
P a n  Jezus C h rystu s  je s t  B o g ie m  i Z b a w ic ie lem , i d la tego  dążą w sp ó ln ie  
do w y p e łn ien ia  tego, do  czego  są p o w o ła n e , ku  ch w a le  B og a , O jca , 
S yn a  i D u c h a  Ś w ię teg o  (art. 1,1 statutu).

W duchu pojednania Konferencja podejmuje studia nad wieloma 
tematami stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania jej czło
nków. Między innymi takie jak:
— ekumenizm w Europie oraz teologia i eklezjologia Kościołów 

Wschodu i Zachodu;
— dążenie do pokoju i obrona praw ludzkich, w zgodności z Aktem 

Końcowym z Helsinek;
— pomoc międzykościelna, uchodźcy i azyl;
— obecność islamu w Europie.

C e le m  ich  w sp ó łd z ia ła n ia  je s t  dysk us ja  nad  p ro b lem a m i d o ty c zą 
cym i K o ś c io łó w  w  E u ro p ie  i w za jem n a  p o m o c  w  sp ra w o w a n iu  s łu żby , 
którą  p o w ie r z o n o  K o śc io ło m  w e  w sp ó łc z e sn e j E u ro p ie  (art. 1,2).

We wszystkich tych dziedzinach refleksji i działalności Konferenc
ja Kościołów Europejskich utrzymuje stałe stosunki i wymianę ze 
Światową Radą Kościołów. Włącza także praktycznie do wszystkich
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swoich działań członków Kościoła Rzymskokatolickiego (patrz wyżej). 
Komisja Wspólna, złożona z członków KKE i Rady Konferencji Episko
patów Europy (CCEE), odbywa spotkania co roku. KKE współpracuje 
też ściśle z Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie i z Forum Ekume
nicznym Chrześcijanek Europejskich.

Organy i struktura

Z g r o m a d z e n i e  O g ó l n e  jest najwyższym organem Konferen
cji. Ustala ono wytyczne i wybiera stałe organy. Na Zgromadzeniu re
prezentowane są wszystkie Kościoły członkowskie.

P r e z y d i u m  działa jako komitet wykonawczy Konferencji. Zbie
ra się dwa razy w roku i składa się z ośmiu członków.

K o m i t e t  D o r a d c z y  nadzoruje realizację decyzji Zgromadze
nia. Zbiera się raz w roku łącznie z Prezydium. Składa się z 27 człon
ków.

S e k r e t a r i a t  zapewnia ciągłość działania KKE. W jego skład 
wchodzi 12 pracowników, w tym sekretarz generalny, sekretarz odpo
wiedzialny za finanse i służbę międzykościelną, sekretarz as. studiów 
oraz sekretarz odpowiedzialny za program „Pokój, sprawiedliwość i 
prawa ludzkie” . Od 1968 r. siedzibą Sekretariatu jest Centrum Ekume
niczne w Genewie.

Wnioski i perspektywy na przyszłość

Konferencja Kościołów Europejskich jest uzależniona od pomocy 
finansowej Kościołów członkowskich; pomoc ta byłaby efektywniejsza, 
gdyby była sprawiedliwiej rozłożona. Faktem jest, że niektóre małe Ko
ścioły (np. metodyści we Włoszech lub prezbiterianie w Portugalii) dają 
dziesięć do dwudziestu razy więcej w przeliczeniu na wiernego niż duże 
Kościoły. Ponadto, jeśli wziąć pod uwagę, że część Kościołów człon
kowskich istnieje w krajach ograniczających wywóz waluty, to na tych 
Kościołach, które nie podlegają takim restrykcjom, spoczywa szczegól
na odpowiedzialność za okazywanie solidarności.

IX Zgromadzenie Ogólne, które zebrało się w Stirling w Szkocji we 
wrześniu 1986 r., odbywało się w czasie, kiedy międzynarodowy klimat 
polityczny był stosunkowo korzystny. Można więc powiedzieć, że odby
wało się ono pod znakiem nadziei. Detente, wzrost wspólnego bezpie
czeństwa i współpraca nie stanowią już tylko nieosiągalnych, niezna
nych wielkości; ostatnie przejawy dobrej woli są wielce obiecujące na 
przyszłość. Droga prowadząca do 2000 roku nadal będzie kręta oraz 
pełna przeszkód i trudności. Ale czy nie będzie łatwiejsza do przebycia, 
jeżeli będziemy ją pokonywać wspólnie?

Tłum.: J. Kruczyńska

RADA KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY 

1. Powstanie

Pod koniec Soboru, 18 listopad^ 1965 r., spotkali się przewodni
czący 13 europejskich konferencji episkopatów. Komitetowi złożonemu
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z sześciu przedstawicieli konferencji episkopatów (tzw. Komitet Sześ
ciu) i Sekretariatowi ds. Łączności powierzyli zadanie przeprowadze
nia studiów nad dalszą współpracą konferencji biskupów. Odpowie
dzialność za to powierzono Msgr. Rogerowi Etchegeray’owi. Komitet 
miał dwojakie zadanie: przestudiowanie, jakie elementy są niezbędne 
do trwałej i skutecznej współpracy, oraz określenie sektorów duszpa
sterskich, w których współpraca wydawała się szczególnie pilna.

Po skonsultowaniu się na piśmie z przewodniczącymi europejskich 
konferencji episkopatów komitet zorganizował w dniach 10-13 lipca 
1967 r. w Noordwijkerhout (Holandia) pierwsze sympozjum.

Siódmego października 1967 r. odbyło się drugie posiedzenie prze
wodniczących konferencji episkopatów. Uchwalono wówczas przede 
wszystkim zwołanie drugiego sympozjum, które odbyło się w dniach 7- 
-10 lipca 1969 r. w Chur (Szwajcaria).

Dwudziestego października 1969 r. przedstawiciele europejskich 
konferencji episkopatów spotkali się w Rzymie. Tam też, w dniach 23- 
-24 marca 1971 r. odbyło się zgromadzenie założycielskie Rady Konfe
rencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcopalium 
Europae, skrót: CCEE).

2. Zadania i organy CCEE

CCEE służy kolegialnej współpracy biskupów naszego kontynentu. 
Wspiera wymianę informacji i współpracę, ale nie ma kompetencji ju
rysdykcyjnych ani w stosunku do konferencji episkopatów, ani w sto
sunku do poszczególnych biskupów.

Najwyższym organem jest zgromadzenie ogólne członków CCEE. 
Członkowie są wybierani przez konferencje episkopatów lub też, w re
jonach, gdzie nie istnieją takie konferencje, są zapraszani do uczest
nictwa przez przewodniczących CCEE. CCEE liczy obecnie 25 człon
ków. Reprezentowane są w niej wszystkie kraje Europy z wyjątkiem 
Albanii. Zgromadzenie ogólne zbiera się co roku.

Jak już powiedziano, decydujące znaczenie dla utworzenia CCEE 
miały spotkania przewodniczących konferencji episkopatów. Jednak w 
odróżnieniu od CELAM (hiszpański skrót Latynoamerykańskiej Kon
ferencji Biskupów — red.), w CCEE nie istnieje organ, który by zrzeszał 
przewodniczących konferencji episkopatów.

Na zlecenie zgromadzenia ogólnego działają: prezydium, biskupi 
delegowani lub komisje oraz sekretariat.

Co roku odbywa się spotkanie sekretarzy konferencji episkopatów, 
na zmianę w różnych krajach. Spotkania te służą wymianie informacji i 
omówieniu wspólnych problemów. Inicjatywy podjęte na tych spotka
niach są zawsze przekazywane zgromadzeniu ogólnemu.

Papież zaaprobował obowiązujące normy 10 stycznia 1977 r. 19 
grudnia 1981 r. aprobata została przedłużona na dalsze pięć lat.

3. Sympozja

Komitet Sześciu zorganizował następujące sympozja:
— w Noordwijkerhout (Holandia), 10-13 lipca 1967 r.: „Posoborowe 

struktury diecezjalne” ;
— w Chur (Szwajcaria), 7-10 lipca 1969 r.: „Posługiwanie i życie ka

płanów” .
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CCEE zorganizowała następujące sympozja:
— w Rzymie, 14-18 października 1975 r.: „Misja biskupa w służbie 

wiary” ;
— w Rzymie, 17—21 czerwca 1979 r.: „Młodzież i wiara” ;
— w Rzymie, 4-8 października 1982 r.: „Kolegialna odpowiedzialność 

biskupów i europejskich konferencji episkopatów w dziele ewange
lizacji kontynentu” ;

— w Rzymie, 7-11 października 1985 r.: „ ’Sekularyzacja’ i ewangeli
zacja” .
Sekretariat CCEE podsumował wyniki sympozjów w „Synopsis” .

4. Współpraca biskupów i konferencji episkopatów w Europie

4.1. Komunikacja społeczna

— W dniach 18-22 kwietnia 1983 r. w Bad Schoenbrunn (Szwajcaria) 
odbyło się pierwsze spotkanie komisji publicystycznych europejs
kich konferencji episkopatów.

— Na wniosek uczestników tego spotkania CCEE na zgromadzeniu 
ogólnym we wrześniu 1983 r. uchwaliła utworzenie europejskiej ko
misji episkopalnej ds. środków masowego przekazu. Składa się ona 
z sześciu biskupów oraz z ekspertów.

— Drugie spotkanie odbyło się w dniach 5-6 listopada 1986 r. w Du
blinie.

4.2. Katecheza

W dniach 1-4 kwietnia 1986 r. w Rzymie odbyło się IV spotkanie 
przewodniczących episkopalnych komisji ds. katechezy i dyrektorów 
ośrodków krajowych.

4.3. Turystyka

W dniach 11-15 kwietnia 1983 r. w St. Gilgen koło Salzburga w 
Austrii odbył się kongres na temat duszpasterstwa turystów. Zorgani
zowała go międzynarodowa grupa robocza w porozumieniu z Konferen
cją Episkopatu Austrii. W 1984 r. CCEE wzięła na siebie odpowiedzial
ność za tę sferę działania i ustanowiła osobną grupę roboczą.
4.4. Migracja

W styczniu 1981 r. w Luksemburgu odbyło się europejskie spotka
nie komisji migracyjnych konferencji episkopatów. Zgromadzenie ogól
ne CCEE postanowiło w 1984 r. przejąć odpowiedzialność za kontynuo
wanie takich spotkań i utworzyć grupę roboczą.
4.5. Duszpasterstwo młodzieży

Podkomisja Konferencji Episkopatu Hiszpanii ds. duszpasterstwa 
młodzieży przedłożyła CCEE w 1984 r. projekt zorganizowania konfe
rencji odpowiedzialnych biskupów i krajowych kierowników duszpa
sterstwa młodzieży. CCEE zaaprobowała tę inicjatywę. Spotkanie od
było się w Eskurialu w Hiszpanii w dniach 16-19 lipca 1985 r.
4.6. Pielgrzymka europejska

Poczynając od 1981 r. CCEE stara się ponownie ożywić ruch piel
grzymkowy jako zjawisko przyczyniające się do łączności między naro-
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darni w Europie. W dniach 22—24 stycznia 1984 r. w Kevelaer (RFN) od
było się w tym celu spotkanie rektorów większych sanktuariów (miejsc 
pielgrzymek) i organizatorów pielgrzymek, a 8-10 stycznia 1986 r. — 
konferencja w Einsiedeln (Szwajcaria).

4.7. Organy odpowiedzialne za ekumenizm

W dniach 14-15 września 1976 r. spotkali się w Genewie przewod
niczący komisji ds. ekumenizmu.

4.8. Prawa człowieka —  sprawiedliwość —  pokój

Biskupi odpowiedzialni za tę dziedzinę oraz ich eksperci dokonali 
w dniach 29-30 września 1981 r. w Genewie wymiany doświadczeń.

4.9. Misja świeckich

W dniach 2-5 kwietnia 1987 r. miała miejsce w Mediolanie wymiana 
doświadczeń między biskupami odpowiedzialnymi za sprawy świeckich.

5. Kontakty ekumeniczne

Od 1959 r. istnieje Konferencja Kościołów Europejskich (KKE), do 
której należy większość niekatolickich Kościołów Europy.
5.1. Wspólna Komisja CCEE/KKE

Od 1962 r. KKE utrzymuje regularne kontakty z papieskim Sekre
tariatem ds. Jedności Chrześcijan.

Od 1971 r. istnieje Wspólna Komisja CCEE/KKE, spotykająca się 
raz w roku.

5.2. Europejskie spotkania ekumeniczne

Dotychczas odbyły się trzy europejskie spotkania ekumeniczne. 
Zapraszano na nie po czterdziestu przedstawicieli CCEE i KKE:
— Chantilly, kwiecień 1978 r. Temat spotkania: „Być jednością, aby 

świat uwierzył” , podzielono na dwa podtematy: a) Nie ma naślado
wania Chrystusa bez gotowości do jedności; b) Nie ma pokoju w 
Chrystusie bez angażowania się za pokojem na świecie.

— Lógumkloster, listopad 1981 r. Temat brzmiał: „Wezwani do jednej 
nadziei — wspólnota ekumeniczna w modlitwie, świadectwie i po
sługiwaniu” .

— Riva del Garda/Trydent, październik 1984 r. Tematem było: „Nasze 
Credo — źródłem nadziei” . Głównym punktem spotkania było 
wspólne wyznanie wiary w Katedrze Trydenckiej.

5.3. Współpraca dwustronna

Przedstawiciele CCEE współpracują w różnych organach KKE. 
CCEE zaprasza przedstawicieli KKE na sympozja i konferencje konty
nentalne. Istnieje ścisły, stały kontakt między oboma sekretariatami w 
Genewie i St. Gallen.
Obaj partnerzy utworzyli wspólną grupę roboczą „Islam w Europie” .

6. Wspólne oświadczenia

Po opublikowaniu 29 czerwca 1977 r. przez niektórych przewodni
czących konferencji episkopatów oświadczenia w sprawie Europy,
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CCEE przygotowała dokument o odpowiedzialności chrześcijan za Eu
ropę dziś i jutro. Dokument ten został podpisany przez przewodniczą
cych konferencji episkopatów i przez przedstawicieli krajów, w któ
rych nie istnieją konferencje episkopatów i opublikowany w Subiaco 
28 września 1980 r.

7. Współpraca z innymi organizacjami

7.1. Świeccy

CCEE współpracuje regularnie z Europejskim Forum Krajowych 
Rad Świeckich. Ostatnie zgromadzenie ogólne odbyło się 8-10 lipca 
1986 r. w Paryżu.
Obecnie tematem dyskusji są kontakty CCEE z międzynarodowymi or
ganizacjami katolickimi, mającymi oddziały europejskie.

7.2. Kapłani

Rada Wspólnoty Roboczej Rad Kapłańskich w Europie odbyła pią
te sympozjum w Rzymie w dniach 8-12 kwietnia 1986 r. CCEE jest re
prezentowana na posiedzeniach Rady.

7.3. Zwierzchnicy zakonów

Europejska Konferencja Krajowych Zrzeszeń Zwierzchników Za
konów odbyła swoje drugie zgromadzenie ogólne w dniach 10-14 listo
pada 1985 r. w Rzymie.

Ivo Fürer

Tłum.: Joanna Kruczyńska

WYTYCZNE DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYWYZNANIOWEJ
W TŁUMACZENIU BIBLII

NOWE PRZEJRZANE WYDANIE (1987)

Prezentacja

Sekretarz ds. Jedności Chrześcijan i Zjednoczone Towarzystwa Bi
blijne mają przyjemność przedstawić wszystkim zainteresowanym 
przejrzaną wersję „Wiodących zasad współpracy międzywyznaniowej 
w tłumaczeniu Biblii” z 1968 r.

Dokument ten, zatytułowany obecnie „Wytyczne do współpracy 
międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii” , potwierdzając ducha histo
rycznego porozumienia z 1968 r., i stosując się do ustalonych w nim za
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sad, stanowi odbicie doświadczeń zebranych od tamtej pory w toku 
opracowywania licznych przekładów Biblii. Te międzywyznaniowe 
przedsięwzięcia z zakresu tłumaczenia Biblii w dużej mierze stały się 
możliwe dzięki owym „wiodącym zasadom” ; w wyniku uwag nadesła
nych przez korzystających z „Zasad” , do nowego wydania wprowadzo
no niewielkie zmiany.

Podstawowe ustalenia pozostały jednak bez zmian: podobnie jak 
dawniej, tłumaczenia międzywyznaniowe nadal będą się opierały na 
hebrajskim tekście Starego Testamentu i greckim tekście Nowego Te
stamentu, jak to uzgodnili uczeni reprezentujący różne tradycje koście
lne. Wstępnych tłumaczeń i ich oceny będzie się dokonywać w warun
kach ścisłej współpracy, w tym celu, by nowy tekst mógł być zaakcep
towany i używany przez wszystkich chrześcijan i wspólnoty chrześcijań
skie posługujące się językiem, na który dokonuje się przekładu.

Jasno określonym celem tych międzywyznaniowych starań jest 
opracowanie takich wydań Pisma Świętego, które, wszystkich posługu
jących się danym językiem, zaopatrzyłyby we wspólny tekst. To z kolei 
umożliwi, często po raz pierwszy, dawanie wspólnego świadectwa Sło
wu Bożemu w dzisiejszym świecie. Modlimy się, aby dla wszystkich, 
którzy są zainteresowani otrzymaniem wiernego i zrozumiałego prze
kładu Biblii, ta uaktualniona wersja „Wytycznych” stała się skutecz
nym instrumentem do osiągnięcia tego celu.

Niech Bóg błogosławi tych, którzy pracują nad tym, by szerzyła się 
znajomość Jego Słowa i by coraz więcej ludzi żyło zgodnie z nim, a 
przez nich niech błogosławi wszystkich tych, którzy otrzymują i czytają 
te nowe międzywyznaniowe przekłady.

Watykan, 16 listopada 1987 r.

Jan kardynał Willebrands
przewodniczący 
Sekretariatu ds. 

Jedności Chrześcijan

lord Donald Coggan
honorowy przewodniczący 

Zjednoczonych Towarzystw 
Biblijnych

Pierre Duprey
sekretarz

Ulrich Fick
sekretarz generalny 1

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1.1. Tekst przekładu
1.1.1. Teksty wspólne

1.1.1.1. N o w y  Te s t ament :  Dla realizowania wspólnych pro
gramów przekładowych zespoły tłumaczy powinny opierać swoją pracę 
na krytycznym wydaniu greckiego tekstu Nowego Testamentu, opubli
kowanym przez Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Wydanie to ze 
swej strony jest rezultatem wspólnych wysiłków uczonych, reprezentu
jących rzymskich katolików i inne zbiorowości chrześcijańskie. Tłuma-
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cze w zasadzie powinni opierać się na tym tekście w wypadku fragmen
tów oznaczonych w Nowym Testamencie w języku greckim literami A 
lub B, natomiast jeśli tekst jest oznaczony literą C, powinni raczej 
wziąć za podstawę inne sprawdzone i przyjęte teksty.1

Aczkolwiek podstawą wszelkiego poprawnego tłumaczenia musi 
być tekst krytyczny, to uznaje się, iż w pewnych sytuacjach niektóre 
zbiorowości wyznaniowe mogą domagać się, aby w tłumaczeniu wzięto 
pod uwagę pewne fragmenty Nowego Testamentu, znajdowane w tra
dycji bizantyjskiej (w znacznej mierze reprezentowanej przez „Textus 
Receptus”). W takim wypadku materiał ten można umieścić w przypi
sie, z odpowiednim odsyłaczem w tekście. Zakres tych uzgodnień tek
stu będzie oczywiście zależał od lokalnej sytuacji i będzie musiał opie
rać się na jasnych i szczegółowych zasadach, (patrz punkt 2).

1.1.1.2. S t a r y  T e s t amen t :  Wspólna komisja przekładowa 
zaleca tu jako podstawę „Biblia Hebraica Stuttgartensia” , wydaną 
przez Niemieckie Towarzystwo Biblijne.

Generalnie, podstawą do tłumaczenia powinien być tekst mazorec- 
ki. Tam jednak, gdzie w tradycyjnej formie tekstu występują szczególne 
trudności, uczeni powinni korzystać ze świadectw dostarczanych przez 
ostatnie odkrycia dotyczące tekstu i przez stare wersje innych form 
tekstu hebrajskiego. Należy wziąć pod uwagę nowe interpretacje, któ
rych źródłem są pokrewne języki semickie, chociaż mogą one być 
sprzeczne z tradycyjnymi tłumaczeniami. Przy rozwiązywaniu proble
mów tekstowych należy wykorzystywać tomy z serii „Prac nad hebrajs
kim tekstem Starego Testamentu” , przygotowane pod auspicjami Zjed
noczonych Towarzystw Biblijnych.
1.1.2. Kanon

W wielu wypadkach, na bezpośrednie żądanie Kościołów, towarzy
stwa biblijne publikują wydapie Biblii, zawierające teksty nazywane 
przez niektórych księgami deüterokanonicznymi, a przez innych apo
kryfami. Celem towarzystw biblijnych jest dostarczenie Pisma Święte
go zgodnego z kanonem, którego życzą sobie Kościoły.1 2

Uznaje się, że z jednej strony pełne wydanie Biblii, opatrzone im
primatur władz rzymskokatolickich, musi zawierać teksty deuteroka- 
noniczne, i że, z drugiej strony, chociaż wiele grup protestanckich po

1 W  greckim tekście Nowego Testamentu stosuje się oznaczenie A  dla tych tekstów, któ- 
rych wersja wydrukowana w  tekście greckim jest całkowicie pewna. B wskazuje, że ist
nieją pewne drobne wątpliwości, a C —  że istnieją wątpliwości poważne. Szersze wyja
śnienie tych oznaczeń czytelnik znajdzie we wprowadzeniu do Nowego Testamentu w 
języku greckim.

2 Trzeba zauważyć, że rzymscy katolicy generalnie określają pewne księgi kanonu grec
kiego, nie zawarte w  hebrajskim kanonie Starego Testamentu, jako „księgi deuteroka- 
noniczne” , podczas gdy protestanci generalnie określają je (i niektóre inne dodatkowe 
księgi) jako „apokryfy” . Wprowadza to zamieszanie, ponieważ w  kręgach rzymskoka
tolickich terminy „apokryfy” lub „księgi apokryficzne” odnoszą się do tych ksiąg, któ
re nigdy nie były włączone do kanonu. Protestanci określają te księgi jako „pseudoepi
gra fy” lub „księgi pseudoepigraficzne” . Jasne jest, że pożądana jest wspólna termino
logia, ale tradycje terminologiczne są głęboko zakorzenione i przypuszczalnie przez pe
wien czas trzeba je będzie respektować.
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sługiwało się apokryfami, to jednak znaczna większość uważa za nie
możliwe zaakceptowanie takich ustaleń w kwestii Starego Testamentu, 
które nie wprowadzają wyraźnego rozróżnienia między tymi tekstami a 
tradycyjnym kanonem hebrajskim. Uważa się, że w praktyce ogólnie 
można pogodzić te dwa stanowiska, jeżeli do wydań Biblii publikowa
nych przez towarzystwa biblijne i noszących imprimatur władz rzyms
kokatolickich tekst deuterokanoniczny jest włączony jako odrębna 
część przed Nowym Testamentem. W wypadku Księgi Estery przekład 
pełnego tekstu greckiego będzie zamieszczony w części deuterokanoni- 
cznej, podczas gdy przekład tekstu hebrajskiego znajdzie się wśród 
ksiąg kanonu hebrajskiego. Deuterokanoniczne części Księgi Daniela 
zostaną przedstawione w punktach w osobnym rozdziale.

W wypadku Mądrości Syracha byłoby wskazane drukowanie krót
szego tekstu, tego, który znajduje się w głównych rękopisach greckich, 
z uwzględnieniem tekstów hebrajskich i starosyryjskich. Teksty dłuż
sze, pochodzące z innych rękopisów greckich i łacińskich, oraz ewentu
alnie inne teksty hebrajskie mogą być w razie potrzeby drukowane w 
przypisach.

1.2. Egzegeza tekstu

1.2.1. Egzegeza

Wobec coraz większej zgodności między uczonymi z różnych zbio
rowości chrześcijańskich; należałoby stworzyć wspólną podstawę egze- 
getyczną, przyjmując komentarze i prace naukowe, możliwe do zaak
ceptowania przez wszystkie strony.
1.2.2. Pomoc dla czytelników

Zarówno potrzeby czytelników, jak i tradycyjne wymagania Koś
ciołów można zaspokoić dzięki następującym rodzajom pomocy:

1.2.2.1. T e k s t y  a l t e r n a t y w n e :  są to teksty, co do których 
albo istnieje znaczna pewność, że są oryginalne, albo stanowią odbicie 
tradycji w istniejącym przekładzie.

1.2.2.2. P r z e k ł a d y  a l t e r n a t y w n e :  odmienne interpretacje, 
oparte albo na niejasnościach w językach oryginału, albo na alternaty
wnych sposobach wyrazu w językach tłumaczenia.

1.2.2.3. W y j a ś n i e n i e  n a z w  w ł as ny c h :  dosłowne tłuma
czenie nazw własnych, jeśli znaczenie tekstu zależy od indentyfikacji 
tzw. etymologii popularnej, np. Izaak, Izrael, Jezus (w określonych klu
czowych punktach tekstu).

1.2.2.4. G ra  słów:  identyfikacja zbliżonych znaczeń słów w ję
zyku oryginalnym, np. pneuma, oznaczającego zarówno „ducha” , jak i 
„wiatr” (J 3).

1.2.2.5. T ło  h i s t o r yc zne :  krótkie objaśnienia postaci historycz
nych, miejsc i wydarzeń, odnoszących się do tzw. świeckiej historii. Wiele 
takich informacji można podać w postaci map (z nazewnictwem dawnym i 
współczesnym) oraz krótkich wyjaśnień w słowniczku i w indeksie.

1.2.2.6. R ó ż n i c e  k u l t u r o we :  objaśnienie terminów społecz
nych, religijnych lub kulturowych, np. (1) znaczenie poszczególnych 
osób lub grup, jak faryzeusze, saduceusze, herodiadzi itp.; (2) przed
miotów o całkowicie odmiennej formie i funkcji, np. wag i miar (wagi, 
miary i pieniądze trzeba objaśnić, jeśli tekst ma coś znaczyć, i jeśli nie
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zrobiono tego w tekście samego przekładu, to odpowiednich informacji 
trzeba dostarczyć w przypisach lub odsyłaczach); (3) zwyczajów biblij
nych, np. trzeba wyjaśnić, że „posadzenie po prawicy” oznaczało wyróż
nienie i zaszczyt, chociaż w niektórych społeczeństwach preferowanym 
miejscem jest „lewica” .

Przypisy (tego rodzaju, jak w punkcie 1.2.2.1 do 1.2.2.6), zredagowane 
w procesie tłumaczenia, by dopomóc w poprawnym rozumieniu publikowa
nego tekstu, powinny być zamieszczane we wszystkich wydaniach tekstu.

1.2.2.7. Ws t ępy :  krótkie, obiektywne wprowadzenia, mające 
pomóc czytelnikowi w uchwyceniu znaczenia Biblii, testamentów, grup 
ksiąg, pojedynczych ksiąg oraz ich działów. Można do nich dołączać 
zarysy tematyczne, objaśnienia służące zrozumieniu struktury rozpra
wy i zwięzłą prezentację głównych tematów.

1.2.2.8. Od s y ł a c z e :  wyliczenie innych ustępów, zawierających 
podobną treść, omawiających te same wydarzenia historyczne, cyta
tów, wyraźnych aluzji i równoległych omówień danego tematu.

1.2.2.9. T y t u ł y  d z i a ł ó w :  używanie jako tytułów ważnych 
działów — zdań identyfikujących. Czytelnicy coraz częściej domagają 
się opatrywania działów tytułami dla ułatwienia odnalezienia poszu
kiwanych fragmentów, zaznaczenia początku danej opowieści czy rozpra
wy i przedzielenia gęsto zadrukowanej stronicy. Tytuły takie muszą się od
różniać od tekstu układem graficznym, kontrastowym krojem czcionki, a w 
razie możliwości powinny być tworzone ze słów lub zdań występujących w 
tekście i mieć charakter raczej identyfikacyjny niż interpretacyjny.

Niektóre komitety zastanawiały się nad możliwością objaśnienia 
różnic wyznaniowych przez odnotowywanie, iż rzymscy katolicy stosu
ją w odniesieniu do danego fragmentu tekstu jedną intepretację, a inni 
chrześcijanie — inną. Taka metoda nie wydaje się rozsądna, ponieważ 
sprzyja podkreślaniu różnic; nie jest również konieczna, ponieważ wię
kszość rozbieżności interpretacyjnych można bardziej obiektywnie ob
jaśnić za pomocą uwag na marginesie, wskazujących na inne tłu
maczenia, jeżeli dany problem jest istotny. Dalej, większość rzeczywis
tych różnic w interpretacji rzadko można wyjaśnić w uproszczony spo
sób — że wywodzą się wyraźnie z takiej lub innej tradycji — ponieważ 
różnice w podejściu egzegetycznym występują w ramach jednej grupy 
wyznaniowej, jak i zgodnie z granicami wyznaniowymi. Wobec tego o 
wiele rozsądniejsze wydaje się indentyfikowanie rozmaitych stanowisk 
w ramach historii interpretacji bez szufladkowania ich jako należących 
do takiej czy innej tradycji chrześcijańskiej. Tam, gdzie różnice nie 
mają większych konsekwencji, lepiej jest, w interesie wspólnego przed
sięwzięcia, pominąć wzmiankę o nich.

Większość wymienionych wyżej uwag pomocniczych dla czytelni
ków umieszcza się na tej stronicy tekstu, gdzie pojawia się dana trud
ność, lecz gdyby takich przypisów musiało być dużo, to często wygod
niej jest umieścić odpowiednie informacje w tablicach wag i miar czy 
słowniczkach trudnych terminów.

Ograniczenia co do rodzaju przypisów i komentarzy absolutnie nie 
stanowią przeszkody do publikowania przez różne zbiorowości wyzna
niowe komentarzy do tekstu w postaci oddzielnych tomów, aby dopomóc 
czytelnikowi w pełniejszym rozumieniu i docenianiu natury i znaczenia 
Pisma Św. w świetle ich własnych tradycji. Wydawca lub wydawcy mu
szą zrobić wszystko, by przypisy i komentarze nie były obraźhwe dla żad
nej ze zbiorowości wyznaniowych, dla których tekst został przygotowany.
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1.2.3. Dodatkowe opracowania

W wypadku określonych rodzajów publikacji należy rozważyć do
łączenie jeszcze innych dodatkowych opracowań, jak słowniczki, in
deksy, skorowidze, mapy, ilustracje itp. Jest szczególnie ważne, by od
powiednim aparatem naukowym tego rodzaju były opatrzone komplet
ne wydania Biblii.

Ilustracje stanowią problem bardziej złożony niż wszelkie inne 
uzupełnienia, ponieważ istnieje wiele odmiennych koncepcji tego, co 
artystyczne, i różne poglądy na to, co się nadaje do Biblii. Dalej, to, co 
w jednej kulturze jest zadowalające estetycznie i zrozumiałe historycz
nie, w innej może być zrozumiane zupełnie fałszywie. Wydawcy, za
miast wykorzystywać ilustracje tylko „dekoracyjne” (często o wątpli
wej wartości artystycznej i przemijającym znaczeniu), powinni raczej 
dostarczyć informacji uzupełniającej lub wspierać identyfikację psy
chologiczną i zaangażowanie za pomocą ilustracji o charakterze sym
bolicznym i dramatycznym.

Jeśli przewidziane są ilustracje, jest niezmiernie ważne, aby tłuma
cze i ich konsultanci mieli okazję przejrzenia ich, żeby mieć pewność, iż 
odpowiednio wiążą się z tekstem.

Dla celów wspólnych wydań przedmowa, jeśli jest pożądana, po
winna ograniczać się do zarekomendowania Pisma Sw. czytelnikowi.

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne nie praktykują opatrywania 
przekładów Pisma Św. nazwiskami tłumaczy lub weryfikatorów.

1.3. Język tekstu

1.3.1. Ortografia

Jeśli różne grupy wyznaniowe posługują się odmiennymi systema
mi pisowni, to różnice te trzeba usunąć, przyjmując starannie opraco
wane zasady naukowe przed powzięciem jakichkolwiek istotnych kro
ków w kierunku wspólnego przekładu Pisma Św. Ważne jest jednak, by 
pamiętać, że zmiany ortograficzne można wprowadzić w każdej chwili 
przed publikacją i że program tłumaczenia może szybko postępować 
naprzód nawet jeżeli nie podjęto jeszcze decyzji co do pisowni.

Na obszarach, gdzie dopiero niedawno upowszechniło się słowo pi
sane, różnice ortograficzne są stosunkowo silnie rozpowszechnione. 
Często wynikają z faktu, że pierwsi misjonarze wywodzili się z różnych 
kręgów językowych i orientacji lingwistycznych. Niełatwo jest dokonać 
zmian w takich systemach, lecz przy odpowiedniej dozie dobrej woli 
oraz troski o współpracę między chrześcijanami i skuteczność naucza
nia można zwykle wypracować rozwiązania praktyczne. Jednocześnie 
jednak dostrzega się, że problemy ortografii to problemy nie tylko lin
gwistyczne, lecz w dużym stopniu socjolingwistyczne. Czynniki kultu
rowe, jak zgodność z językiem prestiżowym, oraz psychologiczne ele
menty skuteczności i szybkiego przyswajania są często ważniejsze niż 
względy czysto lingwistyczne.
1.3.2. Nazwy własne

Przed przyjęciem jakiegokolwiek wspólnego tekstu albo oddaniem 
jakiegokolwiek wspólnego tłumaczenia do publikacji trzeba uzgodnić 
formy nazw własnych. Czynniki komplikujące takie uzgodnienie, to:

a) tradycyjne stosowanie przez katolików rzymskich form łacińs
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kich jako podstawy transliteracji, łącznie nawet z fleksyjnymi formami 
wyrazów łacińskich;.

b) używanie przez protestantów europejskich najczęściej języka 
angielskiego jako podstawy transliteracji;

c) dominacja języków lokalnych, narodowych lub używanych w 
handlu, np. francuskiego, portugalskiego, hiszpańskiego i suahili w 
przeciwieństwie do systemów stosowanych przez misjonarzy rzymsko- 
kalickich i protestanckich;

d) przywiązanie do specyficznych form nazw własnych jako sym
boli różnic religijnych.

W wypadku głównych języków o stosunkowo długiej tradycji z róż
nic w stosowaniu wyrazów można zwykle wybrnąć przez ściślejsze 
trzymanie się form greckich i hebrajskich, z dwoma głównymi wyjątka
mi: a) imiona osób ze Starego Testamentu, wymienianych w Nowym 
Testamencie, powinny mieć formy takie, jak w Starym Testamencie, i 
b) niektóre powszechnie znane formy imion mogą być tak głęboko osa
dzone w ludowym lub lokalnym zwyczaju językowym, że nie można ich 
bez trudu zmienić.

1.3.3. Zapożyczenia

Są dwa główne rodzaje zapożyczeń a) terminy zapożyczone w 
przeszłości w normalnym procesie rozwoju języka i często całkowicie 
wchłonięte przez język miejscowy, w którym to wypadku są w istocie 
częścią słownictwa tego języka, i b) terminy wyraźnie wprowadzone 
po raz pierwszy do tłumaczeń Biblii.

Rzymscy katolicy i protestanci wykazują dwie raczej odmienne 
tendencje w zapożyczaniu. Rzymscy katolicy sięgają po zapożyczenia 
na ogół do łaciny, podczas gdy protestanci — do greki, hebrajskiego lub 
nowożytnych języków europejskich, przy czym terminy teologiczne po
chodzą z greckiego i hebrajskiego, a kulturowe — z języków europejs
kich.

Zapożyczanie terminów (innych niż nazwy własne), np. słów na 
określenie „łaski” , powinno być ograniczone do minimum, ponieważ 
słowa nie używane w języku odbiorcy przekładu są pustymi terminami. 
Jeśli jednak zapożyczenie uważa się za niezbędne, to powinno się po nie 
sięgać raczej do języków nowożytnych, a nie do starożytnych. Wszyst
kie języki mają wystarczająco obszerne słownictwo lub zasób odpowie
dnich wyrażeń, by zapożyczenia można było zminimalizować. W wy
padku języków mniej znanych, zapożyczeń należy dokonywać z tych 
głównych języków żywych, z których te mniejsze języki zwykle przy
swajają sobie zwroty związane z rozwojem techniki, handlu i kontak
tów społecznych.
1.3.4. Styl

W każdym wspólnym tłumaczeniu powinno się dążyć do takiego 
stylu językowego, który byłby zrozumiały i nadawał się do publicznego 
czytania. Musi mieć ono sens zarówno dla członków Kościoła, jak i dla 
ludzi spoza niego, i jego język musi odpowiadać wadze przesłania oraz 
stanowić odbicie bieżącego zwyczaju językowego.

W językach, w których istnieje długa tradycja tłumaczeń Biblii, 
problem języka „tradycyjnego” należy traktować realistycznie, ponie
waż język taki często ma istotną wartość dla duszpasterstwa z uwagi 
na swoje głębokie konotacje duchowe i teologiczne. Wobec tego, o ile
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jest to wykonalne, należy próbować uwzględniać taką terminologię, 
zwłaszcza w kontekstach liturgicznych, pod warunkiem, że znalezione 
w ten sposób wyrażenia stanowią funkcjonalny równoważnik tekstu w 
języku oryginalnym.

Błędem jest przyjmowanie, że potrzebny jest tylko jeden uprawnio
ny rodzaj przekładu na główne języki światowe. Chociaż jest coraz 
mniej potrzebne przygotowywanie różnych tłumaczeń w różnych dia
lektach geograficznych, to jednak wiele języków posiada ważne dialek
ty socjolingwistyczne. Takie zróżnicowanie języka i związane z tym róż
nice celu tłumaczenia nasuwają myśl, że w wielu sytuacjach więcej niż 
jeden styl języka może być nie tylko pożądany, ale i konieczny.

2. PROCEDURY

Procedury tłumaczenia będą się radykalnie różnić w zależności od 
charakteru projektu (tłumaczenie na nowo czy rewizja), od poziomu 
wyszkolenia i wykształcenia danej zbiorowości, od tego, czy klimat 
psychologiczny sprzyja współpracy, i od przywiązania tej czy innej 
zbiorowości do swoich odrębnych tradycji. Przy wszystkich zadaniach 
przynajmniej niektóre z poniższych czynników proceduralnych są isto
tne dla realizacji programu przekładu.

2.1. Klimat współpracy
To, czy na określonym terenie można wspólnie podjąć rewizję prze

kładu lub nowe tłumaczenie, w dużej mierze zależy od tego, jaki jest 
stosunek danej zbiorowości wyznaniowej do tłumaczenia.

Stosunek ten w istotnej mierze wpływa na politykę towarzystw bi
blijnych i stosowane przez nie procedury (towarzystwa generalnie mają 
prawa wydawnicze na Pismo Sw. udzielone im przez Kościoły). Wszel
kie przedsięwzięcia oparte na współpracy wymagają zatem możliwie 
jak najszerszego porozumienia.

2.2. Rewizja czy tłumaczenie
Lepiej jest podjąć się nowego pizekładu niż starać się dokonać re

wizji istniejącego tekstu. Pozwala to uniknąć zbytniego trzymania się 
tradycji, daje swobodę stosowania nowych form językowych i odpowie
dniejszego stylu, jest przykładem rzeczywistego przedsięwzięcia mię
dzywyznaniowego oraz dostarcza zarówno psychologicznych, jak i 
naukowych podstaw do twórczych decyzji.

2.3. Struktura organizacyjna
Aby program tłumaczenia realizować w sposób jak najwłaściwszy, 

są potrzebne trzy grupy: 1) zespół tłumaczy; 2) panel weryfiakatorów 
i 3) grupa konsultacyjna.
2.3.1. Zespół tłumaczy

Powinien składać się z nie więcej niż sześciu osób cechujących się 
dużymi kompetencjami, pochodzących ze wspólnoty rzymskokatolic
kiej i innych wspólnot chrześcijańskich i mających cztery podstawowe 
cechy charakterystyczne:

a) porównywalne kwalifikacje,
b) uzupełniające się umiejętności,
c) wzajemny szacunek i
d) zdolność do pracy zespołowej.
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Ponadto osoby te muszę absolutnie móc poświęcać odpowiednio 
wiele czasu na pracę nad tłumaczeniem, ponieważ ich dobrej woli musi 
towarzyszyć sposobność do realizowania powziętego programu. Człon
kom zespołów tłumaczy powierzano niekiedy zadania nie zadbawszy o 
to, by mogli pracować nad tymi projektami.
2.3.2. Panel weryfikatorów

Powinien składać się z nie więcej niż dziesięciu osób o specjalnych 
kwalifikacjach, umożliwiających im naukowe studiowanie tekstu, eg- 
zegezy i stylu. W panelu takim powinni być reprezentowani proporcjo
nalnie rzymscy katolicy i przedstawiciele innych grup wyznaniowych, 
przy czym należy pamiętać, że umiejętności techniczne są jednym z 
najważniejszych kryteriów wyboru członków panelu. Członkowie po
winni przekazywać swoje sugestie głównie na piśmie, chociaż przy pe
wnych kluczowych problemach można ich zapraszać do bezpośrednie
go udziału w pracy zespołu tłumaczy.

2.3.3. Grupa konsultacyjna

Powinna składać się z maksimum pięćdziesięciu osób, zależnie od 
języka i okoliczności, wybranych ze względu na swoją pozycję przy
wódczą w Kościołach i na reprezentatywność dla zbiorowości — koś
cielnych, politycznych i geograficznych. Członkowie grupy wspomaga
ją tłumaczy wyłącznie korespondencyjnie.

Często potrzebny jest koordynator projektu, dla przyjmowania i 
rozsyłania szkiców, organizowania spotkań zespołu tłumaczy i panelu 
weryfikatorów, i ogólnego koordynowania pracy. Na ogół potrzebny 
jest sekretarz, jeśli praca ma być właściwie prezentowana, a decyzje 
odpowiednio protokołowane.

2.4. Szkolenie i dobór osób

Członków zespołu tłumaczy i panelu weryfikatorów trzeba dobie
rać nader starannie, po dogłębnych konsultacjach ze wszystkimi zain
teresowanymi kierownikami Kościołów; członków grupy konsultacyj
nej mogą mianować ich grupy wyznaniowe.

Żeby znaleźć osoby o najwyższych kwalifikacjach mogące włączyć 
się w prace zespołu tłumaczy i panelu weryfikatorów, trzeba wykorzy
stać nieformalne procedury podejmowania decyzji, tzn. konsultanci w 
sprawach tłumaczeń muszą dokładnie sprawdzić i ocenić umiejętności 
techniczne tych osób i zbadać, czy będą one umiały skutecznie współ
pracować ze sobą. Po ustaleniu w konsultacji z przywódcami Kościo
łów, że osoby te będą mogły poświęcić się tej pracy, mogą one być for
malnie mianowane przez swoje Kościoły i wyznaczone przez towarzys
twa biblijne. Często*niezwykle cenne okazywało się zorganizowanie 
wstępnego programu szkoleniowego dla ewentualnych tłumaczy i czło
nków panelu weryfikacyjnego, w ramach dokładnych badań prowa
dzących do ich mianowania. Szkolenie takie powinni prowadzić kon
sultanci ds. tłumaczenia, którzy będą wówczas mieli okazję obserwo
wać pracę każdego kandydata podczas pracy przekładowej. Rekomen
dacje konsultantów dotyczące członków zespołu tłumaczy i panelu we
ryfikatorów mogą być wówczas bardziej obiektywne.

Tłumaczy zatrudniają zwykle ich Kościoły, a nie bezpośrednio to
warzystwa biblijne. Jest to konieczne, ponieważ po zakończeniu pracy
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nad przekładem tłumacze na ogół powracają do pracy, którą wykony
wali poprzednio. Wszystkie warunki zatrudnienia należy jednak usta
lić w konsultacji z krajowym towarzystwem biblijnym i z udziałem 
konsultantów ds. tłumaczenia, ponieważ nadzór nad całym programem 
wymaga, aby zachować równowagę między członkami zespołu tłuma
czy, którzy pochodzą z różnych Kościołów. Zatem w większości przy
padków to konsultant będzie osobą najbardziej bezpośrednio zaanga
żowaną w szkolenie tłumaczy i zalecającą aprobatę ostatecznego tekstu 
przekładu do publikacji.

2.5. Formułowanie zasad
Aby zapewnić właściwe kierowanie programem tłumaczenia, za

gwarantować zgodność rezultatów i umożliwić twórczy zbiorowy wysi
łek, trzeba opracować szczegółowe zasady dotyczące całego zakresu 
spraw technicznych, np. tego, jaki tekst bierze się za podstawę, podsta
wy egzegetycznej, systemu transliteracji, rodzaju stylu itd.

Właściwe sformułowanie zasad stanowi najlepszą gwarancję suk
cesu projektu przekładu lub rewizji. Stosowanie się do takich zasad za
pewnia przede wszystkim znaczny stopień pewności, że praca tłumaczy 
spotka się z akceptacją wspólnot chrześcijańskich, których kierownicy 
uzgodnili i zaakceptowali te zasady. Po drugie, sformułowanie takich 
zasad umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów przekładowych, 
ponieważ uczestniczące w tłumaczeniu osoby spierają się raczej z zasa
dami, a nie między sobą. Dalej, zasady to istotna pomoc w osiąganiu 
większej logiczności i konsekwencji tłumaczenia, ponieważ nawet jeśli 
w wyniku późniejszych doświadczeń w pracy pewne zasady trzeba 
zmienić, to cały poprzedni materiał można poprawić zgodnie z tymi 
zmienionymi zasadami, tak że cała praca będzie zasadniczo jednolita. 
Konsultant ds. tłumaczenia powinien pomóc zespołowi tłumaczy w 
opracowaniu zasad, dających się zastosować do danego tłumaczenia.

2.6. Nadzór wydawniczy

Na konsultancie ds. tłumaczenia powinna spoczywać odpowiedzial
ność na nadzór wydawniczy. Nadzór taki nie musi jednak koniecznie 
oznaczać stałego „czuwania” nad pracą, lecz raczej stanowi środek do
pomagania tłumaczom w znajdywaniu metod rozwiązywania proble
mów pojawiających się w toku pracy.

2.7. Copyright: integralność tekstu i korzystanie z tekstu

Jeśli wspólne programy przekładowe mają prowadzić do istotnej 
współpracy w przygotowaniu wydań Pisma Świętego, to ważne jest, by 
unikać produkowania różnych tekstów przez różne wydawnictwa.

Jeśli wynikiem wspólnego wysiłku ma być jedynie dostarczenie róż
nych tekstów, które zostaną opublikowane przez różne wydawnictwa, 
to jest niemal nieuniknione, że w ciągu pięciu-dziesięciu lat teksty te 
ulegną dalszym zmianom i w rezultacie powstaną różne Biblie, a nie 
wspólne dzieło. Nawet jeśli różni wydawcy publikują ten sam tekst, to 
może on być poddany dużym naciskom w postaci serii drobniejszych 
modyfikacji, które w krótkim czasie mogą się zsumować w większe 
zmiany. Nie oznacza to oczywiście, że powinno być tylko jedno wyda
nie Pisma Św., zawierające dokładnie te same uzupełnienia czy przypi
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sy, albowiem różnorodność formatów i typów tego dodatkowego mate
riału może być przydatna w docieraniu do różnych odłamów danej 
zbiorowości wyznaniowej. Niemniej jednak, skoro już uzgodniono jed
nolite zasady tłumaczenia lub rewizji tekstu, mądrze jest przewidzieć 
potrzebę wprowadzania tej jedności w życie w toku dalszej procedury 
wydawniczej.

Prawa autorskie do tłumaczenia i opublikowanego tekstu przysłu
gują zwykle krajowemu towarzystwu biblijnemu lub Zjednoczonym 
Towarzystwom Biblijnym, ale w wypadku wspólnej publikacji prawa 
autorskie do tekstu będą również wspólne. Jeśli jakaś wspólnota wyz
naniowa, która bezpośrednio uczestniczyła w tłumaczeniu tekstu, ma 
wątpliwości co do przyszłej integralności czy korzystania z tekstu, wy
dawca lub wydawcy mogą uwzględnić to zaniepokojenie zawierając 
odpowiednią umowę.

2.8. Znak firmowy i imprimatur
Międzywyznaniowe wydanie Pisma Św. jest zwykle zaopatrzone w 

znak firmowy towarzystwa biblijnego i imprimatur właściwej rzyms
kokatolickiej władzy kościelnej. W wypadku takiego wydania, publi
kowanego przez towarzystwo biblijne, najwłaściwszą formą byłoby 
umieszczenie znaku firmowego towarzystwa na stronie tytułowej, a im
primatur właściwej władzy rzymskokatolickiej na odwrocie strony ty
tułowej, co jest normalną procedurą w odniesieniu do książek autory
zowanych przez Kościół Rzymskokatolicki. W pewnych okolicznoś
ciach może być wskazane wzięcie pod uwagę przedmowy, zawierającej 
wspólną rekomendację władz kościelnych zamiast formalnego n ih il o b 
stat i imprimatur.

Przekład za: The Secretariat For Promoting Christian Unity.
Information Service, Vatican City 1987 nr 65 s. 140-145.

Tłum.: Joanna Kruczyńska

TRZYDZIESTOLECIE UTWORZENIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, która za główny cel swojej działalności sta
wia sobie uwrażliwianie sumienia chrześcijańskiego na sprawy pokoju i zagrożenia nu
klearnego w świecie, obchodziła w  dniach 23—25 października 1988 r. trzydziestą roczni
cę swego istnienia. W  jubileuszowym spotkaniu, które odbyło się w Pradze, wzięli udział 
członkowie-założyciele i obecni czołowi działacze chrześcijańskiego ruchu pokojowego. 
Z okazji jubileuszu opublikowana została następująca deklaracja:

Z uczuciem wdzięczności wspominamy naszych poprzedników, 
którzy inspirując się swoją wiarą poświęcili swe życie chrześcijańskiej 
pracy pokojowej w ufności wobec słów naszego Pana Jezusa Chrystusa:
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b ło g o s ła w ien i są p o k ó j czyn ią cy  (Mt 5, 9), O n  w szys tk o  u czy n i n o w e  
(Ap 21, 5) i Jem u  dana je s t  w sze lk a  m o c  na  n ieb ie  i na  z iem i (Mt 28,18).

Dziękujemy Bogu, że z nasienia, które zasiali, wyrósł międzynaro
dowy ruch ekumeniczny, który zrzesza Kościoły, wspólnoty lokalne, 
stowarzyszenia chrześcijańskie i pojedyncze osoby z przeszło 90 krajów 
wszystkich kontynentów. Ruch ten gromadzi ludzi wierzących różnych 
kolorów skóry, różnych języków i tradycji chrześcijańskich, mężczyzn i 
kobiety, ludzi, którzy zdecydowali się być „czynicielami” pokoju oraz 
angażować się na rzecz sprawiedliwości i zachowania świętego daru 
życia.

W tę jubileuszową rocznicę naszego ruchu zastanawiamy się nad 
przyszłością świata, któremu w dalszym ciągu grozi całkowite znisz
czenie w wyniku wojny, głodu i katastrof ekologicznych. Potwierdzamy 
nasze zdecydowanie w sprawie kontynuowania wspólnie z wszystkimi 
ludźmi dobrej woli walki o nowy świat, świat bez wojny, w którym 
młodzi i starzy będą bezpieczni, a wszystkie narody będą współżyć we 
wzajemnej przyjaźni, świat, w którym każdego traktować się będzie z 
godnością należną człowiekowi, w którym zapanuje harmonia między 
człowiekiem a naturą.

U progu XXI stulecia chcemy uczynić wszystko co w naszej mocy, 
aby ludzkość weszła w nową epokę bez broni nuklearnej, w zamian za 
to dobrze wyposażona pod względem duchowym i moralnym, dzięki 
czemu będzie mogła pełnić rolę mądrego i dobrego opiekuna naszej wy
różniającej się w nieskończonym wszechświecie planety.

Potwierdzamy ponownie naszą chrześcijańską nadzieję w nadejś
cie Królestwa Bożego. Mimo ucisku, niesprawiedliwości i przemocy 
występującej w wielu częściach świata, jesteśmy zdecydowani przyczy
niać się do odnowy społeczności ludzkiej, wzrostu sprawiedliwości i 
trwałego pokoju. Wzmocnieni wielkanocnym posłannictwem o zmar
twychwstaniu, pokładając ufność w naszym Panu, który pojednał świat 
ze swoim Ojcem, kierując się radosnym posłannictwem Ewangelii i 
proroków, chcemy w pracy na rzecz naszych Kościołów i całego nasze
go ruchu iść nowymi drogami oraz szukać nowych źródeł życia ducho
wego.

Spoglądając w przyszłość zdajemy sobie sprawę, że motywy i zasa
dy chrześcijańskiej pracy pokojowej, którymi kierowali się nasi po
przednicy, zachowują ważność także jeszcze dzisiaj. Pozostaną one rów
nież aktualne w przyszłej naszej działalności.

Już przed 30 laty poprzednicy nasi uświadomili sobie, że nasze za
danie polega na budowaniu domu, którego mieszkańcy nie będą bier
nymi lokatorami, lecz ludźmi żyjącymi i pracującymi dla dobra innych, 
a przez to także dla własnego dobra.

Spoglądamy w przyszłość pełni ufności, że w naszym działaniu 
zdołamy uwolnić się od cierpień, grzechów i błędów przdäzjt)§ci. Strze
gąc przekonań i mądrości naszych poprzedników jesteśmy zdecydowa
ni kroczyć drogą nowego myślenia, nowego etosu i nowej odpowiedzial
ności oraz przyczyniać się do tworzenia lepszego świata dla naszych 
dzieci i wnuków.

Pomni na słowa naszego Pana: K to k o lw ie k  p rzyk ła d a  ręk ę  d o  p łu 
ga, a w s te c z  się  ogląda, n ie  n ad a je  się do K ró le s tw a  B o ż e g o  (Łk 9, 62), 
pragniemy k a rczow a ć  n o w e  z iem ie  (Oz 10, 12).

Tłum.: Karol Karski
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Warszawa, styczeń 1989

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

Umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Panu naszym!
W dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie na całym świecie 

wspólnie obchodzą Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność. Ta pięk
na praktyka zrodziła się pół wieku temu i co roku na nowo jednoczy w 
modlitwie rozdzielone jeszcze Kościoły. Również u nas, w Polsce, gro
madzi braci i siostry z różnych Kościołów we wspólnotach modlitwy, 
byśmy byli jedno. Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się w Warszawie 
w 1971 roku i od tego czasu stolica daje przykład wspólnego obchodze
nia tego Tygodnia. Do naszych świątyń przychodzą wierni z innych Ko
ściołów, często ze swymi najwyższymi zwierzchnikami. Również nasi 
księża biskupi niejednokrotnie modlą się i głoszą Słowo Boże podczas 
nabożeństw ekumenicznych urządzanych przez inne Kościoły.

20 lat temu w kościołach i kaplicach całego kraju czytano pierwszy 
w historii List Episkopatu Polski pt. „O dążeniu do jedności chrześci
jan” . Księża biskupi przypomnieli w nim m.in. istniejące u nas zróżni
cowanie wyznaniowe. Napisali: B ó l  p o d z ia łu  ch rześc ija n  w  zasięgu  
o g ó ln o ś w ia to w y m  n ie  m o że  n a m  p rze s ło n ić  fak tu , że  to ro zd a rc ie  d o ty 
ka i ch rześc ija n  w  n a sze j O jc z y źn ie . N a w e t  w  ob ecn y ch  g ra n ica ch  P o ls 
ki, zd a w a ło b y  s ię  o b e jm u ją c y c h  lu d n ość  n a ro d o w o  i w y z n a n io w o  je d 
nolitą , ż y je m y  w sp ó ln ie  z d ość  p ok a źn ą  liczbą  p ra w os ła w n ych , (. . . ) z  
ew a n g e lik a m i o ra z  in n y m i w sp ó ln o ta m i ch rześc ijań sk im i. Zwrócili też 
nasi poprzednicy uwagę, by rzeczywiście zdecydowanej liczbowej prze
wagi katolików w porównaniu z liczbą chrześcijan innych Kościołów 
nie rozumieć jako faktu, który zwalnia z głębokiego zaangażowania się 
w świętą sprawę przywracania jedności. W p ra w d z ie  w  p o ró w n a n iu  z  
k a to lik a m i — czytamy we wspomnianym Liście — liczba  ch rześc ija n  
p ra w o s ła w n y ch , ew a n g e lik ó w  i in n ych  w sp ó ln o t  ch rześc ija ń sk ich  je s t  
w  nasze j O jc z y ź n ie  p ro c e n to w o  n iew ie lk a , a le B ó g  n ie  m ie rzy  serc  lu d z 
k ich  liczbam i, lecz  m iarą  w ia ry , n a d zie i i m iłośc i.

1. „Budować wspólnotę, jedno ciało w Chrystusie”

Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność brzmi: „Budować 
wspólnotę, jedno ciało w Chrystusie” . Są to słowa wyrażające myśl św. 
Pawła Apostoła z listu do Rzymian (12, 4-6a). Św. Paweł pisze: Jak b o 
w ie m  w  je d n y m  cie le  m a m y  w ie le  cz łon k ów , a n ie  w szy s tk ie  cz łon k i  
sp e łn ia ją  tę sam ą  czyn n ość , p o d o b n ie  w szy scy  ra zem  tw o rz y m y  je d n o  
cia ło  w  C h rystu sie , a k a żd y  z osobn a  je s te śm y  n a w za jem  d la  s ieb ie  c z ło 
nkam i. M a m y  zaś w e d łu g  u d z ie lo n e j n a m  łask i ró żn e  dary. Kościół — 
jak uczy św. Paweł — jest żywym organizmem, w którym Chrystus jest 
Głową, a wierzący w Niego członkami tego ciała. W tym Kościele-or- 
ganizmie jest miejsce na wielką różnorodność. Ludzie różnej płci, wie
ku, wykształcenia, różnych zawodów i powołań, różnej przynależności 
wyznaniowej, tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej, 
wszyscy — choć w różnym stopniu — tworzą jeden organizm Kościoła
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Chrystusowego. Tym, co nas łączy jest przede wszystkim wiara w Trój
cę Przenajświętszą, w Jezusa Chrystusa, Słowo, które stało się Ciałem 
dla naszego zbawienia. Łączy nas święty sakrament chrztu zanurzający 
w zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Pana i Zbawiciela. Łączy nas w 
jednym Ciele Chrystusa również Duch Święty ze swoimi darami, który 
budzi w naszych sercach tęsknotę za głębszą jednością. Jednoczy nas 
też Ewangelia, nasza wspólna Dobra i Radosna Nowina. Łączy nas ta 
sama nadzieja przebywania na wieki w pełni jedności z Panem.

Dziękujemy Bogu za tę błogosławioną wspólnotę, której — jako 
chrześcijanie — doświadczamy w Chrystusie. Świadomi jednak jesteś
my również istniejących podziałów. Po ludzku sądząc, nie widać blis
kiego ich przezwyciężenia i zakończenia. Wciąż pojawiają się fakty i 
sytuacje, które utrudniają wzajemny dialog, a nawet zniechęcają do 
ekumenicznej działalności, np. manipulowanie ekumenizmem przez 
czynniki obce Ewangelii, niektóre przejawy kościelnego triumfalizmu, 
różne kompleksy, teologiczny konserwatyzm i fałszywy irenizm, brak 
teologicznej kultury i międzykościelnego otwarcia, niewłaściwe łącze
nie przynależności kościelnej z przynależnością narodową, czy nie- 
ewangeliczne sposoby pozyskiwania nowych wyznawców z innych 
wspólnot kościelnych. Szczególnymi źródłami trudności bywają małże
ństwa o różnej przynależności kościelnej oraz niezwykle kontrowersyj
ne sprawy nielegalnego przejmowania opuszczonych świątyń. Świado
mość tego, co nas zawsze łączyło, co nas już dziś łączy, niech nas zachę
ca do cierpliwego i wytrwałego pokonywania tego, co jeszcze nie prze
staje nas wzajemnie dzielić.

2. Ekumeniczne pokłosie obchodów chrztu Rusi

W modlitwie i refleksji tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan nadal pamiętać będziemy o Tysiącleciu Chrztu Rusi Kijows
kiej. Wraz z Janem Pawłem II będziemy dziękować Trójcy Przenajświęt
szej, Ojcu, Synowi i Duchowi, za wezwanie do wiary Ukraińców, Białoru
sinów i Rosjan, którzy przez chrzest św. Włodzimierza w Kijowie weszli 
do wielkiej rodziny uczniów Chrystusa, stali się członkami jednego Ciała 
w Chrystusie i ponieśli orędzie Ewangelii p oza  Ural, do w ie lu  lud ów  p ó ł 
n ocn e j A z ji , aż do w ybrzeża  Pacyfik u  i dalej (List Apostolski Jana Pawła 
II z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi Kijowskiej „Euntes in mundum”).

Kościół Rzymskokatolicki w Polsce w różnej formie włączał się w 
nurt obchodów milenijnych, zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i lo
kalnej, w naszej Ojczyźnie. Wystarczy przypomnieć najważniejsze wy
darzenia: uczestnictwo oficjalnej delegacji watykańskiej oraz Księdza 
Prymasa — Józefa kardynała Glempa — w centralnych obchodach Pra
wosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i międzynarodowe semina
rium naukowe „Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi” zorga
nizowane w marcu 1988 roku przez Instytut Ekumeniczny KUL-u pod 
patronatem Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu. Oprócz tego 
miały swoje miejsce w wielu ośrodkach kraju różnorodne sympozja, se
minaria, wykłady okolicznościowe i specjalne nabożeństwa liturgiczne 
związane z obchodami tegoż jubileuszu.

Obchody jubileuszu niech przedłużą się w różnych formach, świad
cząc o naszym chrześcijańskim i słowiańskim braterstwie. Niech przez 
nasze wzmożone kontakty lepiej poznają się bracia, niech ubogaca ich 
wiara, niech krzepi nadzieja, która nigdy nie zawodzi.
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3. Z myślą o przyszłości Europy

Tegoroczne hasło „Budować wspólnotę, jedno Ciało w Chrystusie” 
rozważmy w perspektywie doniosłych przemian dokonujących się w 
Europie. Jan Paweł II wielokrotnie, a zwłaszcza podczas swego prze
mówienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podkreślił, że Eu
ropa rozpoczyna dzisiaj budowanie nowej drogi ku przyszłości. Nie wy
starczy przy tym tworzenie wspólnoty tylko gospodarczej. Europa musi 
bowiem być świadoma swej tożsamości opartej na dziedzictwie cywili
zacji chrześcijańskiej. Nasze ideały, nie tylko w sferze życia prywatne
go, mają swe korzenie w wierze. Ojciec św. powiedział: T a jem n icą  sity  
E u ro p y  je s t  C h ry s tu s  (...). G d y b y  re lig ijn e  i ch rześc ija ń sk ie  p o d ło ż e  tego  
k o n ty n en tu  zosta ło  z ep ch n ię te  na  m a rg ines  w  s w o je j ro li  źród ła  in sp i
ra c ji e ty czn e j i w  sw o im  w p ły w ie  na kszta łt życ ia  sp o łe czn eg o , w te d y  
zos ta łoby  za n e g o w a n e  całe d z ied z ic tw o  eu ro p e jsk ie j p rzesz łośc i, ale  
także za g rożon a  zosta ła by  p rzy sz ło ść  god n a  E u ro p e jczy k a . Słowa te 
odnosi Papież zarówno do wierzących, jak i niewierzących.

Polsce, która w historii, dzięki swemu położeniu, była i pozostanie 
miejscem spotkania kultury wschodniej i zachodniej, przypada także 
szczególna rola w budowaniu duchowej jedności chrześcijańskiej Euro
py. Jak żaden inny kraj europejski, stwarza ona możliwości „oddycha
nia dwoma płucami” : kulturą Wschodu i Zachodu. By jednak nasza Oj
czyzna mogła skutecznie pełnić swoją historyczną rolę spotkania i po
jednania kultur, sama potrzebuje ciągłego pogłębiania własnej chrześ
cijańskiej kultury, poszanowania mniejszościowych wspólnot kościel
nych i narodowych, i w ogóle skuteczniejszego o d b u d o w y w a n ia  p r z y ja 
źn i K o ś c io łó w  B o ż y c h  (św. Bazyli, Epistula 70).

Tej odbudowie służyło zapewne spotkanie Międzynarodowej Ko
misji do spraw dialogu katolicko-prawosławnego, które miało miejsce 
w Opolu w 1985 r. Również w tym roku spotkają się w Opolu w dniach 
od 27 lutego do 3 marca przedstawiciele reprezentujący Kościół Rzyms
kokatolicki i Światową Federację Luterańską. W tym trzecim już spot
kaniu obecnej fazy rozmów, a pierwszym w Polsce, uczestnicy dialogu 
pragną skupić się na zagadnieniu nauki o Kościele i jego „sakramental- 
ności” .

Z tych wielu racji Biskupi Polscy zachęcają Was, Bracia i Siostry w 
Chrystusie, do chętnego i gorliwego włączania się w tegoroczny Ty
dzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, błogosławiąc z całego serca zbo
żnemu dziełu — świętej sprawie jedności. Równocześnie włączają się w 
modlitwę Ojca świętego: O M a tk o  Jed n ośc i C h rześc ija n , u k aż  n a m  n ie 
za w o d n e  d rogi, k tó re  d o  tego  ce lu  p row a d zą . S pra w , a byśm y  na d rod ze  
tego  w ie lk ieg o  d z ie ła  coraz częśc ie j sp o tyk a li się  z  n a szym i B ra ć m i w  
w ie rz e  i w s p ó ln ie  o d n a jd y w a li B o sk ie  znak i jed n o śc i, o k tórą  sam  
C h rystu s  się  m od lił... . Amen. (Magnum Baptismi Donum).

Zakopane, 16 grudnia 1988 r.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

zebrani na 231 Konferencji 
Episkopatu Polski
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PRZEBIEG TYGODNIA MODLITWY W  WARSZAWIE

Dwa wydarzenia tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze
ścijan w stolicy przejdą niewątpliwie do historii. Spośród trzynastu na
bożeństw organizowanych w kościołach rzymskokatolickich przez Oś
rodek ds. Jedności Chrześcijan i siedmiu nabożeństw zaprogramowa
nych przez Polską Radę Ekumeniczną dwa miały szczególną wymowę.

23 stycznia br., o godz. 17.50 Prymas Polski kardynał Józef Glemp 
przekroczył progi luterańskiego kościoła Św. Trójcy. Nie była to pierw
sza wizyta najwyższego dostojnika Kościoła Rzymskokatolickiego w 
Polsce w świątyni innego wyznania. Ks. Prymas przed siedmiu laty 
uczestniczył bowiem w nabożeństwie ekumenicznym w stołecznej cerkwi 
pw. Św. Marii Magdaleny, bywał także w kościołach innych wyznań pod
czas swoich podróży zagranicznych, m.in. w Norwegii, Irlandii i ZSRR.

Kard. Józefa Glempa oraz prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. 
Adama Kuczmę powitał proboszcz parafii Św. Trójcy, ks. senior Jan 
Walter. Zwracając się do ks. Prymasa skierował do niego prośbę, aby 
podczas najbliższej wizyty w Polsce papież Jan Paweł II zechciał spot
kać się z przedtawicielami Kościołów członkowskich PRE właśnie w tej 
świątyni.

Prymas Polski w swoim wystąpieniu mówił o wspólnie przebytej 
drodze do upragnionej jedności. Podkreślił, że w naszych codziennych, 
wzajemnych kontaktach ważne jest to, aby być człowiekiem Jezusa wo
bec każdego naszego brata. Tylko na drodze okazywania sobie wzajem
nej miłości, życzliwości i szacunku może dokonywać się prawdziwa od
nowa w naszej ojczyźnie. Na postawione przez ks. Prymasa pytanie: 
Czy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy w wysiłkach zmierzających 
do jedności, każdy, komu sprawa ekumenii jest bliska, mógł odpowie
dzieć z goryczą, że na pewno mamy na swoim sumieniu wiele zanied
bań i ponosimy opowiedzialność za to, iż droga do jedności wydaje się 
jeszcze tak bardzo długa.

Ks. prezes Adam Kuczma, który podobnie jak ks. senior Jan Walter, 
podkreślił historyczny wymiar nabożeństwa w kościele Św. Trójcy, po
ruszył w swoim kazaniu niezwykle istotny problem. Powiedział miano
wicie, że z ewangelicznego punktu widzenia w Kościele nie ma mniej
szych i większych, lepszych i gorszych — wszyscy są równi wobec 
Chrystusa. Dlatego też ci, którzy są w mniejszości nie powinni z tego 
powodu odczuwać kompleksów, zaś ci, którzy stanowią większość, nie 
powinni innych uważać za gorszych.

Drugie ważne wydarzenie tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego 
w Warszawie, to nabożeństwo, które odbyło się w dn. 24 stycznia w ko
ściele ewangelicko-reformowanym. Chrześcijanie trzech wyznań: lute
rańskiego, reformowanego i metodystycznego przystąpili razem — po 
raz pierwszy w Polsce — do Stołu Pańskiego. Pisząc w poprzednim nu
merze „SiDE” o interkomunii między luteranami i metodystami w RFN 
zgłosiłem postulat, aby i u nas doszło do podobnego spotkania luteran i 
metodystów. Nastąpiło to szybciej, niż można było przypuszczać, a w 
dodatku miała miejsce interkomunia między przedstawicielami trzech 
wyznań. Napawa to nadzieją — a jej wyrazicielem był także przema
wiający pod koniec tego nabożeństwa bp Zdzisław Tranda z Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego — że wspólny krąg przy Stole Pańskim 
będzie się powiększał i że przedstawiciele wszystkich tradycji chrzęści-
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jańskich będą mogli przyjmować sakrament Wieczerzy Pańskiej.
Podczas niemal wszystkich nabożeństw rzucał się w oczy znikomy 

udział księży rzymskokatolickich. Na modlitwy do kościołów niekato
lickich nie przychodzili, poza pewnymi wyjątkami, nawet proboszczo
wie sąsiednich parafii rzymskokatolickich. Oczywiście nie można niko
go przymusić do uczestnictwa w nabożeństwach ekumenicznych, choć 
odrzucenie najprostszej formy realizacji Chrystusowego wezwania do 
jedności jakim są te właśnie nabożeństwa świadczy o naszym „niedoch- 
rześcijanieniu” , o tym, że słowa Chrystusa są przez wielu z nas lekce
ważone.

Dlatego tak bardzo cieszył liczny udział w nabożeństwach sióstr 
zakonnych oraz kleryków z seminarium rzymskokatolickiego. W nabo
żeństwach uczestniczyli też systematycznie klerycy z Kościoła polsko- 
katolickiego i metodystycznego. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
postawa ks. superintendenta Adama Kleszczyńskiego, rektora semina
rium metodystycznego im. Jana Łaskiego, który tak ułożył zajęcia, aby 
alumni mogli brać udział w obchodach Tygodnia Ekumenicznego. Daj 
Boże więcej takich księży, którzy swoim przykładem potrafią pociąg
nąć za sobą młodzież.

Nie tylko liczny udział sióstr i kleryków był jasnym promykiem te
gorocznego Tygodnia Ekumenicznego. Wystarczyło przyjść w dn. 25 
stycznia br. do kościoła ewangelicko-reformowanego, aby przekonać 
się, że ekumenizm znajduje coraz więcej zwolenników wśród młodych 
chrześcijan różnych wyznań. Bodaj jeszcze nigdy na nabożeństwie mło
dzieżowym podczas Tygodnia Ekumenicznego nie było tak licznej frek
wencji. W gronie katolików znajdowało się wielu uczestników spot
kań ekumenicznych w Kodniu i rekolekcji ekumenicznych w Laskach. 
Oznacza to, że młodzież skwapliwie stara się wykorzystywać każdą ist
niejącą możliwość, aby się spotkać na wspólnej modlitwie. To cieszy, że 
tych ludzi jest coraz więcej. Za kard. Stefanem Wyszyńskim można 
więc chyba powtórzyć słowa, choć użyte w zupełnie innym kontekście: 
„Idzie nowych ludzi plemię! ” .

Kiedyś jeden z najbardziej zaangażowanych ekumenicznie ducho
wnych warszawskich z nutą ironii nazwał Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan „karnawałem ekumenicznym” . Można mieć takie czy inne 
zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzania Tygodnia, ale nikt nie po
winien kwestionować jego znaczenia dla ekumenii nad Wisłą. Prezes 
PRE ks. Adam Kuczma na agapie w parafii polsko-katolickiej stwier
dził, że Tydzień Ekumeniczny jest jak gdyby podsumowaniem całoro
cznej pracy dla jedności chrześcijan. Ks. doc. Michał Czajkowski w ka
zaniu wygłoszonym w kaplicy metodystycznej stwierdził natomiast, że 
gdyby nie było Tygodnia, sytuacja ekumeniczna w naszym kraju przed
stawiałaby się o wiele gorzej. Bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewange
licko-Reformowanego przemawiając w tym samym miejscu podkreślił 
natomiast, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, gdyż 
„wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna 
jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12,5). Dane nam zostały 
różne dary, którymi podczas spotkań, takich jakie przeżywamy np. w 
Tygodniu Ekumenicznym, dzielimy się wzajemnie.

O tym, jak Tydzień jest potrzebny, świadczą opinie wielu ludzi wy
rażane publicznie i w rozmowach prywatnych. Odczuwają oni po za
kończeniu Tygodnia jakąś pustkę. Sam byłem mimowolnym świad
kiem, jak niektórzy usprawiedliwiali się gospodarzom najbliższego na
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bożeństwa ekumenicznego, że z jakichś ważnych przyczyn nie będą 
mogli w tym nabożeństwie uczestniczyć. Myślę, że jest to bardzo wy
mowne i pokazuje jak Tydzień Ekumeniczny stał się ważnym, nieodłą
cznym elementem naszej chrześcijańskiej rzeczywistości.

Najbardziej aktywnymi uczestnikami tegorocznego Tygodnia Mo
dlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie byli: z Kościoła Rzymskoka
tolickiego — ks. doc. Michał Czajkowski, ks. doc. Bronisław Dembows
ki i ks. Roman Indrzejczyk; z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego — 
bp Zdzisław Tranda, ks. Bogdan Tranda i 97-letni ks. Władysław Pa
schalis; z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego — ks. senior Jan Wal
ter i ks. Jan Hause; z Kościoła Polsko-Katolickiego — pierwszy biskup 
Tadeusz R. Majewski i ks. Remigiusz Sokołowski; ze Starokatolickiego 
Kościoła Mariawitów — bp Stanisław Maria Tymoteusz Kowalski i ks. 
Stanisław Maria Łukasz Kaczorek; z Kościoła Metodystycznego — ks. 
superintendent Adam Kuczma, ks. superintendent Adam Kleszczyński, 
ks. Andrzej Komraus i ks. Zbigniew Kamiński oraz ks. prof. Zachariasz 
Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Antoni Grześkowiak



EKUMENIZM W ROŻNYCH KRAJACH

WSPÓŁPRACA EKUMENICZNA W BRAZYLII

Ekumenizm w Brazylii polega w praktyce nie tyle na dyskusjach 
teologicznych nad kontrowersyjnymi tematami, co raczej na podejmo
wanej przez chrześcijan różnych wyznań próbie odpowiadania wspól
nymi działaniami na wyzwania dnia powszedniego. Kościoły tego kraju 
stworzyły sobie w postaci Brazylijskiej Rady Chrześcijan (CONIC), w 
której ściśle ze sobą współpracują Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły 
wyrosłe z Reformacji, ważny instrument działalności ekumenicznej.

Brazylia, licząca przeszło 140 min mieszkańców, jest dzisiaj uwa
żana za największy katolicki kraj świata. Katolicyzm wyznaje przeszło 
90% Brazylijczyków. Do Brazylijskiej Konferencji Biskupów Katolic
kich (CNBB) reprezentującej katolicyzm w Brazylii należy 365 bisku
pów. Postępowa postawa biskupów Brazylii, kraju, cechującego się sil
nymi sprzecznościami społecznymi, wypływa z kierowania się wytycz
nymi dwóch decydujących zgromadzeń ogólnych episkopatu Ameryki 
Łacińskiej (CELAM) w Puebli (Meksyk) w 1979 r. i w Medellinie (Ko
lumbia) w 1968 r. Na obu tych konferencjach opowiedziano się, w pra
cy duszpasterskiej, za opcją na rzecz biednych. Wytyczne z Puebla i 
Medellin są uważane za regionalną interpretację Soboru Watykańskie
go II.

Wprawdzie większość Brazylijczyków przynależy do Kościoła Rzy
mskokatolickiego, ale rzeczywista sytuacja religijna jest bardziej 
skomplikowana niż to na pierwszy rzut oka może się wydawać. Przede 
wszystkim brazylijski Kościół katolicki boryka się z tymi samymi pro
blemami, które trapią także inne Kościoły w Brazylii i na całym świę
cie. W mniejszych miastach w mszy św. w niedzielę uczestniczy około 
60-70% wiernych, na wsi liczby te są nieco wyższe. Jednak w dużych 
aglomeracjach i na terenach, na których następują szybkie zmiany spo
łeczne, na mszę uczęszcza regularnie tylko około 15% wiernych. Trzeba 
przy tym wziąć pod uwagę, że 70% Brazylijczyków mieszka w mia
stach, a tylko 30% na wsi.

Wiara większości ludności cechuje się silnym zabarwieniem indy
widualnym; duże znaczenie ma w niej kult świętych, nabożeństwo do 
Matki Bożej oraz kult przodków. Większa część katolików ma słabe 
kontakty z parafiami i tak naprawdę nie zna nauki katolickiej. Wielu z 
nich praktykuje jednocześnie kulty afrobrazylijskie.

Po Soborze Watykańskim II i interpretacji jego uchwał w Puebli i 
Medellinie rzeczywistość brazylijskiego kościoła katolickiego zmieniła 
się jednak lub — co bliższe prawdy — zaczyna się zmieniać. Znajduje 
się on jednak w dość trudnej sytuacji, jako że tradycyjny katolicyzm
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jest największym polem działalności misyjnej ruchów zielonoświątko
wych, które szerzą się w tym kraju od początku obecnego wieku i w 
ostatnich dziesięcioleciach odnotowały znaczny przyrost członków. 
Zielonoświątkowcy są zasadniczo nastawieni antykatolicko — polity
cznie jednak są na ogół równie konserwatywni, jak tradycyjni katolicy. 
Szczególne zainteresowanie wywołało ostatnio zawiązanie sojuszu 
przez deputowanych ewangelickich w brazylijskim zgromadzeniu usta
wodawczym. Do uni tej należą w większości przedstawiciele licznych 
grup zielonoświątkowych. Zachowuje się ona lojalnie wobec rządu i 
propaguje konserwatywną moralność. Członkowie tej grupy są zdania, 
że rząd nie ponosi odpowiedzialności za fatalną sytuację w kraju; nę
dza Brazylii to raczej jedna z przepowiedzianych w Biblii plag, poprze
dzających koniec świata. W połowie 1987 roku grupa ta reaktywowała 
dawny Ewangelicki Związek Brazylii (Confederacäo Evangelica do 
Brasil), aby móc rozdzielać pomiędzy Kościoły członkowskie państwo
we pieniądze na cele paternalistycznej działalności socjalnej, wskutek 
czego wywiera się też wpływ na określone warstwy wyborców.

„Opcja przede wszystkim na rzecz biednych”

Od czasu Medallinu i Puebli brazylijski^ kościół katolicki zmienił 
się całkowicie, otworzył się na zrzeszone w Światowej Radzie Kościo
łów „historyczne” Kościoły protestanckie, do których należy tylko oko
ło dwóch procent całej ludności.

Brazylijska Konferencja Biskupów zaczęła w ostatnich dziesięcio
leciach realizować plany zmierzające do odnowy życia chrześcijańskie
go we własnych parafiach. Na pierwszym miejscu wymienia się ewan
gelizację i zaangażowanie społeczne. Wiążą się z tym również tzw. 
wspólnoty podstawowe, których jest w Brazylii przeszło 100 000. 
Wspólnoty te starają się żyć zgodnie z dosłownie pojmowanymi przepi
sami zawartymi w Biblii i próbują na tej bazie przeforsować zmiany 
także w dziedzinie społecznej i politycznej. Wspólnoty podstawowe ce
chują się otwartością ekumeniczną. Wspólnoty te znajdują się przede 
wszystkim na obrzeżach miast, na wsi i w ogóle tam, gdzie gromadzą 
się biedni. Obserwuje się, że w tradycyjnym katolicyzmie w Brazylii 
dokonują się przemiany „oddolne” . Jak wiadomo, istotną rolę w związ
ku z tym odgrywa „teologia wyzwolenia” . „Opcja przede wszystkim na 
rzecz biednych” stała się więc dla wszystkich Kościołów współdziała
jących w ramach brazylijskiego ekumenizmu istotną motywacją do 
składania wspólnego świadectwa.

Krajowa Rada Kościołów Brazylii

W 1975 r. rozpoczęły się regularne spotkania kierownictwa Kościo
ła Rzymskokatolickiego, Metodystycznego, Luterańskiego i Episkopal- 
nego. Tym samym działalność i dialog ekumeniczny, które już dawno 
rozpoczęto we wspólnotach lokalnych, znalazły odpowiedni wyraz tak
że na szczeblu kierownictwa Kościołów. Na porządku dnia znalazły się 
tematy takie jak: wzajemne uznanie chrztu, uczestnictwo w sakramen
cie ołtarza w innych Kościołach, małżeństwa mieszane, szukanie możli
wości składania wspólnych deklaracji w związku z działalnością misyj
ną Kościoła w brazylijskiej rzeczywistości, starania o sprawiedliwość i 
pokój, opracowywanie materiałów na tygodnie modlitwy o jedność
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Chrześcijan oraz stanowiska wobec sytuacji społecznej i politycznej w 
Brazylii. Jednocześnie chciano też utworzyć radę Kościołów; nastąpiło 
to oficjalnie w listopadzie 1982 r. na uroczystym zgromadzeniu ogól
nym w Porto Alegre. Na pierwszego przewodniczącego Krajowej Rady 
Kościołów Brazylii (Conselho Nacional de Igrejas Cristas do Brasil, 
skrót: CONIC?) — wybrano Dom Ivo Lorscheitera, przewodniczącego 
Brazylijskiej Konferencji Biskupów.

Utworzenie CONIC jest jednym z najważniejszych wydarzeń eku
menicznych w najnowszej historii kraju. Od podobnych organizacji w 
innych krajach CONIC różni się tym, że oprócz pięciu Kościołów prote
stanckich należy do niej także Kościół Rzymskokatolicki. Luteranie, 
anglikanie, metodyści, reformowani i zjednoczeni prezbiterianie stano
wią łącznie tylko mały ułamek liczby członków w porównaniu z brat
nim Kościołem Rzymskokatolickim. Mimo to Krajowa Rada Kościołów 
stara się równoprawnie traktować wszystkich członków i składać świa
dectwo, iż możliwe jest prawdziwe partnerstwo między grupami koś
cielnymi, tak nierównymi pod względem liczby członków. Do tej pory 
udawało się jej to — nawet mimo oporów w łonie Kościołów człon
kowskich.

Jedną z istotnych przyczyn trwałości CONIC jest zrozumienie ko
nieczności współpracy Kościołów w obliczu wielkiego zubożenia więk
szości ludności Brazylii. Obrona przeciwko niesprawiedliwości, forso
wanie pilnych postulatów w ochronie zdrowia i szkolnictwie, w ogóle 
walka o przeżycie sprawia, że chrześcijanie różnych wyznań łączą się 
dla solidarnego wyznawania wiary w służbie ludziom. Bezrobotni, lu
dzie wędrujący po kraju w poszukiwaniu miejsca do życia, bezrolni, In
dianie, dzieci i kobiety — miliony cierpiących ludzi słyszą w parafiach 
chrześcijańskich słowa nadziei, przeżywają wspólnotę i przekonują się, 
że wspólnie można coś zmienić.

Rzecznicy humanitaryzmu

Do istotnych zadań Kościołów należy szukanie przyczyn ubóstwa i 
sprawowanie przy tym także swego urzędu profetycznego. Jedną z 
przyczyn zubożenia jest wielkie zadłużenie Brazylii. W 1987 r. przed
stawiciele Krajowej Rady Kościołów Brazylii uczestniczyli w między
narodowych rozmowach ze Wspólną Konferencją ds. Kościoła i Rozwo
ju (GKKE) odbywających się w pobliżu Bonn, w której współpracuje 
Kościół ewangelicki i katolicki Republiki Federalnej Niemiec. Tema
tem rozmów był międzynarodowy kryzys w dziedzinie zadłużenia. W li
ście skierowanym do Kościołów i Wspólnot Północy i Południa zgroma
dzeni tam luteranie, anglikanie, katolicy, ewangelicy reformowani, me
todyści i prezbiterianie zadali sobie pytanie, na czym polega nasza  o d 
p o w ied z ia ln o ść  w o b e c  g o sp o d a rczych  i p o lity c z n y c h  p ro b le m ó w .  
Uczestnicy zwrócili uwagę, ja k  tru d n o  n a m  ja k o  K o ś c io ło m  ze  św ia ta  
d o b ro b y tu  sp ra w ić , by  d zia łacze p o lity c z n i i g o sp o d a rczy  z ro zu m ie li  s y 
tu a c ję  ż y c io w ą  lu d zi zu boża łych . W y d a je  im  się, że  w o ła n ie  o  sp ra w ie 
d liw o ść  to atak na  n ich . — Jednak  su w eren n o śc i za d łu żon ych  n a ro d ó w  
n ie  zagraża ją  ty lk o  czyn n ik i zew n ę trzn e . U tru d n ia  sy tu a c ję  i p o d k o p u 
je  su w eren n o ść  ty ch  k ra jó w  w sp ó łp ra ca  e lit g o sp o d a rczych  k ra jó w  w ie 
rzy c ie li i k ra jó w  d łu żn ik ó w  ora z  tra d ycy jn a  k oru pc ja , feu d a ln e  s tru k 
tu ry  i b iu rok ra c ja  k ra jó w  ro zw ija ją cy ch  się.

Kościoły jako rzecznicy humanitaryzmu wzięły udział w opraco
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waniu następujących projektów: neutralna analiza zasadności długów; 
ponowne oszacowanie i częściowe anulowanie długów; obniżenie opro
centowania; opracowanie koncepcji wzajemnej zależności w gospodar
ce światowej bez niczyjej dominacji; gotowość wierzycieli do rokowań 
wielostronnych. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy sformuło
wali odezwę, która głosi m.in.: P ro s im y  K o śc io ły , w sp ó ln o ty  i w szy s t 
k ich  ch rześc ijan , aby  u w a ża li ten  k ryzys  za  w y z w a n ie  dla s w o je j w ia ry  
i tak s ię  a ngażow a li, by  w y tw o rz y ła  się  p o lity c zn a  w o la  p rz e z w y c ię ż e 
n ia  tego  k ry zy su  w  p o rę  i w  sp o só b  trw a ły . M u s i  on  zosta ć  p r z e z w y c ię 
żon y , a n ie  ty lk o  od roczon y .

CONIC zajmuje się tymi sprawami jednak nie tylko na płaszczyź
nie międzynarodowej, ale i krajowej. Wraz z Coordenadoria Ecumenica 
de Servicos (CESE), powstałą w 1973 r. organizacją mającą na celu 
ekumeniczną koordynację różnych służb, CONIC zwołał w marcu 1988 r. 
seminarium z udziałem przedstawicieli Kościołów brazylijskich, w tym 
także Kościołów nie należących do Rady. W związku z tym stwierdzo
no: C h c ie lib y śm y  p o ją ć  ro zm ia ry  za d łu żen ia  B ra z y lii  (121 m ld  doi. 
a m eryk a ń sk ich ) i ch c ie lib y śm y  zrozu m ieć , ja k  to  za d łu żen ie  od b ija  się  
na s tru k tu rze  g o sp o d a rcze j k ra ju  i w p ły w a  na  ż y c ie  sp o łeczeń stw a . Z a 
d łu żen ie  m ożn a  dziś tra k tow a ć  ja k o  p o tę ż n e  n a rzęd z ie  ucisku . N a ró d  
je s t  w y d a n y  na łaskę m ięd zy n a ro d o w y ch  o rga n iza c ji fin a n sow ych , ja k  
M ię d z y n a ro d o w y  F u n d u sz  W a lu tow y , B a n k  Ś w ia to w y  i K lu b  P a rysk i; 
je s te ś m y  ca łk ow ic ie  w y d a n i na  p a s tw ę  go sp o d a rk i ek sp o rto w e j, op a rte j 
na zu ba ża n iu  sp o łeczeń stw a . R ea su m u ją c : p ro w a d z im y  p o lity k ę  reces ji  
ze  w szy s tk im i tego  sk u tk a m i sp o łe czn ym i, p o lity k ę  in fla c ji (p rz esz ło  
2 0 %  m ies ię c zn ie ), k tóra  n ie  p o d leg a  k o n tro li  i w p ro w a d za  chaos.

Wyraźnie wskazano na jeszcze jeden ważny fakt: jakieś 18 do 20% 
pożyczek nigdy nie dotarło do kraju, tzn. pieniądze te wpłynęły bezpoś
rednio do banków na Północy, na konta skorumpowanych przedstawi
cieli rządu. B ó g  sp ra w ied liw o śc i p o tęp ia  sposób , w  ja k i  k ra je  boga te  i 
m ię d z y n a ro d o w e  in s ty tu c je  f in a n so w e  w  so ju szu  z  m ie js c o w y m i k o ła m i  
p a n u ją c y m i u cisk a ją  i naraża ją  na c ie rp ien ie  b iedn ych , a w ię c  tych, 
k tó rz y  s ta n ow ią  w ięk szo ść  ludnośc i. — N ie  ch od z i ju ż  o  g osp od a rk ę  i 
p o lityk ę , lecz  o  śm ie rć  i życie , d la tego  też je s t  to  sp ra w a  w iary .

Głos sumienia

W oświadczeniu pt. „Wezwanie do wspólnego popierania zasad de
mokracji” Krajowa Rada Kościołów w sierpniu 1987 r. wypowiedziała 
się na temat sytuacji wewnętrznej w kraju: C o ra z  w ię c e j lu d z i n ie  m oże  
za sp ok o ić  k o n ieczn y ch  do  życia , p o d s ta w o w y c h  p o trzeb . R o śn ie  ro z 
pacz. P r o b le m ó w  sp o łe czn y ch  n ie  uda  się o p a n o w a ć  p rz e z  au toryta rną  
in g eren c ję . D o św ia d c z e n ie  m ó w i ra cze j o  p ra w d z iw ie  za k lę tym  k ręgu  
d yk ta tu r  i d em o k ra ty czn y ch  rzą d ów , k tó re  n a stęp u ją  p o  sob ie  w  coraz  
k ró tszy ch  od stęp a ch  czasu. N a w e t  d yk ta tu ry  n ie  ro zw ią zu ją  p ro b le 
m ó w  sp o łeczn ych , lecz  tłu m ią  j e  i w  coraz w ięk szy m  s to p n iu  p rze szk a 
d za ją  n ie z b ęd n e j d em ok ra tyza c ji. D o k try n a  n a ro d o w eg o  b ezp ieczeń s t 
w a  i p o rzą d k u  n ie  s ta n ow i rozw ią za n ia  p ro b le m u  b ied y  i n ędzy . P i ln y m  
n a k a zem  ch w ili  je s t  n ie  d ła w ien ie  s łu szn ych  żą da ń  sp o łeczn ych , lecz  
ich  sp e łn ien ie . O zn a cza  to  zd ecy d o w a n ą  w a lk ę  o u trzym a n ie  d em ok ra 
c ji i p r z y w ró c e n ie  zaufan ia  i nadziei.

W dziedzinie praw człowieka CESE jest najaktywniejszą organiza
cją w kraju. CESE została założona wspólnie przez Konferencję Bisku
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pów Katolickich, Kościół Episkopalny, Metodystów, Kościół Zielono
świątkowy „Brazylia dla Chrystusa” i Misję Prezbiteriańską w Brazy
lii. Później dołączył się do niej także Kościół Ewangelicki Wyznania 
Luterańskiego. CESE jet popierana przez Światową Radę Kościołów i 
uważa się za organizację, która o p ra co w u je  i o cen ia  p ro jek ty , m a ją ce  
p o m a g a ć  ca łym  s p o łe c z eń s tw o m  — bez  d y sk rym in a c ji g o sp o d a rcze j, r e 
l ig ijn e j czy  ra sow e j. Kiedy w kraju panowała jeszcze dyktatura wojsko
wa, CESE spełniła ważne zadanie: wydała tekst deklaracji praw czło
wieka i w milionowym nakładzie rozesłała go do wszystkich parafii z 
zaleceniem tworzenia grup praw człowieka. Faktycznie tak się stało; 
dziś w całym kraju istnieje przeszło 200 takich grup, wspieranych przez 
CESE. Trzeba tu jeszcze dodać, że grupy te — w odróżnieniu od Amne
sty International — zabiegają nie tylko o prawa polityczne, ale intere
sują się przede wszystkim prawami społecznymi, które w dzisiejszej sy
tuacji Brazylii muszą mieć pierwszeństwo.

Walka o życie

Kolejną organizacją ekumeniczną jest Ekumeniczne Centrum Do
kumentacji i Informacji (CEDI), także wspomagane przez Światową 
Radę Kościołów. W ostatnich latach Centrum to, które samo nie jest 
bezpośrednio związane z żadnym Kościołem, starało się o ściślejsze 
związki z Kościołami. CEDI zajmuje się m.in. intensywnie problemami 
ekologicznymi w Brazylii.

Stało się tymczasem truizmem, że „człowiek niszczy przyrodę” . Ale 
jak sobie wyobrażamy tego człowieka? Kto go reprezentuje? Państwo? 
Koncerny ponadnarodowe? Ślepa polityka eksportowa, w której chodzi 
wyłącznie o napływ dewiz? Kto płaci za to wszystko? Ile gmin ginie? Ile 
tysięcy robotników musi liczyć się z utratą zdrowia wskutek zatruwa
nia powietrza, wody i produktów żywnościowych? Dla chrześcijan jest 
to walka o życie. Trzeba kwestionować taki model rozwoju, który opie
ra się na niepohamowanym kapitalizmie i w którym gminy o niczym 
nie współdecydują. Kwestia ekologiczna to kwestia polityczna.

Na zakończenie trzeba jeszcze źauważyć, że ekumenizm brazylijski 
nie zajmuje się zbytnio dyskusjami dogmatycznymi; chrześcijan róż
nych wyznań zbliżają raczej we wspólnych działaniach wyzwania dnia 
powszedniego. Dom Helder Camara powiedział kiedyś: Jeśli m a rzysz  
sam otn ie , to  p o z o s ta je  to  m a rzen iem  — je ś l i  m a rzy m y  w sp ó ln ie , sta je  
się to  rzeczyw isto śc ią . Wiarygodność jedności sprawdza się w dniu po
wszednim.

Silvio Schneider

(Przekład z czasopisma „Überb lick” , Hamburg, 9/1988)

Tłum.: J. Kruczyńska
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JOHN R. MOTT
NAJWIĘKSZY BUDOWNICZY STRUKTUR RUCHU EKUMENICZNEGO

W  środowiskach ekumenicznych panuje zasadnicza zgodność co do tego, że najwięk
szy w pływ  na historię i rozwój ruchu ekumenicznego w  X X  stuleciu wywarł John R. 
Mott. Istnieją przynajmniej trzy powody, dla których ruchowi ekumenicznemu nie wolno 
nigdy zapomnieć'o tym człowieku.

Po pierwsze, John R. Mott był największym budowniczym struktur ekumenicznych, 
istniejących do chwili obecnej. Stworzył dwie ważne chrześcijańskie organizacje świato
we: Św iatowy Zw iązek Studentów Chrześcijańskich (W orld Student Christian Federa
tion, skrót: WSCF), w  1895 r., i M iędzynarodową Radę Misyjną (International Missionary 
Council, skrót: IMC), w  1921 r. Przyczynił się do utworzenia wielu narodowych wspólnot 
chrześcijańskich, brał udział w  rekonstruowaniu światowej organizacji Chrześcijańskich 
Związków Młodych Mężczyzn (Young Men’s Christian Association, skrót: YM CA) i odegrał 
wybitną rolę w  powołaniu do życia Światowej Rady Kościołów (skrót: ŚRK). Krótko mówiąc: 
Mott stworzył wiele struktur, z których ruch ekumeniczny korzysta do dnia dzisiejszego.

Druga przyczyna, dla której należy zachować w  pamięci Motta, to ta, że dał nam w iz
ję uniwersalnego wymiaru wspólnego powołania chrześcijańskiego. Na przełomie X IX  i 
X X  wieku nie było w ielu ludzi, którzy posiadali rzeczywiście uniwersalne rozumienie 
chrześcijańskiego zadania. W prawdzie działali w ielcy misjonarze, ale nie istniało poczu
cie, że uniwersalizm chrześcijański obejmuje w  perspektywie misyjnej cały świat, jak i 
budowę społeczności chrześcijańskiej, do której mogą wnieść wkład wszyscy chrześcija
nie we wszystkich częściach świata. W  okresie, w  którym Zachód był głęboko przekonany 
o tym, że jest najważniejszym ośrodkiem chrześcijańskim i swoje skarby musi jedynie roz
dzielić m iędzy resztę świata, Mott był jednym z pierwszych, którzy spostrzegli, że musi 
dojść do tego, aby chrześcijanie we wszystkich częściach świata byli jednocześnie tymi co 
dają i tymi co biorą. Kiedyś powiedział: Winny jestem wdzięczność wszystkim wyzna
niom chrześcijańskim, po czym dodał: ... zwłaszcza prawosławnym i kwakrom, obejmu
jąc tym samym pełne spektrum rodziny chrześcijańskiej. Jeśli nawet istnieli inni ludzie, któ
rzy reprezentowali podobną jak on koncepcję uniwersalizmu chrześcijańskiego, to jednak 
należał on do tych niewielu, którzy naprawdę zgodnie z nią postępowali. Wystarczy tylko 
uzmysłowić sobie, co na początku bieżącego stulecia oznaczało organizowanie posiedzeń 
światowych nie tylko w  krajach zachodnich, lecz także w  Tokio i Pekinie. I wystarczy zdać 
sobie sprawę, że Mott przyczynił się w  dużej mierze do ukształtowania pierwszej grupy 
przywódców kościelnych z młodych Kościołów Azji, A fryki i Ameryki Łacińskiej.

Trzeci powód, dla którego nie można o nim zapomnieć, to ten, że własnym życiem 
udowodnił, co chrześcijanin może uczynić z pełnego poświęcenia.

Młodość, studia i nawrócenie

John R. Mott urodził się 25 maja 1865 r. w  Sullivan County (stan N ow y Jork), w zra
stał natomiast na środkowym zachodzie USA, w  stanie Iowa. Ojciec jego był handlarzem
drzewa, przez w iele lat pełnił też funkcję burmistrza niewielkiego miasteczka Postville.
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Zasady w iary chrześcijańskiej przyswoiła mu matka, która była członkiem Kościoła me- 
todystycznego. Mott sam wspominał później, że porzucił świadomie szkołę chrześcijańs
ką, bo chciał ujść wpływom  religijnym. Wstąpił do znanego Uniwersytetu Cornelia w  It
hace, stan Now y Jork, aby przygotować się do zawodu prawnika, i to z postanowieniem 
robienia pieniędzy i kariery politycznej.

Dla Johna R. Motta jako studenta decydujące znaczenie miały dwa spotkania.
Dnia 14 stycznia 1886 r. pojaw ił się w  uniwersytecie znany gracz w  krykieta —  J. K y- 

naston Studd, który przyw iózł kolegom amerykańskim orędzie od studentów angielskich. 
Podczas Światowej Konferencji M łodzieży Chrześcijańskiej w  Amsterdamie, w  1939 r., 
74-letni Mott tak wspominał to wydarzenie: Poszedłem na wykład z ciekawości. Gdy 
wchodziłem na salę, referat już się zaczął. Pierwsze słowa, które usłyszałem, brzmiały: 
Troszczysz się o wielkie rzeczy dla siebie? Nie czyń tego! Staraj się najpierw o królestwo 
Boże i o Jego sprawiedliwość. Ze wstydem muszę przyznać, że wówczas nie wiedziałem, 
skąd słowa te pochodziły. Mimo to przeszyły one me serce jak strzała, a wywody mówcy 
wstrząsnęły moim sumieniem. Wychodziłem stamtąd świadom tego, że w moim wnętrzu 
rozgrywa się największa walka mego życia. Wystarczy, gdy powiem, że dzięki szczegóło
wej i pokrzepiającej radzie angielskiego wizytatora walka ta zakończyła się tak, iż wspo
mniane słowa Chrystusa —  „Staraj się najpierw o królestwo Boże i o Jego sprawiedli
wość” —  przyjąłem za drogowskaz mego życia.

Jeszcze z tego samego roku pochodzi relacja z drugiego spotkania. Z in icjatywy sek
cji studenckiej YM CA odbyła się latem I Międzynarodowa Konferencja Studentów Chrze
ścijańskich, która była wypełniona pracą biblijną i rozmowami na tematy religijne. Prze
wodniczącym i duszą tego posiedzenia był znany kaznodzieja przebudzeniowy —  Dwight 
L. Moody (1837-1899). Mott, wraz z wielu innymi kolegami-studentami, uległ jego w pły
wom. Z 250 uczestników konferencji w  Massachusetts stu wyraziło chęć przystąpienia do 
Studenckiego Ruchu Ochotników Misyjnych. Mott był jednym z nich. Nocne spotkania, 
wypełnione kazaniami, składaniem wyznania w iary i wspólną modlitwą, stały się dla 
niego jednym z najważniejszych przeżyć życiowych.

Dla Johna Motta nadszedł teraz moment decyzji. Z jego korespondencji wynika, że 
prowadził w  tym czasie intensywne rozmowy z przyjaciółmi i współtowarzyszami z 
YM CA. „Napisałem swemu ojcu —  wspominał później Mott —  że posadą, którą dla mnie, 
jedynego syna, trzymał, może teraz dysponować w  inny sposób, gdyż usłyszałem wezwa
nie mego Pana i M istrza” .

Działalność w YMCA

Pierwszym terenem działalności J.R. Motta była YM C A na Uniwersytecie Cornelia. 
Uzyskuje miano szczególnie pracowitego kierownika tej organizacji, bo też w  przeciągu 
krótkiego czasu liczba członków wzrosła dziesięciokrotnie. W  1888 r., po ukończeniu stu
diów, otrzymuje propozycję pracy w  krajowej YM CA. Po pewnym wahaniu zgadza się na 
roczną próbę. W  ten sposób otw iera się przed nim nowy, w iększy obszar odpow iedzia
lności. Pracy tej pozostał w ierny przez kilkadziesiąt lat. Był sekretarzem generalnym 
sekcji studenckiej Y M C A  oraz przewodniczącym  Studenckiego Ruchu Ochotników 
Misyjnych.

Mott, wszystko co przedsięwziął, starał się realizować z energią i determinacją. Po
trafił przekonywać zamożnych ludzi, by łożyli pieniądze na działalność wśród młodzieży 
chrześcijańskiej. Prowadził surowy tryb życia, przepełniony regularną i intensywną mo
dlitwą oraz lekturą Pisma Św. Dzięki umiejętnemu gospodarowaniu czasem mógł nie ty l
ko uporać się z w ielkim  nawałem pracy, lecz także z wypełnianiem potrzeb duchowych.

YM C A  jako organizacja światowa pielęgnowała szczególnie kontakty Kościołami 
prawosławnymi i zawsze starała się o to, aby w  krajach o większości prawosławnej pro
wadzić działalność jedynie w  porozumieniu z miejscowymi przywódcami kościelnymi. 
Na szczególną uwagę zasługują trzy konferencje z udziałem kierownictwa YM C A  i czoło-
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wych osobistości z Kościołów prawosławnych, którym przewodniczył J.R. Mott. Odbyły 
się one: w  1928 r. w  Sofii (Bułgaria), w  1930 r. w  Kephissia (Grecja) i w  1933 r. w  Bukare
szcie (Rumunia). Podczas ostatniej z nich przyjęto następującą uchwałę:

Jest rzeczą zrozumiałą, że w krajach o większości prawosławnej praca YMCA będzie 
prowadzona zgodnie z zasadami Kościoła prawosławnego i w konsultacji z jego przywód
cami (...) Forma organizacyjna (krajowej YMCA) winna wyrastać z życia i potrzeb danego 
narodu, zwłaszcza z jego życia kościelnego.

Podobne zasady Mott zalecał stosować w  pracy YM C A  w  środowisku katolickim. 
Sprawą tą zajmiemy się bliżej omawiając działalność YM C A  w  Polsce.

Z  funkcji przewodniczącego Światowej Organizacji YM C A  Mott zrezygnował dopie
ro w  1947 r., tj. w  wieku 82 lat.

Światowy Związek Studentów Chrześcijańskich

^  1891 r. Mott został wydelegowany na międzynarodową konferencję YM C A  w  Am 
sterdamie. Ta pierwsza podróż do Europy stać się miała początkiem szerszej działalności. 
Tutaj bowiem uświadomił sobie, jak wielkim  zadaniem mogłoby być zgromadzenie mło
dzieży studenckiej z wszystkich kontynentów, młodzieży, którą łączy ta sama sprawa i ta 
sama wiara. Z jego inicjatywy w  1895 r. w  starym klasztorze św. Brygidy w  Vadstena 
(Szwecja) zebrała się niewielka grupa studentów z kilku krajów, zakładając Św iatowy 
Zw iązek Studentów Chrześcijańskich.

Mott od samego początku zdawał sobie sprawę, że organizacja ta może wywrzeć 
w ielki wpływ  na sprawę zjednoczenia Kościołów. Toteż jeszcze w  tym samym 1895 r. p i
sał:

Światowy Związek (...) zjednoczy duchowo studentów świata (...) Czyniąc to, osiąg
nie jeszcze coś istotniejszego — przyspieszenie odpowiedzi na modlitwę Pana, „aby wszy
scy stanowili jednon. Czytamy i słyszymy o staraniach na rzecz jedności chrześcijańskiej. 
W najnowszych czasach nie istniał z całą pewnością bardziej optymistyczny kierunek ro
zwoju prowadzący w stronę duchowej jedności chrześcijaństwa, niż Światowy Związek 
Studentów Chrześcijańskich, który przyszłych przywódców Kościoła i państwa jednoczy 
do wspólnych celów i pracy.

Bezpośrednio po założeniu WSCF, Mott udał się w  dwuletnią podróż po świecie. Dr 
W illem  A. Visser’t Hooft, w ieloletni sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, 
określił tę wyprawę jako „najowocniejszą podróż ekumeniczną, którą kiedykolwiek ktoś 
podjął od czasów Apostoła Paw ła” . Bo też jej rezultat był imponujący: gdy w  1897 r. Mott 
wrócił do domu, W SCF posiadał już 70 organizacji krajowych.

Pod wpływem J.R. Motta, W SCF stał się szybko organizacją o zasięgu światowym i o 
prawdziw ie ekumenicznym charakterze. Szczególnie w iele wysiłku wkładał Mott w  po
zyskanie współpracy chrześcijan A z ji i A fryki, gdyż był przekonany —  że we wspólnocie 
wyznawców Chrystusa każdy uczynię od drugiego i każdy drugiemu coś daje. Zorganizo
wana przezeń konferencja w  Tokio, w  1907 r. była pierwszą chrześcijańską konferencją 
światową zorganizowaną na kontynencie azjatyckim. Cztery lata później Mott zorganizo
wał w  Konstantynopolu inną konferencję, która znowu, po wielu latach izolacji, zgroma
dziła przedstawicieli Kościołów Wschodnich i Zachodnich.

Z  okazji konferencji w  Konstantynopolu M ott pisał: Kiedyż, od czasów wczesnych 
soborów, odbyło się zgromadzenie, które reprezentowałoby niemal całe chrześcijaństwo? 
Miał pełne prawo tak napisać, gdyż uczestniczyli w  nim prawosławni, chrześcijanie 
wschodni (syryjscy, armeńscy, koptyjscy), protestanci i katolicy. Konferencja otrzymała 
błogosławieństwo patriarchy Konstantynopola i innych przywódców Kościołów wschod
nich. Jej celem było rozszerzenie chrześcijańskiego ruchu studentów na cały Bliski 
Wschód. A le  zanim to mogło nastąpić, trzeba było wyjaśnić przywódcom Kościołów 
wschodnich, że w  ramach WSCF każdy student, niezależnie od przynależności kościelnej, 
ma równe prawa. Obawy przywódców Kościołów wschodnich wynikały stąd, że W SCF
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powstał z inicjatywy studentów protestanckich, oni też stanowili zawsze większość czło
nków tej organizacji. M ott jednak zadbał o to, aby zasady tej organizacji n ie zawierały 
niczego, co wykluczałoby katolików lub prawosławnych z pełnego członkostwa.

W  powyższym kontekście na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że Mott, amerykański me
todysta i człowiek świecki, przewodniczył w  1913 r. pierwszej konferencji przedstawicie
li różnych odłamów Kościoła syryjskiego w  Indiach. Zaproszenie go w  charakterze me
diatora wobec zwaśnionych stron dowodziło, jak wielkim  zaufaniem darzyli go przywód
cy wschodniego chrześcijaństwa.

M ott w idział jedną z podstawowych funkcji WSCF w kształceniu „przywódców  ru
chu ekumenicznego” . Realizacja tego zadania przekroczyła wszelkie oczekiwania. W y
starczy powiedzieć, że zdecydowana większość pionierów jak i późniejszych działaczy 
ruchu ekumenicznego swoje pierwsze doświadczenia ekumeniczne poczyniła właśnie w  
WSCF. Członkami tej organizacji byli m.in.: Nathan Sóderblom, W illiam  Tempie, Samu
el Azariah, Suzanne de Dietrich, Germanos Strenopoulos, Visser’t Hooft, Philip Potter —  
i inne wybitne postaci ruchu ekumenicznego.

J.R. Mott stał się nie tylko inicjatorem i organizatorem WSCF, lecz także jego ducho
wym ojcem. Funkcję sekretarza generalnego pełnił w  latach 1895-1920, lecz —  według 
Visser’t Hoofta —  jeszcze w  połowie lat dwudziestych odnosiło się wrażenie, że Mott jest 
ucieleśnieniem Światowego Związku Studentów Chrześcijańskich. Było to swego rodzaju 
osobliwością, gdyż 60-letni Mott nie mógł już w  pełni rozumieć problemów, którymi żyła 
młodzież w  trzecim dziesięcioleciu bieżącego stulecia.

Konferencja w Edynburgu (1^10) i działalność w ruchu misyjnym

W  1908 r., podczas jednej z konferencji studenckich, przedłożono M ottow i plan szko
ckiego towarzystwa misyjnego dotyczący zorganizowania Światowej Konferencji M isyj
nej w  Edynburgu. Szkoci pragnęli, aby już prace przygotowawcze odbywały się przy 
udziale sił międzynarodowych. Poproszono Motta o pomoc. Jeszcze w  tym samym roku 
zdołał on pozyskać współpracę wielu właściwych organizacji amerykańskich i utworzyć 
Kom itet Przygotowawczy. Podjęto szerokie studia przygotowawcze, dotąd nie stosowane 
na poprzednich konferencjach. Ustalono osiem tematów i ich opracowanie powierzono 
odpowiednim komisjom. Ten sposób postępowania stał się wzorem dla późniejszych po
siedzeń ruchu ekumenicznego.

1910 rok, w  którym zebrała się Światowa Konferencja Misyjna w  Edynburgu, uwa
żany jest powszechnie za datę narodzin ruchu ekumenicznego. Mott przewodniczył obra
dom tej konferencji, a po jej zakończeniu wybrano go przewodniczącym Komitetu Kon
tynuacji Pracy. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że był to wybór niespodzie
wany: M ott nie reprezentował żadnego większego towarzystwa misyjnego, a także nie 
posiadał większego doświadczenia misyjnego. Jednakże z literatury na temat przygoto
wań, przebiegu i wcielania w  życie uchwał I Światowej Konferencji Misyjnej wynika nie
dwuznacznie, że M ott odegrał pod każdym względem decydującą rolę.

W  słowie końcowym J.R. Mott powiedział: Czyż nie było dla nas głębokim upokorze
niem, gdy odkryliśmy, że największa przeszkoda w rozprzestrzenianiu chrześcijaństwa 
tkwi w nas samych (...) Odważam się stwierdzić, że Kościół nie podjął jeszcze poważnej 
próby przybliżenia żywego Chrystusa wszystkim żywym ludziom. Rzeczywistość Chry
stusa oznacza, że musimy zrewidować nie tylko nasze plany w odniesieniu do Jego Króle
stwa, lecz że z jeszcze większą wiernością musimy zrewidować plany, które dotyczą na
szego własnego życia (...) Koniec Konferencji jest początkiem podboju. Koniec planowa
nia jest początkiem działania.

Jak wspomniano, Mott został przewodniczącym Komitetu Kontynuacji Pracy, stałe
go organu międzynarodowej współpracy. Decyzja w  tej sprawie miała poważne znacze
nie, gdyż Kom itet stał się prototypem późniejszych form organizacyjnych ruchu ekume
nicznego.
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Gdy w  1921 r. Kom itet Kontynuacji Pracy przekształcił się w  M iędzynarodową Radę 
Misyjną, było dla wszystkich rzeczą oczywistą, że najlepszym kandydatem na przewod
niczącego tej organizacji jest John Mott. On też przewodził II i I II  Światowej Konferencji 
Misyjnej, które odbyły się w  1928 r. w  Jerozolimie i w  1938 r. w  Tambaram k. Madrasu. 
Funkcję swą złożył w  1941 r.

Jako przewodniczący Międzynarodowej Rady Misyjnej odbywał dalekie i długotrwa
łe podróże. Do najważniejszych należały: podróż do A z ji —  na przełomie 1912 i 1913 r., 
na Bliski Wschód —  w  1924, na obszar Pacyfiku —  na przełomie 1925 i 1926 r., do A fryk i 
—  w  1934 r. Przy tej okazji organizował w iele konferencji regionalnych i krajowych, któ
re były przygotowywane z charakterystyczną dla niego dokładnością. Przedmiotem jego 
szczególnej troski było przejmowanie przez autochtonów odpowiedzialności za zwiasto
wanie chrześcijańskie i struktury kościelne. Pod jego wpływem  MRM przyjęła zasadę, że 
poczynając od II Światowej Konferencji Misyjnej połowę delegatów stanowić winni au
tochtoniczni działacze misyjni i że połowa z nich nie może przekroczyć 35 roku życia. 
M ottowi chodziło o to, aby konferencje były zgromadzeniami nie czcigodnych seniorów, 
lecz ludzi młodych, gorliwych i gotowych do ponoszenia ryzyka.

Inną, w ielką zasługą Johna Motta było doprowadzenie do utworzenia wielu krajo
wych rad chrześcijańskich, ekumenicznych organizacji w  A z ji i A fryce, które w  swoich 
krajach przyczyniły się poważnie do powstania samodzielnych Kościołów.

Współtwórca Światowej Bady Kościołów

Krótko po utworzeniu Międzynarodowej Rady Misyjnej (1921) ukonstytuowały się tak
że dwa dalsze nurty ruchu ekumenicznego: Praktyczne Chrześcijaństwo (Sztokholm 1925) 
oraz Wiara i Ustrój (Lozanna 1927). Mott nie brał bezpośredniego udziału w  tych przedsię
wzięciach. Pojawia się jednak w 1937 r. w  Oxfordzie i Edynburgu, gdzie kolejne światowe 
konferencje Praktycznego Chrześcijaństwa oraz Wiary i Ustroju miały zadecydować o połą
czeniu obu nurtów ruchu ekumenicznego i utworzeniu Komitetu Tymczasowego Światowej 
Rady Kościołów, Właśnie Mottowi przypadła trudna rola obrony tego planu przed zarzutami z 
różnych stron. Najcięższy pochodził od anglikańskiego biskupa Gloucester, Arthura C. 
Headlama. Replika Motta dowodzi jak wielkim był on dyplomatą. Mówił: Jestem głęboko po
ruszony słowami biskupa Gloucester. Mam do niego jak największe zaufanie, ale muszę pozo
stać wiemy własnemu sercu. Potem następuje twarde i zdecydowane stwierdzenie: Plan stwo
rzenia Światowej Rady Kościołów jest kamieniem węgielnym mostu, który tutaj budujemy.

Rok później, podczas III Światowej Konferencji Misyjnej w  Tambaram, Mott musiał 
znowu bronić idei utworzenia Światowej Rady Kościołów, tym razem w  trudnych dysku
sjach z przedstawicielami misji i młodych Kościołów A z ji i A fryki. W  Tambaram posta
nowiono powołać Kom itet Łączności między M RM a Komitetem Tymczasowym ŚRK. 
Jego przewodniczącym został Mott. Mimo zaawansowanego wieku energicznie kierował 
tym organem, który zajmował się badaniem wspólnych zadań i wspólnej odpowiedzial
ności obu rad oraz ułatwiał Kościołom A zji i A fryk i przystępowanie do ŚRK.

Gdy w  1938 r. powołano do życia, w  Utrechcie (Holandia), Kom itet Tymczasowy 
ŚRK, zwrócono się do Motta, by objął stanowisko jednego z trzech wiceprezydentów. W  
trudnym okresie drugiej wojny światowej przyczynił się poważnie do propagowania idei 
ŚRK, zwłaszcza wśród młodych Kościołów. N ie było w ięc przypadkiem, że podczas nabo
żeństwa w  Nieuwe Kerk w  Amsterdamie, w  1948 r., inaugurującego oficjalne powołanie 
do życia Światowej Rady Kościołów, właśnie jego, jako pierwszego, poproszono o zabra
nie głosu. Powiedział: Weszliśmy w okres historii Kościoła, który stawia wobec nas naj
wyższe wymagania. Chcąc im podołać, będziemy musieli posłużyć się całą mądrością na
bytą w życiu świeckim i kościelnym...

W  Amsterdamie wybrano Motta na stanowisko prezydenta honorowego ŚRK. W ybór 
ten potw ierdziło również II Zgromadzenie Ogólne w  Evanston, w  1954 r. N ie  dożył jed
nak końca kadencji, gdyż zmarł 31 stycznia 1955 r., w  wieku 90 lat.
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Kontakty z Polską

John R. Mott odwiedzał Polskę czterokrotnie: w  1920, 1924, 1927 i 1933 r. Celem tych 
w izyt było zapoznanie się z działalnością YMCA w naszym kraju. Podczas pobytu w  1927 
r. przewodniczył także międzynarodowej konferencji poświęconej misji wśród Żydów, 
która odbyła się w Warszawie z inicjatywy Międzynarodowej Rady Misyjnej, której — jak 
nam wiadomo —  był przewodniczącym.

YM CA, czyli Chrześcijański Związek Młodych Mężczyzn, zjawiła się w Polsce w  1919 
r. wraz z armią gen. Józefa Hallera. 8 grudnia 1923 r. przekształciła się w  związek polski, 
przyjmując nazwę: Polska YM CA. W  tym dniu Amerykańska \7M CA przekazała Polskiej 
YM C A  całą własność.

John R. Mott jako przewodniczący Amerykańskiej YM C A zorganizował w 1920 r. 
ogromną pomoc materialną i kulturalną dla wojska polskiego zaangażowanego w  tym 
czasie w  wojnę ze Zw iązkiem  Radzieckim. W  późniejszym okresie pomoc ta objęła stu
dentów. Jego zasługi w  tej dziedzinie były wysoko oceniane przez najwyższe czynniki 
państwowe. W  lipcu 1920 r. przyjął go na audiencji Naczelnik Państwa —  Józef Piłsuds
ki. Podczas drugiej w izyty, w  1924 r., władze polskie nadały mu Krzyż Komandorski z 
Gwiazdą Orderu Polonia Restituta. Udekorował go ówczesny minister wojny Władysław 
Sikorski. N ie licząc g łó w ‘państw, było to wówczas najwyższe odznaczenie państwowe 
nadane cudzoziemcowi od chwili ustanowienia tego orderu w  1921 r. W  przemówieniach, 
wygłaszanych z tej okazji, porównywano Motta z dwoma wielkim i Amerykanami: prezy
dentem Thomasem Wilsonem i Herbertem Hooverem, z których każdy na swój sposób 
przyszedł z pomocą Polakom.

Za pełną aprobatą Johna Motta, Polska YM CA była od samego początku budowana 
świadomie jako zw iązek o profilu katolickim. Eksperyment ten odniósł pełny sukces. 
YM C A  cieszyła się poparciem wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego, szcze
gólnie popularna była w  środowiskach nauczycieli akademickich. Np. na czele krakows
kiego oddziału YM C A  stał rektor UJ, chemik światowej sławy —  prof. Leon Marchlewski, 
a w  składzie zarządu znajdujemy takie nazwiska, jak prof. Stanisław Estreicher —  znany 
bibliograf i prof. Roman Dyboski —  historyk literatury angielskiej. W pierwszych latach 
Polska YMCA działała w  Warszawie, Krakowie i Łodzi, później także w  Poznaniu i Gdyni.

Episkopat katolicki nie lubił YM CA, wielokrotnie była ona przedmiotem krytyki ze 
strony arcybiskupa warszawskiego kard. Aleksandra Rakowskiego i innych biskupów. 
Zjazd katolicki w  Gnieźnie w  1924 r. podjął następującą uchwałę:

Nie odmawiając wdzięczności za usługi filantropijne oddane w swoim czasie przez 
YMCA, (Zjazd) przypomina rozstrzygnięcie Stolicy Świętej i episkopatu polskiego zabra
niające udziału w YMCA dla jej działalności religijnej; (Zjazd) wyraża zdziwienie z po
wodu uroczystego przyjęcia zgotowanego w ostatnim czasie w Krakowie —  przedstawicielo
wi YMCA, dr Mottowi. Zważywszy, że pod pozorem propagandy religijnej wnosi się do kra
ju naszego niezgodę wewnętrzną oraz niepokoje religijne, społeczne i polityczne, (Zjazd) 
apeluje do ciał ustawodawczych i rządu państwa i jego władz administracyjnych, aby bacz
ną tej robocie poświęcały uwagę, czuwając zwłaszcza nad tym, ażeby osoby i druki tej pro
pagandy —  zagrażające także ładowi państwa —  nie miały wstępu w jego granice.

Mott w opinii wybitnych ekumenistów i teologów

W ILLEM  A. VISSER’T HOOFT:

Często dowcipkowaliśmy z powodu sloganów, które powtarzały się we wszystkich 
jego przemówieniach. O każdym kryzysie mówił, że jest „szansą” , a czekające nas lata 
były zawsze „najlepsze” . A le  nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że on w  to naprawdę 
wierzył. Czasami śmialiśmy mu się w  twarz, gdy rzucał na lewo i prawo zbyt obrazowymi 
wyrażeniami, np. gdy objaśniał, że potrzebni są nam mówcy, których mowy „tryskają jak
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żywa woda źródlana” . Na szczęście miał poczucie humoru. I stale w ielkie wrażenie robiło 
na nas jego całkowite oddanie się jednemu celow i —  realizacji Królestwa Bożego. Podzi
wialiśmy także jego zrozumienie dla prawdziwych priorytetów i jego koncepcję strategii 
chrześcijańskiej obejmującej cały świat...

Podczas mojej pracy dla Chrześcijańskiego Związku Młodych Mężczyzn, przewodniczą
cym był John R. Mott. Każdemu posiedzeniu, któremu przewodniczył, nadawał charakter 
rozstrzygającego wydarzenia w  historii Królestwa Bożego; w  każdym uczestniku konferen
cji wzbudzał wrażenie, że jest powołany do militia Christi; każda kwestia była widziana w 
szerokim kontekście. Na wielkich zgromadzeniach miało to bardzo pozytywne skutki, gdyż 
pomagało uczestnikom wyjrzeć poza własny ograniczony horyzont. Natomiast posiedzenia 
komitetów były trudniejsze. W  kwestiach spornych —  zwłaszcza teologicznych —  imponują
ce uogólnienia Motta nie były pomocą. Kiedyś przy takiej okazji powiedział: „M oi Panowie, 
z waszych subtelnych różnic teologicznych nie rozumiem ani słowa” . Lecz jego zasługą po
zostaje, że ani przez chwilę nie pozwolił nam zapomnieć o wielkości i pilnej potrzebie nasze
go ekumenicznego zadania (Die Welt war meine Gemeinde..., s. 29 i 419).

MARC BOEGNER:

(Mott) przybył też do Paryża, gdy studiowałem tam teologię. Niezapomniany pozo
stał mi wieczór, który poświęcił małej grupie młodych ludzi z koła studentów protestanc
kich. Z  niezrównanym talentem starał się przedstawić poglądy na odpowiedzialność 
chrześcijańską za świat oraz zapoznać młode pokolenie z zadaniem „pozyskania” świata 
dla Chrystusa —  zadaniem, które można jedynie wypełnić w  pokornej służbie apostols
kiego powołania urzeczywistnionego w  jedności. W idzę go jeszcze przed sobą, czterdzie
stolatka w  pełni sił twórczych, w idzę jego spojrzenie, które gęste brw i czyniły jeszcze 
przenikliwszym, w idzę jego charakterystyczną gestykulację. Słyszę jeszcze jego krótkie, 
dosadne słowa (...) Jakże często potem używał podobnych słów, lecz powtarzał je stale z 
autorytetem w iary pewnej swego źródła i celu (Ein Leben für die Oekumene..., s. 32).

KAROL BARTH:

Zna on tylko jedną melodię, ale dobrą: jest nią ewangelizacja, ludzkość dla Jezusa i 
Jezus dla ludzkości (...) Jest on osobowością, a więc kimś, komu poświęcamy przemówie
nia i książki (...) Takie odniosłem wrażenie, słuchając jego wykładów w  Genewie (E. Busch, 
Karl Barths Lebenslauf ..., s. 60; wrażenie młodego Bartha ze spotkania w  1911 r.).
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MARIAN TADEUSZ LUBECKI 
PREKURSOR EKUMENIZMU W  POLSCE

Marian Lubecki, urodzony 8 kwietnia 1888 roku, był od wczesnej młodości człow ie
kiem o umysłowości wybitnie wolnomyślicielskiej i racjonalistycznej, choć nie pozbawio
nej pewnego sui generis mistycyzmu. Z  pewnością dlatego nawet w  czasach, gdy był już 
współzałożycielem i pierwszym wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia W ol
nomyślicieli Polskich (1920-1924) i głównym współpracownikiem miesięcznika „M yśl 
W olna” , to nawet w tedy —  jak słusznie stwierdza jego biograf w  Polskim Słowniku B io
graficznym —  Marian Lubecki —  nigdy nie podawał się za ateistę, lecz tylko za bezwyz
naniowca, choć formalnie wystąpił z Kościoła katolickiego dopiero w  r. 1933. Taką po
stawę motywował tym, że ruch wolnomyślicielski powinien jednoczyć zarówno ateistów, 
jak i wolnomyślnych racjonalistów religijnych. Z powyższego wyraźnie w idać na jak sze
rokiej podstawie rozw ijała się myśl ekumeniczna Mariana Lubeckiego. Gdy go poznałem 
gdzieś na przełomie 1934 i 1935 roku, był już członkiem Zarządu Stowarzyszenia Obrony 
Wolności Sumienia w  Polsce. Ja w  owym czasie, jako założyciel i działacz Związku „Bra
ci Unistów” , byłem prześladowany z powodu prowadzonej działalności. Odnosiłem w ra
żenie, że na tle naszego wówczas dość ciemnego nieba religijno-ekumenicznego Lubecki 
był jedną z najjaśniej świecących gwiazd. To właśnie on zachęcił mnie do dalszego dzia
łania na rzecz szeroko pojętego ekumenizmu przekraczającego ramy eklezjalno-dogma- 
tyczne.

On także utw ierdził mnie w  przekonaniu, które zresztą od dawna żywiłem, że chrześ
cijanie nie mogą być osamotnieni w  swojej jedności, w  swoim działaniu ekumenicznym, 
lecz powinni razem z wyznawcami innych religii, a nawet z niewierzącymi humanistami, 
współpracować dla dobra swego i całego świata; albowiem jedność chrześcijańska, o któ
rej m ówił Chrystus, nie może być skierowana przeciwko komuś, lecz zgodnie z wolą 
Chrystusa —  musi służyć dla dobra wszystkich.

Wobec tego można z całą pewnością stwierdzić, że był on niewątpliw ie jednym z bar
dzo nielicznych u nas w  Polsce prekursorów ekumenizmu, i to w  tak szerokiej postaci. —  
A  trzeba przy tym pamiętać, że idea tak szeroko pojmowanego ekumenizmu, która dopie
ro dziś z trudem toruje sobie drogę, w  tamtych czasach była straszliwą herezją, a w  naj
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lepszym wypadku utopią ludzi podejrzanych o sprzyjanie tzw. „ żydokomunie,r lub maso
nerii.

Marian Lubecki jako człowiek bardzo trzeźwego umysłu, zdawał sobie dobrze spra
wę z trudności, które wynikają z podjęcia realizacji idei tak szeroko pojętego ekumeniz
mu, i to w Polsce, w  okresie, gdy nawet ekumenizm eklezjalny stawiał dopiero pierwsze 
nieśmiałe kroki.

Toteż M. Lubecki starał się realizować swoje idee bardzo racjonalnie i pragmatycz
nie, na miarę ówczesnych możliwości.

A  więc, po pierwsze: jako konsekwentny rzecznik powszechnej tolerancji i liberał, 
organizował obronę dyskryminowanych wtedy w  Polsce mniejszości religijnych i narodo
wych, a także ateistów. Tej sprawie służyła jego aktywna działalność w  L idze Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela oraz w  Kom itecie Stowarzyszenia Obrony Wolności Sumie
nia w Polsce. Po drugie: jako religijny wolnomyśliciel i humanista, dążący do pogodzenia 
religijnej w iary z w iedzą —  oczywiście na ile to jest tylko m ożliwe —  nawiązywał kon
takty z ludźmi podobnie jak on myślącymi, o podobnych postępowych poglądach, gdyż 
sądził, że chyba tylko na bazie jakiejś racjonalnej idei postępowo-religijnej, a nie na 
gruncie nienaruszalnej ortodoksji, można osiągnąć pewną podstawową jedność.

Dlatego zarówno z potrzeby własnego umysłu i serca, jak i z potrzeby tych, którzy —  
mniej lub bardziej —  podzielali jego poglądy, tworzył i organizował wolnoreligijne wspó
lnoty wyznaniowe na zasadach bardzo liberalnych i tolerancyjnych w  sprawach różnic 
ideologicznych. Wspólnoty te cechowała jednak dość rygorystyczna dyscyplina moralno- 
etyczna (wegetarianizm, antyalkoholizm itp.). Szczególnie pod tym względem wspólnoty 
te były zbliżone do Zboru Duchownych Chrześcijan tzw. „tołstojowców” , którzy też oby
wali się bez ściśle sprecyzowanego wyznania swej w iary i obrzędów —  podobnie jak 
kwakrzy. Przez pewien czas wspólnoty założone przez Lubeckiego były nawet zjednoczo
ne z tołstojowcami. Pierwszą wspólnotą założoną przez Lubeckiego była zorganizowana 
w  1921 r. Wspólnota Twórczości. Było to w  okresie jego aktywnej działalności w  Stowa
rzyszeniu Wolnomyślicieli Polskich. Do wspólnoty tej należała przeważnie młodzież w 
znacznym procencie żydowska. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że Lubecki był dłu
goletnim profesorem kilku szkół, takich jak: gimnazjum Korzeniowskiego, Górskiego, a 
od 1921 r. do wybuchu wojny —  dyrektorem żydowskiego prywatnego gimnazjum im. 
Zaksowej. Poza tym uchodził za znanego obrońcę mniejszości narodowych w  Polsce. W  
nieco późniejszym okresie, bo w  roku 1925, powstał W olnoreligijny Zbór Miłości pn. 
„A gape” , który stał się zalążkiem już powojennego Zboru Panmonistycznego jako orga
nizacji wolnokościelnej, obywającej się bez doktryn i obrzędów. Słowa „bez” nie należy 
jednak brać całkiem dosłownie, bo i Zbór Panmonistyczny posiada pewne ogólne założe
nia, zasady i poglądy na sprawy związane z wiarą i religią oraz swoistą formę nabożeńst
wa zwaną „Anaforą” .

Równolegle z powyższą działalnością Lubecki wydawał pismo pt. „W iara twórcza” , 
publikował też broszury, takie jak: „Pouczenie o prowadzeniu Zboru M iłości” , „Życie w  
Zborze M iłości” i inne. Poczynając od roku 1936 aż do wybuchu wojny wydawał miesię
cznik pt. „Sumienie społeczne” (ogółem ukazały się 42 numery) —  „dążący do pogłębie
nia etycznego i religijnego w  duchu wolności i powszechnego braterstwa” —  jak to było 
zaznaczone w  podtytule.

Charakter ekumeniczny działalności Mariana Lubeckiego i jego organizacji przeja
w iał się jeszcze w  tym, że nie uprawiał nietolerancji wobec innych przekonań, ani taniej 
propagandy i prozelityzmu, gdyż do założonej przezeń wspólnoty mogli należeć także 
członkowie innych wyznań chrześcijańskich i relig ii niechrześcijańskich.

Marian Lubecki utrzymywał bliskie kontakty z ludźmi, Kościołami i organizacjami 
religijnymi, które w  swojej działalności przyw iązywały dużą wagę do spraw etycznych, 
obrony wolności religijnej, wolności sumienia, a także do zbliżenia ekumenicznego w  sze
rokim znaczeniu tego słowa. Szczególną łączność utrzymywał ze Zborem Duchowych 
Chrześcijan, kwakrami, ze Zborem Braci Polskich (unitarianami), którym kierował ks.
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pastor Karol Grycz-Śmiłowski, z moją grupą „Braci Unistów” im. Frycza Modrzewskie
go (przezwaną także „Braćmi Polskim i” , co miało dla nas przykre konsekwencje w  czasie 
okupacji). Lubecki miał także kontakty z działaczami Kościoła narodowego (zwłaszcza z 
grupą kierowaną przez ks. Mariana Piechocińskiego), z mariawitami, metodystami i ich 
organem „Pielgrzym em  Polskim ” (szczególnie z jednym z jego redaktorów —  Pawłem 
Hulką-Laskowskim). M iał także pewne kontakty z niektórymi działaczami organizującej 
się eklezjalnej ekumenii w  kraju jak i za granicą. Współpracował także z paryską Ligą 
dla Zwalczania Antysemityzmu i z angielskim Związkiem  Pojednania Wyznań.

Ta cała jego zbożna działalność, zwłaszcza w  porównaniu do anemicznych wówczas 
prób ekumenii eklezjalnej, bardzo mnie fascynowała jako zwolennika szeroko pojętej 
ekumenii i jej młodego działacza. Odnosiłem się do jego niestrudzonej pracy z jak naj
większym szacunkiem i uznaniem. Osobiście jednak pragnąłem ekumenizmu jeszcze bar
dziej szerokiego, który by nie dzielił na wolnomyślnych i ortodoksyjnych —  jednym sło
wem ekumenizmu dla wszystkich ludzi dobrej woli niezależnie od wyznania i światopo
glądu.

Marian Lubecki patrzył na moją koncepcję trochę sceptycznie, zdając sobie dobrze 
sprawę z trudności jej realizacji, mimo to zachęcał mnie do dalszego działania w  obra
nym kierunku.

Wybuch drugiej wojny światowej całkowicie przerwał nasz kontakt. Marian Lubecki 
jako znany działacz postępowy musiał się ukrywać, by nie zostać aresztowanym jak inni. 
Dopiero po zakończeniu wojny znów spotkaliśmy się niespodziewanie i to na moim ślubie 
w  dniu 20 stycznia 1946 r. jako starzy przyjaciele i jeszcze w  dodatku jako współwyznaw
cy i koledzy w  pracy duszpasterskiej Kościoła metodystycznego, do którego M. Lubecki 
przystąpił na początku owego roku, a ja na początku wojny. Od tego czasu nasza współ
praca ekumeniczna znacznie się zacieśniła i rozwijała się bardzo pomyślnie. Obaj zdaliś
my sobie bowiem sprawę z tego, że ekumenizm nie może być podzielony i czy jest to kie
runek szeroki czy wąski, czy formalny czy nieformalny, czy opiera się na takiej czy innej 
podstawie, metodzie, takiej czy innej koncepcji jedności, jest to zawsze działanie na rzecz 
jakiegoś światła i dobra, światła miłości, o które modlił się Chrystus. Dlatego obydwaj 
włączyliśmy się w  ten ruch ekumeniczny, któremu patronowała u nas Polska Rada Eku
meniczna. Zdawaliśmy sobie wprawdzie dobrze sprawę z jej ograniczeń odnośnie m ożli
wości realizacji idei jedności na płaszczyźnie organizacyjno-doktrynalnej. Uważaliśmy 
jednak, że nie możemy zaprzepaścić okazji do przyczynienia się do zmiany klimatu mię
dzywyznaniowego w  Polsce.

Marian Lubecki był nieraz gościem w  założonym przeze mnie Ekumenicznym Ośrod
ku „U N IT A S ” w  Chodzieży, pomagał mi w  pracy ekumenicznej i służył mi radą. Ja też 
odwzajemniałem się mu zwłaszcza w  okresie, gdy był pastorem w  założonym przez siebie 
zborze Kościoła Metodystycznego w  Warszawie na Pradze, który prowadził w  duchu 
ekumenicznym. M. Lubecki jako pastor Kościoła Metodystycznego brał czynny udział w  
pracach Polskiej Rady Ekumenicznej, a także pisywał artykuły w  duchu ekumenicznym 
do „Pielgrzym a Polskiego” i innych pism. Wygłaszał także kazania ekumeniczne w  świą
tyniach różnych Kościołów zrzeszonych w  PRE. Niestety, ta dobrze zapowiadająca się 
praca ekumeniczna nowego etapu w  działalności M. Lubeckiego została nagle w  1954 r., 
przerwana przez bardzo przykry incydent, jaki wydarzył się między nim a ówczesnym 
rektorem Seminarium Kościoła Metodystycznego, w  którym Lubecki był wykładowcą li
cznych przedmiotów, w  tym także z dziedziny ekumenizmu. Rozgoryczony tym wydarze
niem Lubecki opuścił szeregi Kościoła Metodystycznego. Po wystąpieniu z Kościoła Me
todystycznego próbował nawiązać współpracę z ks. Karolem Gryczem-Śmiłowskim i jego 
Jednotą Braci Polskich. Zakończyła się ona jednak niepowodzeniem. W  tej sytuacji przy
stąpił do organizowania samodzielnej wspólnoty pod nazwą Zboru Panmonistycznego. 
Wspólnotą tą kierował od 1956 r. aż do śmierci w  dniu 11 kwietnia 1968 roku. Był także 
po 1956 roku jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Religioznawczego i 
drukował w  jego organie „Euhemer” swe wypowiedzi o dużej wartości ekumenicznej. P i
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sał również dzieła z zakresu ekumenizmu i panmonizmu —  niestety dotychczas jeszcze 
nie wydane. Na zakończenie chciałbym nadmienić, że chociaż zawsze wysoko ceniłem so
bie ekumeniczny charakter założonego przez Lubeckiego Zboru Panmonistycznego, to jed
nak za jakieś chyba nieporozumienie uznać trzeba określanie tej wspólnoty przez jej obec
ne kierownictwo „wyznaniem par excellence ekumenicznym” (por. Leksykon religiozna
wczy, Warszawa 1988, s. 305). Jest to sprzeczne z poglądami Mariana Lubeckiego, który 
dobrze zdawał sobie sprawę, że tworzy wspólnotę nie dla wszystkich ludzi, nawet nie dla 
wszystkich zwolenników ekumenizmu, lecz tylko dla tych spośród nich, którzy wyzna
wali podobne do jego własnych poglądy religijno-wolnomyślicielskie.

Janusz Szczęsny Ostrowski
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Z zagranicy

—  Na zaproszenie Kościoła Anglikańskiego w  pierwszych dniach października prze
bywał w  W ielkiej Brytanii prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, czło
nek Rady Państw^ Kazim ierz Morawski, któremu towarzyszył wiceprezes ChSS W iktor 
Leyk. Obaj reprezentanci ChSS spotkali się z przedstawicielami Kościołów różnych w yz
nań, jak również brytyjskich kół politycznych i parlamentarnych. K. Morawski i W. Leyk 
zostali przyjęci w  pałacu Lambeth przez arcybiskupa Canterbury, prymasa Wspólnoty 
Kościołów Anglikańskich —  dr. Roberta Ruńcie. Podczas rozmowy poruszono problemy 
związane z rozwojem  ruchu ekumenicznego w  Polsce, W ielkiej Brytanii i na świecie. 
Omówiono też stosunki m iędzy Kościołem a państwem w  obu krajach. Wyrażono prag
nienie nawiązania bliższej współpracy między chrześcijanami obu krajów, w  tym także 
między ChSS a Kościołem Anglikańskim. Prezesa i wiceprezesa ChSS przyjął także kato
licki prymas Anglii i W alii —  kardynał Basil Hume. W  rozmowie poruszono sprawy życia 
społeczno-religijnego w  Polsce i W ielkiej Brytanii, a także zagadnienia związane z udzia
łem ludzi świeckich w  działalności społecznej. K. Morawski i W. Leyk odbyli też rozmo
wy z przedstawicielami środowisk żydowskich, m.in. spotkali się z zastępcą głównego ra
bina W ielkiej Brytanii —  dr. Zelmanem Kossowskym.

—  W  Chicago odbyło się ną początku października spotkanie teologów i przywód
ców kościelnych z USA, Francji i RFN  poświęcone roli Kónkordii Leuenberskiej dla dia
logu luterańsko-reformowanego w  USA. Na mocy Konkordii z 1973 r. Kościoły luterańs- 
kie, reformowane i ewangelicko-unijne w  Europie weszły z sobą we wspólnotę ołtarza i 
ambony. Rozmowy luterańsko-reformowane w  U SA  trwają, z przerwami, od przeszło 20 
lat, ale dotychczas nie przyniosły konkretnych wyników. Wszystko wskazuje na to, iż w  
najbliższym czasie można spodziewać się tutaj zasadniczego przełomu.

—  W  egipskim klasztorze Amba Bischoi rozpoczęła się 3 października druga runda 
dialogu między przedstawicielami Kościoła koptyjskiego a reprezentantami Kościoła ka
tolickiego rytu koptyjskiego w  Egipcie. Obradom przewodniczyli: patriarcha Szenuda III 
i patriarcha Stephanos II. Dyskutowano na temat czyśćca i Ducha Świętego. Przedstawi
ciele obu stron oświadczyli po zakończeniu spotkania, że dokonano dalszego kroku na 
drodze do pełnej jedności. D ialog koptyjsko-katolicki rozpoczęty został w  1973 r. po w i
zycie patriarchy Kościoła koptyjskiego Szenudy III u papieża Pawła VI. Pierwsza runda 
dialogu zakończyła się w  lutym 1988 r. opublikowaniem wspólnej deklaracji pt. „Tajem 
nica ucieleśnionego S łow a” .

—  Światowa Rada Kościołów ogłosiła 4 października, że udzieliła wsparcia finanso
wego wartości 635 tys. dolarów 59 ugrupowaniom walczącym z przejawami rasizmu w  
świecie. Po raz pierwszy z pomocy tej skorzystały organizacje w  USA, Kanadzie i Brazy
lii. Większość pomocy otrzymały tradycyjnie organizacje wyzwoleńcze z A fryk i połud
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niowej. Pieniądze przekazywane przez ŚRK są przeznaczone na zakup żywności, odzieży 
i lekarstw oraz na utrzymanie obozów dla uchodźców. Rada nie kontroluje jednak, czy 
pieniądze zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem. W  krajach Europy Zachodniej i 
w  Ameryce Północnej stale podnoszą się głosy krytykujące Radę za popieranie organiza
cji walczących o wyzwolenie z bronią w  ręku. Poczynając od 1970 r. przekazano ugrupo
waniom antyrasistowskim ponad-8 m ilionów dolarów.

—  W  kościele luterańskim św. Tomasza w  Strasburgu (Francja) 9 października dosz
ło do wspólnej m odlitwy przedstawicieli Kościoła luterańskiego i reformowanego A lzacji 
i Lotaryngii z papieżem Janem Pawłem II. Przy tej okazji prezydent Kościoła luterańs
kiego, ks. Michael Hoeffel zapytał papieża o przyczynę, z powodu której Kościół katolicki 
nie pozwala nawet małżeństwom mieszanym przystępować wspólnie do Stołu Pańskiego. 
Odpowiedź papieża brzmiała: Kościół katolicki wierzy, że uroczystość Eucharystii stano
wi wyznanie wiary, dlatego też warunkiem dla wspólnego i prawdziwie autentycznego 
świętowania jej jest pełna zgodność w sprawach wiary. Jan Paweł II dodał jednak: Jeśli 
szczerze będziemy pragnąć wypełniać wolę Bożą, jeśli nieustannie Go o to prosić będzie
my, wówczas oświeci On nas i pewnego dnia sprawi to, co dzisiaj wydaje nam się niemo
żliwe. Papież wskazał na inne liczne możliwości współpracy między chrześcijanami róż
nych wyznań, jak walka z cierpieniem i ubóstwem oraz o wyzwolenie uciskanych. Pod
czas osobnego spotkania z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w  Strasburgu Jan 
Paweł II  potępił wszelkie przejawy antysemityzmu i rasizmu. Zjawiska te są sprzeczne z 
zasadami w iary chrześcijańskiej —  podkreślił papież.

—  W  Hirschluch (NRD ) odbyło się w  dniach 9-15 października X X  Zgromadzenie 
Ogólne Ekumenicznej Rady M łodzieży Europy, w  którym wzięło udział 110 młodych 
chrześcijan z 21 krajów naszego kontynentu. Podczas obrad zwrócono uwagę, że euro
pejskich kwestii dotyczących pokoju i ochrony środowiska naturalnego nie można dys
kutować bez uwzględnienia szerokiego kontekstu światowego, toteż zachodzi potrzeba 
nawiązania kontaktów z innymi regionalnymi organizacjami młodzieżowymi. Dla reali
zacji tego celu postanowiono wysłać na rok praktykantów do Rady Kościołów na Bliskim 
Wschodzie i Chrześcijańskiej Konferencji Azji. W iele uwagi poświęcono też możliwości 
uczestnictwa młodych ludzi w  pracy ekumenicznej w  Europie. Nowym  przewodniczącym 
organizacji wybrano Karlfrieda Metzlerą z NRD. X X I Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 
we Włoszech na zaproszenie tamtejszego Związku M łodzieży Protestanckiej.

—  Chrześcijańska Konferencja Pokojowa obchodziła w  dniach 23-25 października 
w  Pradze trzydziestą rocznicę swego istnienia (okolicznościową deklarację zamieszczamy 
w  dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).

—  Kom itet Wykonawczy Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych podczas 
posiedzenia w  Belfaście w  dniu 26 października wybrał nowego sekretarza generalnego 
Aliansu. Został nim ks. Milan Opocensky, duchowny Ewangelickiego Kościoła Braci 
Czeskich w  CSRS, profesor chrześcijańskiej etyki społecznej na W ydziale Teologicznym 
im. J.A. Komensky’ego w  Pradze. Ks. Opocensky obejmie swe nowe stanowisko 1 paź
dziernika 1989 r. Dotychczasowy sekretarz generalny, ks. Edmond Perret ze Szwajcarii, 
po 20-letnim sprawowaniu tej funkcji odejdzie na emeryturę. Ks. Opocensky był w  latach 
1967-1973 sekretarzem europejskim Światowego Związku Studentów Chrześcijańskich. 
W  1975 r. wszedł w  skład kuratorium Instytutu Ekumenicznego Światowej Rady Kościo
łów  w  Bossey k. Genewy. Od 1984 r. stoi on na czele tego kuratorium. ŚAK R  zrzesza ak
tualnie 157 Kościołów z 70 milionami wiernych.

—  W  dniach 27-29 października przebywali w  Rzymie wyznawcy różnych religii 
modląc się o pokój. Tematem tego zorganizowanego już po raz drugi w  stolicy Włoch mo
dlitewnego spotkania było hasło: „Ludzie m odlitwy w  poszukiwaniu pokoju” . Spotkanie 
to rozpoczęto (podobnie jak w  1987) w  kolejną rocznicę modht^wnego spotkania przed
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stawicieli różnych religii, jakie odbyło się w  Asyżu 27 października 1986 r. z udziałem 
papieża Jana Pawła II. Tym razem główne spotkanie przedstawicieli różnych religii od
było się na placu przed rzymską bazyliką Matki Bożej na Zatybrzu, będącą tytularną 
świątynią prymasa Kościoła Rzymskokatolickiego w  Polsce, kard. Józefa Glempa. On też 
sprawował obowiązki gospodarza. 85 przedstawicieli 8 religii światowych ogłosiło na za
kończenie spotkania wspólny apel, który mówi o tym, że każdy człowiek religijny, każdy 
wierzący jest zawsze poszukiwaczem pokoju.

—  W  Indaiatuba (Brazylia) odbyło się w  dniach 28 października —  2 listopada II 
Zgromadzenie Ogólne Latynoamerykańskiej Rady Kościołów. Delegaci obradowali pod 
hasłem: „Kościół: na drodze ku wspólnej nadziei” . Na najbliższe lata uchwalono pięć 
programów, które dotyczą: ekologii, ochrony zdrowia, wychowania chrześcijańskiego, 
opieki duszpasterskiej nad młodzieżą i rodziną. W  „Orędziu do ludu Bożego w  Ameryce 
Łacińskiej” delegaci w yrazili w ielkie zatroskanie z powodu aktualnej sytuacji politycz
nej, gospodarczej i społecznej Ameryki Łacińskiej. Tylko w  niewielu jej krajach utrzyma
ły się jeszcze dyktatury wojskowe, ale rządy demokratyczne są w  dalszym ciągu mało 
ustabilizowane, tak że w  wielu państwach istnieje niebezpieczeństwo interwencji wojs
kowej. Zaapelowano też do Kościołów chrześcijańskich, narodów Am eryki Łacińskiej i 
Europy, aby jubileusz 500-lecia odkrycia Ameryki, który przypada w  1992 r., obchodziły 
V atmosferze pokuty i wyznania winy za grzechy popełnione przez chrześcijaństwo wo
bec pierwotnych mieszkańców i czarnej ludności. Prezydentem organizacji wybrano po
nownie bp. Federico Pagurę z Kościoła Metodystycznego Argentyny. Przez przyjęcie 29 
nowych Kościołów liczba Kościołów zrzeszonych w  LR K  wzrosła do 137. L R K  zrzesza 
Kościoły protestanckie, anglikańskie i prawosławne. Bp Pagura wyraził nadzieję, że Koś
ciół Rzymskokatolicki, który dotychczas posiada status obserwatora, zw iąże się w  przy
szłości silniej z LRK . W  obradach uczestniczyli m.in.: dr Emilio Castro —  serketarz gene
ralny Światowej Rady Kościołów, dr Gunnar Staalsett —  sekretarz generalny Światowej 
Federacji Luterańskiej, kard. Paulo Evaristos Am s —  katolicki arcybiskup Sao Paulo. 
L R K  powstała w  1978 r. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne odbyło się w  1982 r.

—  W  dniach 30 października —  7 listopada odbyło się na wyspie Rodos kolokwium 
teologów prawosławnych poświęcone miejscu kobiety w  Kościele prawosławnym i zaga
dnieniu ordynacji kobiet. Obrady toczyły się przy drzwiach zamkniętych. Przyjęto doku
ment, który m.in. uzasadnia, dlaczego Kościół prawosławny nie może dopuścić kobiet do 
święceń kapłańskich. Dokument ten przekazano wszystkim Kościołom prawosławnym. 
Ma on służyć za podstawę w  rozmowach z tymi Kościołami, które ordynują kobiety. K o 
lokwium zostało zwołane przez Patriarchat Konstantynopola na podstawie uchwały III 
Ogólnoprawosławnej Konferencji Przedsoborowej z 1986 r. Wśród 58 uczestników było 
16 kobiet.

—  W  Dreźnie (NRD ) odbyło się w  dniach 2-5 listopada trzecie posiedzenie M iędzy
narodowej Wspólnej Kom isji Luterańsko-Baptystycznej. Komisji tej patronują: Św iato
wa Federacja Luterańska i Światowy Zw iązek Baptystów. Podczas obecnego posiedzenia 
skupiono uwagę na rozumieniu Kościoła i W ieczerzy Pańskiej. Odpowiednie referaty w y
głosili przedstawiciele obu stron. Powrócono też do spraw, które szczegółowo omawiano 
na poprzednich posiedzeniach, jak chrzest, wiara, autorytet, potępienie anabaptystów 
przez luteranów w  X V I w. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się między 31 paź
dziernika a 4 listopada 1989 r. w  Danii. Zajm ie się ono przede wszystkim ostatecznym 
sformułowaniem raportu, który zostanie przedłożony zgromadzeniom ogólnym ŚFL i 
ŚZB w  1990 r.

— , W  dniach 4-10 listopada przebywała w  Rzymie delegacja Wspólnoty Roboczej 
Kościołów Chrześcijańskich Szwajcarii w  celu przeprowadzenia rozmów z papieżem i róż
nymi sekretariatami Kurii Rzymskiej. Zaproszenie wypowiedział Jan Paweł II podczas 
w izyty w Szwajcarii w  1984 r. Delegacja szwajcarska miała przybyć do Watykanu już w
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*1986 r. Realizację tego przedsięwzięcia uniemożliwił wówczas kontrowersyjny dokument 
katolickich biskupów szwajcarskich w  sprawie wspólnej katolicko-ewangelickiej Eucha
rystii. Delegacja Kościołów  szwajcarskich, złożona z reformowanych, luteranów, meto
dystów, starokatolików, katolików rzymskich i przedstawicieli Arm ii Zbawienia, przy
gotowała się dobrze do czekających ją rozmów, opracowując w  tym celu wspólny 60-stro- 
nicowy dokument. Papież Jan Paweł II podczas spotkania z delegacją szwajcarską 
oświadczył, że nie ma teologicznych podstaw dla wspólnego udziału katolików i prote
stantów w  Eucharystii. Warunkiem takiego wspólnego udziału byłaby jedność w  spra
wach w iary i zgodność poglądów co do rozumienia urzędu kościelnego.

—  Rabin Norman Solomon, docent judaistyki w  Selly Oak College w  Birmingham, 
wygłosił 6 listopada kazanie podczas anglikańskiego nabożeństwa eucharystycznego w  
katedrze w  Coventry. Tym samym wszedł on do historii jako pierwszy rabin orientacji or
todoksyjnej, który stał się aktywnym uczestnikiem nabożeństwa chrześcijańskiego. Po
dejmując tę decyzję rabin Solomon zaryzykował konflikt z ortodoksyjną wspólnotą żydo
wską w  W ielkiej Brytanii. Z kolei biskup anglikański Coventry naruszył prawo kanoni
czne swojego Kościoła, które zabrania niechrześcijanom aktywnego udziału w  nabożeń
stwach komunijnych. Obaj teologowie uznali jednak znaczenie swego symbolicznego ge
stu za coś ważniejszego niż ewentualne postępowanie dyscyplinarne. Rabin Solomon zo
stał zaproszony do Coventry w  związku z obchodami 50 rocznicy tzw. nocy kryształowej, 
kiedy to hitlerowcy w  Niemczech podpalili lub zdemolowali tysiące żydowskich synagog, 
sklepów i innych obiektów użyteczności publicznej.

—  Słynny amerykański kaznodzieja bap ty styczny B illy Graham ukończył 7 listopa
da 70 lat. Przemawiał on w  przeszło 40 krajach, kazań jego słuchało ponad 100 milionów 
ludzi. Graham nawrócił się w  wieku 16 lat. Odtąd postanowił pójść za głosem Boga i zo
stać kaznodzieją. Przez w iele lat Graham grzmiał przeciwko liberalizmowi, upadającej 
moralności, przeciw groźbie komunizmu, który jest wrogiem tego wszystkiego, co drogie 
dla Amerykanów —  naszych szkół, naszego porządku społecznego, naszego Boga, naszej 
Biblii, naszych Kościołów, naszych rodzin. Chciał stworzyć chrześcijańską Amerykę, 
gdyż wówczas naród w  walce z komunizmem miałby Boga po swej stronie. Jeszcze w  po
łow ie lat 60 popierał wojnę w  Wietnamie. Szczególnie bliskie w ięzy łączyły go z prezy
dentem Richardem Nixonem, którego w  1968 r. nazwał człowiekiem o wysokich zasadach 
moralnych. A fera Watergate, która zmusiła Nixona w  1974 r. do rezygnacji z prezydentu
ry, była dla Grahama głębokim wstrząsem. K ilka lat później przyznał, że pomieszał Kró
lestwo Boże z amerykańskim stylem życia. W  1982 r. na Kongresie Pokojowym w  Mosk
w ie stwierdził: Wzywam przywódców wszystkich narodów, zwłaszcza wielkich mo
carstw, do zaniechania wrogiej retoryki, pokój nie wzrasta w klimacie nieufności. W  Pol
sce przebywał po raz pierwszy w  1978 r. Odwiedził wówczas Warszawę, Poznań, Kraków, 
Katow ice i Białystok, przemawiając w  świątyniach i kaplicach różnych Kościołów (także 
w  świątyniach katolickich). W  1981 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w  Warsza
w ie nadała mu honorowy doktorat w  uznaniu niestrudzonej działalności mającej za cel 
odrodzenie człowieka, w  służbie zbratania narodów i krzewienia wśród nich pokoju oraz 
za rozumienie spraw polskich.

—  Arcybiskup Canterbury i prymas Wspólnoty Kościołów Anglikańskich dr Robert 
Ruńcie oświadczył na posiedzeniu Synodu Generalnego Kościoła Anglikańskiego Anglii, 
który odbył się w  dniach 7-11 listopada w  Londynie, że Kościół angielski nie może uznać 
kobiety-biskupa. Wskutek tego nie uzna też święceń kapłańskich udzielonych przez bis
kupa płci żeńskiej. Powodem do złożenia takiego oświadczenia było powołanie przez K o
ściół Episkopalny (anglikański) w  U SA  pierwszej kobiety na stanowisko biskupa. Jedno
cześnie abp R. Ruńcie podkreślił, że problem udzielania kobietom święceń kapłańskich i 
sakry biskupiej nie będzie przyczyną rozpadu Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. 
Przypomniał, że także Kościoły anglikańskie w  Kanadzie i Nowej Zelandii wyraziły go
towość powoływania kobiet na stanowisko biskupa.
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—  Na zaproszenie związku Kościołów Ewangelickich w  NRD przebywała w  tym 
kraju w  dniach 8-14 listopada oficjalna delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej pod prze
wodnictwem prezesa Rady —  ks. sup. Adama Kuczmy. Przeprowadziła ona rozmowy z 
władzami ZKE, spotkała się także z przedstawicielami ewangelickich Kościołów krajo
wych Berlina-Brandenburgii i Turyngii oraz uczestniczyła w  spotkaniach poświęconych 
sprawom pokoju, ekumenii i misji.

—  Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w  stolicy Zimbabwe Harare odbyła się w  
dniach 21-25 listopada międzynarodowa konferencja Kościołów pod hasłem: „Kościoły 
solidaryzują się z państwami frontowym i” . Pod pojęciem tym rozumie się sześć państw 
uwikłanych w  konflikt z Republiką Południowej Afryki. Są to: Tanzania, Botswana, 
Zambia, Zimbabwe, Angola i Mozambik. Uczestnicy konferencji wezwali do podjęcia 
kroków powstrzymujących politykę destabilizacji stosowaną przez władze RPA. Uchwa
lony dokument wzyw a do odizolowania rasistowskiego reżimu i zastosowania wobec nie
go sankcji gospodarczych. Sygnatariusze Deklaracji apelują do wszystkich rządów, aby 
państwom frontowym nie tylko zapewniły pomoc gospodarczą, ale także dostarczyły 
środków które tym państwom mogą być potrzebne dla obrony przed atakami z zewnątrz i 
destabilizacją.

—  W  dniach 28 listopada —  2 grudnia przebywał w  Moskwie bp Jerzy Dąbrowski —  
zastępca sekretarza Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w  Polsce. W izyta jego 
była następstwem kontaktów oficjalnych i duszpasterskich nawiązanych przez prymasa 
kard. Józefa Glempa podczas jego podróży do ZSRR w  czerwcu i wrześniu 1988 r. Bp J. 
Dąbrowski odbył rozmowy w  Radzie ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR i w  W y
dziale Zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego. Odwiedził też ośrodki katolickiego 
życia kościelnego. W  drugiej połowie grudnia bp J. Dąbrowski przebywał z podobną w i
zytą na Litw ie.

—  W  Budapeszcie odbyło się w  dniach 28 listopada —  1 grudnia czwarte, końcowe 
spotkanie członków Wspólnej Komisji Luterańsko-Reformowanej, powołanej do życia w  
1985 r. przez Światową Federację Luterańską i Światowy Alians Kościołów Reformowa
nych. Wynikiem spotkań jest „Wspólna deklaracja” , która dzieli się na trzy części: 1. N a
sza wspólna wiara, 2. Ku wspólnocie kościelnej, 3. Jedność w  różnorodności. Oficjalnie 
zostanie ona opublikowana wiosną 1989 r. Wyraża się nadzieję, że „Wspólna deklaracja” 
będzie przedmiotem uwagi uczestników Zgromadzenia Ogólnego ŚAKR w  Seulu w  sierp
niu 1989 r. i Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w  Kurytybie (Brazylia) w  styczniu 1990 r. W  
uzupełnieniu trzeba dodać, że dialog luterańsko-reformowany w  Europie uwieńczony zo
stał w  1973 r. wprowadzeniem wspólnoty ołtarza i ambony (tzw. Konkordia Leuenbers- 
ka). Obecnie próbuje się rozszerzyć tę wspólnotę na cały świat.

—  Dnia 30 listopada, w  święto Andrzeja Apostoła, patrona Patriarchatu prawosław
nego Konstantynopola, papież Jan Paweł II skierował do patriarchy Dimitriosa I orędzie, 
w  którym zaapelował o wzajemne przezwyciężenie istniejących nieporozumień. Nie je 
steśmy jeszcze u kresu drogi do jedności; na płaszczyźnie lokalnej jak i we Wspólnej Mię
dzynarodowej Komisji ds. Dialogu trzeba wykonać jeszcze wiele pracy —  podkreślił pa
pież. Jan Paweł II wyraził ubolewanie, że mimo dużych postępów w  dialogu w  dalszym 
ciągu istnieje wzajemny brak zrozumienia, szczególnie w  tych regionach, gdzie żyją obok 
siebie katolicy i prawosławni. Papież podkreślił w  orędziu, że celem dialogu prowadzo
nego pomiędzy prawosławiem a katolicyzmem jest przywrócenie pełnej jedności kościel
nej. W  uroczystościach ku czci św. Andrzeja Apostoła uczestniczyła tradycyjnie oficjalna 
delegacja watykańska pod przewodnictwem kard. Jana Willebrandsa, który wręczył pa
triarsze orędzie papieża.

*

—  W  U SA  zakończyła się na początku grudnia druga runda dialogu luterańsko-me- 
todystycznego. Komunikat z rozmów, które dotyczyły urzędu biskupiego, został podpisa
ny przez przywódców trzech biorących udział w  rozmowach Kościołów: biskupa Herberta
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Chilstroma z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce, prezydenta Ralpha Bohl- 
manna z Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri i biskupa Ernesta Dixona, przewod
niczącego Rady Episkopalnej Zjednoczonego Kościoła Metody stycznego. Przedstawiciele 
obu stron stwierdzają, że o urzędzie biskupa można mówić jedynie w  powiązaniu z ogól
nym poglądem na urząd kościelny. W  ostatnich latach poglądy luteranów i metodystów 
na urząd biskupa poważnie zbliżyły się do siebie. Rozmowy luterańsko-metodystyczne w 
U SA  cieszą się poparciem ze strony Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady 
Metodystycznej.

—  Watykańska Kongregacja Doktryny W iary ustosunkowała się na początku grud
nia do Wspólnej deklaracji „Zbawienie i Kościół” opublikowanej we wrześniu 1986 r. 
przez M iędzynarodową Komisję Anglikańsko-Rzymskokatolicką (polski przekład zamie
ściliśmy w  nr. 3 z 1987 r.). Kongregacja podziela pogląd Komisji, iż w najważniejszych 
aspektach nauki o zbawieniu i roli Kościoła w nim istnieje zgodne stanowisko katolików 
i anglikanów. Kongregacja dostrzega jednak jeszcze różnice w  niektórych aspektach 
eklezjologii i sakramentologii. N iektóre sformułowania tekstu nie są —  zdaniem Kongre
gacji —  dość jasne i precyzyjne, by móc ukazać, że Komisja osiągnęła zgodność poglą
dów. Mimo pewnych dwuznacznych sformułowań tekst dokumentu można zinterpreto
wać w  sposób zgodny z wiarą katolicką. Zdaniem Kongregacji, tekst Wspólnej deklaracji 
zawiera pewne pozytywne elementy, szczególnie dotyczą one tych punktów, które były 
przyczyną kontrowersji w  przeszłości.

—  Na zaproszenie kard. Laszlo Paskaia, w  dniu 9 grudnia doszło w  Esztergom do 
drugiego spotkania między przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego i Ekumeni
cznej Rady Kościołów na Węgrzech. Przy tej okazji stwierdzono z zadowoleniem, że w 
ciągu roku, jaki upłynął od pierwszego spotkania, zanotowano ważne osiągnięcia w  dzie
dzinie ekumenicznej współpracy. Wspólny komitet zdołał dokonać ekumenicznego prze
kładu M odlitwy Pańskiej i Apostolskiego Wyznania Wiary. Zajęto się też koordynacją 
pomocy dla uchodźców węgierskich z Rumunii. Przy okazji wyrażono protest z powodu 
naruszania praw ludzkich w Rumunii. Zaapelowano do wiernych, aby uczestniczyli w 
ekumenicznych nabożeństwach z okazji Tygodn ia M od litw y  o Jedność Chrześcijan. 
W  najbliższym czasie planuje się wspólne spotkanie poświęcone problemom Kościoła i 
społeczeństwa.

—  W  związku z tragiczną katastrofą trzęsienia ziemi w  Armenii Komisja Pomocy 
Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców i Świata Światowej Rady Kościołów wystoso
wała 14 grudnia apel do Kościołów członkowskich o dostarczenie ofiarom pomocy warto
ści 3 m ilionów dolarów. Jednocześnie na tereny dotknięte trzęsieniem ziemi udała się 
wspólna delegacja Rady i Konferencji Kościołów Europejskich. Sekretarz generalny ŚRK 
dr Emilio Castro zaapelował do Kościołów członkowskich, aby modliły się w intencji na
rodu ormiańskiego. Zwierzchnik Armeńskiego Kościoła Apostolskiego Wazgen I otrzy
mał od Kościołów z całego świata telegramy z zapewnieniem, że przyjdą narodowi armeń
skiemu z pomocą duchową i materialną.

—  Kard. Joseph Ratzinger, prefekt watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, 
przemawiając 15 grudnia w  Ośrodku Prawosławnym w  Chambesy k. Genewy podczas 
konsultacji chrześcijan i muzułmanów stwierdził, że nie jest wskazane, aby Kościoły zaj
mowały się zbyt intensywnie działalnością pokojową. Wystąpił on przeciw idei zwołania 
soboru religii światowych na rzecz pokoju, gdyż idea ta jest nie do pogodzenia z istotą 
Kościóła. Kościół Rzymskokatolicki będzie uczestniczyć w  Światowym Zgromadzeniu na 
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia, organizowanym przez Św iato
wą Radę Kościołów w  Seulu w  1990 r. W  przeciwieństwie do innych Kościołów, Watykan 
nie zgodził się jednak na przyjęcie roli współorganizatora tego zgromadzenia. Zdaniem 
kard. Ratzingera, przedstawiciele Kościoła nie mają żadnych uprawnień do podejmowa
nia bezpośredniej akcji politycznej. Kościół czyni więcej dla pokoju, gdy nie opuszcza
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płaszczyzny wiary, płaszczyzny m odlitwy i służebnej miłości. Kard. Ratzinger ostro skry
tykował ruchy wyzwoleńcze w  krajach Trzeciego Świata za posługiwanie się przemocą i 
terroryzmem. W  konsultacji w  Chambesy wzięło udział 30 muzułmanów z Bliskiego 
Wschodu, A fryk i północnej, Pakistanu i Turcji oraz 30 chrześcijan różnych wyznań z B li
skiego Wschodu i Europy.

—  Światowa Rada Kościołów opublikowała 19 grudnia w Genewie wspólną dekla
rację Kościołów z Korei Północnej i Południowej na temat pokoju i ponownego zjedno
czenia Korei. Zgodnie z deklaracją, Kościoły z obu części Korei ogłosiły rok 1995 rokiem 
ponownego zjednoczenia. Poczynając od 1989 r. pragną one obchodzić niedzielę przed 15 
sierpnia jako dzień m odlitwy na rzecz pokoju. ŚRK zaapelowała do Kościołów człon
kowskich o aktywne wspieranie dyskusji na temat zjednoczenia Korei. Jako pozytywną 
oznakę wymienia się fakt, że władze Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 
wydały po raz pierwszy od 1945 r. zezwolenie na wybudowanie w stolicy Phenianie koś
cioła protestanckiego i kościoła rzymskokatolickiego. Oczekuje się, że Kom itet Naczelny 
ŚRK, podczas posiedzenia w  Moskwie w  lipcu 1989 r., uchwali rezolucję popierającą zje
dnoczenie Korei.

—  Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, wystosował z 
okazji Bożego Narodzenia orędzie do Kościołów członkowskich, w  którym znalazły się 
m.in. następujące słowa: Jeśli nasz śpiew, nasze świadectwo o obecności Boga ma być 
wiarygodne, wówczas musimy wszystkim ludziom wychodzić na spotkanie w tym samym 
duchu miłości, solidarności i współczucia, w duchu, który tak doskonale objawił się w ży
ciu Jezusa. Podczas tego święta pragniemy się upewnić, że Bóg jest z nami i pozostanie z 
nami do samego końca. Nic w całym stworzeniu nie może nas oddzielić od miłości Boga w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

—  Z inicjatywy Wspólnoty Ekumenicznej w  Taizś odbyło się w  Madrasie (Indie) w  
dniach 27-31 grudnia drugie międzynarodowe spotkanie młodzieży z całego świata. M ot
tem spotkania było: „Życie  wewnętrzne i solidarność z ludźm i” . Natomiast w  dniach 30 
grudnia 1988 do 4 stycznia 1989 r. odbyło się w  Paryżu, również z inspiracji Taize, euro
pejskie spotkanie młodzieży, które zgromadziło 33 000 młodych ludzi, w  tym 8 500 z Eu
ropy Wschodniej. Gościny młodym ludziom udzieliło 350 parafii różnych wyznań z Pary
ża i najbliższej okolicy. Spotkania takie odbywają się od 10 lat.

Z  kraju

—  Na zaproszenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przebywała w  Polsce w  
dniach 3-4 października delegacja Światowej Federacji Luterańskiej pod przewodnic
twem jej sekretarza generalnego dr. Gunnara Staalsetta. Delegacja przeprowadziła roz
mowy z kierownictwem Kościoła polskiego, z radami parafialnymi obu warszawskich 
parafii luterańskich, ze studentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W  rozmo
wach tych poruszano takie sprawy, jak: odpowiedzialność światowej rodziny luterańs
kiej za sprawy pokoju, sprawiedliwość i zachowanie stworzenia, polityczna odpowie
dzialność chrześcijan za własny kraj i  za świat. Podczas spotkania z prymasem Kościoła 
Rzymskokatolickiego ks. kardynałem Józefem Glempem delegacja Federacji została po
informowana o kościelnej i społecznej sytuacji w  Polsce. Problemy ekumeniczne były 
przedmiotem rozmowy z prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. sup. Adamem Kucz
mą. Zastępca sekretarza generalnego ŚFL Paul Wee wygłosił w  ChAT wykład pt. „Po lity 
czna odpowiedzialność chrześcijan” . Trzecim  członkiem delegacji był referent ds. euro
pejskich T ibor Görög.

—  Dnia 5 października odbyła się po raz 35 inauguracja roku akademickiego w  
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie —  jedynej wyższej uczelni w  na
szym kraju kształcące4 +ĉ o g ó w  prawosławnych, starokatolickich i ewangelickich na po
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ziomie akademickim. Inaugurację poprzedziło nabożeństwo odprawione według obrządku 
prawosławnego. Z przedłożonego sprawozdania wynikało, że uczelnia liczy 150 studentów, 
w  tym na sekcji ewangelickiej —  107, prawosławnej —  35 i starokatolickiej 8 słuchaczy. Ze 
studium zaocznego korzysta 13 osób. Pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzi 30 nau
czycieli akademickich. Wykład inauguracyjny pt.: „Chrystianizacja Rusi w  świetle Kroniki 
Thietmara z Merseburga” wygłosił doc. dr hab. Marian Bendza z sekcji prawosławnej.

—  Z inicjatywy Ośrodka Badań Ekumenicznych przy Chrześcijańskim Stowarzysze
niu Społecznym w  dniach 14-15 października odbyło się w  Podkowie Leśnej Ekumenicz
ne Forum Laikatu (sprawozdanie uczestniczki zamieściliśmy w  poprzednim numerze).

—  Dnia 26 października zmarł w  Warszawie w  wieku 39 lat red. Jan Śpiewak, zastę
pca redaktora naczelnego wznowionego przed paru laty miesięcznika katolickiego „Pow 
ściągliwość i praca” , poświęcającego w iele uwagi problematyce ekumenicznej. Zmarły 
był inicjatorem i organizatorem cyklu spotkań między religijnych Asyż ’87, które odbyły 
się jesienią 1987 r. w  warszawskiej parafii pw. M iłosierdzia Bożego.

—  W  Dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu prawosławnym w  Warszawie, użyt
kowanym częściowo również przez katolików, odbyła się wspólna prawosławno-katolic- 
ka procesja, której przewodniczyli: ze strony katolickiej —  ks. Józef Łazicki, proboszcz 
parafii św. Wawrzyńca, ze strony prawosławnej —  ks. mitrat Anatol Szydłowski, pro
boszcz Parafii pw. św. Jana Klimaka. Obecny był także biskup Afanasij z Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego.

—  W  Warszawie w  dniach 5-6 listopada odbył się Ogólnopolski Zjazd Karaimów, w  
którym po raz pierwszy uczestniczyła oficjalna delegacja karaimów litewskich z ZSRR. 
Wygłoszono w iele referatów poświęconych życiu religijnemu, kulturze duchowej i mate- 
riąlnej, obyczajom oraz dziejom karaimów. Obecnie żyje w  Polsce ojcoło 200 wyznawców 
religii karaimskiej, którzy skupieni są w  4 dżymatach czyli gminach wyznaniowych. Po
sługę duszpasterską pełni jedyny i ostatni w  Polsce i Europie duchowny —  Rafał Abko- 
wicz.

—  W  kościele ewangelicko-reformowanym w  Warszawie odprawione zostało 7 listo
pada nabożeństwo w  obrządku grecko-katolickim, tzw. mołobien, w  intencji dziękczy
nienia za dokonany przed 1000 laty chrzest Rusi. Nabożeństwo to odbyło się w  ramach 
cyklu comiesięcznych modlitewnych spotkań ekumenicznych. Mołobien celebrował o. 
Melecjusz Michał Biliński —  przełożony polskiej prowincji ojców bazylianów, który rów 
nież wygłosił okolicznościowe kazanie. W  czasie nabożeństwa przemówił także proboszcz 
miejscowej parafii ks. Bogdan Tranda, wyrażając swoją radość z faktu obecności braci 
Ukraińców obrządku grecko-katolickiego w  świątyni reformowanej. Przed nabożeń
stwem odbył się okolicznościowy koncert religijnej muzyki ukraińskiej wykonany przez 
Ukraiński Chór Kameralny przy kościele oo. bazylianów w  Warszawie pod dyrekcją Ja
rosława Polańskiego. Po nabożeństwie odbyła się agapa.

—  Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, organizowane w  wielu ośrodkach przez Koś
ciół Rzymskokatolicki, nabierają w  coraz większym stopniu charakteru ekumenicznego. 
Dnia 7 listopada w  kościele św. M ikołaja w  Bielsku-Białej, odbył się dwugłos nt. „Ewan
gelicy i katolicy na rzecz polskości Śląska Cieszyńskiego” z udziałem Macieja Oczkow- 
skiego (luteranin) i Andrzeja Grajewskiego (katolik). Dnia 9 listopada w  kościele św. 
Maksymiliana w  Bielsku-Białej odbył się koncert Ewangelickiego Chóru Mieszanego pod 
dyrekcją Gustawa Pinkasa. W  Cieszynie, w  dniu 10 listopada, ś. Joanna Lossow z Ośrod
ka ds. Jedności Chrześcijan w  Warszawie wygłosiła w  kościele św. M arii Magdaleny w y
kład pt. „Ekumenizm w  Polsce w  ostatnich latach” . W  tym sariiym dniu w  tym samym ko
ściele śpiewał chór ewangelicki z Goleszowa. W  Śremie k. Poznania red. Grzegorz Polak w y
głosił 10 listopada prelekcję pt. „Być Polakiem niekatolikiem” , w  którym omówił wkład do
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kultury polskiej oraz działalność patriotyczną ewangelików, prawosławnych i żydów. 
Red. Grzegorz Polak m ówił także w  dniu 11 listopada podczas X X IV  Tygodnia Eklezjolo
gicznego w  Lublinie o „Działalności ekumenicznej świeckich” .

«

—  W  dniach 14-18 listopada odbyły się w  Laskach pod Warszawą 24 rekolekcje eku
meniczne dla księży, które prowadzili: ks. prof. Alfons Skowronek (katolik) i ks. Euge
niusz Cebulski (prawosławny). Oprócz codziennych Mszy św. przez trzy dni odbywały się 
nabożeństwa prowadzone przez duchownych luterańskich, metodystycznych i prawosła
wnych. O miejscu Matki Bożej w  życiu i pobożności ewangelickiej m ówił ks. konsenior 
Jan Gross z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. sup. Adam Kleszczyński omówił 
temat: „Kościół Metody styczny w 250 rocznicę założenia” . Z kolei ks. Adam Baj orski mó
w ił o „Obrazie Kościoła Katolickiego w miesięczniku ewangelicko-reformowanym Jed- 
nota” . Dyskusję, w  której uczestniczył zespół redakcyjny tego pisma z redaktorem nacze
lnym ks. Bogdanem Trandą, prowadził ks. doc. Michał Czajkowski.

—  W  Warszawie odbyło się 16 listopada posiedzenie Kom isji Mieszanej Polskiej 
Rady Ekumenicznej i Kom isji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Ważnym punktem obrad 
było omówienie przygotowań do Tygodnia M odlitwy o Jedność Chrześcijan w  styczniu 
1989. Wyrażono życzenie, aby nabożeństwa organizowane przez obie strony były lepiej 
skoordynowane, a także nadzieję, że zwierzchnicy Kościołów i duchowieństwo wyższej 
rangi włączą się aktywniej niż dotychczas w  obchody Tygodnia Modlitwy. W iele uwagi 
uczestnicy obrad poświęcili sprawie reaktywowania Podkomisji ds. Dialogu Teologiczne
go, która ze względu na trudności kadrowe z obu stron od ponad roku zawiesiła swą owo
cną dotąd działalność. Stwierdzono, że zaniechanie rozmów teologicznych nosiłoby zna
miona cofnięcia się z dotąd wypracowanej ekumenicznej drogi dialogu. Przedstawiciel 
PRE poinformował, iż wskutek rozpadu Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego na 
cztery samodzielne zw iązki wyznaniowe liczba Kościołów członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej zmniejszyła się z 8 do 7, jako że żaden z 4 wspomnianych zw iązków nie 
wyraził chęci przynależenia do Rady. Ustalono, że kolejne posiedzenie Kom isji Mieszanej 
odbędzie się 19 kwietnia 1989 r. w  Kurii metropolitalnej w  Warszawie. Komisja Miesza
na, która istnieje od 1974 r., obraduje zazwyczaj dwa razy w  roku. Celem jej działalności 
jest wymiana poglądów na aktualne tematy ekumeniczne i kościelne oraz podejmowanie 
wspólnych inicjatyw. Stronie PRE przewodzi bp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Koś
cioła Prawosławnego, stronie rzymskokatolickiej —  bp Edward Ozorowski z Białegostoku.

—  W  Laskach k. Warszawy odbyła się w  dniach 19-22 listopada sesja ekumeniczna 
młodzieży. Podczas sesji ks. dr Jan Sergiusz Gajek 3 Instytutu Ekumenicznego K U L  odpra
w ił mszę św. w  obrządku wschodnim, wygłosił prelekcję pt. „Przesłanie millennium chrztu 
Rusi” oraz poprowadził kolokwium ekumeniczne poświęcone duchowości Wschodu. Dia
konisa luterańska s. Beata Bauman złożyła świadectwo na temat: „K im  jest dla mnie Jezus 
Chrystus” . Ks. sup. Adam Kleszczyński odprawił nabożeństwo metody styczne oraz mówił 
o postawie ekumenicznej chrześcijanina. Tematy pozostałych prelekcji przedstawiały się 
następująco: „Problem jedności w  Taize” —  Stanisław Zadroga; „Żydzi i chrześcijanie — 
czy również bracia odłączeni?” —  ks. doc. Michał Czajkowski; „Jan Paweł II a ekumenizm” 
—  red. Jan Turnau; „Prekursorzy ekumenizmu w Polsce” —  red. Grzegorz Polak. Ten osta
tni poprowadził także quiz ekumeniczny.

—  Dnia 23 listopada zmarł nagle w  Warszawie ks. prof. Józef Myśków —  kierownik 
katedry apologety ki porównawczej w  Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. G łów
nym przedmiotem jego zainteresowań naukowych była apologetyka ekumeniczna: zajmo
wał się badaniem sposobów obrony prawd chrześcijańskich właściwych apologiom staro
żytnym oraz katolicyzmowi, prawosławiu i protestantyzmowi. Działalność ta łączyła się z 
refleksją nad stylem myślenia teologicznego w różnych nurtach chrześcijaństwa. Był re
daktorem serii wydawniczej „Studia Ekumeniczne” , ukazującej się nakładem A T K  (pod 
jego redakcją ukazały się 4 tomy tej serii).
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— W dniu 1 grudnia obradowało w  Warszawie Prezydium Polskiej Rady Ekumenicz
nej. Oceniono działalność Rady w 1988 roku w kraju i na arenie międzynarodowej, zapoz
nano się z dotychczasowym przebiegiem prac nad ustawą o realizacji wolności sumienia i 
wyznania przygotowywaną przez ekspertów z ramienia władz państwowych i PRE. Prezy
dium zaznajomiło się z przygotowaniami do obchodów Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan oraz omówiło program obchodów kościelnych związanych z 50-leciem wybu
chu drugiej wojny światowej. Podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia PRE w 
czerwcu 1989 r.

—  Dnia 2 grudnia zmarła w Warszawie w wieku 89 lat Aniela Urbanowicz —  współza
łożycielka i wieloletnia członkini zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w  Warszawie, 
inicjatorka ruchu ekumenicznego w tym środowisku, pierwsza laureatka ustanowionej 
w  roku 1985 przez Wspólnotę w  Taize Nagrody Pojednania im. Mahatmy Gandhiego (syl
wetkę zmarłej zamieściliśmy w nr. 4 z 1986 r.).

—  W  Kurii Metropolitalnej w  Warszawie odbył się 6 grudnia X X III Ogólnopolski Eku
meniczny Zjazd Duszpasterski. Obradom przewodniczył bp Władysław Miziołek —  wice
przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Wysłuchano następujących refera
tów: „Pojęcie małżeństwa i jego nierozerwalność w  Kościele Prawosławnym i w  Kościołach 
ewangelickich” — bp Władysław Miziołek; „Małżeństwa mieszane z uwzględnieniem pra
wa i praktyki Kościoła Prawosławnego” —  ks. prof. Edmund Przekop; „Małżeństwa mie
szane katolicko-ewangelickie w  świetle obowiązującego prawa” —  ks. Grzegorz Kalwar- 
czyk; „Przegląd wydarzeń ekumenicznych w  1988 roku” —  red. Grzegorz Polak. Problem 
małżeństw mieszanych wywołał ożywioną dyskusję, toteż zgodnie z wolą uczestników 
obrad postanowiono wydrukować wygłoszone referaty w najbliższym numerze „Biuletynu 
Ekumenicznego” . '

—  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny zorganizował 10 grudnia w Warszawie 
sympozjum poświęcone zakończeniu obchodów tysiąclecia chrztu Rusi i 70 rocznicy odzys
kania przez Polskę niepodległości. Obrady poprzedziło nabożeństwo odprawione w  kaplicy 
Prawosławnego Seminarium Duchownego. W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Rosyjskiego Kościoła Prawosła
wnego. Referat na temat religijnego i kulturalnego znaczenia chrztu Rusi wygłosił doc. dr 
hab. Marian Benza z sekcji prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, nato
miast prof, dr hab. Michał Pietrzak z Uniwersytetu Warszawskiego omówił drogi wiodące 
do niepodległości Polski, poświęcając przy okazji wiele uwagi sprawom wyznaniowym w 
okresie międzywojennym. Na zakończenie wystąpił Kameralny Zespół Chóru Patriarszego 
z Moskwy.

—  Jesienią 1988 r. znaleziono na Woli w Warszawie na terenie dawnego boiska „Skry” 
znaczne ilości ludzkich szczątków. Byli to Polacy i Żydzi, mieszkańcy Warszawy zamordo
wani przez hitlerowców. 13 grudnia odbyły się na tym miejscu uroczystości związane z po
nownym pogrzebaniem odnalezionych szczątków. W zięli w  nich udział m.in. przedstawi
ciele duchowieństwa katolickiego z bp. Henrykiem Muszyńskim, przewodniczącym Podko
misji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, Mozes Finkelstein, przewodniczący Związku 
Religijnego Wyznania Mojżeszowego w PRL, delegacje Żydów przybyłych m.in. z USA, 
RFN, Izraela, Kanady, w tym rabin Hertz Frankel, zastępca przewodniczącego Światowego 
Stowarzyszenia „Satmar” z Nowego Jorku. Obecni na uroczystościach przedstawiciele du
chowieństwa katolickiego i żydowskiego odmówili wraz z zebranymi mieszkańcami stolicy 
okolicznościowe modlitwy.

Opr.: Karol Karski
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Z radością w itam y pojawienie się nowych polskich czasopism, które, jak to zapowia
dają pierwsze numery, upowszechniać będą na swoich łamach ideę dialogu i pojednania.

Jeszcze w  czasie trwania Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan trafił do rąk czytel
ników ewangelicki miesięcznik społeczno-kulturalny „Słowo i M yśl” , będący kolejną 
(obok „Tygodnika Podlaskiego” , wydawanego dla prawosławnych) mutacją „Tygodnika 
Polskiego” . Pismo to, jak zaznaczył w  artykule wstępnym przewodniczący Rady Redakcyj
nej pos. W iktor Marek Leyk, jest adresowane nie tylko do środowisk wywodzących się z pol
skiego protestantyzmu, ale także do szerokich rzesz naszego pluralistycznego społeczeństwa.

Zdaniem W.M. Leyka pisma konfesyjne zajmujące się na ogół tematyką ściśle re lig ij
ną nie dają możliwości danej grupie wyznaniowej wyrażania opinii i prowadzenia dysku
sji o ważnych problemach społecznych. Wskutek tego można odnieść wrażenie, że tylko 
katolicy nie godzą się u nas na istniejącą rzeczywistość i domagają się jej zmiany, pod
czas gdy ewangelicy i inne mniejszości wyznaniowe milczą, a więc akceptują istniejący 
stan rzeczy.

W.M. Leyk tw ierdzi ponadto, że chociaż ewangelicy stanowią mniejszość wśród ka
tolików i ateistów, to jednak są w  takim samym stopniu jak oni patriotyczną częścią pol
skiego narodu. D latego w  artykule wstępnym znalazła się następująca deklaracja: Bę
dziemy na stronicach naszego pisma ukazywać piękne karty Reformacji polskiej, wielo
wiekowej tradycji i kultury tworzonej często rękami ewangelików (...) Znajdzie się tu 
miejsce dla prezentacji naszych współczesnych uczonych i intelektualistów, ludzi kultu
ry. Niech stanie się nasze pismo wizytówką współczesnego polskiego ewangelicyzmu, ży
wego, pracowitego, racjonalnego, kierującego się rozumem i sercem, żyjącego w plurali
stycznym społeczeństwie w duchu prawdziwej ekumenii wszystkich ze wszystkimi.

Pismo jest wydawane przez Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum ” przy współpracy 
z oddziałami Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Adres redakcji: „S łowo i M yśl” , 
90-244 Łódź, ul. Jaracza 100 m. 23.

W  pierwszym numerze przeważa problematyka kulturalna i historyczna. Na uwagę 
zasługuje artykuł dr Karola Karskiego pt. „Ewangelicy polscy w  dobie odzyskania niepo
dległości w  1918 r.” oraz reportaż Zo fii Wojciechowskiej, zastępcy redaktora naczelnego 
„Słowa i M yśli” , poświęcony pastorostwu Janinie i Tomaszowi Bruellom, działającym na 
rzecz ratowania alkoholików w  ramach akcji „Błękitny K rzyż” i pomagającym ludziom 
bez względu na wyznanie.

Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaczął wydawać pod 
kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia kwartalnik „Ethos” . Pierwszy numer pisma po
święcony jest w  całości dialogow i Polaków z naszymi sąsiadami: Niemcami, Litw inam i, 
Ukraińcami i Żydami. O stosunku Polaków do Żydów pisze m.in. o. Jacek Salij OP, pró
bując dać odpowiedź jakie są źródła fob ii antyżydowskiej w  Polsce i antypolskiej wśród 
Żydów. W idzi je on w  dwóch samonapędzających się mechanizmach —  zastosowaniu od
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powiedzialności zbiorowej za wszelkie nadużycia, których dopuścili się członkowie jednej 
zbiorowości wobec drugiej oraz samozadowoleniu z własnej postawy. Prowadzą one do sy
tuacji, w  której dyskusja polsko-żydowska toczy się na granicy paranoi i jest dyskusją „po
lakożerców” z „żydożercami” . N ie może to trwać w nieskończoność i dlatego o. Salij wzy
wa do odrzucenia postawy antypolonizmu i antysemityzmu w imię prawdy i miłości.

Ciekawy pogląd na temat pluralizmu religijnego i kulturowego w Polsce wyraził bp 
prof. Henryk Muszyński, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, 
relacjonując na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 47, 1988) przebieg sesji Międzyna
rodowej Rady Chrześcijan i Żydów, która odbyła się w  sierpniu 1988 r. w  Montrealu. Bp H. 
Muszyński pisze m.in., że w  dyskusji wskazywano na zagrożenie, jakie pociąga za sobą plu
ralizm społeczny i kulturowy dla wiary w  jednego Boga. Ks. Biskup zabierając głos w  dys
kusji mówił o nietypowym doświadczeniu polskim, którego główny nurt przebiegał akurat 
odwrotnie. Polska —  ongiś ojczyzna wielu narodów i różnych religii —  w wyniku wojny 
stała się państwem narodowościowo i religijnie tak jednolitym jak nigdy dotychczas w 
swojej historii. Z  punktu widzenia kulturowego, a zapewne również religij
nego, stwierdził bp H. Muszyński, oznacza to olbrzymie zubożenie. Brak bowiem zewnętrz
nych bodźców, a także wyzwania ze strony innych religii i odmiennych elementów kulturo
wych sprawia, że religia staje się często płytka, a kultura jakby jednowymiarowa.

Tenże sam biskup, z okazji pierwszej rocznicy objęcia rządów w  diecezji włocławskiej, 
udzielił ciekawego wywiadu dwutygodnikowi „Ład Boży” (nr 2, z 15 stycznia 1989). Cha
rakter osobistego wyznania ma następująca wypowiedź bpa H. Muszyńskiego: Dobrze się 
składa, że te moje refleksje ukażą się drukiem w okresie tygodnia ekumenicznego, gdyż 
pragnę zaświadczyć, że głębokiego widzenia i przyjmowania Biblii jako żywego Słowa nau
czyłem się od protestantów. Przez jakiś czas bowiem przebywałem jako jedyny katolik, i w 
dodatku ksiądz, w prowadzonym przez protestantów Instytucie Badań Qumranistycznych 
w Heidelbergu {RFN).

W drugim tomie „Studiów Paradyskich” ks. Stanisław Gręś, animator ruchu ekumeni- 
czego w  diecezji gorzowskiej, pomieścił interesujący artykuł pt. „Rozwój ruchu ekumenicz
nego” , opracowany na podstawie materiałów publikowanych w  miesięczniku „Znak” . Au
tor zadał sobie wiele trudu, aby ustalić, że w  latach 1945-1984, spośród 969 artykułów o 
treści teologicznej wydrukowanych w  „Znaku” , aż 123 poświęcono ekumenizmowi. W 
większości są to teksty autorów polskich (94), a 22 z nich to tłumaczenia. Ponadto opubli
kowano w  „Znaku” 77 artykułów z zakresu religioznawstwa.

Można powiedzieć, że miesięcznik ten zajmuje się zagadnieniami ekumenicznymi od 
samego początku swego istnienia. Już w  drugim numerze „Znaku” z r. 1947 ukazał się ar
tykuł zbiorowy Hanny Malewskiej, Stefana Swieżawskiego, Stanisława Stommy i Jerzego 
Turowicza pt. „Ku jedności świata” oraz tekst pt. „Co to jest ruch ekumeniczny” podpisa
ny inicjałami M.J. Chociaż jak zaznacza ks. S. Gręś, do Soboru Watykańskiego II o ekume
nizmie pisano w  „Znaku” głównie w stylu reporterskim, to jednak publikacje te w zakresie 
literatury teologicznej można nazwać pionierskimi.

Pismo to użyczyło wiele miejsca na swych łamach zaprezentowaniu czytelnikom doktryny 
ekumenicznej Kościoła Rzymskokatolickiego. Nie zapomniano także o innych nurtach chrześ
cijaństwa, a także o dialogu z religiami niechrześcijańskimi, zwłaszcza z judaizmem. O eku
menizmie pisali na łamach „Znaku” tacy publicyści katoliccy jak: ks. Andrzej Barde- 
cki, Halina Bortnowska, o. Aleksander Hauke-Ligowski OP, ks. Kazimierz Hoffmann, ks. Ka
zimierz Hoła, o. Wacław Hryniewicz OMI, Anna Morawska, ks. Stanisław Nagy SCJ, o. To
masz Podziawo MIC, Stefan Wilkanowicz, ks. Andrzej Zuberbier i inni. Oprócz katolików pu
blikowali także autorzy innych wyznań, m.in. ks. Jerzy Klinger, prawosławny i ks. Zygmunt 
Michelis, luteranin. Warto tu także przytoczyć znakomity cykl rozmów o Kościele Wschod
nim, jaki z prof. Jerzym Nowosielskim przeprowadził Zbigniew Podgórzec.

Artykuł ks. S. Gręsia pokazuje jak duży dorobek w  zakresie problematyki ekumeni
cznej ma jedno z najlepszych polskich czasopism katolickich. N ie  ulega wątpliwości,
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że publicystyka „Z n ak ” -owska wyw arła  (i w yw iera nadal) w p ływ  na świadomość eku
meniczną zw łaszcza środowisk skupionych w  klubach inteligencji katolickiej.

Idąc śladem ks. S. Gręsia warto by także dokonać podobnej analizy innych periody
ków katolickich mających także duże zasługi w  upowszechnianiu idei ekumenicznej, jak 
np. miesięczniki „W ięź” czy „W  Drodze” .

Z okazji Tygodnia M odlitwy o Jedność Chrześcijan w  prasie katolickiej ukazało się 
sporo wyw iadów  z czołowymi polskimi ekumenistami, reprezentującymi wyznania 
ewangelickie. W  „Ład z ie ” (nr 4 z 22 stycznia 1989 r.) zamieszczono rozmowę z bpem 
Zdzisławem Trandą z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pt. „D zielić się wartościa
m i” . Przedstawiciel redakcji, Artur Michalski, pytał ks. Biskupa o działalność ekumeni
czną Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, sukcesy i porażki polskiej ekumenii. Na py
tanie —  Co zagraża ruchowi ekumenicznemu? bp Z. Tranda odpowiedział: Wszelkie agre
sywne wystąpienia duchownych, a zwłaszcza hierarchów przeciwko innym wyznaniom. 
Studzi to zapał wielu gorliwych, zaangażowanych ludzi, których czasem określa się ter
minem zawodowy ekumenista, mającym zabarwienie ironiczne i dlatego krzywdzące. Nie 
chodzi bowiem o ludzi, którzy z racji pełnionych funkcji zajmują się ekumenizmem, lecz o 
tych, co angażują się w tę działalność w przekonaniu, że ekumenizm jest pożyteczny i po
trzebny. Za najniebezpieczniejsze jednak uznałbym zjawisko, które ks. bp Ozorowski z 
Białegostoku nazywa ekumenizmem ogołacającym. Polega ono na płytkich analizach 
doktryn różnych wyznań, na przymykaniu oczy na różnice, a wychwytywaniu tylko tego, 
co łączy. Najkrócej takie podejście można scharakteryzować zdaniem: „Nie jest ważne 
jak kto wierzy, byleby wierzył”. Taki sposób myślenia zagraża zarówno Kościołom jak i 
dziełu ekumenizmu. Obecnie, na szczęście, upowszechnia się inny pogląd. Dobrym ekumeni- 
stą może być tylko człowiek o zdecydowanych i jasnych przekonaniach konfesyjnych. Stąd 
chyba bierze się widoczna obecnie w Kościele tendencja do pogłębiania własnej tożsamości 
wyznaniowej. Wydaje się jednak, że zjawisko to jest jedną z przyczyn zahamowań w ruchu 
ekumenicznym. A więc jakiś paradoks! Z  jednej strony ekumenizm wyzwala zainteresowa
nie własnym wyznaniem, z drugiej zaś wzrost świadomości konfesyjnej osłabia więzi ekume
niczne (...) Sytuacja taka rodzi nadzieję. Sądzę, że od ekumenii nie ma odwrotu i wydaje mi 
się, że nastąpi nawrót do ekumenizmu pogłębionego, w którym Kościoły nauczą się dzielić 
tymi wartościami, które w nich tkwią —  stwierdził bp Z. Tranda.

Inny znakomity ekumenista, ks. Jan Hause z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
udzielił wywiadu „Tygodnikow i Powszechnemu” (nr 3 z 15 stycznia 1989). W  pierwszej 
części rozmowy ks. Hause mówił o dramatycznych losach swojej rodziny podczas drugiej 
wojny światowej, będącej konsekwencją opcji patriotycznej (on sam z matką i bratem zo
stał wyw ieziony na Syberię, skąd brat został powołany do 3 D yw izji W P im. R. Traugut
ta, w  której szeregach poległ; ojciec, ks. Paweł Hause, kapelan W P więziony w  oflagach 
tuż po powrocie do Polski, wskutek przeżyć wojennych, zmarł). Jest też mowa o patrioty
cznej postawie wielu pastorów, którzy nosząc nierzadko obco brzmiące nazwiska, byli 
w ięzieni w  obozach koncentracyjnych bądź ukrywali się albo walczyli z okupantem.

W  drugiej części rozmowy ks. J. Hause mówi o swoim ekumenicznym powołaniu i o 
trudnościach jakie napotyka w  jego realizacji. Warto przytoczyć to jego wyznanie w  cało
ści, gdyż podobne doświadczenia są udziałem wielu tych, którzy mocno zaangażowali się 
w  sprawę jedności. Myślę —  stwierdził ks. J. Hause —  że w innych Kościołach ludzie od
dani ekumenii też nie mają łatwego życia. Niejednokrotnie byłem powstrzymywany przez 
moje władze zwierzchnie w swoich zapędach ekumenicznych, a w szczególności dotyczy
ło to kontaktów z katolikami. Oczywiście nie wpłynęło to na osłabienie mojej działalności 
ekumenicznej. Nie zamierzam też w przyszłości rezygnować i zejść z obranej drogi. Eku
menizm jest moim powołaniem, darem, który otrzymałem od Boga.

Polskokatolicki tygodnik „Rodzina” , który coraz chętniej użycza swych łamów pro
blematyce ekumenicznej, w  numerze 50 z 11 grudnia 1988 r. zamieszcza wartościowy ar
tykuł ks. Hansa A. Freia pt. „Od identyczności wyznaniowej do ekumenicznej” . Autor za
czyna od stwierdzenia, że działalność ekumeniczna nigdy nie jest możliwa w  innym sen-
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sie, jak tylko w  stałym polu napięć pomiędzy bezwarunkową wiernością wobec własnego 
wyznania i nie mniej zdecydowanym przekonaniem, że w  naszych czasach sam Jezus Chry
stus działa, aby zjednoczyć swój wielorako podzielony Kościół. My zaś powołani zostaliśmy 
do tego, by stać się chętnymi narzędziami realizowania tej Jego woli. Autor dokonuje oceny 
dwóch głównych nurtów ruchu ekumenicznego —  „W iary i Ustroju” Kościoła oraz Prakty
cznego Chrześcijaństwa, wskazując na ścisłe powiązanie problemów teologicznych i prak
tycznych tak w  życiu poszczególnego chrześcijanina, jak i w  życiu Kościoła. Do dnia dzi
siejszego w  „tkaninie ekumenicznej” są wyraźnie dostrzegalne oba te prawątki: Zespół 
Programowy I Światowej Rady Kościołów pod nazwą „W iara i Świadectwo” zajmuje się w  
dalszym ciągu głównymi zagadnieniami dotyczącymi „W iary i Ustroju” Kościoła, podczas 
gdy wszystkie problemy związane z Praktycznym Chrześcijaństwem stanowią przedmiot 
Zespołu Programowego II „Sprawiedliwość i Służba” .

Ks. H.A. Frei,, jak wynika z treści artykułu, daje pierwszeństwo praktycznej działalności 
chrześcijan przed zagadnieniami dotyczącymi „Wiary i Ustroju” Kościoła. Przywołuje przy 
tym opinię pierwszego sekretarza generalnego ŚRK, Willema Visser’t Hoofta, który nie wahał 
się twierdzić, że obecne herezje ujawniają się w  znacznie mniejszej mierze w  sprawach wiary i 
chrześcijańskiego objawienia, a w  większej w  praktycznych postawach wielu współczesnych 
chrześcijan, w  zakresie dyskryminacji rasowej i społecznego ucisku.

Z tego punktu widzenia, zauważa ks. H.A. Frei, temat „Od identyczności wyznaniowej 
do ekumenicznej” przybiera o wiele szerszy wymiar, aniżeli ten, jaki posiadają pojęcia 
„wyznanie” i „ekumenia” w  ich tradycyjnym rozumieniu. Zaangażowanie ekumeniczne 
oznacza bowiem konfrontację już nie tylko z tymi starymi problemami, którymi zajmowa
no się ustawicznie przez 60 lat w  Komisji „W iary i Ustroju” Kościoła, ale również z kon
fliktami, przeciwnościami i walkami w  naszym dzisiejszym świecie. Jeżeli krytykuje się 
ŚRK za działalność „świecką” , to należy sobie uświadomić, podkreśla autor, że w  tym wła
śnie zakresie współpraca kościelna jest nieodzowna. Cóż bowiem by było —  pyta ks. H.A. 
Frei —  gdyby każde pojedyncze wyznanie chciało postępować samodzielnie w zagadnie
niach praktycznych, zwłaszcza w sprawie głodu lub innych groźnych katastrof —  kiedy 
nieodzowna jest masowa i materialnie silna pomoc? W tych sprawach narzuca się więc, 
jako konieczna, współpraca i koordynacja na bazie ekumenicznej jako coś naturalnego i je
dynie sensownego. W tym kontekście „ekumeniczna identyczność” jest procesem dynami
cznym, oznaczającym, że ŚRK w sposób decydujący przyczyniła się do tego, że świadomość 
i poczucie chrześcijańskiej odpowiedzialności za sprawy globalne na bazie kościelnej, do
piero przez nią zostały obudzone. Ostatnie twierdzenie gloryfikujące działalność społeczną 
ŚRK oraz przypisywanie jedynie jej zasług w  budzeniu świadomości i odpowiedzialności 
chrześcijan za sprawy świata jest zapewne przesadzone, trudno jednak nie zgodzić się z in
nymi poglądami ks. H.A. Freia.

C z a s o p i s m a  w y k o r z y s t a n e :
„Ład ” —  katolicki tygodnik społeczny wydawany przez Ośrodek Dokumentacji i Stu

diów Społecznych;
„Ład Boży” —  dwutygodnik rodzin katolickich wydawany przez Kurię Diecezjalną we 

Włocławku;
„Rodzina” —  tygodnik katolicki wydawany przez Społeczne Towarzystwo Polskich 

Katolików, Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
„Słowo i Myśl” —  ewangelicki miesięcznik społeczno-kulturalny, wydawany przez In

stytut Prasy i Wydawnictw „Novum ” ;
„Studia Paradyskie” —  rocznik wydawany przez Gorzowskie Wyższe Seminarium Du

chowne w  Gościkowie-Paradyżu;
„Tygodnik Powszechny” —  katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez 

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” .
Oprać.: Antoni Grześkowiak
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RECENZJE

BOBRINSKOY BORIS: Le Mystere de la Trinite. Cours de 
theologie ortodoxe, Cerf, Paris 1986.

Katolickie wydawnictwa zachodnie starają się wT jakiś sposób odnotować tysiąclecie 
chrztu Rusi, które przypada na 1988 r. Dlatego chętnie publikują prace teologów prawo
sławnych. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim paryskie wydawnictwo Cerf, któ
re od dawna utrzymuje przyjazne stosunki z Instytutem Studiów Prawosławnych w  Pa
ryżu. Dzięki temu wznowiło pracę P. Evdokimova „L e  Christ dans la pensee russe” , 
1986 r. i wydało traktat o Trójcy Św. profesora wspomnianego Instytutu, B. Bobrinskoya.

Jak sam autor zaznacza, materiał zawarty w  tym dziele był przygotowany pod kątem 
wykładów, a nie publikacji.

Praca podzielona jest —  nie licząc wstępnych uwag metodologicznych —  na cztery 
części: teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu; teologia liturgiczna i sakramen
talna; teologia trynitam a u Ojców Kościoła i na Soborach; synteza doktrynalna.

Pod wpływem Zachodu dzisiejsi teologowie prawosławni dzielą niekiedy naukę o 
Bogu w  Trójcy Jedynym na dwa traktaty: de Deo Uno (o istocie i przymiotach Boga oraz 
o energiach) i de Deo Trino, gdzie rozważa się samą już tajemnicę Trójcy Osób. Zdaniem 
Bobrinskoya to podejście zachodnie, filozoficzne, esencjalistyczne, nie jest biblijne, a 
przez to obce tradycji prawosławnej, która traktowała zawsze Boga jako Trójjedność. 
Nadto jest niewłaściwe, ponieważ mówi o tym, czym jest istota boska przed lub poza hi- 
postazami —  Osobami Trójcy, a tym samym przeciwstawia się te dwa aspekty tajemnicy 
boskiej. Trójcy zaś nie da się dzielić oraz nie można w  niej dopuszczać uprzedniości czy 
pierwszeństwa jednego określenia nad drugim. Wreszcie nie można mówić o jedności 
Boga, czy o energiach Boga, nie przypisując ich hipostazom czy Osobom trynitamym, tzn. 
nie personalizując ich trynitam ie, „ponieważ Osoby Boskie kwalifikują boski byt oraz 
życie, które nam objawiają i udzielają w  prostocie i bogactw ie” (s.9). Język teologa pow i
nien być językiem Objawienia, który jest językiem trynitamym. Jakkolwiek ocenialibyś
my tę opinię, faktem jest, że problem ów dostrzegany jest również w  teologii zachodniej.

Pierwsze, czego brak teologowi zachodniemu w  tym podręczniku prawosławnym to 
teologiczny dorobek oparty na filozo fii arystotelesowsko-tomistycznej. Wiadomo, filozo
fia ta nie przyjęła się w  Kościele wschodnim, co więcej, jest do pewnego stopnia kością 
niezgody pomiędzy obu Kościołami. Sam Bobrinskoy wyraża krytyczną postawę wobec 
używania języka filozoficznego w  teologii, mając oczywiście na myśli tomizm. A le  czy na 
pewno teologia wschodnia nie posługuje się żadnym językiem  filozoficznym ? Owszem, 
jest pod wpływem  neoplatonizmu. Pod wpływem  tej filo zo fii by li O jcow ie Kościoła, 
zw łaszcza wschodni, którzy są przecież podstawowym  autorytetem dla dzisiejszej teo
log ii prawosławnej. Choćby charakterystyczna dla Kościoła wschodniego nauka o 
energiach Boga, pomimo że szuka swego uzasadnienia w  b ib lijnej idei Boga jako 
Św iatłości, została wypracowana przez D ionizego Pseudo Areopagitę, a doprowadzo
na do zenitu przez G rzegorza Palamasa, będącego również pod wpływem  neoplatoń- 
skim. Św. Bonawentura, który był również zafascynowany ideą Boga jako Światłości, po
mimo że opiera się na Pseudo Areopagicie, jednak wprowadza kategorie filo zo fii ary-
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stotelesowskiej przyczyny i skutku i w  ten sposób doprowadza do odróżnienia łaski nie
stworzonej od stworzonej, dając tej nauce charakter zachodni.

Autor podkreśla istotowy podział traktatu o Trójcy Św. na dwie części: tajemnica 
Trójcy w  Jej odwiecznej immanencji oraz Trójca Św. w  ekonomii, tj. w  odniesieniu do 
świata. Drugiej poświęca więcej miejsca niż czyniło się to w  pracach opartych na schola
styce, ponieważ materiał ten przenoszono na inne traktaty, np. o łasce.

Innym charakterystycznym rysem wykładu traktatu o Trójcy, jest przyznanie dużej 
wagi liturgii. Wynika to z faktu, że w  Kościele prawosławnym liturgia była zawsze trak
towana, obok Pisma Św. i Ojców Kościoła, jak równorzędne źródło badań teologicznych. 
Charakterystyczną opinię na ten temat wyraża już w  stosunku do liturgii starotestamen
talnej, mianowicie, że o ile rozważania teologiczne w  Starym Testamencie oddzielały 
Boga od stworzenia, o tyle liturgia strzegła bliskości „Boga ojców ” . U  Bobrinskoya widać 
docenienie liturgii już z samego rozkładu podręcznika, zajmuje ona tyle samo miejsca co 
teologia biblijna. D la niego liturgia jest miejscem objawienia i poznania tajemnicy Trójcy 
Św., bo umożliwia zrozumienie ciągłości tradycji kościelnej i jedności w iary (197).

Faktycznie we wszystkich Kościołach wschodnich liturgia stanowi dobre źródło poz
nania teologicznego. O ile bowiem na Zachodzie powstawały rozprawy teologiczne, o tyle 
na Wschodzie teologia utrwalała się w  liturgii. Stąd jeśli w  teologii zachodniej wystarczy 
ograniczyć się do dzieł teologicznych, by poznać w  całości np. naukę o Eucharystii, o tyle 
nie wystarczy to zupełnie w  obrządkach wschodnich.

Innym rysem tego wykładu trynitologii, który wyraźnie rzuca się w  oczy teologowi 
zachodniemu, to bogata nauka o działaniu Ducha Św., bogatsza od nauki podanej w  pod
ręcznikach opartych na scholastyce.

O w iele bogatsza jest już w izja działania Ducha Św. w  trakcie ziemskiej działalności 
Jezusa Chrystusa. Autor podkreśla, że samo imię „Chrystus” jest pneumatoforyczne, tzn. 
wskazuje na namaszczenie Jezusa Duchem Św. Podczas gdy my w  pierwszym rzędzie 
podkreślamy w  tym imieniu godność mesjańską Jezusa z Nazaretu, Wschód w idzi w  nim 
świadectwo, że na Jezusie spoczywa Duch Św. i działa jednocześnie z Nim. Na tym opiera 
się uroczyste obchodzenie przez Kościoły wschodnie Chrztu Chrystusa jako momentu 
Jego namaszczenia, a nie tylko rozpoczęcia publicznej działalności.

Gdy twierdzę, że bogatsza jest nauka wschodnia o Duchu Św. to muszę uściślić, że 
chodzi o płaszczyznę funkcjonalną a nie ontologiczną, tzn. teologia wschodnia ukazuje z 
większą determinacją szersze pole działalności Ducha Św. Gdy chodzi natomiast o stronę 
ontologiczną, nie tylko Osoby Ducha Św. ale także i całej Trójcy Św., to nauka prawosła
wna wydaje się jednak być o w iele uboższą od nauki zachodniej. Jak wiadomo Wschód 
uchyla się przed przyjęciem całego dorobku scholastyki. A le nie tylko. Bobrinskoy nie 
akceptuje już nauki św. Augustyna o sposobie pochodzenia Osób Boskich. Augustyńskie 
tak zwane psychologiczne wyjaśnienie pochodzenia Osób Boskich uważa jedynie za po
wierzchowne porównanie, z którego scholastyka niewłaściwie zrobiła kryterium pocho
dzeń Osób Boskich. Tymczasem kiedy orzekamy o Bogu na podstawie świata stw orzo
nego per analogiam, w iadomo, że Bóg jest analogatum princeps. Zatem  odczytujem y w  
św iecie czy człowieku, to co jest odbiciem, śladem czy obrazem przedm iotów  boskich. 
W  myśl tego punktem wyjścia były dla św. Augustyna słowa z Pisma Św. „B óg stwo
rzył człow ieka na swój obraz” (Rdz 1,26). Ten obraz św. Augustyn odczytał trynitar- 
nie.

B. Bobrinskoy stwierdza, że Syn pochodzi od Ojca przez zrodzenie. Gdy chodzi nato
miast o pochodzenie Ducha Św., stwierdza jedynie za Soborem Konstantynopolitańskim, 
że pochodzi od Ojca, uważając, że nie ma się prawa do precyzowania sposobu, w  jaki się 
dokonuje pochodzenie trzeciej Osoby Boskiej. Ponadto mocno podkreśla, że pochodzenia 
są równoczesne i nie może być mowy o uprzedniośoi czy to chronologicznej czy logicznej. 
Zaznaczmy, że świadomość, iż te pochodzenia są równoczesne, miał także św. Augustyn. 
Wyjaśniając jednak w  oparciu o życie duchowe człowieka, to znaczy, że najpierw trzeba 
poznać, by później móc chcieć, wyjaśnia niewytłumaczalną przez nikogo wcześniej nieza-
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mienność pochodzeń w  Bogu. Teologia wschodnia przemilcza ten rozdział nauki św. Au
gustyna, jak też cały jego wykład o relacjach.

Co do kwestii Filioque, Autor dopuściłby jeszcze ewentualność pochodzenia Ducha 
Św. przez Syna, ale pod warunkiem, że Syn nie dzieli z ojcem zasady pochodzenia, która 
jest właściwością osobową Boga Ojca i przez to niepodzielną. Filioque jest dla niego nie 
do przyjęcia, nawet gdyby je złagodzono. Podstawowym argumentem są słowa Chrystusa 
o posłaniu przez N iego Ducha Św. „który pochodzi od O jca” (J, 15,36). To co jest w  stanie 
przyjąć Kościół prawosławny z Filioloquizmu, to jedynie posłannictwo Ducha Św. od 
Ojca i Syna: Syn daje czy posyła Ducha Św. wraz z Ojcem. Tymczasem dla Kościoła za
chodniego pojęcie misji implikuje dwie sprawy: pochodzenie i posłanie. Bobrinskoy prze
milcza teksty biblijne, na których opiera Kościół Rzymskokatolicki Filioque. Na przy
kład kilka wierszy dalej za wspomnianym przez niego tekstem mamy słowa Chrystusa, 
który mówi, że Duch Św. ma wszystko od N iego; wszystko zaś oznacza naturę boską (J, 
16,14-15). Zaznaczmy, że Autor w  tych swoich poglądach jest wiernym kontynuatorem 
myśli V. Losskiego.

Wprowadzenie Filioque do Credo naświetla Autor jako narzędzie politycznego nacis
ku Karola W ielkiego dla uzyskania dominacji nad Wschodem. Podobne tło polityczne 
miał spór z Focjuszem. Wprowadzenie go na stanowisko patriarchy konstantynopolitańs
kiego miałoby usprawiedliwić to, że był bardziej wykształcony i pobożniejszy od swego 
poprzednika Ignacego. Samo zaś wprowadzenie Filioque do Credo było, zdaniem autora, 
samowolne i nie obowiązujące. Obowiązujące byłoby dopiero wtedy, gdyby zostało jed
nomyślnie przyjęte przez całe chrześcijaństwo.

Praca B. Bobrinskoy a jest interesująca dla teologa zachodniego choćby i z tego 
względu, że może on poznać jak przedstawia teologia prawosławna tajemnicę Trójcy Św., 
jakie różnice i jakie podobieństwa zachodzą pomiędzy dwoma tradycjami, dlaczego w  te
ologii zachodniej wyakcentowuje się niektóre zagadnienia trynitologii. Wzajemne pozna
nie się i zrozumienie jest warunkiem dalszego dialogu ekumenicznego.

Ks. Józef Warzeszak

TYLOCH WITOLD: Juda izm . Warszawa: Krajowa Agencja 
Wydawnicza 1987, 346, s., 50000 egz.

Prof. W. Tyloch, autor m.in. wydanej w  1980 r. jedynej w  języku polskim kompletnej 
gramatyki języka hebrajskiego, dał po raz kolejny wyraz swoim profesjonalnym zaintere
sowaniom, pisząc „Judaizm” . Książka ukazała się w  cyklu K A W  pod wspólnym tytułem 
„Religie świata” .

Czytelnik „Judaizmu” spotka się przede wszystkim z wysokim stopniem rzetelności i 
fachowości w  przekazywaniu niełatwej wiedzy, lecz jednocześnie stwierdzi, iż autor nie 
przemawia doń ex cathedra z naukowego parnasu. Innymi słowy, jest to książka w  naj
lepszym tego słowa znaczeniu popularnonaukowa.

Autor, zwłaszcza w  pierwszych rozdziałach („Relig ia  dawnych Hebrajczyków” , 
„Prorocy i ich posłannictwo” oraz „N iew ola  babilońska” ), wprowadza nas w  zagadnie
nie, posługując się sowicie materiałem biblijnym, bogato czerpiąc z cytatów ze Starego 
Testamentu. W  rozwinięciu zostajemy zapoznani z wyłanianiem się właściwego judaiz
mu, jego rozwojem  aż do powstania Talmudu, z takimi ruchami i kierunkami, jak: saba- 
tianizm, frankizm, chasydyzm, judaizm reformowany, konserwatywny i ortodoksyjny 
oraz syjonizm.
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Ważnym, aczkolwiek niewielkim  objętościowo fragmentem książki, jej dopełnie
niem, jest ustęp dotyczący wierzeń judaizmu, etyki oraz praktyk religijnych i zwyczajów.

Pozycja autorstwa prof. W. Ty locha powinna trafić do rąk studentów teologii oraz 
wszystkich, którzy interesują się religiam i monoteistycznymi. Stanowi także cenną lek
turę uzupełniającą dla wprowadzonego niedawno do niektórych szkół ponadpodstawo
wych religioznawstwa.

Andrzej Dębski

N au k a  o  nabożeństw ach  praw osław nych . Opracował ks. prot. 
Konstanty Bondaruk. Białystok: Wydawnictwo Prawosławnej 
Diecezji Białostocko-Gdąńskiej 1987, 167 s. 10000 egz.

Prawosławne wydawnictwo diecezjalne w  Białymstoku jest oficyną nową i stara się 
poprzez swoje publikacje ukazywać szerszemu odbiorcy wschodni Kościół. Nauka o na
bożeństwach, pióra bardzo obiecującego teologa, ks. Bondaruka, stanowi próbę syntety
cznego ujęcia prawosławnej liturgiki i przeznaczona jest zasadniczo jako pomoc kateche
tyczna. Jednak iekturę tę polecić można każdemu kto chciałby bliżej poznać strukturę pra
wosławnych nabożeństw. Obok wydanej w  1981 r. przez ChAT „Liturgiki” o. mitrata dr. 
Mikołaja Lenczewskiego, jest to już druga z tego zakresu pozycja w  języku polskim. Ponie
waż bez wzajemnego poznania nie będzie zbliżenia międzychrześcijańskiego, z tego względu 
książkę ks. Bondaruka oceniam jako ważną także z punktu widzenia ekumenizmu.

Tadeusz Wyszomirski

KRASIŃSKI JÓZEF ks.: Przez wiarę i nadzieję ku cywiliza
cji miłości. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w San
domierzu 1987, 656 s., 4000 egz.

Ks. dr Józef Krasiński, profesor Wyższego Seminarium Duchownego D iecezji Sando- 
miersko-Radomskiej, jest ekumenistą z przekonania. Od lat uczestniczy w  dorocznych 
zjazdach ekumenicznych duszpasterzy katolickich oraz w  sympozjach ekumenicznych 
często zabierając tam głos. Z  okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra zorganizował w  
seminarium w  Sandomierzu sympozjum, na które zaprosił m.in. teologa luterańskiego.

Również twórczość teologiczna ks. J. Krasińskiego jest potwierdzeniem jego ekume
nicznej postawy. Omawiana tutaj praca, wchodząca w  zakres teologii dogmatycznej i bę
dąca „opus v itae” ks. Profesora, stanowi syntezę —  acz nie wyczerpującą —  relacji cnót 
boskich: wiary, nadziei i miłości do, jak pisze autor, „prawdziw ie ludzkiej cyw ilizacji i 
sposobów komunikacji św iata” .

N ie  jest moim zadaniem szczegółowe recenzowanie tej książki —  uczynić to powinny 
bardziej predestynowane do tego periodyki teologiczne. Ze swej strony chciałbym się po
dzielić jedynie spostrzeżeniem, że--przy lekturze raził mnie swoisty wszystkoizm tematy
czny, nadmierne gromadzenie w  poszczególnych partiach zagadnień niewiele mających
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ze sobą wspólnego, jak również dobrze znanych czytelnikowi z innych źródeł (niektóre z 
nich jak np. notę biograficzną Kopernika można było z powodzeniem opuścić bez szkody 
dla logiki wywodu). Znając ogromną erudycję ks. prof. Krasińskiego i jego szczere zain
teresowanie ekumenizmem można oczekiwać, że spod jego pióra wyjdzie jeszcze niejedna 
praca poświęcona wyłącznie sprawie jedności chrześcijan.

Pozostawmy jednak te krytyczne uwagi na boku. D la nas książka ks. J. Krasińskiego 
jest interesująca i wartościowa z tego przede wszystkim powodu, że posiada ekumeniczne 
wątki, ba, jako całość stanowi świadectwo obiektywnego, „komplementarnego” upra
wiania teologii. W  części drugiej, pt. „Z  teologii nadziei” , mamy trzydziestostronicowy 
rozdział poświęcony ekumenii. Jest tam mowa o drodze jedności Kościoła Rzymskokato
lickiego, o ekumenicznej działalności papieża Jana Pawła II  oraz o dialogu, jaki Kościół 
Rzymskokatolicki prowadzi z prawosławiem i anglikanizmem. W ielokrotnie na kartach 
tej książki spotykamy nazwiska teologów i działaczy kościelnych innych wyznań, cyto
wanych bynajmniej nie w  celach polemicznych. Autor stara się też niektóre problemy 
omawiać w  aspekcie ekumenicznym, będąc jednak przy tym daleki od przesadnego ire- 
nizmu. Ten typ teologii, wolny od ciasnego konfesjonalizmu i śmiało sięgający do dorob
ku i spuścizny innych wyznań, zaznacza coraz bardziej swoją obecność w  rzymskokatoli
ckim piśmiennictwie.

Antoni Grześkowiak

ELIADE MIRCEA: Historia wierzeń i idei religijnych. Tom I 
— Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyjskich. Przełożył 
Stanisław Tokarski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 
1988, 420 s. 30 000 egz., 2 200 zł.

Staraniem IW  P A X  ukazał się polski przekład fundamentalnego dzieła z zakresu hi
storii religii. Autora książki „H istoria wierzeń...” nie trzeba chyba przedstawiać. Jest 
nim bowiem prof. M ircea Eliade (1907-1986) uważany za jednego z najwybitniejszych 
współczesnych religioznawców. Wrażliwość człowieka wierzącego (wyznawał prawosła
wie) odczytującego istotną, duchową treść zjawisk religijnych harmonijnie łączył z umy- 
słowością badacza, dokładnością, rzetelnością, precyzją, obiektywizmem naukowych do
ciekań. Wniósł ogromny, oryginalny wkład w  poznanie, rozumienie rozmaitych przeja
wów  sacrum oraz religijnego wymiaru ludzkiej natury i świata. M. Eliade, autor m.in. 
książek o micie wiecznego powrotu, znakach i symbolach, antologii tekstów religijnych, 
okultyzmie, szamanizmie, znany już jest polskiemu czytelnikowi. W  naszym kraju ukaza
ły się bowiem (oprócz artykułów) następujące dzieła M. Eliadego: „Traktat o historii re li
g ii” (K IW , Warszawa 1966), „Sacrum, mit, historia” (wybór esejów, PIW , Warszawa 
1970), „Joga. Nieśmiertelność i wolność” (PW N, Warszawa 1984). Ponadto opublikowano 
tłumaczenia trzech powieści M. Eliadego. Na marginesie dodajmy, że osobie uczonego, 
jego życiu, twórczości, koncepcji mitu, szamanizmu, jogi, człowieka, metodologii badań 
religii Stanisław Tokarski poświęcił interesującą monografię pt. „E liade i Orient” (Osso
lineum, W rocław 1984).

Pierwszy tom „H istorii wierzeń i idei religijnych” ukazał się we Francji w  1976 r. 
W yróżniony został nagrodą Akademii Francuskiej. Jego treść stanowi omówienie religii 
człowieka pierwotnego, Mezopotamii, Egiptu, ludów śródziemnomorskich, indoeuropejs- 
kich, Indii (przed powstaniem buddyzmu), Hetytów* Kananejczyków, Izraela (w  epoce
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patriarchów, Mojżesza, sędziów, królów, proroków), Grecji, Iranu. Książkę uzupełniają 
obfite bibliografie krytyczne, dodana przez polskiego wydawcę literatura uzupełniająca i 
szczegółowa bibliografia polska. Posługiwanie się omawianą pozycją znacznie ułatwiają 
indeksy: autorów współczesnych, postaci historycznych, bogów, postaci mitologicznych, 
bohaterów utworów literackich, nazw geograficznych, etnograficznych, rzeczowy. N ie 
wątpliw ie, ukazanie się w  naszym języku „H istorii wierzeń...” stanowi ważne wydarzenie 
na polskim  rynku wydawniczym . Szerokie grono czyteln ików  może wreszcie korzystać 
z tej znakom itej książki dystansującej jakością, erudycją inne dostępne u nas syntety
czne opracowania dzie jów  re lig ii świata. Niestety, M. Eliade nie dokończył swego 
ostatniego dzieła doprowadzając trzeci tom „H istorii w ierzeń i idei re lig ijnych ” do 
czasów Reform acji. O trzym awszy tłumaczenie tomu pierwszego czekamy n iecierp li
w ie na dwa pozostałe.

G.Ł.

E u ch a ry s tia  i p o s ła n n ic tw o . W ieczerza  P a ń sk a  w  d ia logu  
ch rześc ijan . Praca zbiorowa pod redakcją Leonarda Górki 
SVD i Wacława Hryniewicza OMI. Warszawa: „Verbinum” 
Wydawnictwo Księży Werbistów 1987, 192 s., 3000 egz.

W  dość bogatym zestawie publikacji wydanych w  Polsce z okazji ubiegłorocznego 
Kongresu Eucharystycznego ekumenista nie powinien przeoczyć książki wydanej przez 
księży werbistów w rekordowym jak na polskie warunki tempie. Zawiera ona teksty refe
ratów wygłoszonych w  dn. 12-16 stycznia 1987 podczas sympozjum nt. „Eucharystia w  
dialogu chrześcijan” , zorganizowanego przez Instytut Ekumeniczny K U L.

We wstępie do książki jej redaktorzy napisali: Jednemu nie podzielonemu Kościoło
wi powierzył Pan swój dar największy —  sakrament całkowitego oddania. Eucharystia 
jest największym wezwaniem do jedności chrześcijan. Epikletyczna modlitwa Kościoła to 
nie tylko błaganie o przemienienie świętych darów, ale również o przeobrażenie i zjedno
czenie nas samych. Redaktorzy zwracają się do wszystkich chrześcijan, aby pomagali 
swoim Kościołom w  pokonywaniu lęku hamującego budowanie wspólnoty i aby wzajem 
nie wspierali się w  przełamywaniu skłonności, która chce zawładnąć Kościołem i Eucha
rystią jak swoją własnością. Apel ten charakteryzuje się, powiedziałbym, jakimś serdecz
nym, bezpośrednim tonem, czego świadectwem jest to, że redaktorzy zwracają się do czy
telników per „m ili chrześcijanie” .

Na treść książki składają się artykuły poświęcone tajemnicy Eucharystii w  następu
jących dialogach: katolicko-prawosławnych (o. Wacław Hryniewicz OMI), anglikańsko- 
-katolickim (ks. A lfons Skowronek) i katolicko-protestanckim (o. Stanisław Celestyn 
Napiórkowski OFMConv.). Ten przegląd uzgodnień doktrynalnych w  kwestii Eucharystii 
osiągnięty w  dialogach międzykościelnych wzbogacają ponadto następujące teksty: „Ku 
eklezjalnej wspólnocie eucharystycznej —  aspekt ekumeniczny” (bp Alfons Nossol); „In- 
terkomunia —  możliwości i perspektywy” (ks. Wojciech Hanc); „Eucharystia i posłannic
two chrześcijan w  świecie. K ilka refleksji na marginesie uzgodnień ekumenicznych” (o. 
Leonard Górka SVD); „Ekumeniczne poszukiwania wspólnych tekstów eucharystycz
nych” (o. Jan Sergiusz Gajek MIC).

W  formie aneksu załączono: uzgodnienie „Grupy z Dombes” nt. Eucharystii, drugą 
część „Dokumentu z L im y” oraz eucharystyczną liturgię z Limy, a także ryt Mszy św. w  
Kościele Zairu, będący przykładem akomodacji liturgicznej.
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Książka jest świadectwem wspólnie przebytej drogi jaką przeszły Kościoły w dialogu 
koncentrującym się nad jedną z najważniejszych wartości naszej wiary, dialogu, który 
ujawnił wiele punktów zbieżnych w rozumieniu tajemnicy Eucharystii. W  świetle kon
wergencji osiągniętych w  tychże dialogach optymistyczniej, zdawałoby się, powinna ry
sować się perspektywa interkomunii katolików ze swymi braćmi w  wierze. Jednakże 
stwierdzenie zawarte w  artykule ks. W. Hansa: tu i teraz nie możemy urzeczywistnić ani 
komunii otwartej, ani wspólnej celebracji eucharystycznej, nie pozostawia złudzeń co do 
rychłej możliwości wspólnego przystępowania do Stołu Pańskiego.

Artykuły, tak jak wszystko co posiada pieczęć Instytutu Ekumenicznego KU L, są 
przykładem solidnej, rzetelnej i uczciwej roboty teologicznej.

Antoni Grześkowiak

ADWENTOWICZ TADEUSZ: Co nas łączy co nas dzieli. War
szawa: Wydawnictwo „Znaki Czasu” 1986, 68 s., 20000 egz.

Chociaż od czasu wydania tej książki minęły prawie trzy lata, to jednak trzeba ją 
skomentować bodaj paroma słowami. Pozycja ukazała się nakładem „Znaków Czasu” , 
wydawnictwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Rozpoczęcie książki dwoma cyta
tami z papieża i cytatem z soborowego dekretu „O ekumenizmie” jest dużym zaskocze
niem dla czytelnika, którego wydawnictwo nigdy nie rozpieszczało serdecznością wobec 
innych wyznań. Książka omawia podobieństwa i różnice między doktrynami Kościoła 
ADS i Kościoła katolickiego. Jej autor uzasadnia najpierw w  krótkich słowach potrzebę 
wzajemnego, nacechowanego życzliwością poznania. Powołuje się przy tym na zasadę to
lerancji religijnej i przewołuje teksty Soboru Watykańskiego II wzywające katolików do 
dialogu ekumenicznego.

Drugi rozdział omawia podobieństwa między doktrynami obu Kościołów. Są one 
uszeregowane zgodnie z rangą doktrynalną poszczególnych prawd wiary. W  wielu miejs
cach autor wypowiada pochlebne opinie pod adresem teologii katolickiej i docenia wkład 
katolików w  rozwinięcie i ugruntowanie wielu wspólnych treści doktrynalnych. Uwagi 
takie znajdziemy przy omawianiu w iary w  Boga Ojca, historyczności Jezusa Chrystusa, 
znaczenia Pisma Świętego, eklezjologii nowotestamentalnej i teologii znaków czasu. W  
dwóch przypadkach wyrażeniu wspólnej w iary Kościołów służą cytaty z „Credo” papie
ża Pawła VI. Odnoszą się one do w iary w  Ducha Świętego i określenia grzechu.

Następnie omówione zostają różnice doktrynalne. We wstępie do omawiającego je 
rozdziału autor pisze: Żadne (...) różnice nie powinny w najmniejszym nawet stopniu 
przysłonić wzajemnego szacunku, zasad miłości bliźniego i chrześcijańskiego współżycia. 
Następnie omawia kolejno różnice między stanowiskiem Kościoła ADS, a stanowiskiem 
Kościoła Rzymskokatolickiego w  kwestiach dotyczących doktryny, przy czym poruszone 
zostają kwestie wskazań etycznych i kultu. Prezentacja dokonana została rzeczowo i ży
czliwie, choć nie we wszystkich miejscach można się zgodzić z poprawnością przedsta
wienia nauki Kościoła Rzymskokatolickiego. Zastrzeżenia muszą wzbudzić: ujęcie roli 
tradycji jako pierwszorzędnego źródła wiary, ostre przeciwstawienie soteriologicznej i 
wspólnotowej funkcji Kościoła, a także, przynajmniej częściowo, ujęcie katolickiego sto
sunku wobec millenaryzmu, który od św. Augustyna uległ pewnej ewolucji. W  kilku 
przypadkach stanowisko Kościoła Katolickiego jest omówione bardzo pobieżnie.

Ostatnia część książki poświęcona została prezentacji Kościoła adwentystów. Autor 
pisze o jego historii, pokazuje jak adwentyści rozumieją swoje posłannictwo w  świecie
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oraz jakich wartości chcą być rzecznikami wobec innych wyznań chrześcijańskich.
Książka napisana została w  prawdziw ie ekumenicznym duchu. N ie widać w  niej ża

dnych śladów postawy urazowej charakterystycznej dla wielu autorów wywodzących się 
z małych liczebnie Kościołów. Po raz pierwszy wyszła z kręgów adwentystycznych w  Pol
sce publikacja życzliw ie traktująca Kościół katolicki, chociaż nie ukrywająca odmienne
go stanowiska w wielu kwestiach doktrynalnych. Jest to główna i niezaprzeczalna zaleta 
tej książki.

Nasuwające się uwagi krytyczne są następujące: po pierwsze czytelnik niewiele do
wie się o poglądach katolików w  kwestiach będących źródłem kontrowersji m iędzy obyd
woma Kościołami. Być może warto by napisać, wspólnie z reprezentantem Kościoła kato
lickiego, rozdział omawiający te różnice i w  ogóle potraktować gruntowniej kwestie spor
ne.

Drugą wątpliwość budzi teza sformułowana na stronie 31, mówiąca, że: Przekonania 
religijne i światopoglądowe należą w naszych czasach do spraw ściśle osobistych, dlatego 
nie powinny one dzielić ludzi jak również pytanie na tej samej stronie: Czyż Kościół 
Chrystusowy nie został założony do celów ściśle duchowych?

Taki sposób podejścia do spraw społecznych kryjący się za powyższymi sformułowa
niami, jest obcy nauce społecznej Kościoła katolickiego. Sprawę tę należało również 
omówić w  rozdziale poświęconym temu, co nas dzieli.

Wydanie tej książki przyjąć trzeba z radością i nadzieją. W prawdzie mówi się. że jed
na jaskółka wiosny nie czyni, ale przecież może taką wiosnę zwiastować. Oby tak było w 
stosunkach między naszymi Kościołami.

Jacek Łęski

SKOWRONEK ALFONS ks.: O d k ry w a n ie  Jedności. Warsza
wa: Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” 1988, 222 s., 
5000 egz.

„Odkrywanie Jedności” to kolejny tom, który ukazał się w  kolekcji „B iblioteka Eku
meniczna” . Prezentowaną książkę stanowi zbiór artykułów wybitnego polskiego teologa 
katolickiego —  ks. prof. A. Skowronka, jednego z najbardziej znanych i zasłużonych pro
pagatorów idei ekumenizmu w  naszym kraju. Choć wydaje się, iż autora nie trzeba bliżej 
przedstawiać, to jednak przypomnijmy, że ks. Skowronek urodził się w  1928 r. w  Pieka
rach Śląskich; w  1949 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w 
Krakowie; jednocześnie studiował na W ydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego; w  1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie; następnie kontynuował studia teologi
czne w  Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim specjalizując się w  teologii dogmatycznej; 
w  1962 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy „Sakramenty i Kościół po encykli
ce Mystici corporis Piusa X I I ” , potem był wykładowcą w  Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym; swą wiedzę pogłębiał w  naukowych ośrodkach Zachodu —  na uniwersyte
tach w  Nijmegen (Holandia), Louvain (Belgia), w  Instytucie Ekumenicznym w  Paderborn 
(RFN); w  1970 r. na W ydziale Teologii Katolickiej uniwersytetu w  Münster (RFN ) obronił 
rozprawę habilitacyjną —  jej konsultantami i recenzentami byli m.in. E. Schillebee- 
ckx, J. Ratzinger, K. Rahner, P. Lengsfeld —  dotyczącą pojęcia sakramentu we współczes
nej teologii ewangelickiej („Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart. 
Haupttypen der Sakramentsauffassungen in der zeitgenössischen, vorwiegend deutschen 
evangelischen Theologi” , München —  Paderborn —  Wien 1971); po powrocie do Polski,
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od 1971 r., pracuje w  Akademii Teologii Katolickiej w  Warszawie; wykładał —  jako do
cent —  teologię dogmatyczną na W ydziale Teologicznym; w  1977 r. został mianowany 
profesorem nadzwyczajnymi zaś w 1985 r. —  profesorem zwyczajnym; od 1982 r. kieruje 
— powstałą z jego inicjatywy —  Katedrą Teologii Ekumenicznej; jako znakomity facho
wiec w  zakresie dogmatyki, sakramentologii, eklezjologii jest członkiem Komisji Episko
patu ds. Ekumenizmu oraz Podkomisji ds. Dialogu z Kościołami Zrzeszonymi w  Polskiej 
Radzie Ekumenicznej.

„Odkrywanie Jedności” to już drugi zbiór prac ks. prof. A. Skowronka. (Pierwszy, pt. 
„Św iatła ekumenii. Spotkania z teologią” , ukazał się bowiem w  1984 r. staraniem Insty
tutu Wydawniczego PA X ; zawierał 32 teksty z lat 1968-1982). W  przedstawianym tomie 
znajduje się 19 artykułów (z lat 1982-1987) zgrupowanych w  pięciu rozdziałach. P ierw 
szy, dotyczący posłania ekumenicznego Drugiego Soboru Watykańskiego, zawiera refle
ksje nad doktryną Vaticanum II, przede wszystkim jej wymiarem ekumenicznym oraz 
jego praktyczną realizacją. Autor m.in. wyjaśnia pojęcie i rodzaje ekumenizmu, cel oraz 
zadania ruchu ekumenicznego, omawia rezultaty dialogu prowadzonego między Kościo
łem Rzymskokatolickim a wspólnotami: anglikańską, prawosławnymi, luterskimi, refor
mowanymi. Próbuje także wskazać trudności na drodze ku zjednoczeniu: Najważniejsze 
znów sprowadzają się najpierw do nikłego procesu recepcji wyników dialogu ekumenicz
nego. Ignorancja iv tej sprawie jest wręcz niepokojąca i to nie tylko w Polsce; i w krajach 
o zaawansowanym ruchu ekumenicznym głębsza znajomość aktualnego stanu lozajem- 
nych zbliżeń jest sprawą raczej bardzo wąskiej warstwy ekumenistóio-specjalistów. Dużą 
rolę odgrywają także czynniki nieteologiczne, jak upieranie się przy starym połączone z 
ustawicznym wypominaniem sobie tego, co dzieli, a przechodzeniem do porządku nad 
tym, co łączy. Ciągle od nowa daje o sobie znać duch podejrzliwości, wietrzenia odchyleń 
od wiary własnego Kościoła (...) Kościoły mniejszościowe zdradzają alergiczny lęk przed 
zaanektowaniem (ss. 60-61). Ponadto w  tej części omawianego tomu zamieszczone zosta
ły rozważania o statusie świeckich w  Kościele.

W  drugim rozdziale prezentowanej książki znajdują się artykuły o apostołach jedno
ści —  papieżach: Janie X X III  i Janie Paw le II  oraz o protestanckim zakonniku, bracie Ro
gerze Schutzu, przeorze ekumenicznej wspólnoty w  Taizś. Tekst poświęcony bratu Roge
rowi to laudacja wygłoszona przez Księdza Profesora z okazji nadania przeorowi Taize 
doktoratu honoris causa przez ATK . Trzeci rozdział zawiera prace dotyczące Marcina 
Lutra i Jana Husa. Autor przypomina dotychczasowe —  katolickie i protestanckie —  in- 
terpetacje osoby Reformatora z Wittenbergi, wskazuje na aktualne elementy jego nauki, 
analizuje głośnych 95 Tez upatrując ich moc oraz istotę w  ataku na papiestwo, strukturę 
Kościoła w idzialnego (zob. s. 129). Zajmuje się również tragiczną postacią Jana Husa. 
Przedstawia, na tle epoki, jego losy i poglądy, dzieje procesu toczącego się na soborze w 
Konstancji, by w  konkluzji sformułować postulat rehabilitacji Jana z Husinca. W  czwar
tym rozdziale książki „Odkrywanie Jedności” znalazły się te artykuły ks. prof. A. Sko
wronka, które poświęcone są najbardziej kontrowersyjnym kwestiom dialogu teologicz
nego między Kościołami, czyli zagadnieniom papiestwa, kultu maryjnego, kultu świę
tych. Autor przypomina współczesną reinterpretację posługi Piotrowej, która ma być 
zgodną z Objawieniem służbą Słowu Bożemu, Ewangelii, a nie swoistym panowaniem. 
W  interesującym studium pt. „M ariologia między kryzysem a odnową” podkreśla chry- 
stocentryczny wym iar prawd maryjnych, opisuje reakcję Kościołów niekatolickich w o
bec ogłoszenia dogmatów maryjnych, naświetla odnowę m ariologii dokonaną przez Dru
gi Sobór Watykański, kreśli jej dzieje posoborowe, a w  podsumowaniu pisze: Oficjalny 
dialog ekumeniczny na temat Maryi jeszcze się nie zaczął. Jest jednak dobrze przygoto
wany. Optymizmem napawa fakt, że na przykład teologowie luterscy, katoliccy, reformo
wani i teologowie Kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych przez szereg lat prowa
dzili wspólne rozmowy o Maryi, przedstawiając wyniki tego dialogu w książce pod charak
terystycznym tytułem „Maryja w Nowym Testamencie”. Na 300 stronicach mówią o Maryi, o 
której Nowy Testament rzekomo milczy. W teologiach (liczba mnoga!) Nowego Testa-
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mentu wykrywają nawet mariologiczny pluralizm. Pisma nowotestamentalne zoriento
wane są bez reszty chrystocentrycznie. Wszystkie wypowiedzi maryjne Nowego Testa
mentu należy zatem czytać zawsze w kontekście chrystologicznym. I  to jest dobry prog
nostyk dla przyszłego dialogu ekumenicznego na szczeblu najwyższym (ss. 181-182).

Ostatni, piąty —  najkrótszy —  rozdział prezentowanego tomu składa się z prac doty
czących ekumenizmu w  Polsce. Ks. Skowronek polemizuje z ks. biskupem Zdzisławem 
Trandą (z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) na temat sytuacji ekumenicznej w  Po
lsce. W  tekście pt. „Ekumenia na cenzurowanym” koncentrując uwagę na ekumenizmie 
duchowym podkreśla jego zasadnicze postulaty: wewnętrzne nawrócenie, umartwianie 
pojmowane jako samozaparcie się, uświadomienie sobie i uznanie własnej w iny za po
działy chrześcijaństwa, dążenie do życia zgodnego z Ewangelią, naśladowanie Jezusa 
(zob. ss. 191-192). N iezw ykle cenne, ważne i trafne wydaje się przypomnienie przez Księ
dza Profesora wymiaru ekumenicznego prawdy o umartwianiu: Kościołom i wyznaniom 
nie wolno czynić z siebie celów samych w sobie; nigdy żaden z Kościołów nie stanowi cen
trum wiary. Kościoły nie są celem samym w sobie, lecz stanowią narzędzie, drogę do celu. 
Nie istnieją dla siebie i nie mogą być w siebie zapatrzone (...) Kościoły muszą wyzbyć się 
wszelkiej postaci triumfalizmu, faryzeizmu, pychy i wyniosłości, słowem —  tej postawy, 
która każe na drugiego spoglądać z góry i z politowaniem (s.191).

Uzupełnieniem omawianej publikacji jest bibliografia prac ks. Skowronka obejmu
jąca pozycje wydrukowane w  latach 1964-1987. Ponadto książka opatrzona jest wstępem 
oraz indeksem osobowym (opracowanymi przez redaktora tomu —  Grzegorza Polaka).

„Odkrywanie Jedności” to pozycja, która nie potrzebuje specjalnej rekomendacji, 
bowiem prace ks. prof. A. Skowronka stanowią lekturę obowiązkową dla wszystkich 
szczerze zainteresowanych problematyką ekumeniczną. Warto jednak zauważyć to, że 
nowy zbiór artykułów Księdza Profesora to nie tylko lektura naukowa, poznawcza, 
wzbogacająca w iedzę czytelnika o nowe interpretacje oraz wiadomości, informacje z za
kresu ekumenizmu. Autor, pisząc jasno, sugestywnie, ciekawie, narzuca nie tylko swój 
sposób rozumowania, argumentowania, ale także kształtuje postawmy wolne od uprzedzeń 
wobec innych niż katolicyzm wyznań chrześcijańskich. Choć nie przemilcza różnic, to 
głównie akcentuje wspólne elementy w iary wyznawców Chrystusa. Tak uprawiana teolo
gia stanowi niewątpliw ie ważny krok na drodze ku jedności chrześcijan.

Grzegorz Łęcicki

BANCROFT ANNE: W sp ó łcześn i m is ty cy  i M ę d rc y . Warsza
wa: Wyd. Pusty Obłok 1987, 237 s., 10 000 egz.

Wydawnictwo, rozw ijające dynamiczną działalność, reprezentuje polski buddyzm. 
Książka zawiera szkice o postaciach mistyków z naszego stulecia, należących do różnych 
religii. Można by dyskutować nad doborem postaci. Dlaczego pominięty został Mahatma 
Gandhi, .czyżby nie był reprezentatywny dla mistyki hinduskiej? Trzy szkice poświęcone 
mistykom chrześcijańskim: Tomaszowi Mertonowi, o. Teilhardowi de Chardin i Matce 
Teresie są chyba dobrze dobrane. Erudycyjny wstęp Jerzego Prokopiuka nieco książkę prze- 
reklamowuje. Mistycy wywodzący się z różnych religii mają, o dziwo, wiele cech wspólnych. 
W  książce brakuje głębszej analizy tych elementów, a byłoby to bardzo pożyteczne.

Tadeusz Wyszomirski



142 RECENZJE

STUDIA EKUMENICZNE. T.3+T.4. Pod redakcją Ks. Józefa 
Myśkowa. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1987, 
304 S. + 292 s., 530 + 530 gez.

ATK-owskiej serii „Studia Ekumeniczne” wieszczono rychły koniec, jako że po w y
daniu tomu drugiego w  r. 1984 kolejne przez dłuższy czas nie ukazywały się. Jednakże w 
r. 1987, niemal równocześnie, wydano tomy trzeci i czwarty, pomieszczające głównie pra
ce doktorskie, licencjackie i magisterskie, powstałe na K U L  i ATK . Fakt ten natchnął 
nieco optymizmem czytelników „Studiów ” wzbudzając nadzieję, że oto kolejne ich tomy 
ukazywać się będą w  miarę regularnie i z większą częstotliwością. Wkrótce jednak na
dzieje te zmąciła wiadomość o śmierci redaktora „Studiów Ekumenicznych” , ks, prof. Jó
zefa Myśkowa, w ielo letn iego wykładowcy na W ydziale Teologicznym  A TK , naukowca 
specjalizującego się w  apologetyce porównawczej. Zasługą śp. Ks. Profesora było 
stworzenie i redagowanie tej cennej w  kręgach ekumenicznych serii, która poprzez pu
blikacje rozpraw  młodych teologów  starała się wypełnić lukę w  polskiej literaturze 
teologicznej.

Zawartość tomu trzeciego stanowią dwie prace doktorskie napisane na K U L  i dwie 
prace magisterskie powstałe na ATK . Autorem pierwszej publikacji jest ks. Gerard 
Strzeduła, który pod kierunkiem bpa prof. Alfonsa Nossola napisał pracę doktorską pt. 
„Ekumeniczne znaczenie artykułu w iary «zstąpił do p iek ie ł»” . Ks. G. Strzeduła solidnie i 
uczciwie, w  oparciu o świadectwa wiary i teologię rzymskokatolicką, prawosławną i pro
testancką, analizuje artykuł w iary „zstąpił do p iekieł” , zawarty w  Składzie Apostolskim. 
Tajemnica ta, jak podkreśla autor, należy do wspólnego dziedzictwa w iary całego chrześ
cijaństwa, a obecnie znajduje się ona w  orbicie szczególnego zainteresowania teologów 
różnych konfesji. Ks. G. Strzeduła zwraca uwagę, iż przed teologią chrześcijańską stoi je
szcze w iele problemów do rozwiązania łączących się z tajemnicą „zstąpił do piekieł” . Je
dnym z nich jest związek zachodzący między tym artykułem Składu Apostolskiego, a na
stępnym —  „trzeciego dnia zmartwychwstał” . Dalsze twórcze poszukiwania nad odkry
waniem pełniejszej treści tych prawd w iary wymagają, jak podkreśla autor, wspólnego 
wysiłku teologów katolickich, prawosławnych i protestanckich.

Druga z publikowanych tu prac, to rozprawa doktorska ks. Piotra Jaskóły, napisana 
pod kierunkiem o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskieo OFMConv. pt. „Nowe aspek
ty chrześcijańskiego pojęcia Boga według «Honest to God» J.A.T. Robinsona” . Autor stu
dium koncentruje się na omówieniu problemu Boga, według ujęcia anglikańskiego biskupa 
Johna Arthura Thomasa Robinsona (+1984), zaprezentowanego w  książce „Honest to God” , 
która wywołała duże poruszenie w  Anglii i miała także pewien odźwięk w  Polsce.

Kolejne dwa teksty to prace magisterskie napisane na A T K  pod kierunkiem ks. prof. 
Alfonsa Skowronka. W  pierwszej z nich o. Zdzisław Bobrowski CSSp. zajął się zagadnie
niem: „Idea pojednania w  ujęciu Rogera Schutza” . Zamiarem tej pracy, jak czytamy w 
nocie od redakcji, było ukazanie idei pojednania w  ujęciu założyciela i przeora wspólnoty 
protestanckiej w  Taizś. Kwalifikacja taka jest niewłaściwa, bo Taizć to wspólnota eku
meniczna, którą tworzą bracia wywodzący się zarówno z tradycji protestanckiej, jak i 
katolickiej. Rzecz znamienna, że z kolei niektórzy autorzy ewangeliccy utrzymują, iż Ta i
zś steruje wyraźnie ku katolicyzmowi. •

Teresa Osuch swoją pracę magisterską poświęciła tematowi: urząd kościelny na tle 
dialogu ekumenicznego w  świetle publikacji luterańskiego dwutygodnika „Zw iastun” za 
okres 1974-1976. Autorka dość krytycznie ocenia artykuły tam publikowane, prezentują
ce doktrynę katolicką. T. Osuch, uważa, iż autorzy ewangeliccy omawiają naukę Kościoła 
katolickiego niezgodnie z obowiązującymi dokumentami (np. piszą konsekwentnie, że 
Msza katolicka jest powtórzeniem ofiary Chrystusa na krzyżu), poza tym nie są entuzja
stycznie nastawieni co do prób porozumienia katolików z luteranami.

Najwartościowszą pozycją i zarazem najobszerniejszą (ponad 200 stron) tomu czwar
tego jest praca doktorska ks. Wojciecha Hanca pt. „Teologiczne podstawy ekumenizmu w
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świetle współczesnej teologii katolickiej (od Soboru Watykańskiego I I ) ” . Autor, niejedno
krotnie już przez nas cytowany i chwalony, starał się odpowiedzieć na pytanie, na jakich 
podstawach teologicznych w  świetle współczesnej teologii katolickiej opiera się obecnie 
ekumenizm. Z niektórymi tezami ks. Hanca można by dyskutować. Tw ierdzi on np., że 
ekumenizm jest przede wszystkim problemem teologicznym, tymczasem wydaje się, iż 
jest to zagadnienie równie ważne, a może i ważniejsze ze względu na znacznie większy 
zasięg, w  duszpasterstwie, gdyż praca nad urzeczywistnianiem jedności stanowi zadanie 
całego ludu Bożego, a nie tylko wąskiej grupy specjalistów. Rozprawa ks. Hanca, że ze 
względu na dogłębną i solidną wykładnię podstaw doktrynalnych ekumenizmu w  ujęciu 
Kościoła Rzymskokatolickiego, zasługuje na upowszechnienie w większym niż 530 eg
zemplarzy nakładzie. ś

Interpretacji zasady „extra Ecclessiam nulla salus” w  teologii współczesnej podjął 
się w swojej praey licencjackiej ks. Tadeusz Dola. Starał się on zaprezentować aktualny 
stan badań teologicznych nad reinterpretacją formuły „poza Kościołem nie ma zbawie
n ia” , mającej do niedawna wybitnie ekskluzywny charakter, nie do pogodzenia, jak tw ie
rdzi ks. Dola, z biblijną w izją Boga obejmującego planami zbawienia wszystkich ludzi.

W  końcowej części tomu czwartego pomieszczono trzy opracowania ks. Edwarda 
Warchoła poświęcone działalności Kościoła Polskokatolickiego (nie wiadomo dlaczego w 
nocie od redakcji napisano tzw. Kościół Polskokatolicki, skoro jest to oficjalna i powsze
chnie używana nazwa). W  pierwszym artykule ks. E. Warchoł kreśli (w  sposób dość upro
szczony) etapy rozwojowe Kościoła Polskokatolickiego po drugiej wojnie światowej, w  
drugim pisze o akcji przeciwko Kościołowi narodowemu, podjętej na łamach przedwo
jennej „Prawdy Kato lick iej” , „czasopisma poświęconego obronie w iary katolickiej przed 
sekciarstwem” , w  trzeciej publikacji natomiast ks. E. Warchoł opisuje dramatyczne losy 
parafii polskokatolickiej w  Jastkowicach. Treść i forma tych trzech ostatnich tekstów za
sadniczo odbiega od prac dotychczas publikowanych w  „Studiach” , ale zamieszczenie 
tych opracowań redakcja uznała za wskazane ze względu na istniejącą w  tym zakresie 
lukę w  literaturze przedmiotu.

Antoni Grześkowiak

Ś w ię ta  sp ra w a  jed n o śc i. D e k re t  o ek u m en izm ie  p o  20 latach. 
Tom 5 z serii „Teologia w dialogu” . Redakcja: Wacław Hry
niewicz OMI, ks. Piotr Jaskóła. Lublin: Redakcja Wydaw
nictw KUL 1988, 184 s., 2500 egz.

Nie zapomnę swego zdumienia, gdy w  kilka tygodni po sympozjum KUL-owskim , 
poświęconym 20 rocznicy wydania Dekretu „O ekumenizmie” (20-21.11.1984), otrzyma
łem numer czasopisma „Irenikon” z tekstem referatu o. Dom Emmanuela Lanne’a OSB, 
wygłoszonego wówczas w  Lublinie. U  nas o takim tempie wydawniczym można tylko po
marzyć, a ukazanie się dopiero po pięciu latach od tamtego wydarzenia omawianej tu po
zycji potwierdza w  sposób bolesny to, jak daleko jesteśmy w tyle za innymi, bardziej cy
w ilizowanym i krajami jeśli idzie o recepcję dorobku teologicznego (i nie tylko), nawet ro
dzimej proweniencji. W  sytuacji, kiedy od powstania Dekretu „O ekumenizmie” upłynęło 
ćwierćwiecze, podtytuł książki może podziałać demobilizująco na potencjalnych czytel
ników. Niedobrze, gdyby tak się stało, tym bardziej, że —  abstrahując od znakomitej i 
ciekawej zawartości merytorycznej tomu —  redaktorzy zadbali o uaktualnienie niektó
rych danych faktograficznych, tak aby były zgodne z obecnym stanem rzeczy. Stąd też w pu
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blikowanych tekstach można zauważyć pewne różnice w  porównaniu z tym, co wygłoszo
no przed 5 laty w  Lublinie. Referaty drukowane są „in extenso” i jedynie tekst o. prof. 
Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. zawierający ocenę katolickich podrę
czników teologicznych i katechizmów z ekumenicznego punktu widzenia został dość zna
cznie skrócony o fragmenty najbardziej „pikantne” .

Opublikowanie w  drugim numerze „S iD E ” z 1985 r. pełnych tekstów, bądź fragmen
tów wystąpień z sympozjum KUL-owskiego zwalnia mnie od szczegółowego omówienia 
książki. Przypomnę tylko, że autorami tychże wystąpień byli: katolicy —  (ks. Jean —  
Francois Arighi, bp prof. Alfons Nossol, ks. prof. Stanisław Nagy SCJ, bp Władysław M i- 
ziołek, o. prof. S.C. Napiórkowski OFMConc., o. D.E. Lanne OSB), protestanci —  (ks. 
prof. Harding Meyer, ks. dyr. Zdzisław Paw lik i ks. red. Bogdan Tranda) oraz teolog pra
wosławny bp doc. Jeremiasz. Należy wszakże zaznaczyć, iż w  książce „Św ięta sprawa je
dności” pomieszczono dodatkowo teksty nie wygłoszone na sesji lubelskiej. Są to nastę
pujące artykuły: „Hierarchia veritatum —  wspólne dobro podzielonego chrześcijaństwa” 
(o. prof. Wacław Hryniewicz OMI), „W spółtwórcy Dekretu o ekumenizmie. Interwencje 
soborowe biskupów katolickiego Kościoła melchickiego” (o. dr Leonard Górka SVD), 
„Dekret o ekumenizmie. Refleksje w  dwadzieścia lat po jego promulgacji” (metropolita 
prawosławny Damaskinos).

W  sumie otrzymaliśmy niezwykle cenne źródło (bo naświetlone z różnych pozycji 
konfesyjnych), pomocne do pogłębienia świadomości ekumenicznej, dla którego to proce
su zasadniczym punktem odniesienia, przynajmniej dla Kościoła Rzymskokatolickiego, 
jest nadal Dekret „O ekumenizmie” .

Wyrażone na wstępie uwagi krytyczne w  żadnym wypadku nie odnoszą się do redak
torów książki. Owszem, powinniśmy dziękować Bogu, że są ludzie, którzy mimo różnora
kich i wielorakich trudności chcą służyć (i służą z oddaniem) sprawie jedności chrześci
jan. Inna rzecz, że —  biorąc pod uwagę tempo rozwoju rodzimej ekumenii —  gdyby w y
dać tę książkę nawet w  znacznie późniejszym terminie, nie straciłaby ona nic ze swej ak
tualności. Duch braterstwa i ekumenicznej przyjaźni chrześcijan, o których wspominają 
we wstępie o. W. Hryniewicz i ks. P. Jaskóła są u nas wartościami bardziej postulatywny- 
mi, niż odzwierciedlającymi aktualny stan sytuacji.

Antoni Grześkowiak
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