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WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

UNIATYZM W PRZESZŁOŚCI I DZISIAJ
WOKÓŁ UZGODNIENIA Z BALAMAND (1993)'
Przeszłość należy pozostawić
miłosierdziu Bożemu.
(Dokument z Balamand nr 23)

Od 1990 r. zagadnienie uniatyzmu i prozelityzmu stało się główną treścią
oficjalnego dialogu między Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymsko
katolickim. N a wniosek strony prawosławnej zawieszony został normalny tok
dialogu. Na bok odłożony został dokument roboczy przygotowany na sesji
Komitetu Koordynacyjnego w Moskwie (1990) na temat koncyliarności
i autorytetu w Kościele. Komisja Mieszana zajęła się trudnym i delikatnym
zagadnieniem uniatyzmu. W oświadczeniu z Freising (1990) znalazło się
sformułowanie o odrzuceniu uniatyzmu jako metody poszukiwania jedności,
gdyż jest on przeciwny wspólnej tradycji obydwu Kościołów. Sformułowanie
to powtórzone zostało w dokumencie roboczym Komitetu Koordynacyjnego
z Ariccia (1991). Odnajdujemy je również w dokumencie Komisji Mieszanej
z Balamand w Libanie (17-24.06.1993). Komisja podkreśla, że odrzucenie
uniatyzmu jako metody nie oznacza potępienia samych wschodnich Kościołów
katolickich jako takich. M ają one prawo do istnienia i działania, służąc
duchowym potrzebom swoich wiernych.
Uzgodnienie z Balamand jest owocem kilkuletnich wysiłków dojścia do
porozumienia w sprawie niezwykle doniosłej i bolesnej. Czy skończył się
niespokojny etap wzajemnych relacji zagrażający wręcz kontynuacji samego
dialogu? Czy weszliśmy już w etap spokojniejszy? Na płaszczyźnie zasad
wykluczony został na przyszłość wszelki prozelityzm i wszelka tendencja do
ekspansji Kościoła katolickiego kosztem Kościoła prawosławnego. Czy usu
nięte zostały zatem główne przeszkody na drodze do dalszego dialogu
w atmosferze zaufania i wzajemnego zrozumienia? Próbą odpowiedzi na te
pytania są poniższe refleksje.

1 Tekst referatu wygłoszonego 2.06.1994 r. w Monasterze Zwiastowania w Supraślu, podczas
sympozjum: „Bractwa wobec Unii Brzeskiej” .
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1. Znaczenie uzgodnienia z Balamand
Jestem przekonany, że dokument z Balamand stanowi ważny krok na długiej
droudze do pojednania Kościołów siostrzanych. Podobnymi krokami były
w przeszłości takie wydarzenia jak spotkanie papieża Pawła VI z patriarchą
Atenagorasem w Jerozolimie (1964), zniesienie anatem między Konstantynopolem
i Rzymem (1965) oraz publikacja epokowego Tomos agapis (1971). Samo spojrzenie
w bliską przeszłość pokazuje, iż tego rodzaju doniosłe sprawy nie dzieją się zbyt
często. Dokument z Balamand sformułował niezwykle ważne zasady eklezjologicz
ne. Należy do nich w pierwszym rzędzie wzajemne uznanie obydwu Kościołów za
Kościoły siostrzane. Konsekwencje tej zasady są niemniej ważne. Wzajemne uznanie
wyklucza tę formę postępowania, którą w przeszłości nazywano uniatyzmem.
We wcześniejszych publikacjach wykazywałem, iż z teologicznego punktu
widzenia uniatyzm jest konsekwencją dominującej w minionych wiekach eklez
jologii nawracania i deprecjonowania Kościoła siostrzanego2. U samych podstaw
uniatyzmu legło przekonanie o wyłączności zbawienia w Kościele rzymskokatolic
kim. Soteriologiczny i eklezjologiczny ekskluzywizm był głównym wyznacznikiem
świadomości katolickiej od średniowiecza aż do Soboru Watykańskeigo II.
Oficjalna doktryna Kościoła rzymskiego głosiła, iż jest on jedynym prawdziwym
Kościołem Chrystusa w świecie, poza którym nie ma zbawienia. Uważano, iż do
prawdziwego Kościoła Chrystusowego może należać tylko ten chrześcijanin, który
żyje we wspólnocie wiary pod przewodnictwem papieża. Aby osiągnąć zbawienie,
wszyscy odłączeni chrześcijanie muszą powrócić do jedności ze stolicą rzymską.
Nic dziwnego, iż w tej perspektywie za jedyną drogę do zjednoczenia uważano
również sprowadzenie greckiego Wschodu (reductio Graecorum) do wiary i jed
ności Kościoła łacińskiego. Prawosławnych chrześcijan traktowano jak zbłąkane
owce, które trzeba sprowadzić z powrotem do jedynie prawdziwej owczarni
Chrystusa. Hasło „powrotu” i „nawrócenia” prawosławnych przez unię ze stolicą
rzymską rozumieć należy w szerokim kontekście myślenia o Kościele i zbawieniu
w sposób ekskluzywny i konfesyjny. Jeszcze w połowie XX w. pogląd ten
dominował w encyklikach Piusa XII. Przełom w myśleniu dokonał się dopiero na
Soborze Watykańskim II, który odszedł od ekskluzywnego utożsamiania
Kościoła rzymskiego z Kościołem Chrystusa.
Ekskluzywne myślenie o zbawieniu jedynie w Kościele rzymskim przebija
z dokumentów unijnych. W ten sposób sami unici uzasadniali później swoją
decyzję zawarcia unii ze stolicą rzymską i bronili jej w polemice z pra
wosławnymi. Ekskluzywizmowi stanowiska łacinników i unitów przeciwstawiali
prawosławni swoje własne przekonanie o możliwości zbawienia tylko w Kościele
prawosławnym3. Wiekowe polemiki wokół Unii Brzeskiej odsłaniają zderzenie
dwóch ekskluzywizmów wyznaniowych.
Dokument balamandzki mówi wyraźnie i bez ogródek o niepowodzeniu
inicjatyw unijnych w minionych wiekach: żaden z tych wysiłków nie zdołał
y

W. Hryniewicz. The Florentine Union: Reception and Rejection. W: Christian Unity. The
Council o f Ferrara-Florence 1438/39-1989, ed. by G. Alberigo. Leuven 1991 s. 521-554; tenże,
Ecumenical Lessons from the Past: Soteriological Exclusivism at the Basis o f Uniatism. W: Kirchen im
Kontext unterschiedlicher Kulturen — A u f dem Weg ins dritte Jahrtausend, hrsg. von K.Ch. Felmy
u.a., Gottingen 1991 s. 521-533; tenże: Soteriologiczny ekskluzywizm u podstaw uniatyzmu. „Studia
Theologica Varsaviensia” 29: 1991 nr 2, s. 47-59.
3
Zob. W. Hryniewicz. Droga ku zatraceniu. Argumenty soteriologiczne w prawosławnej opozycji
wobec Unii Brzeskiej. W: Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane ks.
biskupowi Alfonsowi Nossolowi. Pod red. ks. Piotra Jaskóły. Opole 1992, s. 255-269.
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przywrócić pełnej wpólnoty między Kościołem zachodnim i Kościołem wschodnim,
a czasem nawet zaostrzały one sprzeciwy (nr 7)4. Rezultatem są jedynie unie
częściowe, pociągające za sobą zerwanie przez unitów wspólnoty z macierzys
tymi Kościołami. Sytuacja taka stała się źródłem konfliktu i cierpień najpierw dla
prawosławnych, lecz także dla katolików (nr 8). Uzgodnienie nie kwestionuje
szczerości intencji tych, którzy przystąpili do unii ze stolicą rzymską. Poprzestaje
na samym stwierdzeniu faktu, iż nie osiągnięto przywrócenia jedności między
Kościołem wschodnim i Kościołem zachodnim i że podział ten istnieje nadal,
zaogniony wskutek tych prób (nr 9). Dokument wspomina o dążeniu do
nawracania innych chrześcijan, które stało się źródłem prozelityzmu Kościoła
katolickiego. Tendencja ta szła w parze z soteriologicznym ekskluzywizmem,
któremu strona prawosławna przeciwstawiała własną wiarę, iż zbawienie
osiągnąć można tylko w Kościele prawosławnym (10).
Komisja Mieszana zdecydowanie przeciwstawiła się tym tendencjom. Przy
pomniała, iż dzisiaj obydwa Kościoły uznają się wzajemnie jako Kościoły
siostrzane, razem odpowiedzialne za utrzymywanie Kościoła Bożego w wierności
względem Bożego planu, szczególnie w tym, co dotyczy jedności (nr 14).
Historyczna forma apostolatu misyjnego zwana uniatyzmem jest nie do
przyjęcia ani jako metoda do zastosowania, ani jako model jedności poszukiwanej
przez nasze Kościoły (nr 12). Uzgodnienie balamandzkie nawiązuje do epokowej
rewaloryzacji eklezjologii wspólnoty, która dokonała się po stronie pra
wosławnej dzięki konferencjom panprawosławnym na Rodosie, po stronie zaś
katolickiej dzięki Soborowi Watykańskiemu II. W ocenie Komisji Mieszanej
odkrycie to dokonało radykalnej zmiany perspektyw, a tym samym i postaw
w obydwu Kościołach. Zapoczątkowany został nowy model myślenia eklez
jologicznego: Z jednej i z drugiej strony uznaje się, że to, co Chrystus powierzył
swojemu Kościołowi ... nie może być uważane za wyłączną własność jednego
z naszych Kościołów (nr 13 ).
Ekskluzywizm w rozumieniu zbawienia i Kościoła był głównym źródłem
prezelityzmu i uniatyzmu w minionych wiekach, ostoją wielowiekowej iluzji
nawrócenia prawosławnych na katolicyzm. Dokument z Balamand odrzuca ten
sposób myślenia i postępowania. Można mieć nadzieję, iż jest to już — przynaj
mniej na płaszczyźnie zasad — zamknięty rozdział w dziejach wzajemnych relacji
obydwu Kościołów, które dziś nazywamy siostrzanymi.
Do wspólnego dokumentu nawiązał pod koniec 1993 r. patriarcha ekumeni
czny Bartholomaios I. Dał on wyraz swojemu przekonaniu, że odrzucając
uniatyzm jako metodę przywrócenia jedności, uzgodnienie Komisji Mieszanej
świadczy, przynajmniej ubocznie, o skrusze Kościoła zachodniego z powodu
posługiwania się ongiś, w ciągu wieków, takim środkiem nie do przyjęcia5. W arto
jednak od razu zaznaczyć, że wyrażone w tym przełomowym dokumencie nowe
myślenie eklezjologiczne nie stało się w żadnym z obydwu Kościołów zjawiskiem
powszechnym i ogólnie przyjętym. Dawny styl myślenia nie został jeszcze
przezwyciężony i wciąż daje znać o sobie.
4 Commision mixte intemationale pour le dialogue theologique entre l’Eglise catholique et
1’Eglise orthodoxe. V II' sesion pleniere. Ecole Theologique de Balamand (Liban), 17-24 juin 1993.
L ’uniatisme, methode d ’union du passe, et la recherche actuelle de la pleine communion.
5 Zob. przemówienie wygłoszone 30.11.1993 r. w obecności delegacji rzymskiej. La fete patronale
de L ’Eglise de Constantinople. „Episkepsis” 1993 nr 499, s 8: „Le texte commun de Balamand, en
condamnant 1’Uniatisme en tant que methode de restauration de 1’unite, temoigne — ne fut-ce
qu’implicitement — le repentir de l’Eglise d ’Occident d ’avoir utilise autrefois et durant des siecles un
tel moyen inacceptable”
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2. Niepokój unitów

W lutym 1993 r. Stowarzyszenie Generalne Rumuńskich Unitów (Greko-katolików)z siedzibą w Cluj wydało dramatyczny „Apel do solidarności
katolickiej”67. Świeccy wierni rumuńskiego Kościoła unickiego wyrazili swój
niepokój wobec faktu, że w oficjalnym dialogu teologicznym między Kościołem
rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym nikt nie pytał unitów o zdanie,
że dyskutowano o nich bez nich samych (de nobis sine nobis). Apel przypomina
0 istnieniu wspólnot katolickich rytu wschodniego na Litwie, w Polsce, na
Ukrainie, w Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Grecji, a nawet we
Włoszech. Przypomniana została także przymusowa likwidacja Kościoła unic
kiego przez reżimy komunistyczne Europy wschodniej, za zgodą narodowych
Kościołów prawosławnych. Akt ten nazwano w oświadczeniu konfesyjnym
ludobójstwem (un genocide confessionnel). Obecnie, jak podkreśla apel, unici
odnajdują na nowo swoją tożsamość religijną. Prawosławnym zarzuca się, iż
nadal zamierzają podtrzymywać ludobójstwo wyznaniowe dokonane w 1948 r., nie
respektując przekonań unitów.
Tekst apelu wystarczająco jasno odsłania atmosferę panującą we wzajemnych
relacjach unitów i prawosławnych. Sytuacja nie uległa poprawie po sesji
międzynarodowej Komisji Mieszanej katolicko-prawosławnej (czerwiec 1993)
w Balamand. Wspomniane już Stowarzyszenie Unitów Rumuńskich wydało we
wrześniu 1993 r. kolejne oświadczenie, w którym wyrażono głębokie roz
czarowanie i wielki niepokój o przyszłość Kościoła unickiego, skazanego na
ludobójstwo wyznaniowe1. Rozgoryczeni unici rumuńscy odrzucają zarzut proze
lityzmu wysuwany przez stronę prawosławną. Uważają, że powrót do własnego
Kościoła nie jest wcale prozelityzmem potępionym przez Komisję Mieszaną
w Balamand, lecz normalną drogą postępowania. Stronie prawosławnej za
rzucają z kolei iście islamski fundamentalizm, utożsamiający narodowość
1 wyznanie religijne. Tekst oświadczenia z żalem mówi o skandalu opuszczenia
pełnego żywotności Kościoła unickiego przez łacińskich katolików. Unici
rumuńscy mają poczucie, iż zostali zmuszeni do milczenia i wydani na łaskę
prawosławia, nadal tkwiącego w tysiącletnim immobilizmie bizantyjskim .
Celowo przytoczyłem te drastyczne sformułowania. Świadczą one o tym, iż
znowu nadszedł czas, w którym odżywają dawne animozje, konflikty i fronty
wyznaniowe. Wolność religijną odzyskali ci, którzy przez dziesiątki lat byli jej
pozbawieni. Wraz z przełomem politycznym wracają jednak nierozwiązane
problemy dziejowe i stają się zarzewiem nowych sporów i napięć.
Patriarcha prawosławnego Kościoła rumuńskiego, Teoktyst, uznał uzgod
nienie z Balamand za niewątpliwy, być może decydujący sukces dialogu
katolicko-prawosławnego, o ile zostanie ono wprowadzone w życie. W niedawno
przeprowadzonym wywiadzie8 podkreślił on znaczenie dokumentu z Balamand
w tym, co nazwał odrzuceniem uniatyzmu (1’abjuration de 1’uniatisme) i wszelkich
form prozelityzmu. Uzgodnienie jest w opinii patriarchy oznaką, iż jedność
Kościoła nie stała się zwykłą utopią. Ubolewa on jednak nad tym, iż rumuński
Kościół unicki dystansuje się od osiągniętych rezultatów dialogu. Jego zdaniem,

6 Asociatia Generała a Romanilor Uniti (Greco-Catolici). Appel a la solidarite catholique, Cluj,
fevrier 1993 s. 1-2.
7 Punto di vista dell’ A.G.R.U. circa il comunicato finale d ę li Incontro Cattolico-Ortodosso
a Balamand (Libano). Cluj, settembre 1993, s. 1-2.
8 Le rive du patriarchę de Roumanie. „La Croix” z 16.04.1994 s. 14.
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Watykan powinien nakłonić unitów do zmiany postawy w stosunku do
prawosławnych. Należy dążyć do odzyskania wzajemnego szacunku i zaufania,
a nade wszystko wyrzec się obwiniania i oczerniania drugiej strony. Jest to
niezbędny warunek lepszej koegzystencji.
Faktem jest, że unici rumuńscy minimalizują znaczenie dokumentu z Balamand. Zasadniczym powodem niedowierzania jest to, iż ze strony prawosławnej
nie dostrzegli oni żadnego przejawu skruchy. Zostali wcieleni w 1948 r. do
Kościoła prawosławnego z woli komunistów. Skonfiskowane wówczas dobra
kościelne nie zostały przywrócone. W swoim wywiadzie patriarcha Teoktyst nie
wspomniał ani słowem o ewentualnej winie prawosławnych. W osobie Patriar
chy unici rumuńscy skłonni są widzieć najgorszą kompromitację prawosławia9.
Samych prawosławnych oskarżają o sympatie prokomunistyczne. Dialog w ta
kich warunkach wydaje się wręcz beznadziejny.
Pewna liczba wypowiedzi unitów oraz ich zwolenników ma charakter
drastyczny i emocjonalny. W odczuciu niektórych, Balamand to wyrok śmierci
dla Kościoła unickiego101234, czarny dzień dla Kościoła Jezusa Chrystusa i dla praw
człowieka". Na razie zwycięstwo odnosi judaszo-iskariotyzm . Dokument jest
policzkiem wymierzonym w oblicze Jezusa i należy go absolutnie ignorować jako
nie istniejący, gdyż pełno w nim kłamstwa, podstępu i taktyki, okrytych
pięknymi słowami. Kościół zbudowany został na opoce Piotrowej, a wszelkie
oderwanie się od tego Kościoła jest dziełem i zwycięstwem szatana. Kościół
unicki stał się przez swoje cierpienie i wierność stolicy Piotrowej
Kościołem-pomostem . Do niego należy wielka przyszłość, której odmawiają mu
fałszywi ekumeniści, chcący położyć kres jego misyjnej gorliwości. Dziećmi
ciemności są nie tylko teologowie, ale również kardynałowie, którzy brali udział
w dialogu z prawosławnymi. Rzecz jasna, że z tego punktu widzenia dokument
z Balamand jest nie do przyjęcia. Integrystycznie nastawieni obrońcy unii
skłonni są widzieć w nim przejaw herezji .
Reakcje są zresztą zróżnicowane. Niektórzy spośród unitów dostrzegają
w dokumencie elementy pozytywne (idea Kościołów siostrzanych, rola dialogu
i współpracy), w całości uważają go jednak za piękną teorię, nie dającą się
obecnie urzeczywistnić w praktyce1 . Na przeszkodzę stoi wzajemna nienawiść
— smutna spuścizna przeszłości. Najtrudniej unitom pogodzić się ze stwier
dzeniem dokumentu balamandzkiego, iż unia nie jest właściwą metodą zjed
noczenia. Uważają o ni,. że unię traktować należy przede wszystkim jako
historyczny i pozytywny fakt, który wyrósł w przeszłości z potrzeby sytuacji. Za
błędy uniatyzmu odpowiedzialna jest głównie strona łacińska1 . Dokument
z Balamand powinien zawierać wyraźne przyznanie się do tego, że w dziejach
uniatyzmu łacinnicy popełnili błędy, których skutki trwają do dzisiaj i stoją na
przeszkodzie zjednoczeniu. Są to przede wszystkim: metoda latynizacji
obrządku, zacieranie tradycji i zwyczajów wschodnich, latynizacja wschodniego
o

Zob. M. Kubler. Commentaire. „Dialogue” de sourds, tamże.
10 J.-M. de Wolf. Ein Todesurteil uber die unierte Kirche? ” Aktionsgemeinschaft Kyrillos und
Methodios” (Koln). Oktober, November, Dezember 1993 s. 1-3.
11 J,-M. de Wolf. Balamand: ein schwarzer Tag fu r die Kirche Jesu Christi und die Menschenrechte. ’’Forum ” in Rundbrief der AKM. Juli, August, September 1993 s, 1-5.
12 Zob. de Wolf. Ein Todesurteil s. 3.
13 Zob. Stellungnahme von Professor Ivan Muzyczka. Ukrainische Universitdt, Rom. „Forum ” im
Rundbrief der M KM /A K M . Januar, Februar, M arz 1994 s. 5-6.
14 O winie Kurii rzymskiej i „polskiego episkopatu” mówi prof. Muzyczka trzykrotnie. Tamże s. 6.
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prawa kościelnego. Tymczasem dokument piętnuje uniatyzm jako złą metodę,
przemilczając tę właśnie stronę zagadnienia. Unici zdają sobie sprawę także
i z własnych win, czują się jednak urażeni stwierdzeniami pierwszej części
dokumentu, która mówi o historycznych okolicznościach powstania unii.
Z niektórych wypowiedzi przebija przekonanie o konieczności pełnego
uznania Kościoła unickiego za Kościół partykularny, mający prawo do samo
dzielności i własnej tożsamości. Jak długo to nie nastąpi, dokument z Balamand
pozostanie jedynie na papierze15. Trudne do przyjęcia dla unitów jest stwier
dzenie tego dokumentu, ograniczające duszpasterską troskę ich Kościoła do jego
własnych potrzeb. Z ich punktu widzenia względy ekumeniczne i obawy
o przyszłość dialogu katolicko-prawosławnego przesłoniły troskę o apostolskie
zaangażowanie Kościoła wobec wszystkich ludzi poszukujących prawdy i zbawwienia. Nastąpił podział na wyłączne sfery wpływu wielkich Kościołów na
określonych terytoriach. Jest to zbyt wielkie ograniczenie dla apostolatu całego
Kościoła katolickiego, zarówno łacińskiego jak i wschodniego. N a szczęście, jak
stwierdzają niektórzy, dokument z Balamand ma jedynie charakter prowizorycz
ny i przygotowawczy, a nie zobowiązujący i definitywny16.
3. Stanowisko ukraińskiego Kościoła greko-katolickiego
Inaczej przedstawia się oficjalna reakcja ze strony unickiego Kościoła
ukraińskiego. W kilka tygodni po sesji w Balamand kard. Mirosław Lubacziwski, unicki arcybiskup lwowski, przesłał kardynałowi Edwardowi Cassidy’emu,
przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, specjalne pismo,
w którym poddał ocenie tekst uzgodnionego dokumentu o uniatyzmie17.
Docenia on wysiłek włożony przez Komisję Mieszaną w przygotowanie
dokumentu. Dostrzega poprawki wniesione w czasie ostatniej sesji w po
równaniu z tekstem przygotowanym przez Komitet koordynacyjny w Ariccia.
Przyznaje, że praca nad dokumentem toczyła się w trudnym i delikatnym okresie
relacji międzywyznaniowych, a osiągnięte porozumienie wnosi uspokojenie
dzięki wyważonym refleksjom teologicznym i praktycznym zaleceniom. Pierw
sza część dokumentu poświęcona zasadom teologicznym daje, zdaniem kar
dynała, powody do otuchy. Dokument dostrzega szczerość intencji twórców
unii, powodowanych pragnieniem przezwyciężenia podziału (nr 9), niezgodnego
z wolą Chrystusa (nr 6). Podział nie został przezwyciężony, a jego skutki były
źródłem konfliktów i cierpień zarówno dla prawosławnych jak i dla katolików
(nr 8). Dokument podkreśla ponadto zasadę wolności sumienia (nr 15).
Kardynał stwierdza, że dokument będzie dobrze przyjęty przez katolików
wschodnich , tym bardziej że postuluje on ich uczestnictwo w dialogu teologicz
nym, zarówno w skali lokalnej jak i uniwersalnej (nr 16).
Głowa unickiego Kościoła ukraińskiego docenia przede wszystkim teologicz
ne podstawy relacji między Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim.
Podstawy te wynikają z rozumienia Kościoła jako wspólnoty. Ich kosekwencją
jest wzajemne uznanie drugiej strony jako Kościoła siostrzanego (nr 13-14). To
wzajemne uznanie dotyczy wyznania wiary apostolskiej, uczestnictwa w tych
15 G. Eldarov, Licht und Schatten einer ókumenischen Erklarmg: Balamand 1993, tamże s. 1-4.
Zob. również Stellungnahme. s. 6.
16 G. Eldarov, jw. s. 1 i 4.
17 Lettre du Cardinal Lubachivsky. „Chretiens en marche” 31: 1994 nr 42, s. 4-5.
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samych sakramentach (zwłaszcza w Eucharystii), sukcesji apostolskiej biskupów
oraz wspólnej odpowiedzialności za Kościoł Boży. Kardynał wyraża w liście
swoje przekonanie, iż wschodni Kościoł katolicki jest również Kościołem
siostrzanym, tak w relacji do lokalnych Kościołów prawosławnych jak i do
Kościoła rzymskiego.
To ważne pismo ze strony ukraińskiego Kościoła unickiego nie poprzestaje
jednak na wyrażeniu słów uznania. Zawiera również trzy uwagi krytyczne.
Pierwsza z nich dotyczy uniatyzmu jako apostolatu misyjnego, który według
dokumentu z Balamand jest nie do przyjęcia jako metoda poszukiwania jedności
oraz jako model przyszłej jedności (nr 12). Autor listu podkreśla, iż należy
wyraźnie odróżnić metodę, czyli środki służące zjednoczeniu oraz model jedności
dotyczący celu i końcowego rezultatu. Jest rzeczą oczywistą, że metod przeszłości
i wydarzeń historycznych zmienić już nie można. Są po prostu faktem
nieodwracalnym. Uniatyzm jako środek dążenia do jedności jest dzisiaj nie do
przyjęcia. W tym punkcie kard. Lubacziwski akceptuje oświadczenie z Bala
mand. Pozostaje jednak kwestia rezultatów uniatyzmu, te zaś można zmienić.
Rezultatem tym są same wschodnie Kościoły katolickie. Model można zmienić
także dzisiaj, gdyż dotyczy on istniejących Kościołów unickich. Autor listu
zwraca się z apelem do Kościoła rzymskiego. Zmiana modelu to nie tylko wysiłek
odkrywania na nowo przez katolików wschodnich ich dziedzictwa teologicznego
i duchowego, do czego zachęca Sobór Watykański II. Zmiana modelu wymaga
także od stolicy rzymskiej nowej postawy wobec Kościołów unickich. Trzeba
zmienić relacje kanoniczne między Rzymem i wschodnimi Kościołami katolic
kimi, i to w taki sposób, aby mogły stać się modelem eklezjologicznym, który
byłby do przyjęcia dla prawosławnych. W stwierdzeniu tym wyrażona została
krytyka Kodeksu Kanonów Kościołów unickich, opublikowanego w 1990 r. przez
Rzym. Nowy kodeks byłby zatem tym modelem, który uzgodnienie z Balamand
uznaje za niewłaściwy, choć wyraźnie o tym nie mówi.
Druga uwaga dotyczy stwierdzenia dokumentu z Balamand, iż Kościół
prawosławny zaczął uważać się za jedynego depozytariusza zbawienia wskutek
reakcji na równie ekskluzywistyczny pogląd rozwinięty najpierw w Kościele
katolickim. Przekonanie o wyłączności zbawienia w Kościele katolickim miało
usprawiedliwić prozelityzm i dążenie do nawracania innych chrześcijan (nr 10).
W odczuciu kardynała Lubacziwskiego stwierdzenia te przesuwają całą od
powiedzialność moralną na stronę katolicką, a w ten sposób zbytnio usprawied
liwiają prawosławnych.
Trzecia uwaga dotyczy zjawiska „anty-uniatyzmu” , czyli procesu przeciw
nego, polegającego na likwidacji unii i przymusowym wcieleniu unitów do
Kościoła prawosławnego. List wyraża przekonanie, iż Kościół prawosławny
nadal zbyt łatwo usprawiedliwia akty zniesienia unii przypisując je wyłącznie
niektórym władzom świeckim (nr 11). Dokument z Balamand zdaje się sugero
wać, iż odpowiedzialność moralna za akty „anty-uniatyzmu” spoczywa także na
Kościele katolickim, który pierwszy ogłosił tezę o wyłączności zbawienia w nim
samym, przejętą z kolei przez prawosławnych. Teza ta miałaby zatem usprawied
liwiać, przynajmniej częściowo, również zniesienie unii.
Tu właśnie pojawia się najpoważniejszy zarzut głowy ukraińskiego Kościoła
unickiego pod adresem prawosławnych. Chodzi o odmowę bądź niezdolność
Kościoła prawosławnego do uznania swej choćby częściowej roli w poszczególnych
historycznych przypadkach likwidacji wschodnich Kościołów katolickich18.
18

Tamże s. 4.
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Wszelką odpowiedzialność za stosowanie niedopuszczalnych metod zrzuca się
wygodnie na niektóre władze świeckie. Tymczasem możliwy dopiero w ostatnim
okresie dostęp do dokumentacji dotyczącej zniesienia unii na Ukrainie w latach
1945-1946 wskazuje, zdaniem Lubacziwskiego, na coś więcej niż na bierną
akceptację wydarzeń przez stronę prawosławną. Kardynał wyraża swój żal, że
jego apele do wzajemnego przebaczenia nie zostały usłyszane przez Kościół
prawosławny, który wydaje się niezdolny do uczciwego potraktowania swojej
własnej historii. Jak długo dominować będzie tego rodzaju postawa, Kościół
prawosławny nadal uważać będzie siebie za ofiarę i opierać się będzie procesowi
wewnętrznego uzdrowienia. Uzdrowienie jest procesem trudnym, ale
niezbędnym dla samej wiarygodności chrześcijaństwa oraz dla lojalnego partner
stwa w dialogu ekumenicznym na różnych płaszczyznach.
Gwoli sprawiedliwości należy jednak dodać, że patriarcha Aleksy II kilka
krotnie wyraził publiczną skruchę w swoim osobistym imieniu oraz w imieniu
episkopatu Cerkwi rosyjskiej. Stwierdził, iż zabrakło siły i odwagi, aby oprzeć się
naciskom ze strony państwa. Wystarczy odnieść się chciażby do wielkopostnego
orędzia patriarchy z 1994 r., przesłanego wszystkim parafiom Patriarchatu
Moskiewskiego'9.
4. Dokąd idziemy?
Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Relacje ekumeniczne
między katolikami i prawosławnymi są nadal niezwykle trudne. Lepiej działo się
z ekumenizmem w Europie środkowo-wschodniej, gdy Kościoły nie cieszyły się
pełną wolnością, gdy były prześladowane i wystawione na niebezpieczeństwo
obcej ingerencji. Zdarzało się wówczas, iż niektórzy biskupi prawosławni
potrafili ukrywać przed władzami świeckimi całe parafie, o których wiedzieli, że
były w gruncie rzeczy unickie. Jako pasterze diecezji zapewniali władze, iż są to
parafie prawosławne1920. Dziś do głosu dochodzą ludzkie namiętności: duch
rewanżu, obrona majętności kościelnych, nawet za pomocą siły, nienawiść
rozbudzona przez dążenia nacjonalistyczne, dawne urazy i niesprawiedliwości.
Odżywa duch antyekumenizmu, który nie pozwala dojść do głosu ludziom
otwartym i szczerze oddanym sprawie pojednania. W naszych Kościołach dają
znać o sobie zachowania natchnione duchem integryzmu i nietolerancji.
Niektórzy skłonni są widzieć w ekumenizmie zdradę własnej tożsamości
wyznaniowej.
Praktyczne sugestie zawarte w drugiej części dokumentu z Balamand są
wielkim wyzwaniem dla obydwu stron, zwłaszcza zaś dla prawosławnych i dla
katolików wschodnich. Trudności wydają się wręcz nie do pokonania. Świadczą
o tym dotychczasowe reakcje. Niezwykłej aktualności nabierają dziś zwłaszcza
zalecenia kierowane do osób najbardziej odpowiedzialnych w obydwu
Kościołach, aby szukali najpierw między sobą sposobów otwartego dialogu (nr
26). W tym celu winni tworzyć lokalne komisje mieszane celem rozwiązywania
konkretnych problemów. Potrzebna jest wzajemna konsultacja między bis
kupami katolickimi i prawosławnymi danego regionu (nr 23 i 29). Winna ona
uprzedzać wszelkie inicjatywy duszpasterskie strony katolickiej na terytoriach

19 Zob. N. Lossky. Orthodoxie et oecumenisme apres la liberalisation a 1’Est. „Service Orthodoxe
de Presse” 1994 nr 186, s. 27.
20 Tamże s. 28.
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tradycyjnie zależnych od jurysdykcji Kościoła prawosławnego. Pozwoli to
uniknąć paralelnej działalności duszpasterskiej, która łatwo mogłaby przerodzić
się w konkurencję lub otwarty konflikt. Nie bez powodu uzgodnienie balamandzkie domaga się wzajemnej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach
oraz współpracy między tymi, którzy przewodzą Kościołom (nr 22 i 29).
Strona katolicka wyraźnie wykluczyła ze swej praktyki wszelką formę
prozelityzmu. Oświadczyła, iż nie żywi żadnej chęci ekpansji kosztem Kościoła
prawosławnego (nr 22, 35). Obydwie strony zobowiązały się położyć kres
wszystkiemu, co może sprzyjać niezgodzie, pogardzie i nienawiści między
Kościołami (nr 21). Nikt nie ma prawa chełpić się cierpieniami własnego Kościoła
i posługiwać się nimi celem oskarżania lub oczerniania drugiego Kościoła.
Wysiłki Kościołów powinny być skierowane na teraźniejszość i przyszłość, aby
stały się bardziej zgodne z wolą Chrystusa (nr 23). Szczególnego znaczenia
nabiera w tym względzie formacja duchownych oraz osób zaangażowanych
w działalność duszpasterską. Wymaga ona zwłaszcza uczciwej i wolnej od
nastawienia polemicznego prezentacji dziejów obydwu Kościołów. Trzeba dążyć
do wspólnej historiografii, która pomogłaby przewyciężyć przesądy i pokazać, że
winę za podział ponoszą obie strony zadające sobie głębokie rany (nr 30). Stąd
tak ważna rola przysługuje uniejętności przepraszania i przebaczania (nr 20).
Uzgodnienie zostało osiągnięte, a sytuacja ekumeniczna we wzajemnych
relacjach wyznaniowych nie wydaje się ulegać poprawie. Można wręcz odnieść
wrażenie, że się stopniowo pogarsza. Ponownie dają znać o sobie nie rozwiązane
problemy przeszłości. Odżywają dawne spory i nienawiści. Nikt nie jest w stanie
przewidzieć, jak dokument z Balamand zostanie przyjęty przez oficjalne
instancje obydwu Kościołów21. Czy duch dokumentu i jego zalecenia praktyczne
znajdą oddźwięk w skali lokalnej? Czy duch wzajemnego przebaczenia i szacun
ku weźmie górę nad duchem niezgody i nieufności?
Dopiero z perspektywy lat można będzie dać odpowiedź na te pytania. Dzisiaj
jest to niemożliwe. Nie wiemy jak wyglądać będzie przyszłość Kościołów
unickich. Niektóre z nich stawiały i nadal odważnie stawiają pytania co do swojej
zależności od Rzymu. Krytycznej ocenie poddaje się sam model ich istnienia,
określony w dotychczasowych przepisach kanonicznych. Unici dążą do większej
autonomii. Akcentują prawo do rozwijania własnej teologii w duchu wielo
wiekowego dziedzictwa chrześcijaństwa wschodniego. Bez tego trudno mówić
o tym, iż będą w stanie wnieść do dialogu coś własnego z doświadczenia wiary,
nie powtarzając jedynie teologicznej wizji Kościoła łacińskiego.
5. Wrogość i podział aż do dnia zmartwychwstania?
i

W październiku 1989 r. po raz pierwszy znalazłem się w Fanarze. Nikt
wówczas nie wiedział, że będzie to przełomowa Jesień Ludów. Obradowaliśmy
nad koncyliarnością i autorytetem w Kościele, ale w spotkaniach z dostojnikami
Patriarchatu Ekumenicznego dominowało zagadnienie uniatyzmu. Z Ukrainy
dochodziły niepokojące wieści. Ze snu budziły się uśpione demony. Odradzały
się stare spory i konflikty. Z niepokojem mówiliśmy o przyszłości dialogu między
21
Kard. Lubacziwski wydał w kwietniu 1994 r. obszerny list pasterski poświęcony zagadnieniu
jedności Kościołów, w którym wiele miejsca poświęca dotychczasowym rezultatom dialogu
katolicko-prawosławnego, zwłaszcza zaś dokumentowi z Balamand. Zob. Pastirs’ke zvernennja ...
pro ednist' svjatich Cerkov. „Meta. Dvotiznevik L’viskoi Greko-Katolic’koi Cerkvi” 1994 nr 8-9,
s. 9-12.
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naszymi Kościołami. Do dziś pamiętam te rozmowy. Nikt nie wiedział, co
przyniesie przyszłość. Wyczuwaliśmy raczej, że jeżeli popełnione zostaną
poważne błędy, może to oznaczać koniec dialogu. Historyczna szansa zostałaby
zaprzepaszczona z powodu ludzkiej winy. Pomimo trudności i zahamowań
dialog toczył się dalej.
Dlaczego teraz, po latach, powracam myślą do Fanaru? W czasie tygo
dniowego pobytu w Stambule członkowie III Podkomisji Mieszanej mieszkali
w hotelu położonym w dzielnicy Taksim, niezbyt oddalonej od siedziby
Patriarchatu. Z dwunastego piętra hotelu miałem niezapomniany widok.
W oddali, nad Morzem M armara, widniała Hagia Sophia, w nocy oświetlona
reflektorami. Nieco bliżej rysował się wielki meczet Sulejmana. Dawny Konstan
tynopol to dzisiejszy Stambuł, przepięknie położone, ośmiomilionowe miasto,
brama między Europą a Azją. Miasto o długich dziejach, pełnych pomyślności
i nieszczęść. Przejmujący symbol ludzkiego losu, a zarazem dramatyczny znak
dziejów chrześcijaństwa. Miejsce nadające się do wzbudzenia głębokiej, iście
dziejowej zadumy nad losami chrześcijańskiej wiary, która ongiś kwitła na tych
ziemiach. Dziś na każdym kroku widać przemożną obecność islamu. Niezliczone
meczety rozsiane po całym mieście strzelają w niebo minaretami. Kilka razy na
dobę rozlega się z nich głos muezina, wzywający do modlitwy i oddania czci
największemu Bogu, Allachowi, poza którym nie ma innego, a którego proro
kiem jest Mahomet. W szufladzie biurka każdego pokoju hotelowego leży
Koran, święta Księga islamu w języku arabskim.
Często wracam myślą do Koranu. Wypisałem z niego przejmujące słowa
o chrześcijanach, którzy wypaczają słowa [Pisma j i którzy puścili w niepamięć
część tego, co im przekazano . O podziałach wśród chrześcijan święta Księga
islamu mówi jeszcze dosadniej:
Dlatego M y [Allach, Bóg] wzbudziliśmy pośród nich
wrogość i nienawiść aż do dnia zmartwychwstania.
A potem oznajmi im Allach, co czynili22.
Jak wyjaśniają te słowa islamscy interpretatorzy Koranu? Istnieje dosyć
zgodna opinia co do zasadniczej treści zarzutu postawionego w tych wierszach
chrześcijanom. Sfałszowali oni, według Koranu, treść Bożego Objawienia,
którego prorokiem był Jezus. Wspólnota chrześcijańska uznała najpierw
Chrystusa za Boga, a następnie wypaczyła monoteizm Objawienia przez swoją
naukę o Boskiej Trójcy. Z powodu skażenia nauki Jezusa, Bóg musiał posłać
innego proroka, Mahometa, a w ten sposób powołać nowy lud Boży, którym są
muzułmanie. Odrzucenie dawnego ludu i rozdzierające go waśnie są konsek
wencją wypaczenia posłannictwa Jezusa. Podziały i nienawiść wśród chrześcijan
trwać będą aż do dnia zmartwychwstania. W oczach muzułmanów są one
świadectwem, iż Bóg pozbawił chrześcijan łaski wybrania.
Cokolwiek by myśleć o tego rodzaju interpretacji, jedno nie ulega
wątpliwości: konflikty i niesnaski między chrześcijanami podważają wiarygod
ność chrześcijaństwa. Od czasów Oświecenia religię często oskarża się o to, iż
stanowi ona czynnik niezgody, nietolerancji i agresywności w dziejach ludzkich.
Wszystkie sytuacje kryzysów i napięć na tle religijnym lub narodowo-religijnym
zdają się jedynie potwierdzać to przeświadczenie. Tym samym osłabiają one
wiarygodność Ewangelii. Na tym tle dążenie do pojednania Kościołów dzisiaj
nabierze tym większego znaczenia.
22

Sura V, 17. Zob. Koran. Przeł. I.Ju. Krackovskij. Moskva 1963, reprint New York 1979, s. 82.
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Ekumenizm pociąga za sobą trudną lekcję wzajemnej wrażliwości — uczenia
się rozumienia innych, brania poważnie pod uwagę ich obaw i trosk. Aby
chrześcijaństwo mogło odzyskać swoją pełną wiarygodność potrzeba mu
umiejętności przyznania się do własnych błędów i win. Trzeba mu nie konkuren
cji i rywalizacji, lecz współpracy i wzajemnej pomocy. Konkurencja w sprawach
religijnych nie może być nigdy zjawiskiem zdrowym. Słowne deklaracje
o Kościołach siostrzanych pozostaną jedynie na papierze, jeżeli nie znajdą
odzwierciedlenia w konkretnym postępowaniu i wzajemnych relacjach kato
lików i prawosławnych.
Sytuacja obecna wysoce kompromituje świadectwo chrześcijańskie. Nie
zgoda i podziały n i e m u s z ą trwać aż do dnia zmartwychwstania. Wierzę
w sens wysiłków zmierzających do pojednania naszych Kościołów siostrzanych.
Tą nadzieją żyję i usiłuję dawać jej świadectwo.
UNIATISM IN THE PAST AND TODAY: THE BALAMAND
STATEMENT AND ITS SIGNIFICANCE (Summary)
The agreed statement of Balamand (1993) is a result of several years of work
of the Joint International Commission for theological dialogue between the
Roman Catholic Church and the Orthodox Church. Already in the Freising
Statement (1990) the uniatism was rejected both as a method of striving for unity
and as a model of the future unity of the Church. The same was said in the
working document of Ariccia (1991). The Balamand Statement stresses however
that the rejection of uniatism as a method does not imply a condemnation of the
very existence of the Eastern Catholic Churches as such. They have their right to
exist and to exercise their pastoral activity among their own faithful.
The Balamand Statement is a very important step towards mutual recon
ciliation of the two Sister Churches. The Author tries to show its significance
against the background of the origins of unionist movement. On the theological
level, a decisive role was played by a soteriological exclusivism, i.e. by a rigid
confessionalist interpretation of the axiom extra ecclesiam nulla salus, which
became equivalent to extra ecclesiam romanam nulla salus. Such exclusivism
permeated Latin theological thinking since the Middle Ages. It had influenced
theological evolution of the Uniates themselves. The Orthodox, in their
opposition to the Union of Brest (1596), stressed also that their church was the
only depositary of salvation.
The agreed statement rejects this view. It adopts a new ecclesiological thinking
in the terms of Sister Churches. What Jesus Christ has entrusted to His Church
should not be considered an exclusive property of one of our two Churches.
The paper shows some varied reactions of the Eastern Catholics (the Uniates)
to the Balamand Statement. Some of them are entirely negative and emotional,
some are more balanced. The main objection is that the Orthodox Church
remains still unable to deal honestly with its own history and to acknowledge
sincerely its role in the acts of abolishing the Uniate Church in some countries,
after the second world war, by the communist regimes (1946, 1948).
The author stresses the importance of practical recommendations made by
the Joint International Commission in 1993. They are a real challenge to all sides.
The present day ecumenical situation seems to be very complicated and difficult
to deal with. All depends on the reception of the Balamand document by the
authorities and local communities of the Churches involved in the conflict. The
article ends with the firm conviction that division, hatred and enmity in the
Church do not need to persist for ever, and should not.

KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI

KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA
W TEOLOGICZNEJ REFLEKSJI FLOROVSKY’EGO

Pojęcie „Kościół” jest bardzo bogate i kryje w sobie wiele znaczeń. Na ową
różnorodność wpływ mają zarówno obrazy zaczerpnięte z Nowego Testamentu,
jak i wszystko co wynika z rozwoju i podziałów Kościoła w ciągu wieków.
Misterium Kościoła nie da się do końca adekwatnie wyrazić w żadnej, nawet
najdoskonalszej syntezie teologicznej.
Ojcowie Kościoła wiele uwagi poświęcili stworzeniu zrębów doktryny
chrześcijańskiej. W ich spuściźnie teologicznej nie można znaleźć ani jednego
dzieła, które byłoby wykładem eklezjologii. Nie znaczy to jednak, że w epoce
patrystycznej refleksja eklezjologiczna miała tylko znaczenia wtórne. Ojcowie
bowiem czuli się tak bardzo egzystencjalnie wrośnięci w rzeczywistość Kościoła,
iż nie widzieli konieczności tworzenia odrębnych traktatów eklezjologicznych.
Misterium Kościoła jest w swej istocie nieprzeniknionym zamysłem Boga,
ukierunkowanym na zbawienie ludzkości i świata. Jedynym kluczem do jego
zrozumienia może być Chrystus. Poprzez Wcielenie, Ukrzyżowanie i Zm art
wychwstanie wszyscy zostali pojednani w jednym Ciele.
Pawłowe pojęcie Kościoła jako Ciała Chrystusa było obecne w myśli
eklezjologicznej zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Takie określenie
Kościoła rozwijał szczególnie Augustyn, a po nim teologowie bizantyjscy
i scholastycy. Jest ono też ciągle obecne w teologicznej refleksji nad istotą
Kościoła w całym chrześcijaństwie.
Przybliżenie poglądów wybitnego teologa prawosławnego naszego wieku
George’a Floro vsky’ego1 może być okazją do poznania niektórych aspektów
eklezjologii prawosławnej.*i
1
Teolog prawosławny, patrolog, historyk Kościoła i slawista. Urodzony 9 października 1893 r.
w Odessie. Studiował historię, filozofię, filologię i nauki ścisłe. W latach 1919-1920 wykładał filozofię na
uniwersytecie w Odessie. Następnie wyemigrował z Rosji, początkowo do Pragi, gdzie w latach 1922-1926
wykładał filozofię prawa. W 1926 r. przeniósł się do teologicznego Instytutu Świętego Sergiusza w Paryżu,
gdzie zaproponowano mu katedrę patrologii. Od tego czasu jest aktywnym działaczem ekumenicznym.
Od roku 1948 żył w Stanach Zjednoczonych. Objął katedrę dogmatyki i patrologii w Prawosławnym
Seminarium św. Włodzimierza w Nowym Jorku. W roku 1951 został wybrany na dziekana tej szkoły
i funkcję tę sprawował do 1955 r. Ponadto, jednocześnie wykładał historię i teologię Wschodniego
Chrześcijaństwa na Uniwersytecie Columbia (1950-1955), w Union Theological Seminary (1951-1955)
oraz na uniwersytecie w Bostonie. W latach 1956-1964 kierował katedrą historii Chrześcijaństwa
Wschodniego na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Od 1964 r. wykładał slawistykę i historię na
uniwersytecie w Princeton (New Jersey). Tam też umarł 11 sierpnia 1979 r.
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Florovsky, czerpiąc żywo w swej twórczości z dziedzictwa epoki patrystycz
nej, postulował uprawianie teologii w duchu Ojców Kościoła. Rozumiał to nie
jako bierne i często wyrwane z kontekstu cytowanie fragmentów pism Ojców,
lecz jako zdobycie ich „ducha” , „umysłu” (fronema ton patron).
Dla Florovsky’ego było oczywiste, że prawosławie powinno oczyścić się od
wpływów zachodniego scholastycyzmu i ustawicznie powracać do źródeł. Dał
temu wyraz w dwóch referatach programowych wygłoszonych na Pierwszym
Kongresie Prawosławnych Teologów w Atenach, w 1936 r.2. W czasie przygoto
wań do Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów
w Amsterdamie, w 1948 r. opublikował dwa artykuły bezpośrednio nawiązujące
do problematyki eklezjologicznej34.Zawarta w nich refleksja wskazuje na istotne
różnice pomiędzy patrystyczną eklezjologią prawosławia a eklezjologią
Kościołów i wspólnot protestanckich. Egzystencjalne doświadczenia wynikłe
z aktywnego uczestnictwa w ruchu ekumenicznym sprawiały, że Florovsky
wielokrotnie powracał do zagadnień eklezjologicznych’.
Najbardziej charakterystyczną cechą jego eklezjologii jest chrystocentryzm.
Wynika on z przekonania o centralnej roli Chrystusa w odniesieniu do misterium
Kościoła. Autor za Aleksandryjską Szkołą Egzegetyczną podkreślał priorytet
natury i osoby Chrystusa, co było głównym założeniem jest „chrystologii
asymetrycznej” 5. Chrystus stanowi osobowe centrum tajemnicy Kościoła jed
nocząc w Sobie wierzących, co też staje się przyczyną zaistnienia szczególnej
wspólnoty. Tak więc chrystologiczny teandryzm jest kluczem do właściwego
rozumienia misterium Kościoła6. W tym kontekście uprzywilejowanie przez
Florovsky’ego Pawiowego obrazu Kościoła jako Ciała Chrystusa wydaje się być
oczywiste. Analogii do Ciała Chrystusa nie można uważać za przypadkową
metaforę. Dla św. Pawła była strzeszczeniem całej jego wiary i doświadczenia
wyrażąjącego intymną i charyzmatyczną jedność wierzącego z Chrystusem7.
Skoro więc Kościół pojmowany jest jako Ciało Chrystusa w sensie głębszym niż
tylko metaforyczny, oznacza to, że proces kształtowania i budowania wspólnoty
eklezjalnej dokonuje się w celebracji Eucharystii8.

2 Westliche Einjlusse in der russichen The ologie, s. 212-232 oraz Patristics and modern theology, s.
238-242 ukazały się w zbiorze zatytułowanym Proces— Verbaux du ler Congres de Theologie
Orthodoxe on Athens, 29 Nov. — 6 Dec. 1936, Athens 1939, Wyd. H. Alivisatos.
3 Pierwszy referat Church: her Nature and Task pierwotnie został opublikowany w dziele
zbiorowym The Universal Church in God’s Design, London 1948. s 42-58, jako jeden z półoficjalnych
dokumentów Światowej Rady Kościołów. Drugi — Le Corps du Christ Vivant: Une intepretation
orthodoxe de TEglise zamieszczony został w książce La Sainte Eglise Universelle: Confrontation
Oecumenique, Cahier Theologiques de l’Actualite protestante, Neuchatel, Paris 1948, s. 9-57.
4 W dziełach zebranych ( The Collected W orks) G. Florovsky’ego dwa tomy zawierają artykuły
dotyczące eklezjologii ekumenizmu, zarówno z historycznego jak i doktrynalnego punktu widzenia.
Zob. Ecumenism I.A Doctrinal Approach, Vol. 13 i Ecumenism II. A Historical Approach, Vol. 14.
Belmont, MA 1989.
5 Zob. G.H. Williams. Georges Vasilievich Florovsky. His American Career (1948-1965), „The
Greek Orthodox Theological Review” 12 (1965), s. 66-69.
6 Zob. tenże. The Church: her Nature and Task W: Biblie, Church, Tradition: An Eastern
Orthodox View, The Collected Works, Vol. 1. Belmont, MA 1972, s. 68.
Por. P. Chamberas. Some Aspects o f Ecclesiology o f Father georges Vasilievich Florovsky, W:
The Heritage o f the Early Church. Ed. by D. Neiman i M. Schatkin. Roma 1973, s 429.
8 L. Bouyer. Kościół Boży. Warszawa 1977, s. 166.
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Kościół jako Ciało Chrystusa a Eucharystia

Florovsky wskazuje na istnienie przyczynowego związku pomiędzy eucha
rystycznym a eklezjalnym Ciałem Chrystusa. W samym już bowiem pojęciu
„Ciała” kryje się przeżycie eucharystyczne9. Przekonanie to, oparte na nauce
św. Pawła (1 K or 10,16-17) wyraźnie wskazuje na współzależność między tymi
dwiema rzeczywistościami: Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy się z tego samego chleba.
Chrystus wielbiony, obecny w Eucharystii wytwarza bardzo głęboką więź.
Poprzez przyjęcie „jednego chleba” Pan przemienia chrześcijan, zarówno
indywidualnie jak i społecznie101. Florovsky, pisząc o utożsamianiu się
przystępującego do komunii z Ciałem Chrystusa, odwołuje się do do słów św.
Jana Chryzostoma: Cóż bowiem jest chlebem? Ciało Chrystusa. Kim staje się
przystępujący do komunii? Ciałem Chrystusa. Nie ma wielu ciał, lecz tylko jedno
Ciało . Przekonanie to podzielało wielu Ojców Kościoła, przyjmując bez
wahania całkowity realizm języka Pawiowego. Ilustracją może być pogląd św.
Cyryla Aleksandryjskiego wskazujący na uświęcenie wiernych przez Chrystusa
w tajemnicy komunii. Ta przemiana ma charakter wertykalny (wierni jako
wspólnota stają się jednym Ciałem — Kościołem)1213. Podobnie dla św. Jana
z Damaszku komunia eucharystyczna jest wejściem we wspólnotę z Chrys
tusem i uczestniczeniem w jego Ciele i Bóstwie, a zarazem wzajemnym
jednoczeniem się wiernych pomiędzy sobą. Poprzez udział w jednym chlebie
chrześcijanie stają się jednym Ciałem Chrystusa i jedną Krwią oraz dla siebie
nawzajem członkami1 .
Florovsky wiemy tradycji patrystycznej utożsamia Eucharystię z Chrystusem
— Nowym Adamem i zbawczym Ciałem, mieszkającym sakramentalnie
w Kościele14. Typologia Adam — Chrystus rozwijana przez św. Ireneusza
z Lyonu jest bliska maszemu autorowi. Wynikają z niej ważne konsekwencje
soteriologiczne. Chrystus — Nowy Adam, będący równocześnie „Ostatnim
Adamem” , wciela w Siebie ludzi poprzez Swoje Zmartwychwstanie. To On mówi
o Sobie: Ja żyję przez Ojca, a ten kto Mnie spożywa będzie żył przeze Mnie (J 6,57).
Pierwszy Adam nie zdołał zapewnić jedności dla rodzaju ludzkiego, gdyż
wprowadził zło. Dopiero Chrystus, dając życie w zgromadzeniu eucharystycz
nym Swego Ciała, przygotowuje jedność przewidzianą przez Boga od początku
(por. Ef 1, 10)15. W misterium Eucharystii wierni stają się Ciałem Chrystusa. Ta
przemiana jest darem Boga16.
W szczególny sposób do tej prawdy nawiązuje tzw. Dokument z Limy z 1982
r. Zauważamy w nim potwierdzenie patrystycznej nauki o obdarzeniu każdego
chrześcijanina zbawieniem poprzez uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa.

9 Florovsky, Le Corps du Christ Vivant, s. 20.
10 O komunii z Ciałem Chrystusa dokonującej się poprzez Eucharystię w teologii św. Pawła pisał
F. Amiot. The Key Concepts o f St. Paul. New York 1962, s. 193-203.
11 Florovsky, The Eucharist and Catholicity W: Ecumenism /, s. 48.
12
Por. Sw. Cyryl Aleksandryjski.. Commentarium in Evangelium Joannis 11,11; PG 74, 560.
13 Por. Św. Jan z Damaszku. De Eide Orthodoxa IV, 13; PG 94,1153B; przekł. pol.: Wykład wiary
prawdziwej. Warszawa 1969, s. 222.
• .
14 Florovsky. Le Corps du Christ Vivant, s. 20.
15 F.X. Durwell. Eucharystia sakrament paschalny.- Warszawa 1987, s. 147-148.
16 Florovsky. The Eucharist and Catholicity, s. 48.
'
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W uczcie eucharystycznej działa Sam Bóg udzielając życia Ciału Chrystusa, czyli
Kościołowi i odnawiając wszystkie jego członki'7.
W tym kontekście rodzą się pytania o sposób rozumienia Kościoła jako Ciała
Chrystusa. Czy istnieje tylko jedno, czy też wiele ciał Chrystusa, skoro
Eucharystia jest celebrowana w tak wielu miejscach na świecie?
W opinii Florovsky’ego odpowiedź na postawiony problem kryje się w sa
mym akcie wiary. Chrześcijanie wierzą w Kościół jedynie na tej podstawie, że jest
„Ciałem Chrystusa” . Rozwijając tę myśl odwołuje się on do eklezjologii
rosyjskiego teologa i późniejszego metropolity Moskwy — Filareta Drozdowa.
Kościół w intuicji Filareta to jedno, wielkie Ciało. W tej wizji „Ciała” , Chrystus
jest jakby sercem, czy zasadą życia i kierującą mądrością. Jako Zbawiciel ma pełne
poznanie wewnętrznej struktury tego Ciała. Chrześcijanie postrzegają
zewnętrzny obraz Ciała. Widzialny Kościół zawiera w sobie Kościół niewidzial
ny1718. W swej istocie Ciało Chrystusa zarówno eucharystyczne jak i eklezjalne jest
niepodzielne. Wynika to z faktu niemożności oddzielenia celebracji Eucharystii
od Kościoła lokalnego. Takie też są założenia eklezjologii św. Pawła (por. 1 Kor
1,2; 2 Kor 1,1; 1 Tes 1,1). Dzięki Eucharystii Kościół lokalny nie stanowi
określonej cząstki Kościoła, lecz jest Kościołem w całej swej Bosko-ludzkiej
pełni19. W zgromadzeniu eucharystycznym Kościoła lokalnego uczestniczy cały
Lud Boży. Tam gdzie jest Chrystus — zauważa N. Afanasjew — tam jest pełnia
i jedność Jego Ciała. A tam gdzie jest pełnia i jedność Kościoła Bożego, tam też
urzeczywistnia się jedność Ludu Bożego20. Z tego względu Kościół Boży,
pojmowany jako Ciało Chrystusa, nie może się dzielić na części. Gdyby Kościoły
lokalne były częściami Kościoła Bożego, wówczas nie byłaby możliwa celebracja
Eucharystii21. Zatem Ciało Chrystusa nie jest pojęciem ilościowym, które
mogłoby oznaczać sumę zgromadzeń lokalnych. Podobnie jak Chrystus jest
obecny w całej swej pełni w każdym zgromadzeniu Kościoła lokalnego, tak
również i Kościół lokalny stanowi Ciało Chrystusa22. Powyższe stwierdzenia
nawiązują do myśli Florovsky’ego o istnieniu tylko jednego Ciała Eucharystycz
nego, pomimo że Eucharystię celebruje się w wielu miejscach i pośród różnych
grup ludzi. Największe uzasadnienie dla takiego stanu rzeczy Florovsky upatruje
w wydarzeniu, w którym Przedwieczne Słowo stało się Ciałem.
17 Por. Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie Duchowne. Dokument z Limy, 1982; Lublin 1989, s. 34.
18
Florovsky. The House o f the Father, Ecumenism /, s. 61.
19
Por. W. Hryniewicz, Sakrament Paschy i Pięćdziesiątnicy: Tajemnica Eucharystii w świetle
dialogu katolicko-prawoslawnego. W: Eucharystia i Posłannictwo. Pod red. L. Górki i W. Hryniewi
cza. Warszawa 1987 s. 59.
20 Por. N. Afanasjew. VEglise de Dieu dans le Christ, „La Pensee Orthodoxe” 13 (1968) nr 2
s. 33.
21 Tamże s. 36-37. Syntetycznie przedstawia to dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej
do Dialogu Teologicznego Między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym
powstały w wyniku prac II sesji plenarnej w Monachium, 30 czerwca — 6 lipca 1982, zatytułowany:
„Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej” : Ciało Chrystusa jest jedno.
Istnieje więc tylko jeden Kościół Boży. Tożsamość zgromadzenia eucharystycznego z innym zgromadze
niem pochodzi stąd, że wszystkie one z tą samą wiarą celebrują to samo upamiętnienie (memorial); że
wszystkie przez pożywanie tego samego Ciała i przez uczestnictwo w tym samym Kielichu stają się tym
samym ijedynym Ciałem Chrystusa, w które zostały włączone przez ten sam chrzest. Jakkolwiek istnieje
wiele celebracji, to celebrowane jest tylko jedno jedyne misterium, w którym wszyscy uczestniczą. (...)
Wielość zgromadzeń lokalnych nie dzieli Kościoła; wręcz przeciwnie, ukazuje w sakramentalny sposób
jego jedność (111,1). Zob. W. Hryniewicz. Kościoły siostrzane, Warszawa 1993, s. 42.
22 Por. A. Nygren. Christ and His Church, Philadelphia 1954, s. 99.
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Istnienie Kościoła jako Ciała Chrystusa nierozerwalnie wiąże się z misterium
Wcielenia2324.Analiza Florovsky’ego wychodzi od zauważenia faktu, że Misterium
Kościoła ma strukturę równie antynomicznąjak Misterium Chrystusa. Antynomia
powyższa wynika z dogmatu chalcedońskiego. Dwie rzeczywistości: Boska i ludzka
nie rozmywają się, lecz tworząjedność niepodzielną i doskonałą. Różnią się, lecz nie
mogą się rozdzielić24. W Kościele będącym Ciałem Chrystusa ustawicznie dopełnia
się misterium Wcielenia25. Florovsky, odwołując się również do nauczania św.
Jana Chryzostoma, dowodzi, iż Kościół jest dopełnieniem Chrystusa w taki sam
sposób, w jaki głowa dopełnia ciało, a ciało jest dopełnione przez głowę2627.
W dogmacie chalcedońskim można dopatrywać się źródeł nauki o Bosko-ludzkiej naturze Kościoła. W Kościele, jako Ciele Chrystusa te dwie natury są
bez zmieszania, bez zamiany, bez rozdzielania i bez rozłączania21. Dogmat ten
stanowi gwarancję zachowania jakości i istoty każdej z natur28. Skoro Wcielenie
było pełnym zjednoczeniem Boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie, to Kościół jako
Ciało Eucharystyczne jest jeden i niepodzielny. Chrześcijanie podczas sprawo
wania liturgii eucharystycznej na jednym miejscu dostępują zjednoczenia z Chrys
tusem, który przekracza wszelkie bariery przestrzenne i może w sposób mistyczny,
sakramentalny jednoczyć się ze wszystkimi. Florovsky konkluduje to stwier
dzeniem: Jeden Chrystus jest zawsze i wszędzie cały oraz ma tylko jedno ciało29.
Interesujące rozwinięcie analizowanego problemu można znaleźć w jednym
z artykułów A. Schmemann’a. Kościół lokalny jest organizmem sakramentalnym
i darem Boga w Chrystusie, a poza tym nie stanowi części szerszego, powszechnego
organizmu. Obiektywnie, jako Ciało Chrystusa — Kościół zachowuje tę samą
tożsamość (wobec siebie) w czasie i przestrzeni. W czasie, ponieważ zawsze jest
Ludem Bożym zgromadzonym, by głosić śmierć Pana i wyznawać Jego
Zmartwychwstanie. W przestrzeni, gdyż w każdym Kościele lokalnym ofiarowa
na jest pełnia darów, głoszona pełnia Prawdy i cały Chrystus jest obecny30
Dzięki celebracji Eucharystii —jak pisze Florovsky — następuje urzeczywist
nienie i objawienie się misteryjnej jedności Kościoła. Wierni zaś poprzez
przyjęcie świętych tajemnic rzeczywiście i aktualnie zamieniają się w jedno
katolickie Ciało31.
23 Florovsky. The House o f the Father, s. 61.
24 Tenże. Le Corps du Christ Vivant, s. 13.
25 Por. Tenże. The Catholicity o f the Church. W: The Collected Works vol. 1, s. 38.
26 W niektórych błędnych interpretacjach sugeruje się istnienie separacji pomiędzy Chrystusem
i Kościołem. Tymczasem określenie Kościoła jako Ciała Chrystusa nie zakłada przydzielania jednej
części Chrystusowi a innej Kościołowi, lecz przeciwnie, podkreśla ich nierozerwalną wspólnotę
i jedność. Por. Nygren. Christ and His Church, s. 95.
27 Sobór Chalcedoński wyjaśnia, że nigdy nie zanikły różnice natur przez ich zjednoczenie, ale
została zachowana właściwość obu, tworzących jedną osobę ijedną hipostazę. Nie można Go dzielić na
dwie osoby, ani też w Nim rozróżniać, ponieważjest jeden i ten Sam Syn Jednorodzony, Słowo Boże, Pan
Jezus Chrystus. Breviarum Fidei. Wybór Doktrynalnych Wypowiedzi Kościoła. Oprać. St. Głowa i J.
Bieda. Poznań 1989, s. 226.
28 Florovsky. The House od the Father, s. 61-62.
29 Tamże s. 65.
30 Por. A. Schmemann. The Idea o f Primacy in Orthodox Ecclesiology. „St. Vladimir’s Seminary
Quarterly” 4 (1960), s. 55.
31 Por. Florovsky, The House o f the Father, s. 65. W dialogu anglikańsko-prawosławnym obie
strony wspólnie przyznają, że przez uczestnictwo w Eucharystii wierni dojrzewają do prawdziwego
człowieczeństwa, napełniają się boskością i stają się uczestnikami Boskiej Natury (2P 1,4). Zob. The
Dublin Agreed Statement 1984. W: Anglican — Orthodox Dialogue. Cretwood N.Y. 1985, s. 10.
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Kościół jako Ciało Chrystusa a inne obrazy Kościoła
Kościół, będąc rzeczywistym Ciałem Swego Pana, jest w o wiele większym
stopniu organizmem niż związkiem32. Stąd też Florovsky przyznaje priorytet
pojęciu „ciała” nad terminem „koinonia” . Wskazuje zarazem na niebez
pieczeństwo traktowania Kościoła bez wewnętrznych odniesień do życia
i uświęcającego działania Odkupiciela Jezusa Chrystusa. O tym, że Kościół jest
wspólnotą wierzących, jednolitą w swoim rodzaju i o określonym charakterze,
decyduje przede wszystkim fakt bycia Ciałem Chrystusa zmartwychwstałego,
w którym aktywnie działa Duch Święty33.
Kościół założony przez Chrystusa stanowi początek nowego stworzenia. Do
wyrażenia własnej tożsamości odwoływano się do takich określeń jak: lud Boży,
lud wybrany, lud święty, nowy naród, święci. Chrześcijańska świadomość
bazowała też na obrazach zaczerpniętych od synoptyków: Dom Boży, Miasto
Boże, Królestwa Boże, Nowe Jeruzalem z wysokości34. Wszystkie te pojęcia
i obrazy mają dla Florovsky’ego znaczenie zewnętrzne i cząstkowe. Do pewnego
stopnia mogą one być pomocne w pojmowaniu misterium Kościoła. Brak im
jednak waloru wewnętrznego, wgłębnego, jaki posiada pojęcie „Ciało” . Dzieje
się tak dlatego, że nie mają one bezpośredniego odniesienia do tajemnicy
Wcielenia, Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa35.
Florovsky polemizuje z poglądami biskupa Kasjana Biezobrazowa, dla
którego koncepcja Kościoła jako Rodziny Bożej miała zdecydowanie pierw
szeństwo w stosunku do Ciała Chrystusa. Biezobrazow wskazuje na trzy istotne
elementy rozumienia Kościoła jako Rodziny Bożej: Ojcostwo Boże, braterstwo
wiernych oraz ideę zbawienia pojmowanego jako usynowienie (adopcja)
wierzących przez Boga. Pełne urzeczywistnienie tej adopcji dokona się
w przyszłości. Odwołuje się przy tym do nauki św. Pawła o synostwie Bożym
chrześcijan. Wierzący w Chrystusa są nie tylko synami, ale i dziedzicami (Ga 4,
1-3; Rz8,17; Ef 1,14). Pełny status syna możliwy jest do osiągnięcia tylko poprzez
wejście do swego dziedzictwa. Z punktu widzenia Bezobrazowa pojęcie adopcji
stanowi kulminacyjny punkt soteriologii Nowego Testamentu. Przez Chrzest
(sakrament adopcji) dokonuje się wejście do Kościoła jako Rodziny Bożej. Takie
ujęcie zakłada, że idea Ciała Chrystusa jest podrzędna w stosunku do rozumienia
Kościoła jako Rodziny Bożej3637.
Odrzucając to stanowisko Florovsky argumentuje, iż metafora Rodziny
Bożej ma niewyraźny wydźwięk pomimo bycia solidną bazą dla objawienia
Ojcostwa Bożego i naszego przybrania (adopcji) w Jezusie Chrystusie.
Akcentuje wyższość obrazu „Ciała” , gdyż ma ono bezpośrednie odniesienie do
misterium paschalnego. Pisze on: Ludzie są przybrani przez Ojca właśnie
w Chrystusie, a tajemnica przybrania (adopcji) nie jest niczym innym, ja k
włączeniem się w tajemnicę śmierci Chrystusa i współzmartwychwstania z Nim
oraz sakramentem wcielenia w Chrystusa11.

32 Florovsky. Le Corps du Christ V ivant, s. 20.
33 Zob. Tenże. Christ and His Church , s. 165.
34 Tenże. The House o f the Father, s. 60.
35 Tenże. Christ and His Church, s. 166.
36 Zob. K. Biezobrazow, The Family o f God, „The Ecumenical Review” 9 (1957), s. 129-142.
37 Florovsky. Christ and His Church, s. 166.
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Kościół jako Pełnia Chrystusa

Chrześcijańskie doświadczenie zakorzenione w historycznej rzeczywistości
Ciała Chrystusa staje się żywym, dynamicznym związkiem ze Zmartwych
wstałym Ciałem Pana. W Chrystusie napełnionym wszechmocą Bożą (Kol 1,19;
2, 9) wierni czują się związani z jego Pełnią (Kol 2.10; Ef 3.19). Życie wieczne
i doskonała świętość będące w Ciele Chrystusa zostają udzielone Kościołowi,
który staje się jego Ciałem. Z tego też względu już teraz Kościół może być
określany jako Pełnia Chrystusa38. Florovsky rozwija ideę św. Pawła o Kościele
będącym Ciałem Chrystusa i Jego Pełnią. Z koncepcji św. Pawła jednoznacznie
wynika, że pojęcia „ciało” (to soma) i „pełnia” (to pleroma) są nierozerwalnie
powiązane. Istotne znaczenie w tym kontekście ma perykopa z listu do Efezjan
(1. 23) — Wszystko poddał pod Jego ( Chrystusa) stopy, a jego samego ustanowił
nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest jego Ciałem, Pełnią tego, który
napełnia wszystko ( ta panta) na wszelki sposób. Kościół jest Ciałem Chrystusa
— komentuje Florovsky — ponieważ stanowi Jego dopełnienie. W ten sposób
można najbardziej adekwatnie oddać znaczenie słowa „pleroma”39. Kościół staje
się dopełnieniem pleroma, ciałem całości poczynając od Chrystusa i po Chrys
tusie, tzn. istnieniem według Boga dla wszystkich rzeczy ( ta panta j40. W jednej
homilii św. Jana Chryzostoma odnalazł Florovsky obrazowy sposób mówienia
0 Kościele, jako dopełnieniu Chrystusa, zgodnie z którym ciało jest do
pełnieniem głowy i stanowi całość dzięki głowie. Warto zaznaczyć, że analogia
żywego organizmu podkreśla szczególną rolę Chrystusa — Głowy. Chrystus nie
oddziela się od Swego Ciała. Zatem Głowa tworzy z ciałem jedną całość.
Wierzący jednocząc się wzajemnie między sobą zarazem wchodzą w coraz
doskonalsze zjednoczenie z Chrystusem41. W perspektywie paschalnej Kościół
jest rozszerzeniem i pełnią Wcielenia, co ma ogromne znaczenie soteriologiczne.
Kościół bowiem to życie Wcielonego Słowa, ze wszystkimi wydarzeniami
zbawczymi: Śmiercią, Zmartwychwstaniem, Wniebowstąpieniem oraz Zasiada
niem po Prawicy Ojca4243.
W dalszym toku rozważań Florovsky nawiązuje do nauki św. Augustyna,
a w szczególności do jego koncepcji Christus Totus*3, której źródło wypływa
z Ewangelii św. Jana i listów św. Pawła. Opisując związek zachodzący pomiędzy
Chrystusem i Kościołem odwoływał się Augustyn do analogii wyrażającej
zjednoczenie Oblubieńca z Oblubienicą (por. 2 Kor 11,2) albo męża z żoną (por.
Rz 7.2-4). Przekonany o wielkiej intensywności zjednoczenia Chrystusa
1Kościoła nie wahał się mówić, że tworzą o n i,jed n o ” tzn. jedną duszę, jednego
człowieka, jedną osobę. W pewnym sensie dochodzi do utożsamienia Chrystusa
z Kościołem (por. 1 Kor 12.12). Według biskupa z Hippony, nie tylko jesteśmy
38

P. Lamarche. Pełnia. W: Słownik Teologii Biblijnej. Pod red. X. Leon-Dufour. Poznań
— Warszawa 1982 s. 65; G. Delling. Pleroma. W: Theological Dictionary o f the New Testament. Pod
red. G. Kittel i G. Friedrich, w angielskim przekładzie G.W. Bromiley. Abridged in one volume. G rand
Rapids, Mich. 1985, s. 869-870.
39 Zob. Florovsky. Le Corps du Christ Vivant, s. 20. Tenże. The Church: Her Nature and Task, s.
63-64; Tenże The Church and the Communion o f Saints, W: The Collected Works vol. 13. s. 82.
40 Por. Y. Congar. Chrystus i zbawienie świata, Kraków 1968, s 108.
41 Por. Św. Jan Chryzostom. Homilia III na List do Efezjan PG 62, 29.
42
Por. Modlitwa konsekracyjna z Anafory Liturgii św. Jana Chryzostoma^: Wybór Pism.
Warszawa 1974, s. 92-93.
43 Zob. E. Franz. Tous Christus. Studien uber Christus und die Kirche bei Augustin, Bonn 1956.

KOŚCIÓŁ W REFLEKSJI FLOROVSKY’EGO

27

chrześcijanami, lecz samym Chrystusem**. Christus Totus (zupełny, cały) to nie
tylko Sam Zbawiciel, lecz również jego Ciało, czyli głowa i członki*45. Dla
Augustyna: Chrystus nie jest w głowie bez bycia w ciele, lecz Chrystus jest cały
( Christus Totus) w Głowie i Ciele'46.
Utożsamienie Chrystusa z Kościołem wskazuje na Ich intymną i wyjątkową
więź. Koncepcja „Christus Totus” miała — w opinii Florovsky’ego
— szczególne znaczenie w nauczaniu św. Augustyna, który odwoływał się do
niej, zwłaszcza w kazaniach głoszonych do prostych, niewykształconych teologi
cznie wiernych47. Biskup z Hippony nauczał, że chrześcijanie są wielością
i jednością w Chrystusie. Są jednym, ponieważ Chrystus jest jeden, a oni są Jego
członkami. Wielość chrześcijan tworzy jedność w Nim, który jest jeden48. Może
się to urzeczywistniać, gdyż Jezus Chrystus jest nie tylko w Sobie, ale i w nas49. On
jako jedyny człowiek rozrasta się do końca dziejów50.
Florovsky w powyższych wypowiedziach św. Augustyna dopatruje się przede
wszystkim możliwości rozumienia Kościoła jako miejsca zbawczej obecności
Zmartwychwstałego Pana51. Chrystus jest Dawcą nowego życia dla wierzących.
Jako skutek działania Odkupiciela i Głowy powstaje duchowa całość, którą jest
Ciało Chrystusa na ziemi.
Takie rozumienie istoty Kościoła można zauważyć również u niektórych
teologów zachodnich. Florovsky podaje dwa przykłady. Pierwszy to pogląd
biskupa i teologa protestanckiego ze Szwecji — A. Nygrena głoszącego, że Ciało
Chrystusa to sam Chrystus. Kościół jest Chrystusem obecnym wśród nas po Swym
Zmartwychwstaniu52534. Dla katolickiego teologa K. Adama Chrystus Pan jest
propter Ego Kościoła53. Oba poglądy praktycznie utożsamiają Chrystusa
z Kościołem. Dla Florovsky’ego utożsamienie to ma istotne znaczenie, gdyż
wskazuje na rozpoczęty proces, dzięki któremu Kościół staje się pełnią dla
Chrystusa. Pełnia ma być rozumiana w sensie takiego miejsca Jego obecności
i działania, przez które moc Boża ogarnia cały wszechświat. Dzięki aktywnej
obecności Chrystusa w Kościele urzeczywistnia się jedność życia charyzmatycz
nego. Źródło jej wypływa z sakramentu Wieczerzy Pańskiej i misterium
Pięćdziesiętnicy. Owa jedność sprawia, że Kościół jako organizm może istnieć
na dwóch poziomach egzystencjalnych: historycznym i eschatologicznym. Będąc
rzeczywistością temporalną posiada wszystkie cechy widzialności. Zarazem
jednak wykracza poza poziom czasowy i ma za zadanie tworzenie Nowego

** Augustyn. Tractatus in Johannem 21, 8 PG 35, 1568.
45 Por. Tenże. In Ps 103 sermo 2 PL 37, 1352; In Ps 58 sermo 1. PL 36,693. In Jo Ev. tract. 28. PL
35. 1522.
46 Tenże. In Ev. Jo. tract. 28. PL 35, 1622.
47 Zob. Florovsky. The Church; Her Nature and Task, s. 64 oraz Tenże. The Church and the
Communion of Saints, s. 82. Trzeba zaznaczyć, że określenie „Christus totus, Christus integer, unus
hominus” „Chrystus całkowity, Chrystus integralny, jeden człowiek” — było ulubionym sposobem
nazywania Chrystusa wraz z jego Ciałem w ich duchowej więzi.
48 Augustyn. In PL 127, 3 PI 37, 1679, In Ps 60, 2 PL 36, 724.
49 Augustyn. In P L 901,9. PI 37, 1157. Por. Florovsky. The Church: Her Nature and Task, s. 65.
50 Augustyn In Ps 85, 5. PL 37, 1083. Por. Florovsky. Le Corps du Christ Vivant, s. 21.
51 Florovsky. The Church: Her Nature and Task. s. 65. por. Augustyn. Ep. 187,30. PL 33, 843.
52 A. Nygren. Corpus Christi, Lund 1943, s. 20.
53 K. Adam. Dos Wesen des Katholizismus, Augsburg 1927, s. 24.
54 Zob. Florovsky. The Church: Her Nature and Task. s. 65.
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Człowieka, ukierunkowanego na życie wieczne. W tym sensie Kościół można
porównać do Drogi zmierzającej ku swemu spełnieniu w Pleromie55.
Dochodzenie do rozmiarów Pleromy Chrystusa (Ef 4.13) stanowi ustawiczne
zadanie Kościoła. Celem tego wzrostu w głąb i wszerz ma być objęcie zasięgiem
oddziaływania całości stworzenia (por. Rz 8, 19-23), by wszystko co stworzone
zgromadzić na nowo i ocalić5®. Kościół, dążąc do swego spełnienia w Pleromie,
objawia i komunikuje rzeczywistość ostateczną poprzez sakramenty. Będąc
wspólnotą sakramentalną, Kościół jest i działa w świecie. Florovsky utożsamiał
rzeczywistość sakramentalną z rzeczywistością eschatyczną. Wyjaśniając pojęcie
to eschaton, zwracał uwagę na fakt, że trzeba je zinterpretować nie jako koniec
serii doczesnych wydarzeń, lecz jako kres urzeczywistniający się poprzez kolejne
wydarzenia historyczne57. Kościół uczestniczy w Pleromie Chrystusa i czerpie
wielorakie łaski z doskonałej obecności i suwerenności Bożej, w celu zbawienia
świata. Zadaniem Kościoła jest niesienie pomocy w urzeczywistnianiu pełni
człowieczeństwa, która realizuje się w Człowieku Doskonałym, dojrzałym do
miary wielkości według Pleromy Chrystusa (por. Ef 4,13 i 15-16).
Z powyższych rozważań wynika, że Florovsky zdecydowanie uprzywilejował
chrystologiczny wymiar eklezjologii. Wypływa to przede wszystkim z jego
wrażliwości na znaczenie dzieła Chrystusa w dziejach Kościoła i świata. Kościół
jest jeden ponieważ jest jeden Chrystus i Jemu zawdzięcza swe istnienie i trwanie.
Będąc Ciałem Chrystusa jako sakramentalna i eschatologiczna wspólnota osób
zmierza do swego spełnienia w Bogu.

55 Tenże. Le Corps du Christ Vivant s. 23.
56 P. Lamarche. Pełnia. Słownik Teologii Biblijnej, s. 656.
57 Por. Florovsky. Tamże.
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ZAANGAŻOWANIE EKOLOGICZNE
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
WYDARZENIA. DOKUMENTY. PROBLEMATYKA

W ostatnich kilkunastu latach coraz częściej pojawiają się stwierdzenia
o pogłębiającym się kryzysie ekologicznym. Zatrute powietrze, wyjałowiona
ziemia, wycięte lasy, wymarłe gatunki zwierząt i roślin. Kryzys ten ma zresztą
o wiele większy zasięg i obejmuje sfery społeczne, gospodarcze, kulturalne. Mówi
się nawet o kryzysie człowieka, o kryzysie życia. Ci, którzy poszukują źródeł
kryzysu ekologicznego, niejednokrotnie obwiniają chrześcijaństwo o jego spo
wodowanie. To ono miało rozbudzić świadomość człowieka jako pana i władcy
wykorzystującego w sposób całkowicie dowolny zasoby przyrody.
Stojąc wobec takich problemów chrześcijanie ponownie zastanawiają się, co
znaczy wyznawanie wiary w Boga, który jest Stwórcą człowieka i całego
wszechświata. Czy chrześcijaństwo jest w stanie zaproponować światu głęboką
moralnie i intelektualnie wizję Boga, człowieka i przyrody? Czy wystarczające
będą spektakularne działania pojedynczych chrześcijan i Kościołów, czy raczej
wiarygodne i przekonywające okaże się ogólnochrześcijańskie, prawdziwie
ekumeniczne zaangażowanie^ na rzecz ekologii?
Działalność ekologiczna Światowej Rady Kościołów bez wątpienia zyskała
już szerokie uznanie i poparcie wśród chrześcijan, wyznawców innych religii,
w świecie naukowców i wśród tych, którym bliskie są problemy kryzysu
ekologiczunego. Lata 70. i początek 80. zaowocowały przedsięwzięciami na rzecz
pokoju i sprawiedliwości, i doprowadziły do bardziej konkretnego zainteresowa
nia się sprawami ekologii. ŚRK nadała oficjalny charakter swoim ekologicznym
zainteresowaniom w 1983 r. na VI Zgromadzeniu w Vancouver, inaugurując
program pt. „Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia” (JPIC). Na ogół
wszystkie działania ekologiczne ŚRK podejmuje w ramach programu JPIC,
dlatego też warto w kilku zdaniach przybliżyć to, czym jest ten program i jakie są
jego zadania.I.
I. Program „Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia” (JPIC)
Głównym powodem przyjęcia przez ŚRK tego programu było zachęcenie
Kościołów członkowskich do podjęcia współpracy w procesie koncyliarnym na
rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Podstawą takiej
współpracy Kościołów jest wspólne wyznawanie Chrystusa jako życia świata, co
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zobowiązuje Kościoły do stawiania oporu wobec zagrożeń życia, sprzeciwiania
się gwałceniu praw człowieka oraz nadużyciom w dziedzinie nauki i technologii.
ŚRK uznała program JPIC za najważniejszy spośród swoich programów. Zaraz
po Zgromadzeniu w Vancoucer określono inicjatywy promujące edukację na
rzecz pokoju, sprawiedliwości i ochrony przyrody. Wezwanie o ściślejszą
współpracę skierowano w Vancouver do Kościołów członkowskich ŚRK, do
organizacji i Kościołów nie będących członkami ŚRK, a nawet do zespołów
i podzespołów wewnątrz ŚRK.
Program JPIC został oficjalnie rozpoczęty przez ŚRK w 1985 roku, podczas
posiedzenia Komitetu Naczelnego i Komitetu Wykonawczego w Buenos Aires.
Przyjęto, że proces JPIC będzie kontynuacją pracy wykonanej w ramach
wcześniejszych programów ŚRK. Podczas tego posiedzenia stwierdzono również
konieczność współpracy z Kościołem rzymskokatolickim oraz potrzebę
uwzględnienia perspektyw ludności miejscowej, innych religii, dzieci, młodzieży,
kobiet.
Program JPIC zwany jest często procesem JPIC. Wstępnie określony plan
studiów i działań miał być opracowany przez zespoły ŚRK, a następnie
przekazany Kościołom członkowskim. Bardzo szybko jednak pierwotna kon
cepcja zmieniła się. Nacisk położono na aktywność lokalnych Kościołów i grup,
które angażowały się we właściwe dla danego regionu sprawy, dotyczące
sprawiedliwości, pokoju, ochrony stworzenia. W ten sposób program JPIC
zmienił perspektywy. Śtał się procesem długoterminowym, otwartym na cele
i zadania wyznaczone na płaszczyźnie lokalnej. W tej sytuacji głównym zadaniem
ŚRK jest promowanie tego procesu poprzez:
— koordynowanie studiów i działań, wizyty pracowników agend ŚRK we
wspólnotach lokalnych i organizacjach ekumenicznych oraz zachęcanie ich do
podjęcia konkretnych zobowiązań na rzecz JPIC. Składanie takich wizyt stało się
już tradycją ŚRK. Dzięki nim wspólnoty lokalne mają szansę zapoznać się
z problemami ogólnoświatowymi, takimi jak np. wyścig zbrojeń czy kryzys
zadłużenia. Natomiast ŚRK, zapoznając się z konkretną sytuacją lokalną, będzie
przygotowywać i realizować swoje programy dla konkretnych ludzi. ŚRK staje
się w ten sposób również centrum wymiany informacji i pomysłów;
— gromadzenie materiałów na tematy wiążące się z JPIC, a pochodzące
z różnych środowisk ekumenicznych, zasięganie rady ekspertów oraz opracowy
wanie tych materiałów tak, aby służyły Kościołom członkowskim i osobom
zainteresowanym jako pomoc w studiach i działaniu.
Współpraca zespołów ŚRK i Kościołów lokalnych uświadamia, że wszyscy
winni angażować się w jedną walkę, że pojedyncze inicjatywy nie są tak skuteczne
jak wspólne działanie.
Proces JPIC określony został na Zgromadzeniu w Vancoucer (1983) proce
sem koncyliamym wzajemnego zobowiązania Kościołów na rzecz pokoju,
sprawiedliwości i ochrony stworzenia. Określenie „proces koncyliarny” niejed
nokrotnie wywoływało sprzeciw ze strony Kościołów. Wiązało się to z różnym
rozumieniem „koncyliarności” w różnych Kościołach, a przede wszystkim
z koncyliarnością niepodzielnego Kościoła pierwotnego. Chociaż ŚRK, for
mułując w ten sposób wezwanie do Kościołów, świadomie nawiązała do
wczesnochrześcijańskiej praktyki współpracy koncyliamej, to jednak
współcześnie nie nadawała mu takiego samego sensu. Sam fakt podzielonego
chrześcijaństwa jasno pokazuje, iż struktura o charakterze koncyliamym jest
bardziej propozycją na przyszłość, niż stwierdzeniem obecnego stanu. Nie chodzi
zatem o teologiczny czy eklezjologiczny sens tego terminu, lecz raczej funkc
jonalny. ŚRK wzywa Kościoły do współpracy, gdyż wspólnie mogą podjąć
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o wiele więcej skutecznych działań na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony
przyrody. Ze względu na trudności spowodowane rozumieniem terminu „proces
koncyliarny” w ostatnich latach stosuje się go coraz rzadziej. Jednak Kościoły są
na ogół zgodne w tym, iż uczestnictwo w procesie JPIC wykształca inne formy
współbycia Kościołów, co ma niemały wpływ na dyskusje o ich jedności.
II. Wydarzenia i dokumenty
Jak już wspominaliśmy, zagadnienia ekologiczne poruszane są w trzeciej
części programu JPIC i nieodłącznie wiążą się z pokojem i sprawiedliwością.
Trudno jest jednoznacznie określić treść pojęcia „integralność stworzenia” .
Właściwie każdy dokument ŚRK widzi tę integralność w innej perspektywie.
Niemieckie wyrażenie „Bewahrung der Schópfung” i francuskie „Sauvegarde de
la creation” kładą nacisk na troskliwą postawę wobec przyrody. Angielskie
„integrity of creation” w samej nazwie łączy sprawy pokoju, sprawiedliwości
i środowiska, podkreślając, że istnieje integralność i jedność dana stworzeniom
przez Boga. Naruszając ją narażamy siebie na niebezpieczeństwo. W roz
ważaniach dotyczących „integralności stworzenia” zawierają się kwestie teologi
czne i etyczne.
Większość spotkań, w których poruszane były kwestie ekologiczne, odbyła się
w ramach ogólnych procesu JPIC. Odbyło się też kilka spotkań poświęconych
wyłącznie integralności stworzenia. Nie sposób wymienić je wszystkie. Warto
jednak wspomnieć przynajmniej te, które zajęły się ekologią bardziej
szczegółowo oraz wpłynęły na zainteresowanie się Kościołów tym zagadnieniem.
W pierwszych latach po Zgromadzeniu w Vancouver niewiele miejsca
poświęcono bezpośrednio ekologii, skupiając się raczej na kwestiach do
tyczących pokoju i sprawiedliwości. Ważniejsze dla ekologii spotkania roz
poczęły się od 1985 roku.
1. Podczas sesji plenarnej Komisji Wiara i Ustrój w Stavanger (13-25. 07.
1985 r.) obradowano m.in. nad realizacją programu tejże Komisji „Ku
wspólnemu wyznawaniu wiary apostolskiej dzisiaj” . Jedna z grup roboczych
przygotowała raport pt. „Integralność stworzenia w świetle wiary apostolskiej” ,
w którym wyjaśniono pojęcie „integralność stworzenia” , rozważono je w świetle
Biblii i tradycji (zwłaszcza Niceo-Konstyntynopolskiego Wyznania Wiary) oraz
wskazano współczesny kontekst teologicznych i etycznych kwestii dotyczących
integralności stworzenia. Jest to pierwszy tekst, który tak wyraźnie łączy teologię
i etykę z zagadnieniami ekologicznymi .
2. Pierwsze spotkanie robocze międzynarodowej grupy roboczej do spraw
JPIC odbyło się w Glion (Szwajcaria) 7-11.11.1987 r. Znaczna część obrad
poświęcona była ekologii. Poszczególne podgrupy obradowały nad zagad
nieniami teologicznymi (zarys teologii przyrody, tradycyjne rozumienie relacji
Bóg — człowiek — przyroda i konieczność ich przemyślenia w świetle kryzysu
ekologicznego, współpraca teologów z naukowcami), etycznymi (różne postacie
etyki: środowiskowa, życiocentryczna life-centred, teocentryczna, bioetyka) oraz
społecznymi (wpływ technologii na środowisko, energia nuekleama). Podczas1

1
Por. Faith and Renewal. Reports and Documents o f the Commision on Faith and Oder. Stavanger
1985. Norway, (wyd. T.F. Best), Geneva 1986, s. 145-156.

32

IGA CZACZKOWSKA

obrad w Glion wygłoszono referaty m.in. na tematy najczęściej dyskutowane
w tamtych latach: chrześcijańskie rozumienie „panowania” nad przyrodą,
długotrwałe milczenie Kościołów w sprawie kryzysu ekologicznego, style życia
promowane przez chrześcijan, główne zagrożenia, z którymi boryka się
współczesny świat. Zarówno raporty podgrup, jak i referaty przygotowane na to
spotkanie, ożywiły dyskusję w Kościołach wokół kwestii związanych z ekologią.
W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli różnych Kościołów
i krajów2.
3. Teologowie prawosławni, reprezentujący dwanaście Kościołów Wschod
nich i Orientalnych z całego świata, spotkali się w Sofii w dniach 24.10
— 2.11.1987 r., by określić prawosławne rozumienie zagadnień ekologicznych
w kontekście Biblii, tradycji teologicznej i współczesnej sytuacji. Efektem
spotkania jest dokument „Prawosławne perspektywy stworzenia” , zalecany
szczególnie Kościołom prawosławnym oraz Kościołom członkowskim ŚRK
jako pomoc w studiach, modlitwie i działaniu. Teologowie prawosławni
nakreślili obraz Boga, człowieka i pozostałych stworzeń, który — ich zdaniem
—jest wiarygodny dla współczesnej teologii stworzenia. Zagadnienia ekologi
czne umieścili w szerszym kontekście zabiegów o pokój i sprawiedliwość.
Walka z kryzysem ekologicznym wiąże się zatem z walką przeciwko rasizmowi
i wszelkim dyskryminacjom, niesprawiedliwości ekonomicznej i wyścigowi
zbrojeń. Autorzy dokumentu stwierdzają, iż taka walka ma sens w kontekście
zbawienia, do którego zdążają ludzie i wszystkie stworzenia. Do tego doku
mentu odwołują się następne teksty ŚRK, a zwłaszcza dokument z Granvollen3.
4. Po raz drugi Komisja Wiara i Ustrój zorganizowała konferencję w związku
z realizacją programu „Ku ekumenicznemu wyznawaniu wiary apostolskiej
dzisiaj” . Tym razem odbyła się ona w Porto Allegre (Brazylia) w dniach
13-20.11.1987 r. pod hasłem „Nauka o stworzeniu i jego integralności. Wy
zwanie do odpowiedzialności dla współczesnego chrześcijaństwa” . 35 uczest
ników dyskutowało nad kwestiami dotyczącymi stworzenia i jego integralności,
wskazując aspekty dzisiejszego zniszczenia stworzenia oraz znaki nadziei, które
ujrzano we wspólnych przedsięwzięciach Kościołów. Uczestnicy spotkania
mówili również o odpowiedzialności Kościołów za obecny stan środowiska. Jest
on wyzwaniem dla chrześcijańskiego stylu życia, wciąż wymagającego
pogłębienia duchowości4.
5. Jako odpowiedź na wezwanie skierowane do Kościołów przez ŚRK
0 uwzględnienie różnych perspektyw w procesie JPIC, kobiety przygotowały
swój własny dokument na temat integralności stworzenia. W dniach 1-5.12.1987
r. w Genewie spotkała się mała grupa kobiet z Kanady, Fidżi, Kenii, Nowej
Zelandii i Norwegii, aby wspólnie zastanowić się, jak kobiety doświadczają
1rozumieją „integralność stworzenia” . Po seminarium opublikowano dokument
2 Por. Report and Background Papers. Meeting o f the Working Group. Glion, Switzerland
7-11.09.1987, Geneva 1987.
3 Por. Orthodox Perspectives on Creation. Report. Interorthodox Consultation. Sofia 24.10.
— 2.11. 1987. w: Justice, Peace and the Integrity o f Creation. Insights from Orthodoxy (wyd.. G.
Limouris), Genewa 1990, s. 1-15.
4 Por. Doctrine o f Creation & Its Integrity — A Challenge to the Responsibility o f Christianity
Today. Porto Allegre. Brazil. Report. Faith and Oder Paper nr 145, s. 45-55.
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pt. „Doświadczenie jedności, troska o wszystko” . Dokument ten ma szczególne
znaczenie, ponieważ porusza tematy, które nie były wcześniej tak dogłębnie
dyskutowane w innych grupach. W tekście znajdujemy analizę związków
zachodzących pomiędzy podporządkowaniem kobiet a eksploatacją przyrody.
Przyczyny niewłaściwego traktowania kobiet i przyrody tkwią w hierarchicznym
i dualistycznym myśleniu greckim i hebrajskim oraz w mechanistycznym
rozumieniu świata, zapoczątkowanym przez filozofię nowożytną, zwłaszcza
Kartezjusza. Właśnie w tych krytycznych analizach społeczeństwa i kultury leży
wyjątkowa wartość dokumentu opracowanego przez kobiety5.
6. Ponad 60 osób zebrało się w Granvollen (23.02 —3.03.1988 r.) w Norwegii,
ażeby zgłębić tematy dotyczące integralności stworzenia. Po raz pierwszy
spotkanie omawiające kwestie ekologiczne z perspektywy teologii zgromadziło
nie tylko przedstawicieli Kościołów SRK, ale także Kościoła rzymskokatolic
kiego, innych religii (buddyzm, hinduizm, islam, judaizm) oraz rdzennych
mieszkańców różnych kontynentów. Celem spotkania było przede wszystkim
wskazanie różnynorodnych perspektyw określających treść pojęcia „integral
ność stworzenia” . Dokument końcowy został pomyślany jako ułatwienie
w pracy tym, którzy pragną zaangażować się w działalność ekologiczną i nie jest
szczegółowym opracowaniem zagadnienia6.
7. Koncepcja stworzenia i jego integralności nie uzyska właściwych perspek
tyw, jeżeli nie uwzględni się zdobyczy nauk szczegółowych. Dążąc do jak
najszerszego widzenia kwestii ekologicznych ŚRK zorganizowała seminarium na
temat „Nauka a teologia stworzenia” w dniach 12-22.04.1988 r. w Bossey
(Szwajcaria). Wzięli w nim udział teologowie i naukowcy uwrażliwieni na
problemy, które stawia ekologia. Próbowano odpowiedzieć na pytania do
tyczące znaczenia nauki i technologii we współczesnym świecie i jej wpływu na
życie człowieka i przyrody. Pytano o teologiczne koncepcje przyrody zmodyfiko
wane stwierdzeniami nauk szczegółowych. Wskazywano na odpowiedzialność
naukowców i teologów za budzenie świadomości społecznej i budowanie
społeczeństwa, które będzie w stanie podejmować rozsądne decyzje, nie
szkodzące śwodowisku. Po seminarium opublikowano referaty prelegentów
i dołączono „zalecenia” dla Kościołów7.
8. Kolejny raport, który ma zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej
działalności ekologicznej został przygotowany przez grupę 14 teologów,
reprezentujących różne tradycje teologiczne. Teologowie wyzwolenia i niezachodnich tradycji odegrali w tym spotkaniu szczególną rolę. R aport przygoto
wano dla ŚRK. Jak do tej pory raport z Annecy (spotkanie odbyło się w tym
mieście we Francji w dniach 10-16.09.1988 r.) doczekał się wielu krytycznych
uwag8 i na ogół nie jest wymieniany w kalendarium spotkań dotyczących
integralności stworzenia. Autorzy dokumentu swoje rozważania skoncent
rowali na pojęciu „wyzwolenie” . Uważają oni, że „wyzwolenie” oznacza
wyzwolenie ludzi, ziemi i wszystkich stworzeń spod różnych form ucisku.
5 Por. Experiencing Oneness, Caring fo r All, Women in a changing World 1988 nr 26, s. 4-12.
6 Por. Integrity o f Creation, broszura ŚRK.
7 Por. Church and Society Documents 1988 nr 4.
8 Por. Minutes o f the Meeting o f the Working Group. Tambov USSR. September 1988, Geneva
1988, s. 12-14.
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W tym kontekście pojęcie to niesie treści ekologiczne. Dokument dużo miejsca
poświęca wyzwoleniu zwierząt, co niezbyt często występuje w dokumentach
SRK9.
9. W dniach 17 —25.11. 1988 r. w Tambow (ZSRR) odbyło się spotkanie
grupy roboczej Komisji Kościół i Społeczeństwo w celu przedyskutowania
różnych perspektyw teologii stworzenia. Nie opublikowano dokumentu
końcowego, lecz sprawozdanie z posiedzenia. W kontekście ekologii poruszo
no zagadnienia teologiczne i etyczne. Zastanawiano się nad takim kształtem
teologii, który właściwie równoważyłby relacje Bóg — człowiek — stworzenia.
Dyskutowano na temat biotechnologii, odpadów toksycznych, energii nuk
learnej — czyli zagadnień uznawanych powszechnie za najtrudniejsze do
rozwiązania101.
10. Kolejnym ważnym krokiem w dziedzinie ekologii było Europejskie
Zgromadzenie JPIC, które odbyło się pod hasłem „Pokój oparty na sprawied
liwości dla całego stworzenia” . Około 700 delegatów i 900 obserwatorów
zebrało się w Bazylei w dniach 15-21.05.1989 r. Pisano, że było to pierwsze tak
wielkie zgromadzenie katolików, prawosławnych i prostestantów w dziejach.
Podczas spotkania ukazywano kwestie ekologiczne w powiązaniu ze sprawied
liwością i pokojem na gruncie europejskim. Dokument końcowy zawiera cenne
intuicje dla antropologii teologicznej, uprawianej w kontekście ekologii.
Pierwsze Europejskie Zgromadzenie JPIC poruszyło Kościoły, zwłaszcza
w Europie Zachodniej, nie wpływając zbytnio na życie chrześcijan w Europie
Środkowej i Wschodniej. Planowane jest drugie Europejskie Zgromadzenie
JPIC ".
11. Dla etyki ekologicznej decydujące znaczenie ma raport przygotowany
przez podzespół ŚRK do spraw Kościoła i Społeczeństwa pt. „Biotechnologia
wyzwaniem dla Kościołów i świata” . Tekst jest,wynikiem dwudziestoletniej
pracy różnych resortów ŚRK. Komitet Naczelny ŚRK, obradujący w Moskwie
w lipcu 1989 r. dokonał jeszcze niezbędnych poprawek i polecił, aby ten
dokument rozesłać Kościołom jako pomoc w studiach i działaniu. Tekst jest
próbą ustosunkowania się do kwestii teologicznych i etycznych podniesionych
przez biotechnologię. Autorzy dokumentu pokazują dobre i złe strony
biotechnologii, w czym ona pomaga życiu, a w czym zagraża. Mówią
o stosowaniu testów genetycznych, technik rozrodczych, patentowaniu
różnych form życia. Pokazują ekologiczne konsekwencje stosowania inżynierii
genetycznej, a także możliwości jej nadużyć, np. poprzez zastosowanie
w zbrojeniach. Oprócz wskazania konkretnych danych medycznych, tekst
opiera swoje stwierdzenia na dobrej podbudowie teologicznej oraz pokazuje
możliwości chrześcijańskich odpowiedzi. Chociaż dokumentowi nadano
zwartą formę, to jednak nie jest on ostatecznym głosem ŚRK w dziedzinie
biotechnologii, oczekuje się opinii Kościołów członkowskich ŚRK i wskazania
9 Por. Liberating Life. A Report to the World Council o f Churches w: Liberating Life.
Contemporary Approaches to Ecological Theology (wyd. Ch. Birch, W. Eakin, J.B. McDaniel). New
York 1990, s. 273-290.
10 Por. Minutes o f the Meeting o f the Working Group. Tambov. USSR. September 1988, Genewa
1988.
11 Por. Final Document o f the European Ecumenical Assembly „Peace with Justice Basel 15-21
M ay 1989, broszura ŚRK (Tłum. polskie SiDE 1992 nr 1, s. 42-71).

ZAANGAŻOW ANIE EKOLOGICZNE ŚRK

35

— być może — innych sposobów podejścia do problemów wywołanych przez
biotechnologię12.
12. Zaangażowanie ekologiczne ŚRK przejawiło się nie tylko na płaszczyźnie
wewnątrzkościelnej, ale również we współpracy z organizacjani niekościelnymi.
Na uwagę zasługuje przede wzsystkim współpraca z Organizacją Narodów
Zjednoczonych, która nasiliła się w ostatnich latach przed Szczytem Ziemii
w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. (chodziło Konferencję Narodów Zjed
noczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju). ŚRK brała udział w przygotowa
niu Konwencji o Klim aciei Karty Ziemii, nad którymi obradowano podczas
Szczytu Ziemii. Delegaci^ ŚRK wzięli udział w oficjalnych obradach Forum
Globalnego. Co więcej, ŚRK zorganizowała w tym samym czasie w Rio de
Janeiro Konferencję Kościołów członkowskich, które podjęły w dyskusji te same
tematy, co Ekologiczne Forum Globalne. Widziały je jednak z perspektywy
chrześcijańskiej. Owocem ekumenicznego spotkania są teksty zawierające ocenę
Konwencji przyjętych przez ONZ na Szczycie Ziemii oraz raporty grup
zajmujących się rolą Kościołów w promowaniu ekologicznego myślenia i stylu
życia, teologią ekologiczną, edukacją ekologiczną itd. Po Szczycie Ziemii w Rio
de Janeiro współpraca ONZ i ŚRK trwa nadal. ŚRK w dalszym ciągu pracuje
nad Kartą Ziemii oraz przygotowuje ekspertyzy o sytuacji ekologicznej
w różnych częściach świata13.
13. W dniach 24-28.02.1993 r. w Ronde (Dania) spotkali się przedstawiciele
biura JPIC oraz Komisji Wiara i Ustrój, ażeby wspólnie przyjrzeć się możli
wościom powiązania dążeń do widzialnej jedności Kościoła oraz prób realizacji
powołania Kościołów do służby i składania profetycznego świadectwa. Kwestie
ekologiczne widziane są tutaj w kontekście eklezjalnym. Daje to możliwość
poszerzenia dotychczasowych rozważań etyki ekologicznej i teologii stworzenia
o wymiar eklezjologiczny14.
III. Udział Kościoła rzymskokatolickiego
Komitet Naczelny, obradujący w 1985 r. w Buenos Aires, doszedł do wniosku,
że rzeczywiście ogólny zasięg procesu JPIC wymaga również współpracy
z Kościołem rzymskokatolickim. Chodziło o wspólne podejmowanie działań,
organizowanie spotkań i opracowanie dokumentów. Jak dotąd współpraca
między Kościołem rzymskokatolickim, a biurem JPIC ŚRK nie miała charak
teru ofiicjalnego, chociaż członkowie tego Kościoła uczestniczyli w spotkaniach
organizowanych przez biuro JPIC.
W styczniu 1987 r. Emilio Castro, sekretarz generalny ŚRK wystosował
oficjalne pismo do kard. Jana Willebrandsa z propozycją wspólnego zor
ganizowania Światowego Zgromadzenia JPIC w Seulu. Wkrótce Sekretariat ds.
Jedności Chrześcijan udzielił odpowiedzi, w której było m.in. ustalenie sposobu
19

Por. Biotechnology: Its Challenges to the Churches and the World. Report by World Council o f
Churches. Subunit on Church & Society. August 1989. broszura ŚRK.
13 Por. Searching fo r the New Heavens & the New Earth. An Ecumenical Response to UNCED,
broszura ŚRK.
14 Por. Kosztowna jedność. Konsultacja Światowej Rady Kościołów na temat: Koinonia a Sprawie
dliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Ronde Folk High School, Ronde, Dania, 24-28 luty 1993, w:
SiDE 1993 nr 1 s. 55-71.
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współpracy i form udziału członków Kościoła rzymskokatolickiego w spot
kaniach ŚRK na temat JPIC. W grudniu 1987 r. kard. Willebrands udzielił
oficjalnej odpowiedzi dr Emilio Castro, iż Kościół rzymskokatolicki nie może
być współorganizatorem Światowego Zgromadzenia JPIC ze względu na inną
naturę Kościoła rzymskokatolickiego i SRK. Okazał jednak chęć współpracy
w tym przedsięwzięciu. Miała się ona wyrazić w mianowaniu katolickich
przedstawicieli do bliskiej współpracy z biurem JPIC w Genewie oraz delegęwaniu 50 uczestników na Zgromadzenie w Seulu. Komitet Wykonawczy ŚRK
zaakceptował tę propozycję. Ostatecznie Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan
wysłał 20 konsultantów na Zgromadzenie w Seulu oraz przygotował tekst, który
jest katolickim wkładem do procesu „Sprawiedliwość, Pokój, Integralność
Stworzenia” 15167. Fakty te wskazują, iż podjęcie współpracy między Kościołem
rzymskokatolickim a ŚRK nie zawsze następuje szybko i łatwo. Pomimo
trudności na szczeblu oficjalnym, taka współpraca jest bardzo udana na
płaszczyźnie lokalnej i osobistej'6.
IV. Problematyka
Autorzy dokumentów ekologicznych Światowej Rady Kościołów, mówiąc
o integralności stworzenia, koncentrują się przede wszystkim na płaszczyźnie
teologicznej i rozważają naukę o Bogu, stworzeniach i człowieku.
1. Nauka o Bogu
Podstawą chrześcijańskiej doktryny o stworzeniu jest wiara w Trójjedynego
Boga, stwarzającego świat. Trynitarny kontekst stworzenia świata podkreślają
bez wyjątku wszystkie dokumenty ekologiczne ŚRK. Kontekst ten jest fun
damentalny dla Nowego Testamentu i dla teologii stworzenia. Bóg jest Ojcem
Wszechmogącym, Stwórcą nieba i ziemi. Od Niego pochodzi cały akt stwórczy.
Syn jest tym, przez którego dzieło stworzenia się aktualizuje i przez którego
zaistniały wszystkie rzeczy. Duch Święty jest dawcą życia, w nim dopełnia się akt
stworzenia. Trzy Osoby wspólnie stworzyły świat, który jest owocem wspólnego
działania Świętej Trójcy, wypływającym z jednej Isto ty 1. Stworzenie wynika ze
wspólnoty (koinonia), bliskiego związku i współpracy Trójcy Świętej. Bez
wątpienia rozważania o Trójcy Świętej stanowią dla teologii integralności
stworzenia niekwestionowany punkt wyjścia. Konsekwentnie rozwijane pro
wadzą do znamiennych stwierdzeń o człowieku i pozostałych stworzeniach.
Trójca Święta stanowi przede wszystkim wspólnotę trzech Osób. Oznacza to
wzajemne zaangażowanie, ciągły ruch miłości między Osobami i otwarcie na
stworzenia. Dynamizm miłości wewnętrznego życia Boga kieruje się na zewnątrz
15 Por. E. Castro, Communique concerning participation o f the Roman Catholic Church in the
Convocation on Justice, Peace and the Integrity o f Creation to be held in Seoul. Korea. March 1990.
Forum 1989 nr 8, s.6.
16 Por. M. Karsman, The Process Leading to Seoul and Canberra. Points o f Strenght and
Weakness, w: Between the Flood and the Rainbow (wyd. P. Niles), Genewa 1992, s. 12:... There was
a deeply inspiring and enriching process o f cooperation with Roman Catholic Christians at the level
groups, parishes and regions. Many fe lt this as a contradiction — that while there was cooperation at the
local level this experience could not be reflected at the world level; and that inface o f the most challenging
question o f our days the churches could not work together.
17 Orthodox perspectives on creation, s.l.
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i obejmuje stworzenia. Taki sposób przedstawiania Boga nawiązuje do pra
wosławnych intuicji o perichoresis w Bogu. Analizując dokumenty ekologiczcne
możemy powiedzieć, iż prawosławny sposób myślenia o Trójcy Świętej wyraźnie
zaznacza się w refleksji Światowej Rady Kościołów. W tym kontekście
perychoreza oznacza odczuwanie solidarności z innymi, wzajemne przenikanie,
żywą współobecność trzech Osób oraz ogarnięcie tą wspólnotą świata
zewnętrznego. Taki sposób mówienia o Trójcy Świętej umożliwia fundamen
talną zmianę w relacjach między Bogiem a stworzeniami. Bóg jest otwarty na
zewnątrz, zaangażowany w świat, gdyż świat nie jest dla Niego czymś całkowicie
obcym. Bóg włącza świat w swój wewnętrzny dynamizm, kierując się do świata
sprawia, iż niebo i ziemia stają się środowiskiem boskości. Otwarcie się Boga na
świat umożliwia otwarcie się świata na Boga. Refleksja o Trójcy Świętej staje się
podstawą ukazywania wielkiej wspólnoty życia, obejmującej Boga, człowieka
i pozostałe stworzenia. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże,
żyje w relacji do Boga i innych stworzeń. W tej wspólnocie nie ma relacji
dominacji, lecz — na wzór wspólnoty Osób Boskich — relacje solidarności
i współodczuwania18.
Prawda o stworzeniu świata z niczego, chociaż nie jest tak powszechnie
eksponowana jak tradycyjnie w teologii, to jednak stanowi jedną z pod
stawowych prawd o akcie stworzenia. Formuła ex nihilo jest sformułowaniem
negatywnym. Oddaje wyjątkowy charakter hebrajskiego czasownika bara
(stwarzać), lecz nie ukazuje aspektu pozytywnego1920. Zapewne dlatego właśnie
dokumenty mówią, iż stworzenie zaistniało z woli i miłości Trójjedynego Boga
i jako takie posiada wewnętrzną spójność i dobroć®. Formuła ex nihilo zostaje
dopełniona formułą ex amore. Bóg w sposób wolny, a więc nieograniczony
żadnymi warunkami zewnętrznymi, postanawia stworzyć świat. Nie jest to
decyzja kapryśnego Boga, który stwarza świat dla swojej zachcianki. Dlatego
właśnie dokumenty dodają, iż jest to również stworzenie z miłości. Stworzenie
z wolności zakłada stworzenie z miłości. Teologowie podkreślają, iż wolność
Boga nie jest wszechmocną siłą, lecz miłością, który wypływa z wenętrznej
dobroci Boga i taką dobroć przekazuje stworzeniom. W tym kontekście całe
stworzenie, akt stwórczy Boga jest okazaniem wolnej miłości Boga.
Na uwagę zasługuje również sposób rozumienia aktu stwórczego. Dokumen
ty mówią o nim w kategoriach procesu, ciągle stającej się rzeczywistości. Odwrót
od statycznych terminów i obrazów spowodowany został w dużej mierze
odkryciami naukowymi odnoszącymi się do początków świata, a także roz
wojem hermeneutyki bibilijnej. Dzięki tej ostatniej dostrzegamy niewłaściwość
terminów określających stworzenie świata, które zaczerpnięto z filozofii greckiej.
Terminy te były obce dla mentalności semickiej.
Fakt, że Bóg stwarza świat z wolności i miłości w ciągle trwającym akcie
stworzenia, wpływa na rozumienie relacji Boga do świata. Bóg jest ciągle blisko
18

Por. J. M oltmann, God in Creation. An Ecological Doctrine o f Creation, London 1991, s. 16nn;
C. Halkes, New Creation. Feminism and the Renewal o f the Earth, London 1991, s. 87n.
19 Por. J. M oltmann God in Creation... s. 74n. Zwraca on uwagę na rozróżnienie, które
wprowadza autor biblijny. Termin bara odnosi się jedynie do stwórczego dzieła Boga i pojawia się
w kontekście powoływania świata do istnienia. Bara nie odnosi się do tworzenia z uprzednio
istniejącej materii. Tę czynność oddaje hebrajskie słowo ’asah. Bóg najpierw stworzył (bara) świat,
a później go tworzył ( ’asah ). Język angielski posiada rozróżnienie: creating (bara) i making (’asah),
często zresztą mieszane w tłumaczeniach. Dla człowieka zarezerwowane jest tworzenie określone
słowem ’asah. ’Asah Boga jest modelem pracy człowieka (s. 73).
20 Integrity o f Creation, broszura ŚRK, s. 16.

38

IGA CZACZKOWSKA

stworzeń, blisko świata, który kształtuje. Dokumenty, powołując się na Biblię
i Wyznanie Wiary, mówią o najgłębszych wzajemnych relacjach pomiędzy
Bogiem, przyrodą i człowiekiem. Te wzajemne relacje mają źródło w samym
Bogu, gdzie dawanie i bycie dawanym jest nierozdzielne w wewnętrznym życiu
Boga.
Dotychczasowe stwierdzenia o bliskiej relacji Boga do stworzeń pozwalają
inaczej spojrzeć na kwestie transcendencji i immanencji Boga. W dokumentach
znajdujemy niemało uwag na ten temat. Chrześcijańska teologia uznawała
konieczność utrzymania równowagi pomiędzy transcendencją Boga (Bóg wy
rażony w pojęciach: Stwórca, Suwerenny Władca, Pan, Nieodgadnione Mis
terium itp.) a immanencją Boga, rozumianą jako Jego obecność w stworzonym
porządku. Główne jednak nurty teologii podkreślały transcendencję Boga,
wyakcentowując Jego wszechmoc i wszechwiedzę. Rozdzielenie transcendencji
i immanencji Boga, a następnie wyakcentowanie jedynie transcendencji jest
zaprzeczeniem Wcielenia Chrystusa oraz Jego Zmartwychwstania.
Jeżeli konsekwentnie wyznajemy swoją wiarę w Chrystusa, to wierzymy, że
Bóg przyjął materialne ziemskie istnienie, w pełni uczestniczył w biologicznym
życiu, doświadczał przyjaźni, a także przemocy, poznał w pełni cierpienie, umarł
i zmartwychwstał. Poprzez materialne elementy Bóg daje się poznać. Poprzez
dzieło swego Syna Bóg ukazuje swój stosunek do świata. Dzięki wcieleniu
Chrystusa ukryty Bóg staje się dotykalnie obecny pośród stworzeń. Ludzie
i wszystkie stworzenia mogą poznać smak nowego życia. Zmartwychwstanie
Chrystusa rozpoczęło proces pokojowej integracji świata, umożliwiło wszystkim
stworzeniom ostateczną przemianę.
Podkreślenie jedynie transcendencji jest również zaprzeczeniem dzieła Ducha
Świętego, którego Bóg posłał do tego świata, aby prowadził wszystkie stworzenia
do zbawienia. Duch stale działa we wszystkich elementach kosmicznych, wypełnia
świat chwalą i energią Boga21. Tym samym stwórcza moc Bogajest wciąż obecna
pośród stworzeń. Wierność prawdzie przekazanej w Piśmie Świętym nakazuje
mówić o immanencji Boga, ale też nie pomijać Jego transcendecji. Bóg jest
obecny „w” i „dla” świata, tzn. Bóg jest w nim immanentny, lecz jako Ten, który
sprawia jego istnienie, jest również transcendenty. Tak więc można powiedzieć,
że świat jest w „Bogu” (Bóg jest obecny dla wszystkiego, w każdym czasie
i w każdym miejscu), ale też ostatecznie istota Bogajest czymś „więcej niż” świat2122.
Analizowane przez nas dokumenty więcej uwagi poświęcają Bogu immanentnemu, bliskiemu stworzeniom w ich radościach i troskach.
W arto zastanowić się, jaki model przedstawiania Boga jest najbardziej
właściwy dla ekologicznego myślenia. W dokumentach ekologicznych ŚRK na
plan pierwszy wybija się model panenteistyczny, silnie związany z ewolucyjnym
myśleniem współczesnego człowieka oraz dynamiczną, uwrażliwioną na
wszechświat, filozofią procesu. Model ten nie występuje w postaci „czystej” , lecz
współgra z innymi modelami, wyróżnianymi przez teologów. Ponadto w doku
mentach dostrzegamy tradycyjny model Boga (zwany najczęściej teistycznym),
związany z filozofią bytu i wczesnochrześcijańskimi kategoriami myślenia.
Jednakże to, co można określić panenteistycznym sposobem ujmowania relacji
między Bogiem i stworzeniami wybija się na plan pierwszy w teologicznej
refleksji analizowanych przez nas dokumentów.

21 Texts front Rio, broszura ŚRK, s. 7.
22 Towards a Theology o f Nature and Theocentric Ethic, w: Report and Background Papers.
Meeting o f the Working Group. Glion 1987. Geneva 1987, s. 40.
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Model panenteistyczny23 należy wyraźnie odróżnić od modelu panteistycznego (Bóg utożsamia się ze światem, wszystko, co istnieje nie istnieje poza nim),
modelu deistycznego (Bóg jest poza światem), świat jest pozostawiony samemu
sobie) oraz modelu teistycznego (Bóg nie utożsamia się ze światem, w każdym
aspekcie jest od niego różny, niezależny). Model panenteistyczny, zwany czasem
teizmem neoklasycznym mówi, iż Bóg jest związany z kosmosem, chociaż się
z nim nie utożsamia. Bóg jest obecny wewnątrz świata i w pewnym sensie jest od
niego zależny24. Bóg tworzy się wraz ze światem, uczestniczy w radościach
i cierpieniach swoich stworzeń. Wraz ze wzrastającą twórczością świata wzrasta
stwórczość Boga.
Analizowane przez nas dokumenty skupiają się na różnych aspektach modelu
panenteistycznego. Przede wszystkim podkreślają obecność rzeczywistości
transcendentnej w immanentnej, mówią o Bogu współradującym się
i współcierpiącym ze stworzeniami oraz głoszą niepoznawalność tajemnicy
Boga. Model ten stoi w zdecydowanej opozycji do dualistycznego ujmowania
rzeczywistości, ale też nie przyjmuje monistycznej zasady wyjaśniania tej
rzeczywistości. Sprzeciwia się ukazywaniu Boga jako Wszechpotężnego
i Wszechwiedzącego Władcy, a mówi o Bogu miłującym, oddanym i wiernym
swoim stworzeniom. Bóg pomimo bliskości pozostaje kimś różnym od stworzeń.
Ale one także zachowują swoją indywidualność i niepowtarzalność. Panenteis
tyczny model przedstawiania Boga jest modelem wyjątkowo biblijnym. Ujmuje
w jedną całość wydarzenia zbawcze. Bóg Stwórca jest Bogiem Zbawcą i Bogiem
Uświęcicielem. Jest Bogiem Początku i Bogiem Końca. W Nim rożpoczynają się
dzieje i w Nim osiągają swój kres. Dzięki tak całościowemu ujmowaniu wydarzeń
biblijnych, model ten może mówić jednocześnie o Bogu obietnicy, Bogu nadziei
i Bogu spełnienia dla wszystkich stworzeń.
Dokumenty są jednak ostrożne w opowiadaniu się za jednym sposobem
mówienia o Bogu. Niejednokrotnie Bóg pojawia się także jako Bog Wszech
mogący i Wszechwiedzący, któremu jednak nie są obce wydarzenia tego świata.
Dwa sposoby mówienia o Bogu nie muszą się wzajemnie wykluczać, lecz mogą
się uzupełniać, ukazując Boga z różnych perspektyw.
Dokumenty nie opisują Boga w sposób jednorodny. Przeciwnie, odnajdujemy
w nich wiele metafor, obrazów i pojęć zaczerpniętych nie tylko z Biblii, ale także
z różnych filozofii, a nawet z nauk szczegółowych. Dokumenty postulują
używanie w teologii integralności stworzenia języka biblijnego, opartego o kate
gorie sakramentalne, inkluzywnego (obejmującego obrazy męskie i żeńskie;
w miejsce języka ekskluzywnego) oraz bliskiego mentalności współczesnego
człowieka. Wydaje się, że najmocniejszą stroną dokumentów ekologicznych
ŚRK są trynitame podstawy rozważań o Bogu. Źródłem wszelkich intuicji
teologicznej jest Bóg Trójjedyny. Można mówić o koncentracji trynitamej
dokumentów ekologicznych ŚRK.
23

•

,

Ponieważ model panenteistyczny jest często mylony z panteistycznym warto tutaj zaznaczyć,
iż model panenteistyczny nie został odrzucony przez Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymskokatolic
kiego, w przeciwieństwie do modelu panteistycznego. Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik
teologiczny, Warszawa 1987, szp. 313n.
24 Por. Ch. Birch, Chance, purpose and the order o f nature, w: Liberating Life. A Contemporary
Approaches to Ecological Theology (wyd. Ch. Birch, E. Eakin, J.B. McDaniel), New York 1990, s.
194. Model panenteistyczny posiada długą tradycję w pismach hinduistycznych, Lao-tse oraz
w części tradycji judeochrześcijańskiej, np. Rdz 1; Ps 103; 104, 29-30; Prz 8, 22-31 oraz w różnych
miejscach Nowego Testamentu. Współczesna filozofia i teologia procesu z A. Whiteheadem na czele
ożywiła tę tradycję.
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Bóg w analizowanych przez nas dokumentach tylko w niewielkim stopniu
bywa określany przez atrybuty ontologiczne. Autorzy decydują się raczej na
odniesienia historyczne i kosmiczne. Spośród nich te drugie zdecydowanie
dominują. Sposób mówienia o Bogu, preferowany przez autorów dokumentów,
łączy przekazy biblijne, świadectwo Kościoła (zwłaszcza pierwszych wieków),
uwzględnia doświadczenie i rozumowanie współczesnego człowieka, ponadto
pozwala oświetlić to doświadczenie i nauczyć zawierzenia Bogu. Wydaje się, że
na podstawie analizy dokumentów ekologicznych ŚRK można zauważyć zmianę
sposobu myślenia o Bogu, jaka dokonuje się w ostatnich latach. Teologowie
odchodzą od tzw. koncentracji chrystologicznej ku trynitarnym podstawom
chrześcijaństwa i w takim odniesieniu intepretują całą historię zbawienia.
Ponadto rezygnując z kategorii ontologicznych określających Boga, skłaniają się
ku kosmicznym odniesieniom, które są zrozumiałe dla współczesnego człowieka
nie w świetle tradycyjnej metafizyki, lecz w świetle danych nauk szczegółowych.
Bóg staje się dynamiczny, żywy i bliski nie tylko dzięki osobowemu spotkaniu,
ale także poprzez doświadczenie jedności ze światem.
2. Nauka o stworzeniach
Autorzy dokumentów posługują się różnorodnymi paradygmatami biblij
nymi, ażeby opisać relacje między Bogiem a stworzonym światem oraz ukazać,
czym są stworzenia dla Boga i człowieka. Najczęściej odnajdujemy paradygmat
stworzenia, nowego stworzenia, przymierza i Królestwa Bożego. Wśród nich
czołowe miejsce zajmuje paradygmat stworzenia i nowego stworzenia.
Centralną prawdą, którą podkreślają zgodnie dokumenty ekologiczne ŚRK
jest fakt, iż świat nie jest własnością człowieka, ale też nie jest czymś odrębnym
i niezależnym w swoim istnieniu. Świat i całe stworzenie należy do Boga. Świat
nie jest całkowicie autonomiczny, ale też nie został stworzony wyłącznie dla
człowieka. W przekonaniu chrześcijanina świat podlega sprawiedliwym prawom
Boga i jest otwarty na ciągłe Jego działanie. Bóg jest tym, który daje światu
istnienie, podtrzymuje w istnieniu, zbawia i odnawia upadłe stworzenia. Dlatego
też dokument „Integrity of Creation in the Apostolic Faith” stwierdza:
Wierzymy, że stworzenie pochodzi od Boga, jest w Bogu i zmierza do Boga25.
Akt stworzenia — w tradycyjnych interpetacjach — zamyka się stworzeniem
człowieka, jako korony wszystkich stworzeń. Tymczasem autor biblijny wy
raźnie mówi o siódmym dniu stworzenia, kiedy to Bóg odpoczął od swojej pracy
i widział, że wszystko było dobre. Zwieńczeniem stworzenia jest dzień siódmy,
dzień odpoczynku i święta26. Bóg stworzył świat, a w nim człowieka, dla swojej
chwały. Dzień siódmy stworzenia jest najpełniejszym objawieniem chwały,
mądrości i majestatu Boga w stworzeniach. Dzień siódmy stworzenia rozciąga
się na ciąg dalszy historii stworzeń i w ten sposób cały świat trwa w oddawaniu
chwały Bogu. Poprzez siedmiodniowy opis stworzenia świata autor biblijny
25 Tamże, s. 149.
26 We współczesnej teologii stworzenia ten wątek najczęściej występuje w refleksji J. Moltmanna.
Ukazanie stworzenia świata jako procesu zwieńczonego dniem siódmym — dniem odpoczynku
i święta pozwala Moltmannowi mówić o Bogu stwarzającym i odpoczywającym. Bóg stwarzając
wychodzi z siebie, a odpoczywając wraca do siebie wraz z całym stworzonym światem. Takie
rozróżnienie w Bogu pozwala zrównoważyć transcendencję i immanencję Boga, pozwala też widzieć
człowieka w szerszym kontekście innych stworzeń, dzielącego z nimi podobne losy. Szabat
w rozumieniu M oltm anna jest zwieńczeniem i dopełnieniem stworzenia. Tylko akt stwórczy
w połączeniu z Szabatem ukazuje jedno dzieło Boga. Por. J. Moltmann, God in Creation..., s. 4-7.
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pokazuje, że Bóg jest początkiem, centrum i zwieńczeniem aktu stwórczego.
W tyn kontekście stworzenie człowieka wyraźnie jawi się jako część procesu
stwarzania, zmierzającego do dnia odpoczynku i powszechnej radości.
Fakt, iż każde ze stworzeń jest dobre, określa etyczne i dogmatyczne
rozważania ŚRK. Podstawą dobra wewnętrznego wszystkich stworzeń nie jest
ich wartość użytkowa dla człowieka, lecz przekonanie, że wszystkie stworzenia
należą do Boga, że świat istnieje dzięki miłości Boga, który jest zarazem Bogiem
Stwórcą, Bogiem Zbawcą i Bogiem Uświęcicielem. Stworzenia są dobre,
ponieważ Bóg „ukończył” je z miłością i poprzez stworzenia ukazał doskonałą
miłość do swojego dzieła. Są dobre, ponieważ mają wartość w oczach Stwórcy.
Ta wartość jest wewnętrzna, przynależna każdemu stworzeniu.
Pozytywne stwierdzenia o stworzeniach nie wyczerpują jednak całej o nich
prawdy. Świat, którego dzisiaj doświadczamy, jest światem ambiwalentnym.
Z jednej strony jest to świat, w którym narodził się Jezus Chrystus i do którego
posłał swego Ducha. Z drugiej strony jest to świat Poncjusza Piłata, ukrzyżowa
nia, naszych grzechów; świat, który oczekuje wyzwolenia. Dokumenty ekologi
czne dość jasno rozgraniczają między wewnętrznym, istotnym dobrem stworzeń,
zamierzonym i zrealizowanym w akcie stworzenia oraz aktualnie doświad
czanym złem w stworzeniach, które jest skutkiem grzechu człowieka. Podobnie
jak grzech zatarł w człowieku obraz Boga, tak też grzech sprawił, że trudno
dostrzec w stworzeniach ich wewnętrzne dobro, chociaż ono istnieje. Zło
widoczne jest najbardziej w zachwianiu relacji między Bogiem, człowiekiem
a przyrodą. Można mówić nawet o ekologicznych konsekwencjach grzechu,
czego najlepszym przykładem jest kryzys ekologiczny. Współistnienie dobra i zła
w stworzeniach jest niepojętym misterium stworzeń, którego zgłębianie staje się
możliwe jedynie w perspektywie ostatecznego spełnienia.
Współczesny człowiek swoje przekonania buduje w dużej mierze w oparciu
0 dane nauk szczegółowych. One pokazują zawiłe wzajemne odniesienia i wza
jemną zależność biosfery, wspólnoty ludzi oraz kosmicznej całości21. Ponadto
doświadczenie życia codziennego dostarcza również danych co do wzajemnych
uzależnień poszczególnych organizmów, stanowiących jedną pajęczynę życia.
Wszystko, co istnieje jest częścią czegoś innego. Współczesne odczytanie biblijnej
opowieści o stworzeniu podkreśla, iż wszystko co istnieje, jest wewnętrznie
1zewnętrznie powiązane ze sobą oraz ze swoim Stwórcą. Relacyjność jest cechą
nadaną stworzeniom przez Boga; każda forma życia istnieje w relacji do Boga, do
samego siebie i życia innych stworzeń. W biblijnym opisie stworzenia świat jawi
się nam jako zintegrowana całość, w której poszczególne stworzenia mają swoje
miejsce i znaczenie. Człowiek jest jednym z nich, ma wyznaczone — właściwe
sobie — zadanie pomiędzy innymi stworzeniami. Ponieważ jest zależny od
innych stworzeń, może rozwinąć się w pełni jedynie w harmonii i współpracy ze
światem pozaludzkim. Stworzony świat istnieje w stałej relacji do Boga, dzięki
temu właśnie ma możliwość istnienia i rozwijania się.
Pierwsze rozdziały Księgi Genesis nie wyczerpują całej wiedzy biblijnej
o relacyjności stworzeń. Dokumenty ekologiczne ŚRK przywołują w tym
kontekście także Psalmy, księgi mądrościowe i prorockie oraz księgi Nowego
Testamentu, zwłaszcza listy św. Pawła. Dopiero w tak całościowym spojrzeniu
widać zamierzoną przez Boga relacyjność stworzeń oraz zniekształcenie tych
relacji w historii.27
27
Liberating Life: A Report to the World Council o f Churches. Annecy 1988, w: Liberating Life.
Contemporary Approaches to Ecological Theology (wyd. Ch. Birch, W. Eakin, J. McDaniel), New
York 1990, s. 278n.
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Paradygmat nowego stworzenia mówi o stworzeniach w kontekście es
chatologii. Taka perspektywa pozwala ukazać stworzenia we właściwym świetle,
wyjaśnić biblijne opowieści o stworzeniu i mówić o wypełnieniu proroctw
mesjańskich zawartych w księgach prorockich. Dlatego też eschatologia jest dla
teologii integralności stworzenia dziedziną podstawową, pryzmatem, przez który
można dojrzeć sens wcześniejszych stwierdzeń o stworzeniach. W dokumentach
ŚRK, kreślących współczesną teologię stworzenia, większość wypowiedzi na temat
stworzeń wypływa z eschatologii czy soterologii, a nie z protologii. Ponadto
wypowiedzi o przyszłości nie dotyczą tylko człowieka, lecz wszystkich stworzeń.
Można mówić o kosmicznym wymiarze eschatologii obecnej w pracach JPIC.
Eschatologiczne obrazy, między innymi obraz nowego stworzenia, ukazują
jedność stworzeń i jedność działania Boga. Jedna jest materia stworzenia i jedna
zbawienia. Bóg wypowiadając na początku swoje stwórcze słowo powołał do
istnienia wszystkie stworzenia. On też do nich wszystkich kieruje swoje zbawcze
słowo. To, co się wydarza jednemu ze stworzeń, dotyczy również innych. Grzech
człowieka dotknął w takim samym stopniu jego, jak i pozostałe stworzenia.
Misterium zjednoczonych losów wszystkich stworzeń pozwala z nadzieją patrzeć
na Wcielenie i Zmartwychwstanie Chrystusa, jako wydarzenie dotyczące
wszechświata.
Bez wątpienia można powiedzieć, iż wszystkie dokumenty ekologiczne są
zgodne w tym, że nie tylko człowiekowi, lecz każdemu stworzeniu obiecano
uwolnienie z niewoli zepsucia oraz osiągnięcie chwalebnej wolności (Rz 8,21). Cały
wszechświat — rzeczy widzialne i niewidzialne — należy widzieć w świetle
Zmartwychwstania28. Pismo Święte niejednokrotnie pokazuje głębokie związki,
jakie zachodzą między zbawieniem człowieka a odnową wszystkich stworzeń,
całego wszechświata*29. Mówiąc o przyszłości stworzeń dokumenty najczęściej
cytują 8 rozdział listu do Rzymian, wiersze 9-22. Drugim najczęściej przy
woływanym tekstem jest 1 List do Koryntian 15,28. Trzecim tekstem cytowanym
w tym kontekście jest 21 rozdział Objawienia św. Jana, wiersz 5. Teksty te ukazują
właściwy sens dopiero wraz z tekstami opisującymi zbawcze dzieło Chrystusa.
Warto podkreślić, iż w żadnym miejscu dokumenty nie wyrażają pewności, iż
stworzenia osiągną ostateczne spełnienie. Mówią jedynie o otwartości stworzeń,
ukierunkowaniu na przyszłość, dążeniu ku Źródłu istnienia i nadziei, że dzięki
przemieniającej i umacniającej mocy Boga osiągną ostateczne spełnienie.
3. Nauka o człowieku
Kwestie antropologiczne ujmowane z perspektywy ekologii należą do
najbardziej dyskusyjnych w ostatnich latach. Odpowiedź na pytanie, kim jest
człowiek i jakie jest jego miejsce pośród stworzeń staje się decydująca w ekologi
cznym myśleniu. Dokumenty ekologiczne ŚRK zajmują się tym zagadnieniem
szeroko i ukazują człowieka w obliczu Boga, pośród innych ludzi oraz we
wspólnocie stworzeń. Zwłaszcza refleksje o człowieku dzielącym losy pozo
stałych stworzeń są cenną chrześcijańską propozycją, ubogacającą holistyczne
myślenie. Dokumenty określają rolę i zadania człowieka pośród innych stworzeń
za pomocą trzech, wzajemnie uzupełniających się metafor: zarządcy, kapłana
i gospodarza.
2R

Doctrine o f Creation & Its Integrity — A Challenge to the Responsibility o f Christianity Today.
Porto Alegre 1987. Faith and Order Paper 145, s. 52.
29 Por. 1 Kor 15, 20-25. 51-57; 2 Kor 5, 16nn; E f 1, 9-10.15-23; 2 P 3,5-13.
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Metafora zarządcy jest najczęściej używana w tekstach ekologicznych ŚRK.
Powołują się na nią również myśliciele różnych kierunków filozoficznych.
Przyjmuje się, iż metafora ta w sposób najbardziej biblijny określa rolę człowieka
pośród stworzeń. Dokument „Integrity of Creation” pokazuje kilka aspektów
metafory zarządcy: termin ten mówi, iż gatunek ludzki jest wezwany do tego, aby
wykorzystywać swoją mądrość i twórcze zdolności w każdej dziedzinie działań
— w przemyśle, ekonomii, polityce, nauce, sztuce — spełniając funkcję zarządcy.
Zgodnie z Pismem Świętym „zarządzanie” dalekie jest od użytkowania i kierowa
nia. Przyjmuje się, że jego podstawą jest solidarność ze wszystkim, za co zarządca
jest odpowiedzialny. Uwidocznia się to w jego służebnym i ofiarnym życiu. We
wszystkim, co czynimy i czym jesteśmy, ofiarujemy siebie sakramentalnie Bogu,
innym ludziom i światu, który Bóg miłuje®. Już pierwsze zdanie zwraca uwagę na
potrzebę wykorzystania mądrości w postępowaniu ze stworzeniami. Człowiek
jako współpracownik Boga może i powinien korzystać z osiągnięć nauki
i techniki, ale troszczyć się też o wszystko, co zostało stworzone, o ludzi,
zwierzęta, rośliny i wszystkie zasoby ziemi.
Powyższy cytat mówi również o solidarności ze stworzeniami, którymi
człowiek zarządza. Nie jest bowiem suwerennym i autonomicznym panem
wszechświata. Człowiek otrzymał stworzenia w darze od Boga. Ale pozostają
one wciąż Bożą własnością. Tak więc zarządzać nie oznacza posiadać na
własność. Raczej służyć stworzeniom, co jest jednocześnie służbą Bogu
i posłuszeństwem wobec Jego zamiarów. Nie będąc ani panem, ani właścicielem,
człowiek ma obowiązek poznawać wewnętrzne prawa, którymi rządzą się inne
stworzenia oraz postępować zgodnie z nimi.
Kolejnym ważnym aspektem zarządzania jest odpowiedzialność zarządcy.
Odpowiada on bowiem przed Bogiem za powierzone mu stworzenia. Na tym
właśnie przede wszystkim polega wyjątkowa pozycja człowieka. Jedynie on
ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie ze stworzeniami. Dlatego też
odpowiedzialność za sposób postępowania wymaga przewidywania konsekwen
cji czynów, myśli, sposobów życia. W swoim najgłębszym znaczeniu od
powiedzialność człowieka łączy się z jego odpowiedzialnością za doprowadzenie
stworzeń do ostatecznego spełnienia.
Metaforę człowieka jako kapłana Bożego stworzenia rzadziej przywołują
dokumenty ekologiczne ŚRK, chociaż nie jest ona mniej ważna od wcześniej
omówionej. Główną treść funkcji kapłańskiej podaje dokument „Integrity of
Creation” : prawdziwe powołanie osoby ludzkiej polega na byciu kapłanem
stworzenia — na tym, by stać przed Stwórcą w imię całego stworzenia (wstawien
nictwo) oraz w drugą stronę — przekazywać dobre zamiary Boga wobec
wszystkich31. Ten dwustronny ruch: reprezentować Boga przed stworzeniami
oraz stworzenia przed Bogiem pokazuje, iż człowiek stoi na granicy dwóch
światów: materialnego i duchowego, łącząc oba w sobie. Doskonałym wzorem
kapłana jest Jezus Chrystus — Najwyższy Kapłan. Na wzór tego Najwyższego
Kapłana człowiek jest powołany do pełnienia funkcji pośrednika i namiestnika
oraz przyjmowania współczującej, współcierpiącej postawy wobec innych
stworzeń. Co więcej, człowiek spełniając funkcję kapłana dostrzega w innych
stworzeniach ich świętość i godność. Ofiarowując je Bogu uznaje, iż są one
szczególnym „miejscem” działania łaski Boga.

30 Doctrine, of Creation..., s. 21-22.
31 Tamże, s. 23.
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Metafora gospodarza tylko w niewielkim stopniu różni się od metafory
zarządcy. Wyraz oikumene można przetłumaczyć jako domostwo, a dla
chrześcijan byłoby to domostwo Boga. Troska Boga o zbawienie dotyczy właśnie
całego tego domostwa, czyli całego świata. Ludzie należą do domostwa Boga, są
jednymi z jego mieszkańców, ale też na nich spoczywa wyjątkowa i od
powiedzialna funkcja: jesteśmy wezwani do współpracy z Bogiem w prowadzeniu
domu, w gospodarowaniu, zarządzaniu (kierowaniu) całym domostwem i jego
zasobami; wezwani do troski o jego mieszkańców ( istoty ludzkie i pozaludzkie p2.
Właściwy stan domostwa ujawnia się we właściwych relacjach nie tylko między
domownikami, ale także między nimi a otoczeniem. Zatem prowadzenie Bożego
domostwa pociąga za sobą troskę i szacunek dla wszystkich stworzeń, dla ich
integralności.
Trzy nakreślone powyżej metafory nie wyczerpują rozważań autorów doku
mentów ekologicznych o miejscu i roli człowieka pośród stworzeń. Dokumenty
posługują się również tradycyjnymi pojęciami, takimi jak człowiek jako obraz
Boży, mikrokosmos i korona stworzenia. Sprawiają one jednak wciąż wiele
trudności przy reinpretacji i nie są wśród ekologów tak cenione jak powyższe
metafory.
Zarysowana w niniejszym artykule nauka o Bogu, człowieku i stworzeniach
prezentuje się w dokumentach ekologicznych ŚRK niezwykle sugestywnie.
Pobudza myśl teologa a ekologowi daje głębsze uzasadnienie jego działalności.
Warto prześledzić przynajmniej niektóre wątki, jak na przykład rozważania
chrystologiczne, które prowadzą do budowania nie tylko chrystologii kosmicz
nej, ale wręcz teologii kosmicznej; albo refleksje o Duchu Świętym, przeni
kającym cały stworzony świat, co z kolei pozwala mówić o sakralności świata.
Godne uwagi są również wątki etyczne, które nie tylko dotyczą człowieka, ale
również zwierząt i roślin. Dotychczasowe kształty etyki czy teologii moralnej
zmieniają się radykalnie... Nie tylko jednak płaszczyzna refleksji teologicznej
i etycznej zasługuje na uwagę. Całe zaangażowanie ekologiczne ŚRK jest
przykładem dobrze wykorzystywanej szansy na rozbudzenie działalności ekume
nicznej oraz życia chrześcijańskiego w parafiach. Szansa ta może być również
z powodzeniem wykorzystana przez inne Kościoły lokalne; także i te, które nie
należą do Światowej Rady Kościołów.

32

Experiencing Oneness. Caring fo r All, „Women in a Changing W orld” 1988 nr 26, s.13.

TERESA TERCZYŃSKA

DUSZPASTERSTWO
MAŁŻEŃSTW MIĘDZYWYZNANIOWYCH

Obchodzony rok rodziny to dobra okazja do poruszenia problemu często
przemilczanego i spychanego na margines życia Kościołów. Myślę tu o duszpas
terstwie małżeństw mieszanych. Sprawa o tyle wydaje się ważna, że przeszkody
pojawiające się na drodze małżeństw międzywyznaniowych mogą zaważyć na
losach wielu wierzących rodzin. Jakże często dochodzi do takich sytuacji, gdy
młodzi ludzie, nie potrafiąc przezwyciężyć wyznaniowych barier, uprzedzeń,
niechęci i niezrozumienia, rozstają się czy to już w narzeczeństwie czy nawet po
kilku latach wspólnego życia małżeńskiego.
W marcu 1987 r. ukazała się „Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie
duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej” . Dokument ten,
poza pewnymi wyjątkami (które niestety odzwierciedlają kryzys relacji
międzykościelnych), nakreśla istotne wskazania odnośnie opieki duszpasterskiej
nad w/w małżeństwami. Czy jednak w rzeczywistości realizuje się zalecenia tegoż
dokumentu i jak naprawdę wygląda praktyczne duszpasterstwo małżeństw
międzywyznaniowych w Kościele katolickim w Polsce? Już na wstępie należy
stwierdzić, że sytuacja różnicuje się bardzo w zależności od rejonu i wyznania.
Zupełnie inaczej kształtują się relacje na południowym zachodzie kraju, gdzie jest
przewaga małżeństw ewangelicko-katolickich, a inaczej na wschodzie, z domi
nacją małżeństw katolicko-prawosławnych.
Wróćmy jednak do dokumentu, którego inspiracje wydają się niezwykle
istotne dla dobrego duszpasterstwa. Przede wszystkim widzi on niebezpie
czeństwa i napięcia, jakie stwarza różnica wyznań, przyznaje z nadzieją, że
harmonijnie żyjące małżeństwa i rodziny (...) mogą i powinny się stać w dzisiejszym
klimacie ekumenicznym płaszczyzną, na której będą przewyciężone podziały.
Wizja niezwykle pociągająca, ale czy możliwa do zrealizowania? Niestety nawet
sam dokument nie jest w tym punkcie konsekwentny, gdyż już w następnych
paragrafach nakazuje, by odradzać zawieranie takich małżeństw. Naturalnie
można zrozumieć motywy postępowania Kościoła, lecz czy małżeństwa między
wyznaniowe muszą być traktowane w tym wypadku jako „zło konieczne”?
Na uwagę w dokumencie zasługuje stwierdzenie, że duszpasterstwo powinno
być prowadzone w duchu ekumenicznym, z podkreśleniem tego, co łączy, poza
wszelką polemiką; jednocześnie atoli należy się wystrzegać sztucznego zacierania
różnic. Wskazówka bardzo ważna, niestety rzadko stosowana. Praktyka wska
zuje, że młodzi ludzie różnych wyznań już na wstępie swych wspólnych
przedmałżeńskich spotkań z Kościołem są uświadamiani co do wielkich, niemal
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niepokonywalnych trudności i przeszkód stających na drodze takiego
małżeństwa, a wynikających głównie z różnic, jakie istnieją między wyznaniami.
Oczywiście duszpasterze kierują się tu ważnym motywem, by oszczędzić
przyszłym małżonkom zbyt wielu rozczarowań, ale czy w praktyce do po
myślenia jest taka sytuacja, że para dojrzałych ludzi, na skutek rozmowy
z kapłanem rezygnuje z zawarcia związku małżeńskeigo z obawy przed
trudnościami? Wydaje się, że w takim momencie jest już „za późno” , by
odradzać planowany ślub kościelny. W tej sytuacji przy uświadomieniu pewnych
możliwych zagrożeń wiary należałoby się raczej spodziewać od duszpasterza
życzliwego ukazania tego co nas łączy i tego co jeszcze dzieli, czyli różnic
i wspólnych punktów wiary oraz sposobów jej praktykowania.
Co zaś tyczy się zalecenia, by omawiać problematykę małżeństwa o różnej
przynależności kościelnej na kursach przedmałżeńskich lub w dniach skupienia
dla narzeczonych — wydaje się, że jest ono niezwykle potrzebne i ...powszechnie
nie stosowane, przede wszystkim ze względu na nikłą znajomość problematyki
ekumenicznej u duszpasterzy. Także postulat, że duszpasterze powinni znać
zasady wiary strony niekatolickiej oraz obowiązująceją przepisy prawne i liturgicz
ne w obecnej sytuacji jest realizowany jedynie przez niektórych kapłanów.
Punkt szósty w III części Instrukcji zachęca do harmonijnej współpracy
duchownych obu wyznań, a nawet stwierdza, że od tego zależy owocność
duszpasterzowania nad rodzinami o różnej przynależności kościelnej. Zasada ta
znalazła swe bardzo klarowne potwierdzenie w praktyce. Tam, gdzie kontakty
między duszpasterzami układają się na stopie wzajemnego szacunku, zaufania
a nawet przyjaźni — można zaobserwować duchowy rozwój rodzin i wszystkich
parafian obu Kościołów. Nie tylko nie ma konfliktów w rodzinach na tle
wyznaniowym, lecz następuje wzajemne ubogacenie się różnymi uwrażliwienia
mi na prawdy religijne. Kilka takich wzorcowych parafii spotkałam na
południowym zachodzie Polski w okolicach bielsko-bialskich. Na przykład wieś
Goleszów k. Cieszyna jest przeciętną wiejską społecznością, w której mieszkają
ewangelicy i katolicy. Nie ma wśród nich sporów na tle wyznaniowym, a dzięki
dobrej współpracy duszpasterzy obu wyznań dzieci szkolne mają organizowane
wspólne rekolekcje, wigilie, razem modlą się i przeżywają wspólne święta
(pierwsze komunie św., konfirmacje itp.). Jednak nie zawsze tak było. Przez wiele
lat ksiądz katolicki i ksiądz ewangelicki mieszkali obok siebie, praktycznie się nie
znając i darząc się niechęcią. Przedziwnym odzwierciedleniem ich stosunków
były chłodne, zdystansowane relacje między ludźmi obu wyznań. Dopiero gdy
nastał nowy proboszcz w parafii rzymskokatolickiej — ks. Adam Drożdż,
kapłan otwarty ekumenicznie, sytuacja uległa stopniowej i diametralnej zmianie.
Widoczna się stała ona także wśród małżeństw międzywyznaniowych, w których
ucichły już spory na temat, gdzie ochrzcić dziecko, nie ma też obarczania winą za
trudności w małżeństwie jedynie dlatego, że druga strona jest inaczej wierząca.
Jakże zresztą mogłoby być inaczej, skoro parafianie widzą swych duszpasterzy
często się spotykających, rozmawiających ze sobą i modlących się wspólnie.
Dzięki temu zostały umocnione więzy sąsiedzkie, spotyka się piękne przykłady
wzajemnej pomocy i wzajemnego dowartościowania (np. obrzęd błogosławienia
dzieci przez obydwu rodziców). Niedawno parafia rzymskokatolicka obchodziła
700-lecie swego istnienia. Na obchodach, wspólnej modlitwie i poczęstunku
obecni byli także duchowni ewangeliccy. Należałoby im życzyć dalszych 700 lat
tak owocnej wspólnej pracy.
Równie pięknym ekumenicznym klimatem może poszczycić się parafia
w Międzyrzeczu. Jest ona znana przede wszystkim z tego, że ewangelicy i katolicy
korzystają tam ze wspólnej świątyni — ewangelickiej. Świątynia katolicka
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spłonęła niedawno podpalona przez nieznanych sprawców. Wówczas to ducho
wny ewangelicki — ks. Lech Klima wraz ze swą parafią zaprosił katolików do
siebie. Ze strony katolickiej ks. Piotr Polaczek opowiada o wspaniałej
współpracy ekumenicznej z księdzem ewangelickim, a pytany o małżeństwa
międzywyznaniowe — odpowiada, że w zasadzie nie ma tu żadnych konfliktów.
Kiedy takie małżeństwo decyduje się na ślub w Kościele katolickim, odbywa się
bez mszy św., lecz z rozbudowanym czytaniem i wyjaśnianiem Słowa Bożego
—ze względu na stronę ewangelicką. Podczas nauk przygotowujących do chrztu
dzieci, przychodzą oboje rodzice. Również nie ma przeszkód i sporów w wy
chowaniu religijnym dzieci. Ks. Polaczek opowiedział też o ciekawym tamtej
szym zwyczaju, dotyczącym małżeństw mieszanych, stwierdzając, że najbardziej
ekumeniczna i sprawiedliwa jest ... śmierć. Ona decyduje gdzie, na jakim
cmentarzu mają spoczywać oboje małżonkowie, oczekując dnia ostatecznego.
Oto bowiem kiedy pierwsza umiera strona ewangelicka, chowana jest przez
księdza ewangelickiego na cmentarzu katolickim, by współmałżonek katolicki
mógł się modlić na „swoim” cmentarzu i na odwrót — katolik, gdy umiera
pierwszy — jest chowany na cmentarzu ewangelickim...
Te przykłady duszpasterstwa małżeństw mieszanych są, niestety, jedynie
chlubnymi wyjątkami na polskiej niwie duszpasterskiej, ukazującymi jednak, ile
można zrobić przy prawym, ekumenicznym sumieniu. Niewątpliwie istnieje
w Polsce kilkanaście takich paraffii, ale poza nimi rozciąga się rozległy obszar
„ziemi niczyjej” , gdzie po prostu nie jest podejmowane w żadnym zakresie
duszpasterstwo małżeństw różnej przynależności kościelnej lub jest podej
mowane w stopniu bardzo nikłym i ograniczającym się do przestróg
przedślubnych.
Ciekawą inicjatywę duszpasterką można zaobserwować w Białymstoku,
gdzie od jesieni 1993 r. odbywają się regularnie raz w miesiącu spotkania
małżeństw mieszanych katolicko-prawosławnych lub katolicko-starowierczych.
Z inicjatywą wystąpiły Siostry Misjonarki Najświętszej Rodziny i w ich domu
zakonnym, za zgodą i aktywną obecnością duszpasterza katolickiego ks.
Szczepury, są goszczeni małżonkowie. Przebieg spotkań jest modyfikowany
w zależności od potrzeb lub wydarzeń. Zawsze rozpoczynają się nieszporami
ekumenicznymi, zaproponowanymi z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność;
fragmenty tej liturgii są śpiewane w języku starocerkiewno-słowiańskim. Potem
odbywa się spotkanie przy wspólnym stole, toczą się rozmowy o problemach
wyznaniowych, a ostatnio wprowadzono dzielenie się refleksją nad Słowem
Bożym. Podczas tegorocznego Kongresu Rodzin w Warszawie były obecne
wszystkie małżeństwa, biorące udział w spotkaniach u Sióstr, potem dzielono się
swymi przeżyciami. Niestety, takich świadomych swego szczególnego powołania
rodzin jest niewiele. Na spotkania przychodzi przeciętnie tylko 6-7 małżeństw
z pięcio-dziesięcioletnim stażem małżeńskim, a więc są to małżeństwa stosun
kowo młode, otwarte ekumenicznie, choć mające już swoje problemy. Na terenie
diecezji białostockiej małżeństw mieszanych jest bardzo dużo, ale nie zdołano
dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Sprawę utrudnia fakt nieuregulowa
nych relacji hierarchii katolickiej z hierarchią prawosławną. Wielu spośród
prawosławnego laikatu nie przychodzi na te spotkania z obawy przed niełaską
swych duszpasterzy... Jak stwierdziła jedna z sióstr, odpowiedzialna za spot
kania wszyscy szukają dróg, aby postępować delikatnie i żeby nikogo nie zrazić....
Chcą oczywiście zapraszać na te spotkania prawosławnego księdza, ale na razie
mają sami jeszcze tyle obaw i trudności... Inicjatywa wspólnych spotkań wydaje
się warta upowszechnienia i na pewno przyniesie wiele dobra, o ile nie
przeszkodzi się w jej rozwoju. Jednak nawet na tych, zorganizowanych przecież,
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spotkaniach, żalono się bardzo na brak kompetentnej pomocy w zapoznawaniu
małżonków z teologią obu Kościołów oraz aktualnym stanem uzgodnień
ekumenicznych. A może warto byłoby przygotować pewne merytoryczne
materiały dla duszpasterzy lub dla samych zainteresowanych małżonków?
Nie jest też powszechnie spotykane współdziałanie między duszpasterzami
w trosce o dobro rodzin międzywyznaniowych. Czy ta sytuacja nie mogłaby ulec
zmianie? Na pewno wiele dałoby opracowanie wspólnych uzgodnień między
Kościołami na temat tego tak newralgicznego i ważnego duszpasterstwa.
Problem małżeństw jest o tyle aktualny, że niekiedy wręcz zmusza do ściślejszej
współpracy między duchownymi poszczególnych Kościołów, ale jeżeli mimo
wszystko Kościoły nie są w stanie przełamać barier — wówczas cierpią same
małżeństwa, dla których problem ekumenizmu nie jest sprawą teorii, lecz palącą
potrzebą dnia codziennego.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

PIĄTA ŚWIATOWA KONFERENCJA
DO SPRAW WIARY I USTROJU KOŚCIOŁA
Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1993
Temu wielkiemu wydarzeniu ekumenicznemu poświęciliśmy w poprzednim
zeszycie sporo uwagi przez zamieszczenie informacji o przebiegu obrad,
dokumentów sekcji I i II oraz orędzia.
Poniżej publikujemy dokumenty sekcji III i IV. (Redakcja)

RAPO RT SEKCJI III
UDZIAŁ WE WSPÓLNYM ŻYCIU W CHRYSTUSIE

1. W 1982 roku Komisja Wiara i Ustrój opublikowała dokument konwergen
cji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Posługiwania duchownego” (BEM).
Nadzwyczaj pozytywna reakcja Kościołów na Dokument z Limy stanowi wielką
zachętę do dalszego zajmowania się tematem: „Ku koinonia w wierze, życiu
i świadectwie” . Wspólne życie w Chrystusie znajduje właściwą miarę i formę
wyrazu w praktyce sakramentalnej. Dużą pomocą może być ustalenie skali
zgodności poglądów, która w stosunkach między Kościołami już praktycznie
istnieje, oraz wyszczególnienie, jakie elementy wspólne nie znalazły jeszcze
pełnego odzwierciedlenia w praktyce i — wreszcie — dokładne ustalenie, co
jeszcze stoi na przeszkodzie w dochodzeniu Kościołów do pełniejszej koinonia
w życiu.
2. W swoich opiniach na temat Dokumentu z Limy Kościoły dostrzegły, że
istniejące zgodności odnośnie do rzeczywistości Chrztu, Eucharystii
i Posługiwania duchownego obejmują jednocześnie pewne wspólne rozumienie
istoty sakramentu. Dlatego domagały się dalszych badań nad sakramentalnością, która mogłaby służyć pomocą w przezwyciężaniu jeszcze istniejących
różnic. Według oceny Kościołów, również dalsza praca nad eklezjologią,
stanowiącą fundament Dokumentu z Limy, może przyczynić się do zapewnienia
postępu, który w odniesieniu do pojedynczych tematów został już osiągnięty,
i do prezentowania zgodności poglądów w szerszym kontekście. Taki kontekst
trzeba ustanowić, o ile chce się wykorzystać w pełni możliwości wynikające
z BEM oraz osiągnąć pogłębienie i rozszerzenie wspólnego życia w Chrystusie.
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3. Przyczyną podziału Kościoła i chrześcijan nie były wyłącznie różnice
w rozumieniu zasad wiary i w życiu praktycznym. Kościół, w swoim historycz
nym rozwoju, jest dotknięty także napięciami występującymi w świecie,
w którym żyjemy. Różnorodne sytuacje społeczne i kulturowe mają na nas nie
tylko pozytywny wpływ, lecz także odciskają na naszej istocie znamię grzechu
i niesprawiedliwości. Osamotnienie i wstrząsy społeczne oddziaływują na
braterski i siostrzany charakter Kościoła w taki sam sposób jak walka o godność
indywidualną i zbiorową. Toteż jedność Kościoła jest budowana wszędzie tam,
gdzie chrześcijanie działają w solidarnej służbie na rzecz cierpiących oraz walczą
o większą sprawiedliwość dla kobiet i mężczyzn.
4. Piąta Światowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła doszła do
przekonania, że wszędzie w świecie występuje między Kościołami pragnienie
osiągnięcia szerszej koinonia. Pragnienie to wymaga pogłębionego spotkania
między członkami wspólnot kultowych różnych tradycji i kultur. Trzeba
poszerzyć wysiłki zmierzające do rozwoju hermeneutyki i metodologii ekume
nicznej, zwłaszcza w stosunkach między tzw. Kościołami młodszymi
a Kościołami mogącymi się powołać na dłuższą historię swego istnienia.
W duchu pokuty trzeba się przyznać do skutków wynikłych ze starych i nowych
podziałów. Koinonia obejmuje też przyjęcie innych Kościołów, których kultura
może się różnić od naszej. Młodsze Kościoły, kierując się własnym
doświadczeniem z Biblią oraz doświadczeniem praktycznym nabytym we
własnym śwodowisku życiowym, mogą przyczynić się do „odmłodzenia”
tradycji w dziedzinie nabożeństwa, teologii, życia duchowego i form egzystencji
chrześcijańskiej. Kościoły te muszą mieć możliwość przyswojenia sobie
w dostępnej formie jakościowego „depozytu” starszej tradycji, lecz bez
konieczności powtarzania dawnych kontrowersji i polemik; niektóre sporne
kwestie zdołano już wprawdzie wyjaśnić, lecz inne są w dalszym ciągu
przyczyną podziałów.
Sakrament i sakramentalność
5.
Związek między pojedynczymi sakramentami a szerzej pojętą koncepcją
sakramentalności, który jest przedmiotem dyskusji ekumenicznej, może dla
różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich stanowić pomoc w dziedzinie
lepszego zrozumienia tego, jak powiązać wzajemnie ze sobą wspólne życie
w Chrystusie i sprawowanie sakramentów. Opis takiego lepszego zrozumienia
znajdujemy w książce poświęconej dyskusji nad Dokumentem z Limy (Die
Diskussion iiber Taufe, Eucharistie und Am t 1982-1990. Stellungnahmen,
Auswirkungen, Weiterarbeit. Frankfurt M. 1991, s. 142):
W inkarnacji, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg
w sposób bardzo skuteczny przekazał światu tajemnicę swojej zbawczej miłości.
Przez moc Ducha Świętego zmartwychwstały Chrystus kontynuuje to zbawcze
działanie Boga, będąc obecnym i działając pośród nas. Realizując ten cel, Bóg
działa nadal przez ludzi, przez ich słowa, znaki i czyny, działa wspólnie
z elementami stworzenia. W ten sposób Bóg przekazuje wierzącym — a przez ich
świadectwo światu — swoją zbawczą obietnicę i łaskę. Ci, którzy w wierze
i ufności przyjmują to miłosierne działanie Boga, zostają wyzwoleni z niewoli
grzechu i przemienieni w swoim życiu. Ci, którzy przyjmują ten dar, odpowiadają
nań z dziękczynieniem i uwielbieniem, wchodzą w koinonia z Trójcą Świętą
i wzajemnie ze sobą oraz zostają wysłani do zwiastowania Ewangelii całemu
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światu. Przez to sakramentalne działanie, przekazywane za pomocą słów, znaków
i czynności, wspólnota — Kościół — zostaje powołana, przygotowana i wysłana
— z upoważnienia Ducha Świętego i pod Jego przewodnictwem — do dawania
świadectwa o pojednawczej i odnawiającej miłości Boga w grzesznym i skażonym
świecie. W ten sposób wszyscy, którzy w wierze tęknią za pełnią życia
w Chrystusie, mogą zasmakować pierwszych owoców Królestwa Bożego, które
obecne jest ju ż teraz, lecz w pełni zostanie zrealizowane w nowym niebie i nowej
ziemi.
6. Szerokie rozumienie sakramentalności daje możliwość dostrzeżenia
związku między pojedynczymi sakramentami a życiem pojmowanym jako
całość. Całe stworzenie i całe życie ludzkie doświadczają zbawczej obecności
Boga dzięki Jego łasce. Natom iast pojedyncze sakramenty — zgodnie z Bożym
planem zbawienia ludzkości — urzeczywistniają zbawienie, które jest koniecz
ne ze względu na grzech, zanim może się spełnić życie i koinonia z Bogiem
i wzajemnie między ludźmi.
7. Rozpatrywanie poszczególnych sakramentów w szerszym kontekście
sakramentalności daje też Kościołom możliwość ponownego zajęcia się
pewnymi kwestiami, które były między nimi sporne, np. kwestią liczby
sakramentów i ich ustanowienia przez Pana. Czynność kościelna może być
sakramentem, gdy wywodzi się ze zbawczego działania Boga w historii,
działania ziemskiego Jezusa, zmartwychwstałego Chrystusa lub wywyższone
go Pana w Duchu.
8. Szerzej pojęte rozumienie sakramentu pomaga poza tym rozwiązać
kwestię wiarygodności. Czynność liturgiczna i rytualna poszczególnej uroczys
tości sakramentalnej, przyczyniająca się do ustanowienia wspólnoty z Bogiem
i wzajemnie między chrześcijanami, ma szczególne znaczenia dla podkreślenia
solidarności międzyludzkiej, zwłaszcza z biednymi i uciskanymi. Gdy życie
chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich nie odpowiada jednak powadze
sakramentu, zakwestionowana zostaje wiarygodność koinonia, którą głoszą.
9. Dostrzeganie pojedynczych sakramentów w szerszym kontekście sak
ramentalności umożliwia także wyjaśnienie kwestii teologicznych, które poja
wiają się w wielu tradycjach wskutek nazywania sakramentów „znakam i” .
Dzięki łasce Bożej sakramenty określają skutecznie — w znaczeniu obrazu
i urzeczywistnienia — historię i rzeczywistość zbawienia, której same są
cząstką. Życie z udziałem sakramentów, cechujące się wiarygodnością i wier
nością, jest życiem dynamicznym, które przyczynia się do zmian.
10. Związek, jaki istnieje między sakramentalnością w szerszym znaczeniu
a poszczególnymi sakramentami, może być wyrażony przez Kościoły w różny
sposób. Wrażliwość na różne niuanse w rozumieniu i udzielaniu sakramentów
może przyczynić się do objawienia bogactwa tajemnicy Boga w dziedzinie
obdarzania ludzi swoim zbawczym zainteresowaniem. Niektórzy z nas uznają
fakt, że pewne Kościoły chrześcijańskie rozumieją i praktykują Chrzest
i wspólnotę Wieczerzy Pańskiej zarówno w znaczeniu osobistym jak i kor
poracyjnym, przy czym stosowane formy nie mają ani charakteru liturgicz
nego, ani rytualnego.
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11. Opinie Kościołów w sprawie Dokumentu z Limy ukazały szeroką skalę
zgodności co do znaczenia Chrztu. Zgodność poglądów dotyczy też kwestii jego
skuteczności, ale z tym zastrzeżeniem, że uznaje się go wszędzie za dzieło Boże,
które można otrzymać i sobie przyswoić tylko w wierze.
12. Zgodność poglądów w rozumieniu Chrztu i praktyce chrzcielnej wyraża się
także w tym, że coraz mniej Kościołów i duchownych powtarza tę czynność, gdy
przyjmują członków z innych tradycji chrześcijańskich. Bardziej zdecydowanie
trzeba by jednak trzymać się zaleceń Dokumentu z Limy dotyczących zwyczajów,
które można by zinterpretować jako powtórny Chrzest. Właśnie ten fakt winien
skłonić do bliższego zbadania warunków, dzięki którym, przynajmniej w minimal
nym stopniu, dochodzi do skutku wzajemne uznanie. Trzeba by także zastanowić
się nad możliwością wyciągnięcia z powyższego daleko sięgających konsekwencji.
Gdy mianowicie Chrzest, udzielany przez jedną wspólnotę zostaje uznany przez
inne, wówczas trzeba się zastanowić, co w życiu tej wspólnoty może być rozumiane
jeszcze jako element kościelny ? W każdym razie Kościoły, które uznają wzajemnie
swój Chrzest, są w stanie rozwinąć eklezjologię chrzcielną, do której można
wprowadzić także inne elementy wspólnej wiary i wspólnego życia. W tzw.
międzyczasie wzajemne uznanie Chrztu może zostać poświadczone przez wydanie
wspólnego dokumentu chrzcielnego (jak to się dzieje w niektórych krajach
i stosunkach między niektórymi Kościołami) lub też przez wzajemną obecność
i uczestnictwo w uroczystościach chrzcielnych. Odpowiednie zalecenia zostaną
poczynione na końcu sprawozdania sekcyjnego.
13. Wspólne rozumienie Chrztu przez Kościoły podkreśla znaczenie, jakie
przysługuje temu sakramentowi w dziedzinie osiągnięcia zbawienia. Wszyscy
ludzie mają udział w Bożym dziele stworzenia, korzystają z troskliwej miłości
Boga oraz z wielu urządzeń społecznych i kulturowych, które utrzymują życie
ludzkie. Ale dopiero wówczas, gdy usłyszą Ewangelię, gdy zareagują na nią wiarą
i przyjęciem Chrztu, uzyskują dostęp do koinonia Ciała Chrystusa (1 Kor 12,13)
i przyjmują dar Ducha Świętego, który jest przywilejem dzieci Bożych (Rz 8,15ri).
W ten sposób mogą już antycypować w życiu Boga takim, jakie On obiecał
i przeznaczył ludzkości (2P 1,4). Już teraz solidarność chrześcijan z radościami
i cierpieniami innych ludzi, ich zaangażowanie w walkę o godność cierpiących,
odtrąconych i ubogich przyczynia się do bliskiej łączności z Chrystusem, który
utożsamiał się z odrzuconymi i uciskanymi.
14. Jeśli sami chrześcijanie, ze względu na Chrystusa i Ewangelię, muszą
cierpieć z rąk swoich bliźnich, wówczas męczeństwo ich poświadcza rzeczywis
tość wszczepienia w Ciało Chrystusa i zaprasza inne wspólnoty chrześcijańskie
do uznania wiarygodności ich Chrztu i życia w Bogu.
15. We wspólnym Chrzcie wyraża się również wzorcowy charakter istoty
Kościoła w świecie jako wspólnoty wszechobejmującej, wspólnoty, w której
mogą mieć udział w sposób wolny i na równych warunkach mężczyźni, kobiety
i dzieci, ludzie reprezentujący różne Kościoły i rasy. Jest to wspólnota, w której
może być przezwyciężona nierówność społeczna i gospodarcza, wspólnota,
w której jest respekt i szacunek wobec różnych tradycji i różnych darów,
a wszystko to zostaje potwierdzone węzłami miłości wobec sióstr i braci
i wierności wobec Trójjedynego Boga.
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Eucharystia
16. Kościoły stwierdzają z wdzięcznością wobec Boga istnienie dużej skali
zgodności poglądów co do rozumienia Eucharystii. Ogólnie rzecz biorąc,
Eucharystia cieszy się uznaniem jako istotny wyraz wspólnoty, której szukamy.
Dopełnia ona to, co zostało zapoczątkowane w Chrzcie; oba sakramenty są
głęboko związane z życiem Kościoła. Gromadząc się jako pojednana i jednająca
wspólnota, uroczyście obchodzimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, który
jest wśród nas obecny i z którym jesteśmy zjednoczeni. Zwiastujemy Ewangelię,
wyrażamy Bogu podziękowanie za Jego wspaniałe czyny, prosimy o dar Ducha
Świętego i antycypujemy nadejście nowego nieba i nowej ziemi. W ramach
nieustannych starań o pojednanie ze sobą różnych przekonań dotyczących
ofiarnego charakteru Eucharystii oraz różnego pojmowania istoty obecności
Chrystusa szczególnie pomogło nam przyjęcie biblijnego rozumienia anamnezy
i związanego z nią pojęcia epiklezy do ogólnej teologii eucharystycznej.
17. Jednakże wzrost zbliżenia teologicznego w odniesieniu do Eucharystii
i innych ważnych aspektów naszej wiary chrześcijańskiej nie osiągnął jeszcze tej
skali, która pozwoliłaby wszystkim Kościołom na wspólny udział w uroczystości
eucharstycznej. Fakt ten winien przepełniać wszystkich chrześcijan poważną
troską. W wielu naszych Kościołach istnieją jednak ludzie, którzy z głębokiego
wewnętrznego przekonania i na podstawie wspólnego Chrztu praktykują
gościnność eucharystyczną, zapraszając do przyjmowania sakramentu Euchary
stii u siebie i przystępując doń u innych. Wielu chrześcijan podejmując ten krok
nie przekracza lekkomyślnie granic między wspólnotami; czynią to oni z posłu
szeństwem wobec różnego rozumienia Eucharystii, które im pozwala widzieć
w niej środek łaski na drodze ku owej większej jedności, której wyrazicielem jest
ten sakrament. W tym miejscu wyłaniają się skomplikowane kwestie eklez
jologiczne. Ponieważ dla niektórych Kościołów Eucharystia jest najdoskonal
szym wyrazem widzialnej jedności Kościoła i sama może też uchodzić za środek
wiodący do niej, przeto w ich rozumieniu wzajemne dopuszczanie do tego
sakramentu jest możliwe tylko wówczas, gdy między zainteresowanymi
Kościołami istnieje pełna wspólnota. Trzeba dostrzegać skutki wynikające
z praktykowania nieoficjalnej wspólnoty eucharystycznej. Zjawisko to rozszerza
się i wymaga ustosunkowania się doń w konkretny sposób. Uważamy, że należy
okazywać respekt wobec nauki, praktyki i dyscypliny obowiązujących
w Kościołach w odniesieniu do Wieczerzy Pańskiej. Jednocześnie zachęcamy do
wzajemnej obecności w Kościołach podczas sprawowania Eucharystii. Pozwoli
nam to wszystkim zorientować się w skali wspólnoty, która między nami istnieje,
jak i złożyć świadectwo o trwającym podziale.
18. Zajmując się procesem prowadzącym do pełnej wspólnoty eucharystycz
nej, trzeba zająć się kwestią przewodnictwa przy Stole Pana. Jest rzeczą ważną,
aby osoba przewodząca Eucharystii cieszyła się w miarę możności uznaniem nie
tylko ze strony własnej społeczności, lecz także tych społeczności, z którymi dąży
się zawarcia koinonia. Kościoły stworzyły procedury dotyczące autoryzowania
osób jako celebransów Eucharystii. Większość Kościołów rezerwuje tę funkcję
dla ordynowanego duchownego; inni zgadzają się ogólnie z tą zasadą, lecz
w okolicznościach pastoralnego niedostatku dopuszczają przewodnictwo osoby
nie ordynowanej. Jeszcze inni są szczęśliwi z faktu, że rolę celebransa powierzają
nie ordynowanym sługom. Żadne studium z dziedziny Wiary i Ustroju nie zajęło
się dotychczas tą kwestią w sposób całościowy. Byłoby więc rzeczą użyteczną,
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gdyby we wspólnym opracowaniu teologicznym znalazło się stwierdzenie, że te
osoby, które przewodniczą uroczystości eucharystycznej, nie działają we
własnym imieniu, lecz w imieniu Chrystusa, i w pełnej społeczności z całą
wspólnotą, którą również reprezentują.
Urząd
19. Głównymi problemami w dyskusji nad urzędem (posługiwaniem ducho
wym) okazały się: a) Chrzest jako podstawa wszelkiej służby chrześcijańskiej; b)
ordynowany urząd; c) kwestia ordynacji kobiet; d) urząd nadzoru; e) urząd
prymatu.
20. Ekumeniczna podróż, którą odbywaliśmy po Montrealu (1963), przy
niosła znaczące konwergencje. Co się tyczy kwestii ogólnego pojmowania służby,
wszelkie Kościoły uznają, że Chrzest, który mamy wspólny, wzywa wszystkich
chrześcijan do bycia świadkami Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła.
Jednocześnie wzrosła w Kościołach świadomość, że istnieje różnica między
powołaniem przez Chrzest a specyficznym egzaminem dopuszczającym do
ordynacji. Wszystkie Kościoły przyznają, że w biegu dziejów rozwinęły różne
formy i procedury autoryzowania ordynowanego urzędu. Każdy Kościół
organizuje więc swoje życie według określonych zasad.
21. Chociaż konwergencje nastrajają nas optymistycznie, to przecież istnieją
dziedziny, które wymagają dalszej refleksji i wyjaśnienia. Np. niektóre Kościoły
uważają użyte w BEM słowo „sługa” za zbyt wieloznaczne. Opowiadają się za
tym, aby czyniono rozróżnienie między pojęciem urzędu a pojęciem ogólnej
służby. Poza tym, co się tyczy rozumienia ordynowanego urzędu, jesteśmy
podzieleni w kwestii sposobu i struktury (...) ordynowania. Brakuje porozumienia
co do kryteriów, które Kościoły stosują przy dopuszczeniu do ordynowanego
urzędu. Istnieją różnice poglądów między Kościołami w sprawie relacji między
ordynowanym urzędem a przewodnictwem w uroczystości eucharystycznej (por.
nr 18).
22. Dlatego zalecamy, aby:
a) Wiara i Ustrój jak i Kościoły pracowały dalej nad odpowiednim wy
jaśnieniem tego, jak dary Chrztu odnoszą się do funkcji urzędu, tak aby mogły
zostać rozwiązane kwestie dotyczące kryteriów dopuszczenia lub niedopusz
czenia do ordynowanego urzędu;
b) Kościoły uczestniczyły w ordynacjach przeprowadzanych w innym
Kościele w formie, jaka obecnie jest możliwa — przez obecność, wspólną
modlitwę lub nawet nałożenie rąk;
'
c) bliżej zbadane zostały okoliczności, które doprowadziły Kościoły do
uprawomocnienia ordynowanego urzędu i wprowadzenia funkcji celebransa
uroczystości eucharystycznej;
d) poświęcono uwagę roli i znaczeniu diakonatu. Dzięki temu mogłoby się
wzbogacić nasze rozumienie i nasza praktyka ogólnie pojętej służby, mogłoby też
dojść do otwarcia nowej drogi w naszym dialogu.
23. Ordynowanie kobiet na urząd duchowny jest w dalszym ciągu kwestią
sporną w stosunkach między Kościołami i w łonie poszczególnych Kościołów.
Wzrasta jednak gotowość dyskutowania tej kwestii przez Kościoły stosujące
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różną praktykę. Zdołano wyjaśnić, że fakt odrzucenia ordynacji kobiet nie
oznacza w zasadzie odrzucenia kobiet. Kościoły, które nie ordynują kobiet,
powołują je często na urzędy wyposażone w szczególną odpowiedzialność
i posiadające szczególny wpływ. Mimo wysokiej rangi urzędów, które są
dostępne dla kobiet, wiele z nich uważa, że niedopuszczenie ich do ordynacji
oznacza w zasadzie poniżenie ich osobowości i godności.
24. Osiągnięcie postępu w tej kwestii możliwe jest tylko przez wzajemne
okazywanie sobie szacunku i zdanie się na przewodnictwo Ducha Świętego.
Zalecamy, aby rozmowa o ordynacji kobiet była prowadzona dalej w ramach
dyskusji nad pojmowaniem koinonia między kobietami i mężczyznami
w Kościele oraz ich powoływania na urzędy w ogóle. Proponujemy, aby
w badaniach nad tą kwestią uwzględniono następujące aspekty: a) teologię
i antropologię teologiczną; b) tradycję; c) praktykę; d) badanie liturgii, jaką
posługują się Kościoły podczas ordynacji; e) ustanowienie organów przygoto
wujących decyzje dotyczące powyższej kwestii; w ich skład wchodziliby przed
stawiciele obu rodzajów Kościołów: tych, które ordynują kobiety i dopuszczają
je do przewodniczenia uroczystości eucharystycznej oraz tych, które tego nie
czynią.
Ponadto zalecamy, aby oba rodzaje Kościołów — tj. te, które ordynują
kobiety, jak i te, które tego nie czynią — przemyślały przyczyny swojej
szczególnej postawy i podały je do wiadomości. Bliższego wyjaśnienia wyma
gałyby również czynniki, które doprowadziły do zajęcia takiej postawy.
Szczególną uwagę powinny zwrócić na to, czy ich stanowisko ukształtowało się
pod wpływem przemyśleń o charakterze kulturowym, czy wynika ono z przyczyn
dyscypliny, wierności wobec tradycji lub posłuszeństwa wobec istoty wiary;
a może decydującą rolę odgrywa tutaj sakramentalna istota ordynacji, może inne
czynniki, a może mamy tu do czynienia z kombinacją różnych elementów?
Wyjaśnienia wymagałaby również metodologia teologiczna, która została
zastosowana w dojściu do zajętego stanowiska. Wielką pomocą byłoby, gdyby
Kościoły mogły się powstrzymać od negatywnych ocen zarówno co do decyzji
ordynowania kobiet, jak i nieordynowania ich. Tylko wówczas będzie można
stworzyć dla jedności Kościołów konstruktywny klimat, który umożliwi dalszą
pracę i dalsze rozmowy.
25. Wśród Kościołów daje się zauważyć coraz większa konwergencja co do
potrzeby istnienia urzędu nadzoru (episkope) na wszystkich płaszczyznach życia
kościelnego. Jednak tendencja identyfikowania tego urzędu z osobistym
urzędem biskupów, a w szczególności z historycznym episkopatem, jawi się jako
problematyczna dla tych Kościołów, które posiadają ustalony urząd nadzoru,
lecz nie mają biskupów i nie pielęgnują historycznego łańcucha episkopatu.
26. Kościoły mogłyby odnieść korzyść ze wspólnego, teologicznego i histo
rycznego zbadania kwestii sprawowania episkope. Jeszcze korzystniej byłoby,
gdyby te badania odbywały się w ramach szerszych studiów nad ogólnym
znaczeniem służby (posługiwania). Studium takie obejmowałoby: identyfikację
różnych form sprawowania nadzoru, przywracania porządku i jedności, kwestie
sukcesji w przestrzeni i czasie, obowiązek rozliczania się reprezentantów urzędu
nadzoru {episkope) oraz umiejscowienie tych reprezentantów w. życiu całego
Kościoła. Ostatnia sprawa wiąże się ściśle z istotą Eucharystii jako sakramentem
jedności, gdyż tradycyjnie jest to ta sama osoba, która sprawuje nadzór na
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płaszczyźnie lokalnej i przewodniczy uroczystości eucharystycznej. Wzajemne
uznanie urzędu nadzoru w Kościołach gwarantowałoby wzajemne uznanie
Eucharystii. Kościół Boży w pełni zjednoczony przejawia się bowiem we
wspólnocie wszystkich społeczności lokalnych, we wspólnocie zgromadzonej
wokół Stołu eucharystycznego, której przewodniczy reprezentant urzędu
posługi.
27. W ramach wysiłków zmierzających do wzajemnego uznania zalecamy,
aby ci, którzy sprawują urząd nadzoru lub kierownictwa wykorzystali
szczególnie publiczne okazje do zamanifestowania swojej koinonia w Chrystusie
przez akty wzajemnej dobrej woli; niech ich wspólne świadectwo społeczne
świadczy o tym, że w swoich działaniach kierują się wspólnym źródłem, jakim
jest jeden Chrzest w Chrystusie.
28. Na obecnym etapie naszej drogi ku koinonia możemy tylko bardzo
krótko zatrzymać się nad kwestią potrzeby istnienia urzędu prymatu i jego
charakteru. Kościoły różnych tradycji zajmują bardzo zróżnicowane stanowiska
wobec tego urzędu. Niektóre Kościoły, zanim podejmą tę kwestię, najpierw będą
musiały się zająć episkope \ 'yz%o odniesieniem do sprawy jedności. Inne Kościoły
osiągnęły w kwestii urzędu prymatu już taki stopień zgodności poglądów, że są
zdolne do prowadzenia konstruktywnej dyskusji na ten temat. Problem ten
winien być uwzględniony podczas opracowywania ekumenicznego studium
poświęconego eklezjologii.
Eklezjologia
29. Opinie Kościołów w sprawie BEM wyrażały potrzebę dalszej pracy nad
eklezjologią, która stanowi podstawę zrozumienia i praktykowania Chrztu,
Eucharystii i Posługiwania duchownego. W wyniku dalszych rozważań stwier
dzono, że pojęcie i rzeczywistość koinonia będzie najlepszą kategorią do prowadze
nia głębszych badań. Terminologia związana z koinonia zajmuje w słownictwie
nowotestamentowym uprzewilejowane miejsce; wzbogacają ją jeszcze pokrewne
koinonia obrazy Kościoła (np. Ciało Chrystusa, duchowa budowla, krzew winny
i latorośle). Eklezjologia jako samodzielny temat musi być włączona w szerszy
kontekst dogmatyczny; zajmuje się tym studium Wiary i Ustroju poświęcone
„wspólnej wierze apostolskiej” . Odwrotnie, praca dogmatyczna musi służyć
zawsze żywej rzeczywistości Kościoła, a w sposób całkiem szczególny poszerzeniu
i pogłębieniu koinonia z Bogiem i ludem Bożym jako środka służącego do
spełnienia zamiaru Bożego dziś i w przyszłym Królestwie Bożym.
30. Zachodzi potrzeba ustanowienia nowej relacji między Chrztem, Euchary
stią i Posługiwaniem duchownym z jednej strony, a koinonia — z drugiej.
Aktualne osiągnięcia i nierozstrzygnięte kwestie zostały dobrze wyszczególnione
w par. 6 Dokumentu z Limy w sprawie Chrztu jak i w par. 19-21 tego samego
dokumentu w sprawie Eucharystii. W dziedzinie Posługiwania duchownego
(urzędu), decydująca kwestia dotyczy kontynuacji Kościoła (w jego czasowym
upływie i rozprzestrzenianiu się) i jego jedności, którą większość chrześcijan
widzi skoncentrowaną w osobie i posłudze urzędu biskupiego.
31. Urzeczywistnienie i praktykowanie szeroko pojętej kościelnej koinonia
wymaga zajęcia się paroma innymi sprawami:
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— Trzeba ustanowić i rozwinąć struktury służące wzajemnemu rozliczaniu
się z postępowania, jak i — w miarę możności — organa umożliwiające wspólne
podejmowanie decyzji i wspólne działania. (Istnieją odpowiednie wzorce biblijne
wymagające bliższego zbadania, np. J 12,24-26; 13,13-16; M t 5,21-26; 18,15-20;
Dz 6, 15). Rozmyślając nad strukturami wspólnego życia, trzeba wykorzystać
doświadczenie i świadectwo anglikańskich, katolickich, prawosławnych i ewan
gelickich społeczności religijnych (zakonów) oraz ewangelickich — męskich
i żeńskich — wspólnot diakonackich. Niektóre z tych wspólnot wiodą wspólne
życie w oparciu o idee ekumeniczne.
— Większą uwagę należy poświęcić znaczeniu i formom przejawiania się
Kościołów lokalnych, które — według sformułowania Zgromadzenia Ogólnego
Światowej Rady Kościołów w Nairobi (1975) — są faktycznie ze sobą zjed
noczone ; Zgromadzenie w Canberrze doszukało się w nich podstawowych
elementów wspólnoty koncyliarnej.
— Kościoły muszą mieć zaufanie do eklezjalnej jakości innych wspólnot
chrześcijańskich, z którymi starają się ustanowić pogłębioną koinonia. Wymaga
to organizowania wspólnych nabożeństw oraz wyszkolenia członków wspólnot
lokalnych w tym kierunku, aby lepiej umieli uzasadniać wyznawaną przez siebie
wiarę. Trzeba dostrzec negatywne skutki, jakie wywiera wewnątrzchrześcijański
prozelityzm na koinonia Kościołów i wyrazić z tego powodu publiczne ubolewa
nie.
— Zachodzi potrzeba podejmowania stałych wysiłków umożliwiających
wspólne kształcenie teologiczne i wspólną edukację ekumeniczną w naszych
Kościołach, wysiłków zmierzających do wzajemnego wzbogacania przez dziele
nie się doświadczeniami nabywanymi w obcowaniu z Biblią i w określonym
środowisku życiowym.
— Należy poświęcić większą uwagę sprawie posługiwania się we wszystkich
publikacjach ekumenicznych jedną hermeneutyką i jednym językiem, który bez
trudności zrozumieją ci, do których się zwracamy. Nasz niemal ezoteryczny
język często nie trafia do naszych rozmówców.
32.
Ze wszystkimi wymienionymi zadaniami teologicznymi i praktycznymi
można będzie uporać się jedynie wówczas, gdy wprowadzimy odpowiednie ramy
pastoralne i duchowe. Nasza pamięć potrzebuje pilnie pojednania i uzdrowienia.
Odziedziczona gorycz i ciężkie obrażenia mogą uzdrowić znaki koinonia, które
otwierają przed nami nowe perspektywy oraz umożlwiają powstanie nowych
i lepszych wspomnień. Piąta Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju
Kościoła w sposób godny uwagi mogła doświadczyć poszątków takiego
uzdrowieńczego procesu przez wspólną adorację Trójjedynego Boga i przez
wyrażanie prawdy w miłości.
Zalecenia
1. Zalecamy, aby:
— Wiara i Ustrój zainicjowała rozważania zmierzające do wzajemnego
uznania Chrztu przez Kościoły;
— gdzie to możliwe, lecz jeszcze nie zostało uczynione, Kościoły opracowały
wspólny dokument chrzcielny;
— Kościoły zapraszały Kościoły z sąsiedztwa do uczestniczenia w odpowie
dni sposób w udzielaniu sakramentu Chrztu (por. nr 12).
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2. Zalecamy, aby Wiara i Ustrój, w ramach pracy nad eklezjologią i koinonia,
poświęciła szczególną uwagę zagadnieniu przewodniczenia podczas Eucharystii
(por. nr 18).
3. Zalecamy, aby Wiara i Ustrój oraz Kościoły pracowały dalej nad nauką
i praktyką dotyczącą Posługiwania duchownego (urzędu), uwzględniając tematy
wymienione w nr 22.
4. Poza tym zalecamy dalszą pracę nad tematem ordynacji kobiet zgodnie
z linią przewodnią ukazaną w nr 24.
5. Szczególnie zalecamy opracowanie studium poświęconego urzędowi nad
zoru (episkope) według szkicu zamieszczonego w nr 26.
6. Zalecamy, aby Piąta Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju
Kościoła przysłała Kościołom wraz ze sprawozdaniami sekcyjnymi dokument
roboczy pt. „Ku koinonia w wierze, życiu i świadectwie” .
7. Zalecamy, aby Komisja Wiara i Ustrój zajęła się badaniem hermeneutyki
i metodologii ekumenicznej oraz zachęcała do zainteresowania się tymi sprawami.

RAPORT SEKCJI IV
POWOŁANI DO DAWANIA WSPÓLNEGO ŚWIADECTWA
DLA ODNOWIONEGO ŚWIATA

Wprowadzenie
1. Dawanie świadectwa o Bogu, o Trójcy Świętej, jest istotnym elementem
autentycznego życia chrześcijańskiego. Stąd wspólne świadectwo stanowi ważną
część świadectwa chrześcijańskiego, będąc nierozłącznie związane z koinonia
w wierze apostolskiej, w sakramentach i we wspólnym życiu.
2. W ruchu ekumenicznym podkreślano nieustannie, że brakująca jedność
Kościoła jest przeszkodą w skutecznym spełnieniu polecenia misyjnego. Stałą
przeszkodą w realizacji orędzia jest to, że jego rzecznicy nie mogą dojść
wzajemnie do zgody. Natomiast doświadczenie koinonia wśród tych, którzy
słuchali wezwania Chrystusa, jest dla świata znakiem, że Bóg pragnie wybawić
całe stworzenie.
3. Słuszne jest jednak także to, że wspólne świadectwo ma pozytywny wpływ
na koinonia. Dzięki naszemu uczestnictwu w staraniach na rzecz sprawied
liwości, dzięki wspólnemu działaniu w dziedzinie służby i zwiastowania buduje
się i wyraża nasze wspólne życie w Chrystusie. Świadectwo chrześcijańskie
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wymaga zawsze pogłębienia przez teologiczną refleksję, o ile chcemy osiągnąć
wspólne zrozumienie spraw stanowiących fundament naszych przekonań.
W podobny sposób również nasze teologiczne wyznania wiary muszą ulec
weryfikacji na podstawie wspólnego świadectwa dla odnowionego świata.
4. Cały kontekst tej wizji ekumenicznej można rozpoznać w studiach Komisji
Wiara i Ustrój. Np. Dokument w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Posługiwania
duchownego” rozumie Eucharystię jako drogocenny pokarm dla misjonarzy
(Eucharystia, nr 26), który wzmacnia chrześcijan w sprawowaniu służby
dawania świadectwa. Tekst także podkreśla, że nasze uroczystości eucharystycz
ne są niedoskonałe, jeśli nie otrzymują przełożenia misyjnego, co niektórzy
nazywają liturgią po liturgii. Wspomnienie (anamneza), które celebrujemy, jest
poświęcone Jedynemu, którego życie było całkowitym oddaniem się. Nie jest to
tylko wspomnienie, lecz antycypacja Królestwa Bożego, w którym zapanuje
sprawiedliwość i pokój oraz zostanie przywrócony pierwotny stan stworzenia.
Wspólne świadectwo musi być przeto pojmowane jako eucharystyczna wizja
życia, za pomocą której dziękuje się za to, co Bóg przez czyny radosnego oddania
się uczynił, czyni i jeszcze uczyni dla zbawienia świata. W Eucharystii spotyka
nas Bóg w Chrystusie przez moc Ducha Świętego. Naszą odpowiedzią jest to, że
przynosimy w ofierze owoce naszej współpracy ze stworzeniem Bożym.
5. W obliczu obecnej sytuacji w świecie, dyskusja na temat jedności
i świadectwa staje się nie tylko ważna, lecz niezbędnie konieczna. Koinonia
chrześcijańska, która jest darem i powołaniem Boga, aby świat uwierzył, może
być widziana jako forma sprzeciwu wobec1tych sił, które chcą spowodować
rozdrobnienie i zniszczenie szerszej wspólnoty ludzkiej. Biskup Desmond Tutu
powiedział nam na tej konferencji, że apartheid jest za silny dla podzielonego
Kościoła. Taka wypowiedź ma głęboki sens teologiczny. Przez to, że apartheid
neguje prawdę, iż ludzie zostali stworzeni na obraz Boga, i przez to, że neguje
jedność, która została darowana chrześcijanom przez Chrzest, zostajemy
skonfrontowani nie tylko z kwestią praw ludzkich lub sprawiedliwości
społecznej, lecz również z kwestią wiary. To powiązanie etyki i eklezjologii oraz
podkreślenie łączności między koinonia chrześcijańską a szerszą wspólnotą
ludzką — zdominowały dyskusję na tej konferencji.
6. Nasze doświadczenie potwierdza, że wspólne świadectwo może przyczynić
się do ustalenia kryteriów autentycznego życia chrześcijańskiego. Wierzymy, że
koinonia jako dar Boga
— spełni się jako udział w trynitamym życiu Boga i w Jego misji na rzecz
świata, który domaga się rozpaczliwie odnowy;
— będzie skierowana na Królestwo Boże i Bożą obietnicę zbawienia,
pojednania i odnowy całej ludzkości i całego stworzenia;
— będzie się charakteryzować różnymi formami świadectwa. Niektórzy
członkowie Ciała Chrystusa podkreślają element zwiastowania i zaproszenia,
inni posługę i akcje zmierzające do zmiany niesprawiedliwych struktur, jeszcze
inni dają priorytet życiu charakteryzującemu się osobistą dyscypliną i świętością.
Każdą z tych form trzeba rozumieć jako odpowiedź na Boży dar łaski, wszystkie
trzy są konieczne, jeżeli świadectwo Kościoła ma być pełne. Ewangelizacja jest
świadectwem Bożego miłosierdzia; dążenie do sprawiedliwości jest świadectwem
sprawiedliwości Bożej; służba jest świadectwem Bożego zmiłowania;
— charakteryzować się będzie zaangażowaniem Kościoła w Boże działanie
na rzecz sprawiedliwości oraz sprawiedliwymi stosunkami we własnym życiu.
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Koinonia kompromitują istniejące nierówności między bogatymi a biednymi,
kobietami a mężczyznami oraz między chrześcijanami różnych ras i kultur;
— charakteryzować się będzie gotowością do pokuty;
— ujawni się jako szczególne zwrócenie się ku tym, którzy są odtrąceni przez
nasze społeczeństwa;
— charakteryzować się będzie stylem życia, który jest przepełniony troską
o stworzenie;
— charakteryzować się będzie gotowością do dialogu, także z bliźnimi
— członkami innych religii;
— charakteryzować się będzie pełnym szacunku dowartościowaniem integ
ralności innych wspólnot chrześcijańskich;
— nie będzie już znała skłonności ludzkiej polegającej na kultywowaniu
pozycji siły;
— wyrazi się w życiu i świadectwie chrześcijan na płaszczyźnie lokalnej;
— będzie drogą koinonia. Istnieje tania jedność, która unika spornych
kwestii, gdyż burzą one pokój w Kościele. Droga jedność nie będzie się obawiać
uzasadnienia konfliktów.
7. Świadectwo winno pozostać głównym tematem porządku obrad Komisji
Wiara i Ustrój. Komisja, jako nieodłączna część Światowej Rady Kościołów,
podkreśla swoje przekonanie, że jedność w wierze, aktywne występowanie na
rzecz sprawiedliwości i radosne zwiastowanie Chrystusa nie są konkurującymi ze
sobą priorytetami, lecz wzajemnie uzupełniającymi się odpowiedziami na jedną
Ewangelię.
Sekcja IV podzieliła te, i inne zagadnienia na pięć tematów.
A. Kościół i ludzkość w perspektywie Królestwa Bożego
8. Kościół rozumie się sam jako przedsmak i oczekiwanie koinonia całego
stworzenia z Trójjedynym Bogiem przez Ciało Chrystusa w Duchu Świętym.
Decydujące znaczenie ma zatem to, aby Kościół, ludzkość i kosmos były
rozważane głobalnie i w perspektywie Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest
darem, a dokończenie jego budowy dziełem samego Boga. Członkowie Kościoła
jako uczestnicy życia trynitarnego są jednak wezwani do tego, aby być
współpracownikami Boga w urzeczywistnieniu wartości Królestwa Bożego
w świecie (7 Kor 3,9 ).
9. Historia i obecne stosunki w świecie dowodzą, że należy unikać pojęcia
„postęp” , gdy idzie o pełne urzeczywistnienie Królestwa Bożego. Urzeczywist
nienie to nie może opierać się wyłącznie na wysiłkach ludzkich, gdyż takie wysiłki
doznają często uszczerbku z powodu wyobcowania od prawdziwego powołania
—powołania danego od Boga. Dzisiaj rozpowszechnione jest szeroko przekona
nie, że ideologia postępu miała pod wieloma względami niszczące skutki.
Ideologia ta przyczynia się do osłabienia koinonia w Kościele, między ludźmi
oraz między ludźmi a stworzeniem.
10. Również niepowodzenie w dziedzinie realizowania wiary apostolskiej
w świecie przyczynia się do podziałów wśród chrześcijan, stając się przeszkodą
dla posłannictwa i wiarygodności Kościoła. Nasze wzrastanie we wspólnym
wyznawaniu wiary apostolskiej, wyrażające się w życiu i świadectwie, jest
elementem udziału Kościoła w Bożym dziele uzdrowienia i odnowy.
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11. Odnowa Kościoła i świata będzie wymagać nowej jakości i nowego stylu
życia, a urzeczywistnienie tego celu będzie zależne z kolei od ponownego
odkrycia żywej, uniwersalnej duchowości chrześcijańskiej. Autentyczna ducho
wość łączy się ze stałą gotowością do pokuty. Przez pokutę ludzie otwierają się
chętnie i bezgranicznie na działanie i obecność Boga w swoim życiu,
uświadamiając sobie w pokorze własne niepowodzenia. Z historii Kościoła
można wyraźnie wyczytać, że takie życie, nacechowane pokutą i głęboką
duchowością, jest źródłem prawdziwej siły misyjnej chrześcijaństwa. Przez takie
życie Bóg działa na rzecz zmiany i odnowy świata. Ponowne odkrycie
autentycznego życia i świadectwa chrześcijańskiego w oparciu o jedną wiarę
apostolską jest jednocześnie środkiem umożliwiającym zrastanie się chrześcijan
w szerszą koinonia i odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby ludzi, którzy
w swoich staraniach o głębsze i żywsze doświadczenie duchowe doznają
rozczarowania wobec swoich Kościołów.
12. W studiach Komisji Wiara i Ustrój posłużono się w ostatnim czasie
pojęciami tajemnica i znak prorocki do opisania stosunku między Kościołem,
światem a Królestwem Bożym (por. „Kościół i świat” roz. 3 oraz „Wyznawać
jedną wiarę” cz. III). Jeżeli nawet pojęcia te nie są rozpowszechnione we
wszystkich tradycjach chrześcijańskich, to jednak mogą służyć do wyrażenia: a)
że Kościół jest rzeczywistością, która wykracza poza swoją empiryczną,
historyczną formę przejawienia się i b) że Kościół, który ożywia Duch Święty, nie
zwraca uwagi na siebie, lecz kieruje swój wzrok w stronę Królestwa Bożego.
B. Wspólne świadectwo w dziedzinie misji i ewangelizacji
13. Zmierzając ku prawdziwej koinonia, musimy wziąć pod uwagę dwie
rzeczy. Po pierwsze, w dalszym ciągu musimy się starać o lepsze zrozumienie
misyjnej istoty Kościoła. Po drugie, w naszym wspólnym podążaniu do
Królestwa Bożego musimy szukać nowych dróg współpracy w dziedzinie
służby, zwiastowania i angażowania się na rzecz sprawiedliwości. W rzeczywis
tości Kościoły nasze winny zachęcać się wzajemnie do składania wspólnego
świadectwa we wszystkich sytuacjach z wyjątkiem takich, gdzie głębokie
różnice przekonań zmuszają je do dawania świadectwa we własnym imieniu.
Uczestnicy tej konferencji zwrócili szczególnie uwagę na trzy obszary, które
mogą utrudnić wspólne świadectwo w dziedzinie misji i ewangelizacji. Prosimy
więc usilnie Zespół Programowy „W iara i Świadectwo” o troskliwe zbadanie
tych spraw.
14. Prozelityzm wśród Kościołów. Sięganie po środki przymusu lub m anipu
lacji w pracy ewangelizacyjnej wypacza koinonia. Ewangelizacja lub prozeli
tyzm wśród aktywnych członków innych Kościołów narusza faktycznie
istniejącą, chociaż niedoskonałą koinonia, którą Kościoły, już ze sobą dzielą.
Tego rodzaju aktywność podminowuje wiarygodność kościelnego świadectwa
o jednającej miłości i przeobrażającej mocy Boga. Doceniamy studia prze
prowadzone dotychczas na ten temat, lecz mimo to chcielibyśmy zaapelować
do Komisji W iara i Ustrój, by we współpracy z Zespołem Programowym II
Światowej Rady Kościołów podjęła nowe, szerzej ujęte studium na temat misji,
ewangelizacji i prozelityzmu. Studium to będzie jednak niepełne i nieadekwat
ne, jeśli w jego opracowaniu nie będą uczestniczyć w istotny sposób
chrześcijanie z kręgu Kościołów członkowskich i nieczłonkowskich ŚRK, które
obarcza się najczęściej winą za stosowanie takich praktyk, jak również tacy
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chrześcijanie, którzy zmienili swoją przynależność kościelną wskutek starań ze
strony innego Kościoła.
15. Takie studium winno zatem zawierać bazę teologiczną dla misji i ewan
gelizacji jak i wyjaśnienie terminologii, ocenę praktyk ewangelizacyjnych
i prozelickich oraz analizę powodów, które skłaniają ludzi do ulegania tym
praktykom. Pozy tym studium to winno dać Kościołom sposobność do
samooceny przez zareagowanie na krytykę tych osób, które z nich wystąpiły.
16. Wierzymy, że większość grup i osób, które podejmują takie działania,
czyni to z autentycznej troski o zbawienie tych, do których się zwraca. Jednakże
musimy podjąć z tymi osobami dialog, a ich metody i zamiary wymagają jeszcze
wyjaśnienia. Stwierdzamy, że przepływ między Kościołami dotyczy relatywnie
wielu ludzi. Wszędzie tam, gdzie Kościoły wykazują duchową żywotność
w dziedzinie wiary, życia i świadectwa, przymus, manipulacja i prozelityzm zdają
się nie mieć miejsca.
17. Publiczne zarzuty, jakie jedni chrześcijanie czynią wobec drugich
chrześcijan, którzy zawinili być może z powodu stosowania nielegalnych praktyk
ewangelizacyjnych, jak również akty prozelityzmu lub praktyki i przepisy, które
mogą uchodzić za dyskryminacyjne — wszystko to przyczynia się do szerzenia
poselstwa, które jest sprzeczne z Ewangelią. Zarzuty te są często rezultatem
zaniedbań ze strony naszych Kościołów w dziedzinie organizowania rozsądnych
i bezpośrednich spotkań, zgodnie ze wskazaniami Jezusa w M t 18. Prosimy
przeto usilnie Komisję Wiara i Ustrój o podjęcie we współpracy z Zespołem
Programowym II inicjatyw, które ułatwią pojednanie między Kościołami
członkowskimi i nieczłonkowskimi ŚRK, gdyż stosunki te poniosły szkodę
z powodu aktów prozelityzmu i oskarżeń o prowadzenie takiej działalności.
18. Wolność religijna. Problem prozelityzmu jako taki porusza kwestie, które
dotyczą nie tylko naszej wolności ewangelicznej (chociaż ta uchodzi za naj
ważniejszą), lecz także naszych ziemskich wolności. Wolność sumienia musi być
wartością, której nie można ograniczać pod żadnym pozorem. Chrześcijanie na
całym świecie bronią tej wartości. Jednak musimy sobie uświadomić, że
absolutna wolność działania pociąga za sobą konsekwencje, które nie zawsze
dadzą się zaakceptować; tak jest np. w przypadku praktyk religijnych za
grażających życiu ludzkiemu lub naruszających podstawowe prawa ludzkie.
Jaka rola przypada państwu wobec Kościoła? Jak możemy uniknąć wypowiada
nia w sposób lekkomyślny oskarżeń o „manipulację” i „pranie mózgów” ,
a jednocześnie domagać się zaniechania jednoznacznie oszukańczych i przymu
sowych praktyk religijnych? Dzisiaj, gdy nowe ruchy religijne oraz starsze
organizacje i ruchy chrześcijańskie rzucają sobie nawzajem wyzwania ponad
granicami państwowymi, zachodzi potrzeba zbadania na nowo istoty i granic
wolności religijnej. Wzywamy ŚRK o podjęcie takich badań zmierzających do
sformułowania deklaracji zasad, które mogłyby zostać przyjęte przez Kościoły.
19. Ewangelia i kultura. Chociaż ŚRK wykonała już znaczną pracę na tym
polu, stale niewystarczające jest jeszcze rozumienie przez Kościoły relacji za
chodzącej między Ewangelią a kulturą. Chociaż szczególnie chrześcijanie na
Zachodzie uświadomili sobie w ostanim czasie w coraz większej mierze, jak bardzo
ich wartości i obyczaje kulturowe zwiastowane były fałszywie jako prawda
ewangeliczna, to jeszcze na wiele pytań nie została dana odpowiedź. Są to
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decydujące pytania nie tylko z zakresu autentycznej i odpowiedzialnej ewan
gelizacji, lecz także dialogu ekumenicznego jako takiego. Jaki np. zachodzi
związek między naszą tożsamością jako chrześcijan a naszą tożsamością jako
przedstawicieli określonej kultury? Czy kultury jako części dobrego stworzenia
Bożego, właśnie w swojej odrębności, mogą być rzecznikami i objawicielami prawdy
Bożej? Jak dalece słowo, które było na początku, jest aktywnie obecne pośród tych,
którym Ewangelia nie była jeszcze zwiastowana? Coraz częściej niektórzy
zaczynają twierdzić, że Bóg był faktycznie obecny w ich kulturach, dary Boże były
dostępne i Jego boskie dobro objawiło się, zanim jeszcze przybyli misjonarze
z oficjalnym nauczaniem i zwiastowaniem. Poważne potraktowanie tego twier
dzenia oznacza nie tylko potencjalne przemyślenie naszej teologicznej metodyki,
lecz także znaczenia i natury naszych zadań misyjnych i ewangelizacyjnych.
C. Wspólne świadectwo w dialogu z ludźmi o innych przekonaniach religijnych
20. Podejście chrześcijan do innych osób, co obejmuje też ludzi o innych
przekonania religijnych, opiera się na doświadczeniu Bożej miłości w Jezusie
Chrystusie, którą objawił Duch Święty i która wzywa nas do traktowania innych
z miłością.
21. Kościoły są częścią wspólnoty o zasięgu światowym, którą cechuje
pluralizm religijny, lecz potrzebę utrzymywania stosunków międzyreligijnych
odczuwają one w różny sposób, w zależności od kontekstu, w którym żyją.
Istnienie drastycznych różnic może mieć pozytywne jak i negatywne skutki.
Z jednej strony dialog między osobami o różnych przekonaniach religijnych
może być czynnikiem niezwykle wzbogacającym, lecz z drugiej strony religia jest
w wielu częściach świata elementem powodującym konflikt i podział. Zajmując
się tematem dialogu międzyreligijnego musimy mieć na oku oba realia.
22. Ważne jest, byśmy uznali, że inny cel stawia sobie dialog między
chrześcijanami, inny zaś dialog między chrześcijanami a ludźmi innych wierzeń.
Dialog między chrześcijanami zmierza do ustanowienia pełnej widzialnej
jedności. Dialog międzyreligijny natomiast rozumiemy jako ciągłą rozmowę
i spotkanie, które pragnie przyczynić się do lepszego zrozumienia wzajemnego,
współpracy dla ludzi w potrzebie, dawania wspólnego świadectwa i wspólnego
dążenia do prawdy.
23. Dialog ten, jak wszelkie świadectwo chrześcijańskie, bierze przykład
z Jezusa Chrystusa, respektując i podkreślając wyjątkowość i wolność innych.
Chrześcijanie winni zaakceptować to, że ich partnerzy dialogu mają prawo
dawać świadectwo o wierze we właściwy im sposób. Tego rodzaju postawa wynika
z zawierzenia, że Bóg jest Stwórcą całego wszechświata oraz że nigdy i nigdzie nie
pozostawał bez świadków (Dz 14,17). Duch Boży jest aktywny zawsze w sposób,
który przekracza ludzkie rozumienie, i w miejscach, gdzie tego najmniej oczekuje
my. Chrześcijanie, wchodząc w relacje dialogu z innymi, usiłują odkryć niezbadane
bogactwa Boga oraz sposób Jego obecności pośród ludzi („Misja i ewangelizacja,
Deklaracja ekumeniczna” , SiDE, 1988,1, s. 59). Z tej perspektywy chrześcijanie
winni wypełnić swoje zadanie zwiastowania orędzia o Bożym zbawieniu
w Jezusie Chrystusie każdemu człowiekowi i narodowi.
24. Na podstawie naszych dyskusji mogliśmy wspólnie oświadczyć (potwier
dzić, wyznać):
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— że rozmowy, które winny sprzyjać widzialnej jedności Kościoła (właściwy
cel Wiary i Ustroju), muszą uwzględniać w pełnym zakresie kontekst
międzyreligijny. Dotyczy to zarówno religii plemiennych jak i wielkich religii
światowych;
— że koinonia chrześcijańska doznawała i doznaje uszczerbku przez to, że
chrześcijanie nie akceptują się wzajemnie z powodu różnego podejścia teologicz
nego do dialogu. Niektórzy mówią o obecności i działaniu Boga przez Ducha
Świętego w innych wspólnotach religijnych. Ci, którzy reprezentują to podejście
wierzą, że zaangażowanie na rzecz tolerancji i współpracy międzyreligijnej jest
centralną częścią posłannictwa Kościoła. Inni podkreślają, że świadectwo
0 działaniu Boga w Chrystusie jest jedyne w swoim rodzaju i na podstawie tego
wierzą, że dialog jest w pierwszym rzędzie „preewangelizacją” . Chrześcijanie są
między sobą na ogół zgodni co do tego, że świadectwo i współpraca dla dobra
wspólnoty ludzkiej są integralną częścią składową autentycznego życia
chrześcijańskiego;
— że chrześcijańska koinonia może być wzbogacona przez spotkanie
międzyreligijne. W dialogu chrześcijanie uczą się przedstawiać swą wiarę
w sposób pokorny i skromny, przeżywając cudowną różnorodność obecności
Boga w stworzeniu;
— że dążenie do koinonia, które opiera się na wspólnym wyznaniu wiary
apostolskiej i sakramentalnym dzieleniu się, pogłębia poczucie naszej chrześci
jańskiej tożsamości, przyczyniając się z tego powodu do jakości naszego dialogu
z ludźmi o innych przekonaniach religijnych.
D. Wspólne świadectwo : naśladowanie (Chrystusa) w koinonia
25. Kościół jest wspólnotą ludzi powołanych przez Boga, którzy przez Ducha
Świętego są zjednoczeni z Jezusem Chrystusem i wysłani jako Jego uczniowie do
dawania świadectwa i uczestnictwa w Bożym dziele pojednania, uzdrawiania
1 przemieniania stworzenia. Związek Kościoła z Chrystusem oznacza, że wiara
i wspólnota są zagadnieniami z zakresu naśladowania w znaczeniu zaan
gażowania etycznego. W świadectwie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integral
ności stworzenia, składanym w formie zwiastowania i konkretnego działania,
chodzi zatem o byt i posłannictwo Kościoła. Jest to cecha charakterystyczna
definicji koinonia i centralna wypowiedź dotycząca naszego rozumienia eklez
jologii. Aktualność tych kwestii ukazuje, że nasza teologiczna refleksja nad
właściwą jednością Kościoła Chrystusa ma nieuchronnie do czynienia z etyką.
26. Modele naśladowania opierają się na życiu i nauce Jezusa z Nazaretu
i Piśmie Świętym. Jako odpowiedź na żywe słowo Boga jesteśmy powołani do
naśladowania, które oznacza, że bardziej słuchamy Boga niż ludzi, żałujemy
z powodu grzesznego postępowania, przebaczamy innym i jesteśmy gotowi do
ofiar przez podjęcie służby wobec świata.
27. W świecie, w którym żyjemy, jesteśmy skonfrontowani z palącymi
kwestiami etycznymi. Nasze zaangażowanie w te kwestie przyczynia się do
powstania i umocnienia koinonia. Kwestie te należą do życia członków Kościoła
i decydują o tym, jak przeżywamy naszą wiarę i jak się nad nią zastanawiamy.
Chcąc uporać się z tymi kwestiami, Kościół będzie musiał pracować często
z innymi wspólnotami dobrej woli, dzieląc z nimi wiedzę i zaangażowanie. Często
zdarza się, że głębokie oddanie, z jakim inni wypełniają to zadanie, wyzwala
w chrześcijanach motywację do działania.

KONFERENCJA DS. WIARY I USTROJU

65

28. Chrześcijanie mogą wnieść jednak specjalny wymiar swego zaan
gażowania w sprawy etyczne i społeczne. Źródła intensywnego włączania się
w przemianę świata trzeba szukać w ich stosunku do Boga w Jezusie Chrystusie.
Wierzą oni, że Bóg, który jest absolutną miłością, miłosierdziem i sprawied
liwością, działa w nich przez Ducha Świętego. Wspólnota chrześcijańska żyje
stale otoczona Bożą łaską i przebaczeniem. Pozwala to jej członkom nie tylko
stale wyrażać żal z powodu słabości i zaniedbań, lecz także być rzecznikami
pojednania i przebaczenia w naszym świecie.
29. W ramach naśladowania chrześcijańskiego mogą wyłonić się trudne pytanie
etyczne, które muszą stać się przedmiotem poważnej refleksji ze strony wspólnoty
wiary. Istnieją sytuacje, w których zagadnienia etyczne mogą zagrozić integralności
wspólnoty chrześcijańskiej; wówczas staje się niezbędne wspólne stanowisko dla
zachowania jej autentyczności i wiarygodności. Chcąc dojść do takiego wspólnego
stanowiska potrzebujemy pilnie podobnej struktury, jaką było zgromadzenie
apostolskie opisane w Dz 15. Dla chrześcijan nie jest bynajmniej proste dojście do
wspólnego stanowiska w spornych kwestiach, lecz takie stanowisko jest integralną
częścią składową powołania do naśladowania i koinonia.
30. Koinonia w odniesieniu do etyki nie oznacza w pierwszym rzędzie tego, że
wspólnota chrześcijańska określa normy i prawa, lecz raczej, że Kościół jest
miejscem, gdzie razem z wyznawaniem wiary i sprawowaniem sakramentów (i
jako nieodłączna część tego) poszukuje się w biblijnej tradycji moralnej inspiracji
i intuicji i gdzie zagadnienia, którymi żyje ludzkość, poddawane są stałej refleksji
etycznej w świetle Ewangelii (por. Kosztowna jedność. Dokument Światowej
Rady Kościołów, SiDE 10, 1994, 1, s.61).
31. Nie ulega kwestii, że wspólne świadectwo jest rzeczą pożądaną. Istnieją
jednak momenty, w których jednostki lub grupy mogą być powołane przez
chrześcijan do zajęcie innej pozycji, która może zależeć zarówno od ich
interpretacji Biblii, jak również od ich postrzegania i doświadczania rzeczywis
tości społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej. W sytuacjach,
w których chrześcijanie lub Kościoły nie mogą uzgodnić stanowiska w sprawach
etycznych, muszą pozostawać ze sobą w dialogu, aby zorientować się, czy istnieje
szansa na przezwyciężenie różnic, a jeśli nie, to czy są to faktycznie różnice
usprawiedliwiające rozłam kościelny. Zadanie ekumeniczne polega na stałym
dążeniu do tego, aby w odniesieniu do wielkich kwestii naszej epoki kierować się
posłuszeństwem. Istotne jest przy tym to, by Kościoły, rozprawiając się z tymi
kwestiami, zobowiązały się do pozostania w obrębie ekumenicznych struktur
i wzajemnie składały sprawozdanie z podejmowanych kroków.
32. Oświadczamy, że zaangażowanie w walkach ludzkości prowadzonych
w wielu miejscach i na różnych płaszczyznach przyczynia się do tworzenia
koinonia. Rozpoznajemy w tym wspólnym zaangażowaniu instensywną, realną,
lecz niedoskonałą koinonia. Komisję Wiara i Ustrój prosimy usilnie o wy
jaśnienie w pierwszym rzędzie jej eklezjologicznych implikacji.
E. Wspólne świadectwo w trosce o stworzenie
33. Trójjedyny Bóg, który działa w dziejach ludzkich, troszczy się także
o utrzymanie całego stworzenia. Dlatego podczas każdej dyskusji na temat
koinonia należy mówić nie tylko o kwestiach dotyczących wspólnoty ludzkiej,
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lecz także o wspólnocie między ludzkością a całym stworzeniem. Dotyczy to
szczególnie sytuacji, gdy w wyniku grzechu i sporów między ludźmi wspólnota
jest tak rozbita, że zagrożone są same podstawy życia na ziemi.
34. Kościoły muszą uświadomić sobie, że zagrożone jest przetrwanie ludzi na
tej planecie i że stojące przed nami zadania, za pomocą których wesprzemy
zachowawcze i zbawcze działanie Boga, są zadaniami nie cierpiącymi zwłoki.
Chciwe dążenie ludzi do panowania i samolubne nagromadzenie przez nich
przedmiotów zbytku szkodzą ziemi, podcinają naszą własną egzystencję jak
i życie przyszłych pokoleń. Nakazem chwili jest dążenie do stworzenia nowej
antropologii chrześcijańskiej i ponowienie wezwania do wszystkich chrześcijan
o współdziałanie w Bożym procesie uzdrowienia nadszarpniętych związków
między stworzeniem a ludzkością. Musimy działać teraz na rzecz powstrzymania
procesu niszczenia ziemi, utrzymania życia i zapanowania sprawiedliwości.
Musimy zostać nawróceni przez moc Boga i rozwinąć nowy styl życia wobec
naszych sąsiadów i ziemi. Potrzebujemy integracyjnej duchowości, która uzna,
że ludzie są tylko cząstką zdumiewającego stworzenia Bożego.
35. Podczas dyskusji nad tymi tematami trzeba wziąć zawsze też pod uwagę
perspektywy biblijne. Biblijne rozumienie troski o stworzenie winno obejmować:
— stwierdzenie, że stworzenie jest dobre (Rdz 1-2);
— nabożeństwo ku czci Boga jako odpowiedź wieńczącą akt stworzenia
(Rdz 1) oraz odrzucenie jakichkolwiek gestów, które mogłyby sugerować
ubóstwienie lub adorację natury (Rdz 1, 23; Pwt 4,16; Jr 10,15);
— stworzenie człowieka z prochu ziemi na obraz Boga, przypominające nam
łączność między ludzkością a naturą;
— tradycję mądrościową w Piśmie Świętym (np. Ps 8 i 24);
— rzeczywistość grzechu i wynikającą z niego eksploatację ziemi i ludzi;
— żądanie sprawiedliwości jako odpowiedzi na sprawiedliwość Bożą;
— przekazaną przez Boga ludziom odpowiedzialność uprawiania i strzeżenia
ziemi, lecz nie panowanie nad nią (Rdz 1, 27n i 2,15);
— wezwanie do chrześcijan, aby byli zarówno kapłanami jak i szafarzami,
tzn. ofiarowanie Bogu tego, co już do Niego należy (Hbr 5, Inn i 1P 2,9).
36. Ważne jest, aby Kościoły w ramach ruchu ekumenicznego kontynuowały
swoje dyskusje nad powiązaniem sprawiedliwości i ekologii. Co łączy sprawied
liwość ekonomiczną i utrzymanie naturalnego środowiska? Jak usłyszeć w tym
dialogu wszystkie głosy?
37. Innym ważnym wymiarem tej dyskusji jest problem władzy, władzy
Królestwa Bożego w odróżnieniu od władzy tego świata. Władza Królestwa
Bożego wyraża się w ofiarnej miłości oraz w życiu w prawdzie potwierdzonym
słowem i czynem. Ta gotowość do ponoszenia ofiary prowadzi do krzyża, lecz
moc zmartwychwstania umożliwia odważne wypowiadanie prawdy i zaan
gażowanie na rzecz ubogich i stworzenia.
Zalecenia
38.
Komisja Wiara i Ustrój winna poświęcić wiele czasu i energii współ
pracy z innymi zespołami programowymi SRK oraz studiom dotyczącym
następujących tematów:
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— Prozelityzm i wolność religijna ( nr 14-18). Studium to należałoby
przeprowadzić przy współpracy Zespołu Programowego II oraz w szerszych
ramach misji i ewangelizacji. Winno też ono uwzględnić dotychczasową i bieżącą
pracę w tej dziedzinie prowadzoną przez ŚRK i Wspólną Grupę Roboczą
z Kościołem rzymskokatolickim. Szczególne cele tego studium polegałyby
jednak na: wyjaśnianiu pojęć takich jak np. prozelityzm; ocenianiu praktyk
prozelickich w nowych społeczeństwach pluralistycznych; badaniu, dlaczego
takie praktyki osiągają sukcesy w różnych miejscach; czynieniu konkretnych
propozycji dotyczących możliwości zniwelowania napięć powstałych w wyniku
takich praktyk.
— Ewangelia i kultura (nr 19). Studium to powinno zbadać, jak dalece
Ewangelia zarówno krytykuje jak i wspiera kulturę i jej kontekst. W ramach
mandatu Komisji Wiara i Ustrój, obejmującego działania na rzecz jedności,
studium takie winno zbadać:
(a) jak w różnych kontekstach lokalnych podejmuje się decyzje i jak są one
powiązane z innymi ośrodkami decyzyjnymi; (b) jak odkrywa się dziś na nowo
wyraz wiary apostolskiej w Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary
i jak można ją przełożyć na różne języki ludzkości; (c) czy uniwersalny dar Ciała
i Krwi Chrystusa w Eucharystii może być celebrowany z użyciem elementów,
które pochodzą z innych form pokarmów i napojów używanych na świecie.
— Etyka i eklezjologia (nr 25-32). Studium to winno nawiązywać bez
pośrednio do doświadczeń z zakresu wzajemnego powiązania między wiarą
i działaniem na płaszczyźnie lokalnej, powinno też zadbać zarówno o zawartość
etyczną tradycji jak i doświadczenie etyczne Ludu Bożego dzisiaj. Zalecamy
przedłożenie konkretnego planu pracy Komitetowi Naczelnemu ŚRK na
posiedzeniu w styczniu 1994 r. Poza tym zalecamy, aby Komisja Wiara i Ustrój
zachęcała Wspólną Grupę Roboczą ŚRK i Kościoła rzymskokatolickiego oraz
różne dialogi dwustronne do wyjaśnienia kwestii, czy sporne zagadnienia etyczne
muszą być elementem podtrzymującym podział Kościołów.
— Antropologia i teologia stworzenia (nr 34).
39. Komisja Wiara i Ustrój, obok innych metod opracowywania studiów
i refleksji, winna stosować częściej metodę, która (a) za punkt wyjścia bierze
doświadczenie religijne uczestników nabywane podczas zajmowania się zagad
nieniami społecznymi, kulturalnymi, politycznymi i ekonomicznymi; (b) doświa
dczenie to wykorzystuje w dalszej pracy dotyczącej zagadnień wiary i ustroju.
40. Komisja Wiara i Ustrój winna rozwinąć strategie i inicjatywy sprzyjające
recepcji porozumień ekumenicznych na płaszczyźnie lokalnej i krajowej; przy
okazji winna sobie uświadomić, że recepcja jest także wydarzeniem duchowym.
Obejmowałoby to następujące elementy:
— wezwanie Kościołów do przeanalizowania własnej sytuacji w świetle
wezwania do jedności;
— zachęcenie Kościołów do reagowania na uzgodnienia osiągnięte przez
Komisję Wiara i Ustrój oraz podczas innych rozmów ekumenicznych;
— zachęcenie Kościołów do wykorzystania tych uzgodnień w modlitwie
i nabożeństwie jak i w programach kształcenia świeckich i dochownych;
— propozycję pomocy teologicznej w wykorzystaniu na płaszczyźnie regio-
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nalnej ekumenicznych uzgodnień, co umożliwiłoby kontynuację procesu koncyliarnego na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia;
— pilne wezwanie do Kościołów, by na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej
i globalnej znalazły odpowiednie formy wyrażania jedności; dzięki temu
ujawniłaby się koinonia, koinonia jeszcze niedoskonała, która już istnieje między
Kościołami.
Uwieńczeniem procesu recepcji mogłoby być przygotowanie podręcznika,
w którym byłyby zawarte najważniejsze deklaracje konwergencji oraz propozy
cje modeli ułatwienia rozmów między Kościołami.
Tłumaczenie: Karol Karski

FORMACJA EKUMENICZNA
REFLEKSJE I SUG ESTIE EK UM ENICZNE
Dokument Studyjny Wspólnej Grupy Roboczej
Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów (1993)
Wstęp
Przyjmuje się powszechnie, że Ewangelia zawiera imperatyw ekumeniczny.
Jednak niewątpliwym faktem jest również to, że wciąż dalecy jesteśmy od
osiągnięcia celu jedności. W kontekście tej sprzeczności Wspólna Grupa
Robocza (WGR) Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów
(ŚRK) w 1985 roku postanowiła zająć się kwestią formacji ekumenicznej, aby
podnieść świadomość ekumeniczną ludzi. W protokole Wspólnej Grupy Robo
czej z tego posiedzenia stwierdzono: Dokument powinien mieć na uwadze szerokie
grono czytelników i stanowić część szerszego procesu promowania idei formacji
ekumenicznej. Powinien też zawierać wyjaśnienie, dlaczego należy dawać pierw
szeństwo formacji ekumenicznej oraz dołączyć stosowną dokumentację. Wszystko,
co stwierdza się na temat formacji ekumenicznej, należy opatrzyć podtytułem:
,,refleksje i sugestie ekumeniczne”, aby było jasne, że nie chodzi o wydawanie
poleceń tam, gdzie Kościoły działają na swoją własną odpowiedzialność.
Dokument ma charakter edukacyjny i powinien pobudzać refleksję ekume
niczną, która jest integralną częścią procesu formacji ekumenicznej. Wiąże się to
z przekonaniem, że w sercu formacji ekumenicznej musi znajdować dię głęboka
duchowość.
Cieszymy się, że możemy ten dokument zalecić do dalszych studiów.
Biskup Alan C. Clark
Metropolita Elias Audi
Koordynatorzy Wspólnej Grupy Roboczej
Imperatyw ekumeniczny
1.
W swojej modlitwie arcykapłańskiej Jezus modlił się za tych, którzy uwierzą
w niego: Aby wszyscy byli jedno, ja k Ty Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni
w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posiałeś. A Ja dałem im chwałę,
którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy (J 17- 21-22). Uczniowie
Chrystusa nie tworzą sami jedności, do której zostali powołani. Jest ona raczej
wolą Chrystusa względem nich, aby ukazywali światu jedność otrzymaną
w Chrystusie, tak aby świat mógł uwierzyć. Jest to jedność ugruntowana we
wspólnocie, która istnieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz ją
odzwierciedlająca. Tak więc imperatyw ekumeniczny i posłannictwo Kościoła są
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ze sobą nierozdzielnie splecione, a dzieje się tak ze względu an zbawienie
wszystkich. Eschatologiczna wizja przeobrażenia i jedności rodzaju ludzkiego
dostarcza ekumenicznemu działaniu trwałej inspiracji.
Nieposłuszeństwo wobec imperatywu
2. Jednakże od samego początku swojej historii Kościół dotknięty został
wieloma podziałami. Najwcześniejsza wspólnota chrześcijańska w Koryncie
doświadczyła napięć i braku jedności (1 Kor 1,10-17). Po Soborze w Efezie (431)
i Chalcedonie (451) znaczna część Kościoła na Wschodzie przestała być we
wspólnocie z resztą Kościoła.
W 1054 r. nastąpił wielki rozłam pomiędzy Kościołem Wschodu a Kościołem
Zachodu. Jakby tego było mało, Kościół zachodni nieszczęśliwie podzielił się
w okresie Reformacji. Do dzisiaj trwają nie tylko stare podziały, ale też pojawiły
się nowe.
Niezależnie od tego, jakie są przyczyny tych podziałów, to jednak sprzeci
wiają się one modlitwie arcykapłańskiej Pana, a Paweł uważa je za grzeszne
i wzywa: A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście
wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między nami rozłamów, lecz abyście byli
zespoleni jednością myśli i jednością zdania (1 Kor 1,10).
3. W tej sytuacji formacja ekumeniczna jest sprawę szczególnie pilną, gdyż
stanowi część wysiłków zmierzających do przezwyciężenia podziałów
chrześcijan, które są grzechem i skandalem, a ponadto stawiają pod znakiem
zapytania wiarygodność Kościoła i jego misji.
Przykłady doniosłych odpowiedzi na imperatyw ekumeniczny
4. Tak jak jest tragiczna historia nieposłuszeństwa wobec imperatywu ekumeni
cznego, tak też są wyraźne dowody, że Kościoły świadome swego wezwania do
jedności, ciągle na nowo stają w obliczu konsekwencji podziałów. Próby
pojednania między Wschodem i Zachodem miały miejsce w XIII i XV wieku.
Także w wiekach następnych były głosy wzywające Kościoły do porzucenia
podziałów i nieprzyjaźni; podejmowano też stosowne działania. Na początku tego
wieku najnowsza historia ekumenizmu otrzymała silne bodźce ze Światowej
Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910). W 1920 r. Patriarchat ekumeniczny
opublikował pismo, w którym proponował ustanowienie „koinonia Kościołów”,
pomimo doktrynalnych różnic między Kościołami. Pismo było dobitnym i jak
najbardziej na czasie przypomieniem, że świat chrześcijańskijest nieposłuszny woli
Pana i Zbawiciela, jeżeli nie ukazuje światu jedności Ludu Bożego i Ciała Chrystusa.
W tym samym czasie anglikanie i katolicy rozpoczęli dialog teologiczny zwany
„rozmowami z Malines”; ponadto odbyły się pierwsze światowe konferencje Życia
i Działania (Sztokholm 1925) oraz Wiary i Ustroju (Lozanna 1927).
5. Kolejnym odwołaniem się w czasach współczesnych do imperatywu
ekumenicznego było spotkanie w Amsterdamie, podczas którego oficjalnie
powołano Światową Radę Kościołów. Temat tego spotkania był niezwykle
znaczący: Zamęt w świecie a plan Boży zbawienia świata. Długi proces, który
znalazł swoje zwieńczenie w narodzinach ŚRK, ukazuje wielorakie odpowiedzi
na imperatyw ekumeniczny, w którym otwarcie zadeklarowano, że odnowione
zobowiązanie na rzecz una sancta (jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół)
oraz modlitwa Jezusa bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi należą do
stałych elementów życia Kościołów.
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6. Następnym ważnym punktem orientacyjnym na ekumenicznej drodze była
zapowiedź zwołania biskupów katolickich na II Sobór Watykański, dokonana
przez papieża Jana XXIII 25 stycznia 1959 r. w święto nawrócenia św. Pawła.
Papież Jan XXIII otworzył Sobór w październiku 1962 r. Sobór ten miał wielkie
znaczenie dla postępu ekumenicznego i dał Kościołowi katolickiemu możliwość
udziału w wielostronnym dialogu prowadzonym w ramach Komisji Wiara i Ustrój
oraz zaangażowania się w wiele dialogów dwustronnych, które dzisiaj w sposób
istotny charakteryzują ekumeniczną scenę. Wiele rozmów bilateralnych pomiędzy
różnymi Kościołami świadczy o wzrastającej przydatności kontaktów między
Kościołami i Tradycjami, między którymi w ciągu wieków nie było zgody.
7. Miały również miejsce historyczne i symboliczne wydarzenia, które wyraźnie
przyczyniły się do przezwyciężenia starych podziałów. Na przykład, 7 grudnia
1965 r. papież Paweł VI i patriarcha Atenagoras, podczas uroczystości w Rzymie
i Konstantynopolu, przedsięwzięli kroki, aby wymazać z pamięci i życia
Kościołów formułę ekskomuniki, która stała się w 1054 r. bezpośrednią przyczyną
wielkiej schizmy pomiędzy Kościołem w Rzymie i Kościołem w Konstantynopolu.
Co więcej, ikona apostołów Piotra i Andrzeja trwających w uścisku — Piotr jest
patronem w Rzymie a Andrzej patronem Kościoła w Konstantynopolu — którą
patriarcha ekumeniczny podarował papieżowi, ukazuje w formie artystycznej
i religijnej pojednanie pomiędzy Kościołem Wschodu i Zachodu. Dalszym
przykładem postępu w ekumenizmie są odpowiedzi wielu Kościołów na dokument
Komisji Wiara i Ustrój pt. Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowne, będący
efektem wielostronnego dialogu ekumenicznego.
Imperatyw, stałe wezwanie
8. Powyższe momenty historyczne w życiu Kościoła jawią się jako przylądki
w ekumenicznym krajobrazie i świadczą o tym, że pomimo uporczywego trwania
w podziałach, co wymaga pokuty, Kościoły ponownie uświadamiają sobie
potrzebę życia w jedności, o której mówi Pismo Święte i którą nakazuje wola
Pana wobec Kościoła. Rzeczywiście można zauważyć, że stosunki pomiędzy
Kościołami zmieniły się radykalnie: przechodząc od izolacji i wrogości do
wzajemnego szacunku, współpracy i dialogu, a nawet wspólnoty eucharystycznej
pomiędzy kilkoma Kościołami wywodzącymi się z czasów Reformacji. Lud Boży
od nowa słyszy wezwanie, abyście postępowali, ja k przystoi na powołanie wasze,
z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju (Ef 4, 1-3). Te i inne
osiągnięcia są krokami ku widzialnej jedności, która jako koinonia jest dana
i wyrażona we wspólnym wyznawaniu jednej wiary apostolskiej, wzajemnym
uznaniu i uczestnictwie we chrzcie, Eucharystii i posługiwaniach, wspólnej
modlitwie, świadectwie i służbie w świecie oraz soborowych formach naradzania
się i podejmowania decyzji.I.
II. Formacja ekumeniczna: co przez nią rozumiemy?
9.
W duchu ekumenizmu musimy przyznać, że przez długi czas pozo
stawaliśmy nieposłuszni wobec ekumenicznego imperatywu. Formacja ekumeni
czna jest .ciągle na nowo podejmowanym procesem uczenia się w różnych
Kościołach lokalnych i wspólnotach o zasięgu światowym. Jej celem jest
udzielanie informacji i prowadzenie ludzi w ruchu ekumenicznym, który
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— inspirowany przez Ducha Świętego — poszukuje widzialnej jedności
chrześcijan.
Pielgrzymka ku jedności umożliwia wzajemne dzielenie się i wzajemną
krytykę, dzięki czemu wzrastamy. Taka postawa wobec jedności daje zakorze
nienie w Chrystusie oraz we własnej tradycji, ułatwiając jednocześnie odkrycie
i uczestnictwo w bogactwie innych tradycji chrześcijańskich i humanistycznych.
Proces badań
10. Tego rodzaju odpowiedź na imperatyw ekumeniczny wymaga cierp
liwych, pokornych i stałych badań, prowadzonych wspólnie z ludźmi żyjącymi
w innych tradycjach, na temat bolesnej sytuacji podziału. Ukażą one głębię
naszych podziałów, a także wprowadzą na wyżyny jedność już istniejącą
w Trójjedynym Bogu oraz jedność, którą mamy nadzieję osiągnąć. Zatem
formacja ekumeniczna jest także procesem edukacji, dzięki któremu kierujemy
się ku Bogu, procesem danym wszystkim chrześcijanom i wszystkim ludziom,
w duchu odnowionej wierności wobec naszej chrześcijańskiej misji.
Proces uczenia się
11. Formacja ekumeniczna jako proces uczenia się wiąże się z wykorzys
taniem doświadczenia, wiedzy, zdolności, umiejętności i religijnej pamięci
wspólnoty chrześcijańskiej — celem wzajemnego ubogacenia i pojednania.
Proces ten można rozpocząć zarówno oddzielnymi kursami na temat historii
i głównych problemów ekumenizmu, jak i włączyć te zagadnienia do programów
na każdym etapie kształcenia prowadzonego przez Kościół. Formacja ekumeni
czna powinna być tym, co nadaje ton i wyznacza perspektywy każdego
nauczania i ze względu na nią można żądać zmian w ukierunkowaniu naszych
instytucji wychowawczych, systemów i programów.
12. Formacja i wykształcenie w pewnym stopniu zależą od całości przyj
mowanej wiedzy. Wiedza jest rzeczywiście ważna; lecz formacja i wykształcenie
musi łączyć się ze zwiększoną gotowością do^ życia na sposób ekumeniczny.
W 1952 r. w Lund (Szwecja) odbyła się Trzecia Światowa Konferencja do Spraw
Wiary i Ustroju Kościoła. Oświadczenie tam wypracowane może służyć jako
tekst reprezentatywny: Wiara w jeden Kościół Chrystusa, której nie uzupełniają
czyny posłuszeństwa, jest martwa. Są prawdy o naturze Boga i Jego Kościele, które
pozostaną na zawsze niedostępne dla nas, o ile nie będziemy działać wspólnie, na
miarę jedności, która już między nami istnieje. Dlatego też gorliwie prośmy nasze
Kościoły, ażeby zastanowiły się, czy robią wszystko co powinny, ażeby ukazać
jedność Ludu Bożego. Czy Kościoły nie powinny pytać siebie o to, czy okazują
wystarczająco dużo zapału do nawiązania rozmów z innymi Kościołami i czy nie
powinny działać wspólnie we wszystkich sprawach oprócz tych, w których głębokie
różnice przekonań wymagają oddzielnego działania? ... Posłuszeństwo Bogu
wymaga, aby Kościoły dążyły do jedności w swojej misji wobec świata.
Proces dla wszystkich
13. Zatem w dążeniu do jedności chrześcijańskiej formacja ekumeniczna
znajduje się nie tylko w oficjalnych programach edukacyjnych, lecz także
w codziennym życiu Kościoła i ludzi. Wprawdzie formacja całego Ludu Bożego
jest niezbędna, a nawet konieczna, to jednak podkreślamy, że wręcz strategiczą
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wagę ma pierwszeństwo formacji ekumenicznej tych, którzy są szczególnie
odpowiedzialni za posługiwanie i kierownictwo w Kościele. W tym sensie
teologowie, duchowni i ci, na których spoczywa odpowiedzialność za Kościół,
wyjątkowo potrzebują formacji ekumenicznej oraz ponoszą za nią szczególną
odpowiedzialność.
14. Ekumeniczna formacja tych, którzy odpowiadają za kształtowanie
i wychowanie przyszłych przywódców kościelnych, mogłaby obejmować studia
z zakresu historii ekumenizmu oraz studia nad dokumentami wypracowanymi
w bieżących dialogach dwustronnych i wielostronnych. Ponadto ekumeniczne
spotkania i konferencje, zwłaszcza naukowców, mogą stać się miejscem tworze
nia sprzyjającego klimatu. Wzajemne odwiedziny studentów teologii w czasie
trwania nauki mogą przyczynić się do pogłębienia znajomości zarówno innych
tradycji, jak i swojej własnej.
Wyraz ekumenicznej duchowości
15. Z imperatywu ekumenicznego wynika, że proces formacji w dziedzinie
ekumenizmu powinien opierać się na duchowości ekumenicznej oraz ją wyrażać.
Proces ten jest duchowy w tym sensie, że otwiera się na modlitwę Jezusa
0 jedność oraz podpowiedzi Ducha Świętego, który jedna i łączy wszystkich
chrześcijan.
Proces ten jeszcze w innym sensie jest duchowy, prowadzi bowiem do pokuty
za dawne nieposłuszeństwo wobec imperatywu ekumenicznego, które wyraziło
się w kłótniach i wrogości między chrześcijanami. Ekumeniczna duchowość we
wspólnej modlitwie i innych środkach wspierających ekumeniczną formację
zaprasza wszystkich do nawrócenia i zmiany sposobu myślenia, które są duszą
pracy na rzecz przywrócenia jedności.
Co więcej, proces jest duchowy również w tym sensie, że dąży do nowego stylu
życiu, który cechuje ofiarna miłość, współczucie, cierpliwość wobec innych
1 tolerancja. Poszukiwanie takiego stylu życia może łączyć się z zapoznaniem
studentów z duchowymi tekstami, modlitwami i pieśniami innych Kościołów,
stawiając sobie za cel (i mając nadzieję, że tak się stanie) skuteczną zmianę sposobu
myślenia i postawy wobec innych, co samo w sobie jest darem Ducha Świętego.
Tego rodzaju wysiłki pomogą pogłębiać wzajemne zaufanie, umożliwią wspólne
uczenie się pozytywnych aspektów każdej innej tradycji, co pozwoli żyć twórczo ze
świadomością realności podziałów i cierpienia, które ze sobą niosą.
16. Formacja ekumeniczna jest częścią procesu budowania wspólnoty
w jednym domostwie Boga, wspierającym się na zaufaniu, którego ośrodkiem
jest Jezus Chrystus, Pan i Zbawca. Potrzebna jest — między innymi — ducho
wość zaufania, która pomoże przezwyciężyć, ze względu na Chrystusa, lęk przed
zapoznaniem się z innymi tradycjami.I.
III. Formacja ekumeniczna: jak ją realizować?
Pedagogika oparta na wspólnocie
17.
Ponownie kładzie się nacisk na rozumienie Kościoła jako wspólnoty, np.
obraz Kościoła jako Ciała Chrystusa oznacza dokonywanie rozróżnień w jed
nym ciele, które jednak zostało stworzone do jedności. Stąd najbardziej
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dynamiczny ekumenizm ma charakter relacyjny. Odpowiadamy w wierze
i nadziei Bogu, który pierwszy nawiązuje z nami relacje. Bóg wychodzi do nas
z miłością i nam nakazuje miłować się wzajemnie (M k 12, 29-31). Odpowiedź
należy dać całym sercem. Dlatego też, ażeby pomóc chrześcijanom odpowiedzieć
szczerze na imperatyw ekumeniczny, musimy poszukiwać sposobów odniesienia
modlitwy Jezusa (J 17, 20-24) do naszych serc i umysłów, do uczuciowych
i poznawczych wymiarów tkwiących w nas samych. Należy pomóc zrozumieć
chrześcijanom, że miłować Jezusa to znaczy również miłować wszystko to, za co
Jezus się modlił, dla czego żył, umarł i zmartwychwstał, po to, aby zebrać wjedno
rozproszone dzieci Boże (711, 52), by jedność Jego uczniów były rzeczywistym
znakiem jedności wszystkich ludzi.
18.
Koinonia czy wspólnota, będąca podstawową wizją Kościoła, domaga się
próby rozwinięcia wspólnych ekumenicznych perspektyw w dziedzinie eklez
jologii. Jedność nie jest ujednoliceniem, lecz wspólnotą w bogatej różnorodności.
Dlatego też niezbędne jest wspólne badanie granic uprawnionej różnorodności.
W tym względzie szczególnej wiedzy wymaga religijny i społeczno-kulturowy
kontekst, w którym odbywa się ekumeniczna formacja. Tam, gdzie jakiś Kościół
stanowi zdecydowaną większość, pożądana jest szczególna wrażliwość ekumeni
czna.
Wyjście ku wszystkim i każdemu z osobna
19. Wiarygodność chrześcijańskiej jedności pośród podzielonego świata
ostatecznie zależy od działania Ducha Świętego, który pragnie uczestnictwa
każdego z nas. Bóg przemawia do nas dzisiaj słowami, które skierował do
Adama i Ewy: gdziejesteście? (Rdz 3,9) oraz do Kaina: gdzie jest twój brat...? (Rdz
4,9). Wszyscy chrześcijanie powinni uświadomić sobie i innym, kim są ich siostry
i bracia oraz czy znajdują się w stosunku do nich blisko czy daleko (E f 2,17).
Trzeba dopomóc chrześcijanom, by wyszli na spotkanie innym oraz wspólnie się
zaangażowali. Zaangażowanie i uczestnictwo jest decydujące w całej formacji
ekumenicznej.
20. W chrześcijańskiej odpowiedzi Bogu i na imperatyw ekumeniczny, który
pochodzi od Boga, nie ma czegoś takiego jak niewielu zamiast wielu. Odpowiedź
na modlitwę Jezusa musi być odpowiedzią każdego z osobna i wszystkich razem.
Dlatego też wzrastanie ku ekumenicznemu myśleniu i odczuwaniu jest istotne dla
każdego z osobna i dla wszystkich razem, ponadto wprowadzenie formacji
ekumenicznej oraz troska o nią są absolutnie konieczne na każdej płaszczyźnie
kościelnej wspólnoty, kościelnego życia, działania i aktywności; na każdym
poziomie kształcenia (szkoły, gimnazja, uniwersytety, wydziały teologiczne,
seminaria, wspólnoty religijne i zakonne, centra edukacyjne dla duszpasterzy
i świeckich; liturgie niedzielne, homilie i katechezy).
Zobowiązanie do uczenia się we wspólnocie
21. Formacja ekumeniczna musi być istotną cechą każdego programu
teologicznego nauczania i należy uważać, by nie stała się czymś przeznaczonym
tylko dla jednostek. Trzeba podjąć zobowiązanie uczenia się we wspólnocie.
Składać się ono będzie z kilku czynników: a) uczenie się o różnych tradycjach, od
nich i z nimi; b) modlitwa o chrześcijańską jedność gdziekolwiek i kiedykolwiek
to możliwe, a także modlitwa jednych za drugich; c) składanie wspólnego
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chrześcijańskiego świadectwa poprzez wspólne działanie oraz d) wspólna walka
z bolesnymi podziałami. W związku z tym należy zachęcać różne instytucje,
zajmujące się teologicznym nauczaniem, do wspólnego udziału w programach
formacyjnych. Ekumeniczna współpraca podczas realizacji wspólnych pro
jektów jest innym ważnym aspektem ekumenicznej formacji. Dążenie do
jedności chrześcijan powinno być zawsze motywem takiego wspólnego działania.
22.
Odnowienie zobowiązania na rzecz formacji ekumenicznej nie oznacza
zacierania różnic ani odrzucenia wyjątkowych cech naszych własnych tradycji
eklezjalnych. Powinno jednak pociągać za sobą wspólne przyjrzenie się dziejom,
a zwłaszcza tym wydarzeniom, które doprowadziły do podziałów między
chrześcijanami. Nie wystarczy ubolewać, że w przeszłości polemiki splamiły
nasze dzieje; formacja ekumeniczna powinna dążyć do wyeliminowania polemik
oraz do dalszego wzajemnego zrozumienia, pojednania i uzdrowienia pamięci.
Dłużej nie powinniśmy być obcy dla siebie, gdyż jesteśmy domownikami Boga
(E f 2,19).
Otwarcie na inne religie
23. W tym świecie dzielą ludzi również i granice religijne. Dlatego formacja
ekumeniczna musi dotyczyć także kwestii pluralizmu religijnego i sekularyzmu
oraz informować o międzyreligijnym dialogu, którego celem jest głębsze
wzajemne porozumienie w dążeniu do światowej wspólnoty. Musi jednak być
oczywiste to, że międzyreligijny dialog — z innymi religiami światowymi takimi,
jak islam, buddyzm, hinduizm etc. — stawia sobie cele, które różnią się od celów
dialogu między chrześcijanami. Poświęcając temu dialogowi baczną uwagę,
chrześcijanie muszą dokładnie odróżnić go od dialogu ekumenicznego.
24. Duch tolerancji i dialogu musi docierać do pomieszczeń kościelnych,
a także na ulice, gdzie ludzie odczuwają napięcia wynikające ze spotkania
różnych tradycji. Wiara, że Bóg stwarza i utrzymuje w istnieniu, domaga się od
chrześcijan, aby uczynili wszystko, co w ich mocy, na rzecz wolności, praw
człowieka, sprawiedliwości i pokoju, przez co bylibyśmy posłuszni woli Boga,
przyczyniając się aktywnie do odnowienia ruchu na rzecz solidarności międzylu
dzkiej.
Używanie środków masowego przekazu
25.
W dzisiejszym poszukiwaniu jedności należy wziąć poważnie pod uwagę
względnie nowy czynnik: naukowo-techniczne zdobycze, a zwłaszcza rewolucję
w dziedzinie środków łączności. Świat stał się globalną wioską, w której ludzie,
kultury i religie, a także wyznania chrześcijańskie, które kiedyś były daleko od
siebie, teraz są za następnymi drzwiami. Spostrzeżenie „innego” jest nie do
uniknięcia i musimy zgadzać się wzajemnie na siebie, by móc przeżyć i żyć
w pokoju. Możliwości, które dają środki masowego przekazu, mogą się okazać
pomocne w krzewieniu ekumenicznego ducha.
Media mogą być wyjątkowo ważnym środkiem formacji ekumenicznej
i należy korzystać z wielu możliwości, jakie dają, w celu promowania formacji
ekumenicznej. Jednakże świat mediów kieruje się swoją własną polityką
i wartościami, dlatego też jest narzędziem ambiwalentnym. Należy zatem
kierować się krytyczną roztropnością przy wykorzystywaniu mediów do celów
ekumenicznych.

76

WSPÓLNY DOKUM ENT WATYKANU I ŚRK
Wnioski: Formacja ekumeniczna a wspólne świadectwo

26.
Ekumenizm nie jest dla Kościołów sprawą dobrowolną. Zgodnie z wolą
Chrystusa i ze względu na świat Kościoły mają być przed wszystkimi narodami
rzeczywistym znakiem obecności i miłosierdzia Boga. Wejście podzielonych
Kościołów do podzielonego świata podkopuje ich wiarygodność, gdy głoszą, że
służą powszechnej jedności i pojednaniu. Imperatyw ekumeniczny musi być
słyszany wszędzie i zewsząd należy oczekiwać nań odpowiedzi. Taka odpowiedź
bez wątpienia wymaga odpowiedniej formacji ekumenicznej, która pomoże
Ludowi Bożemu złożyć przed wszystkimi ludźmi wspólne świadectwo, wska
zując wizję nowego nieba i nowej ziemi (Ap 21,1).
Tłumaczyła Iga Czaczkowska
Wszystkie cytaty według: Biblia to jest Pismo Święte Starego Nowego
Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1981.

UNIATYZM, METODA UNIJNA PRZESZŁOŚCI
A OBECNE POSZUKIWANIE PEŁNEJ WSPÓLNOTY
Dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego
między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym
Baiamand 1993
Wstęp
1. Na wniosek Kościoła prawosławnego przerwano normalny tok dialogu
teologicznego z Kościołem katolickim, aby zająć się niezwłocznie zagadnieniem
zwanym „uniatyzmem” .
2. Na temat metody zwanej „uniatyzmem” oświadczono we Freising
(czerwiec 1990), że odrzucamy jąjako metodę poszukiwania jedności, ponieważ jest
przeciwna wspólnej tradycji naszych Kościołów.
3. Jeśli chodzi o wschodnie Kościoły katolickie, jest rzeczą jasną, że mają one,
jako część wspólnoty katolickiej, prawo do istnienia i działania, aby zaspokajać
duchowe potrzeby swoich wiernych.
4. Dokument opracowany w Ariccia przez mieszany komitet koordynacyjny
(czerwiec 1991) i uzupełniony w Baiamand (czerwiec 1993) określa naszą metodę
w obecnym poszukiwaniu pełnej wspólnoty, podając tym samym racje za
wykluczeniem „uniatyzmu” jako metody.
5. Niniejszy dokument zawiera dwie części: 1) zasady eklezjologiczne i 2)
wskazania praktyczne.
Zasady eklezjologiczne
6. Podział między Kościołami Wschodu i Zachodu nie tylko nigdy nie stłumił
pragnienia jedności chcianej przez Chrystusa, lecz często sytuacja ta, przeciwna
naturze Kościoła, była dla wielu okazją do żywszego uświadomienia sobie
konieczności urzeczywistnienia tej jedności, aby dochować wierności przykaza
niu Pana.
7. W ciągu wieków podejmowano różne próby przywrócenia jedności.
Usiłowano osiągnąć ten cel różnymi drogami, czasem soborowymi, zależnie od
sytuacji politycznej, historycznej, teologicznej i duchowej każdej epoki. Niestety,
żaden z tych wysiłków nie zdołał przywrócić pełnej wspólnoty między Kościołem
zachodnim i wschodnim, a czasem nawet zaostrzały one sprzeciwy.
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8. Podczas czterech ostatnich stuleci, w różnych regionach Wschodu podjęto
inicjatywy pochodzące od wewnątrz niektórych Kościołów oraz z impulsu
czynników zewnętrznych, celem przywrócenia wspólnoty między Kościołem
wschodnim i zachodnim. Inicjatywy te doprowadziły do zjednoczenia pewnych
wspólnot ze Stolicą Rzymską i pociągnęły za sobą, jako następstwo, zerwanie
wspólnoty z macierzystymi Kościołami wschodnimi. Dokonało się to nie bez
interwencji interesów pozakościelnych. W ten sposób powstały katolickie
Kościoły wschodnie i zaistniała sytuacja, która stała się źródłem konfliktu
i cierpień najpierw dla prawosławnych, lecz także dla katolików.
9. Niezależnie od intencji i autentyczności woli dochowania wierności
poleceniu Chrystusa: aby wszyscy byli jedno, których wyrazem były te częściowe
unie ze Stolicą Rzymską, należy stwierdzić, iż nie osiągnięto przywrócenia
jedności między Kościołem wschodnim i Kościołem zachodnim i że podział
istnieje nadal, zaogniony wskutek tych prób.
10. Powstała w ten sposób sytuacja spowodowała w rzeczywistości napięcie
i sprzeciwy. Stopniowo, podczas dziesięcioleci następujących po tych uniach,
działalność misyjna zmierzała do postawienia wśród swoich priorytetów wysiłku
nawracania innych chrześcijan, indywidualnie lub grupowo, aby „sprowadzić”
ich ponownie do swojego własnego Kościoła. Aby usprawiedliwić tę tendencję,
będącą źródłem prozelityzmu, Kościół katolicki rozwinął wizję teologiczną,
wedle której uważał sam siebie za jedynego depozytariusza zbawienia. Wskutek
reakcji, Kościół prawosławny przejął z kolei tę samą wizję, wedle której
zbawienie jest tylko w nim. Aby zapewnić zbawienie „braci odłączonych” ,
zdarzało się nawet, iż ponownie chrzczono chrześcijan i zapominano o wymo
gach wolności religijnej osób oraz ich aktu wiary; na tę perspektywę ówczesna
epoka była mało wrażliwa.
11. Z drugiej strony, niektóre władze świeckie podjęły próby sprowadzenia
katolików wschodnich do Kościoła ich ojców. W tym celu nie wahały się, jeśli
nadarzała się ku temu okazja, posługiwać się niedopuszczalnymi środkami.
12. Ze względu na sposób, w jaki katolicy i prawosławni patrzą ponownie na
swoje odniesienie do misterium Kościoła i odkrywają siebie na nowo jako
Kościoły siostrzane — ta forma „apostolatu misyjnego” , wyżej opisana, którą
nazwano „uniatyzmem” nie może być już przyjęta ani jako metoda do
zastoswania, ani jako model jedności poszukiwanej przez nasze Kościoły.
13. Faktycznie, zwłaszcza od konferencji wszechprawosławnych i Soboru
Watykańskiego II, ponowne odkrycie i rewaloryzacja Kościoła jako wspólnoty
zarówno wśród prawosławnych jak i katolików dokonały radykalnej zmiany
perspektyw, a tym samym i postaw. Z jednej i drugiej strony uznaje się, że to, co
Chrystus powierzył swojemu Kościołowi — wyznanie wiary apostolskiej,
uczestnictwo w tych samych sakramentach, zwłaszcza zaś w jednym kapłaństwie
sprawującym jedyną ofiarę Chrystusa, sukcesja apostolska biskupów — nie
może być uważane za wyłączną własność jednego z naszych Kościołów. W tym
kontekście jest rzeczą oczywistą, iż wyklucza się ponowne udzielanie chrztu.
14. Oto racja, dla której Kościół katolicki i Kościół prawosławny uznają się
wzajemnie jako Kościoły siostrzane, razem odpowiedzialne za utrzymanie
Kościoła Bożego w wierności względem Bożego planu, szczególnie w tym, co
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dotyczy jedności. Wedle słów papieża Jana Pawła II, ekumeniczny wysiłek
Kościołów siostrzanych Wschodu i Zachodu oparty na dialogu i modlitwie dąży
do całkowitej i pełnej wspólnoty, która nie byłaby wchłonięciem, ani stopieniem,
lecz spotkaniem w prawdzie i miłości (por. Slavorum Apostoli, nr 27).
15. Skoro stanowczo uznajemy nienaruszalną wolność osób i powszechny
obowiązek przestrzegania wymogów sumienia, w dążeniu do przywrócenia
jedności nie chodzi o nawracanie osób z jednego Kościoła do drugiego, aby
zapewnić im zbawienie. Chodzi o urzeczywistnienie razem woli Chrystusa wobec
Jego uczniów oraz zamysłu Boga względem Jego Kościoła przez wspólne
poszukiwanie pełnej zgody między Kościołami co do treści wiary i jej implikacji.
Wysiłek ten jest kontynuowany w obecnym dialogu teologicznym. Niniejszy
dokument stanowi konieczny etap w tym dialogu.
16. Wschodnie Kościoły katolickie, które zechciały przywrócić pełną
wspólnotę ze Stolicą Rzymską i pozostały jej wierne mają prawa i obowiązki
związane z tą wspólnotą, której są częścią. Ich postawę względem Kościołów
prawosławnych określają zasady potwierdzone przez Sobór Watykański II,
a wprowadzone w życie przez papieży, którzy wskazali na ich konsekwencje
praktyczne w różnych dokumentach opublikowanych od tamtego czasu.
Potrzeba zatem, żeby Kościoły te zostały włączone, zarówno na płaszczyźnie
lokalnej jak i powszechnej, do dialogu miłości we wzajemnym poszanowaniu
i odnalezionym na nowo wzajemnym zaufaniu oraz żeby weszły w dialog
teologiczny ze wszystkimi jego implikacjami praktycznymi.
17. W tej atmosferze, powyższe uwagi i wskazane poniżej reguły praktyczne
— w miarę jak zostaną skutecznie przyjęte i wiernie zachowane — są w stanie
doprowadzić do właściwego i definitywnego rozwiązania trudności, jakich
wschodnie Kościoły katolickie przysparzają Kościołowi prawosławnemu.
18. W związku z tym stwierdził papież Paweł VI w swoim przemówieniu
w Fanarze, w lipcu 1967 r., że to właśnie na tych, którzy przewodzą Kościołom, na
ich hierarchii, spoczywa obowiązek sprowadzenia Kościołów na drogę, która
wiedzie do odnalezienia pełnej wspólnoty. Winni to czynić, uznając siebie
i respektując jako pasterzy tej części owczarni Chrystusa, która jest im powierzona,
troszcząc się o spójność i wzrost Ludu Bożego, unikając wszystkiego, co mogłoby go
rozproszyć lub spowodować zamieszanie wjego szeregach (Tomos Agapis, nr 172).
W tym duchu papież Jan Paweł II i patriarcha ekumeniczny Dimitrios I razem
podkreślili: Odrzucamy wszelką formę prozelityzmu, wszelką postawę, która
byłaby lub mogłaby być odbierana jako brak szacunku (7 grudnia 1987).
Reguły praktyczne
19. Wzajemny szacunek między Kościołami znajdującymi się w trudnych
sytuacjach znacznie wzrośnie, w miarę jak zastosują się one do poniższych reguł
praktycznych.
20. Reguły te nie rozwiążą zajmujących nas problemów, jeśli nie będzie
najpierw, po jednej i po drugiej stronie, woli przebaczenia opartej na Ewangelii
i jeśli zabraknie w ustawicznym wysiłku odnowy ożywianego nieustannie
pragnienia, aby odnaleźć pełną wspólnotę, która istniała między Kościołami
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ponad tysiąclecie. Tu właśnie powinien spełniać swą rolę, z wciąż odnawianą
intensywnością i wytrwałością, dialog miłości, który jedynie może pokonać
wzajemne niezrozumienie i który stanowi niezbędny klimat do pogłębienia
dialogu teologicznego, pozwalającego dojść do pełnej wpólnoty.
21. Pierwszym krokiem jest położenie kresu wszystkiemu, co może sprzyjać
niezgodzie, pogardzie i nienawiści między Kościołami. Władze Kościoła katolic
kiego pomogą w tym celu wschodnim Kościołom katolickim oraz ich wspólnotom,
żeby i one również przygotowały pełną wspólnotę między Kościołem katolickim
i Kościołem prawosławnym. Władze Kościoła prawosławnego postępować będą
w podobny sposób względem swoich wiernych. Tak w miłości i sprawiedliwości
można będzie zaradzić niezmiernie złożonej sytuacji, która powstała w Europie
środkowej i wschodniej zarówno dla katolików jak i dla prawosławnych.
22. Działalność duszpasterska Kościoła katolickiego, tak łacińskiego jak i wscho
dniego, nie ma na celu nakłaniania wiernych do przechodzenia z jednego Kościoła
do drugiego, czyli nie zmierza do prozelityzmu wśród prawosławnych. Jej celem jest
zaspokajanie duchowych potrzeb swoich własnych wiernych, a nie wola ekspansji
kosztem Kościoła prawosławnego. W tej perspektywie, aby nie było już miejsca na
nieufność i podejrzliwość, konieczna jest wzajemna informacja o różnych zamierze
niach duszpasterskich, aby w ten sposób mogła rozpocząć się i rozwinąć współpraca
między biskupami i wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za nasze Kościoły.
23. Dzieje stosunków między Kościołem prawosławnym i wschodnimi
Kościołami katolickimi naznaczone zostały prześladowaniami i cierpieniami.
Jakiekolwiek były te cierpienia oraz ich przyczyny, nie usprawiedliwiają one żadnego
triumfalizmu. Nikt nie może chełpić się nimi lub czerpać z nich argumentów dla
oskarżania albo oczerniania innego Kościoła. Sam Bóg zna swoich prawdziwych
świadków. Jakakolwiek była przeszłość, należy ją pozostawić miłosierdziu Bożemu,
a wszystkie energie Kościołów powinny zdążać ku temu, aby teraźniejszość
i przyszłość stały się bardziej zgodne z wolą Chrystusa wobec jego uczniów.
24. Trzeba by również, i to z jednej i drugiej strony, aby biskupi oraz wszyscy
odpowiedzialni liczyli się skrupulatnie z wolnością religijną wiernych, którzy
powinni mieć możliwość swobodnego wyrażania swej opinii poprzez konsultację
i organizowanie się w tym celu. Wolność religijna wymaga rzeczywiście, aby
zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych wierni mogli wyrazić wybór i zadecydować
bez nacisku z zewnątrz, czy chcą być we wspólnocie albo z Kościołem pra
wosławnym, albo z Kościołem katolickim. Wolność religijna zostałaby naruszona,
gdyby pod pozorem pomocy finansowej przyciągano do siebie wiernych drugiego
Kościoła, obiecując im na przykład wykształcenie i korzyści materialne, których nie
mieliby w swoim własnym Kościele. W tyn kontekście trzeba organizować pomoc
społeczną za wspólną zgodą, podobnie jak i wszelką działalność dobroczynną, aby
zapobiec powstawaniu nowych podejrzeń.
25. Z drugiej strony konieczne poszanowanie wolności chrześcijańskiej
—jednego z najcenniejszych darów otrzymanych w Chrystusie — nie może stać
się okazją do podejmowania, bez uprzedniej konsultacji z osobami kierującymi
Kościołami, jakiegoś przedsięwzięcia duszpasterskiego, które dotyczy także
wiernych tych Kościołów. Nie tylko wykluczyć należy wszelki nacisk jakiegokol
wiek rodzaju; poszanowanie sumień powodowanych autentycznym motywem
wiary jest jedną z zasad kierujących troską pasterską tych, którzy są od
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powiedzialni za obydwa Kościoły i powinno stanowić przedmiot ich konsultacji
(por. Ga 5,13).
26. Dlatego należy poszukiwać otwartego dialogu i nawiązywać go przede
wszystkim między tymi, którzy na danym terenie ponoszą odpowiedzialność za
Kościoły. Osoby kierujące każdą ze wspólnot, której sprawy te dotyczą, utworzą
parytetowe komisje lokalne lub nadadzą skuteczność już istniejącym, aby
znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów i praktycznie urzeczywistnić to
rozwiązanie w miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jeżeli nie dojdzie się do
porozumienia w skali lokalnej, należy skierować sprawę do wyższych instancji
w postaci komisji mieszanych.
27. Nieufność łatwiej by znikła, gdyby obie strony potępiły przemoc tam,
gdzie wspólnoty stosują ją przeciwko wspólnotom Kościoła siostrzanego. Jak
tego domaga się Jego Świątobliwość papież Jan Paweł II w swoim liście z 31 maja
1991 r., trzeba absolutnie unikać wszelkiej przemocy i wszelkiego rodzaju
nacisku, gwoli poszanowania wolności sumienia. Obowiązkiem tych, którzy
kierują wspólnotami jest wspieranie wiernych w pogłębianiu lojalności wobec ich
własnego Kościoła i jego tradycji oraz pouczanie ich, że mają unikać nie tylko
przemocy, tak fizycznej jak słownej lub moralnej, ale także wszystkiego, co może
prowadzić do pogardy wobec innych chrześcijan i do antyświadectw,
urągających dziełu zbawienia, które jest pojednaniem w Chrystusie.
28. Wiara w rzeczywistość sakramentalną domaga się poszanowania wszyst
kich celebracji liturgicznych innych Kościołów. Posługiwanie się przemocą celem
zajęcia jakiegoś miejsca kultu jest sprzeczne z tym przekonaniem. Przekonanie to
wymaga wręcz, aby w pewnych oklicznościach ułatwiać celebrację innych
Kościołów oddając swoją własną świątynię do ich dyspozycji, za pośrednictwem
uzgodnienia pozwalającego odprawiać nabożeństwa na przemian o różnej porze,
w tym samym budynku. Co więcej, etyka ewangeliczna wymaga, aby po
wstrzymać się od deklaracji lub manifestacji mogących przedłużać stan konfliktu
i szkodzić dialogowi. Czy św. Paweł nie zachęca nas, aby przyjmować siebie
nazwajem, jak Chrystus przygarnął nas ku chwale Boga (por. Rz 15, 7)?
29. Biskupi i kapłani zobowiązani są przed Bogiem do respektowania
autorytetu udzielonego przez Ducha Świętego biskupom i kapłanom innego
Kościoła; dlatego winni unikać mieszania się w życie duchowe wiernych tegoż
Kościoła. Kiedy dla ich dobra współdziałanie okazuje się konieczne, wówczas
osoby odpowiedzialne powinny porozumieć się między sobą, ustalić dla tej
wzajemnej pomocy podstawy wyraźne i wszystkim znane, a następnie działać ze
szczerością i otwartością, respektując przy tym dyscyplinę sakramentalną
drugiego Kościoła. Z tego względu, żeby uniknąć wszelkich nieporozumień
i pogłębiać zaufanie między dwoma Kościołami, jest rzeczą konieczną, aby
biskupi katoliccy i prawosławni tego samego terytorium konsultowali się przed
urzeczywistnieniem przez katolików planów duszpasterskich, wymagających
utworzenia nowych struktur w regionach tradycyjnie zależnych od jurysdykcji
Kościoła prawosławnego. Jest to konieczne, aby uniknąć paralelnych działań
duszpasterskich, które narażone byłyby na ryzyko stania się szybko powodem
konkurencji lub nawet konfliktu.
30. Aby przygotować przyszłość relacji między dwoma Kościołami, pozo
stawiając za sobą przestarzałą eklezjologię powrotu do Kościoła katolickiego,
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związaną z problemem stanowiącym przedmiot niniejszego dokumentu, specjalną
uwagę skierować trzeba będzie na przygotowanie przyszłych kapłanów oraz tych
wszystkich, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w działalność apostolską
realizowaną tam, gdzie tradycyjnie zakorzeniony jest drugi Kościół. Ich edukacja
winna być obiektywna i pozytywna w stosunku do drugiego Kościoła. Wszyscy
powinni być najpierw pouczeni o sukcesji apostolskiej drugiego Kościoła oraz
0 autentyczności jego życia sakramentalnego. Tak samo należy zaoferować
wszystkim rzetelną i całościową prezentację historii, a zarazem dążyć do uzgod
nionej czy nawet wspólnej historiografii obydwu Kościołów. Tak można będzie
pomóc rozproszyć przesądy i uniknąć posługiwania się historią w sposób polemicz
ny. Taka prezentacja historii pozwoli uświadomić sobie, iż wina za rozejście się jest
podzielona i że pozostawiła ona głębokie rany po obydwu stronach.
31. Należy pamiętać o upomnieniu apostoła Pawła skierowanym do Koryn
tian (7 Kor 6, 1-7). Zalecał on chrześcijanom, aby rozstrzygali między sobą
swoje spory za pośrednictwem braterskiego dialogu, unikając w ten sposób
oddawania w ręce władz świeckich praktycznego rozwiązania problemów
między Kościołami lub wspólnotami lokalnymi. Odnosi się to w szczególności do
posiadania lub zwrotu dóbr kościelnych. Spraw tych nie należy uzasadniać
jedynie na podstawie minionych sytuacji lub opierać tylko na ogólnych zasadach
prawnych. Powinno się również uwzględnić złożoność obecnych sytuacji pas
toralnych i okoliczności lokalnych.
32. W tym właśnie duchu można podejść wspólnie do ponownej ewangelizacji
naszego zsekularyzowanego świata. Trzeba starać się o podawanie środkom
masowego przekazu obiektywnych wiadomości, zwłaszcza prasie religijnej, aby
uniknąć informacji nieścisłych lub tendencyjnych.
33. Jest rzeczą niezbędną, aby Kościoły wspólnie okazywały wdzięczność
1szacunek wszystkim — znanym i nieznanym, biskupom, kapłanom lub wiernym,
prawosławnym, katolikom wschodnim czy łacińskim — którzy cierpieli, wyznawali
swą wiarę i świadczyli o swej wierności względem Kościoła, i w ogóle wszystkim
chrześcijanom bez różnicy, którzy znosili prześladowanie. Ich cierpienia wzywają
z kolei nas do jedności i dawania wspólnego świadectwa, w odpowiedzi na modlitwę
Chrystusa, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył (J 17,21).
34. Zebrana na sesji plenarnej w Balamand Międzynarodowa Komisja Mieszana
do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i Kościołem
prawosławnym usilnie poleca, aby powyższe reguły praktyczne zostały wprowadzo
ne w czyn przez nasze Kościoły, łącznie ze wschodnimi Kościołami katolickimi,
które także wezwane są do udziału w tym dialogu. Dialog winien być kontynuowany
w pogodnej atmosferze, niezbędnej dla jego postępu na drodze ku przywróceniu
pełnej wspólnoty.
35. Wykluczając na przyszłość wszelki prozelityzm i wszelką wolę ekspansji
katolików kosztem Kościoła prawosławnego, Komisja ma nadzieję, że usunęła
przeszkodę, która skłoniła niektóre Kościoły autokefaliczne do zawieszenia swego
uczestnictwa w dialogu teologicznym i że Kościół prawosławny będzie mógł
w pełnym składzie kontynuować teologiczny trud, tak szczęśliwie zapoczątkowany.
Balamand (Liban), 23 czerwca 1993
Z oryginału francuskiego przełożył
Wacław Hryniewicz O M I

SOBORY EKUMENICZNE A AUTORYTET KOŚCIOŁA
I W KOŚCIELE
Oświadczenie Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej
Sandjberg, Dania, 10 lipca 1993
Oficjalny dialog luterańsko-prawosławny na płaszczyźnie światowej rozpoczął się
w 1981 r. Od tego czasu Wspólna Komisja Luterańsko-Prawosławna spotyka się
regularnie co dwa lata. Plonem spotkań są następujące dokumenty: „Objawienie
Boże” (1985), „Pismo i Tradycja” (1987), „Kanon i inspiracja Pisma Świętego”
(1989). Dokument, który publikujemy poniżej, powstał w wyniku dwóch ostatnich
posiedzeń: w Moskwie (1991) i w Sandjbergu (Dania, 1993).
Redakcja

1. Autorytet Kościoła opiera się na objawieniu zbawczym Boga w Jezusie
Chrystusie, poświadczonym w pismach Starego i Nowego Testamentu oraz
w Świętej Tradycji. Kościół jako Ciało Chrystusa ma poza tym pełnomocnictwo
Ducha Świętego. W 1985 r. Wspólna Komisja na posiedzeniu w Allentown
stwierdziła: Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie urzeczywistnia się w Kościele
i przez Kościół jako Ciało Chrystusa. Tajemnica zbawcza Wielkanocy i Zielonych
wiątek przyczyniła się do założenia Kościoła Nowego Testamentu, w którym bywa
przeżywane, zwiastowane i przekazywane dalej objawienie. Duch Święty troszczy
się o życie i wzrost Kościoła aż do dnia Sądu Ostatecznego przez zwiastowanie
Ewangelii uwzględniające bogactwo tradycji apostolskiej oraz przez dalsze jej
podawanie z miejsca na miejsce i z pokolenia na pokolenie nie tylko w słowach, lecz
przez całe życie Kościoła (par. 4).
2. Autorytet Kościoła różni się pod względem swojej istoty od autorytetu
świeckiego. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: Królowie
narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak,
lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który
przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który
u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja
jestem wśród was jako ten, który posługuje (Łk 22, 25-27). Wszelki autorytet
Kościoła i w Kościele jest zakorzeniony w dziele zbawczym Chrystusa, który za
nas oddał swe życie. Istnieje ścisła więź między autorytetem a soteriologią.
Autorytet Chrystusa, obecny w działalności misyjnej Kościoła(A/7 28, 18-20),
doznaje wsparcia ze strony Parekleta, który wprowadza wierzących we wszelką
prawdę (J 14, 26; 16, 7-14); autorytet ten jest przekazywany całemu Kościołowi
przez apostołów i ich następców. Zarówno prawosławni jak i luteranie potwier
dzają, że autorytet apostolski był sprawowany na soborach ekumenicznych
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Kościoła; biskupi męgli tam pełnić swoje obowiązki dzięki oświeceniu, które
otrzymali od Ducha Świętego. Sobory ekumeniczne są szczególnym darem Boga
dla Kościoła i dziedzictwem, które we wszystkich epokach zachowuje swoją
wiążącą moc. Dzięki soborom ekumenicznym Duch Święty umożliwił Kościołowi
zachowanie i głoszenie wiary, która raz tylko została przekazana świętym (Jud 3).
Sobory podawały dalej prawdę prorocką i apostolską, formułowały ją przeciw
herezjom swoich czasów i gwarantowały jedność Kościoła.
3. Siedem soborów ekumenicznych Kościoła pierwszych wieków było zgro
madzeniami biskupów Kościoła ze wszystkich prowincji Cesarstwa Rzymskiego;
chcieli oni objaśniać i wyartykułować wiarę apostolską. Chodzi tu o następujące
sobory: Nicejski I (325 r.), Konstantynopolitański I (381), Efeski (431),
Chalcedoński (451), Konstantynopolitański II (553), Konstantynopolitański III
(680-681), Nicejski 11,(787). W sprawie tych soborów posiedzenie na Krecie
w 1987 r. stwierdziło: Święta Tradycja jako ustawiczne działanie Ducha Świętego
w Kościele dochodzi do głosu w całym życiu Kościoła. Uchwały soborów
ekumenicznych i synodów lokalnych Kościoła, nauczanie świętych ojców, teksty
i ryty liturgiczne są szczególnie ważnymi i wiążącymi przejawami różnorodnego
działania Ducha Świętego (par. 8). Sobory ekumeniczne są sumą teologii
biblijnej, streszczeniem głównych tematów Świętej Tradycji. Mają one nie tylko
znaczenie historyczne, lecz są niezbędne dla życia kościelnego. Wiara i tradycja
apostolska, będące rezultatem zbawczego objawienia Boga w Chrystusie,
uzyskały potwierdzenie w konsensie zgromadzonych przedstawicieli Kościoła
działających pod przewodnictwem Ducha Świętego.
4. Nauki soborów ekumenicznych Kościoła pierwszych wieków mają znacze
nie normatywne dla wiary i życia naszych współcześnie działających Kościołów.
Trynitarne i chrystologiczne sformułowania tych soborów są nieodzowną
wskazówką dla zrozumienia zbawczego dzieła Boga w Chrystusie oraz podstawą
dla wszystkich późniejszych wyjaśnień dogmatycznych. Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary jest najbardziej znaną wypowiedzią dogmatyczną
soborów pierwszych stuleci; coraz częstsze posługiwanie się jego pierwotną
formą na Zachodzie sprawia, że staje się ono coraz żywszym węzłem łączącym
nasze Kościoły. Wyznanie to wywiera wpływ na treść modlitw i błogosławieństw
wypowiadanych w czasie naszych nabożeństw; dzięki posługiwaniu się nim
Kościół pozostał wierny objawieniu Boga w Trójcy Jedynego.
5. Sobory ekumeniczne podejmowały nie tylko decyzje w sprawie problemów
dogmatycznych, które zagrażały integralności Bożego objawienia i jedności
Kościoła; uchwalały one też canones (wytyczne), które dbały o dobry ład
w Kościele. Canones te ustanawiają ścisłą łączność między wiarą raz tylko
przekazaną świętym a koniecznością uregulowania życia kościelnego i struktur
kościelnych. Oroi (dekrety strzegące nauki wiary) strzegą nauczania Kościoła
w odniesieniu do zbawienia; kanony regulują różne aspekty życia kościelnego. Są
one praktycznymi przejawami oroi. Oba elementy są ściśle ze sobą związane jako
przejawy tej samej rzeczywistości. Jednak nie wszystkie decyzje w sprawach
kanonicznych mają ten sam autorytet jak decyzje w sprawach nauki wiary; ich
recepcja i zastosowanie w Kościołach prawosławnych i luterańskich miały różny
przebieg.
6. Sobory ekumeniczne zwoływano w celu zajmowania się specyficznymi
problemami, z którymi konfrontowane były Kościoły. Nie były one stałą, podług
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przepisów zwoływaną instytucją kościelną, lecz zgromadzeniami organizowany
mi ad-hoc, wówczas, gdy zachodziła taka potrzeba. Sobory ekumeniczne były
wydarzeniami charyzmatycznymi. Oświadczenia biskupów, oświeconych przez
Ducha Świętego, podlegały w następnych latach procesowi recepcji. Recepcja ta
odbywała się we wszystkich dziedzinach życia kościelnego — nabożeństwie,
katechezie i diakonii; miała miejsce także wówczas, gdy nie powoływano się
wyraźnie na sobory. Następowała ona także przez późniejsze dyskusje teologicz
ne, które objaśniały znaczenie terminów i wyrażeń sformułowanych na
wcześniejszych soborach. Godnym uwagi przykładem jest dyskusja teologiczna
po Nicei, która swój punkt kulminacyjny znalazła w dekretach i wyznaniach
wiary Soboru Konstantynopolitańskiego w 381 r.
7. Jako luteranie i prawosławni zapewniamy, ża nauki soborów ekumenicz
nych mają moc wiążącą dla naszych Kościołów. Sobory ekumeniczne strzegą
integralności nauki wiary niepodzielonego Kościoła w odniesieniu do zbaw
czego, oświecającego, usprawiedliwiającego i sławiącego działania Boga oraz
odrzucają herezje, które kwestionują dzieło zbawcze Boga w Chrystusie.
Prawosławni i luteranie mają jednak odmienną historię. Luteranie przyswoili
sobie Nicaeno-Constantinopolitanum z dodatkiem filioque. Siódmy Sobór eku
meniczny, tj. Sobór Nicejski II z 787 r., który odrzucił ikonoklazm i przywrócił
kult ikon w kościołach, nie należał do tradycji przejętej przez Reformację.
Luteranie odrzucili jednak ikonoklazm XVI stulecia, dokonując rozróżnienia
między czcią należną wyłącznie Bogu w Trójcy Jedynemu a innymi formami
uwielbienia (Konfesja Augsburska, par. 21).
Wspomniany sobór stał się lepiej znany dzięki badaniom historycznym.
Mimo to nie ma on dla luteranów tego samego znaczenia jak dla prawosławnych.
Luteranie i prawosławni są jednak zgodni co do tego, że Sobór Nicejski II uznał
sformułowania chrystologiczne wcześniejszych soborów; opisując rolę obrazów
(ikon) w życiu wierzących, w następujących słowach potwierdził rzeczywistość
inkarnacji odwiecznego Słowa Bożego: Im częściej nasz Pan Jezus Chrystus,
święta Boża Rodzicielka, dostojni aniołowie oraz wszyscy święci i błogosławieni
będą widziani w reprodukcji obrazów, tym częściej także ci, którzy je oglądają, będą
skłonni.do wspomnienia prototypów, obdarzania ich tęsknotą i okazywania im
należnej czci. Oczywiście, według naszej wiary nie przysługuje im prawdziwe
ubóstwienie, które jest zarezerwowane dla natury boskiej, lecz można je otoczyć
taką samą czcią, jaką oddaje się symbolowi kosztownego i życiodajnego krzyża,
świętym ewangeliarzom i pozostałym świętym przedmiotom, (definicja Soboru
Nicejskiego II).
8. Zgodność poglądów w sprawie autorytetu soborów ekumenicznych
domaga się, byśmy na przyszłym spotkaniu rozważyli prawosławne i luterańskie
rozumienie zbawienia w świetle tych soborów.
Tłumaczył Karol Karski

SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE BARMEŃSKIEJ
DEKLARACJI TEOLOGICZNEJ

Gdy w 1933 r. doszedł do władzy w Niemczech narodowy socjalizm, pewna
sympatyzująca z nim w łonie protestantyzmu grupa, tzw. niemieccy chrześcijanie
(Deutsche Christen), podjęła starania o zrealizowanie swoich idei. Grupie tej
chodziło o „germanizację chrześcijaństwa” (odrzucenie elementów żydowskich:
Starego Testamentu i listów apostoła Pawła), prezentowanie Chrystusa jako
bohatera i wzoru do naśladowania (odrzucenie krzyża) oraz wprowadzenie
zasady wodzostwa (Fiihrerprinzip) do Kościoła (w miejsce synodów). Na
stanowisko biskupa Rzeszy władze hitlerowskie narzuciły nikomu nie znanego
ks. Ludwiga Mullera, związanego od dawna z ruchem nazistowskim.
Przeciw takim dążeniom, które były nie do pogodzenia ze Słowem Bożym,
wystąpiła Wspólnota Wyznająca Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego.
Zwołany przez nią Synod w Wuppertalu-Barmen uchwalił 31 maja 1934 r.
Deklarację Teologiczną, która protestowała przeciw błędom popełnianym przez
„niemieckich chrześcijan” i kierownictwo Kościoła ewangelickiego w Nie
mczech. Uchwalone tezy, wymierzone przeciw próbie zdominowania Kościoła
przez nazistów, uchodzą dziś za najważniejsze pismo wyznaniowe protestantyz
mu od Reformacji XVI wieku. W 60 rocznicę uchwalenia, udostępniamy tezy
Barmeńskiej Deklaracji Teologicznej w przekładzie na język polski.
KK

Barmeńska Deklaracja Teologiczna z 31 maja 1934 roku
W związku z błędami popełnianymi przez „niemieckich chrześcijan” i obecne
kierownictwo ewangelickiego Kościoła w Niemczech, co rozbija jego jedność
i prowadzi do zguby Kościoła, wyznajemy następujące prawdy ewangeliczne:
1. Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze
mnie (J 14,6). Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi
owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą (...) Ja
jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie {J 10, 1.9).
Zgodnie ze świadectwem Pisma Świętego, Jezus Chrystus jest jedynym
Słowem Boga. Tylko Jego powinniśmy słuchać, tylko Jemu powinniśmy ufać
i być posłuszni zarówno w życiu, jak i wobec śmierci.
Odrzucamy fałszywą doktrynę, która głosi, że oprócz tego jedynego Słowa
Boga Kościół może i powinien uznawać, jako Boże Objawienie i źródło swego
zwiastowania, jakieś inne zwierzchności, ludzi, prawdy i wydarzenia.
2. ...Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stal się dla nas mądrością od Boga
i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem (I Kor 1,30).
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Z jednej strony Jezus Chrystus oznajmia nam w imieniu Boga przebaczenie
wszystkich naszych grzechów, z drugiej zaś wzywa w imieniu Boga, abyśmy
oddali Mu całe swoje życie; przez Niego otrzymujemy radosne wyzwolenie
z grzesznych więzów tego świata, abyśmy —jako ludzie wolni i wdzięczni Bogu
— służyli Jego stworzeniom.
Odrzucamy fałszywą doktrynę głoszącą, że istnieją takie dziedziny życia,
w których nie należymy do Jezusa Chrystusa, lecz do innych władców, dziedziny,
w których nie potrzebujemy usprawiedliwienia i uświęcenia.
3. ...Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem
w Niego, który jest Głową, w Chrystusie z którego całe ciało spojone... (E f 4,
15-16).
Kościół chrześcijański tworzy wspólnotę braterską, w której Jezus Chrystus
jest obecny i działa jako Pan przez Ducha Świętego, w Słowie i Sakramentach.
Właśnie pośród grzesznego świata, dzięki swej wierze i posłuszeństwu swemu
zwiastowaniu i swym instytucjom, Kościół zbawionych przez łaskę grzeszników
musi wyznawać, że należy wyłącznie do Pana, że żyje i chce żyć, oczekując Jego
powrotu, wyłącznie dzięki sile, którą On daje, i dzięki Jego nauce.
Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której Kościół mógłby zrezygnować
z treści swego zwiastowania i ze swej organizacji albo dla własnej wygody, albo ze
względu na zmieniające się tendencje ideologiczne i polityczne.
4. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni
rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał
między wami być wielki, niech będzie sługą waszym (M t 20, 25-26).
Różne urzędy w Kościele zostały ustanowione nie po to, by jedni panowali
nad drugimi, ale dla pełnienia służby powierzonej i nadanej całej wspólnocie.
Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której Kościół miałby i mógłby
oprócz takiej służby ustanawiać jakichś przywódców wyposażonych w specjalne
uprawnienia do sprawowania władzy.
5. Boga się bójcie, króla czcijcie (1 P 2,17).
Pismo Święte mówi nam, że zgodnie z uprawnionym przez Boga ładem władza
istniejąca w świecie, który nie został jeszcze wyzwolony i w którym działa
Kościół, powinna czuwać nad przestrzeganiem prawa i zapewnieniem pokoju;
w tym celu może ona posługiwać się groźbą i siłą, kierując się jednak
przenikliwością i licząc się z ludzkimi możliwościami. Kościół z wdzięcznością
i w bojaźni Bożej uznaje dobrodziejstwa tego ładu. Zwiastując Królestwo Boże,
jego prawo i sprawiedliwość, Kościół przypomina tym, którzy rządzą, i tym,
którzy są rządzeni, o ich odpowiedzialności. Ufa w moc Słowa Bożego i jest mu
posłuszny, ponieważ Słowem swym Bóg wspiera wszystkie rzeczy.
Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której państwo może i powinno rościć
sobie prawo do całkowitego zawładnięcia ludzkim życiem i ogarnięcia takich
jego dziedzin, które wchodzą w zakres powołania Kościoła; wtedy bowiem
przekracza ono swoje kompetencje.
Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której Kościół może i powinien
przywłaszczyć sobie rolę, zadania i prestiż państwa, i w ten sposób sam stać się
organem państwowym; wtedy bowiem przekracza on swoje kompetencje.
6. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (M t 28,20).
Słowo Boże nie jest związane (2 Tm 2,9).
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Posłannictwo Kościoła, będące podstawą jego wolności, polega na przekazy
waniu wszystkim ludziom poselstwa o wolnej łasce Boga — jak to czynił sam
Chrystus — poprzez zwiastowanie i usługiwanie sakramentami w służbie Jego
Słowu i dziełu.
Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której Kościół mógłby, ulegając
ludzkiemu despotyzmowi, wprząc Słowo i dzieło Pańskie w służbę czyichś
samowładczych dążeń, celów i planów.
Synod Wyznającego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech oświadcza, że
przyjęcie tych prawd i odrzucenie tych błędów uznaje za kryterium teologiczne
Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego jako związku Kościołów wyznających.
Wzywa wszystkich, którzy podzielają jego stanowisko, aby przy podejmowaniu
politycznych i kościelnych decyzji kierowali się tymi teologicznymi zasadami.
Prosi wszystkich, których to dotyczy, aby powrócili do jedności wiary, miłości
i nadziei.
Verbum Dei manet in aeternum.

CZWARTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
SYGNATARIUSZY KOMKORDII LEUENBERSKIEJ
Wiedeń, Austria, 3-10 maja 1994

Przebieg obrad
Niewielka miejscowość Leuenberg koło Bazylei (Szwajcaria) była 16 marca
1973 r. świadkiem niezwykłego wydarzenia. Zgromadzeni tam przedstawiciele
Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy
uchwalili w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce stało się znane
powszechnie jako Konkordia Leuenberska (skrót: KL). Wspólnota kościelna
w znaczeniu KL weszła oficjalnie w życie 1 października 1974 r.
Rozpowszechniona jest opinia, że KL jest najistotniejszym porozumieniem
ekumenicznym zawartym po drugiej wojnie światowej. Jej zasadniczą treść
wyrażają następujące sformułowania: Wspólnota kościelna w znaczeniu tej
,,Konkordii" polega na tym, że Kościoły różnych wyznań na podstawie uzyskanej
zgodności w rozumieniu Ewangelii, zapewniają sobie wzajemnie wspólnotę
w Słowie i Sakramencie (nr 29), oraz: Zniesione zostają podziały, które od X V I
wieku stały na przeszkodzie w zawarciu tej wspólnoty (nr 34).
Tekst z 1973 r. był uwieńczeniem wieloletnich rozmów doktrynalnych,
prowadzonych z przerwami od połowy lat pięćdziesiątych. Zawarcie Konkordii
nie było rozumiane jako akt jednorazowy. Podpisując ją Kościoły zobowiązały
się do kontynuowania dyskusji, gdyż Wspólne rozumienie Ewangelii, na którym
opiera się wspólnotar kościelna, musi być dalej pogłębiane, sprawdzane w świetle
świadectwa Pisma Świętego i stale aktualizowane (nr 38).
Kontynuowaniu dyskusji i pogłębianiu wspólnoty sygnatariuszy Konkordii
Leuenberskiej służą zwoływane co kilka lat zgromadzenia ogólne. Odbyły się one
kolejno: I — w 1976 r. w Sigtunie (Szwecja); II — w 1981 r. w Driebergen
(Holandia), III — w 1987 r. w Strasburgu (Francja).
Temat tegorocznego, IV Zgromadzenia Ogólnego brzmiał: „Wzrastająca
wspólnota w świadectwie i służbie” . Jako jedno z jego największych osiągnięć
wymienia się przyjęcie dokumentu pt. „Kościół Jezusa Chrystusa — reformator
ski wkład do dialogi ekumenicznego na temat jedności kościelnej” . Jest to
pierwszy od Reformacji XVI wieku dokument eklezjologiczny wypracowany
wspólnie przez Kościoły ewangelickie Europy. Praca nad tym tekstem trwała
sześć lat.
Wspomniany dokument eklezjologiczny składa się z trzech części, które
— z perspektywy reformatorskiej — mówią kolejno o istocie Kościoła, jego
społecznych zadaniach i ekumenicznej jedności. Powiada się, że odpowiedzial
ność za zwiastowanie Ewangelii ponosi cała wspólnota lokalna (zbór). Funkcje
kierownicze w Kościele (zborze) sprawują nie tylko ordynowani duchowni, lecz
również świeccy, którym powierzono inne posługi. Dokument podkreśla
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pierwszeństwo „kapłaństwa wszystkich wierzących” przed urzędem duchow
nym.
Powyższy pogląd stał się przedmiotem ostrej kontrowersji podczas posiedze
nia w Wiedniu. Anglikański kanonik John Arnold, uczestniczący w obradach
w charakterze gościa, zarzucił Kościołom ewangelickim, że obniżają wartość
historyczną urzędu biskupiego, który w rozumieniu anglikanów, prawosław
nych, rzymskokatolików i starokatolików ma fundamantalne znaczenie dla
istoty Kościoła. Ostateczna wersja dokumentu eklezjologicznego powiada, że
zarówno urząd biskupi jak i synodalny porządek kościelny mogą być oznakami
jedności.
Dokument przypomina, że dla Kościołów wyrosłych z Reformacji głównymi
znakami Kościoła pozostają: niesfałszowane głoszenie Słowa Bożego oraz
właściwe sprawowanie Chrztu i Wieczerzy Pańskiej. W uzupełnieniu dodaje się
jednak, że Kościół powołany jest do dawania świadectwa i pełnienia służby,
z czym wiąże się polityczno-społeczna odpowiedzialność chrześcijan. Podkreśla
się, że współczesne pluralistyczne społeczeństwo potrzebuje nie tylko wyznania
wiary i duszpasterskiej działalności Kościoła, lecz również profetycznej krytyki.
Zadanie to prowadzi chrześcijan do wypowiadania się także w sprawach do
tyczących polityki oraz porządku gospodarczego i społecznego.
W trzeciej części, poświęconej zaangażowaniu ekumenicznemu, potwier
dzona zostaje podstawowa zasada Leuenberskiej Wspólnoty Kościelnej:
Kościoły mogą się uznać wzajemnie za prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, gdy
między nimi istnieje zgodność poglądów co do rozumienia Ewangelii. Uznanie to
ugruntowuje wspólnotę kościelną.
Poza omówionym wyżej dokumentem eklezjologicznym, zagadnieniom
społeczno-etycznym był poświęcony jeszcze inny tekst zatytułowany:
„Chrześcijańskie świadectwo wolności” . Apeluje on do chrześcijan i Kościołów
0 angażowanie się z całą mocą na rzecz praw ludzkich. Chrześcijanie muszą
wspierać ruchy na rzecz demokratyzacji i praw ludzkich oraz uczestniczyć
w walce zmierzającej do zapewnienia godności wszystkich dzieci Bożych.
Dokument zwraca też uwagę na powiązanie wolności i pokoju. Sprzeciwia się
przerostom nacjonalizmu oraz wzywa Kościoły do uczestnictwa w procesie
pokojowym i w ochronie mniejszości. W konkluzji powiada się, że Kościoły
muszą angażować się w równej mierze na rzecz realizacji bardziej ludzkich
1 sprawiedliwych stosunków społecznych w krajach uprzemysłowionych,
trwałego rozwoju w Trzecim Swiecie i ustanowienia tam sprawiedliwego
porządku ekonomicznego.
Zgromadzenie Ogólne przyjęło ponadto dwa dokumenty konsensu w sprawie
reformatorskiego rozumienia Chrztu i Wieczerzy Pańskiej. Potwierdza się
w nich, że Chrzest zachowuje ważność nawet wówczas, gdy osoba ochrzczona
wystąpiła z Kościoła. Lecz podejmując taki krok osoba ta pozbawia się
możliwości udziału w Wieczerzy Pańskiej.
Jeden z referatów podczas spotkania w Wiedniu wygłosił biskup anglikański
Stephen Sykes. Oświadczył on, że w dającej się przewidzieć przyszłości jego
Kościół nie przystąpi do KL. W uzasadnieniu stwierdził, że Kościół anglikański,
w przeciwieństwie do Kościołów ewangelickich, uważa historyczny urząd biskupi
za coś, z czego nie może zrezygnować. Mimo to —zdaniem bpa Sykesa —zostały
już zbudowane główne filary pod budowę nowego mostu łączącego anglikanów
i ewangelików. Jednym z takich filarów to Deklaracja Miśnieńska z 1991 r.,
w której Kościół Anglikański Anglii i Kościoły ewangelickie w Niemczech
uznały się wzajemnie za Kościoły. Deklaracja powiada, że urzędy sprawowane
w Kościołach obu tradycji są urzędami danymi przez Boga. Nie nastąpiło jednak
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wzajemne uznanie tych urzędów, nie wprowadzono też pełnej interkomunii, lecz
tylko eucharystyczną gościnność.
Za drugi filar uznać trzeba Deklarację z Porvoo z 1993 r., którą podpisało 12
Kościołów tradycji anglikańskiej (Wielka Brytania i Irlandia) i luterańskiej
(Skandynawia i kraje nadbałtyckie). Porozumienie to mówi o pełnym, wzajem
nym uznaniu urzędów duchownych. Jak dotąd, zostało ono ratyfikowane tylko
przez Kościół Luterański Estonii.
W przeciwieństwie do anglikanów, Kościoły metodystyczne w Europie
deklarują chęć przystąpienia do Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów. Nie mogą
jednak podpisać po prostu KL, gdyż ta w paragrafie 1 wymienia tylko Kościoły
luterańskie, reformowane, ewangelicko-unijne i przedreformatorskie (Kościół
Waldensów, Kościół Czeskobraterski). Zachodziła więc potrzeba opracowania
odrębnego dokumentu mówiącego o poszerzeniu wspólnoty. Został on zaapro
bowany w Wiedniu, lecz wymaga jeszcze podpisania przez Kościoły — syg
natariuszy KL i Kościoły metodystyczne Europy. Przewiduje się, że Kościoły
metodystyczne przystąpią najpóźniej w 1996 r. do Leuenberskiej Wspólnoty
Kościołów.
Na zakończenie obrad wiedeńskich delegaci 86 Kościołów, które podpisały
KL (są wśród nich Kościoły z dwóch krajów Ameryki Łacińskiej), wybrali nowy
12-osobowy Komitet Wykonawczy. Ma on wyłonić z siebie 4-osobowe prezy
dium, które będzie reprezentować wspólnotę na zewnątrz, m.in. ukazując
stanowisko Kościołów wyrosłych z Reformacji XVI wieku wobec ważnych
kwestii polityczno-społecznych.
Ustalono, że praca studyjna będzie poświęcona w najbliższej przyszłości
kwestiom etycznym, które będą rozważane w powiązaniu z reformatorskim
rozumieniem wolności. Zostaną też podjęte takie tematy, jak: „Kościół,
państwo, naród” oraz „Kościół i Izrael” .
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego wystosowali list do Kościołów.
K.K.

List do Kościołów
Jako reprezentanci Kościołów Europy i Ameryki Łacińskiej, Kościołów
związanych z Konkordią Leuenberską, zgromadziliśmy się w dniach 3-10 maja
1994 r. w Wiedniu na IV Zgromadzeniu Ogólnym. Dziękujemy za okazaną
gościnność Kościołowi Ewangelickiemu Wyznania Augsburskiego i Helweckiego w Austrii.
Naszym naradom, nabożeństwom i spotkaniom towarzyszył temat: „Wzras
tająca wspólnota w świadectwie i służbie” .
Nasza wspólnota uległa wzrostowi. Jednocześnie wzrosły wyzwania,
z którymi musimy się dziś uporać. Z tego względu Leuenberską Wspólnota
Kościelna znajduje się u progu nowej fazy: jej pogłębienie i poszerzenie stało się
konieczne w obliczu głębokich przemian dokonujących się w Europie.
Świadectwo wolności
Przemiany polityczne w Europie doprowadziły do rozbudzenia wolności.
Stare granice zniknęły, pojawiły się nowe szanse życiowe. Partycypacja demo
kratyczna nabiera kształtu pośród nowych struktur politycznych. Najważniejsze
elementy wolności w życiu naszych społeczeństw to: społecznie odpowiedzialna
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gospodarka, stworzenie i utrzymanie miejsc pracy, rozwój odpowiedzialności
ekologicznej, przezwyciężenie poczucia samowystarczalności narodowej, elimi
nacja ksenofobii i rasizmu. Stwierdzamy z troską, że w niektórych Kościołach
dają się zauważyć tendencje nacjonalistyczne, próby klerykalnej kontroli życia
politycznego i trudności uporania się z własną przeszłością.
Wolność to wielkie dobro, które trzeba ochraniać. Z tego powodu Leuenberska W spólnota Kościołów zajmowała się tematem wolności chrześci
jańskiej w ostatnich latach. Wolność odkrytą na nowo w Ewangelii w okresie
Reformacji próbowała odnieść do współczesnej sytuacji. Ewangelia dostarcza
nam dowodu, że życie jest łaską a wolność darem, który trzeba przyjmować
i dzielić się nim. Wolność znajduje się zawsze w służbie wyzwolenia; nie może
się ona pogodzić z brakiem wolności innych. Zasada ta dotyczy wszystkich
obszarów życia.
N a podstawie powyższego przekonania można powiedzieć, że zadanie
Kościołów polega na wypracowaniu zasad etycznych dotyczących ich wkładu
w życie społeczne oraz na uczestnictwie w urzeczywistnianiu porządku społecz
nego, który liczy się ze współczesnymi realiami ekonomicznymi i ekologicznymi.
Granice, jakie napotyka nasza cywilizacja oparta na wzroście, produkcji
i konsumpcji, są tak oczywiste, że niezbędna jest nowa orientacja.
Wolność sprawdza się w oporze przeciw rozwojowi , który wywołuje ucisk
i zniszczenie. W obliczu braku wolności, spowodowanego szerzeniem iluzji, że
istnieją nieograniczone możliwości wzrostu produkcji, potrzebny jest ascetyzm
lub samodyscyplina w korzystaniu z wolności; trzeba skupić uwagę na istocie
tego, co decyduje o jakości życia. Potrzebna jest odpowiedzialność za sprawied
liwość społeczną oraz okazywanie stałego respektu wobec stworzenia i jego
praw. Naszą uwagę zwracają w tym kierunku biblijne nakazy dotyczące sabatu
i roku jubileuszowego (Kpi 25), o którym mówią przedłożone uczestnikom obrad
studia na temat wolności chrześcijańskiej. Teraz chodzi o to, abyśmy jako
jednostki, zbory i Kościoły nadali kształt tej ascezie wolności.
Wzrastająca wspólnota
Od Zgromaczenia Ogólnego w Strasburgu w 1987 r. dalsze Kościoły
podpisały Konkordię. Dzięku kontynuowaniu pracy nad zagadnieniami teologi
cznymi, do której zachęca Konkordia, osiągnęliśmy nie znany dotychczas
stopień zgodności poglądów. Nasza wspólnota kościelna uległa dzięki temu
zarówno wzrostowi jak i pogłębieniu. Zwiększyła się też nasza nadzieja, że w ten
sposób możemy służyć wspólnocie ekumenicznej wszystkich Kościołów
chrześcijańskich (KL nr 46).
Istnieje wielkie oczekiwanie, że Kościoły wyrosłe z Reformacji będą mogły
w maksymalnym stopniu podjąć wspólne zadanie w dziedzinie świadectwa
i służby. Zachęcamy je do zainicjowania wspólnej podróży oraz wzajemnej
wymiany idei i doświadczeń. Jakość Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów
zależeć będzie od tego, jaki stopień intensywności osiągnie wspólne świadectwo
i służba.
Dlatego proponujemy:
— zbadać na płaszczyźnie lokalnej i krajowej, jakie kroki w dziedzinie
wspólnego zaangażowania mogą podjąć Kościoły związane z Konkordią;
— stworzyć lub rozbudować regionalne stowarzyszenia zdolne do prze
kraczania granic (np. konferencje Kościołów naddunajskich lub nadreńskich),
a jednocześnie rozwinąć partnerstwa istniejące na płaszczyźnie parafialnej;
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— wzmocnić na płaszczyźnie europejskiej współpracę wydziałów i stowarzy
szeń kościelnych, działających na polu misji, diakonii i odpowiedzialności
społecznej.
Nadszedł czas, aby bardziej niż dotychczas uwidoczniła się działalność
Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów. Komitet Wykonawczy winien postarać się
o to, aby głos Kościołów wyrosłych z Reformacji był bardziej niż dotychczas
słyszalny w sprawie współcześnie ważnych kwestii dotyczących kształtu zras
tającej się Europy.
Dalsza praca
Kościoły związane z Konkordią uważają się zdecydowanie za część wspólnoty
ekumenicznej. Dlatego zależy nam na kontynuowaniu rozmów z tymi
Kościołami tradycji luterańskiej i reformowanej, które dotąd nie podpisały
Konkordii.
W sprawie wspólnoty z Kościołami metodystycznymi Zgromadzenie Ogólne
przedkłada wspólną deklarację, która po obustronnej akceptacji przyczyni się do
ustanowienia wspólnoty kościelnej.
Kontakty z Kościołami anglikańskimi uległy wyraźnej intensyfikacji w ostat
nich latach. Mamy nadzieję, że planowana na wrzesień 1995 r. konsultacja
przemyśli ewentualne kroki prowadzące do wspólnoty kościelnej.
Rosnąca zgodność poglądów w zasadniczych kwestiach naszej wiary manifes
tuje się w wynikach długotrwałej wspólnej pracy. Zgromadzenie Ogólne
przedkłada teksty dotyczące rozumienia i praktyki Chrztu i Wieczerzy Pańskiej,
teksty, które pogłębiają i aktualizują konsens osiągnięty w Konkordii Leuenber
skiej. W sprawie ewangelickiego rozumienia Kościoła został opracowany po raz
pierwszy od Reformacji wspólny tekst. Zgromadzenie Ogólne prosi o akceptację
osiągniętych wyników.
Wyniki pracy dwóch grup roboczych na temat „Chrześcijańskiego rozumie
nia wolności” przedkładamy z prośbą o zapoznanie z nimi zborów i poinfor
mowanie Komitetu Wykonawczego o rezultatach konsultacji zborowych.
Z myślą o rozwijaniu wspólnoty w świadectwie i służbie, Zgromadzenie
Ogólne postanowiło, aby w najbliższych latach zostały opracowane w pierwszym
rzędzie następujące projekty:
— Prawo i Ewangelia, zwłaszcza w odniesieniu do podejmowania decyzji
w kwestiach etycznych; uwzględnić trzeba by tutaj oba studia dotyczące
„Chrześcijańskiego świadectwa o wolności” .
— Kościół, państwo, naród; temat ten jest także ważny jako wkład do II
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (1997).
— Kościół a Izrael.
Jako hasło przewodnie na następne lata może służyć słowo biblijne: przeto
przyjmijcie jedni drugich, ja k i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga (Rz 15,7).
Pogłębiona wspólnota Kościołów wyrosłych z Reformacji jest warunkiem
świadectwa potrzebnego dzisiaj; rozumiemy ją zarazem jako służbę na rzecz
wspólnoty wszystkich chrześcijan i Kościołów.
Wiedeń, 10 maja 1994 roku.

DIALOG MIĘDZY „KOŚCIOŁAMI LEUENBERSKIMI”
A BAPTYSTAMI

W 1973 r. w Leuenbergu k. Bazylei (Szwajcaria) europejskiej Kościoły
ewangelickie: luterańskie, reformowane i unijne — zawarły porozumienie
doktrynalne obejmujące wspólnotę kazalnicy i Wieczerzy Pańskiej oraz wzajem
ne uznanie ordynacji duchownych. Od miejsca zawarcia porozumienia nazwano
je Konkordią Leuenberską. Do dziś jednak nie udało się Kościołom ewangelic
kim (z wyjątkiem włoskich waldensów oraz Zjednoczonego Kościoła Refor
mowanego w Anglii) zawrzeć podobnego porozumienia ze zborami i uniami
bapty stycznymi.
W tej sytuacji Instytut Badań Konfesyjnych w Bensheim (Niemcy) zwołał
w dniach 18-21 listopada 1993 r. nieoficjalną konsultację przedstawicieli
ewangelickich Kościołów wspólnoty Leuenberskiej i baptystów, która miała
rozważyć możliwości wzajemnego zbliżenia. Wyniki debaty zawarto w doku
mencie, który publikujemy poniżej (Redakcja).

Dokument końcowy
1. Stan obecny
Europejskiej Zgromadzenie Ewangelickie w Budapeszcie (marzec 1992 ), na
którym reprezentowane było szerokie spektrum ewangelickich tradycji wy
znaniowych, wypowiedziało się za intensyfikacją i rozbudową wspólnoty
Kościołów w Europie, które zostały uformowane przez Reformację. Zgromadzenie
zwróciło się do Leuenberskiej Wspólnoty Kościelnej o podjęcie stosownych
inicjatyw dla osiągnięcia tego celu. W dniach 18-21 listopada 1993 r. w Instytucie
Badań Konfesyjnych w Bensheim odbyło się spotkanie teologów z „Kościołów
leuenberskich” i unii baptystycznych w celu zbadania stanu wzajemnych
stosunków.
W stosunkach między obu grupami wyznaniowymi wytworzyła się w ostat
nich czasach nowa sytuacja. Na płaszczyźnie międzynarodowej były prowadzo
ne w minionym dwudziestoleciu dialogi teologiczne między Światowym Alian
sem Kościołów Reformowanych a Światowym Związkiem Baptystów
(1973-1977) oraz między Światową Federacją Luterańską a Światowym
Związkiem Baptystów (1986-1989). Dialogi te stwierdziły daleko idącą zbieżność
poglądów w rozumieniu Ewangelii. Mimo pewnych pozostających różnic
postanowiono uznać się wzajemnie za wspólnoty w obrębie Kościoła Chrys
tusowego (Dialog luterańsko-baptystyczny nr 91) oraz wspierać wspólnotę
duchową, kultową i misyjną. Na płaszczyźnie krajowej odbyły się w wielu
krajach owocne rozmowy (Holandia 1982, RFN 1980-1981, była NRD
1982-1983, Norwegia 1984-1989). We Francji luteranie, reformowani i baptyści
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współpracują już od dawna w Federation Protestante, a we Włoszech doszło do
porozumienia między Kościołami waldensów i metodystów z jednej strony,
a Unią Zborów Baptystycznych z drugiej, którego treścią jest wzajemne uznanie
eklezjalne i członkostwa kościelnego (1990).
Obecnie wyłania się pytanie, jakie konsekwencje należy wyciągnąć z tych
rezultatów ekumenicznego spotkania. Podczas posiedzenia uświadomiono so
bie, że recepcja wyników dialogów międzynarodowych nie zrobiła jeszcze dużych
postępów.
Znaczenie dla stosunków między Kościołami — sygnatariuszami Konkordii
Leuenberskiej a baptystami mają też dialogi z mennonitami. Stwierdzono
w nich, że potępienie „anabaptystów” , o których mówią księgi wyznaniowe
XVI wieku, nie mogą się już odnosić do współczesnych mennonitów i bap
tystów. Poza tym wypowiedziano prośbę o przebaczenie niesprawiedliwości
popełnionej w imię tych potępień (np. oświadczenie Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych z 1983 r., dialog między Zjednoczonym Kościołem
Ewangelicko-Luterańskim a Mennonitami w Niemczech, 1989-1992). Ponie
waż potępienia te w biegu dziejów przenoszono często także na baptystów,
przeto dzisiejsze prośby o przebaczenie należy odnieść zarówno do men
nonitów jak i baptystów.
Na podstawie dotychczasowej wymiany poglądów dochodzimy do wniosku,
że między „Kościołami leuenberskimi” a baptystami powinien być prowadzony
dialog na płaszczyźnie europejskiej. Prosimy zatem Zgromadzenie Ogólne
„Kościołów leuenberskich” i — za pośrednictwem Europejskiej Federacji
Baptystów —unie zborów baptystycznych o podjęcie niezbędnych kroków na tej
drodze.
2. Cele dialogu
Dialog ten powinien służyć:
— daniu lepszego wyrazu zgodności poglądów teologicznych między zaan
gażowanymi tradycjami wyznaniowymi i dalszemu wyjaśnianiu pozostających
różnic;
— wyciąganiu konsekwencji ze zgodności poglądów osiągniętych na płasz
czyźnie międzynarodowej dla stosunków między Kościołami w Europie;
— rozwijaniu modeli wspólnoty i współpracy. Za punkt wyjścia mogą tutaj
służyć porozumienia osiągnięte w różnych krajach Europy.
3. Warunki
Warunkiem pogłębienia wspólnoty jest podjęcie wysiłku zmierzającego do
zintensyfikowania kontaktów, między „Kościołami leuenberskimi” a uniami
zborów baptystycznych. Podjęcie nowych inicjatyw wymaga lepszego wzajem
nego poznania się.
Szczególnego uwzględnienia wymagają tutaj dwa aspekty:
— Podczas wymiany poglądów zdaliśmy sobie sprawę, że każdy z partnerów
przebył długą drogę. Spojrzenie wstecz jest rzeczą ważną, lecz dzisiejszych
stosunków nie można wyprowadzać wyłącznie z historycznych początków.
Dzieje ostatnich stuleci trzeba wziąć pod uwagę, toteż jednym z dezyderatów
prowadzonego dialogu jest ich prezentacja. Przede wszystkim jednak trzeba
uwzględnić współczesną sytuację Kościołów, która zarówno w „Kościołach
leuenberskich” jak i w zborach baptystycznych różni się znacznie od sytuacji
historycznego początku. Przy okazji trzeba uwzględnić proces pluralizacji, który
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szczególnie po drugiej wojnie światowej doprowadził do coraz większego
zróżnicowania wszystkich wyznań chrześcijańskich.
— Zaangażowane Kościoły zdają sobie sprawę z otrzymanego nakazu
misyjnego. Dlatego też uważają, że perspektywa misyjna musi stanowić ramy
dialogu. Propozycję rozmów rozumieją jako odpowiedź na wolę Pana, abyśmy
(...) stali się bardziej wiarygodnymi świadkami w świecie, który bardzo potrzebuje
usłyszeć lub ujrzeć słowa i czyny pojednania, uświęcenia i przebaczenia (Dialog
luterańsko-baptystyczny nr 85). W pespektywie tego dialogu należałoby przedy
skutować na nowo różnice między naszymi tradycjami.
4. Tematyka
„Kościoły leuenberskie” i baptyści winni zacząć swój dialog od tego, że każdy
z partnerów podejmie na swój sposób impulsy płynące z Reformacji i postara się
je wykorzystać odpowiedzialnie w dzisiejszej sytuacji. Dlatego ważne jest, aby za
punkt wyjścia przyjąć afirmację wspólnych przekonań biblijnych i reformators
kich. Dopiero ta wspólna podstawa umożliwi właściwą ocenę istniejących różnic.
Jako podstawa do pogłębionego dialogu nasuwają się następujące tematy:
a. Zadanie misyjne w dzisiejszej Europie
Stajemy dzisiaj wobec wspólnego wyzwania, by jako Kościoły i zbory dać
świadectwo Ewangelii w kontekście pluralistycznego, zsekularyzowanego i jed
nocześnie multireligijnego społeczeństwa. Jak to zrobić?
Jak mamy reagować na sekularyzm, nie kwestionując zarazem uprawnionych
aspektów zeświecczonego społeczeństwa? Jak mają się wzajemnie do siebie
ewangelizacja i dialog międzyreligijny? Jak w naszych Kościołach i zborach
rozumie się nawrócenie? Jak odcinamy się od zachowań, które można nazwać
prozelityzmem?
Poza tym wszystkim nie da się przeoczyć faktu, że przybierająca nowy kształt
Europa pilnie potrzebuje porozumienia w palących kwestiach społeczno-etycznych, takich jak sprawiedliwość, wolność religijna, pokój i odpowiedzialne
traktowanie stworzenia. Wiarygodne świadectwo Ewangelii nie byłoby możliwe
w przypadku pomijania tych kwestii. Jak wygląda konkretnie to świadectwo?
b. Sola scriptura — solus Christus — sola fide
Wszystkie ugrupowania nawiązujące do Reformacji powołują się w ten lub
inny sposób na zasadę sola scriptura. Biblia jest decydującą wytyczną w dziedzi
nie wiary i życia. Lecz jednocześnie rozwinęły się bardzo różne sposoby
rozumienia Biblii i metody jej interpretacji, które występują w poprzek granic
konfesyjnych. Ostatnio szczególnym problemem dla wielu Kościołów staje się
fundamentalizm. Szczególną podatność na to zjawisko zdają się mieć tradycja
reformowana i baptystyczna. Jak Kościoły obchodzą się z tym zjawiskiem? Czy
uporanie się z nim byłoby możliwe, gdybyśmy zaczęli przywiązywać większe
znaczenie do podkreślania ścisłej łączności między formalną i materialną zasadą
reformatorską?
c. Słowo — wiara — chrzest
Różnice w dziedzinie teologii chrztu i praktyki chrzcielnej należą do
klasycznych różnic, których w stosunkach między tradycją baptystyczną
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a tradycją reformatorską nie udało się przezwyciężyć od dnia dzisiejszego.
Wyjaśnienia wymagają następujące kwestie: zbawcza niezbędność i sakramentalność chrztu; uszeregowanie elementów chrzest z wody, chrzest z Ducha, wiara,
wyznanie (wiary), wzrastanie w wierze; znaczenie konfirmacji. Czy uprawnione
jest rozróżnianie, jak czyni to porozumienie włoskie, między formą chrztu a jego
treścią lub też jego owocami? Jakie znaczenie mają dziś na przykład w teologii
luterańskiej stare argumenty dotyczące wiary dziecka i grzechu pierworodnego
przy uzasadnianiu chrztu dzieci?
d. Członkostwo kościelne
Baptyści i „Kościoły leuenberskie” (na ile te ostatnie uważają się za tzw.
Kościoły ludowe — Volkskirchen) zdają się mieć odmienny pogląd na kwestię,
co oznacza członkostwo kościelne w znaczeniu uczestnictwa w communio ciała
Chrystusa. W „Kościołach ludowych” — reformowanych i luterańskich
— chrzest uchodzi faktycznie za współudział w communio ; dzieje się tak nawet
wówczas, gdy ochrzczeni odnoszą się w większości przypadków z dystansem do
członkostwa kościelnego, a częściowo nie okazują w ogóle zainteresowania
uczestnictwem w podstawowych czynnościach życia kościelnego, takich jak
zwiastowanie, nabożeństwo i diakonia. Baptyści wychodzą z założenia, że
członkostwo w ciele Chrystusa jest możliwe tylko w formie udziału w konkret
nym posłannictwie zboru chrześcijańskiego, i że tylko w tym kontekście chrzest
uzyskuje swoje znaczenie.
Wyjaśnienia wymagałaby następujące kwestie: jak mają się wzajemnie do
siebie chrzest i członkostwo kościelne? Jak baptyści i „Kościoły leuenberskie”
traktują ochrzczonych, którzy nie uczestniczą w życiu kościelnym?
e. Porządek kościelny
Dla baptystów podstawową strukturą organizacyjną jest zbór (kongregacjonalizm), toteż traktują z wielkim sceptycyzmem wszelki instytucjonalizm
kościelny. Chociaż baptyści znają struktury ponadzborowe (np. unie krajowe lub
międzynarodowe), to jednak podkreślają przede wszystkim znaczenie wspólnoty
lokalnej. Kościoły reformowane i luterańskie mają ustrój synodalny bądź
episkopalny. Jaka jest wzajemna relacja między kongregacjonalnym porządkiem
kościelnym z jednej strony a porządkiem synodalnym lub episkopalnym z drugiej?
Jak odnoszą się wzajemnie do siebie lokalne i uniwersalne (powszechne) aspekty
Kościoła? Jak można połączyć ze sobą pojęcie zboru jako ruchu i Kościoła jako
instytucji? Jakie znaczenie ma w ogóle różnica w strukturze kościelnej?
f. Kościół a państwo i społeczeństwo
Baptyści od samego początku głosili zasadę ścisłego rozdziału między
Kościołem a państwem, gdyż tylko w ten sposób widzieli możliwość zabez
pieczenia wyłącznego panowania Słowa Bożego i zasady wolności religijnej.
Natomiast w głównym nurcie Reformacji typu reformowanego i luterańskiego
panowała tendencja przeciwna. Występowało tam ścisłe powiązanie między
Kościołem a państwem, co więcej, zwierzchność państwowa w sposób istotny
były zaangażowana w przeprowadzanie Reformacji. Także dzisiaj Kościoły
reformowane i luterańskie czują się bardzo odpowiedzialne za pomyślny stan
społeczeństwa, a w Europie Zachodniej, jako „Kościoły ludowe” są one
przeważnie powiązane z instytucjami państwowymi.
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Nie ulega dzisiaj kwestii, że Kościół nie może się ściśle wiązać z państwem.
Lecz oczywiste staje się także to, że obecnie nie wystarcza zwykłe podkreślenie
rozdziału od państwa. Trzeba by raczej wspólnie zapytać, jak w czasach
współczesnych Kościoły i zbory mogą utrzymać krytyczny dystans wobec
państwa i społeczeństwa, a jednocześnie starać się konstruktywnie i solidarnie
rozwiązywać z nimi wspólne problemy.
W kontekście tym jawi się też potrzeba wspólnego opracowania dziedzictwa
Corpus christianum, dziedzictwa, którego następstwa są jeszcze obecne
w Kościołach reformowanych i luterańskich. Jakie konsekwencje wynikają
z niekwestionowanego już dziś końca Corpus christianum dla kształtu Kościoła
oraz jego stosunku do państwa i społeczeństwa?
5. Ku większej wspólnocie
Na drodze od stanu wrogości lub obojętności do pełnej wspólnoty kościelnej
istnieje wiele etapów pośrednich. „Kościoły leuenberskie” i baptyści spotykając
się dzisiaj wiedzą, że już istnieje między nimi różnego rodzaju więź. Właśnie
dlatego zależy im na tym, aby pogłębić i bardziej podkreślić już istniejącą
wspólnotę. Z pomocą mogłaby tu przyjść recepcja już istniejących osiągnięć
w dialogach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Punktem wyjścia musi być jednak to, że niektóre różnice między baptystami
a „Kościołami leuenberskimi” wynikają przynajmniej w takiej samej mierze
z czynników nieteologicznych jak z różnic doktrynalnych. Toteż rzeczą
niezbędną jest lepsze poznanie się wzajemne przez różne formy spotkań
i współpracy oraz podejmowanie kroków służących zbliżeniu. Właśnie spotkania
na płaszczyźnie zborowej, z uwagi na kongregacjonalną strukturę baptystów,
mogą być szczególnie stosowne dla pogłębienia już istniejącej wspólnoty. Gdzie
tylko to możliwe, należy już dzisiaj podejmować wspólnie ważne zadania.
W całym tym przedsięwzięciu chodzi zawsze o jedno: aby baptyści i „Kościoły
leuenberskie” podjęły dialog, którego celem jest wzajemne potraktowanie
i uznanie się za różnych członków jednego ciała Chrystusa, za uprawnione formy
powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa w tym świecie.
Prof, dr A. Birmele (lut.), prof, dr E. Busch (ref.), rev. dr K. Clements (bapt.),
prof, dr R. Frieling (ew.-unijny), prof, dr E. Geldbach (bapt.), dr W. Huffmeier
(ew.-unijny), prof, dr Th. Lorentzen (bapt.), ks. M. Martin (lut.), prof, dr P.
Norgaard-Hojen (lut.), prof, dr P. Ricca (ref.), dr H. Riiegger (ref.), pastor F.
Scaramuccia (bapt.), prof, dr L. Vischer (ref.), prof, dr G. Wagner (bapt.), pastor
K. H. Walter (bapt.)
Tłumaczył: Karol Karski

ZBLIŻENIE MIĘDZY KOŚCIOŁAMI
EWANGELICKIMI W POLSCE

Poniżej publikujemy trzy dokumenty, które są świadectwem konkretnego
zbliżenia między Kościołami ewangelickimi w naszym kraju, zbliżenia, jakie się
dokonało w minionym ćwierćwieczu.
W 1970 r., w 400-lecie Ugody Sandomierskiej, jej spadkobiercy — Kościół
Ewangelicko-Reformowany i Kościół Ewangelicko-Augsburski — wydali „Odezwę” , która powiadała, że „Oba Kościoły pragną służyć wzajemnie swym
wiernym tymi dobrami, które posiadają: Słowem Bożym przez wspólnotę kazal
nicy; sakramentami przez wspólnotę chrzcielnicy i Stołu Pańskiego”. Warto
zwrócić uwagę, że aktem tym oba polskie Kościoły wyprzedziły o trzy lata
ustalenia Konkordii Leuenberskiej, która objęła Kościoły tradycji luterańskiej
(ewangelicko-augburskiej), reformowanej i ewangelicko-unijnej w Europie.
Dialog reformowano-metodystyczny, prowadzony na szczeblu światowym,
dał impuls również polskim wyznawcom obu Kościołów do podjęcia rozmów
teologicznych, które zaowocowały przyjęciem w kwietniu 1990 r. „Deklaracji
braterskiej współpracy” .
Wiosną 1994 r. podobną do powyższej „Deklarację współpracy” przyjęły
najwyższe władze Kościoła Ewangelicko-Augburskiego i Ewangelicko-Metodystycznego.
Publikując wspomniane dokumenty pragniemy dać wyraz nadziei, że już
wkrótce wszystkie trzy Kościoły wystąpią z nową inicjatywą, która będzie
dalszym świadectwem pogłębiającej się między nimi wspólnoty.
Redakcja

I. D okum ent reform ow ano-luterański
Jedność Ducha w spójni pokoju
Odezwa na 400-lecie Ugody Sandomierskiej
Dzieje Reformacji w Polsce obfitowały w wiele godnych pamięci wydarzeń.
Jednym z nich był akt Ugody Sandomierskiej, podpisany dnia 14 kwietnia 1570
roku, kiedy przedstawiciele trzech bratnich wyznań, braci czeskich, kalwinów
i luteran, podali sobie prawice do zgody, stwierdzając, że nauka zaprzyjaźnio
nych Kościołów jest zgodna ze Słowem Bożym. Uzgodniono, że w Komunii
Świętej, która jest sakramentem jedności chrześcijan, wszystkie wyznania
znajdują jedność z Jezusem Chrystusem, Panem Kościoła. Przyrzeczono sobie
puścić w niepamięć wszystko, co naruszało i niszczyło przyjętą wtedy jedność
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wyznawców Jezusa Chrystusa. Nadrzędnym celem Zgody dla wszystkich
poczynań tych trzech wyznań miało być „braterskie zjednoczenie i budowa
Kościoła” . Niemal więc od samego początku ujawniły się wśród polskich
protestantów dążenia do jedności, zgodnie z myślą najwybitniejszego polskiego
reformatora — Jana Łaskiego.
Z perspektywy 400 lat nie widzimy wielkości tego aktu tak wyraźnie, jak by go
widzieć należało, a ekumeniczna atmosfera naszych czasów jeszcze bardziej
przesłania jego niezwykłość. Należy jednak pamiętać, że stosunki wówczas
układały się inaczej niż dzisiaj. Napięcia między wyznaniami były świeże, a więc
i ostrzejsze. Zgoda między tymi trzema, pokrewnymi zresztą, Kościołami
okazała się zdarzeniem wyjątkowym nie tylko w Polsce, lecz i w Europie.
Nie dziwimy się, że nie dała ona natychmiast praktycznych wyników
w postaci zjednoczenia. Patrzymy z uznaniem na tych, którzy podjęli trud
kontynuowania tego dzieła i wznawiania go w ciągu czterech wieków. Fakt
nieustannego powracania do myśli o jedności Kościołów dowodzi, że idea ta,
choć trudna do zrealizowania, jest zdrowa i stale aktualna.
Gdy więc nadszedł dzień 400-lecia pamiętnego aktu, te same Kościoły,
Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany w Polsce, odnawiają do
tychczasową więź i przyrzekają sobie wzajemnie braterstwo i zgodę, zachowując
jedność w duchu wspólnego Pana, Jezusa Chrystusa.
Apelujemy, by w roku jubileuszowym wszystkie parafie obu Kościołów
uroczyście uczciły pamiętną rocznicę przez wspólne nabożeństwa, ewangelizację,
wieczory zborowe z referatami i dyskusjami na temat przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości polskiego protestantyzmu. Oba Kościoły pragną służyć wzajemnie
swym wiernym tymi dobrami, które posiadają:
— Słowem Bożym przez wspólnotę kazalnicy,
— sakramentami przez wspólnotę chrzcielnicy i Stołu Pańskiego.
We wszystkich zaś dziedzinach, jak na przykład w pracy Synodów, we
wspólnym kształceniu duchownych, w programach nauczania religii i w wy
chowywaniu dzieci, we współpracy wydawnictw, w działalności społeczno-charytatywnej będą dążyły do zbliżenia, którego celem jest jedność Kościoła
Chrystusowego w widzialnych kształtach. Pragniemy traktować możliwość
braterskiej współpracy jak najrzetelniej i dbać ojej pogłębienie, nawiązując w ten
sposób do dzieła rozpoczętego przed czterema wiekami i dając wyraz naszej
gotowości do jego rozwijania.
Dziś żyjemy i pracujemy w zupełnie odmiennych warunkach społecz
no-politycznych i w innym układzie wyznaniowym. Na tym tle rysują się przed
nami nowe zadania, które — podobnie jak dawniej — wymagają porozumienia
i zgodnego współdziałania wszystkich ewangelików. Powinniśmy więc
w gorących modlitwach podziękować Bogu ze jedność, którą nam dał w osobie
Jezusa Chrystusa, za sposobność pełnienia wspólnej służby na rzecz naszych
bliźnich, i prosić Go o ducha odnowy.
Kościoły Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko-Augsburski są bez
pośrednimi spadkobiercami twórców Ugody Sandomierskiej, ale uważają, że jak
Ugoda objęła wszystkie wówczas istniejące na terenie Rzeczypospolitej wy
znania protestanckie, tak i dzisiaj duch, z którego ona wyrosła, powinien być
natchnieniem do współpracy dla wszystkich współcześnie istniejących w naszym
kraju wyznań protestanckich. Pragnęlibyśmy więc, aby Kościoły wyrosłe na
gruncie reformacyjnym dały wyraz jedności przez uczczenie rocznicy Ugody
i przez nawiązanie ściślejszej współpracy.
Uznajemy, że Ugoda była owocem ducha braterstwa i tęsknoty za jednością
Kościoła. Idee te odżyły ze szczególną mocą w ruchu ekumenicznym, który objął
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wszystkie Kościoły chrześcijańskie na całym świecie. Widomym ich wyrazem
w naszym kraju jest Polska Rada Ekumeniczna, której twórców ożywiał duch
Ugody Sandomierskiej. Kościoły w niej zrzeszone pragną realizować wolę Jezusa
Chrystusa, wyrażoną w modlitwie arcykapłańskiej „aby wszyscy byli jedno” .
W tym też duchu zwracamy się do nich z braterskim zaproszeniem do wspólnego
przeżywania dni jubileuszowych i dalszego budowania jedności chrześcijańskiej.
W dążeniu do współdziałania chcemy się kierować przede wszystkim troską
0 to, aby szczere Słowo Boże było na całej naszej ziemi ojczystej głoszone
1docierało do wszystkich. Chcemy być posłuszni Panu Kościoła, który wymaga
od nas zgody i jednomyślności, aby wiarygodne było nasze świadectwo o tym, że
Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał świat ze sobą i że nam powierzył służbę
pojednania. Tę służbę pragniemy spełniać dla dobra narodu, którego członkami
uczynił nas Pan, a owocną pracą zawodową i społeczną dawać świadectwo
przywiązania do ziemi ojczystej. Pragniemy, stosownie do naszych duchowych
i fizycznych możliwości, przyczynić się do tego, aby Ojczyzna nasza, podobnie
jak w wieku złotym, słynęła pośród narodów wolnością, kulturą i wielkością
ducha.
Niechaj nam zawsze przyświecają słowa Apostoła: „Napominam was tedy...
abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą
i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się
zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało, jeden Duch, jak też
powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do powołania waszego; jeden
Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad
wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich” (Efez.4:l-6).
PREZYDIUM SYNODU
EW ANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

PREZYDIUM SYNODU
EW ANGELICKO-REFORM OW ANEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 1970 roku

II. D okum ent reform ow ano-m etodystyczny
Deklaracja braterskiej współpracy
Polskie Kościoły chrześcijańskie, Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko-Metodystyczny, wyrażają Bogu Wszechmocnemu wdzięczność za to, że
możliwym uczynił ich świadectwo w Ojczyźnie, że chronił je i otaczał swoją
opieką w ciągu minionych, trudnych dla całego narodu dziesięcioleci życia
w warunkach zniewolenia przez narzucony system.
Ufamy, że Kościoły chrześcijańskie znajdą teraz szansę nieskrępowanego
rozwoju, a przede wszystkim spełniania swego posłannictwa w głoszeniu
Ewangelii, pogłębianiu życia duchowego, zaszczepianiu i odnawianiu zasad
moralnych we wszystkich sferach ludzkiej działalności, ku czci i chwale Boga
w Trójcy Świętej Jedynego. Obydwa Kościoła zgodnie wyznają, że w czasach
mroków nie dość wyraźnie składały świadectwo swych przekonań płynących
z Chrystusowej Ewangelii. Kościół Ewangelicko-Reformowany i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny zgodnie stwierdzają, że dotychczas niedostatecznie ze
sobą współpracowały, aby wzajemnie dodawać sobie odwagi, wzmacniać siłę
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świadectwa, wzmagać opór wobec zła, bezbożności i nieprawości, krzewić wiarę
w Chrystusa, Syna Boga Żywego, aby stała się niezwruszona jak skała.
Obydwa Kościoły postanawiają od tej chwili rozwijać i pogłębiać braterską
współpracę we wszystkich możliwych zakresach.
Przede wzsystkim więc, jako metodyści i ewangelicy reformowani, stwier
dzamy, że w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu znajduje się jedyne
źródło naszej wiary, że z niego czerpiemy zasady życia zgodnego z wolą Boga,
potwierdzamy też zasadniczą zgodność rozumienia posłannictwa Ewangelii,
uznajemy wzajemnie wartość udzielanego Chrztu, jako znaku wyznania wiary,
odrodzenia i nowego życia, pragniemy wspólnie przystępować do Stołu
Pańskiego na znak odkupienia przez śmierć Chrystusa, gdy przez wiarę
przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana. Wzajemnie uznajemy prawomocność
ordynacji duchownych, a więc będziemy usługiwali jedni drugim darami Ducha
Świętego w Słowie Bożym, sakramentach i bratniej miłości. Tam, gdzie zaistnieje
potrzeba, będziemy przyjmowali jedni drugich do wspólnoty zborowej, nie
żądając zmiany wyznania, jeśli ktoś mieszka z dala od swego Kościoła
i o przyjęcie poprosi.
Ż Bożym błogosławieństwem chcemy wprowadzać w życie treści zawarte w tej
deklaracji, a szczegółowe postanowienia dotyczące zakresu współpracy podejmą
właściwe gremia obu Kościołów.
Prosimy więc Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby zechciał pobłogosławić
nasze zamiary i przyoblec je w czyny.
LXIX K O N FEREN CJA DOROCZNA
KOŚCIOŁA
EW ANGELICKO-M ETODYSTYCZNEGO
W POLSCE
Ostróda, 21 kwietnia 1990 r.

SYNOD KOŚCIOŁA
EW ANGELICKO-REFORM OW ANEGO
W POLSCE
Warszawa, 28 kwietnia 1990 r.

III. D okum ent lu terań sk o-m etod ystyczn y
Deklaracja współpracy
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, po wspólnej modlitwie i rozwadze,
pragną osiągnąć pełniejszą społeczność w sprawach wiary i świadectwa.
Wyrażają wolę zawiązania wspólnoty w służbie Słowa i sprawowania sak
ramentów. Po odbyciu szeregu rozmów w obrębie Komisji powołanej przez
zwierzchności obu Kościołów stwierdzają co następuje:
— Dialog prowadzony między naszymi Kościołami uświadomił nam zgod
ność w rozumieniu treści wiary i powołania do składania świadectwa wobec
świata.
— Wspólnie wierzymy, że Jezus Chrystus jest wcielonym Synem Bożym,
jedynym Panem i Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
— Wyznajemy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest jedyną
normą wiary i życia naszego.
— Wyznajemy wspólnie, że według Pisma Świętego usprawiedliwienie jest
dziełem Boga w Chrystusie. Usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Syna
Bożego, a nie na podstawie własnych zasług.
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— Wyrazem naszej chrześcijańskiej wiary jest posłuszeństwo Słowu Bożemu
i czynna miłość inspirowana przez Ducha Świętego.
— Potwierdzamy zgodność posłannictwa Ewangelii, uznajemy ważność
udzielanego w obu Kościołach Sakramentu Chrztu Świętego i Wieczerzy
Pańskiej oraz prawomocność ordynacji duchownych.
Ustanawiamy wspólnotę ołtarza i ambony.
Ufamy, że Duch Święty ukaże nam jeszcze inne formy świadectwa i służby,
które pozwolą zademonstrować nasze posłuszeństwo Bogu i miłość do Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Z Bożą pomocą chcemy współpracować, wypełniać
posłannictwo głoszenia Ewangelii, krzewić wiarę w Chrystusa, pogłębiać życie
duchowe, wzajemnie dodawać sobie odwagi, przestrzegać zasad moralnych we
wszystkich sferach ludzkiej działalności ku czci i chwale Boga żywego.
Uznajemy, że wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba, będziemy za obopólną
zgodą zwierzchności Kościołów roztaczali wzajemną opiekę duszpasterską nad
wyznawcami naszych Kościołów, nie oczekując od nich zmiany wyznania.
Treść tej deklaracji chcemy realizować w codziennym życiu, świadectwie
wiary i w społeczności modlitwy. Kościoły nasze podejmować będą wysiłki
i starania, mające na celu rozwój i pogłębienie bratniej współpracy we wszystkich
dziedzinach życia kościelnego. Prosimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego
o błogosławieństwo i Jemu powierzamy pieczę nad wspólnie podjętym dziełem
budowania naszej wiary, nadziei i miłości.
Konferencja Doroczna
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
ks. superintendent Edward Puślecki
ks. Andrzej Komraus
Synod Kościoła
Ewangelicko-A ugsburskiego
ks.bp Jan Szarek,
ks. Manfred Uglorz

PODKOMISJA DIALOGU

(1977-1993)

Podkomisja Dialogu powstała 7 grudnia 1977 roku z inicjatywy Komisji
Mieszanej obejmującej przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu. W działalności Podkomisji można wyróżnić
kilka etapów. Etap pierwszy obejmował lata od końca 1977 do początku 1983 r.
Zarząd stanowiły 4 osoby wyznaczone do tej funkcji przez Komisję Mieszaną:
ks. rektor Woldemar Gastpary, luteranin, ks. doc. Władysław Hładowski,
katolik, dr Karol Karski, luteranin i o. Celestyn Napiórkowki, katolik. Komisja
Mieszana widzała potrzebę wzmocnienia naukowej flanki swoich działań, zleciła
więc to zadanie kilku swoim członkom, których upoważniła do dobrania sobie
współpracowników w sposób i według klucza, jaki uznają za najwłaściwszy.
Zarząd starał się łączyć dwa klucze: kompetencji oraz zróżnicowanej przyna
leżności wyznaniowej. Podkomisja przedyskutowała dokument z Akry o chrzcie,
dokonała aktu jego recepcji i opublikowała broszurkę na temat chrztu według
Akry. Stała się w ten sposób autorem historycznego precedensu, bowiem kultura
polska otrzymała pierwszą od wieków ekumeniczną publikację tego typu.
Oprócz tematu chrztu Podkomisja pojęła temat małżeństw mieszanych.
Lata 1983-1984, drugi etap życia Podkomisji — to czas letargu. Karskiemu
wycofano zaufanie władz jego Kościoła, a ks. prof. Gastpary ciężko zachorował;
później odszedł do Pana. Znaczyło to zniknięcie całej jednej strony zarządu.
Trzeci etap działalności rozpoczyna dzień 19 listopada 1985 r., kiedy zarząd
PRE wyznaczył do Pokomisji nowych przedstawicieli: ks. bpa Wiktora Wysoczańskiego (Kościół Polskokatolicki), ks. Manfreda Uglorza (Kościół Ewan
gelicko-Augsburski) oraz zapewniła miejsce przedstawicielowi Kościoła pra
wosławnego, pozostawiając temuż Kościołowi decyzję odnośnie do tej czy innej
osoby1. Katolicy pozostawili obu swoich ludzi: Hładowskiego i Napiórkows
kiego. Nowy zarząd wraz z dawnym składem Podkomisji miał trzy sesje w 1986
1 W dyskusji po odczytaniu tekstu „Podkomisja Dialogu (1977-1993)” w czasie posiedzenia
Podkomisji 22 września 1993 roku ks. Adam Kleszczyński wniósł uzupełnienie, które następnie
sformułował na piśmie: „PRE (Zarząd względnie Prezydium), ingerując w sprawy personalne
Pokomisji (odwołując i mianując ówczesny „trzon” Podkomisji wyłoniony wcześniej jako ciało
robocze Komisji Mieszanej), stworzyła precedens: Podkomisja nie jest już „dziełem” Komisji
Mieszanej, lecz PRE (z wyjątkiem „części” katolickiej). Obecna praktyka (od 1989) polegająca na
desygnowaniu jej członków przez Zwierzchnictwa poszczególnych Kościołów na wcześniejszą
inspirację ze strony Zarządu PRE po każdorazowym Walnym Zgromadzeniu PRE i odbywa się to
mianowanie za pośrednictwem PRE — jak to ma obecnie miejsce w odniesieniu do wszystkich
Komisji PRE — wskazuje, że praktycznie nasze gremium straciło znamiona Podkomisji, a zyskało
praktycznie rangę Komisji, co wyraża się też w aktywnej pracy, częstotliwości posiedzeń
i osiągnięciach w dialogu. Wobec powyższego uważa się za słuszne usankcjonowanie faktycznego
stanu i oficjalne traktowanie Podkomisji jako KOMISJI DIALOGU EK U M EN ICZN EG O (lub
TEOLOGICZNEGO)” . Podkomisja wyraziła solidarność z ks. Kleszczyńskim w tej sprawie.

PODKOMISJA DIALOGU 1977-1983

105

i jedną w 1987 r. Podkomisja dokonała refleksji nad swoją dotychczasową
działalnością, postanowiła uzupełnić dokumentację, powielić ją do 5 egzemp
larzy i przekazać po jednym egzemplarzu: PRE, Ośrodkowi Ekumenicznemu
w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (wespół z Komisją Episkopatu do Spraw
Ekumenizmu), ChAT, ATK i KUL. Następnie Podkomisja zaprogramowała
swoją pracę na najbliższe spotkania: dialog w oparciu o dokument z Limy oraz
dialog o małżeństwach mieszanych.
Spotkanie z 23 lutego 1987 r. poświęcono dyskusji na temat chrztu w oparciu
0 dokument z Limy. Zreferowali swoje stanowisko ks. Bogdan Tranda
(reformowany) i ks. Krzysztof Bednarczyk (baptysta). Przedstawiciele innych
Kościołów mieli kontynuować prezentację swoich stanowisk w czasie
następnych spotkań. Zadecydowano, iż materiały zgromadzone w taki sposób
opublikujemy wraz z tekstem dokumentu z Limy o chrzcie. Słowo wstępne,
z myślą o szerokich kręgach czytelników z różnych Kościołów, zgodzili się
napisać profesor i redaktor: ks. A. Skowronek i ks. B. Tranda. Omawiane
spotkanie ponosi również odpowiedzialność (oczywiście częściową) za ekume
niczną konsultację na temat Kongresu Eucharystycznego i wizyty Jana Pawła II
w Polsce. Podkomisja bowiem wystąpiła z sugestią zwołania takiego grona jako
właściwego środowiska chrześcijańsko-braterskiej informacji na temat obu
wydarzeń.
W pracach Podkomisji nastąpiła dłuższa przerwa. Jedną z przyczyn był
remont siedziby PRE, gdzie miało się odbyć następne spotkanie.
Czwarty etap otworzyło Opole. Zebrana tam 13 maja 1989 r. Komisja
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu dokonała zmiany rzymskokatolickiej
połowy zarządu Podkomisji. Dziękując ks. rektorowi Władysławowi Hładowskiemu, który przeszedł zawał serca i nie mógł kontynuować swojej intensywnej
służby na rzecz ekumenizmu w dotychczasowej formie i w przyjętym tempie,
powołała do zarządu o. Napiórkowskiego jako współprzewodniczącego i ks.
Skowronka, pozostawiając im swobodę dobierania katolickich współpracow
ników (obaj zdecydowali się nie powoływać nikogo na stałe, ale zapraszać ludzi
najbardziej odpowiednich do określonych tematów podejmowanych w Pod
komisji). Na zebraniu Podkomisji w dniu 5 grudnia 1989 r. omówiono sprawę
sfinalizowania bilateralnych dialogów o chrzcie i przyjęto plan pracy na
najbliższe lata; Komisja podejmie pięć programów: formację ekumeniczną,
wspólne świadectwo, dialog doktrynalny, ekumenizm w konfesyjnych dys
proporcjach i małżeństwa mieszane. Pierwszy program (formacja ekumeniczna)
stał się podstawowym tematem zebrania w dniu 13 lutego 1990 r. Dokonano
przeglądu teologicznych podręczników, na których kształci się w Polsce młode
pokolenie chrześcijan z różnych Kościołów. Jako ekumeniczne kryterium
poprawności przyjęto trzy zasady: prawdy, miłości oraz ekumenicznej wymiany,
czyli otwarcia się na wartości innych Kościołów, by się nimi ubogacić. Tylko
część podręczników uzyskała pozytywną ocenę. Niektóre podręczniki wciąż
podtrzymują stary styl polemiki, dalekiej od prawdy i miłości. Większość
podręczników, niezależnie od kościelnej proweniencji, nie interesuje się teologią
innych Kościołów, by z nią zapoznać studentów zgodnie z prawdą i życzliwie.
Stwierdzono też pewną prawidłowość: im niższy poziom naukowy, tym wy
raźniejszy antyekumenizm — i odwrotnie. Przegląd podręczników kontynuowa
no samokrytycznie (na ogół starano się uzgadniać kościelną przynależność
podręczników i głównego „cenzora”) przez pięć następnych spotkań (luty
1listopad 1990, luty, wrzesień i listopad 1991). Wnioski sformułowano w doku
mencie pt. „Uwagi i postulaty Podkomisji ds. Dialogu Ekumenicznego Epi
skopatu Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej w spra
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wie podręczników teologii” . Tekst został przesłany Wydziałom Teologicznym
w Polsce oraz niektórym redakcjom. Opublikowały je „Pismo Okólne” sek
retariatu Ks. Prymasa (1992 nr 2), pełniące funkcję najwartościowszego serwisu
informacyjnego Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, oraz „Więź” i „Pielg
rzym Polski” .
Temat chrztu nie zakończył się publikacją dokumentu z Akry i jego recepcją.
Odżył po ukazaniu się analogicznego tekstu z Limy. W naszym zespole splatała
się refleksja nad wielkim dokumentem Kościołów z polskimi dialogami o chrzcie.
Dawaliśmy wielokrotnie wyraz naszemu przekonaniu, że warto polskiemu
chrześcijaństwu przypomnieć fundamentalną jedność w Chrystusie poprzez
najważniejszy sakrament. Udało się opublikować owoc naszej pracy wraz
z przekładem dokumentu z Limy. Rozprowadzono 20 tys. egzemplarzy; 30 tys.
oczekuje w magazynach wydawnictwa na dystrybucję.
Temat małżeństw o niejednolitej przynależności wyznaniowej, czyli
małżeństw mieszanych pojawił się w maju 1979 roku. Wnikaliśmy w niego
pracowicie najpierw w oparciu o „Instrukcję Episkopatu Polski” , następnie
o prezentacje stanowisk naszych Kościołów. Programy dziesięciu spotkań (aż
do 1987 roku) zastrzegają czas i miejsce tej problematyce, a perspektywiczny
plan pracy (z grudnia 1989 roku), przewidujący pięć wielkich tematów, na
pierwszym miejscu znowu umieszcza „Małżeństwa mieszane” . Proponowano
publikację zgromadzonych materiałów (5.12.89). Utworzono nawet dwosobowy zespół, który miał przygotować materiały do publikacji. Opuściliśmy
jednak pracowicie i długo uprawianą działkę. Nagromadzone owoce czekają
na zagospodarowanie. Trzeba by powrócić na działkę. Okazją może się stać
nowe „Dyrektorium ekumeniczne” (opublikowane 25 marca 93 roku) oraz II
Synod Plenarny.
W grudniu 1989 roku przyjęto pięciopunktowy program perspektywiczny:
1. Małżeństwa mieszane, 2. Formacja ekumeniczna, 3. Wspólne świadectwo,
4. Międzykościelne dialogi doktrynalne i 5. Ekumenizm w konfesyjnych
dysproporcjach. W ramach programu „Form acja ekumeniczna” zanurzyliśmy
się w teologiczne podręczniki, które formują młodych (nie tylko) adeptów
teologii w naszych Kościołach. Zgodnie uznaliśmy to doświadczenie za raczej
bolesną, lecz z pewnością bardzo potrzebną operację. Powiedzieliśmy to Polsce
(czy wystarczająco słyszalnie?) w naszych sześciu tezach („„Uwagi i postulaty
w sprawie podręczników teologii” ). W arto by od czasu do czasu przypominać
ten tekst słowem drukowanym.
Wysoka fala politycznych dyskusji zmąciła rytm pracy Podkomisji.
Wciągnęła ją w dyskusję na temat Konstytucji (nie przewidziano tego
w programie perspektywicznym). Nie żałowaliśmy tego odstępstwa. Od lutego
1992 do maja 1993 roku (6 spotkań) z głęboką radością odkrywaliśmy naszą
chrześcijańską wspólnotę w określaniu własnego stanowiska w kwestii wymie
niania imienia Bożego w preambule do Konstytucji, stosunku Kościoła do
Państwa, wolności sumienia oraz swobodnego wyboru wyznania i religii,
mniejszości narodowych, językowych, religijnych i wyznaniowych, prawa do
życia, wreszcie — służby wojskowej. Pierwsze reakcje na ten „Projekt zapisów
konstytucyjnych” odsłaniają zaskakującą nową jakość w pracy Podkomisji:
oto różnice stanowisk w ważkich sprawach przebiegają poprzez Kościoły, a nie
między Kościołami, tzn. łatwiej nam znaleźć wspólny język w naszym
wielowyznaniowym zespole ekumenicznym niż z braćmi własnego domu.
Dwukrotnie Podkomisja usiłowała uzupełnić, uporządkować i skopiować
dokumentację swojej działalności. Obie chwalebne inicjatywy skończyły się
fiaskiem. M ożna zasadnie mówić o trudnościach obiektywnych.
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Wnioski z przeszłości dla przyszłości
Przegląd dotychczasowej działalności Podkomisji zachęca do sformułowania
kilku wniosków odnośnie dalszej pracy:
1. Wrócić do tematu małżeństw mieszanych, by lepiej wykorzystać dotych
czasową pracę: zebrać zgromadzone materiały, uzupełnić je, przedłużyć dyskusję
w oparciu o nowe „Dyrektorium Ekumeniczne” oraz o rodział „ekumeniczny”
materiałów przygotowanych na II Synod Plenarny (nr 35), a nasze postulaty
skierować do sekretariatu Synodu, nadto opublikować nasze materiały w kolej
nej broszurze naszej Podkomisji.
2. Pomóc wydawnictwu w Niepokalanowie w rozwiązywaniu trudnego
wprowadzania broszury „Jeden chrzest” w krwioobieg Kościołów.
3. Bacznie i twórczo towarzyszyć dojrzewaniu II Polskiego Synodu Plenar
nego. Zapisy tam przyjmowane w wielu miejscach dotyczą innych Kościołów.
Bezpośrednio i pośrednio (m.in. przez Komisję Mieszaną, Komisję Episkopatu
ds. Ekumenizmu i PRE) wpływać na przyjmowane ustalenia, które na dłuższy
czas określą drogę polskiego katolicyzmu.
4. Pilniej czuwać nad informacją o pracach Podkomisji. To jedna z sym
patycznych i skutecznych form kształtowania ekumenicznej świadomości
(bliższa współpraca z dziennikarzami).
5. Wyjaśnić sprawę nieobecności przedstawicieli Kościoła Baptystycznego
i Kościoła Polskokatolickiego w ostatnich spotkaniach Podkomisji.
S.C. Napiórkowski OFM Conv.
(Przedruk za: „Biuletyn Ekumeniczny” 1993 nr 4).

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZINY
W arszawa, 14-17 kwietnia 1994

Rok 1994 przez Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych został
ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Problematyka rodzinna staje
się zatem przedmiotem szczególnej refleksji w wymiarze globalnym. Jest czymś
oczywistym, że w nurcie tej refleksji nie może zabraknąć przemyśleń wyras
tających z ducha ekumenizmu. Rodzina jest bowiem miejscem spotkania osób
ludzkich, a ich orientacje religijne mogą być bardzo różne.
Można naturalnie postawić sobie pytanie, czy podczas organizowania
różnych konferencji i seminariów związanych z owym Rokiem Rodziny aspekt
rozważań ekumenicznych był uwzględniany? Myślę, że mamy tu do od
notowania zarówno pewne zjawiska o charakterze okazjonalnym, jak i szerszy
nurt przemyśleń.
W I półroczu 1994 r. w Polsce wydarzeniem, które uzyskało największy
rozgłos, był odbywający się w Warszawie XVIII Międzynarodowy Kongres
Rodziny. Jego inicjatorem formalnie były dwie organizacje: działająca w Belgii
Rodzina Nadzieją Jutra i Światowa Organizacja na Rzecz Rodziny. W gruncie
rzeczy jednak cały trud prac organizacyjnych wzięły na siebie dwie zamieszkujące
już od dłuższego czasu za granicą Polki — panie Elżbieta Drucka-Lubecka de
Sejournet i Jolanta Bisping-Mycielska. Orientacja tych dwóch inicjatorek,
pochodzących z polskich rodzin arystokratycznych, określiła profil ideowy tego
skądinąd świetnie zorganizowanego Kongresu w duchu rzec by ogólnie można
zachowawczym. Kongres warszawski był ściśle związany z duchem nauczania
społecznego i moralnego Kościoła rzymskokatolickiego. Przybyły na obrady
kard. A. Lopez-Trujillo odczytał list papieża Jana Pawła II skierowany do
uczestników Kongresu. Referenci krajowi i zagraniczni w swych wystąpieniach
przedstawiali problematykę rodzinną w ujęciu katolickim, stosunkowo minimal
nie absorbującym wszelkie zmiany i nowości w spojrzeniu na życie współczesnej
wspólnoty rodzinnej. To podejście do zagadnień rodzinnych inicjatorek Kon
gresu z istoty swej zachowawcze było jednocześnie podejściem eklezjalnym.
Uznawało rolę Kościoła w kształtowaniu zdrowego moralnie modelu rodziny.
Tym samym również rolę innych Kościołów niż rzymskokatolicki. Stąd też
przewodnicząca Komitetu Głównego Kongresu Elżbieta Drucka-Lubecka
zwróciła się z uprzejmymi listami do zwierzchnika Kościoła prawosławnego
i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, prosząc ich o łaskawe przyjęcie udziału
w Komitecie Honorowym Kongresu. Obaj dostojnicy przyjęli to zaproszenie.
Prawosławny metropolita Warszawski i Całej Polski abp Bazyli do pani
Druckiej-Lubeckiej pisał:
Rodzina — to cegiełka w gmachu społeczeństwa, państw i narodów. Jeśli ta
cegiełka będzie zła, gmach skazany jest na zagładę. Dowodem na to jest były
Z SR R , który runął i pozostawił po sobie spustoszenie tej podstawowej komórki
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narodu i RO D ZIN Y. Obecnie rodzina jest zagrożona przez inne siły, którym na
imię pluralistyczny satanizm. Bez zorganizowanego przeciwstawienia się temu zlu
końca naszego wieku, grozi ludzkości katastrofa w pełnym znaczeniu tego słowa.
Ta wypowiedź metropolity Bazylego, skierowana do Tervuren w Belgii, do
pani Druckiej-Lubeckiej de Sejoumet, ma swą istotną wymowę. Otóż okazuje
się, że przynajmniej w tych kwestiach poglądy warszawskiego metropolity
prawosławnego i ziemianki polskiej przebywającej na emigracji w Brukseli są
zgodne. Obie strony uznały zapewne dotąd, iż największym zagrożeniem dla
rodziny jest komunizm, a po jego upadku pluralistyczny satanizm idący
z Zachodu.
Obu tym siłom zdolne było i jest przeciwstawić się tylko chrześcijaństwo i to
chrześcijaństwo pojęte jako całość. Na zakończenie XVIII Międzynarodowego
Kongresu Rodziny w Sali Kogresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie była
celebrowana uroczysta Msza św. dziękczynna. Koncelebrze przewodniczył ks.
prymas Józef Glemp, ale do wspólnej modlitwy dziękczynnej zaproszeni byli
wszyscy chrześcijanie uczestniczący w Kongresie, a szczególnie zwierzchnicy
i przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE. I tu znów owa Msza św. jest
wydarzeniem historycznym. Odprawiana jest w Pałacu Kultury i Nauki, w owym
przepotężnym gmachu, w którym przez długie lata mieściło się sanktuarium
wiedzy przeciwnej Bogu, nauczaniu i posłannictwu Kościoła. Dlatego też w roku
Pańskim 1994 niech się pokłoni Dawcy wszelkiego dobra w akcie dziękczynnym
cały lokalny Kościół Chrystusowy warszawski i całej Polski, jak byśmy to mogli
powiedzieć, przyjmując terminologię prawosławną. Bo przecież chodzi tu
0 wspólny akt nie tylko katolicki, lecz szerzej chrześcijański, uświadomienia
sobie zwycięstwa wiary nad ateizmem.
Program samego Kongresu przewidywał również pewien akcent typowo
ekumeniczny. Otóż w pierwszym dniu obrad, wśród licznych seminarów
odbywających się w godzinach wieczornych, przewidziane było spotkanie
organizowane przez Polską Radę Ekumeniczną nt. „Ekumeniczne wychowanie
przez rodzinę i dla rodziny” . Dyskusję zainicjował dr Juliusz Garbarski, który
wskazał, że sfera duchowa człowieka jest nieustannie zagrożona rozdarciem
sprzecznych dążności skierowanych jednocześnie ku złu i dobru. I właśnie można
postawić sobie pytanie, czy w życiu rodzinnym występują czynniki społeczne
1aksjologiczne, sprzyjające powstawaniu takiego klimatu uczuć i przeżyć, który
ograniczałby oddziaływanie owych sprzecznych dążeń. Odpowiedź na to pytanie
skłaniałaby do tezy, iż życie rodzinne powinno sprzyjać wytwarzaniu się klimatu
autorytatywnego, tzn. takiego, który skłaniałby jednostkę do identyfikowania
się z zasadami czy też systemem wartości własnej grupy i nieakceptowania
wszystkiego tego, co jest inne lub odrębne. Taki model adaptacji zakłada w sobie
jednakże ucieczkę od wolności i prowadziłby do kształtowania w rodzinie
osobowości zamkniętych wobec wyzwań nadchodzących ze świata zewnętrzne
go. Byłby to model fałszywy, bo jakkolwiek rodzina jest przekaźnikiem
określonego systemu wartości, to jednak dokonujący się w niej proces wy
chowawczy musi kształtować osobowości otwarte wobec świata zewnętrznego.
I tu właśnie ekumenizm może być jednym z czynników sprzyjających budowaniu
owych postaw otwartych, gdyż jest on swoistym nośnikiem sposobów reagowa
nia na to, co jest obce. W ocenie dr Garbarskiego co trzeci Polak ma nastawienie
ksenofobiczne i dlatego upowszechnienie postaw ekumenicznych może mieć
bardzo istotne znaczenie dla całości procesów wychowawczych w społe
czeństwie. A procesy te, dokonujące się właśnie przede wszystkim w rodzinie,
winny prowadzić do kształtowania osobowości otwartych, zdolnych do podej
mowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji.
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Przyjęcie owej perspektywy ekumenicznej, tzn. konkretnie otwartości wobec
tego co obce, może jednakże dawać efekt rozproszenia się formacji wychowaw
czej w relatywizmie. Temu zagrożeniu powinno przeciwstawiać się właściwe
podejście do zadań wychowawczych, polegające przede wszystkim na eks
ponowaniu systemu wartości i ich odniesienia funkcjonalnego do obieranych lub
realizowanych przez jednostkę zobowiązań wynikających z charakteru jej pracy.
Już Max Weber wskazywał, że perspektywę ekumeniczną, tzn. perspektywę
otwarcia wobec inności, trzeba wiązać z respektowaniem zasad etyki
chrześcijańskiej.
Krótki wykład dr Gabarskiego, dotykający całego szeregu sprzecznych
układów myślowych, był niewątpliwie bardzo dobrym wprowadzeniem do
dyskusji. Ale okazało się, że i inne osoby, uczestniczące w tym spotkaniu, mają
przygotowaną prezentację własnych poglądów, pozostających w jakiejś relacji
do ogólnie zarysowanego tematu odbywającego się seminarium. Przewod
niczący obradom prezes PRE bp Jan Szarek wezwał przedstawicieli innych
Kościołów, by zechcieli zaprezentować swoje opinie co do roli ekumenizmu
w wychowaniu w rodzinie i dla rodziny.
W odpowiedzi na to wezwanie p. Ewa Walter przypomiała ciąg zdarzeń
przedstawionych w starotestamentowej Księdze Rut. Ukazana tam jest Izraelitka
Noemi, wobec której los sprawił, że owdowiała, a wkrótce zmarli też dwaj jej
synowie. W otoczeniu jej pozostały tylko dwie synowe, które były Moabitkami, nie
wyznającymi religii mojżeszowej. Noemi, która przebywała poza Judeą, po
stanowiła wrócić do rodzinnego Betlejem, a synowym swym powiedziała, że mogą
ją opuścić i powrócić do swych domów i do swych matek. Jedna z synowych tak
uczyniła, druga zaś imieniem Rut odrzekła, że nie opuści teściowej, a nawet złożyła
wyznanie — gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój — lud mój, a Bóg twój
— Bóg mój {Rut 1,16). To wyznanie, te słowa wypowiedziane przez Rut, p. Walter
odczytała jako archetyp ekumenizmu rodzinnego, w imię którego osoba
wchodząca z zewnątrz do rodziny przyjmuje wiarę dominującą i wyznawaną przez
osoby stanowiące główny szczep rodowy. I Bóg właśnie wierność Rut wobec
teściowej i jej otwarcie na religię, która nie była jej własnym wyznaniem,
wynagrodził. Rut po przybyciu do Betlejem znalazła nowego męża, powiła syna,
a przez filiację pokoleń stała się prababką króla Dawida.
Właściwie podobny punkt patrzenia zawierała wypowiedź Barbary Enholc-Narzyńskiej. Jej również chodziło o posłannictwo biblijne w rodzinie.
Przypomniała, że dzięki pracy Towarzystwa Biblijnego niezliczona ilość egzemp
larzy Biblii dotarła do rodzin zamieszkałych w krajach byłego Związku
Radzieckiego. Biblia musi docierać do ludzi, gdyż jest to słowo Syna Bożego
skierowane do człowieka — mówiła. Rodzina chrześcijańska musi żyć słowem
Bożym. Biblia łączy, nie dzieli, jest księgą wspólnoty chrześcijańskiej. Pani
Enholc wyrażała przekonanie, że kolejny nakład Pisma Świętego będzie już
wynikiem wspólnej pracy biblistów katolickich i reprezentujących inne Kościoły,
będzie dziełem w pełni ekumenicznym, jakie ukaże się staraniem Towarzystwa
Biblijnego.
Z kolei uwaga pani Trenkwaldowej z Kościoła ewangelicko-reformowanego
skupiła się wokół sprawy kształtowania postaw ekumenicznych wśród dzieci.
Uczestniczka spotkania słusznie wskazywała, że dzieci różnych wyznań po to, by
modlić się, muszą chodzić do różnych kościołów. Lecz chodzi o to, by tę
koleżankę czy kolegę, którzy chodzą do innego kościoła, dzieci były skłonne
uznać za swych bliźnich. P. Trenkwaldowa była zdania, że współczesne
pokolenie młodzieży nauczyło się już nie bać drugiego człowieka, który jest kimś
obcym, kimś innym.
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Na tle tych ostatnich słów szczególnie jaskrawo zarysowała się wypowiedź
uczestniczącego w seminarium wyznawcy katolicyzmu przybyłego ze Szczecina.
Mówił on o tym, że gdziekolwiek się on w Szczecinie uda, wszędzie napotyka
grupy modlitewne i wspólnoty religijne, które nie są już wspólnotami katolic
kimi, a często nie są nawet wspólnotami chrześcijańskimi. Ten stan rzeczy
wywołuje w nim poczucie osamotnienia i budzi przerażenie. Sam on stara się
modlić do Matki Boskiej Fatimskiej i propagować różaniec, z wiarą, że M atka
Boska odwróci ten tak wyraźnie narastający stan apostazji.
W odmiennym tonie natomiast wypowiedziała się katoliczka przybyła do
Warszawy z Kijowa. Mówiła ona o tym, że w Kijowie chrześcijanie często modlą
się wspólnie. Dzieje się to wówczas, gdy wyznawcy Chrystusa starają się modlić
tak, jak daje temu przykład matka Teresa czy brat Roger z Taize. Powszechnie
szanowany ks. Aleksander Mień mówił, że dla Boga wszyscy jesteśmy jedno,
natomiast istniejące wśród chrześcijan podziały to rzecz ludzka.
Ta ostatnia wypowiedź mogłaby sugerować, że tam, gdzie struktury
Kościołów instytucjonalnych są słabsze, tam świadomość podziałów eklezjal
nych pomiędzy chrześcijanami traci na ostrości, ale też mogą się ujawniać
tendencje irenistyczne.
Z wypowiedzią naszej rodaczki z Kijowa w pewnej korelacji pozostawała
barwna opowieść pewnej pani deklarującej się jako wyznawczyni Chrześci
jańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. W rodzinie tej pani stosunki układały się
tak, że rodzice byli wyznania zielonoświątkowego, a dzieci katolickiego. Nie
wywoływało to konfliktów międzypokoleniowych, co najwyżej trudności w zro
zumieniu odrębnych praktyk stosowanych podczas udzielania tych samych
sakramentów, np. chrztu św., który w jednych wyznaniach udzielany jest nowo
narodzonym dzieciom, a w innych dopiero osobom dorosłym. Owe różnice
— zdaniem uczestniczki seminarium — wynikają stąd, iż nasze poznanie Boga
jest tak niepełne, iż nie można przyjmować tego, aby którykolwiek Kościół był
depozytariuszem pełnej prawdy. I tu znów jawi się cień irenizmu, ale problemy są
żywe, i często nie przebiegają tak całkiem bezkonfliktowo.
Sam, przysłuchując się tej dyskusji, postanowiłem zabrać głos. W nawiązaniu
do wypowiedzi pani ze Wspólnoty Zielonoświątkowej mówiłem o tym, że
i w mojej rodzinie, mającej duże tradycje katolickie, zarysował się rozłam, gdyż
dzieci zaczęły się skłaniać ku chrześcijaństwu typu protestanckiego. Niechęć do
kultu maryjnego, a także niechęć do spontanicznego świadczenia dobrych
uczynków u kogoś, kto wyznaje, że tylko sama wiara zbawia, może stać się
przyczyną bólu i cierpienia w stosunkach międzypokoleniowych. To, co święte,
okazuje się zbędne, to, co niezbędne jako wyraz świadczenia chrześcijańskiego,
okazuje się niepotrzebne i ulega oschłej racjonalizacji.
Co prawda ewangeliccy uczestnicy spotkania starali mi się wyjaśnić, że
protestantyzm wcale nie odrzuca biblijnej wizji Matki Jezusa, a także nieprawdą
jest, aby lekceważył śwaidczenie dobrych uczynków, to jednak doświadczenie
ekumeniczne, które nawiedziło moją rodzinę jest faktem, który w kręgu osób
związanych nawet węzłem krwi może wprowadzać odmienne podejście do
systemu tych wartości, jakie wydawało się, że nie podlegają w ogóle żadnemu
zakwestionowaniu.
Dyskusja stawała się coraz żywsza i co więcej ukazywała ona, że nawet w tej
naszej w 95% katolickiej Polsce problem ekumenicznego wychowania w rodzinie
i dla rodziny nie jest wcale czymś sztucznym, jak to się mówi — wyssanym
z palca, lecz przeciwnie, ma swoje żywe odniesienia do życia rodzinnego wielu
wierzących i praktykujących chrześcijan. Spory i prezentacje odmiennych
postaw zapewne trwałyby nadal, ale czas upływał i robiło się późno. Przypadło
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więc w udziale przewodniczącemu obrad ks. bp Szarkowi powiedzieć słów parę
lejących oliwę na roziskrzone spomością spraw ekumenicznych umysły. I oto
właśnie bp Szarek przypomniał, że my chrześcijanie mamy ^wspólne Pismo
Święte, te same przykazania, wyznajemy tę samą wiarę w Trójcę Świętą i możemy
wspólnie zwracać się do Pana naszego słowami modlitwy „Ojcze nasz” , do
odmówienia której zresztą wszystkich nas wezwał.
Pewna inkamacja problemu ekumenizmu do spraw rodziny w Polsce mimo
wszystko jest problemem marginalnym ze względu na brak konieczności
współżycia w naszym kraju dużych grup ludności odmiennych narodowościowo,
dla których prawie zawsze znakiem tożsamości jest także ich własne wyznanie.
W środowiskach inteligenckich, jeśli nawet występują odmienności wyznaniowe
lub też zjawiska bezwyznaniowości, to jednak na ogół nie zbiegają się one
z podłożem odrębności narodowej. Stąd też dyskusje, jakie mogą się toczyć,
również i ta, jaką tu przedstawiliśmy w związku z odbywającym się w Warszawie
Międzynarodowym Kongresem Rodziny, mieszczą się w granicach
wewnętrznych zróżnicowań charakteryzujących współczesne społeczeństwa, lecz
nie stanowią jakichś barier dla normalnego rozwoju życia rodzinnego.
Stanisław J. Rostworowski

SYLWETKI

Ks. MICHAŁ CZAJKOWSKI
- w 60. ROCZNICĘ URODZIN

Znajomi ekumeniści nie mogli uwierzyć, kiedy powiedziałem, że ks. Michał
Czajkowski 3 października kończy 60 lat. Michał zachował nie tylko młodą
sylwetkę, nie pobrużdżoną zmarszczkami twarz, lecz przede wszystkim
młodzieńczego ducha, charakteryzującego ludzi pełnych entuzjazmu, radości
życia i pewności, że to co robią, jest słuszne i potrzebne.
Kiedy piszę te słowa (w początku września AD 1994) właśnie wrócił
z Ostródy, gdzie w kilkuosobowym, międzywyznaniowym gronie przyjaciół
pracował nad ekumenicznym przekładem Listu do Galatów. Wcześniej, z inic
jatywy red. Jana Tum aua, wraz z ks. Mieczysławem Kwietniem, ewangelicznym
chrześcijaninem i teologiem prawosławnym Janem Anchimiukiem, obecnym
biskupem prawosławnym, dokonał ekumenicznego przekładu Ewangelii według
św. Marka. Jakże to charakterystyczne dla postawy ks. Michała. Kiedy zawodzą
oficjalne czynniki, kiedy chrześcijanie z różnych Kościołów nie mogą się
doprosić międzywyznaniowego przekładu Pisma Świętego, od dawna
dostępnego w wielu nawet egzotycznych krajach, Michał — miast biadolić
— wraz z garstką podobnych mu „szaleńców” , bierze się do roboty i czyni to, na
co nikt inny przedtem się nie porwał.
Jest człowiekiem niezwykłej aktywności: duszpasterzem, biblistą, wykła
dowcą, publicystą, autorem książek, członkiem — i to nie na papierze
— rozlicznych gremiów międzywyznaniowych i międzyreligijnych. Gdyby
przyszło mi określić go jednym słowem, powiedziałbym bez wahania: ekumenista, bowiem nastawienie ekumeniczne charakteryzuje wszystkie dziedziny jego
aktywności. Tym określeniem jest nazwany bodaj najczęściej. Świadczy ono
o przynależności do elity, choć on sam wolałby tu być bardziej „populistyczny” ,
bo od lat walczy o to, aby ekumenizm przestał być domeną elit i przeniknął
wszystkie dziedziny zaangażowania jego macierzystego Kościoła.
Ks. Michał to człowiek obdarzony licznymi talentami: świetny kaznodzieja,
błyskotliwy i cięty publicysta, znakomity dydaktyk, obdarzony, podobnie jak
honorowany obok na tych lamach, ks. Bogdan Tranda, wielkim poczuciem
humoru. Gdziekolwiek się znajdzie: w gronie ekumenicznym, księży czy laików,
zawsze jest „duszą towarzystwa” .
Michał Czajkowski urodził się 3 października 1934 r. w Chełmży na Pomorzu,
w rodzinie kolejarskiej, jako najstarszy chłopiec z dwanaściorga rodzeństwa.
Dzieciństwo wojenne spędził w Sierpcu, gdzie jego ojciec współpracował z par
tyzantami, a on sam uczęszczał na tajne komplety, zaś później został zabrany przez
okupanta na przymusowe roboty. To nie przeszkodziło mu potem angażować się
jako kapłan w inicjatywy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.
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Po wojnie osiedlił się na Ziemiach Odzyskanych, w dzisiejszym Świdwinie,
gdzie pracował jako sprzedawca peronowy. W 1953 r. ukończył Niższe
Seminarium Duchowne, a w 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie po
skończeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 1959 r.
rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL, gdzie już w rok później
uzyskał magisterium z teologii (specjalizacja w biblistyce). Zaraz potem wyjechał
na studia do Rzymu, gdzie został przyjęty na II rok prestiżowego Papieskiego
Instytutu Biblijnego. Tam też, w roku 1962, zdobył licencjat z nauk biblijnych,
a następnie ukończył rok doktorancki. Był to czas Vaticanum II, kiedy Kościół
rzymskokatolicki, po wielowiekowej izolacji, wchodził w dialog ze światem
chrześcijańskim. Ks. Michał jako korespondent „Tygodnika Powszechnego” był
akredytowany przy Biurze Prasowym Soboru Watykańskiego II. Miało to
przełomowe znaczenie dla zaangażowania ekumenicznego ks. Michała. Jego
postawa ekumeniczna — jak sam wyznał — zrodzona ze współczucia dla
„słabszych” i z chęci łączenia ludzi, przerodziła się po Soborze w cześć dla ich
dziedzictwa religijnego, świadomość wzajemnego ubogacenia się i chęć
współpracy. W 1964 r. wyjechał do Jerozolimy, gdzie ukończył dwuletnią
Francuską Szkołę Bibliją i Archeologiczną, zaś w 1966 r. na Papieskim
Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (Angelicum), uzyskał stopień doktora
teologii (specjalizacja biblistyczna).
Od stycznia 1967 r. wykładał Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
prowadził biblijne seminarium naukowe oraz uczył greki w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Był również wykładowcą w innych
uczelniach wrocławskich: Akademickim Studium Teologicznym, Papieskim
Fakultecie Teologicznym, Instytucie Katechetycznym oraz Wyższym Semina
rium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie.
Podczas pobytu we Wrocławiu założył Wspólnotę św. Marcina przy piastow
skim kościele pod wezwaniem tego świętego, gdzie nawiązał współpracę z innymi
Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi działającymi w stolicy Dolnego
Śląska. Udzielał się także jako duszpasterz byłej Polonii wrocławskiej. W 1972 r.
został proboszczem w przygranicznym Zgorzelcu na Ujeździe. Tutaj zainicjował
kontakty z ewangelikami w NRD, co zapowiedział swoim parafianom w Wielki
Piątek 1973 r. Młodzi parafianie ze Zgorzelca, mimo utrudnień ze strony władz
NRD-owskich (kiedyś ich proboszcza zatrzymano na granicy) odwiedzali
ewangelików, wspólnie się z nimi modlili, bawili przy ognisku, organizowali
wycieczki. Przyjacielskie kontakty nawiązano szczególnie ze wspólnotą luterańską w Daubitz i jej duszpasterzem, pastorem Hennenem-Jurgenem Havensteinem. I odwrotnie — ewangelicy odwiedzali wspólnotę katolicką po drugiej
stronie Odry, w Zgorzelcu. Wybiegając w przyszłość trzeba zaznaczyć, że ks.
Michał Czajkowski, choć od lat nie związany „etatowo” z żadną wspólnotą
parafialną, nie przestał być duszpasterzem. Bo duszpasterz to nie tylko ten, który
pracuje w parafii lub jest zaangażowany w jedną z dziedzin duszpasterstwa
specjalistycznego. To także ten, który — tak jak ks. Michał mieszkając
w olbrzymim wieżowcu — potrafi bez wahania rzucić nawet najpilniejszą robotę
naukową czy pisarską, by wsiąść w samochód i pędzić do człowieka, który chce
się wyspowiadać czy potrzebuje duchowego wsparcia. Zresztą przez długie lata
był duszpasterzem akademickim w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
gdzie próbował (i próbuje nadal) — często z dobrym skutkiem — „zarazić”
ekumenizmem młodych adeptów teologii i innych wykładanych tam nauk. Temu
służyły m.in. organizowane przezeń w czasach komunistycznych wyjazdy
studentów ATK do akademii, instytucji, parafii i rodzin katolickich i ewangelic
kich w RFN oraz przyjazdy gości stamtąd do Polski. Inicjuje też kontakty
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studentów ATK i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie kształci się
młodzież wywodząca z trzech nurtów chrześcijaństwa: prawosławia, protestan
tyzmu i starokatolicyzmu.
Z ATK jest związany od 1976 r., najpierw jako adiunkt na Wydziale
Teologicznym, od 1978 r. na pełnym etacie, od 1988 r. docent, a od trzech lat
profesor. Drugą kadencję pełni funkcję pradziekana Wydziału Teologicznego
ATK, jest kierownikiem Katedry Introdukcji do Nowego Testamentu, a w tym
roku przejął po wybitnym ekumeniście, ks. prof. Alfonsie Skowronku, kierow
nictwo Katedrą Teologii Ekumenicznej. Oprócz ATK wykładał również ekume
nizm (ale w ramach biblistyki) w wyższych seminariach duchownych, Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie i jezuickim Bobolanum w Warszawie.
Ma poważny dorobek w dziedzinie biblistyki. Jest współautorem bądź
autorem kilkunastu książek z tej tematyki, w tym niedawno wydanych pozycji
„Lud Przymierza” i „Lektura egzystencjalna Biblii” . Napisał ponad 300
artykułów, rozpraw i publikacji popularnonaukowych, głównie o tematyce
biblijnej i ekumenicznej, w periodykach i czasopismach katolickich i niekatolic
kich w kraju i za granicą. W jego pracach drukowanych jest niemal stale obecny
nurt kerygmatyczno-egzystencjalny. Dla mnie cała Biblia aż do Apokalipsy
włącznie — mówi ks. Michał —jest w pewnym sensie Dobrą Nowiną dla
ówczesnego i współczesnego człowieka. Zasadniczy trzon jego zainteresowań
naukowych (i duszpasterskich) stanowią Ewangelie synoptyczne.
Biblię popularyzuje nie tylko piórem, lecz również słowem mówionym
w radiu i w telewizji w Polsce i za granicą. Wygłosił niezliczoną ilość prelekcji
w klubach inteligencji katolickiej, duszpasterstwach akademickich i rodzin,
różnego rodzaju organizacjach i ruchach, w parafiach, kościołach, zakładach
pracy, urzędach, nawet w halach fabrycznych. Bierze także udział w rekolekcjach
(w tym rekolekcjach ekumenicznych dla księży w Laskach pod Warszawą),
dniach skupienia, konferencjach religijnych i innych formach apostolatu biblij
nego. W radiu nagrywał także komentarze biblijne dla niewidomych. Jest
wyczulony na deprecjonowanie osiągnięć z dziedziny biblistyki Kościołów
niekatolickich. Kiedy w jednym z czasopism katolickich ukazał się artykuł
duchownego katolickiego ostrzegający w niewybrednych słowach przed wydaw
nictwami Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, ostro przeciw temu, wraz
z dwoma innymi katolickimi ekumenistami, zaprotestował.
Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek ważniejszą uroczystość czy wydarzenie
ekumeniczne w Warszawie bez jego obecności. Często służy słowem Bożym we
wszystkich świątyniach Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej,
także u mariawitów i polskokatolików, raczej rzadko odwiedzanych przez
duchownych rzymskokatolickich. Ks. Michał, choć nie mając na to mandatu
swojego Kościoła, z potrzeby serca kilkakrotnie przepraszał chrześcijan z tych
Kościołów za winy, jakie popełnili wobec nich rzymscy katolicy. W czasach
władzy komunistycznej, a zwłaszcza stanu wojennego, wygłaszał w świątyniach
niekatolickich odważne kazania o zdecydowanej wymowie antytotalitarnej,
podnosząc na duchu chrześcijan z innych Kościołów, skłonnych bardziej, ze
względu na mniejszą liczebność, do ulegania konformizmowi i pójścia na
kompromisy z władzą. Przyznawał zresztą otwarcie, że odpowiedzialność za to
ponoszą również rzymscy katolicy, którzy nie zawsze zdawali egzamin z solidar
ności wobec swych niewielkich liczebnie braci.
Idea solidarności —przez duże i małe „s” — była jednym z głównych tematów
kazań ks. Michała w czasie stanu wojennego. Podkreślał, że choć słowa tego nie
ma w Piśmie Świętym, to jednak jest nasycone jego treścią całe nauczanie Jezusa
Chrystusa. Ks. Czajkowski sam zresztą angażował się w ruch „Solidarności” ,
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będąc m.in. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tego związku w ATK. Był też
członkiem Komisji do spraw Mniejszości Narodowych Komitetu Obywatels
kiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” , Lechu Wałęsie.
Od lat aktywnie uczestniczy w dialogu teologicznym między Kościołami. Był
członkiem komisji mieszanych do rozmów o chrzcie pomiędzy Kościołem
Rzymskokatolickim a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Polskim
Kościołem Chrześcijan Baptystów, obecnie jest członkiem komisji Mieszanej
Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Jest zwolennikiem coraz większego angażowania świeckich w życie Kościoła.
Udziela się w pracach KIK-u, jest asystentem miesięcznika „Więź” .
Wielka, nieustannie i konsekwentnie zapisywana przez ks. Czajkowskiego
karta to działanie na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Obok arcybis
kupa Henryka Muszyńskiego i ks. dr. Waldemara Chrostowskiego, ma w tej
dziedzinie spośród duchownych rzymskokatolickich największe zasługi. Jest
członkiem Komisji Episkopatu do Dialogu z Judaizmem, członkiemzałożycielem i członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Izraelskiej, członkiem-założycielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów,
członkiem Międzynarodowej Rady Programowej Centrum Informacji, Spotkań,
Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu, członkiem Rady Naukowej
Centrum Badania i Nauczania Historii Żydów w Polsce im. Mordechaja
Anielewicza przy Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczy w spotkaniach
polsko-żydowskich i w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia
w dziejach Żydów polskich.
W publicystyce, w kazaniach, w wypowiedziach dla mediów, bez ogródek mówi
o przewinach chrześcijan wobec Żydów, nie wyłączając własnego Kościoła. Nie
wszystkim taka postawa się podoba i ks. Michał, mimo że powołuje się na nauczanie
Kościoła i Jana Pawła II, nieraz „obrywa” od „porządnych” katolików za
wytykanie zaniedbań i błędów. Słowem pisanym i mówionym udowadnia wyraźnie,
że antysemityzm jest grzechem, a uderzać w Żyda — choćby słowem — to tak jak
uderzać w samego Jezusa Chrystusa. Wskazuje też, w oparciu o Biblię, na liczne
związki chrześcijaństwa z judaizmem. Przypomina za św. Pawłem (Rz 11,17-18), że
jako ludzie przychodzący do Chrystusa z pogaństwa wszczepieni jesteśmy w szla
chetną oliwkę Izraela i odcinając się od niego — usychamy.
Apeluje wytrwale, aby nauczanie Kościoła o Żydach i judaizmie znalazło właściwe
miejsce w katolickim przepowiadaniu, katechezie i wychowaniu seminaryjnym.
Dla niektórych, ze względu na ostrość wypowiadanych słów i szczere opowiada
nie się za tematami niepopularnymi w Kościele (ekumenizm, promocja świeckich,
dialog z judaizmem) jest postacią kontrowersyjną. Dzieje się tak w przypadku
duchownego, który nie głosi sprzecznych z doktryną katolicką poglądów, lecz
prawidłowo odczytał i wziął na serio naukę Soboru Watykańskiego II.
Krytykowany jest także nieraz za dialog i współpracę ze środowiskami
uchodzącymi za wrogie Kościołowi, np. z „Gazetą Wyborczą”. Od wielu duchow
nych różni się tym, że mówi o przykrych sprawach i zaniedbaniach — choć zawsze
z miłością i troską — przede wszystkim swoim współwyznawcom, także tym wyżej
postawionym w hierarchii.
Ludziom stojącym poza Kościołem, także tym krytycznie doń nastawionym,
oferuje postawę dialogu, wiedząc, że atakowaniem nikogo się nie przekona.
Licząc, Michale, na Twoje poczucie humoru, proszę, abyś nie przejmował się
powtarzanymi z okazji takich jak twój jubileuszy, porzekadłem: Jak po kopie, to po
chłopie. Jako biblista wiesz, jaką miarę dni naszych dał nam na ziemi Bóg. Oby było
ich w Twoim życiu jak najwięcej i oby były one, jak dotąd, błogosławione.
Grzegorz Polak

Ks. BOGDAN TRANDA
- w 65 ROCZNICĘ URODZIN

Ks. Bogdan Tranda, wspaniały ekumenista, duchowny Kościoła ewangelic
ko-reformowanego, były wieloletni redaktor naczelny „Jednoty” , miesięcznika
poświęconemu polskiemu ewangelizmowi i ekumenii, skończył 13 listopada 65
rok życia. W ubiegłym roku, 27 września, obchodził natomiast 40 rocznicę
ordynacji pastorskiej. Jest^duszpasterzem, teologiem, kaznodzieją, dziennika
rzem, tłumaczem Pisma Świętego i w każdej z tych dziedzin ma pokaźny
dorobek.
Razem ze swoim bratem Zdzisławem Trandą, biskupem Kościoła ewangelic
ko-reformowanego, tworzą znakomity tandem ekumeniczny, lecz każdy z nich
jest wyrazistą indywidualnością i każdy z osobna wywiera znaczny wpływ na
kształt polskiej ekumenii.
Urodził się 13 listopada 1929 r. w Poznaniu. Jego ojciec, Zdzisław, był
dziennikarzem i zapewne po nim, jak napisano w „Jednocie” z okazji 40 rocznicy
ordynacji, odziedziczył pociąg do dziennikarstwa i publicystyki polemicznej.
Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1943 r. rozpoczął naukę na tajnych kom
pletach w gimnazjum w Radomiu. Po maturze w 1949 r. studiował na Wydziale
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1953 r. uzyskał
tytuł magistra teologii. 27 września 1953 r. został ordynowany na duchownego
Kościoła ewangelicko-reformowanego i mianowany wikariuszem parafii w War
szawie. 17 października tego roku zawarł związek małżeński z Wandą Kulską,
z którą ma dwóch synów: Krzysztofa, architekta mieszkającego we Francji
i Lecha, duchownego.
W semestrze 1958/59 odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie Genews
kim, zwieńczone dyplomem Graduate School of Ecumenical Studies w Bossey k.
Genewy. W latach 1959-1964 pracował jako duchowny w Gdańsku. W 1966 r.
został wybrany drugim proboszczem parafii warszawskiej. Przez wiele lat służył
swoim współwyznawcom jako duszpasterz w diasporze (Poznań, Szczecin,
Gdańsk, Kraków i Katowice).
Od momentu reaktywowania „Jednoty” w 1957 r. jest członkiem redakcji,
a od 1969 do 1993 r. był redaktorem naczelnym pisma.
Na ukształtowanie jego postawy ekumenicznej, jak wspomina, miał duży
wpływ ks. Włodzimierz Missol, człowiek niezwykle otwarty, który młodego
Bogdana przygotowywał do konfirmacji. Było to w czasie drugiej wojny
światowej w Radomiu, gdzie po tułaczce znalazła się rodzina Trandów. Ważnym
etapem formacji ekumenicznej były też studia na Wydziale Teologii Ewangelic
kiej UW, gdzie zetknął się z kolegami różnych wyznań. Natomiast człowiekiem,
który wywarł największy wpływ na postawę ekumeniczną młodego wówczas
pastora był biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego ks. Jan Niewieczerzał.
Ks. Bogdan w sposób bezbłędny odczytał intuicję bp. Niewierzeczała, który
wskrzesił „Jednotę” , aby z pisma tego uczynić periodyk ekumeniczny. Przez
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blisko ćwierć wieku kierując „Jednotą” uczynił z niej pismo na wysokim
poziomie, znacznie wykraczające poza „ewangelickie opłotki” , bo zauważane
i czytane w innych rodzinach wyznaniowych, także w Kościele rzymskokatolic
kim. Dość powiedzieć, że przedruki bądź cytaty z „Jednoty” ukazywały się
(i ukazują) na łamach „Biuletynu Ekumenicznego” , wydawanego przez Komisję
Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz takich pism katolickich jak „Więź” czy
„Tygodnik Powszechny” . To otwarcie się na inne środowiska oraz poświęcenie
jej łamów ekumenizmowi, przy równoczesnym wywindowaniu pisma na wysoki
poziom, uczyniło z „Jednoty” periodyk niemal elitarny. Na zebraniach redakcyj
nych często padało pytanie: komu mamy przede wszystkim służyć: naszym
współwyznawcom czy ekumenii? Przez okres kierowania pismem jego redaktor
naczelny starał się pogodzić te dwie pozorne sprzeczności, zrozumiałe z punktu
widzenia czytelnika ewangelickiego, który chciał, aby jedyne pismo wydawane
przez jego Kościół informowało o tym Kościele w jeszcze większym niż
dotychczas zakresie. Mimo pewnych oporów i głosów krytycznych we własnym
środowisku, „Jednota” nigdy jednak nie zeszła z raz obranej drogi, a poprzez
konsekwentne i systematyczne podejmowanie problematyki ekumenicznej, stała
się pismem opiniotwórczym w kręgach chrześcijańskich. Zawdzięcza to w znacz
nej mierze swojemu redaktorowi naczelnemu, który był i jest — niech się nie
obrażą przyjaciele „Jednoty” — jej pierwszym piórem.
Ks. Bogdan w swoich artykułach, zwłaszcza w znakomitych, zamieszczanych
na drugiej stronie „Jednoty” komentarzach z cyklu „Co wy na to” często daje
wyraz swojemu temperamentowi polemisty. Ma opinię człowieka, który mówi
bez ogródek o czym myśli, nierzadko przyganiając katolikom. Czyni to jednak
w stylu dalekim od tego, jaki spotyka się w niektórych pismach wyznaniowych.
W dowcipnie napisanym artykule „Słoń i myszka czyli o religii w szkole”
(„Jednota” nr 10 z 1992 r.) ks. Bogdan Tranda ostro skrytykował jednego
z biskupów rzymskokatolickich, który, jego zdaniem, niesłusznie zaatakował
rzecznika praw obywatelskich za kwestionowanie niektórych punktów „Roz
porządzenia” ministra edukacji o nauczaniu religii w szkole. Piętnował przypa
dki ingerowania Kościołą rzymskokatolickiego w sprawy publiczne, przejawy
nietolerancji niektórych środowisk katolickich, przemawianie — jego zdaniem
—przez część hierarchów z pozycji siły, nadużywanie przez katolików Ewangelii
i symboli chrześcijańskich. Jest wyczulony na wszelkie fałszywe tony w dys
putach teologicznych. Kiedy katolik mówi w jego obecności nie o jedności
Kościoła, lecz o zjednoczeniu Kościołów, można się spodziewać, że ks. Bogdan
ostro zaprotestuje.
Zarzuty, jakie kieruje pod adresem Kościoła większości Polaków, zdawałoby
się, mogłyby utrudniać, jeśli wręcz nie uniemożliwiać dialog. Niektórzy
chrześcijanie z Kościołów mniejszościowych, wytykając błędy katolikom, świa
domie zamykają się na jakiekolwiek z nimi kontakty i dialog, bo ja k z takimi
można w ogóle rozmawiać. Jednak ks. Bogdan, mimo mówienia katolikom
otwarcie „co o nich myśli” , uchodzi powszechnie za ich wypróbowanego
przyjaciela, choć niektóre jego teksty nawet najbardziej ekumenicznie na
stawiony katolik może odebrać boleśnie. Krytycyzm ks. Bogdana nie wynika
jednak z chęci „przyłożenia” katolikom. Jest to w jakimś sensie postawa
służebna wobec największego w Polsce Kościoła, mogąca mu pomóc w do
strzeżeniu i skorygowaniu błędów. Ks. Bogdan wyraził tę inicjatywę we
wspomnianym już artykule za pomocą własnej anegdoty o słoniu (sym
bolizującym Kościół rzymskokatolicki) i myszy (uosabiającej Kościół ewangelic
ko-reformowany). Słoń, nie zwracając uwagi na drepczącą obok niego mysz, nie
zdaje sobie sprawy, że drobna myszka może zrobić coś, czego on nie potrafi.
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Może mianowicie wspiąć się na wysokie drzewo i z takiego punktu obserwacyj
nego ogarnąć wzrokiem szeroki horyzont ziemi.
Jednak krytycyzm nie dominuje w jego postawie wobec największego
Kościoła. Ks. Tranda napisał wiele pięknych zdań o katolikach (np. o ks. Jerzym
Popiełuszce) w czasach, kiedy nie było to dobrze widziane przez władze
państwowe. Jest człowiekiem uczciwym i dlatego z takim samym zaan
gażowaniem, jak w przypadku swojej wspólnoty i Kościołów mniejszościowych,
broni, gdy trzeba, katolików. Tak było na przykład ostatnio, gdy opublikował
list solidaryzujący się z nimi i krytykujący niefortunne zamieszczenie przez
tygodnik „W prost” kolażu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w maskach
gazowych.
Jubilat słynie nie tylko z „ciętego języka” , ale także z dużego poczucia
humoru. To on nazwał Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
„ekumenicznym karnawałem” , przy czym nie chodziło mu o zdeprecjonowanie
samej idei, lecz wyrażenie swojego stosunku do charakterystycznej dla wielu
chrześcijan postawy. Przejawia się ona w uaktywnieniu ekumenicznym w stycz
niowym Tygodniu Modlitw, przy braku zaangażowania a nawet zainteresowa
nia ekumenizmem w ciągu roku. Kiedy w gronie ekumenistów mówiono
z uznaniem o prawie 100-letnim pianiście, który właśnie dał koncert, ks. Bogdan
skomentował: To nic nadzwyczajnego. W tym wieku to można grać z przy
zwyczajenia. Jednak sam ekumenizm traktuje niezwykle poważnie. Dramatycz
nie zabrzmiały jego słowa na mającym momentami charakter farsy ostatnim
Walnym Zgromadzeniu Polskiej Rady Ekumenicznej. Z żalem stwierdzam
— powiedział ks. Bogdan — że na tej sali jestem jednym z niewielu, którym
naprawdę zależy na przyszłości ruchu ekumenicznego w Polsce. I była to szczera
prawda.
Jest człowiekiem odważnym i bezkompromisowym. W czasach komunistycz
nych, a także w okresie stanu wojennego, wbrew panującej propagandzie, głosił
kazania i pisał artykuły bardzo krytyczne, wręcz demaskatorskie wobec
otaczającej nas rzeczywistości. „Jednota” była jedynym pismem Kościołów
mniejszościowych, które wywalczyło sobie prawo do zaznaczania ingerencji
cenzury. Grożono mu internowaniem i odebrano paszport. W stanie wojennym
z własnej inicjatywy odwiedzał internowanych obu wyznań ewangelickich
— luterańskiego i reformowanego — w ośrodku w Białołęce. Tuż po usłyszeniu
w radiu wiadomości o znalezieniu ciała zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki
udał się do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie przemówił do
licznie zgromadzonych katolików, przekazując im wyrazy solidarności. Taka
postawa nie mogła się podobać ówczesnym władzom państwowym, choć
zjednywała szacunek wśród własnych współwyznawców, chrześcijan innych
wyznań a zwłaszcza katolików. Ci ostatni potrafili docenić, że bezkompromi
sową postawę zajął przedstawiciel maleńkiego Kościoła, któremu trudniej
zdobyć się na odwagę niż opozycjonistom z Kościoła rzymskokatolickiego,
mającym za sobą potężną, wielomilionową wspólnotę i wpływową hierarchię.
W ostatnich latach ks. Bogdan upomina się natomiast stanowczo
o równouprawnienie wszystkich Kościołów, protestuje przeciwko nadawaniu
uroczystościom państwowym charakteru religijnego i narzucaniu Kościołom,
mniejszościowym rozwiązań prawnych przyjętych dla Kościoła większości.
Służy jedności bez wytchnienia nie tylko słowem pisanym, ale i mówionym.
W stolicy, a także poza nią, słynie jako kaznodzieja, podczas różnych uroczys
tości ekumenicznych wygłasza prelekcje, udziela wywiadów mass-mediom.
Publikuje na łamach czasopism katolickich, m.in. „Więzi” , „Tygodnika Po
wszechnego” i „Znaku” . Od lat zaangażowany jest w dialog teologiczny między
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Kościołami. Obecnie współprzewodniczy Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady
Ekumenicznej i Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu. Był m.in. jednym
ze współautorów słynnego, opracowanego przez tę komisję „Projektu zapisów
konstytucyjnych” , znanego jako „projekt ekumeniczny konstytucji” .
Jest też członkiem międzywyznaniowego zespołu tłumaczy Nowego Tes
tamentu, wydanego przed dwoma laty przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.
Ks. Bogdan Tranda jak mało kto rozumie ideę ekumenizmu i na różne
sposoby ją upowszechnia. Podczas sympozjum w 1984 r. na KUL, poświęconym
Dekretowi o ekumenizmie, w swoim znakomitym wystąpieniu pt. „Ekumenizm
Kościołów — wzbogaceniem czy zagrożeniem wiary?” , dał najpełniejszą bodaj
dotąd swoją wykładnię ekumenizmu. Jeśli spotkanie ekumeniczne z inną
wspólnotą kościelną — napisał ks. Tranda — nauczy nas pokory wobec
nieskończonych perspektyw Bożej miłości i mądrości, jeśli przekona nas o tym, że
człowiek innego wyznania nie musi być wielbłądem przed uchem igielnym, jeśli
uświadomi nam, że sprawy niemożliwe dla ludzi, nie są niemożliwe dla Boga, to
znaczy, że znajdujemy się na właściwej drodze i Bóg da nam łaskę pojednania.
W tym duchu chciałbym podzielić się osobistym świadectwem. K ontakt z ks.
Bogdanem, czytanie redagowanego przezeń pisma i jego artykułów, słuchanie
kazań pomogło mi w czasach, gdy byłem przekonany o jedynozbawczości
w moim katolickim Kościele, uwrażliwić się na potrzeby i na sposób myślenia
człowieka wierzącego inaczej. Pomogło mi również zrozumieć, iż ów drugi
chrześcijanin wcale nie jest gorszy ode mnie tylko dlatego, że należy do
skromnego liczebnie Kościoła oraz odkryć z nim braterstwo w naszym
wspólnym Panu, Jezusie Chrystusie. W znacznej mierze dzięki ks. Bogdanowi
zrozumiałem istotę tolerancji, która —jak się ją nieraz opacznie rozumie — nie
polega na łaskawym godzeniu się „większego” na istnienie „mniejszego” , lecz na
przekonaniu, iż wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, a prawda, którą wypowia
da mój brat, choć inna od mojej, jest tak samo ważna...
Grzegorz Polak

KRONIKA

KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH
styczeń — czerwiec 1994

Z zagranicy
— Trzydzieści lat temu (4-6 stycznia 1964) miało miejsce historyczne
spotkanie papieża Pawła VI i prawosławnego patriarchy Konstantynopola
Athenagorasa I w Jerozolimie. Z okazji tej rocznicy. Radio Watykańskie
przypomniało, że wizyta papieża Pawła VI w Ziemii Świętej była pierwszą
podróżą apostolską zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego poza granice
Włoch.
— W Cret Berard (Szwajcaria),obradował w dniach 4 —11 stycznia stały
komitet Komisji „W iara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Postanowiono,
że Komisja przystąpi do opracowania nowego dokumentu dotyczącego natury,
jedności i misji Kościoła. Studium to, zatytułowane „Kościół jako koinonia” ,
zostanie zaprezentowane następnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ŚRK w 1998 r.
Komisja planuje ponadto przeprowadzenie studiów nad ordynacją kobiet
i charakterem papiestwa.
— 35 lat temu (6 —9 stycznia 1959), podczas I Zgromadzenia Ogólnego
w Nyborgu (Dania), powołana została do życia Konferencja Kościołów
Europejskich (KKE), zrzeszająca dzisiaj 118 Kościołów prawosławnych, ang
likańskich, starokatolickich i protestanckich z całego naszego kontynentu.
Wówczas chodziło o to, aby mimo podziału politycznego w Europie Kościoły
pokazały, że stanowią jedną rodzinę w Chrystusie. Sekretarz generalny KKE,
Jean Fischer, uważa, że po roku 1989 zainteresowanie stosunkami ekumenicznymi
osłabło, wystąpiły natomiast napięcia i konflikty między wyznaniami, np. po
między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim.
Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej są rozżalone zbyt małym zaintere
sowaniem okazywanym ze strony Kościołów na Zachodzie. Krytycy zarzucają
KKE, że w okresie rządów komunistycznych współpracowała wprawdzie
z przywódcami Kościołów w krajach komunistycznych, ale nie stawała w obro
nie ludzi prześladowanych. Dzisiaj natomiast domonstruje jednostronne po
dejście do wojny na Bałkanach i bezkrytycznie popiera nacjonalistyczną linię
Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Z drugiej jednak strony nie da się
zaprzeczyć, że organizacja ta podejmuje liczne wysiłki w celu doprowadzenia do
pojednania narodów byłej Jugosławii.
— Podczas czwartej tury dialogu między Kościołami prawosławnymi i Świa
towym Aliansem Kościołów Reformowanych (Limassol, Cypr, 8 —13 stycznia)
osiągnięto porozumienie w kwestiach dotyczących chrystologii. Przeprowadzo-
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no owocną debatę na temat inkarnacji i Trójcy Świętej, uwieńczoną wnioskiem,
że poglądy obu tradycji nie są sprzeczne. Różnice występują jedynie w podejściu
do tych spraw. I tak, podejście prawosławne odwołuje się do tajemnicy
inkarnacji, która obejmuje całą ekonomię zbawienia zwiastowaną przez Biblię,
wyznawaną w tradycji patrystycznej i doświadczoną w Świętej Liturgii. U źródeł
reformowanego podejścia do chrystologii i tajemnicy Trójcy Św. leży biblijne
świadectwo życia i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu. I prawosławni,
i ewangelicy reformowani są zgodni, że ich nauczanie o Trójcy Św. i inkarnacji
odzwierciedla spotkanie z rzeczywistością Boga objawionego w Chrystusie. Tekst
porozumienia będzie przekazany wszystkim Kościołom prawosławnym i refor
mowanym do przestudiowania i dyskusji. Spotkaniu w Limassol współprzewod
niczyli: metropolita Pantelejmon (Patriarchat Konstantynopola) oraz ks. dr
Lukas Vischer (Kościół reformowany w Szwajcarii). Poprzednie tury dialogu
odbywały się w Leuenbergu (Szwajcaria, 1988), w Mińsku (Białoruś, 1990) oraz
w Kappel-am-Albis (Szwajcaria, 1992).
— Arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meisner nie zgodził się (10
stycznia), aby w przededniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w świątyni
rzymskokatolickiej w Dusseldorfie wygłosił kazanie biskup Kościoła Staro
katolickiego Sigisbert Kraft, były ksiądz rzymskokatolicki. Strona starokatolic
ka wydała oświadczenie prasowe, w którym niedopuszczenie do ambony jednego
biskupa przez drugiego uznała za skandal. Rzecznik arcybiskupstwa Kolonii
wyjaśnił, że zwyczajowo nie dopuszcza się byłych księży rzymskokatolickich do
głoszenia Słowa Bożego w świątyniach rzymskokatolickich. Decyzję kard.
Meisnera skrytykował także biskup ewangelicki, ks. Ulrich Wilckens.
— Światowa Rada Kościołów ostrzegła 10 stycznia przed konsekwencjami
jednostronnych rozwiązań politycznych w odniesieniu do przyszłego statusu
Jerozolimy. Podejmowane tylko przez jedną stronę decyzje ograniczałyby
interesy narodowe i religijne drugiej strony, przez co zagrażałyby całemu
procesowi pokojowemu. Przy rozwiązywaniu problemu Jerozolimy nie wolno
rozgraniczać kwestii religijnych i politycznych. Należy zawsze pamiętać, jakie
znaczenie miasto ma dla Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Wszystkie pertrak
tujące ze sobą strony powinny doprowadzić do tego, aby Jerozolima stała się
żywym symbolem harmonijnego współżycia wspólnot religijnych.
— W Johannesburgu (Republika Południowej Afryki) w dniach 20 —28
stycznia obradował Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów (sprawo
zdanie uczestnika zamieściliśmy w poprzednim zeszycie).
— Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Syromalankarski zawarły 25 stycznia
porozumienie w sprawie współpracy pastoralnej wśród małżeństw mieszanych.
Z opublikowanego oświadczenia wynika, że porozumienie przewiduje wzajemne
dopuszczenie członków obu Kościołów do sakramentu pokuty, Eucharystii
i namaszczenia chorych. Już w 1984 r. papież Jan Paweł II i patriarcha Ignacy
Zakka I Ivas zapoczątkowali współpracę pastoralną między obu Kościołami.
Kościół Syromalankarski, którego siedziba znajduje się w Damaszku, należy do
rodziny pięciu Kościołów wschodnich, które nie przyjęły uchwały Soboru
w Chalcedonie (451) w sprawie relacji między boską a ludzką naturą w Chrys
tusie.
— Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (25 stycznia)
papież Jan Paweł II dokonał po raz kolejny oceny dialogów i stosunków
Kościoła Rzymskokatolickiego z innymi Kościołami i wspólnotami chrześci
jańskimi. Podczas nabożeństwa ekumenicznego w katedrze św. Piotra, w intencji
pokoju w Bośni i Hercegowinie, Jan Paweł II stwierdził, że w wielu dziedzinach
zaznaczył się godny uwagi postęp, chociaż droga do chrześcijańskiej jedności
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nadal jest trudna. Szczególnie wysoko ocenił rezultaty V Światowej Konferencji
ds. Wiary i Ustroju, która obradowała latem 1993 r. w Santiago de Compostela
nad problemem „Kościół jako wspólnota” . Optymistycznie wypadła ocena
stosunków katolicko-prawosławnych: po raz pierwszy od kilku lat w czerwcu
1993 r. obradowała znowu Komisja, jakkolwiek nadal występują trudności
w stosunkach z prawosławiem, zwłaszcza rosyjskim, rumuńskim i serbskim.
Papież zapowiedział na rok 1995 wizytę w Rzymie patriarchy Bartłomieja
I z Konstantynopola, honorowego zwierzchnika prawosławia.
— Trzy największe Kościoły w Republice Czeskiej osiągnęły porozumienie
w sprawie wzajemnego uznania sakramentu chrztu. Porozumienie podpisano 25
stycznia podczas nabożeństwa ekumenicznego w Pradze. Jego sygnatariuszami
są: Kościół Rzymskokatolicki, Ewangelicki Kościół Czeskobraterski i Kościół
Husycki. Miroslav Vlk — katolicki arcybiskup Pragi, Pavel Smetana — zwierz
chnik Kościoła Czeskobraterskiego i Vratislav Stepanek — patriarcha Kościoła
Husyckiego powitali porozumienie jako ważny krok w pogłębieniu wspólnoty
ekumenicznej w Czechach.
— Z inicjatywy rabina Dawida Rosena 450 Żydów i chrześcijan z blisko 100
krajów- świata przybyło w dniach 1-4 lutego do Jerozolimy na spotkanie,
w którym uczestniczyło wiele wybitnych osobistości z obu tych środowisk, na
przykład anglikański arcybiskup Canterbury George Carey, prefekt waty
kańskiej Kongregacji Doktryny Wiary kard. Joseph Ratzinger, prawosławny
metropolita Szwajcarii Damaskinos i in. Nie uczestniczyli natomiast przed
stawiciele ortodoksyjnego judaizmu ani obaj naczelni rabini Izraela. Na
zakończenie spotkania wydano wspólną deklarację, w której mowa jest o konie
czności podjęcia przez religię wyzwań, jakie rzuca jej współczesna nauka
i społeczeństwo oraz o wypełnianiu przez nią roli moralnego przewodnika
w społeczeństwie. Wyrażono też pragnienie, aby w następnych tego typu
spotkaniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich wielkich religii świata.
— W Stambule (Turcja) odbyła się w połowie lutego międzynarodowa
konferencja, która zgromadziła 200 wybitnych przedstawicieli chrześcijaństwa,
judaizmu i islamu. Jej organizatorami byli: Patriarchat Ekumeniczny Konstan
tynopola, nowojorska Fundacja „Appeal of Conscience” i tureckie Ministerstwo
ds. Religii. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I wezwał zgromadzonych
przywódców religijnych, aby kierując się miłością braterską i poczuciem
ekumenicznej wspólnoty nie pozostawali obojętni wobec konfliktów i wojen
domowych. Należy powstrzymać nacjonalistyczne wybuchy, gdyż mogą się one
przerodzić w zagrażającą całej ludzkości wojnę. Założyciel Fundacji „Appeal of
Conscience” , rabin Arthur Schneier, zaapelował do przywódców religijnych, aby
nie dopuścili do instrumentalnego posługiwania się religią w konfliktach
etnicznych. Przestępstwo dokonane w imię religiijest przestępstwem przeciw religii
— powiedział.
— Znany teolog i emerytowany biskup Kościoła ewangelickiego w Nie
mczech, ks. Eduard Lohse, skończył 19 lutego 70 lat. W Polsce pamiętany jest
jako rzecznik unormowania stosunków między RFN a Polską. Przyczynił się też
do poprawy stosunków między protestantami i katolikami w Niemczech.
Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w RFN (1980) mówił o podziale
chrześcijaństwa jako o skandalu i dawał wyraz nadziei, że wreszcie nastąpi
postęp w takich kwestiach, jak małżeństwa mieszane, wspólna Komunia św.
i wspólne nabożeństwa ekumeniczne w niedzielę. Papież zaproponował wówczas
utworzenie wspólnej komisji teologów z obu Kościołów. Z inicjatywy bpa
Lohsego zaczęła ona badać treść wzajemnych potępień doktrynalnych z czasów
Reformacji. Obecnie wyniki jej pracy są dyskutowane na różnych szczeblach
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kościelnych. Bp Lohse przeszedł na emeryturę w 1988 r. Dwa lata później
Papieski Uniwersytet Gregoriana zaprosił go z wykładami na temat Listu do
Rzymian.
— Znany ekumenista rzymskokatolicki Aloys Klein skończył 23 lutego 60
lat. Nazwisko to dobrze jest znane w środowiskach ewangelickich, gdyż podczas
swej pracy w watykańskim Sekretariacie ds. Jedności Chrześcijan (1979—1984)
Aloys Klein odpowiadał, za międzynarodowe dialogi dwustronne Kościoła
Rzymskokatolickiego ze Światową Federacją Luterańską i Światowym Alian
sem Kościołów Reformowanych. Po powrocie do RFN w 1984 r. Klein objął
kierownictwo Instytutu Ekumenicznego im. J.A. Móhlera w Paderbornie
i katedrę teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym.
— Postanowienie rzymskokatolickich biskupów niemieckich z 24 lutego,
zezwalające w szczególnych przypadkach na odprawianie nabożeństw ekumeni
cznych w niedzielne przedpołudnia (zarezerwowane dotąd dla celebrowania
Mszy św.), ks. Johannes Hanselmann, luterański biskup senior Bawarii, nazwał
znaczącym krokiem katolików na drodze do jedności. Jego zdaniem to po
stanowienie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu ewangelików. Ks. bp
Hanselmann ocenił klimat ekumeniczny w Niemczech jako korzystny
(szczególnie dialogowo nastawione są władze kościelne). Jego zdaniem w ekume
nizmie nie ma już mowy o zastoju, będącym alibi dla lenistwa i ociężałości.
— Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech bp Klaus
Engelhardt oraz biskup starokatolicki Sigisbert Kraft zaapelowali do protes
tantów i starokatolików o większą solidarność i lepsze współdziałanie.
W ogłoszonej 2 marca wspólnej deklaracji obaj stwierdzają, że warunkiem
i zarazem konsekwencją wspólnie sprawowanej Wieczerzy Pańskiej jest goto
wość do kroczenia drogą ku pełnej widzialnej jedności. Starokatolicy i ewangelicy
w Niemczech już od kilku lat praktykują tzw. gościnność eucharystyczną.
— Patriarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Aleksy II podczas
wizyty na Węgrzech na początku marca przeprosił za cierpienia, jakich doznał
naród węgierski ze strony jego rodaków. Była to pierwsza wizyta zwierzchnika
Kościoła rosyjskiego na Węgrzech. Patriarcha spotkał się z przedstawicielami
Węgierskiej Rady Kościołów, Kościoła rzymskokatolickiego oraz Wspólnoty
żydowskiej. Został też przyjęty przez prezydenta i premiera Węgier.
— 4 marca w 170 krajach świata odbywał się Światowy Dzień Modlitwy
Kobiet. Jego program, opracowany przez chrześcijanki palestyńskie, okazał się
bardzo kontrowersyjny i spotkał się z krytyką Międzynarodowej Rady
Chrześcijan i Żydów za umieszczenie wrogich Żydom akcentów. To sprawiło, że
chrześcijanki w wielu krajach albo przygotowały programy alternatywne, albo
też eliminowały z palestyńskiej wersji antyżydowskie sformułowania, bądź też
uzupełniały tekst w taki sposób, aby dać świadectwo o Holocauście i przypo
mnieć o żywym jeszcze dziś w wielu krajach, antysemityzmie.
— 12 marca w anglikańskiej katedrze w Bristolu odbyła się pierwsza
ordynacja duszpasterska 32 kobiet. Przewiduje się, że na przestrzeni całego roku
święcenia kapłańskie otrzyma 1200 kobiet w 43 diecezjach. Arcybiskupi
Canterbury i Yorku, George Carey i John Habgood, nazwali ten przełom, jaki
się dokonał po niemal 20-letnich debatach, modlitwach i refleksjach, kamieniem
milowym w długiej historii Kościoła Anglii. Większość wiernych w naszym Kościele
wierzy, że taka jest wola Boga — stwierdzili arcybiskupi. Do zwolenników
i przeciwników ordynacji kobiet zaapelowali o wzajemną tolerancję.
— Bernard Thorogood, były sekretarz generalny Zjednoczonego Kościoła
Reformowanego w Wielkiej Brytanii, w artykule zamieszczonym na łamach
„Reformed W orld” (marzec) wezwał protestantów do dokładnego zbadania, czy
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jakaś forma papiestwa nie mogłaby stać się ośrodkiem międzynarodowej
wspólnoty chrześcijan. Jan Kalwin — argumentuje Thorogood — odrzucił
papiestwo nie dlatego, że był przeciwnikiem jednego ośrodka jedności w Rzymie,
lecz dlatego, że urząd ten uległ całkowitej korupcji. Czasopismo „Reformed
World” jest wydawane przez Światowy Alians Kościołów Reformowanych.
— W marcu odbyły się w Wersalu pierwsze oficjalne rozmowy między
przedstawicielami Kościołów luterańskich i reformowanych Francji z jednej
strony a Kościołem anglikańskim Anglii — z drugiej. Ich celem jest osiągnięcie
pełnej widzialnej jedności Kościoła. Już podczas obecnego spotkania stwier
dzono godną uwagi zgodność poglądów w wielu podstawowych kwestiach. Dialog
ten wzoruje się na rozmowach, jakie w ostatnich latach prowadziły z Kościołem
Anglii Kościoły luterańskie, reformowane i ewangelicko-unijne w Niemczech.
Rozmowy te zakończyły się podpisaniem w 1991 r. tzw. Porozumienia z Meissen,
które obejmuje wzajemne uznanie się za Kościoły, wzajemne uznanie urzędów
kościelnych i dopuszczenie do sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Projekt porozu
mienia francusko-angielskiego ma być gotowy już w 1995 r.
— Wybitny katolicki teolog holenderski Edward Schillebeeckx stwierdził
w wywiadzie prasowym (koniec marca), że Kościół rzymskokatolicki musi
przygotować się spokojnie i bez emocji do ordynacji kobiet. Jego zdaniem nie
istnieją po temu przeszkody teologiczne, a jedynie kulturowe i trzeba przygoto
wać ludzi do zaakceptowania tej zmiany, gdyż w przeciwnym wypadku
Kościołowi może grozić bolesna schizma.
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. prof. Konrad Raiser
oświadczył na konferencji prasowej w Genewie (28 marca), że przystąpienie
Kościołą rzymskokatolickiego do ŚRK nie nastąpi w najbliższej przyszłości.
Jego zdaniem obecnie najważniejszym zadaniem jest propagowanie idei
zwołania powszechnego soboru wszystkich chrześcijan. W dziedzinie
społeczno-politycznej natomiast Kościoły powinny angażować się na rzecz
przestrzegania praw człowieka. Kościoły są bowiem zobowiązane do uczestnict
wa w rozwoju form dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.
— Ks. dr Glen Garfield Williams, pierwszy sekretarz generalny Konferencji
Kościołów Europejskich, zmarł 28 marca w Genewie w wieku 70 lat. Był
członkiem Kościoła baptystów. Po ukończeniu South Wales Baptist College
w Cardiff pracował jako duchowny w St. Albans w Anglii. W 1959 r. podjął pracę
w Światowej Radzie Kościołów w Genewie jako referent europejski w Wydziale
Pomocy Międzykościelnej. Na prośbę ówczesnego sekretarza generalnego ŚRK,
ks. dr. W.A. Visser’t Hoofta, zgodził się dodatkowo kierować bieżącymi
sprawami powołanej w tym czasie do życia Konferencji Kościołów Europejs
kich. Z organizacją tą związał całe swoje późniejsze życie zawodowe, pełniąc od
1961 r. funkcję sekretarza wykonawczego, a od 1968 r. sekretarza generalnego.
Pod jego kierownictwem KKE przeżyła ogromny rozwój. Poważnie zacieśniła się
też jej współpraca z rzymskokatolicką Radą Konferencji Episkopatów Europy.
Ks. Williams doktoryzował się w Tybindze, otrzymał też honorowe doktoraty
uniwersytetów w Budapeszcie i Bukareszcie. Wielokrotnie odwiedzał nasz kraj,
kontaktując się z Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej.
— 30 marca minęła 10 rocznica śmierci Karla Rahnera, jezuity — jednego
z najwybitniejszych teologów rzymskokatolickich w bieżącym stuleciu. Profesor
urodził się 5 marca 1904 r. we Fryburgu Bryzgowskim (Niemcy). Jego idee
teologiczne, nacechowane otwartą postawą wobec inaczej wierzących i ota
czającego świata, wywarły znaczący wpływ na treść dokumentów II Soboru
Watykańskiego. Karl Rahner był cenionym partnerem w wielu debatach
międzywyznaniowych. Angażował się też w dialogu teologicznym z Żydami. Na

126

KRONIKA

rok przed śmiercią opublikował wspólnie z Heinrichem Friesem książkę pt.
„Jedność Kościołów realną możliwością” , która w ciągu dwóch lat doczekała się
siedmiu wydań. Przedstawiona w niej wizja przyszłej jedności Kościoła była
żywo dyskutowana w środowiskach ekumenicznych, choć w zachowawczych
kołach katolickich spotkała się z ostrą krytyką.
— Prof. Jurgen Moltmann (1.67), jeden z najwybitniejszych współczesnych
teologów ewangelickich, przeszedł 31 marca na emeryturę. Niektóre z jego
książek przetłumaczono na główne języki świata. Międzynarodowe uznanie
zyskały przede wszystkim: „Teologia nadziei” (1964), „Ukrzyżowany Bóg”
(1972) oraz „Bóg w stworzeniu” (1985). Prof. Moltmann jest ewangelikiem
reformowanym, był najpierw profesorem w Wyższej Szkole Kościelnej w Wup
pertalu, od 1963 r. na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Bonn, a od 1967 r.
w Tybindze.
— Anglikański arcybiskup Canterbury George Carey odwiedził w dniach
9-24 kwietnia Kościoły luterańskie w krajach nordyckich i bałtyckich, gdzie trwa
proces ratyfikacji Deklaracji z Porvoo. Jest to porozumienie zawarte między
anglikanami z Wielkiej Brytanii i Irlandii a luteranami w krajach nordyckich
i bałtyckich w sprawie wzajemnego uznania swych Kościołów i zacieśnienia
stosunków. Arcybiskup anglikański spotkał się nie tylko z przedstawicielami
Kościołów luterańskich w poszczególnych krajach, lecz również ze zwierzch
nikami prawosławia i rzymskiego katolicyzmu. Przyjmowali go również poli
tycy, m.in. król Szwecji Karol XVI Gustaw.
— Ewangelicka Grupa Robocza ds. Konfesyjnych w Europie na swym 31.
posiedzeniu dorocznym w Jauernick k. Górlitz (Niemcy) debatowała nad
nowym „Światowym katechizmem Kościoła Rzymskokatolickiego” , dochodząc
do wniosku, że stanowi on zaprzepaszczoną szansę ekumeniczną. Kościół
rzymskokatolicki jawi się w nim bowiem jako wartość samowystarczalna,
podczas gdy inne Kościoły ukazano tylko w stopniu nie naruszającym tego
poczucia samowystarczalności. Teolog ewangelicki Hubert Kirchner za godne
uwagi uznał to, iż w nowym katechizmie podjęto próbę jasnego ustosunkowania
się do spraw wiary chrześcijańskiej oraz ukazania, że wiara i życie chrześcijańskie
nie są zlepkiem przypadkowych zasad. Czy wolno jednak Kościołowi — pytał
ewangelicki teolog — przypisywać sobie rolę wyłącznego administratora prawd
wiary, a zwłaszcza sformułowania doktrynalne i przepisy wykonawcze uznawać
za jedynie obowiązującą wykładnię wiary i normę postępowania chrześcijan?
— Wybitny teolog rzymskokatolicki i ekumenista, dominikanin o. Yves
Congar skończył 12 kwietnia 90 lat. Należy on do grona tych teologów, którzy
wywarli przemożny wpływ na przebieg i wyniki II Soboru Watykańskiego.
W kręgu jego zainteresowań oprócz ekumenizmu i reformy Kościoła znajdowała
się eklezjologia, a zwłaszcza idea Kościoła jako ludu Bożego. O. Congar jest
współzałożycielem świetnego czasopisma teologicznego „Concilium” .
— Pod przewodnictwem anglikańskiego dziekana Johna Arnolda z Durham
(Anglia) i arcybiskupa Pragi Miroslava Vika obradował w Leanyfalu na
Węgrzech (14—17 kwietnia) Wspólny Komitet Konferencji Kościołów Europej
skich i rzymskokatolickiej Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).
Najważniejsza uchwała tego gremium dotyczyła zwołania w maju 1997 r. II
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego — „Pojednanie jako dar Boga
i źródło nowego życia” . Pierwsze takie zgromadzenie obradowało w 1989 r.
w Bazylei nad tematem „Pokój przez sprawiedliwość” .
— Reformed Uniting Church of Southern Africa — tak nazywa się nowy
Kościół reformowany w Afryce Południowej, który wystąpił z wnioskiem
o członkostwo w Światowym Aliansie Kościołów Reformowanych oraz
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w Południowoafrykańskiej Radzie Kościołów. Kościół powstał z połączenia się
„czarnego” Kościoła reformowanego z Kościołem reformowanym zrzeszającym
ludność kolorową i liczy ok. 1,7 min członków. Unia nastąpiła na wspólnym
synodzie w Belville (14-17 kwietnia). W uroczystym nabożeństwie na za
kończenie synodu uczestniczył m.in. Nelson Mandela, który jest metodystą, oraz
laureat Pokojowej Nagrody Nobla anglikański arcybiskup Desmond Tutu.
W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele „białego” Kościoła
reformowanego w RPA, lecz nie zadeklarowali chęci przyłączenia się do
wielorasowego Kościoła. W Kościele białym ciągle jest bowiem bardzo silna
opozycja zwolenników apartheidu.
— Podczas debaty, J a k odbyła się w Bazylei 20 kwietnia z udziałem
sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, ks. prof. Konrada Raisera
oraz znanego, ale kontrowersyjnego we własnym Kościele teologa rzymsko
katolickiego, ks. prof. Hansa Klinga, ten ostatni zarzucił Kościołom, że nie
spełniły swego zadania podczas toczącej się wojny w byłej Jugosławii. Zwłaszcza
Watykan i SRK nie skorzystały we właściwym czasie z możliwości doprowadze
nia do pojednania skłóconych grup religijnych i narodowościowych i nie
podniosły swego prorockiego głosu w tej sprawie. Prof. Raiser przyznał rację
katolickiemu koledze, że wysiłki koncyliacyjne Kościoły podjęły zbyt późno, ale
zarazem przestrzegał przed przekonaniem, że pojednanie międzyreligijne do
prowadziłoby automatycznie do pojednania narodów. ŚRK, której członkiem
jest również Serbski Kościół Prawosławny, próbuje na drodze bezpośrednich
kontaktów zdobyć zaufanie Serbów i przezwyciężyć zastosowaną wobec nich
totalną blokadę komunikacyjną wskutek sankcji międzynarodowych. Prof.
Raiser zdecydowanie,sprzeciwił się interwencji zbrojnej, gdyż na tej drodze nie
osiągnie się pokoju. ŚRK chce wysłać do b. Jugosławii misję pokojową. Obaj
teologowie byli zgodni, że istnieje konieczność prowadzenia dialogu z przed
stawicielami innych religii, przy czym chrześcijanie nie powinni dążyć do swojej
dominacji, lecz raczej akceptować inne religie w całej ich odmienności.
— Honorowy zwierzchnik prawosławia, patriarcha Konstantynopola
Bartłomiej I potępił 20 kwietnia na forum Parlamentu Europejskiego w Stras
burgu wszystkie formy fanatyzmu i stosowania przemocy, opowiadając się
jednocześnie za pokojową koegzystencją narodów. Zdaniem patriarchy,
zbliżenie międzywyznaniowe może przyczynić się do rozwiązania trudnych
problemów europejskich. Wezwał on do zaprowadzenia pokoju w Bośni
i Hercegowinie. Bartłomiej I stwierdził z ubolewaniem, że także prawosławne
grupy ludnościowe zwalczały w tej strasznej wojnie swych sąsiadów, wyznawców
innej religii. Patriarcha zwrócił szczególnie uwagę na problemy bezrobocia
i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Oba zjawiska wymagają odnowy
priorytetów naszej cywilizacji. Do Unii Europejskiej patriarcha zwrócił się
z apelem, by nie zamykała się przed krajami o tradycji prawosławnej. Wyraził
nadzieję, że kraje te zostaną już wkrótce zaproszone do uczestnictwa w życiu
zjednoczonej Europy i jej instytucji.
— 72-letni emerytowany biskup anglikański Londynu Graham Leonard,
nieprzejednany przeciwnik ordynacji kobiet, dokonał 23 kwietnia konwersji na
katolicyzm rzymski. W tym samym dniu kardynał Basil Hume udzielił mu
święceń kapłańskich, gdyż Kościół rzymskokatolicki nie uznaje ważności
anglikańskich święceń kapłańskich. Dodajmy, że po wprowadzeniu w Kościele
anglikańskim Anglii ordynacji kobiet aż 700 duchownych, w tym siedmiu
biskupów, zapowiedziało konwersję na katolicyzm. Dotychczas jednak zrealizo
wało ten zamiar tylko kilku. Unia Kobiet Katolickich w Niemczech wyraziła
dezaprobatę dla przyjmowania do Kościoła rzymskokatolickiego anglikańskich
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duchownych tylko dlatego, że sprzeciwiają się oni ordynacji kobiet. Według
niemieckich katoliczek Watykan traci swą wiarygodność, skoro dla pozyskania
tych anglikańskich konwertytów gotów jest zrezygnować ze stosowania rygorys
tycznych przepisów o obowiązkowym celibacie księży.
— W Wiedniu od 3 do 10 maja obradowało IV Zgromadzenie Ogólne
Kościołów — sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej (szerszą relację na ten
temat zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Podczas spotkania ekumenicznego w klasztorze Frenswegen w Nordhorn
(Niemcy) w dniu 4 maja doszło do debaty pomiędzy sekretarzem generalnym
Światowej Rady Kościołów prof. Konradem Raiserem a przedstawicielem
Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan ks. dr. Heinzem-Albertem Raemem.
Obaj rozmówcy wyrazili wspólne pragnienie osiągnięcia jedności chrześcijan,
lecz reprezentowali rozbieżne opinie co do drogi wiodącej do tego celu. Raem
podkreślał znaczenie oficjalnych rozmów między teologami różnych wyznań.
Raiser natomiast uważał, że mnożenie oficjalnych komisji mija się z celem, gdyż
zasiadający w nich profesjonalni teolodzy zajmują się z reguły problemami, które
niewiele mają wspólnego z doświadczeniem zwykłych ludzi. Sekretarz generalny
mówił w tym kontekście o paraliżu ruchu ekumenicznego, który utracił częściowo
swój pierwotny rozmach. Na ogół jako cel ruchu ekumenicznego przyjmuje się
połączenie wszystkich chrześcijan i Kościołów. Zdaniem Raisera nie można się
jednak ograniczać tutaj do stosunków międzywyznaniowych, lecz trzeba dojść do
szerszego rozumienia ekumenii. Cele, które można by wspólnie realizować, to
ponowne odkrycie posłannictwa misyjnego Kościoła, aktywne występowanie na
rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz odnowa życia zborowego. Raem za
proponował, aby w dialogu na temat zbliżenia Kościołów pominąć najpierw
szczególnie sporne kwestie. Wyraził nadzieję, że do roku 1997 powstanie wspólny
dokument katolicko-luterański dotyczący zniesienia wzajemnych potępień
z przeszłości.
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów prof. Konrad Raiser
wizytował w dniach 6 —20 maja Kościoły członkowskie w Chinach, Hongkongu
i na Tajwanie. Podczas pobytu w Chinach spotkał się z reprezentantami
Kościołów zarejestrowanych i niezarejestrowanych, a także z przedstawicielami
władz państwowych. Po powrocie do Genewy Raiser oświadczył, że w Chinach
dokonał się ogromny postęp w dziedzinie respektowania wolności religijnej.
Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższym czasie wszystkie wspólnoty
religijne będą mogły uregulować w pełni swój stan publiczno-prawny. Według
sekretarza generalnego konflikty wspólnot religijnych z władzami państwowymi
mają miejsce przede wszystkim na płaszczyźnie lokalnej, natomiast na szczeblu
prowincji stosunki między Kościołem a państwem układają się pomyślnie.
Kościoły protestanckie Chin należały w 1948 r. do współzałożycieli ŚRK.
Wybuch wojny koreańskiej w 1950 r. zmusił je do zawieszenia kontaktów
z Radą. W późniejszym okresie Kościoły te zrezygnowały ze swej tożsamości
wyznaniowej, tworząc jedną strukturę kościelną o nazwie Chińska Rada
Kościołów. Rada ta została przyjęta do ŚRK podczas VII Zgromadzenia
Ogólnego w Canberze (Australia) w 1991 r.
— Synod Kościoła Starokatolickiego w Niemczech na posiedzeniu w Mo
guncji w dniu 10 maja podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia kobiet do
kapłaństwa. Wspólna deklaracja członków Synodu powiada: Umożliwienie
kobietom dostępu do kierowniczych urzędów kościelnych stało się dla nas pilną
koniecznością, gdyż jesteśmy przekonani, że Kościół nie może zrezygnować
z darów, w jakie wyposażone są kobiety, i że generalne wyłączenie kobiet z tych
urzędów jest niesprawiedliwością. Zwierzchnik Kościoła bp Sigisbert Kraft
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oświadczył w związku z podjętą uchwałą, że w ten sposób została utorowana
droga, którą będą mogły podążać inne Kościoły tradycji starokatolickiej.
— Patriarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Aleksy II spotkał się 17
maja w Sarajewie z patriarchą Serbskiego Kościoła Prawosławnego Pawłem
i katolickim prymasem Chorwacji kardynałem Franjo Kuharicem. Wszyscy trzej
przywódcy kościelni podpisali wspólny apel pokojowy, w którym stwierdzają, że
konflikt w Bośni nie jest wojną religijną. Kierownik Wydziału Zagranicznego
Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Kiryl oświadczył po spotkaniu w Sara
jewie, że Kościół rosyjski pragnie doprowadzić do spotkania na szczycie
katolickich, prawosławnych i muzułmańskich przywódców religijnych, które
byłoby poświęcone sytuacji w byłej Jugosławii. Zdaniem Kiryła, takie spotkanie
miałoby wielkie znaczenie, gdyż wojna w Bośni odbija się negatywnie na
współżyciu chrześcijan i muzułmanów w skali globalnej. Udział papieża
w przedsięwzięciu byłby bardzo pożądany.
— W orędziu zielonoświątkowym (22 maja) prezydenci Światowej Rady
Kościołów napisali: Jeśli dzisiaj mamy być otwarci na życiodajne działanie Ducha,
musimy zgodnie modlić się o uświęcenie naszej umęczonej ziemi ijako chrześcijanie
dać widzialny wyraz jedności (...), której Bóg pragnie dla wszystkich. Bieżący rok
został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rodziny (...) W dzisiejszym świecie
pojęcie rodziny zmienia się, ale jej istnienie jest konieczne, gdyż człowiek nie został
przeznaczony do życia w samotności. Jest przeto rzeczą ważną, aby
w Międzynarodowym Roku Rodziny również Kościoły poświęciły jej całą swoją
uwagę i pod żadnym pozorem nie zaniechały możliwości poszukiwania jej
współczesnego modelu i znaczenia. Zadaniem Kościołów jest nie tylko uwypuklanie
funkcji rodziny jako czynnika podtrzymującego więzi społeczne, ale również
odkrywanie jej fundamentu biblijnego oraz jej roli w naszych czasach.
— Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich, obradujący
w dniach 24 —31 maja w Genewie, ostrzegł przed rozpadem Europy. Różni
mówcy zwrócili uwagę na konflikty zbrojne w Europie Środkowo-W schodniej
i odradzanie się ruchów faszystowskich w Europie Zachodniej. Prof. Vic
tor —Yves Ghebali stwierdził, że Europa znajduje się w odwrocie. Świadczy o tym
niezdolność Unii Europejskiej uporania się skutecznie z ludobójstwem w byłej
Jugosławii. Również sekretarz generalny KKE Jean Fischer dał w swoim
sprawozdaniu rocznym wyraz zatroskania co do przyszłości Europy. M.in.
wspomniał o wzroście nacjonalizmu w Rosji. W przypadku konfliktów w b.
Jugosławii i na Kaukazie nie ma żadnych oznak na rychły pokój. Prezydent
KKE, anglikański kanonik John Arnold podkreślił, że dla wspólnej Europy
ważny jest także wpływ prawosławia. Jednocześnie zwrócił uwagę, że KKE grozi
katastrofa finansowa. Dla pokrycia deficytu trzeba podnieść wkłady członkows
kie o 30%. Kryzys finansowy jest tak poważny, że nawet najważniejszych
programów nie można będzie zrealizować. Przyjęto cztery nowe Kościoły:
Kościół Ewangelicko-Luterański Ingrii (chodzi o mniejszość fińską zamiesz
kującą tereny wokół St. Petersburga w Rosji), Związek Ewangelicznych
Baptystów we Francji, Zjednoczenie Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów
w Gruzji i Zjednoczony Kościół Metodystyczny w Europie Północnej (obejmuje
wspólnoty metodystyczne w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii i Rosji).
W ten sposób liczba Kościołów członkowskich KKE wzrosła do 118.
— W piśmie apostolskim z 30 maja papież Jan Paweł II kategorycznie
odrzucił kapłaństwo kobiet w Kościele rzymskokatolickim. Czytamy w nim, że
Kościół nie ma żadnego pełnomocnictwa do udzielania kobietom święceń
kapłańskich', wszyscy wierni muszą zaakceptować ostatecznie tę decyzję. Papież
podkreśla, że decyzją tą Kościół pozostaje wierny przykładowi Chrystusa, który
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wybrał tylko mężczyzn na apostołów, jak i praktyce Kościoła i jego urzędu
nauczającego, zgodnie z którą wyłącznie mężczyźni zostają dopuszczeni do
urzędu kapłańskiego. Nad decyzją tą nie jest dopuszczalna dyskusja. Wypowiedź
papieża, potwierdzająca dotychczasową postawę i praktykę Kościoła katolic
kiego, musi być widziana — zdaniem obserwatorów —w kontekście niedawnego
wprowadzenia ordynacji kobiet w Kościele anglikańskim. Stanowisko Jana
Pawła II, zwłaszcza ostry ton jego wypowiedzi, zostało skrytykowane nie tylko
przez anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George Carey’a, sekretarza
generalnego Światowej Rady Kościołów ks. prof. Konrada Raisera, sekretarza
generalnego Światowej Federacji Luterańskiej ks. dra Gunnara Staalsetta, lecz
również przez przedstawicieli i przedstawicielki różnych środowisk rzymsko
katolickich w Belgii, Francji, Niemczech i Szwajcarii. Prof. Raiser oświadczył, że
pismo apostolskie utrudni dialog Kościoła rzymskokatolickiego z innymi
Kościołami. Sekretarz generalny przyznał, że merytorycznie Watykan nie zajął
nowej pozycji, lecz mimo to pismo apostolskie ujawniło paradoksalną postawę
reprezentowaną przez ten Kościół. Z jednej strony Watykan składa jednoznacz
ne deklaracje na rzecz jedności Kościoła, z drugiej zaś podkreśla równie
jednoznacznie, że w nauce i tradycji Kościoła katolickiego nic nie ulegnie
zmianie. Raiser nie zajął żadnego stanowiska wobec ordynacji kobiet. W skład
ŚRK wchodzą też Kościoły prawosławne, które równie zdecydowanie jak
katolicy odrzucają ordynację kobiet. Sekretarz generalny podkreślił jednak, że
Kościoły członkowskie muszą również rozmawiać na temat tak spornych
kwestii. Raiser wyraził ubolewanie, że list papieski zbiegł się z dekadą
ekumeniczną „Kościoły solidaryzują się z kobietami” .
— Prymas Polski, kardynał Józef Glemp podczas wizyty w Szwajcarii
odwiedził 3,1 maja Centrum Ekumeniczne w Genewie. Powitali go: sekretarz
generalny Światowej Rady Kościołów ks. prof. Konrad Raiser i sekretarz
Konferencji Kościołów Europejskich Jean Fischer. Odpowiadając na słowa
powitania, kard. Glemp powiedział, że jest przekonany o tym, iż zaangażowanie
w ruchu ekumenicznym jest obowiązkiem podzielonych chrześcijan. Dodał, że
ekumenizm wymaga dużo cierpliwości i nadziei. Naszym obowiązkiem — pod
kreślił — jest ciągłe przypominanie o obecności Boga wśród nas. Kardynał
wyraził przekonanie, że chrześcijan dzielą dziś prywatne ambicje i polityka
kościelna. Ich zadaniem jest zachować wierność prawdzie. Prymas dodał, że jest
rzeczą ważną, by zwierzchnicy i osoby pełniące odpowiedzialne funkcje we
wszystkich wielkich wyznaniach chrześcijańskich pozostawały we wzajemnych
kontaktach. Poprzez kontakty wiedzie bowiem droga do zrozumienia i prze
zwyciężenia uprzedzeń. Są one potrzebne dla, dobra jedności. Kard. Glemp
zakończył swoją wypowiedź podziękowaniem ŚRK i KKE za ich ekumeniczne
dzieło. Na prośbę ks. prof. Raisera zmówił modlitwę zakończoną bło
gosławieństwem.
— 1 czerwca podano w Genewie do wiadomości, że następna Światowa
Konferencja ds. Misji i Ewangelizacji odbędzie się w 1996 r. w miejscowości
Salvador, położonej w północno-wschodniej części Brazylii. Obrady toczyć się
będą pod hasłem: „Powołani do jednej nadziei: Ewangelia w różnych kulturach” .
Problem relacji wzajemnej między wiarą chrześcijańską a kulturą był powodem
konfliktu, do jakiego doszło podczas VII Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów w Canberze (Australia) w 1991 r. Referat wygłoszony przez
Koreankę prof. Chung Hyun-Kyung z Kościoła prezbiteriańskiego doprowadził
wówczas do protestów ze strony prawosławnych i luteranów. Prezbiterianka
koreańska powiązała ze sobą ryty i tradycyjne formy religijne swej ojczyzny oraz
naukę chrześcijańską. Dalszym zagadnieniem, którym zajmie się Światowa
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Konferencja, będzie problem prozelityzmu. Zjawisko to doprowadziło do
poważnych konfliktów, szczególnie w Europie Wschodniej, Azji Wschodniej
i Ameryce Łacińskiej.
— Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzyms
kokatolickiego spotkała się w dniach 4 —10 czerwca w Akademii Prawosławnej
na Krecie na swoim dorocznym posiedzeniu. Obradami kierowali: Alan Clark,
biskup rzymskokatolicki ze wschodniej Anglii oraz metropolita Elias Audi,
grecko-prawosławny arcybiskup Bejrutu. Dyskutowano nad obchodami ekume
nicznymi w roku 2000, dalszą pracą związaną z przygotowaniem dokumentu
poświęconego wspólnemu świadectwu i ewangelizacji, poza tym poinformowa
no się wzajemnie o ważnych wydarzeniach w życiu Rady i Kościoła katolickiego.
— 6 czerwca minęła 150 rocznica utworzenia w Anglii Chrześcijańskiego
Związku Młodych Mężczyzn (YMCA), który działa dziś w 118 krajach świata.
Jest to największa organizacja młodzieżowa na świecie, zrzeszająca 30 min
młodych ludzi. YMCA odegrała pionierską rolę w rozwoju ruchu ekumenicz
nego. Zgodnie z głoszoną od początku zasadą w zdrowym ciele zdrowy duch,
organizacja ta troszczy się nie tylko o rozwój życia duchowego (studia biblijne
itp.), lecz także o kondycję fizyczną swoich członków. W ramach YMCA
stworzono takie dziedziny sportu, jak koszykówka i siatkówka, które miały
przyczyniać się do zacieśnienia wspólnoty ludzkiej i rozwoju zasady fairplay
w zgodzie z chrześcijańskim obrazem człowieka. YMCA angażuje się dziś
szczególnie w realizację,różnych projektów przyczyniających się do rozwoju
krajów tzw. Trzeciego Świata. Po upadku komunizmu krajowe organizacje
YMCA reaktywowano w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in.
w Polsce.
— Zwierzchnik Kościoła koptyjskiego w Egipcie, patriarcha Szenuda III
wypowiedział się w połowie czerwca na temat trudności w dialogu koptyjsko-katolickim. Możemy znaleźć rowiązanie w kwestii dotyczącej natury Chrys
tusa, ale wiele innych zagadnień pozostaje nierozwiązanych. Koptowie, w przeciw
ieństwie do katolików, nie uznają istnienia czyśćca. Dalej, Wierzymy, że Duch
Święty pochodzi od Ojca, dla katolików pochodzi On od Ojca i Syna. Kolejnym,
nierozwiązanym problemem jest — w opinii patriarchy — dogmat o niepokala
nym poczęciu Marii. Katolików i koptów dzieli też sprawa prymatu papieża.
Następca św. Piotra uważa, że jest wyposażony w autorytet, który przewyższa
autorytet nas, patriarchów, chociaż również my jesteśmy następcami apostołów
— stwierdził krytycznie Szenuda III. W rzeczywistości nie Piotr, lecz Paweł
założył Kościół Rzymu. Żeby się o tym przekonać, wystarczy poczytać Dzieje
Apostolskie. Co się tyczy drogi dialogu ekumenicznego, to jest to bardzo poważna
sprawa. Mimo wszystko będziemy nią nadal kroczyć — zapewnił zwierzchnik
koptyjski, który jest jednocześnie jednym z prezydentów Światowej Rady
Kościołów.
— Moskwa była w dniach 21—23 czerwca widownią ważnego spotkania
ekumenicznego, zorganizowanego przez Patriarchat Moskiewski. Wzięło w nim
udział ok. 150 przedstawicieli różnych wyznań — prawosławnych, katolików,
protestantów — reprezentujących Wspólnotę Niepodległych Państw i trzy kraje
nadbałtyckie. Temat spotkania brzmiał: „Wiara chrześcijańska a ludzka wro
gość” . Celem spotkania miało być przyczynienie się do pokojowego współżycia
między różnymi narodami zamieszkującymi obszar b. ZSRR oraz pogłębienie
wiary w silnie zeświecczonym społeczeństwie. Gośćmi konferencji byli wyznawcy
islamu, judaizmu i buddyzmu. Przybyli również sekretarz generalny Konferencji
Kościołów Europejskich Jean Fischer i przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Jedności Chrześcijan kardynał Edward Cassidy. Wysłuchano trzech referatów.
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Prawosławny metropolita Smoleńska Kiry! mówił na temat: „Kościół,
społeczeństwo, pokój Chrystusa: wkład Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
do pojednania oraz szanse współpracy międzywyznaniowej we Wspólnocie
Niepodległych Państw i w krajach nadbałtyckich” . Referat baptysty P.B.
Konowalczyka brzmiał: „Postawa chrześcijańska wobec form wyrażania sa
moświadomości narodowej” , a administrator apostolski Moskwy, arcybiskup
rzymskokatolicki Tadeusz Kondrusiewicz omówił zagadnienie: „Nastawienie
chrześcijańskie do polityki” .
— Rada Światowej Federacji Luterańskiej, która obradowała w Genewie
w dniach 21—29 czerwca, wybrała nowego sekretarza generalnego. Został nim
50-letni Ishmael Noko, duchowny Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Zim
babwe. Noko jest siódmym sekretarzem generalnym ŚFL, lecz pierwszym
pochodzącym z Afryki. Z pracą w ŚFL jest związany od 1982 r. Rada ustaliła też
temat najbliższego Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się w dniach 7-17
lipca 1997 r. w Hongkongu, tj. tydzień po przekazaniu tej kolonii brytyjskiej
Chinom. Temat ten brzmi: „W Chrystusie powołani do dawania świadectwa” .
Przez przyjęcie pięciu nowych Kościołów, liczba Kościołów członkowskich ŚFL
wzrosła do 119.
— Z inicjatywy Fundacji „Pro Oriente” odbyła się w Wiedniu w dniach
26 —29 czerwca pierwsza w historii konsultacja teologów katolickich z przed
stawicielami Kościoła Apostolskiego Wschodu. Chodzi to o wspólnotę znaną
także pod nazwą Kościoła asyryjskiego lub nestoriańskiego, która w V wieku
zerwała wszelkie związki z Kościołem bizantyjskim, przyjmując chrystologię
potępionego przez oficjalny Kościół patriarchy Konstantynopola Nestoriusza
(w Jezusie Chrystusie są dwie natury i dwie osoby, ale jedna parsopa; pod
pojęciem tym rozumie się jedność moralną obu osób). Temat konsultacji
wiedeńskiej brzmiał: „Prawowierność i katolickość w tradycji starosyryjskiej ze
szczególnym uwzględnieniem teologii Kościoła Wschodu w państwie Sassanidów” . Metropolita asyryjski Bejrutu M ar Narsai Elias de Baz stwierdził
podczas spotkania, że jego Kościół jest i pozostaje istotną częścią składową
jednego Kościoła katolickiego i apostolskiego. Przeto prosi wszystkich o skorzys
tanie z historycznej okazji zbudowania mostu nad rowem, który dzieli nasze
Kościoły. W wyniku obrad nie znaleziono wspólnej formuły chrystologicznej,
lecz dało się zauważyć pewne zbliżenie poglądów. Rozmowy będą kontynuowa
ne !na płaszczyźnie ekspertów.
— Podczas uroczystego nabożeństwa w Bazylice św. Piotra w Rzymie,
odprawionego z okazji święta Piotra i Pawła (29 czerwca), papież Jan Paweł II
potwierdził zobowiązanie Kościoła rzymskokatolickiego wobec ekumenizmu.
Jednocześnie wyraził życzenie rychłego zawarcia pełnej wspólnoty z Kościołami
prawosławnymi. W tej intencji papież pragnie się wspólnie modlić w Bazylice św.
Piotra z honorowym zwierzchnikiem całego prawosławia, patriarchą Konstan
tynopola Bartłomiejem I. Wizyta patriarchy w Rzymie jest przewidziana na
przyszły rok. W Mszy św., celebrowanej przy grobie ap. Piotra, wzięła udział
delegacja prawosławna pod przewodnictwem metropolity Helioupolis i Theira
Athanasiosa. Podczas audiencji dla członków tej delegacji papież wyraził życzenie,
aby Międzynarodowa Komisja ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem
Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym możliwie ja k najszybciej podjęlą
znowu swoje rozmowy i uczyniła wszystko, co w jej mocy dla rozwiązania
istniejących problemów. W ostatnich latach stosunki katolicko-prawosławne
uległy pogorszeniu z powodu sporu na temat unitów (chodzi o chrześcijan
praktykujących ryt wschodni, lecz uznających papieża jako najwyższego zwierzch
nika). Podczas ubiegłorocznego posiedzenia Komisji opracowano wspólny doku
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ment dotyczący kwestii unickiej. Papież, nawiązując do tego dokumentu, powie
dział, że jest on decydującym krokiem ku rozwiązaniu tej delikatnej kwestii. Pracę tę
trzeba kontynuować, mimo że od ostatniego spotkania dało się zauważyć
uspokojenie umysłów — stwierdził w konkluzji Jan Paweł II.
— Pod koniec czerwca opinia publiczna mogła zapoznać się z pismem, jakie
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan wystosowała do przewodniczących
krajowych komisji episkopatu i synodów katolickich Kościołów wschodnich.
Pismo podkreśla, że dialog ekumeniczny między Kościołami chrześcijańskimi
może poczynić postępy tylko wówczas, gdy dotychczasowe wyniki zostaną
praktycznie spożytkowane na wszystkich płaszczyznach życia. kościelnego.
Jednocześnie Papieska Rada prosi o szersze ustosunkowanie się do opub
likowanych przez nią dokumentów ekumenicznych oraz o dostarczenie więcej
informacji na temat ekumenicznych osiągnięć i problemów na płaszczyźnie
lokalnej. Pismo daje wyraz pewnemu niezadowoleniu z powodu niedostatecznej
recepcji ekumenicznych impulsów, dostarczonych w ostatnim czasie przez
opublikowanie Dyrektorium ekumenicznego i Katechizmu światowego.
— W ostatnich dniach czerwca przedstawiono w Londynie nowy wspólny
dokument Drugiej Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC II) zatytułowany: „Życie w Chrystusie” . Dokument stwierdza, że
katolicy i anglikanie wyznają te same podstawowe wartości moralne, chociaż
występują różnice poglądów w sprawach praktycznych, takich jak rozwód
i zapobieganie ciąży. Dokument postuluje, by na krajowej i lokalnej płaszczyźnie
ustanowić gremia, które w imieniu obu Kościołów ustosunkują się do spraw, co
do których między anglikanami i katolikami nie występują żadne różnice
poglądów. W tym kontekście wymieniono m.in. wojnę i pokój, eutanazję
i sprawiedliwość międzynarodową. Różnice w zagadnieniach moralnych, które
istnieją, nie mogą być przeszkodą nie do pokonania w pogłębianiu wspólnoty
między obu Kościołami — czytamy w dokumencie.

Z kraju
— Tematem rozważań Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 —25
stycznia) było Słowo Boże z Dziejów Apostolskich 4,23 —37. Program i wybór
tekstów przygotowany został przez mieszaną grupę katolicko-ewangelicką
z Irlandii. W opracowanej przez Polską Radę Ekumeniczną książeczce zespoły
przygotowujące ekumeniczne nabożeństwa znajdowały tematy kolejnych spot
kań modlitewnych, czytania biblijne z komentarzami i modlitwy na każdy dzień.
W Warszawie nabożeństwa odbywały się w świątyniach ewangelickich, rzyms
kokatolickich, polsko-katolickiej, mariawickiej i prawosławnej. Nabożeństwo
inaugurujące przygotowała młodzież różnych wyznań w luterańskim kościele
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Nabożeństwo centralne odbyło się w nie
dzielę, 23 stycznia, w kościele polsko-katolickim. Liturgię prowadzili duchowni
różnych wyznań. Ks. bp Bronisław Dembowski, ordynariusz rzymskokatolickiej
diecezji włocławskiej, wieloletni działacz ekumeniczny, mówił o nastrojach
zwątpienia co do szansy na uzyskanie jedności, jakie ostatnio pojawiają się wśród
chrześcijan. Droga do celu istotnie jest daleka, niemniej jednak spojrzenie wstecz
na rezultaty osiągnięte w wielu kwestiach teologicznych i zmiana we wzajemnym
nastawieniu członków różnych Kościołów, duch życzliwości i zrozumienia
napawają optymizmem.
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— „D oktora Marcina Lutra Komentarz do Magnifikat” — tak brzmiał
temat rozprawy doktorskiej ks. Krzysztofa Kowalika, selezjanina, której obrona
odbyła się 25 stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (promotor — o.
prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, recenzenci — ks. bp prof. Alfons Nossol
i prof. Karol Karski). Rozprawa ks. Kowalika jest na gruncie polskim pierwszą
pracą prezentującą teologiczny obraz Marii w ujęciu Lutra. Sam „Komentarz”
do dziś nie doczekał się przekładu. Godne uwagi są wnioski, do jakich doszedł
autor dysertacji, a mianowicie, że pod względem merytorycznym „Komentarz”
tkwi w głównym nurcie poglądów teologicznych reformatora: jest pismem na
wskroś biblijnym, o wyraźnie teocentrycznej i antropocentrycznej strukturze, zaś
chrystocentryzm dochodzi do głosu poprzez podkreślanie tajemnicy Wcielenia.
Według ks. Kowalika „Komentarz do Magnifikat” nie jest w żadnym wypadku
traktatem mariologicznym, raczej tekstem, który w swej teologicznej warstwie
cechuje się dużą wstrzemięźliwością w opowiadaniu o Matce Pana.
— Z inicjatywy proboszczów stołecznych parafii Kościołów zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, w dniu 15 lutego został powołany nowy (14.
rejonowy) Oddział Warszawski PRE. Jego przewodniczącym został, od lat
zaangażowany w działalność ekumeniczną, ks. Jan Hause,'duchowny Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor biblioteki Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej. Stanowisko sekretarza powierzono ks. Tomaszowi Rybce
z Kościoła Polskokatolickiego. Uczestnicy zebrania założycielskiego postanowi
li nie powoływać poszczególnych komisji, gdyż ich praca powielałaby się
z pracami prowadzonymi w komisjach PRE. Nowy przewodniczący w wywia
dzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział: Powołanie warszawskiego
oddziału ma na celu lepszą koordynację imprez ekumenicznych organizowanych
w stolicy i okolicach (...) Chcemy nie tylko czuwać nad najdrobniejszymi
wydarzeniami ekumenicznymi, ale również jako Kościoły mniejszościowe za
znaczyć swą obecność w życiu publicznym.
— W siedzibie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbyło się 23 lutego
kolejne zebranie Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu, pod przewodnictwem o. prof. Stanisława Celes
tyna Napiórkowskiego. Podjęto na nowo, omawiany już poprzednio, problem
małżeństwa między osobami różnych wyznań, trudny zwłaszcza dla członków
Kościołów mniejszościowych. Podkomisja będzie dążyła do wypracowania
propozycji rozwiązań w kwestii rozmów przedmałżeńskich, liturgii i duszpasters
twa małżonków różnego wyznania.
— W dniach 26—27 lutego odbyło się w Bielsku-Białej pierwsze, oficjalne
spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej z reprezentantami Eku
menicznej Rady Kościołów w Austrii. Celem spotkania było omówienie
możliwości bliższej współpracy Kościołów nierzymskokatolickich w obu kra
jach. Zwracano uwagę, że aktualna sytuacja polityczna na naszym kontynencie
skłania w szczególny sposób do ściślejszej współpracy Kościołów obu państw.
Dużo uwagi poświęcono wzajemnym dokonaniom na polu diakonii. W tej
dziedzinie kontakty będą rozwijane najintensywniej. Następne oficjalne spot
kanie zaplanowano na kwiecień 1995 r. w Wiedniu.
— Z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet (4 marca) okolicznościowe
nabożeństwo odbyło się w świątyni Starokatolickiego Kościoła Mariawitów
w Warszawie, a uczestniczyły w nim także baptystki, ewangeliczki reformowane,
luteranki, członkinie Kościoła Polskokatolickiego i Prawosławnego oraz katoli
czki z Polskiego Związku Zwykłych Kobiet. Każda uczestniczka nabożeństwa
otrzymała tekst liturgii i „znak pokoju” (papierowego gołąbka z hebrajskim
napisem szalom i arabskim salaam) oraz cieniutką, długą świeczką (dar
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prawosławnych uczestniczek nabożeństwa). Kolektę przeznaczono na budowę
warszawskiego hospicjum dla nieuczalnie chorych.
— 7 marca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła
się uroczystość nadania tytułu honoris causa ks. Marinusowi Kokowi, emeryto
wanemu arcybiskupowi Utrechtu, przewodniczącemu Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickich. W laudacji rektor ChAT, ks. bp prof.
Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego, podkreślił m.in. zaan
gażowanie blisko 80-letniego dziś ks. abpa Koka w dialog Kościoła Starokatolic
kiego z Kościołem Rzymskokatolickim, Prawosławnym i Anglikańskim. W uro
czystości wzięli udział obecny arcybiskup Utrechtu Antoni Jan Glazemaker oraz
zwierzchnicy Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej, wśród nich
prezes PRE ks. Jan Szarek.
— 18 marca Konsystorze obu Kościołów ewangelickich — augsburskiego
i reformowanego — wystosowały list następującej treści: Drodzy Bracia i Siostry!
W kwietniu br. mija 424 rocznica Ugody Sandomierskiej, doniosłego wydarzenia
w dziejach polskiego ewangelicyzmu. Umiejętność podkreślania tego, co wspólne
w pojmowaniu Ewangelii, którą zaprezentowali nasi przodkowie, możemy dzisiaj
nazwać umiejętnością ekumenicznego patrzenia na sprawy wiary. Podkreślamy
naszą konfesyjną bliskość odwołując się do pięknej tradycji. Zachęcamy gorąco
wszystkich naszych duchownych i członków władz kościelnych w obu Kościołach do
zaakcentowania rocznicy Ugody. Zależy nam bardzo, aby tam, gdzie to jest
możliwe, odbyły się spotkania parafian, wspólne nabożeństwa, wizyty duchownych,
gościnne występy chórów, a także spotkania grup diakonijnych, młodzieżowych
i dzieci. Leży nam na sercu zbliżenie współwyznawców z obu Kościołów na szczeblu
parafialnym. Pragniemy cieszyć się wzajemnym poczuciem braterstwa, mówić
0 nim i demonstrować je w przeświadczeniu, że we wspólnej drodze możemy liczyć
na siebie nawzajem.
— Katedra Teologii Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie zorganizowała 18 marca sympozjum ekumeni
czne „W służbie jedności” . Okazją do zwołania sympozjum stał się jubileusz
jednego z najgorętszych ekumenistów polskich, emerytowanego kierownika tej
Katedry, ks. prof. Alfonsa Skowronka — jego 40-lecie służby Kościołowi
1 sprawie Jedności. Doktor teologii siostra Eleonora Adamczak, uczennica
Jubilata, wygłosiła laudację poświęconą swemu Mistrzowi, ale jej wystąpienie nie
miało w sobie nic z panegiryku — było świadectwem o człowieku, któremu
charyzmat jedności nie był darmo dany. W drugiej części sympozjum uczestnicy
wysłuchali dwugłosu na temat tzw. tekstu roboczego II Polskiego Synodu
Plenarnego Kościoła Rzymskokatolickiego. Rektor seminarium we Włocławku,
ks. dr Wojciech Hanc, zreferował przebieg prac w ramach IV Komisji Synodanej
ds. Ekumenizmu na różnych etapach powstawania dokumentu wstępnego
„Kościół katolicki na drodze ekumenizmu” oraz przedstawił podstawowe
założenia tego tekstu. We wnioskach końcowych referent stwierdził z ubolewa
niem, że pomimo upływu 30 lat od II Soboru Watykańskiego, ze znajomością
treści dokumentów soborowych w społeczeństwie i Kościele polskim jak było żle,
tak jest żle. Z prawosławnego punktu widzenia dokument oceniał ks. Henryk
Paprocki i — podobnie jak przedmówca — stwierdził z ubolewaniem, że
znajomość ważnych tekstów ekumenicznych Kościoła rzymskokatolickiego jest
w Polsce bardzo słaba. Powiedział też, że zasadniczo fragmenty tekstu roboczego,
odnoszące się do spraw ekumenicznych, są opracowane w sposób precyzyjny
i wykazujący dużą otwartość na innych. Następny dwugłos dotyczył nowego
„Dyrektorium ekumenicznego” , które od połowy 1993 r. obowiązuje w Kościele
rzymskokatolickim. Obaj referenci — ks. prof. Michał Czajkowski, kierownik
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Katedry Teologii Ekumenicznej ATK, oraz prof. Karol Karski
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — mówili o blaskach i cieniach
nowego dokumentu Stolicy Apostolskiej, przy czym duchowny katolicki
szczególnie akcentował zaangażowanie ekumeniczne jako zadanie całego
Kościoła rzymskokatolickiego oraz wskazywał na pozytywne przesunięcie
akcentów w stosunku do poprzedniego „Dyrektorium” z lat 1967—1970.
Wystąpienie prof. Karskiego oceniało „Dyrektorium” ze stanowiska ewangelic
kiego i zawierało kilka odniesień do polskiej praktyki ekumenicznej, która nie
przystaje do wymagań tego dokumentu. Życie i potrzeby chrześcijan wyprzedziły
bowiem rygorystyczne przepisy prawa kościelnego.
— Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyjął 10 kwietnia de
klarację współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Konferencja
doroczna metodystów podjęła podobną uchwałę w dniu 13 maja (tekst
dokumentu zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— 12 i 13 kwietnia odbyło się w Krakowie sympozjum międzynarodowe
„Chrześcijaństwo i islam” . Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Aleksan
der Koj, powiedział, że celem tego spotkania jest lepsze wzajemne poznanie
i wspólne działanie na rzecz współpracy i pokoju między wyznawcami dwóch
bliskich sobie a zarazem ciągle słabo znających się religii. Przykład takiej dobrej
współpracy i wzajemnego zrozumienia dał ks. abp Lufti Laham z Jerozolimy,
który mówił o Kościele Arabów. Jak stwierdził jeden z prolegentów, ks. prof.
Jerzy Chmiel, w 2000 roku wyznawcy trzech wielkich religii monoteistycznych
(judaizmu, chrześcijaństwa i islamu) stanowić będą prawdopodobnie 55%
ludności świata, głównie dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu wśród
muzułmanów.
— Od 14 do 17 kwietnia obradował w Warszawie Międzynarodowy Kongres
Rodziny (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale „Sprawozdania
i dokumenty”).
— Na zaproszenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w dniach 18 —20
kwietnia przebywał w Polsce zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Nadrenii ks.
prezes Peter Beier. Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją kościelną
i społeczno-polityczną kraju. W Warszawie gość wygłosił referat na temat:
„Protestantyzm europejski i jego przyszłe zadanie w Europie” . Sekularyzacja,
rzymski katolicyzm i protestantyzm to — zdaniem ks. Beiera — trzy główne siły,
które zadecydują o przyszłym obliczu Europy. Przed tradycją protestancką
w Europie widzę wielkie zadanie. Stoimy przed problemem, czy cały dorobek
protestantyzmu ma zniknąć, czy też znajdzie odpowiedź na pytania, wobec których
staje współczesny człowiek. Nasza tradycja przetrwa Jeżeli zjednoczeni potrafimy
przekazać człowiekowi skołatanemu pogonią za pieniądzem i omamionemu jego
rzekomą wszechmocą — przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę
— powiedział ks. Beier.
— 51. rocznica Powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia) obchodzona
była w tym roku łącznie z rocznicą powstania państwa Izrael (14 kwietnia). Do
Polski przyjechało ok. 10 tys. młodzieży żydowskiej z Izraela i całego świata;
wzięła ona udział w tzw. Marszach Żywych, podążających męczeńskim szlakiem
Żydów na zagładę (Oświęcim, Treblinka i Warszawa). Przy warszawskim
pomniku Bohaterów Getta Żydzi i chrześcijanie spotkali się na wspólnej
modlitwie. Ks. Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
który przewodniczył modlitwom, powiedział: My, chrześcijanie i Żydzi, chcemy
sobie przypomnieć, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, Jego ludem i owcami Jego
pastwiska. Chcemy też przypomnieć z wdzięcznością tych wszystkich, którzy nie
ulękli się wroga i umieli odważnie dać świadectwo swoim tradycjom narodowym
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i religijnym. Ks. prof. Michał Czajkowski (Kościół Rzymskokatolicki) prosił
Boga o błogosławieństwo dla tych z narodu wybranego, którzy przeżyli, ja k
również dla tych, którzy pomogli im przeżyć. Zebrani złożyli kwiaty pod
pomnikiem i przeszli szlakiem ostatniej drogi mieszkańców getta do pomnika na
tzw. Umschlagplatzu, skąd odchodziły transporty do Treblinki.
— Ekumeniczne znaczenie teologii krzyża to temat spotkania Międzynaro
dowej Wspólnoty Ekumenicznej (IEF), które odbyło się w Katowicach w dniach
22 —23 kwietnia. Główny referat wygłosił ks. Marek Uglorz z parafii ewangelic
ko-augsburskiej w Skoczowie. IEF powołali do życia chrześcijanie ze Szwajcarii
i obecnie obejmuje ona ok. 4 tys. osób różnych wyznań z Europy i Stanów
Zjednoczonych, a siedzibą jej jest Bruksela. Polski oddział IEF, któremu
przewodniczy proboszcz parafii katolickiej w Brennej, ks. Józef Budniak, liczy
ok. 70 członków. Członkowie IEF stawiają sobie za zadanie przede wszystkim
modlitwę o jedność chrześcijan, formację duchową i intelektualną oraz wspólną
pracę przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości wyznaniowej.
— Na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w dniach 27 —29
kwietnia przebywał w Warszawie prof. Marc Lienhard, dziekan Wydziału
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Strasburgu (Francja). W ChAT wygłosił
on wykład na temat sytuacji mniejszościowych Kościołów protestanckich we
Francji. O sytuacji ekumenicznej w swoim kraju mówił natomiast podczas
spotkania ze studentami Akademii Teologii Katolickiej.
— 13 maja Sejm ostatecznie przyjął ustawy regulujące status Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Augsburskiego w państwie. Sprawy
majątkowe i finansowe obu Kościołów zostały ostatecznie uregulowane w taki
sam sposób, jak w ustawie „O stosunku państwa do Kościoła katolickiego” .
Kościoły ewangelickie otrzymały również ustawową gwarancję nauczania religii
w szkołach, prawo nadawania w publicznych środkach masowego przekazu
nabożeństw i programów religijnych, społecznych i kulturalnych. Z posługi
duszpasterskiej duchownych ewangelickich mają prawo korzystać odbywający
służbę wojskową (Kościół Ewangelicko-Augsburski otrzymał prawo utworzenia
duszpasterstwa wojskowego) oraz więźniowie. Prawo do dodatkowych dni
wolnych od nauki lub pracy ewangelicy uzyskują w święta: Wielkiego Piątku,
Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Reformacji (31 października).
— Cmentarz na Monte Cassino gromadzi prochy ponad tysiąca polskich
żołnierzy, którzy należeli do różnych Kościołów chrześcijańskich i religii.
Uwzględniając ten fakt, do udziału w uroczystościach religijnych z okazji 50.
rocznicy słynnej bitwy (18 maja) zaproszono, oprócz duchowieństwa rzymsko
katolickiego, także księży prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz
przedstawicieli Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego i Związku Mu
zułmanów Polskich. Po zakończeniu mszy rzymskokatolickiej udostępniono im
nieco czasu na wypowiedzenie stosownej modlitwy i wyrażenie uczuć religijnych
w sposób właściwy danemu wyznaniu lub religii.
— 19 maja, w ramach II Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, od
prawione zostało w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia
Pańskiego w Częstochowie nabożeństwo ekumeniczne, w czasie którego kazania
wygłosili: abp Stanisław Nowak, metropolita rzymskokatolickiej archidiecezji
częstochowskiej oraz zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego — bp Rudolf Pastucha. W nabożeństwie udział wzięli przed
stawiciele 9 Kościołów. Radio Katowice bezpośrednio transmitowało na
bożeństwo.
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna nadała 19 maja doktorat honoris
causa szwajcarskiemu teologowi ewangelicko-reformowanemu, ks. Eugenowi
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Vossowi, który na początku lat siedemdziesiątych założył, z myślą o ludziach
wierzących mieszkających za „żelazną kurtyną”, Instytut „Glaube in der 2. Welt”
(Wiara w Drugim Świecie). Wkrótce powstało czasopismo pod takim samym
tytułem, informujące o sytuacji chrześcijan w ówczesnych państwach socjalistycz
nych. Obie te instytucje śpieszyły również z konkretną pomocą wierzącym
i Kościołom w Środkowej i Wschodniej Europie.
— Warszawski Oddział Polskiej Rady Ekumenistycznej i Fundacja Aśram
Anavim — Ekumeniczny Klasztor Sztuki były współorganizatorami nabożeństwa
w dniu Zesłania Ducha Świętego (22 maja). To spotkanie Kościołów rozpoczęło
się procesjonalnym wejściem duchownych prawosławnych, protestanckich i kato
lickich w strojach liturgicznych, którzy następnie modlili się w intencji odzyskania
jedności, jaką tworzyli pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa. Uczestnicy mogli też
usłyszeć śpiew chórów parafialnych i świeckich zespołów oratoryjnych, po
nabożeństwie zaś odbyło się błogosławienie chleba i agapa. Miejscem uroczystości
ekumenicznych była tzw. Stara Kotłownia na Mokotowie.
— W Kodniu nad Bugiem już po raz jedenasty odbywało się Ekumeniczne
Spotkanie Młodych (27 —29 maja). Rozpoczęło się ono nabożeństwem ewangelic
kim prowadzonym przez ks. Adama Kleszczyńskiego (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) w kalwaryjskim kościele Świętego Ducha. Następnie uczest
nicy w grupach dyskusyjnych wymieniali poglądy w kwestiach religijnych
i ekumenicznych. Odwiedzili też braci prawosławnych w Kodniu i Jabłecznej,
uczestniczyli w mszy odprawionej w bazylice kodeńskiej, a ostatniego dnia
goszczeni byli przez neounicką parafię św. Nikity w Kostomłotach.
— Z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Europy Wschodniej
Kościoła Ewangelickiego Westfalii w dniach od 29 maja do 1 czerwca odbyło się
w Karpaczu czwarte sympozjum polsko-niemieckie poświęcone wymianie
poglądów na tematy społeczno-polityczne i kościelno-ekumeniczne. Strona polska
poinformowała przedstawicieli różnych instytucji kościelnych w Westfalii o za
chodzącej transformacji społeczno-politycznej, życiu kościelnym, ekumenii oraz
problemach, z którymi borykają się Kościoły diaspory w Polsce. Uczestnicy
spotkania mogli też zapoznać się z pracą prężnej parafii ewangelickiej w Karpaczu
i rolą, jaką odgrywa kościół Wang w turystyce Dolnego Śląska. Piąte sympozjum
polsko-niemieckie odbędzie się za dwa lata w Niemczech.
— 6 czerwca w ramach uroczystych obchodów 50. rocznicy lądowania
aliantów w Normandii odbyła się wieczorem polsko-francuska uroczystość na
cmentarzu w Urville Langannerie, gdzie spoczywa ponad sześciuset polskich
żołnierzy. Pod pomnikiem poległych wieńce złożyli prezydenci Polski i Francji
— Lech Wałęsa i Franęois Mitterand — oraz delegacje kombatantów. Na
zakończenie uroczystości czterej polscy duchowni — rzymskokatolicki, pra
wosławny, ewangelicki oraz żydowski — poprowadzili modlitwy w intencji
zmarłych żołnierzy lub —jak w wypadku ewangelików — modlitwę dziękczynną
za ofiarę życia złożoną za wolność naszą i waszą oraz za blisko pół wieku pokoju,
okupionego tą najwyższą ceną.
— W dniach 13 —15 czerwca w Mikołajkach obradowała Komisja Kontaktów
Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Obrady zbiegły
się z 20 rocznicą istnienia tej wspólnej platformy dialogu Kościołów Polski
i Niemiec. Obie strony poinformowały się wzajemnie o sytudcji społecznej,
politycznej i gospodarczej. Omówiono sytuację ekumeniczną w obu krajach
w kontekście stosunków z Kościołem rzymskokatolickim, wymieniono też
poglądy na temat roli, jaka przypada Kościołom ewangelickim w procesie
jednoczenia Europy. Zapoznano się z pracą Wspólnej Komisji Historycznej,
omówiono sprawy związane z duszpasterską opieką turystów niemieckich.
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Stwierdzono, że zadaniem Komisji Kontaktów jest dalsze prowadzenie pracy na
rzecz pojednania, troska o pogłębienie ekumenicznej współpracy Kościołów oraz
pielęgnowanie dobrosąsiedzkich stosunków społecznych i kościelnych w nad
granicznych regionach. Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w poświęceniu
kościoła w Mikołajkach, który został odnowiony ze środków fundacji współpracy
polsko-niemieckiej oraz w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod
budowę domu opieki.
Opracował: Karol Karski

PRZEGLĄD PRASY

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Gyby ktoś pokusił się o ułożenie list najmodniejszych ostatnio słów, to
zapewne na samym jej czele umieściłby słowo kryzys. Mamy kryzys gospodarczy,
moralny, ekologiczny... i chciałoby się w tym samym zdaniu rzec: kryzys
ekumeniczny. Czy rzeczywiście? Początek roku wyznaczają na ogół spotkania
modlitewne o jedność. W ich kontekście pisze się wiele o potrzebie rozbudzenia
działań ekumenicznych bądź przyspieszenia na drodze jedności. Ale nie tylko te
teksty pokazują, w jaki sposób Kościoły rzeczywiście widzą siebie i czym dla nich
jest postulowana jedność chrześcijan. O wiele więcej nieraz mówią teksty,
w których Kościoły zabierają głos na tematy społeczne czy polityczne. Do nich
też warto sięgnąć.
W „Tygodniku Powszechnym’’ (1994 nr 4, s. 12) ukazał się artykuł Grzegorza
Polaka pt. „Droga i bezdroża” , w którym autor próbuje dokonać krótkiego
bilansu polskich działań ekumenicznych. Od razu na początku stwierdza, iż
rzeczywistość skłania do umiarkowanego optymizmu. Do pozytywnych stron
polskiego ekumenizmu zalicza autor wspólne stanowisko Polskiej Rady Ekume
nicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego w sprawie projektu zapisów kon
stytucyjnych. Wydarzenie tego typu miało miejsce w Polsce po raz pierwszy.
Innym osiągnięciem był ekumeniczny przekład Ewangelii św. Marka. Pozy
tywnie ocenia autor dialog chrześcijańsko-żydowski. Za to na wewnątrzchrześcijańskim podwórku ekumenicznym trudno mówić o ekumenicznym
przyspieszeniu. Jedynie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wykazał aktyw
ność ekumeniczną, organizując po raz pierwszy w swojej kaplicy nabożeństwo
ekumeniczne. Natomiast Polski Kościół Chrześcijan Baptystów — zdaniem
autora — działa antyekumenicznie. O ile, generalnie biorąc, stosunki między
katolikami a protestantami są u nas — z pewnymi wyjątkami (casus baptystów)
— dość poprawne, to w kontaktach katolicko-prawoslawnych można mówić
0 poważnym regresie. G. Polak wymienia kilka faktów, które przyczyniły się do
pogorszenia stosunków między katolikami i prawosławnymi: spór o ławrę
w Supraślu, polemika wokół wywiadu udzielonego przez bpa Edwarda Ozorow
skiego i ks. prał. Stanisława Piotrowskiego dla „Gościa Niedzielnego” oraz
coraz liczniejsze spory własnościowe o cmentarze. W tej sytuacji autor postuluje
powołanie komisji arbitrażowej, a swoje rozważania kończy wezwaniem: Czas
wzajemnych, pięknych deklaracji ekumenicznych o braterstwie i życzliwości już
minął. Najwyższa pora, aby przejść do konkretów. Pojawiające się tu i ówdzie spory
1konflikty na tle wyznaniowym pokazują, że chrześcijanom w Polsce bardziej niż
uzgodnień doktrynalnych potrzeba konkretnej umiejętności rozwiązywania prob
lemów w duchu ewangelicznym. Rzeczywiście, wydaje się, że dalecy jesteśmy nie
tylko od wspólnego pochylenia się nad tekstami uzgodnień doktrynalnych, ale
też od życzliwego spojrzenia na potrzeby członków innych Kościołów, na ich
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uwrażliwienia, a czasem nawet lęki. Wciąż pokutują stare stereotypy i wciąż
bezskutecznie próbujemy z nimi walczyć, a czasem z upodobaniem je pod
trzymujemy.
„Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki” (1994 nr 3, s. 6 —7) zamieściło dyskusję
redakcyjną pt. „Nasze kompleksy” , która kluczyła — ogólnie rzecz biorąc
— wokół utożsamienia ewangelika z Niemcem a katolika z Polakiem. Dyskusję
rozpoczął ks. Henryk Czembor: Stajemy wobec narzuconego nam przez stronę
rzymskokatolicką poglądu i możemy sobie zadać pytanie, czy mamy się przed nim
bronić, podkreślając polskość naszego Kościoła? Czy też, co w moim pojęciu jest
słuszniejsze, zachować swoją tożsamość ewangelicką bez względu na to, co się o nas
mówi w kręgach nam nieprzychylnych. Ten sam rozmówca stwierdza nieco dalej,
że klerowi rzymskokatolickiemu byłoby na rękę, ażeby ewangelicy zamknęli się
w getcie czy swoistym skansenie. Czytelnik staje przed niezrozumiałymi
ogólnikowymi sformułowaniami, typu: klerowi rzymskokatolickiemu byłoby na
rękę..., które budzą sprzeciw. Niczego nie wyjaśniają, a skutecznie przeciw
działają otwartości i zrozumieniu. Tak samo można odebrać słowa Tadeusza
Ordyńskiego, który stwierdza, iż Kościół rzymskokatolicki ma też kompleksy
i być może boi się dyskusji, czego dowodem jest jego reakcja na książkę Wacława
Korabiewicza pt. „Inna droga Jezusa” : Księża katoliccy otrzymali bowiem
polecenie wykupienia całego nakładu i zniszczenia go, aby przypadkiem książka nie
trafiła do rąk czytelnika i dalej: Kościół katolicki na codzień potrzebuje wroga,
którego mógłby przestawiać jako bezpośrednie zagrożenie. Dr Zofia Wojciechow
ska zauważa zaś, że komuś bardzo zależy, aby stereotyp Niemiec to ewangelik
funkcjonował szeroko w społeczeństwie polskim, a dalej: Kościołowi rzymsko
katolickiemu na rękę jest takie obrzydzanie protestantów w Polsce, ale po co
podpierać się w tej walce nieczystymi chwytami.
Co wnosi do ekumenicznej świadomości czytelnika taka dyskusja? Można
dowiedzieć się, że wciąż funkcjonują stereotypy, że wciąż Kościoły boją się siebie,
że nie potrafią nazwać zła i spraw bolesnych po imieniu, tylko posługują się
ogólnikowymi oskarżeniami. W tej dyskusji padają słowa ks. Krzysztofa
Mutschmana, który mówiąc o konkretnym życiu parafii stwierdza: Tutaj
zarówno ludzie pochodzenia niemieckiego, Niemcy i Polacy traktują swój ewangelicyzm jako wspólnotę Kościoła. Mamy wspólne idee, władze i sprawy, które nas
łączą.
Wydaje się, że młodsze pokolenie wcale nie odczuwa takiego strachu przed
innym Kościołem, inną narodowością. Strach ten bywa umacniany, a może
i wywołany tego rodzaju dyskusjami, albo tylko rozłożeniem akcentów w dys
kusji. Podsycanie lęku nie sprzyja wygaśnięciu atmosfery podejrzliwości, która
utrudnia (uniemożliwia?) kontakty między Kościołami? Czy doświadczeni
„ludzie Kościoła” nie powinni zadbać raczej o budowanie w młodym pokoleniu
zaufania do tego „drugiego” , „innego” Kościoła, niż odgrzebywać wciąż na
nowo stare rany?
Te pytania powracały uparcie przy lekturze „Przeglądu Prawosławnego” ,
między innymi dwóch tekstów ks. dra A. Znosko pt. „Prawda jest wielka
i zwycięży” (1994 nr 4, s. 21) oraz „Korekta do ’Lustracji ekumenicznej’ ” (1994
nr 6, s. 27 —28), który jest odpowiedzią na tekst Jana Turnaua pt. „Lustracja
ekumeniczna” (Gazeta Wyborcza nr 101 z 30.04.br.). W obu tekstach autor
nawiązuje między innymi do książki ks. Remigiusza Dąbrowskiego „Osob
liwości w Kościołach Wschodnich”, która ponoć do dziś stanowi aktualną lekturę
zatruwającą i deprawującą świadomość alumnów rzymskokatolickich szkól ducho
wnych (drugi tekst, s. 27). Piszę „ponoć” ponieważ przez wiele lat studiowałam
teologię ekumeniczną i nikt mi tej książki nie polecał jako lektury. Przynajmniej
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więc Instytut Ekumeniczny KUL od niej się praktycznie zdystansował. Ale
problem nieprzychylnego pisania o sobie (nie tylko w książkach, ale i w popular
nych artykułach) wciąż istnieje. Podobnie jak lubimy podtrzymywać stare
stereotypy, tak też lubimy wkłuwać szpilki w ciało bratniego Kościoła. W dalszej
części zacytowanego wyżej tekstu, w kontekście wspomnianej książki, ks.
Znosko zadaje pytania: Czy jednak prawosławni kiedykolwiek zdobyli się na
podobny haniebny czyn publicznego znieważenia braterskiego Kościoła? Czy
w obliczu burzenia i palenia świątyń, dokonywania wielu innych nieprawości,
prawosławni próbując wyartykułować dziejową niesprawiedliwość byli w stanie
czynić to w duchu „przyjaźni" i „braterstwa". Pytania wyraźnie prowokują do
odpowiedzi-wyliczanki co kto komu zrobił nie tak...
Relacje między Kościołami w Polsce są dalekie od ewangelicznego braterst
wa. Być może Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ułatwi oficjalne spotkanie
kilku kościelnych hierarchów, czy też samych wiernych, być może nawet coś
powiemy o potrzebie pokuty (jak zwykle co roku), lecz później i tak będziemy
pisać i mówić o innym Kościele to, co nie buduje wspólnoty. Przesadą jednak
będzie stwierdzenie, iż w kręgu eklezjalnym mówimy o sobie tylko niekorzystnie.
Wiele pism, nie określających siebie jako „ekumeniczne” , stara się kształtować
otwartą postawę swoich czytelników. Na podkreślenie zasługują tutaj artykuły
ks. Stanisława Gręsia w „Aspektach” (katolickie pismo diecezji zielonogórsko-gorzowskiej), w których autor sięga do trudnej problematyki: ekume
nizm, Duch Święty, Maryja... (np. „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan” ,
„Aspekty” 1994 nr 1, s. 3. „Duch Święty i Maryja drogą zjednoczenia
chrześcijan” , „Aspekty” 1994 nr 5, s.8—9). Podejmując te trudne, a w Polsce
szczególnie ważne tematy, ks. Gręś uczy nowego na nie spojrzenia, a jedno
cześnie pokazuje uwrażliwienie innych chrześcijan.
Mądre i twórcze refleksje snuje Andrzej Dębski w artykule pt. „Tydzień,
z którym nie wiadomo, co począć” (Jednota 1994 nr 1, s. 5). Mówi o niepokoju
i bezradności, który ogarnia chrześcijan, gdy zbliża się Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Z jednej strony poczucie obowiązku, któremu do końca
nie chcemy sprostać, z drugiej strony pokusa złożenia ekumenicznego obowiązku
na barki gromadki zapaleńców. Zniechęcenie, poczucie bezsensu. Modlitwa
o jedność rozbrzmiewa od lat, a chrześcijanie są wciąż daleko od siebie; co więcej,
niejednokrotnie okazują wobec siebie lekceważenie i pogardę. Czasem nawet
dochodzimy do wniosku, że jedność między nami istnieje, ale cóż z tego? Może
zatem i jedność jest, tylko my nieustannie pomiędzy sobą stawiamy a to papieża,
a to Lutra, a to wreszcie siebie samych (...) Nie wierzymy Bogu, że nas pojednał ze
sobą, albo stwierdzamy, że to nie taka jedność, bo samijej nie zaprowadziliśmy. Nie
odważymy się przyznać do grzechu, swojej winy. Autor stawia zasadnicze pytanie:
czy jesteśmy gotowi z bojaźnią i drżeniem sprawować jedność? Dalsze refleksje
autora pozwalają stwierdzić, iż możliwa jest pozytywna odpowiedź na to
pytanie, ale:
1. nie należy się zachłannie upierać. Papieże, sobory, Luter, Kalwin, Zwingli
itd. są interpretatorami dzieła Chrystusa. Liczy się tak naprawdę życie dla
Chrystusa;
2. musimy wyprzeć się samych siebie, tj. zapomnieć, że jesteśmy katolikami,
luteranami, reformowanymi, metodystami lub adwentystami, aby móc na nowo
odkryć wartości i docenić prawdę naszego chrześcijaństwa;
3. musimy przyjąć postać sługi i uniżyć samych siebie. Pokory! Nie trwajmy
w szatańskim kręgu oskarżeń i wzajemnego wytykania błędów. Nie licytujmy
krzywd. Nie czekajmy, aż ktoś wyciągnie do nas rękę — sami ją wyciągajmy ku
pojednaniu;
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4.
musimy być posłuszni. Przede wszystkim Bogu, gdyż Jemu winniśmy
wierność.
Swoje rozważania Andrzej Dębski snuje wokół Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Są one jednak aktualne w każdym innym okresie, gdyż codziennie
chrześcijanie i Kościoły spotykają się ze sobą — chcąc tego, bądź nie — i czy to
spotkanie będzie udane zależy również od szczerego przyjęcia i zastosowania
wymienionych przez niego prawd. Wydaje się, że polskie życie społeczne
i religijne może sprzyjać zbliżeniu Kościołów. Trzeba jednak wmyśleć się w to, co
dla innego Kościoła jest ważne. Wywołujący burzliwe dyskusje konkordat daje
szansę poznania oczekiwań i potrzeb innego Kościoła (trwa wciąż ożywiona
dyskusja na ten temat na łamach różnych pism, ściśle kościelnych, ale i innych,
jak np. „Jednoty” czy „Słowa i Myśli”). Kongres Rodziny mógł się stać miejscem
spotkania rodzin chrześcijańskich i wymiany doświadczeń na gruncie polskim.
W tym kontekście do pokornego schylenia głowy wzywa lakoniczny tekst,
zamieszczony w „Przeglądzie Prawosławnym” (1994 nr 6, s.9) pt. „Rodzina
katolicka...?” W listopadzie ub.r. zaproponowano stronie prawosławnej udział
w Międzynarodowym Kongresie Rodziny i przedstawienie swojej wizji rodziny.
„Rodzina jako mała cerkiew" — referat pod takim tytułem przygotowywali prof.
Michał Mołoflejew i dr Jan Zieniuk. Tuż przed Kongresem stronę prawosławną
poinformowano, że taki referat nie mieści się w programie. Na Kongres do
Warszawy przyjechał unita z Moskwy i przedstawił temat: „Rodzina jako mała
cerkiew..." wystąpienie przyjęto z wielkim zainteresowaniem.
Warto też zastanowić się, czy Kongres ruchów katolickich nie mógłby
przerodzić się w Kongres ruchów chrześcijańskich, by wszystkie wyznania mogły
wspólnie określać polskie życie religijne? Czy Dni Kultury Chrześcijańskiej
mogłyby faktycznie ukazywać bogactwo różnorodnych tradycji chrześcijańs
kich? Pytania tego typu można by mnożyć. Okazji do sprawowania jedności
w wierze na gruncie polskim nie brakuje, pod warunkiem, że tej jedności
rzeczywiście pragniemy.
Kryzys ma sens przede wszystkim negatywny. Ale sytuację kryzysową można
też rozumieć pozytywnie, a mianowicie jako moment rozstrzygający, punkt
zwrotny, okres przełomu. I tylko takie jego rozumienie nie przygniata i nie
zniechęca. Tak też chyba potraktowała kryzys ekumeniczny Światowa Rada
Kościołów. Wyzwania, jakie niesie współczesny świat, są wystarczającym
powodem, aby nie rozstrząsać nieistotnych drobiazgów, a dołożyć wszelkich
wysiłków, aby świadczyć o jedności, która już jest między Kościołami i aby
modlitwa o jedność szła w parze z czynami tę jedność potwierdzającymi
i budującymi.
Iga Czaczkowska
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Opracował Grzegorz Polak

POLSKIE CZASOPISMA PROTESTANCKIE
W LATACH 1945-1988

Wstęp
Kościoły protestanckie powstawały w wyniku XVI-wiecznej Reformacji oraz
późniejszych ruchów przebudzeniowych. Protestantyzm jest niejednolity już
z samej swej istoty,, bowiem jedną z głównych jego zasad jest indywidualna
interpretacja Pisma Świętego, stanowiącego jedyne źródło objawienia. W efekcie
cechą charakterystyczną protestantyzmu jest brak globalnych struktur organiza
cyjnych i znacznie mniejsza rola hierarchii kościelnej w porównaniu do Kościoła
rzymskokatolickiego czy Kościołów prawosławnych. Kościoły protestanckie
organizowały się i organizują nie tylko według klucza teologicznego, dogmatycz
nego, ale i podług kryteriów państwowych, historycznych i narodowościowych.
Polskie Kościoły protestanckie są stosunkowo mało liczebne, skrajnie
skupiają one zaledwie po kilkudziesięciu, maksymalnie zaś do stu tysięcy
wiernych. Kościoły te różnią się, niekiedy znacznie, pod względem form kultu
czy propagowanego modelu religijności.
Jednym z istotnych czynników wiążących współwyznawców, zwłaszcza
w warunkach diaspory, jest prasa kościelna. Tak więc każda społeczność
wyznaniowa dąży do wydawania własnego pisma, traktując je jako czynnik
integrujący, kanał informacyjny, ale również i jako wizytówkę, czynnik misyjny.
Jednak prasa ograniczana przez władze państwowe nie mogła rozwijać się
swobodnie, wydawcy napotykali trudności częstokroć nie do pokonania. Inaczej
miała się sytuacja jedynie w innowierczych środowiskach emigracyjnych.
Historia prasy wyznaniowej w PRL-owskiej Polsce to właściwie historia
zmagań wydawców i redaktorów z trudnościami cenzury, historia trudnych
kompromisów. W odniesieniu do Kościołów mniejszościowych historia ta nie
doczekała się żadnych ogólniejszych opracowań. Istnieją co najwyżej dotyczące
poszczególnych tytułów skrótowe opracowania, które z oczywistych powodów
musiały być niekompletne. Niniejsze opracowanie także nie rości sobie pretensji
do wyczerpania zagadnienia, ma ono jedynie zasygnalizować nieznane szerzej
bogactwo tematu.
Wykaz polskiego czasopiśmiennictwa protestanckiego opublikował ks. Ro
man N ir1, który sporządził krótkie notki tytułów, które ukazały się w owym
czasie. Bibliografia polonijnych czasopism spośród przecież licznych protestanc

1 R. Nir, Bibliografia wyznaniowych czasopism i biuletynów wewnętrznych w Polsce,
„Chrześcijanin w Świecie” na 13/1971, s. 85—93.
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kich pism zagranicznych, wymienia tylko dwa, w suplemencie2. Ukazało się
ponadto skrótowe zestawienie powojennej aktywności wydawniczej polskiego
luteranizmu3. Omówienia zaś historii poszczególnych pojedynczych pism poja
wiają się jedynie na łamach prasy wyznaniowej przy rocznicowych okazjach.
Termin „protestantyzm” nie jest jednoznaczny. Niektóre młodszej historii
Kościoły nie chcą się już do protestanckiej proweniencji przyznawać. W niniej
szym opracowaniu termin ten potraktowano w rozumieniu najszerszym, a więc:
jako Kościoły protestanckie rozumie się Kościoły i związki wyznaniowe, które
historycznie ukształtowały się i wyodrębniły z tradycji reformacyjnych. A więc
włączono do opracowania także Kościoły tak skrajne dogmatycznie, jak zjednej
strony zielonoświątkowe, z drugiej zaś ugrupowania tzw. badackie, np. Świad
kowie Jehowy.
Wśród Kościołów protestanckich wyróżnia się najpierw Kościoły tzw.
historyczne (zwane ewangelickimi), sięgające swymi tradycjami czasów
XVI-wiecznej Reformacji45: Ewangelicko-Augsburski (luterański), Ewangelic
ko-Reformowany (łączący w Polsce tradycje kalwińskie oraz Braci Czeskich)
i Ewangelicko-Metodystyczny. Późniejszy, trwający nieprzerwanie rozwój ruchu
postreformacyjnego, poszedł dwoma nurtami. Jeden kierunek tworzą Kościoły
tzw. ewangeliczne: baptyści, Kościoły związane w różnych okresach czasu ze
Zjednoczonym Kościołem Ewangelicznym, zaś na skraju tego odłamu zielo
noświątkowcy akcentujący charyzmatyzm. Drugi kierunek rozwinął się w nurt
adwentystyczny (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan
Dnia Sobotniego), którego dalsza ewolucja poszła w kierunku tzw. ugrupowań
badackich (Świadkowie Jehowy, Świecki Ruch Misyjny „Epifania” , Stowarzy
szenie Badaczy Pisma Świętego, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego).
Podczas gdy w Kościołach ewangelicznych nacisk położony jest głównie na
indywidualne, osobiste przeżywanie obecności Jezusa Chrystusa, Kościoły
adwentystyczne poszły w kierunku dyscypliny doktrynalnej oraz silnej, scent
ralizowanej struktury organizacyjnej .
Bibliografia urywa się na roku 1988. Dlaczego przyjęto taką właśnie cezurę
czasową? Koniec lat 80-tych to okres całkowitego już rozluźniania się wszelkich
ograniczeń w dziedzinie wyznaniowej i społecznej. Tłumione dotychczas dążenią
uwolniły inwencję i w dziedzinie religijnej, a co za tym idzie, i kościelno-wydawniczej. Właśnie po roku 1988 rozwiązał się w ślad za powstającymi
nowymi ugrupowaniami worek z nowymi tytułami. Pisma te jednak powstawały
w zupełnie innej już rzeczywistości i ich charakterystyka stanowiłaby właściwie
zupełnie odrębne zagadnienie.
Historia prasy wyznaniowej wiąże się więc z historią Kościołów, które
prowadziły działalność wydawniczą. Nie sposób było nie mówić w tym
opracowaniu o samych Kościołach. Ilość miejsca, jaką poszczególnym
Kościołom poświęcono, nie wiąże się jednak z ich rangą, a wynika po prostu
z różnej złożoności problematyki edytorskiej w różnych przypadkach. Nie
wynika z żadnej próby wartościowania.
2

J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od września 1939
roku. Suplement do tomów 1 —4, Wydawnictwo KUL, Lublin 1988.
3 J. Szturc, Polskie czasopisma luterańskie po 1945 roku, „Słowo i Myśl” nr 2 —3/1991, s. 6 —7.
4 Poniższa, bardzo skrótowa systematyka Kościołów protestanckich odnosi się jedynie do
warunków polskich; w skali europejskiej czy światowej różnorodność wyznań protestanckich jest
o wiele większa, wiąże się ona bowiem wszędzie z lokalną specyfiką.
5 J. Szturc, Kościoły protestanckie w Polsce, „Słowo i Myśl” nr 10/1989, s. 10.
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Niektóre Kościoły, a niekiedy po prostu poszczególne parafie czy zbory,
wydawały w warunkach chałupniczych, niekiedy wręcz konspiracyjnych, swoje
czasopisma i biuletyny. Pisma te z biegiem lat, niegromadzone i niechronione,
ulegały rozproszeniu i zagubieniu. Archiwa redakcyjne raczej nie funkcjono
wały, gdyż orientowano się bardziej na problemy trudnej codzienności. To
ważny powód, dla którego bardziej wyczerpujące opracowanie, jaki mogłoby
powstać w ślad za poniższym, na razie nie może być kompletne. Stąd prośba
0 wszelkie uzupełnienia i poprawki, które autor przyjmie z wdzięcznością
1 wykorzysta je przy ewentualnym pełniejszym opracowaniu zagadnienia.
Początki: lata 1945—49
Druga wojna światowa dla polskiego protestantyzmu była tragedią, która
przeciągnęła się na lata powojenne. Społeczeństwo polskie zawsze chętnie
kojarzyło protestantyzm, zwłaszcza w jego odmianie luterańskiej, która u nas
dominowała, z niemieckością, co tylko częściowo miało uzasadnienie. Nie
zastanawiano się nigdy zbytnio nad subtelnościami konfesyjnych i narodo
wościowych podziałów. Triumfowało stare powiedzenie: Polak — katolik.
W tych trudnych dla nich czasach przyszło pozostałym przy życiu i w kraju
polskim protestantom wznawiać działalność. Jednym z pierwszych zadań, jakie
wówczas podejmowano, było wznawianie prasy wyznaniowej, szczególnie
ważnego w warunkach skrajnej diaspory czynnika łączności Kościoła z po
szczególnymi wiernymi.
Po siedmiu latach wojennej przerwy zaczęło ukazywać się ponownie pismo
polskich luteran, czyli ^Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
W kołach księży Górnego Śląska pod wpływem ks. Henryka Wegener-Wojnowskiego, który jeszcze z lat studiów teologicznych w Warszawie miał pewną
praktykę i doświadczenie jako redaktor i wydawca, już wtedy bowiem redagował
„Gwiazdkę” — dwutygodnik dla dzieci, powstała myśl wydania kościelnej
jednodniówki, poświęconej sprawom Kościoła na Górnym Śląsku. Jedno
dniówkę tę wydano z datą: maj 1946. Znalazła ona bardzo przychylne przyjęcie
i prędko się rozeszła. Zachęcony tym powodzeniem ks. Wegener postanowił
w porozumieniu z władzami Kościoła przystąpić do regularnego wydawania
pisma kościelnego. Trzeba pamiętać, że w okresie przedwojennym luteranie
stanowili środowisko pod względem wydawniczym bardzo prężne, luterańskich
periodyków ukazywało się wówczas kilka. Do wznowienia tej działalności po
wojnie doszło zatem dzięki zabiegom i niezmordowanej pracy jednego tylko
człowieka, wspomnianego już ks. Wegener—Wojnowskiego. Począł on od 1946
roku wydawać w Bytomiu na Górnym Śląsku, gdzie miał swoją parafię,
dwutygodnik „Strażnica Ewangeliczna” . Redaktor i wydawca praktycznie bez
środków pieniężnych swoim uporem i zapałem utrzymał pismo w najcięższym
okresie i znalazł chętnych, zasilających swymi artykułami szpalty jego pisma6*.
Swego pisma nie zdołał natomiast wznowić po wojnie Kościół Ewangelic
ko-Reformowany. Ukazywał się jedynie od 1949 roku powielany biuletyn pt.
„Jednota” , nawiązujący tytułem do „Jednoty” wychodzącej w latach 1926 —39.
Dopiero w roku 1957 można było w pełni wznowić to pismo.
Natomiast pierwszym Kościołem, który po wojnie wznowił działalność
wydawniczą, był Kościół Metodystyczny. Otóż pierwszy powojenny numer
6 Ks. K.K., Z okazji 200 numeru „Strażnicy Ewangelicznej ”, „Strażnica Ewangeliczna” nr
1/1955, s. 7.
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„Pielgrzyma Polskiego” ukazał się już w październiku 1945 roku. Było to pismo,
zwłaszcza w jego pierwszym okresie w latach 1945—48, ciekawe i oryginalne.
Publikowali w nim wówczas m.in. profesorowie Krawczuk, Helsztyński,
Świątkowski. Prezentowało ono poglądy religijne bardzo zróżnicowane.
Drugim ówcześnie pismem metodystów była „Droga” , pismo już bardziej
przeznaczone dla własnego środowiska. Od 1949 r. zostało ono jednak włączone
jako kolumna „Pielgrzyma Polskiego” , który wówczas też już stawał się pismem
typowo kościelnym.
Do wybuchu drugiej wojny światowej poszczególne społeczności ewangeliczno-baptystyczne pracowały samodzielnie. W okresie okupacji fnyśl o współpracy
kilku ugrupowań ewangelicznych podjęto w Warszawie, gdzie z inicjatywy
baptystów doszło do porozumienia ugrupowań, których nauka i ustrój różniły się
bardzo nieznacznie między sobą: Kościoła Baptystów, Kościoła Ewangelicznych
Chrześcijan, Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych oraz Kościoła Wolnych
Chrześcijan. Po zakończeniu II wojny światowej zwołano w Warszawie Sobór, na
którym został powołany Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów7.
W okresie międzywojennym społeczności te wydawały m.in. czasopisma: „Słowo
Prawdy” , „Łaska i Pokój”, „Słowo Pojednania” , „Chrześcijanin” . Uczestnicy
Soboru podjęli uchwałę, że będzie wydawane nowe czasopismo, mające nosić
nazwę „Chrześcijanin”, zawierające w sobie wszystkie nazwy poprzednie8. Redak
torem odpowiedzialnym nowego miesięcznika został Zdzisław Repsz.
Pomimo licznych zabiegów ze strony Rady Naczelnej nowego Kościoła,
eksperyment połączenia i współpracy kilku ugrupowań ewangeliczno-baptystycznych nie wytrzymał próby czasu i, po niespełna dwóch latach, unia przestała
istnieć. Nie względy doktrynalne, ale przede wszystkim ambicjonalne zadecydo
wały o rozpadzie tego międzykościelnego porozumienia9.
Na Soborze Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów
w maju 1948 roku delegaci podjęli uchwałę o skróceniu nazwy Kościoła na Polski
Kościół Chrześcijan Baptystów.
Pod koniec 1946 pojawiła się natomiast inna idea zjednoczeniowa. W Ustro
niu k/Cieszyna zorganizowano konferencję, na którą przybyli przedstawiciele
prawie wszystkich ugrupowań ewangelicznych w Polsce. W czasie obrad
wystąpiono z propozycją zjednoczenia społeczności ewangelicznych w Unię
Wyznań Ewangelicznych w Polsce.
W maju 1947 roku odbył się w Ustroniu ponowny Zjazd, ale już tylko trzech
Kościołów, mianowicie: Związku Ewangelicznych Chrześcijan, Kościoła Wol
nych Chrześcijan i Związku Stanowczych Chrześcijan, ponieważ Zjednoczenie
Kościołów Chrystusowych i Związek Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wyco
fały się z Tymczasowego Komitetu Unii Kościołów Ewangelicznych, zaś
baptyści odmówili współpracy. W czasie obrad uchwalono powołanie do życia
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.
I tak po dłuższej przerwie, jako organ innego już Kościoła, w listopadzie 1948
roku ukazał się nowy numer miesięcznika „Chrześcijanin” , dalej pod kierownict
wem Zdzisława Repsza.Wydawcy pragnęli, aby czasopismo ...było wyrazem
chrześcijańskiej społeczności oraz wyrażało i realizowało pełną treść zawartą
1 H. R.Tomaszewski, Wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego wchodzące w skład Zjed
noczonego Kościoła Ewangelicznego w latach 1945—1956, Wyd. Słowo i Życie, Warszawa 1991, s. 43.
M onografia ta, jakkolwiek kontrowersyjna, jest jedynym szerszym opracowaniem z zakresu historii
Kościołów protestanckich w Polsce po ostatniej wojnie (dalej skrót: Tomaszewski).
Słowo wstępne, „Chrześcijanin” nr 1/1946, s. 2.
9 Tomaszewski, s. 60.
O
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w swej nazwie'0. W „Chrześcijaninie” zamieszczono artykuły o tematyce religijnej
i informacje na temat pracy Kościoła.
W listopadzie 1946 roku wznowiło samodzielną działalność Zjednoczenie
Kościołów Chrystusowych w Polsce. Po uzyskaniu zezwolenia, ZKCh wydało
w marcu 1948 roku pierwszy numer swojego miesięcznika „Jedność” , który
ukazał się w dwóch wersjach tzn. „Wydanie A” — ewangelizacyjne, oraz
„Wydanie B” — misyjne, do września 1950 roku. Redaktorem naczelnym pisma
był Jerzy Sacewicz.
W grupie emigrantów z zabranych kresów wschodnich przybywali także
działacze zielonoświątkowi. Polski Kościół zielonoświątkowy, czyli Kościół
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, jak i wszystkie inne społeczności ewangelicz
ne, z powodu braku prawnego uznania miał ogromne trudności w prowadzeniu
swej pracy, w tym wydawniczej. Także z powodu braku środków finansowych
nie ukazywało się żadne jego czasopismo'1.
Działalność wydawniczą wznowił Kościół Adwentystyczny w Krakowie,
gdzie zlokalizowana została początkowo siedziba Kościoła. Przede wszystkim
od listopada 1945 poczęto wydawać pismo wewnątrzkościelne „Sługa Zboru” .
Dopiero w kwietniu 1947 roku, po uzyskaniu zezwolenia z Głównego Urzędu
Kontroli, wznowiono — po 13 latach przerwy — wydawanie „Znaków Czasu”
jako miesięcznika poświęconego sprawom społecznym i religijnym pod redakcją
pastora Józefa Rosieckiego. W tym czasie powstało także Wydawnictwo „Znaki
Czasu” , chociaż nie firmowało ono jeszcze wówczas wydawanych przez siebie
publikacji, gdyż było ono wyłącznie strukturą wewnątrzkościelną1 .
Trudne lata stalinowskie: 1950—56
Schyłek lat czterdziestych to początek zimnej wojny. Stała się ona pretekstem
dla Związku Radzieckiego do prześladowania Kościołów, uznanych za
głównych przeciwników nowej władzy i określanych jako siatka szpiegowska
imperializmu w wyzwolonych przez Armię Czerwoną krajach. W przeprowadza
nych w tym czasie procesach tzw. władza ludowa, poza kontaktami z Zachodem,
kłamliwie zarzuca również oskarżanym przywódcom i działaczom kościelnym
współpracę z okupantem niemieckim.
Pod koniec 1949 roku, zgodnie z moskiewskim scenariuszem, Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego z pełnym poparciem Bolesława Bieruta, poparciem
także PZPR oraz Urzędu do Spraw Wyznań, podjęło akcję skierowaną nie tylko
przeciwko duchowieństwu rzymskokatolickiemu, lecz również przeciwko du
chownym i pracownikom świeckim z Kościołów mniejszościowych, w tym
społecznościom, które od zakończenia II wojny światowej pomimo wielu starań
nie uzyskały w Polsce prawnego uznania.102
10 Artykuł redakcyjny, „Chrześcijanin” nr 1/1948, s. 3.
11 Tomaszewski, s. 109, 114.
12 Z. Łyko, Osiemdziesięciolecie „Znaków Czasu”, „Signa Temporis” , r. 1:1990, s. 97—108.
Artykuł został opublikowany również pod tytułem Jubileusz „Znaków Czasu" w „Roczniku
Teologicznym ChAT” , z. 1/1990, s. 323 —336 (dalej skrót: Łyko).
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Władze Bezpieczeństwa Publicznego aresztowały w nocy z 19/20 września
1950 roku wszystkich duchownych Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego,
Kościoła Chrystusowego i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Przed
stawiciele tych Kościołów posiadali znaczącą grupę współwyznawców na
Zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, która po zakończeniu
II wojny światowej bardzo ofiarnie pomagała społeczeństwu polskiemu. Tak
więc preteksty poddane przez scenariusz moskiewski doskonale nadawały się
jako zarzuty, które mogłyby być wytyczone przeciwko tym Kościołom13.
W kwietniu 1952 roku pozbawiono ks. Wojnowskiego redakcji „Strażnicy
Ewangelicznej” , którą przeniesiono początkowo do Bydgoszczy. Z powołania
Prezydium Naczelnej Rady Kościoła obowiązki redaktora „Strażnicy Ewan
gelicznej” objął ks. Waldemar Preiss, który redagował przez rok w Bydgoszczy to
jedyne wówczas czasopismo ewangelickie14. Następnie „Strażnica Ewangelicz
na” została przeniesiona do Warszawy, a redakcja złożona na ręce świeckiego
kuratora diecezji warszawskiej, Henryka Wencla15.
Od 1 stycznia 1961 roku pismo wychodzi już pod obecną nazwą „Zwiastun” .
Dwutygodnik ten jest pismem religijno-społecznym, a równocześnie organem
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego16.
Od listopada 1949 r. do 1956 r. ks. Jan Niewieczerzał z Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego wydawał powielaczowy substytut „Jednoty” pod nazwą
„Biuletyn Polskiego Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie” 17.
W 1950 roku ukazały się tylko dwa numery „Chrześcijanina” , ponieważ
następne wydania zostały skonfiskowane przez Urząd Bezpieczeństwa18.
W listopadzie 1952 roku zwołano w Warszawie konferencję Kościołów
ewangelicznych w PRL, której celem była kolejna próba połączenia się
społeczności ewangelicznych w jeden Kościół. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, Zjednoczenia
Kościołów Chrystusowych i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, którzy
stwierdzili, że istnieje konieczność połączenia się, gdyż tego przede wszystkim
wymaga od nas jako reprezentantów Kościołów Ewangelicznych idea Ewangelii
świętej... Zebrani przyjęli nazwę Zjednoczony Kościół Ewangeliczny19.
W lipcu 1955 roku Zarząd Kościoła zwrócił się do Urzędu do Spraw Wyznań
z prośbą o wydanie zezwolenia na druk czasopisma pt. „Jedność
Chrześcijańska” . Inicjatywa ta zyskała poparcie, jednak Kościół czasopisma nie
wydał z powodu trudności technicznych, jak stwierdzili niedoszli redaktorzy
pisma Zdzisław Repsz i Józef Mrózek. Trudności techniczne dotyczyły głównie
braku papieru i monopolu wydawniczego „Ruch-u”20. Mimo uzyskania zgody
13 Tomaszewski, s. 90, 93.
14 E. Starosta, Wielu wiódł do sprawiedliwości, „Słowo i Myśl” nr 4/1989, s. 6 —7.
15 „Kalendarz Ewangelicki 1954” , s. 143.
16 W. Gastpary, W stulecie „Zwiastuna”, „Kalendarz Ewangelicki 1964” , s. 95 —105.
17 „Znaleźć sposób aby pisać prawdę", wywiad z ks. Bogdanem Trandą, redaktorem naczelnym
„Jednoty", „Słowo i Myśl” nr 4/1989, s. 4 —5.
18 Tomaszewski, s. 78.
19 Tomaszewski, s 135—137.
20
Tomaszewski, s. 149.
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władz wyznaniowych na pracę wydawniczą, jedyną wydrukowaną pozycją był
„Biuletyn Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego” , którego 500 egz. ukazało
się w styczniu i następne 1000 egz. w grudniu 1954 roku. Wydawnictwo
przeznaczone było wyłącznie do użytku wewnętrznego Zborów Zjednoczonego
Kościoła Ewangelicznego1'.
Wracamy do dawnego tytułu pisma „Słowo Prawdy"212oznajmił w 1948 roku
ówczesny jego redaktor, prezbiter A.W. Kurzawa. Prowadził on pismo Pol
skiego Kościoła Chrześcijan Baptystów jeszcze dwa lata, a w roku 1950 redakcję
objął Stefan Anders. Pełnił on funkcję czynnie jeden rok, biernie zaś do 1957 r.
W 1950 roku przygotowywano się do jubileuszu pisma. Uroczystość
ćwierćwiecza była jednak cicha. Ukazał się jeszcze jeden numer i nastąpiła długa
przerwa, która trwała aż do 1957 roku23.
W roku 1950 pod wpływem różnych okoliczności i nacisków administracyj
nych adwentystyczne Wydawnictwo „Znaki Czasu” zostało najpierw przeniesio
ne do Warszawy, potem w październiku uległo likwidacji. Ostatni numer
„Znaków Czasu” , wydany przez Unię Zborów Kościoła Adwentystów D.S.,
ukazał się w lutym 1952 roku. „Znaki Czasu” przestały się więc ukazywać. Były
to trudne lata także dla tej wspólnoty kościelnej. I jakkolwiek ciągłość
administracyjna Kościoła została zachowana, to jednak Kościół przeżywał
wewnętrzny kryzys, trwający właściwie do początków 1957 roku24.
Sytuacja polityczna w Polsce uległa zmianie po wydarzeniach poznańskich
w 1956 roku, ale pewne nawyki Urzędu w kierowaniu Kościołami pozostały.
Potrzeba było wielu lat, aby Urząd przestał ingerować w sprawy wewnętrzne
Kościołów.
Okres stabilizacji: 1957—88
Po wydarzeniach poznańskich w 1956 roku sytuacja polityczna w Polsce uległa
wyraźnej poprawie, a Kościoły wykorzystały powstałe okoliczności do rozszerzenia
swoich działań. Od 1957 roku zaczęły ukazywać się czasopisma chrześcijańskie,
a wydawnictwa kościelne rozpoczęły wydawanie literatury religijnej.
„Strażnica Ewangeliczna” wychodzi pod naczelną redakcją ks. bpa Karola
Kotuli, później zaś (od 1961 roku już jako „Zwiastun”) kolejno Ireny Heintze,
ks. dra Tadeusza Wojaka i Ewy Otello-Wiśniewskiej.
Twórcą powojennej edycji „Jednoty” był ks. J.Niewieczerzał, przez długie
lata (1957 —68) jej redaktor naczelny, który przez piętnaście lat (1960 —75)
piastował też urząd prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej25. O oryginalnej
21

„Biuletyn Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego” , styczeń 1954, s.l; Tomaszewski, s.
170-171.
22 Artykuł redakcyjny A.W.Kurzawy, „Słowo Prawdy” , nr 1/1948.
23
M. Stankiewicz, Słowa ulatują, zapiski pozostają, „Słowo i Praca. Kalendarz ’Słowa Prawdy’
1977 r.” , Warszawa 1977, s. 103—108 (dalej skrót: Stankiewicz).
24 Łyko, s. 9 7 -1 0 8 .
25 Jak przypis 17.
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formule pisma mówił jego redaktor ks. Bogdan Tranda: jesteśmy otwarci i na
naszych łamach publikują chrześcijanie innych wyznań, wypowiadając myśli
z punktu widzenia własnych przekonań. ... Staramy się drukować teksty ważne,
podkreślając to wszystko, co z naszego punktu widzeniajest ciekawe, ajednocześnie
ogólnochrześcijańskie26.
W Kościele Chrześcijan Baptystów delegaci Soboru w lipcu 1956 roku
postanowili zaapelować do wiernych o środki na wznowienie „Słowa Prawdy” .
Odtąd ukazuje się ono do dziś nieprzerwanie i regularnie2728.Drukowaliśmy nasze
pismo w Krakowie, warszawie, Łodzi i znowu w Warszawie. Zaczynaliśmy o d 2000
egz., ... obecnie 3500 egz. W kraju rozprowadzamy dwie trzecie naszego pisma,
a jedną trzecią bezpłatnie wysyłamy naszym Rodakom za granicę2i. W 1959
utworzono Wydawnictwo „Słowo Prawdy” .
W 1957 roku ukazał się pierwszy numer wznowionego czasopisma
„Chrześcijanin” (ostatni numer przed przerwą, z września 1950 roku, nie trafił
do rąk czytelników, ponieważ został skonfiskowany przez pracowników
Urzędu Bezpieczeństwa)29. W 1981 roku ze ZKE wyodrębnił się Kościół
Wolnych Chrześcijan, wydający miesięcznik „Łaska i Pokój” . Zjednoczony
Kościół Ewangeliczny przetrwał do 1987 roku, kiedy to jego ostatni Synod
podjął uchwałę o reorganizacji Z K E poprzez usamodzielnienie jego składowych
konfesji. Z dniem 1 lutego 1988 roku Zjednoczony Kościół Ewangeliczny został
wykreślony z rejestru Urzędu do Spraw Wyznań30.
Wznowienie działalności Wydawnictwa „Znaki Czasu” , tym razem jako
samodzielnej i wyodrębnionej jednostki kościelnej, nastąpiło z dniem 1 stycznia
1957 r. Wraz z reaktywowaniem Wydawnictwa wznowione zostało regularne
wydawanie głównego pisma kościelnego „Znaki Czasu” jako miesięcznika
poświęconego sprawom religijnym i społecznym. Wznowienie pisma nastąpiło
faktycznie wcześniej, bowiem we wrześniu 1956 r. wydany został pierwszy,
podwójny numer, a w październiku 1956 — okolicznościowy numer podwójny,
poświęcony odczytom modlitewnym. Nr 1/1957 „Znaki Czasu” zawierał także
„Sługę Zboru” . Oba pisma były redagowane przez „komitet” , a redaktorem
naczelnym był wówczas pastor Andrzej Smyk.
Wydawnictwo „Znaki Czasu” (przemianowane w roku 1989 na
Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” ) nieprzerwanie wydaje
— oprócz licznych książek, broszur i innych periodyków — swój programowy
miesięcznik „Znaki Czasu” . Wielkość nakładu wzrastała (od 2 tys. egzemplarzy
w 1957 r. do 25 tys. od r. 1983) wraz z włączeniem coraz szerszej problematyki
moralno-społecznej (problematyka soborowa, kwestie zdrowia, wychowania
i rodziny oraz zwalczania patologii społecznych itp.). Redaktorami w tym czasie
byli pastorzy: wspomniany już Andrzej Smyk, Zachariasz Łyko, Rajmund
Dąbrowski, Andrzej Górski i Bernard Koziróg. Pismo stało się jednym
z najpoczytniejszych miesięczników religijnych31.
26 Ibidem.
27 Stankiewicz, s. 103 —108.
28 Ibidem.
29
Słowo wstępne, „Chrześcijanin” nr 1—2/1957, s. 1.
30 Tomaszewski, s. 179.
31 Łyko, s. 9 7 -1 0 8 .
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W 1958 roku zaczęły ukazywać się pisma poszczególnych mniejszych
ugrupowań „badackich” : „N a Straży” , „Świt Królestwa Bożego” oraz „Te
raźniejsza Prawda” .
Odrębną grupę stanowią kalendarze, tradycyjnie wydawane, zwłaszcza przez
środowiska luterańskie. „Kalendarz Ewangelicki” ukazuje się już z górą sto lat,
nieco młodszy jest kalendarz wydawany pod tym samym tytułem na Zaolziu.
Wydawać swe kalendarze próbowały i inne Kościoły: baptyści, Zjednoczony
Kościół Ewangeliczny, jednak nie sprostały one zadaniu regularnego wypusz
czania kolejnego rocznika; przekształciły się więc one w periodyki o kilkuletniej
częstotliwości ukazywania się. Podobnych periodyków ukazuje się obecnie
więcej („Słowo i Praca” , „Z Problemów Reformacji”) obok również regularnych
roczników („Lekcje Biblijne” czy „Signa Temporis”).
Pisma wychodzące za granicą
Polska ludność tzw. Zaolzia, czyli czeskiej części Śląska Cieszyńskiego,
w znacznym procencie ewangelicka, stanowi polonię autochtoniczną. Kościelnie
jest ona zorganizowana w dwujęzycznym Śląskim Kościele Ewangelickim
Augsburskiego Wyznania z siedzibą w Czeskim Cieszynie.
W sierpniu 1948 roku ukazał się pierwszy powojenny numer tamtejszej
gazety kościelnej. W podaniu do Ministerstwa Informacji w Pradze ów
czesny przywódca Kościoła ks. Józef Berger zwrócił się z prośbą o pozwo
lenie na wydawanie gazety kościelnej, powołując się na odnowienie prawnej
egzystencji Kościoła po drugiej wojnie światowej. Wszelkie poprzednie stara
nia władz kościelnych w sprawie wydawania własnej gazety natrafiały na
zarzut, iż Kościół nie został prawnie uznany. Pismo kościelne „Pritel Lidu
— Przyjaciel Ludu” początkowo wychodziło jako dwutygodnik na przemian
w języku czeskim i polskim. Redagowali je ówcześnie księża — ks. Jerzy
Wałach oraz ks. Paweł Roman, którzy ponadto obarczeni byli obowiązkami
duszpasterskimi, brakowało osoby, która by wyłącznie poświęciła się wydawa
niu czasopisma. W marcu 1949 roku znalazł się człowiek mający pod tym
względem doświadczenie z czasów przedwojennych — Józef Kaleta z Ligotki
Kameralnej. Kierownikiem zespołu redakcyjnego został wtedy ks. Jerzy
Cymorek, pastor w Trzyńcu, późniejszy biskup Kościoła. Główne zaplecze
autorskie w tym czasie stanowili: ks. dr Ewald Krygiel, pastor w Trzyńcu oraz
ks. Gustaw Śzurman, pastor w Nawsiu. Później grono współpracowników
powiększyło się.
O trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się w powojennej Czechosłowacji, zresztą
nie tylko ten polski Kościół, zaświadcza choćby, zdawałoby się błaha, sprawa
zmiany formatu pisma. ... Nie tylko ja, zarazem i inni z grona księży kolegów
pamiętają glosy, twierdzące w związku ze zmianąformatu, iż tego wszystkiego i tak
nie da się załatwić, iż cala sprawa utknie w martwym punkcie itp (...) okazało się na
przekór pesymistycznym opiniom, iż zrobić można wiele w różnych warunkach32.
Zmiana formatu nastąpiła w r. 1988.
Podczas II wojny światowej jak i po jej zakończeniu około 160 tys. Polaków
znalazło się w Wielkiej Brytanii. Jedni jako żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na
32 Wywiad z redaktorem naczelnym pisma, ks. Bogusławem K okotkiem .....Optima critica — fa c
melius...”, „Przyjaciel Ludu” nr 8/1988, s. 6, 8, 10—11.
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Zachodzie, inni jako „uciekinierzy” , a jeszcze inni jako pracownicy „Europejs
kiego Ruchu Pomocy” .
Założycielem i redaktorem „Posła Ewangelickiego” był były organizator
duszpasterstwa ewangelickiego w 2 Korpusie WP we Włoszech, później Szef
Duszpasterstwa, a jeszcze później Naczelny Kapelan Wyznań Ewangelickich
PSZ na Zachodzie, ks. Władysław Fierla. Pierwszy numer zredagował on
w namiocie oficerskim obozu wojskowego Bazy 2 Korpusu „Jolanta” między
Bari a Taranto w lutym 1945 roku.
Wydawcą było Szefostwo Duszpasterstwa Ewangelickiego we Włoszech.
Numery 1 — 7 były powielane, numer 8 był już drukowany w Bari, kolejne
z końcem wojny w Bolonii i aż do numerów 18 i 20 w drukami polowej 2.
Korpusu w Rzymie.
Jedynym redaktorem od początku aż do chwili obecnej był i jest ks. dr
Władysław Fierla rodem z Orłowej na Zaolziu, po demobilizacji w roku 1949
senior Zborów Ewangelickich w W.Brytanii, Francji, Niemczech Zachodnich,
Stanach Zjednoczonych A.P., Kanadzie i Australii, od 1953 roku biskup
wówczas założonego Polskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. na Obczyźnie.
Od roku 1953 wydawcą „Posła Ewangelickiego” jest tenże Kościół3334.
Jedną z najbardziej znanych postaci emigracji ewangelickiej jest Jan Siostrzonek, założyciel Polskiego Instytutu Ewangelickiego w Sztokholmie. Wydaje
on kwartalnik „Szkice i Dialog” .
W liczbie emigrantów wojennych znalazło się około 500 polskich ewan
gelików wyznania reformowanego. Nie zważając na warunki zewnętrzne ani na
swą liczbę, przystąpili oni do zorganizowania swojego Kościoła w 1947 roku pod
przewodnictwem ks. kapelana Romana K. Mazierskiego. Na pierwszym na
bożeństwie organizacyjno-dziękczynnym było ponad 200 o s ó b .
Po wyzwoleniu ks. Mazierski uzyskał funkcję kapelana przy I Dywizji gen.
Maczka, stacjonującej w Niemczech nad granicą holenderską. Tam wiosną 1946
zaczął wydawać drukiem komunikat miesięczny „Dobra Nowina” . Pismo to
przerodziło się później w oficjalny organ Polskiego Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego na Obczyźnie. Po demobilizacji ks. Mazierski przyjechał do
Londynu i tu założył Kościół. W lipcu 1959 roku zmarł wyczerpany przejściami
wojennymi jak i pracą kościelną, której był absolutnie oddany. Od tej chwili ciężar
pracy przejęła na swe barki wdowa po ks. pastorze, S. Mazierska, kontynuując
wydawanie „Dobrej Nowiny” . Formalnie Kościół związał się z Międzynarodo
wym Zrzeszeniem Kościołów Chrześcijańskich w Ameryce. W ramach tego
Kościoła Niezależny Wydział Prezbiteriańskiej Misji Zagranicznej w Filadelfii
otoczył opieką Polski Kościół Reformowany, niosąc wszelkiego rodzaju pomoc,
szczególnie zaś wspierając finansowo. Lata późniejsze były jednak latami trud
nymi, rozpoczął sif okres wyjazdów. Wielu wiernych wyznania reformowanego
emigrowało do Ameryki, Kanady, Australii, a część powróciła do kraju. Na
Synodzie w 1987 r. statut Kościoła został przystosowany do zmieniających się
warunków ze względu na zmniejszającą się liczbę wiernych. Jednocześnie i pismo
„Dobra Nowina” zostało wydane po raz ostatni w roku 198835.
33 List sekretarza Polskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. na Obczyźnie z dn. 24.6.1990 (w
zbiorach autora).
34 A. Bieta, Polski Kościół Ewang-Reformowany w Wielkiej Brytanii, „Słowo i Myśl” nr
6 -7 /1 9 9 0 , s. 1 3 -1 4 .
35 Ibidem.
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Podczas Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce w 1991
roku Rada Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Obczyźnie zwróciła się
do siostrzanego Kościoła w Polsce z prośbą o przyjęcie wyznawców stano
wiących dotąd Kościół na Obczyźnie36.
Polski Zbór Ewangelicko-Augsburski w Toronto w Kanadzie rozpoczął
wydawać swój „Biuletyn Kościelny” w lipcu 1957 roku. Pierwsze numery
odbijano na powielaczu. Redaktorem wybrany został ówczesny sekretarz zboru
Leopold Szarzeć. Pierwsze numery wychodziły co dwa miesiące. Zmiany
wprowadził ks. Ludwik Perski zamieszczając krótkie rozmyślania religijne. Od
jesieni 1959 roku nowy redaktor, Karol Kornas, przejął wydawanie „Biuletynu” ,
który odtąd wychodził już co miesiąc. Objętość zwiększyła się z 3 do 5 stronic,
a numery świąteczne dochodziły do 10 stron37. Długoletni redaktor „Biuletynu
Kościelnego” zmarł nagle w 1986 r. w Toronto. Ks. H. Pruefer, odprawiający raz
w miesiącu jako emerytowany pastor nabożeństwa, skoro nie znalazł się nikt by
kontynuować pracę K. Komasa, zgodził się na redagowanie „Biuletynu” do
czasu znalezienia następcy38. Zasięg „Biuletynu” obejmuje nie tylko zbór, ale
rozchodzi się on daleko poza jego granice.
„Drogowskaz” — wydawanie tego pisemka w USA rozpoczął Paweł Bajko
w 1960 r. motywowany faktem, że w owych czasach w kraju było niewiele pism
protestanckich, wskazujących ludziom drogę do Boga. Później takich pism
przybyło, lecz czytelnicy polubili to nieduże pisemko i dlatego utrzymuje się jego
wydawanie. Wydawcami i redaktorami są Paweł i Adela Bajkowie. Należą oni
do Kościoła Chrystusowego (w Polsce jego odpowiednikiem jest Kościół
Zborów Chrystusowych)39.
Wśród periodyków wydawanych i drukowanych poza granicami kraju
szczególną grupę stanowią pisma redagowane z przeznaczeniem na kraj. Takie
rozwiązania są typowe szczególnie dla ugrupowań tzw. badackich, które
charakteryzują się centralizmem organizacyjnym i doktrynalnym w skali
globalnej. Przykładem są pisma Świadków Jehowy („Strażnica” i „Przebudźcie
się!”). Świecki Ruch Misyjny „Epifania” wydaje bezpośrednio w Polsce,
niemniej jego pismo „Teraźniejsza Prawda” jest tylko dokładnym tłumaczeniem
periodyku redagowanego gdzie indziej i mającego zasięg światowy.
Pisma ogólnochrześcijańskie — ekumeniczne
Pierwszym czasopismem międzywyznaniowym był periodyk „Kościół Po
wszechny” , ukazujący się jako organ Chrześcijańskiej Rady Ekumenicznej
w Polsce (poprzedniczki obecnej Polskiej Rady Ekumenicznej). Pismo redago
wali luteranie, księża Zygmunt Michelis i Otto Krenz, i oni też głównie swymi
artykułami zapełniali jego łamy.

36 „Jednota” , nr 6/1991, s. 6.
37 „20-lecie ’Biuletynu Kościelnego’, miesięcznika Polskiego Zboru Ewangelicko-Augsburs
kiego” , Toronto, Ont., Canada 1977.
38 List redaktora „Biuletynu” , ks. H. Pruefera z dn. 25.4.1990 (w zbiorach autora).
39 List wydawcy i redaktora, Paula Bajko z dn. 22.3.1990 (w zbiorach autora).
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Krótko po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej przy
Uniwersytecie Warszawskim utworzony został Wydział Teologii Ewangelickiej.
Na początku roku 1936 ukazał się pod redakcją ks. prof. Jana Szerudy pierwszy
tom „Rocznika Teologicznego” , który odtąd wychodził aż do wybuchu II
wojny. Powojennemu dziekanowi Wydziału, ks. Wiktorowi Niemczykowi
w lipcu 1954 roku zakomunikowano w Urzędzie do Spraw Wyznań, że Wydział
Teologii Ewangelickiej będzie wydzielony z Uniwersytetu Warszawskiego
i przekształcony w samodzielną Akademię Teologiczną, co też nastąpiło jeszcze
w tym samym roku4041.„Rocznik Teologiczny” wznowiono w roku 1959 i od tej
pory ukazuje się on regularnie (od roku 1967 w dwóch zeszytach rocznie).
Na szczególną uwagę zasługuje periodyk naukowy „Reformacja w Polsce” ,
wydawany przez Towarzystwo Badania Dziejów Reformacji w Polsce. Towarzy
stwo to, założone z inicjatywy ówczesnych działaczy ewangelickich, powstało
w 1920 roku jako stowarzyszenie naukowe, którego główną formą działania
miało być właśnie wydawanie pisma naukowego. Dzięki zaangażowaniu w prace
Towarzystwa wielu wybitnych historyków polskiej Reformacji, a przede wszyst
kim prof. Stanisława Kota, który pismo redagował, dorobek Towarzystwa
oceniany jest bardzo wysoko. Po ostatniej wojnie Towarzystwo działalność
wznowiło, jednak w nowej rzeczywistości działalność taka nie mogła się
swobodnie rozwijać. Wydano jeszcze tylko dwa zeszyty „Reformacji w Polsce” ,
później zaś tematykę i autorów przejęło PAN-owskie „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce” , natenczas propagujące marksistowską metodologię badań historycz
nych. Ostatecznie Towarzystwo rozwiązało się w 1962 roku4'.
Zmierzch lat 80-tych wraz z rozluźnieniem rygorów społecznych w Polsce
przyniósł rozwój protestanckich wyznaniowych stowarzyszeń społeczno-kul
turalnych i religijnych, które często też wydawały swe pisma. W roku 1989
zaczęły ukazywać się m.in. „Słowo i Myśl” (staraniem Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego) oraz „Myśl Ewangeliczna” (Towarzystwa Ewangelicznego).

B IB L IO G R A F IA

Chrześcijanin (1946-50, od 1957)
miesięcznik
wydawca: Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów
od 1948 r. Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
od 1988 r. Kościół Zielonoświątkowy
stron 16 —32; format A —4; nakład 4 —6,5 tys.
redagowali kolejno: Zdzisław A. Repsz, Józef Mrózek jun., M. Czajko

40 W. Gastpary „Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego”, „Rocznik
Teologiczny ChAT” z. 1—2/1974, s. 5 —51.
41 J. Szturc, „Towarzystwo do Badania Dziejów Reformacji w Polsce (z działalności
1 9 2 0 -1 9 5 6 )”, „Słowo i Myśl” nr 9/1990, s. 11.
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Droga (1946-49)
miesięcznik
wydawca: Kościół Metodystyczny w Polsce; stron 16; format A —5; nakład
2 tys.
redagowali: Witold Benedyktowicz, Aleksander Piekarski
Drogowskaz (od 1960)
miesięcznik
wydawca i redaktor: Paweł Bojko, USA
stron 20; format A —5;
uwagi: maszynopis powielany
Dobra Nowina (1946 —88)
redaktor i wydawca: ks. Roman Mazierski, a po jego śmierci S. Mazierska
wychodził w Niemczech, później w Londynie jako organ Polskiego Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego na Obczyźnie
Duch Czasów (od 1967)
miesięcznik
wydawca: Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce
stron 12 —36; format A —5; nakład początkowo 320, ostatnio 10 tys.
redaguje: Bronisław Ciesielski
uwagi: początkowo maszynopis powielony, później druk, od 1983 w kioskach
„Ruchu”
Głos Adwentu (od 1986)
miesięcznik, kontynuacja „Sługi Zboru”
Jedność (1948-50)
miesięcznik
wydawca: Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych
stron 16; format A —4; nakład 2 tys.
redagował: Jerzy Sacewicz
Jednota (od 1957)
miesięcznik
wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce
stron 16 —24; format A —4; nakład 2 tys.
redagowali: ks. Jan Niewieczerzał, ks. Bogdan Tranda
dodatek Ruch Ekumeniczny ukazywał się nieregularnie (1962 —63)
Kalendarz Chrześcijanina (1973, 1977)
ukazujący się sporadycznie, kontynuacja „Kalendarza Jubileuszowego”
wydawca: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polsce; Wydawnictwo
„Chrześcijanin”
stron 408 —544; format A —5; nakład 2 —3 tys.
redagowali: Edward Czajko i kolegium
Kalendarz Ewangelicki (od 1953)
rocznik (kalendarz)
tytuł czeski: Evangelicky Kalendar
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wydawca: Śląski Kościół Ewangelicki A. W. w Czechosłowacji
stron 120—176; format A —5; nakład 5 —5,5 tys.
redagowali: ks. Gustaw Szurman, J. Kaleta, Lydia Szlauerova, Kazimir
Suchanek, Bogusław Kokotek
Kalendarz Ewangelicki (od 1946)
rocznik (kalendarz)
wydawany kolejno przez grono księży pastorów, Prezydium Naczelnej Rady
Kościoła Ewang.-Augsb. w PRL, Wydawnictwo „Strażnica Ewangeliczna” ,
Wydawnictwo „Zwiastun” Kościoła Ewang.-Augsb. w Polsce
stron 112 —320; format A —5; nakład 5 —20 tys.
redagowali: Henryk Wencel, ks. bp Zygmunt Michelis, Irena Heintze, ks. dr
Tadeusz Wojak, Ewa Otello-Wiśniewska
dodatek: Z Biblią na co dzień
Kalendarz Jubileuszowy (1963)
rocznik (kalendarz)
wydawca: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polsce
stron 336; format A —5; nakład 1 tys.
redagował: komitet
Kalendarz Słowa Prawdy (1970 —71)
rocznik (kalendarz)
wydawca: Wydawnictwo „Słowo Prawdy”
stron 288 —320; format B —5; nakład 2,5 —3tys.
redagowali: Adam Piasecki i Konstanty Wiazowski
uwaga: dalsze zeszyty ukazywały się pt. „Słowo i Praca”
Kościół Powszechny (1947 —50)
miesięcznik
wydawca: Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny Chrześcijańskiej Rady Ekume
nicznej w Polsce
stron 12 —20; format A —4; nakład 1,5-2 tys.
redagował: ks. Zygmunt Michelis
dodatek: Młody Kościół wychodził w roku 1948
podtytuł: Dodatek do „Kościoła Powszechnego” dla młodzieży ekumenicznej
Lekcje biblijne (1945 —52, od 1955)
kwartalnik, później rocznik, obecnie półrocznik
wydawali kolejno: Unia Zborów Adwentystów D.S. w Polsce, Wydawnictwo
„Znaki Czasu”
uwaga: w okresie przerwy w formie powielonego maszynopisu
stron 30—40; od 1957 do 232; format A —6; od 1978 A —5; nakład 3 —6,25
tys.
Łaska i Pokój (od 1982)
miesięcznik
wydawca: Kościół Wolnych Chrześcijan w Polsce
stron 32 na jeden numer (na ogół w numerach łączonych); format B —5;
nakład 2,5 tys.
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Na Straży (od 1958)
dwumiesięcznik
wydaje: Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce
stron 16 —32; format A —5; nakład 2 —3 tys.
redagowali: Henryk Grudzień, Juliusz Dąbek, Adam Ziemiński, Edward
Pietrzyk
Pielgrzym Polski (1945-50, od 1958)
miesięcznik
wydawali kolejno: Czesław Lechicki, Kościół Metodystyczny w Polsce,
Spółdz. Księg.-Wydawn. „Pochodnia” , Edmund Chambers, Wydawnictwo
Metodystyczne „Pielgrzym Polski”
stron 12 —32; format A —4, B —4, B —5; nakład 1,5 —2 tys.
redagowali: Cz. Lechicki, ks. Witold Benedyktowicz, ks. Andrzej M.
Komraus, Zbigniew Benedyktowicz, Wanda Pieńkowska-Mlicka, ks. Adam
Kleszczyński
Poseł Ewangelicki (od 1945)
miesięcznik
tytuł angielski: Evangelical Herald
wydawca: Polski Kościół Ewangelicki A.W. na Obczyźnie, Londyn
stron 8; format A —4;
redaguje: ks. dr Władysław Fierla
Przebudźcie się!
wydawca: Wachtturm Bibel — und Traktat — Gesellschaft Deutscher Zweig,
e.v„ Selters/Taunus
wychodzi od XIX w., dwutygodnik, maszynopis powielony, ostatnio koloro
wy druk
stron 32; format B —5; nakład (ogólnoświatowy) ponad 10 min. egz.
Przyjaciel Ludu (od 1948)
tygodnik, miesięcznik
tytuł czeski; Pritel Lidu
wydawca: Śląski Kościół Ewangelicki A.W. w Czechosłowacji
uwagi: wychodził najpierw jako tygodnik na przemian w polskim i czeskim
języku, potem jako dwujęzyczny miesięcznik
stron 8, od 1988 — 16; format A —5
redagowali: ks. Jerzy Wałach, ks. Paweł Roman, ks. Jerzy Cymorek, ks.
Gustaw Szurman, ks. Bogusław Kokotek
Reformacja w Polsce (1953 —56)
rocznik
uwaga: kontynuacja przedwojennego kwartalnika, po wojnie ukazały się dwa
zeszyty łączone: r. 11 (1948 —52) oraz r. 12 (1953 —55), później problematykę
przejęło wydawane przez Polską Akademię Nauk pismo „Odrodzenie
i Reformacja w Polsce”
wydawca: Towarzystwo Badania Dziejów Reformacji w Polsce
Rocznik Teologiczny (od 1959)
rocznik, obecnie półrocznik
uwagi: w roku 1959 ukazał się jako „Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia

164

BIBLIOGRAFIA

urodzin ks.prof.dr. Jana Szerudy” , natomiast w roku 1967 jako „Półrocznik
Teologiczny”
wydawca: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
stron 152 —304; format B —5, od 1967 A —5; nakład 300—1000 egz.
redagowali kolejno: ks. dr A. Naumczyk, ks. Konstanty Bulli, ks. Zachariasz
Łyko
Słowo i Praca (od 1973)
w roku 1974 z podtytułem „Kalendarz Słowa Prawdy 1974”
ukazywał się sporadycznie (1973, 1977, 1980, 1986)
stron 148 —200; format B —5; nakład 2 —3 tys.
redagował: M. Stankiewicz
Słowo Prawdy (1948 —50, od 1957)
miesięcznik
wydawca: Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, później
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
stron 16 —32; format A —4, od 1950 B —5; nakład 2 —3,5 tys.
redagowali kolejno: Alfred W. Kurzawa, Stefan Anders, M. Stankiewicz
Sługa Zboru (1945-50, 1957 —85)
wychodził kolejno jako: miesięcznik, kwartalnik, dwumiesięcznik, mie
sięcznik, a od 1986 pod zmienionym tytułem: „Głos Adwentu”
wydawca: jak „Znaki Czasu”
stron 4 —32; format A —4, A —5, A —4; nakład 1,5 —2,5 tys.
redagował: Paweł Cieślar, później jak „Znaki Czasu”
Strażnica Ewangeliczna (1946 —60)
miesięcznik, potem dwutygodnik
od 1961 pod zmienionym tytułem: „Zwiastun”
wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
później Wydawnictwo „Strażnica Ewangeliczna”
stron 16; format A —4; nakład: 6,5 —9,5 tys.
redagowali kolejno: ks. Henryk Wegener-Wojnowski, ks. Waldemar Preiss,
Henryk Wencel, ks. bp Karol Kotula, Irena Heintze
dodatek: Przyjaciel Dzieci, ukazywał się miesięcznie, potem jako dwutygo
dnik
stron: 4 —16, od 1967 r. 8; format: A —5; nakład: jak „Strażnica Ewangelicz
na” i „Zwiastun”
redagował: ks. Jan Karpecki, potem Helena Bujok-Gajdacz
Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy
wydawca: Wachtturm Bibel — und Traktat — Gesellschaft Deutscher Zweig,
e.v., Selters/Taunus
wychodził jeszcze w XIX w., dwutygodnik, maszynopis powielany, ostatnio
kolorowy druk
stron 32; format B —5; nakład ogólnoświatowy (w 105 językach) przeciętnie
13.030.000.
redaktor naczelny: obecnie Gunter Kunz, Selters/Taunus
Szkice i Dialog (od 1978)
kwartalnik
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wydawca: Polski Instytut Ewangelicki w Sztokholmie
stron 62 —70; format A —4
red.: Jan Bystroń, potem Stanisław Jan Siostrzonek
uwaga: maszynopis powielony
Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa (od 1958)
miesięcznik
wydawca: Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w Polsce
stron 32 —62; format A —5; nakład 1-2 tys.
redaguje: kolegium
Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii (od 1958)
dwumiesięcznik, miesięcznik
wydawca: Świecki Ruch Misyjny „Epifania” (odpowiedzialny w Polsce
— Wiktor Stachowiak)
uwagi: maszynopis powielany, później druk
stron 16 —24; format A —4; nakład 3 —6 tys.
redagowali kolejno: Raymond G. Jolly, August Gohlke, Bernard Hedman
Wiadomości Polonii Adwentystycznej (od 1975)
kwartalnik
tytuł angielski: Polish Adventist News
wydawca: Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Australia
stron 20 —24; format A —4
redagowali: Jan Borody, Eugeniusz J. Majchrowski, Romuald Wawrzonek
uwaga: pismo powstało jako pamiątkowa publikacja II Kongresu Polonii
Adwentystycznej w Australii
Z Problemów Reformacji (od 1975)
ukazywał się sporadycznie (1975, 1980, 1981—82, 1985)
wydawca: Wydawnictwo „Zwiastun” Warszawa
stron 48—192; format B —5; nakład 2 —4 tys.
redagowali kolejno: ks. Tadeusz Wojak, ks. Manfred Uglorz
Znaki Czasu (1947-52, od 1956)
miesięcznik
wydawca: Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego, Wydawnictwo
„Znaki Czasu”
stron 16 —32; format A —4, A —5, A —4; nakład 3-25 tys.
redagowali kolejno: Józef Rosiecki, Andrzej Smyk, Zachariasz Łyko, Raj
mund Ładysław Dąbrowski, Zachariasz Łyko, Andrzej Górski, Bernard
Koziróg
Zwiastun (od 1961)
dwutygodnik, kontynuacja „Strażnicy Ewangelicznej”
wydawca: Wydawnictwo „Zwiastun”
stron 16 (w tym dodatek „Przyjaciel Dzieci”); format A —4; nakład 9 —13,5
tys.
redagowali kolejno: Irena Heintze, ks. dr Tadeusz Wojak, Ewa Otello-Wiśniewska
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WAŻNIEJSZE BIULETYNY WEWNĘTRZNE
Kościołów, parafii i grup wyznaniowych

Biuletyn Kościelny (od 1957)
Wydaje: Polska parafia luterańska w Toronto (Kanada). Wychodzi!
początkowo co 2 miesiące, później co miesiąc. Redagowali kolejno: Leopold
Szarzeć, ks. Ludwik Rucki, Karol Kornas, ks. H. Pruefer. Stron 3, później 5;
format A —4; maszynopis powielany.
Biuletyn Parafialny
Ukazywał się od lat 50-tych do 70-tych, redagowany i wydawany przez ks.
Henryka Koniecznego (pastor metodystyczny) we Wrocławiu, a potem w Łodzi
jako pismo parafialne. Przepisywane początkowo na maszynie, później maszy
nopis powielany.
Biuletyn Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi (1957)
Ukazały się 4 numery maszynopisu powielanego w A —4, s. 21 —27, nakład
100—150 egz. Wydawało Kolegium Kościelne Zboru.
Biuletyn Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (1954)
Ukazały się dwa*numery. Maszynopis powielany, po 500 i 1000 egz.
Błogosławieni. Seria „Brzask” . Lekcje Szkoły Sobotniej
Stron 12 —20; format A —5; wydawany przez środowiska adwentystyczne
w Australii. Kwartalnik, maszynopis powielany. Stanowi dokładne tłumaczenie
z „Adult Sabbath School Lessons” .
Ewangelik. Informator diecezjalny (od 1985)
Wychodzi nieregularnie, 1—3 razy do roku. Stron ok. 20; format A —4, od
1988 A —5. Wydaje Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, nakład 400 egz., maszynopis powielany. Redagował ks. Paweł
Anweiler. Zeszyty nie numerowane.
Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie (od 1985)
Ukazywał się dwa razy do roku, nie numerowany. Wydawany staraniem
Komisji Wydawniczej przy Radzie Parafialnej Parafii Sw. Trójcy w Warszawie.
Stron ok. 20; format A —5; druk: pkea.
Jaworzańskie Echo Młodzieży (1979)
Wychodziło jako maszynopis powielany co miesiąc.
Jednota. Biuletyn Polskiego Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie
(1949-56)
późniejszy tytuł: Jednota. Wydawnictwo Zboru...)
Ukazywał się nieregularnie, na ogół po jednym numerze rocznie. Maszynopis
powielany w nakładzie ok. 250 egz., stron 14—46; format A —4; redagował ks.
Jan Niewieczerzał.
Kościół Powszechny (od 1945)
Wydawał Władysław Kołodziej (metodysta). Pisemko o profilu ekumenicz
nym.
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Ku Światłu
Wydaje Wydawnictwo „Ku światłu” w Niemczech. Wychodzi raz na miesiąc,
brak datowania i często numeracji. Stron 4; format A —5.
Lekcje Szkoły Sobotniej
Kwartalnik wydawany przez Pacific Press Publishing Association, USA
(adwentyst.). Form at A —6.
Maranatha (co najmniej 1984—85)
Wychodziła jako biuletyn młodzieży okręgu bytomsko-gliwickiego Kościoła
Adwentystów D.S., stron 16, maszynopis powielany.
Na Przełomie
Biuletyn polskiej parafii luterańskiej w Cambridge.
Nasze Życie (1979)
Wychodziło (co najmniej 10 nrów) jako miesięcznik Koła Młodzieży w Biels
ku (adwentyst.), stron 13, maszynopis powielany.
Poranek. Zwiastun Obecności Chrystusa
Brak datowania. Wydaje Dawn Bible Students Association, USA. Stron 36,
format B —6.
Śląski Informator Ekumeniczny (od 1984)
Wychodzi sporadycznie (ok. 1 zeszytu rocznie, pierwszy pt. „Biuletyn
Ekumeniczny Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej”). Redaguje ks.
Jan Gross, Miejsce wydawania: Mikołów, stron kilkadziesiąt, nakład ok. 300
egz., maszynopis powielany.
Tematy dla starszych zboru ADS (od 1947)
Wychodzi jako maszynopis powielany od pierwszych lat powojennych.
Początkowy tytuł: „Urzędnik Zboru. Tematy dla starszych zboru” . Nawiązuje
do drukowanego przed wojną pisma. Obecnie kwartalnik, kilka stron; format
A —4.
Wiadomości dla Kaznodziejów Adwentystów D.S. w Polsce (od 1968)
późniejszy tytuł Wiadomości.
Wydaje Zarząd Centralny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Oddział
d/s Kaznodziejskich. Form at A —4; nakład 100 egz., maszynopis powielany.
Wiadomości Parafialne parafii ewangelicko-augsburskich Biała, Bielsko, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Międzyrzecze, Stare Bielsko (od 1988)
Maszynopis powielany wychodzący nieregularnie (ok. 2 razy na rok).
Wydawany staraniem powyższych parafii, zawiera informacje i sprawozdania
z ich działalności. Stron ok. 20; format A —5.
Opracował: Jan Szturc

Nasi autorzy:
IGA CZACZK O W SK A, doktorantka KUL

W ACŁAW H R Y N IEW IC Z, duchowny rzym skokatolicki, członek Zgro
madzenia M isjonarzy Oblatów (O M I), profesor K atolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego — zastępca kierownika Instytutu Ekumenicznego

K RZYSZTO F LEŚNIEW SK I, doktorant K UL

STA N ISŁA W CELESTYN NAPIÓ RK O W SK I, duchowny rzymskoka
tolicki, franciszkanin (O FM C ov.), profesor K atolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, mariolog i ekumenista

G RZEG O RZ PO LAK , redaktor Katolickiej Agencji Informacyjnej

STA NISŁA W JA N RO STW O RO W SK I, publicysta katolicki i działacz
społeczny
JA N SZ T U R C , wiceprzewidniczący Polskiego Towarzystwa Ewangelic
kiego, doktor inform atyki
TERESA TERCZYŃSK A, doktoranta KUL.

stuDIA
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