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A R T Y K U £ Y

STANIS£AW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI

SOLUS CHRISTUS
W INTERPRETACJI WSPÓ£CZESNEJ

TEOLOGII KATOLICKIEJ

Bracia luteranie z Czeskiego Cieszyna poprosili uprzejmie o referat nt. „Solus
Christus w pojmowaniu wspó³czesnej teologii katolickiej”1. Propozycjê przyj¹-
³em z uczuciami skrajnie mieszanymi: pierwsza czêœæ tematu wywo³a³a sponta-
niczn¹ radoœæ, gdy¿ z Solus Christus zwi¹za³em swoje ¿ycie teologiczne, i nie
tylko; druga czêœæ tematu – w pojmowaniu wspó³czesnej teologii katolickiej –
wywo³a³a spontaniczne zdziwienie i niepokój. Czemu w interpretacji katolickiej,
skoro chodzi o principia protestanckie? Od 1959 roku, kiedy rozpocz¹³em teolo-
giczne studia na KUL, nigdy nigdzie nie spotka³em monografii na temat katolic-
kiego Solus Christus. Termin ten to ewidentna specyfika myœlenia ewangelickie-
go. W dodatku ewangelickie zasady Sola-Principia, w tym zasada Solus Christus,
by³y i pozostaj¹ interpretowane antykatolicko. Stronie protestanckiej zapewnia³y
dobre samopoczucie w przekonaniu, ¿e walczy o ewidentnie piêkn¹, s³uszn¹ i ar-
cywa¿n¹ sprawê, stronie katolickiej psu³y krew i prowokowa³y j¹ do ataków
w przekonaniu, ¿e w imiê szerokoœci wiary katolickiej trzeba stanowczo przeciw-
stawiaæ siê ich zawê¿onej protestanckiej interpretacji.

Przyj¹³em jednak zaproszenie. List do Braci Luteranów z Czeskiego Cieszyna
przyj¹³em jak list z nieba apeluj¹cy do przekroczenia kredowego ko³a dotychcza-
sowego myœlenia i do „spojrzenia inaczej”...

Nie ma ¿adnego dokumentu Koœcio³a katolickiego poœwiêconego temu tema-
towi. Nie znam, jak wspomnia³em, ¿adnej monografii teologa katolickiego na ten
temat. Pozostaje zbieraæ okruchy, które, byæ mo¿e, u³o¿¹ siê w jakoœ wymown¹
mozaikê.

1 Tekst zosta³ przygotowany na proœbê ks. W³adys³awa Volný’ego, biskupa Œl¹skiego Koœcio³a
Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego i wyg³oszony w Czeskim Cieszynie w dniu 18 listopada 2000 r.
w ramach Teologicznego Sympozjum „SOLUS CHRISTUS. Teologiczne zmierzanie chrzeœcijan na progu
trzeciego milenium”, zorganizowanego przez Œl¹ski Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego.
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Alszeghy-Flick

Na rzymskim Uniwersytecie Gregorianum przez wiele lat wyk³ada³ i pisa³ duet
jezuitów-dogmatyków: Wêgier z Budapesztu Zoltan Alszeghy (1915-1991)
i W³och z Mediolanu Maurizio Flick (1909-1979). Nie sposób dociec, gdzie w
ich publikacjach koñczy siê Wêgier, gdzie rozpoczyna siê W³och. Opublikowali
oni obszerny traktat o ³asce2. Andrzej Adam Napiórkowski, paulin, który dopiero
co zrobi³ w Krakowie habilitacjê na temat usprawiedliwienia, tak podsumowa³
wyniki ich badañ: 1. £aska idzie od Chrystusa i do Chrystusa; 2. Ca³a charytolo-
gia, a tym bardziej wpisana w ni¹ nauka o usprawiedliwieniu, w katolickim ujê-
ciu bardzo wyraŸnie odnosi siê do Chrystusa; 3. Za bezpodstawne nale¿y uznaæ
wszelkiego rodzaju zarzuty, ¿e teologia katolicka jakoby nie uznawa³a Chrystusa
za jedynego Zbawiciela i kwestionowa³a ca³kowit¹ darmowoœæ jego ³aski wnosz¹-
cej w wolnoœæ upad³ego cz³owieka zbawienie3.

Profesorowie z Gregorianum przeanalizowali naukê reformatorów o uspra-
wiedliwieniu oraz naukê Soboru Trydenckiego o ³asce usprawiedliwienia; ich
zdaniem Tridentinum  bardziej zdecydowanie podkreœla wspania³oœæ i skutecz-
noœæ Bo¿ej ³aski ni¿ to czyni¹ Reformatorzy, poniewa¿ Trydent uczy, ¿e ³aska
darowywana w sakramencie chrztu g³adzi wszystko, co jest naprawdê i we w³a-
œciwym sensie grzechem, a grzech nie jest jedynie przypisywany, podczas gdy
wed³ug Reformacji po chrzcie pozostaje po¿¹dliwoœæ (concupiscentia), która
jest grzechem4.

Sobór postawi³ pytanie o przyczynê usprawiedliwienia i jednoznacznie wska-
za³ na Chrystusa, tylko na Chrystusa: Tridentinum wyraŸnie sformu³owa³o przy-
czynê zas³uguj¹c¹ usprawiedliwienia – jest ni¹ Chrystus, który „swoj¹ najœwiêt-
sz¹ mêk¹ na drzewie krzy¿a wys³u¿y³ nam usprawiedliwienie i za nie zadoœæuczy-
ni³ Ojcu”. Podobnie w sakramencie chrztu, który jest ustanowiony przez
Chrystusa i jest przyczyn¹ narzêdziow¹ (instrumentaln¹) usprawiedliwienia, wi-
daæ tak¿e ten sam sens usprawiedliwienia, czyli to, ¿e jest ono udzielane jedynie
przez poœrednictwo Jezusa Chrystusa. Wyra¿enie „przez Chrystusa” (per Chri-
stum)  pasuje te¿ dobrze do teorii tomistycznej, wed³ug której cz³owieczeñstwo
Chrystusa s³u¿y za narzêdzie (instrumentalis) udzielania ³aski. Ten jednak sens
nie wydaje siê le¿eæ w intencjach soboru. Sobór bynajmniej nie redukuje wp³ywu
Chrystusa  na usprawiedliwienie i nie zawê¿a go do historycznego faktu Jego
œmierci czy te¿ do ustanowienia sakramentów.  W rzeczywistoœci bowiem Tridenti-
num  naucza, ¿e usprawiedliwieni powtórnie rodz¹ siê w Chrystusie /.../ „gdyby
w Chrystusie siê nie odrodzili, nigdy by nie byli usprawiedliwieni, poniewa¿ przez
to odrodzenie otrzymuj¹ – dziêki zas³ugom mêki Chrystusa – ³askê, która ich czy-
ni sprawiedliwymi”. Chrystus – G³owa cz³onków i ¿ycie winnych latoroœli – nie-

2 M. Flick, Z. Alszeghy, Il Vangelo della grazia. Un trattato dogmatico, Firenze 1967.
3 A. A. Napiórkowski OSPP, Bogactwo ³aski a nêdza grzesznika. Zró¿nicowany konsensus teologii

katolickiej i luterañskiej o usprawiedliwieniu osi¹gniêty w dialogu ekumenicznym, Kraków 2000, 172.
4 Tam¿e, 131.
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ustannie oddzia³uje na usprawiedliwionych; bez tego wp³ywu ¿adne ich dobre
dzie³o nie mog³oby byæ wobec Boga w jakikolwiek sposób zas³uguj¹ce: „/.../ Je-
zus Chrystus, jako G³owa cz³onkom (Ef 4,15) i winny szczep latoroœlom (J 15,5),
ustawicznie udziela sprawiedliwym si³y, która ich dobre czyny uprzedza, towarzy-
szy im i po nich nastêpuje i bez której w ¿aden sposób te czyny nie mog³yby byæ
mi³e Bogu i zas³uguj¹ce5.

Alszeghy i Flick nie mówi¹ rewelacji. Ju¿ wiele lat przed nimi Hans Küng w
swojej s³awnej rozprawie o usprawiedliwieniu stwierdzi³, ¿e w kwestii tej istnieje
zasadnicza zgodnoœæ miêdzy pogl¹dami  Soboru Trydenckiego oraz najwiêkszego
po Reformatorach teologa ewangelickiego Karla Bartha. Rewelacje Künga po-
twierdzi³y studia Vinzenza Pfnüra, Ottona Heinricha Pescha i innych.

Rahner

Karl (nie Hugo!) Rahner (1904-1984) nale¿y do najwiêkszych gwiazd na
niebie teologii XX wieku. Wprost i bezpoœrednio podj¹³ temat Sola Principia
Reformacji, ale zaliczy³ do nich 3: Sola gratia, Sola fide, Sola Scriptura. Nie
zaliczy³ do nich zasady Solus Christus i nie rozwija³ tego tematu. Powiedzia³
jednak i napisa³ coœ wa¿nego i merytorycznie, choæ nie formalnie w³aœnie na
temat Solus Christus. Wprowadzi³ pojêcie Absolutnego Zbawiciela. Absolutny
Zbawiciel to osoba, która pojawia siê w historii jako pocz¹tek absolutnego sa-
moudzielania siê Boga, który to pocz¹tek zapocz¹tkowuje akt zwyciêstwa. Jest
nieodwracalne i w którym samoudzielanie siê Boga osi¹ga swoj¹ kulminacjê;
znaczy to nieodwracalny pocz¹tek zwyciêskiej historii zbawienia. Taki absolut-
ny Zbawiciel jest absolutn¹  o b i e t n i c ¹  Boga udzielon¹ stworzeniom du-
chowym jako ca³oœci i  p r z y j ê c i e m  tego samoudzielenia siê przez Zbawi-
ciela /.../6  /.../ Owa Obietnica Boga w Jezusie jest ostateczna i niezast¹piona7.
W Jezusie, absolutnym Zbawicielu, „jest obecne” zbawienie i osi¹ga siê je
przez absolutn¹ postawê wobec Niego8 .

Rahnerowe Solus Christus – to absolutnie jedyne samoobjawienie siê i samo-
udzielenie siê Boga w Jezusie Chrystusie9.

5 Tam¿e, 133-134.
6 K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary. Wprowadzenie do pojêcia chrzeœcijañstwa, t³. Tadeusz

Mieszkowski, Warszawa 1987, 161-162.
7 Tam¿e, 170. S³owo obecne w Jezusie jest ostatnim s³owem Boga, poniewa¿ ponad to s³owo nie ma ju¿

nic wiêcej do powiedzenia, poniewa¿ Bóg rzeczywiœcie i w œcis³ym sensie ofiarowa³ w Jezusie  s a m e g o
s i e b i e /.../ Jezus jest zatem historyczn¹ obecnoœci¹ owego ostatniego, nieprzewy¿szonego s³owa
samootwarcia siê Boga /.../. Tam¿e, 229.

8 Tam¿e. Ta absolutna w historii postawa wobec Jezusa Chrystusa (absolutna, poniewa¿ chodzi tu o
ostateczne zbawienie ca³ego cz³owieka i ludzkoœci, a nie o indywidualn¹ sytuacjê cz³owieka) mo¿e znaleŸæ
wystarczaj¹ce lub niewystarczaj¹ce wyjaœnienie w refleksji teologicznej poszczególnych Koœcio³ów lub
poszczególnych chrzeœcijan.

9 Szerzej o Zbawicielu doskona³ym: K. Rahner, Przez Syna do Ojca, Kraków 1979 (Ich glaube an
Jesus Christus, Benziger Verlag 1968).
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Bêd¹c dawno temu w Rzymie znalaz³em tam ³aciñski skrypt (powielaczowy)
wyk³adów, jakie Rahner goœcinnie wyg³osi³ nad Tybrem. Poœwiêci³ je poœrednic-
twu zbawienia.

Leon Veuthey

Franciszkanin ze Szwajcarii (1896-1974), filozof i teolog, reprezentant szko³y
franciszkañskiej10. Przypomnia³ œwiatu Jana Dunsa Szkota (+ 1308), twórcê
m³odszej szko³y franciszkañskiej, gor¹cego zwolennika absolutnego prymatu
Chrystusa. My, franciszkanie, wci¹¿ z przekonaniem i radoœci¹ wracamy do tej
piêknej chrystologicznej tradycji. Jeden krótki flesz na wspania³oœæ Chrystusa
w ujêciu Szkota:

Chrystus ma absolutny prymat w wielkim misterium stworzenia. Ojciec stwo-
rzy³ œwiat dla Chrystusa. Od wieków przewidzia³ œwiat i przewidzia³ Chrystusa,
ale – w porz¹dku logicznym – najpierw przewidzia³ Chrystusa, potem wszystko
inne dla Chrystusa:

Oto po³¹czony w jedno motyw stworzenia i motyw wcielenia: nieskoñczona
mi³oœæ do Chrystusa i do wszystkich stworzeñ poprzez Chrystusa. St¹d wywodzi
siê prymat Chrystusa, pierwszej przyczyny celowej ca³ego stworzenia; jest to pry-
mat Chrystusa we wcieleniu zamierzonym dla Niego samego ze wzglêdu na wiêk-
sz¹ mi³oœæ i niezale¿nie od ewentualnego grzechu Adama, „nawet gdyby nikt nie
zgrzeszy³”; jest to wreszcie prymat Chrystusa przeznaczonego na to, ¿eby by³ po-
cz¹tkiem i g³ow¹ ludzkoœci w³¹czonej w Niego po to, aby umi³owaæ Boga nie-
skoñczon¹ mi³oœci¹. A poniewa¿ ca³e stworzenie osi¹ga swój szczyt w cz³owieku,
cz³owiek zaœ w Chrystusie, a Chrystus w Bogu, plan Bo¿y jest doskona³y; Bóg jest
umi³owany nieskoñczon¹ mi³oœci¹ w stworzeniu, poniewa¿ osi¹ga ono swój szczyt
w osobie Syna samego Boga, w g³êbinach ¿ycia Trójcy Œwiêtej /.../ przyczyn¹ ce-
low¹ stworzenia jest w³aœnie Chrystus, chciany dla Niego samego, poniewa¿ tyl-
ko On jest zdolny do nieskoñczonej mi³oœci /.../ Bóg chce najpierw Chrystusa,
w którym wszystko jest uporz¹dkowane w odniesieniu do najwy¿szej mi³oœci11.

Nasza pobo¿na wyobraŸnia maluje najpierw obraz stworzenia œwiata, potem
wielk¹ awariê grzechu pierworodnego, a nastêpnie nieco zak³opotanego Stwórcê,
który poszukuje wyjœcia z tej awaryjnej sytuacji i podejmuje decyzjê o pos³aniu
Syna swego na œwiat i odkupieniu. Tymczasem Szkot odrzuca tak¹ pobo¿n¹ wy-
obraŸniê jako niegodn¹ Boga, grzech bowiem decydowa³by o wcieleniu. Szkot,
a za nim Veuthey i ca³¹ ³aw¹ bracia franciszkanie ucz¹, ¿e Chrystus jest u samego
pocz¹tku i w centrum stworzenia powsta³ego z mi³oœci i maj¹cego na celu wiêk-
sze odwzajemnienie mi³oœci, gdy¿ grzech i odkupienie s¹ tylko akcydensem w sta-
waniu siê œwiata zeœrodkowanego na Chrystusie, przed i po upadku. Upadek

10 L. Veuthey, Jan Duns Szkot. Myœl teologiczna, t³. Mieczys³aw Kaczyñski, Niepokalanów 1988.
Orygina³: Jean Duns Scot. Pensée théologique, Paris 1967.

11 Tam¿e, 62-63.
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zreszt¹ nie zmieni³ porz¹dku stawania siê, ale daj¹c okazjê do „jeszcze wiêkszej
mi³oœci” w akcie przebaczenia ze strony Boga, nie zmieni w niczym – co oczywi-
œcie by³o niemo¿liwe – pierwotnego planu stwarzania dobrowolnego i zamierzo-
nego w czystej mi³oœci i maj¹cego na wzglêdzie mi³oœæ12.

W dobrowolnym stwarzaniu Bóg stwarza z koniecznoœci wszystko dla siebie
samego, poniewa¿ jest Bogiem, a Bóg jest z koniecznoœci pocz¹tkiem i koñcem
wszystkiego i w tym dobrowolnym stwarzaniu Bóg chce z w³asnej woli przypro-
wadziæ do siebie wszystko przez wcielenie Syna /.../ Chrystus jest u samego po-
cz¹tku i w centrum stworzenia powsta³ego z mi³oœci i maj¹cego na celu wiêksze
odwzajemnienie mi³oœci, gdy¿ grzech i odkupienie s¹ tylko akcydensem w stawa-
niu siê œwiata zeœrodkowanego na Chrystusie, przed i po upadku13.

Mo¿na z niepokojem zapytaæ, czy nie jest to pobo¿ne gdybanie, którym
pobo¿ny Jan Duns Szkot, pobo¿ny Leon Veuthey i trochê pobo¿ni franciszka-
nie usi³uj¹ serwowaæ nam pobo¿n¹ gdybologiê w miejsce solidnej teologii bi-
blijnej. Otó¿ jest to teologia biblijna, która wielce cieszy œw. Paw³a. Przecie¿
to on w Liœcie do Kolosan (1,15-17) napisa³: On (Chrystus) jest /.../ Pierwo-
rodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone: i to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne /.../ Wszystko
przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko
w Nim ma istnienie.

Gdyby nawet nikt nie popad³ w grzech, ani anio³, ani cz³owiek, Ojciec i tak
pos³a³by swego Syna na œwiat, by g³osiæ chwa³ê Ojca, by objawiæ nam Jego
imiê, by przekonaæ nas o niewypowiedzianej mi³oœci Stwórcy do stworzenia,
Ojca do dzieci.

Absolutny prymat Chrystusa nie tylko nie wyklucza tego, ¿e jest On ukorono-
waniem stworzenia, ale faktycznie zawiera w sobie powrót ca³ego œwiata do Boga
poprzez Chrystusa. Szkot idzie wiêc œladami œw. Paw³a, który widzi wszechœwiat
w bólach rodz¹cy Chrystusa, Chrystus zaœ streszcza œwiat i obejmuje w sobie po
to, by go doprowadziæ do Boga14.

Myœl Szkota i szko³y franciszkañskiej podchwyci³ jezuita –

Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), paleontolog, geolog, paleoantropolog, fi-
lozof i teolog. Nies³uchanie popularny w latach 50-tych i 60-tych XX stulecia, musi
byæ tutaj wspomniany. Na swój sposób eksponowa³ absolutnoœæ Chrystusa, jednak
raczej nie w kategorii ³aski i usprawiedliwienia, ale w kontekœcie ewolucji: jako wiel-
kie OMEGA procesu uniwersalnej ewolucji, a tak¿e jako jej absolutne centrum15.

12 Tam¿e, 64.
13 Tam¿e, 63-64.
14 Tam¿e, 75.
15 Por. jego dzie³a: Œrodowisko Bo¿e oraz Cz³owiek.
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Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II

Interesuje nas tutaj nie jako papie¿, lecz jako teolog. Pierwsz¹ encyklikê poœwiê-
ci³ Chrystusowi, Odkupicielowi cz³owieka (Redemptor hominis, 1979). Przekonuje
czytelnika, ¿e w Jezusie Chrystusie najpe³niej objawi³ siê Bóg, ¿e cz³owiek ko-
niecznie potrzebuje Chrystusa jako Nauczyciela i Odkupiciela, ¿e cz³owiek bez
Chrystusa nie ma szans rozwoju, a nawet nie sposób zrozumieæ cz³owieka bez
Chrystusa, a w Chrystusie cz³owiek odnajduje swoj¹ godnoœæ i wielkoœæ:

Chrystus – odkupiciel œwiata /.../ dotkn¹³ w sposób jedyny i niepowtarzalny
tajemnicy cz³owieka, który wszed³ w jego „serce”. S³usznie przeto Sobór Waty-
kañski II uczy: „Tajemnica cz³owieka wyjaœni siê naprawdê dopiero w tajemnicy
S³owa Wcielonego” (Redemptor hominis, nr 8). Odkupienie przez krzy¿ objawia
cz³owiekowi jego wielkoœæ, ods³ania sens istnienia w œwiecie, obdarza ostateczn¹
godnoœci¹ „Zdumienie wobec wartoœci i godnoœci cz³owieka nazywa siê Ewange-
li¹, czyli Dobr¹ Nowin¹. Nazywa siê chrzeœcijañstwem” (tam¿e). Chrystus wy-
zwala cz³owieka. Przez prawdê o Bogu i cz³owieku; On po to siê narodzi³, aby
daæ œwiadectwo prawdzie (J 18,37) (tam¿e, 12). Zwiastuj¹c Ewangeliê Koœció³
maksymalnie s³u¿y cz³owiekowi. Cz³owiek jest drog¹ Koœcio³a (tam¿e, 14).
Chrystus wskazuje te¿ drogê do pokoju; jest ni¹ poszanowanie nienaruszalnych
praw cz³owieka (tam¿e, 17).

W encyklice Misja odkupiciela (Redemptoris missio) z 1990 roku Jan Pawe³ II
ukazuje Chrystusa jako jedynego Zbawiciela wszystkich. Tylko On mo¿e objawiæ
Boga i do Niego doprowadziæ. Nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano
ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibyœmy byæ zbawieni (Dz
4,10.12), jest œwiat³oœci¹ prawdziw¹, która oœwieca ka¿dego cz³owieka, jedynym po-
œrednikiem miêdzy Bogiem a ludŸmi (1 Tm 2,5-7). Ta w³aœnie jedyna w swoim rodzaju
wyj¹tkowoœæ Chrystusa nadaje Mu znaczenie absolutne i powszechne, dlatego, bêd¹c
w historii, jest On oœrodkiem i koñcem historii (tam¿e, 5). U progu III Tysi¹clecia
wszystkie Koœcio³y s¹ wezwane do g³êbszego prze¿ywania tajemnicy Chrystusa i do
wspó³pracy z Nim w najpiêkniejszej s³u¿bie cz³owiekowi (tam¿e, 92).

Ratzinger

W naszych czasach czêsto zaciera siê prawdê, równie¿ prawdê o Jezusie Chry-
stusie, rozmazuje siê j¹... Obok Jezusa Chrystusa stawia siê Mahometa czy Bud-
dê. Uzasadnia siê to szeroko i dziwnie rozumianym ekumenizmem czy duchem
dialogu. Dochodzi do relatywizacji prawdy i dewaluacji chrzeœcijañstwa z Ewan-
geli¹ i Chrystusem. W tym kontekœcie kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongrega-
cji Nauki Wiary opublikowa³ adhortacjê Pan Jezus – Dominus Iesus, w której
znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa:

We wspó³czesnej refleksji teologicznej pojawia siê czêsto pewna wizja Jezusa z Na-
zaretu, wedle której jest On szczególn¹ postaci¹ historyczn¹, skoñczon¹, objawiaj¹c¹
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sprawy Bo¿e w sposób nie wy³¹czny, lecz uzupe³niaj¹cy w stosunku do innych form
obecnoœci objawiaj¹cej i zbawczej. Tak wiêc Nieskoñczonoœæ, Absolut, ostateczna Ta-
jemnica Boga mia³yby siê objawiaæ ludzkoœci na ró¿ne sposoby i w wielu historycz-
nych postaciach, a Jezus z Nazaretu jest jakoby tylko jedn¹ z wielu postaci, jakie Logos
przyjmowa³ w ci¹gu dziejów, aby ³¹czyæ siê zbawcz¹ wiêzi¹ z ludzkoœci¹.

   Ponadto, aby usprawiedliwiæ z jednej strony powszechnoœæ chrzeœcijañskiego
zbawienia, a z drugiej zjawisko pluralizmu religijnego, postuluje siê istnienie eko-
nomii S³owa wiecznego, maj¹cej moc tak¿e poza Koœcio³em i w oderwaniu od nie-
go; oraz ekonomii S³owa wcielonego. Pierwsza mia³aby dodatkowy walor po-
wszechnoœci w porównaniu z drug¹, zastrze¿on¹ jedynie dla chrzeœcijan, chocia¿ w
niej w³aœnie obecnoœæ Boga by³aby pe³niejsza16.

 Zdaniem kard. Ratzingera, powy¿sze tezy,  deprecjonuj¹ce Chrystusa i chrze-
œcijañstwo, s¹ g³êboko sprzeczne z wiar¹ chrzeœcijañsk¹. Nale¿y bowiem „stanow-
czo wyznaæ naukê wiary”, która g³osi, ¿e to Jezus z Nazaretu, Syn Maryi –
i tylko On – jest Synem i S³owem Ojca17 .

Kardyna³ Ratzinger przypomina, ¿e dzia³anie Ducha Œwiêtego nie dokonuje
siê poza dzia³aniem Chrystusa ani obok niego. Jest to jedna i ta sama ekonomia
zbawcza Boga Trójjedynego, urzeczywistniona w tajemnicy wcielenia, œmierci
i zmartwychwstania Syna Bo¿ego, spe³niona przy wspó³dzia³aniu Ducha Œwiêtego
i ogarniaj¹ca swym zbawczym zasiêgiem ca³¹ ludzkoœæ i ca³y œwiat: „Ludzie za-
tem mog¹ wejœæ w komuniê z Bogiem wy³¹cznie za poœrednictwem Chrystusa, pod
dzia³aniem Ducha” (Redemptoris missio, 5)18.

Trzeciej czêœci prefekt Kongregacji Nauki Wiary nada³ tytu³: Jedynoœæ i po-
wszechnoœæ tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa. Poszerza w niej wyk³ad o tym,
jak Jezus jest absolutnie konieczny do zbawienia i to dla wszystkich: Nale¿y bo-
wiem „wyznawaæ stanowczo”, jako niezmienn¹ naukê wiary Koœcio³a, prawdê o
Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, Panu i jedynym Zbawicielu, który przez wyda-
rzenie swojego wcielenia, œmierci i zmartwychwstania doprowadzi³ do koñca hi-
storiê zbawienia, maj¹c¹ w Nim swoj¹ pe³niê i centrum19.

Uzasadniaj¹c Ratzinger przypomina œwiadectwa biblijne: J 4, 14 (Ojciec ze-
s³a³ Syna swego jako Zbawiciela œwiata), Dz 4, 12 (I nie ma w ¿adnym innym
zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, przez któ-
re moglibyœmy byæ zbawieni), Dz 10, 43 (ka¿dy, kto w Niego wierzy, przez Jego
imiê otrzymuje odpuszczenie grzechów), a nadto 1 Kor 8, 5-6; J 3, 16-17; 1 Tm 2,
4-6; Ef 1, 3.14; 2 Kor 5, 15; Dz 4, 12. Podsumowuje kardyna³ biblijny przekaz
zdecydowanie w sensie Solus Christus:

...s³owa te wyra¿aj¹ po prostu wiernoœæ objawieniu, poniewa¿ rozwijaj¹ treœci
zaczerpniête z samych Ÿróde³ wiary. Od pocz¹tku bowiem wspólnota wierz¹cych

16 Kongregacja Nauki Wiary: Deklaracja „Dominus Iesus”. O jedynoœci i powszechnoœci zbawczej
Jezusa Chrystusa i Koœcio³a, Warszawa 2000, nr 9.

17 Tam¿e, nr 10.
18 Tam¿e, nr 12.
19 Tam¿e, nr 13.
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uzna³a, ¿e postaæ Jezusa ma taki walor zbawczy, i¿ jedynie On, jako Syn Bo¿y
wcielony, ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y, z polecenia Ojca i w mocy Ducha
Œwiêtego, ma zadanie przynieœæ objawienie (por. Mt 11,27) i ¿ycie Bo¿e (por.
J 1,12; 5,25-26; 17,2) ca³ej ludzkoœci i ka¿demu cz³owiekowi20.

Jaskó³a

Wyrós³ nam w ostatnich latach m³ody znawca teologii Reformacji. Doktorat
zrobi³ z chrystologii anglikañskiej, habilitacjê z pneumatologii kalwiñskiej, na
profesurê napisa³ ksi¹¿kê Panem jest Duch. Zasadnicze kierunki reformowanej
pneumatologii21. Ks. Piotr Jaskó³a (o niego to bowiem chodzi) studia ukoñczy³
na KUL, tam zrobi³ habilitacjê i wyk³ada³; obecnie pracuje Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu w Opolu. 16 listopada 2000 r. otrzyma³em zupe³nie now¹
ksi¹¿kê pt. Chrystus i Jego Koœció³, wydan¹ w luterañskim wydawnictwie AU-
GUSTANA w Bielsku-Bia³ym. To ksiêga jubileuszowa. Zrobiona przez ks.
Marka Uglorza z okazji 60-lecia jego ojca, Manfreda Uglorza, równie¿ pastora
luterañskiego, profesora teologii w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie i na Uniwersytecie Œl¹skim. Ks. Jaskó³a napisa³ tam tekst niemal
wprost na nasz temat: „Solus Christus dzieli czy jednoczy?” Jak ks. Jaskó³a
wyjaœnia ideê Solus Christus?

Zauwa¿y³ on, po pierwsze, ¿e zasadê Solus Christus sformu³owali reformato-
rzy; wczeœniej nikt jej wyraŸnie nie wyartyku³owa³, tak ¿e nie funkcjonowa³a
w chrystologii; po drugie, ¿e reformatorzy skierowali j¹ przeciwko katolicyzmo-
wi, ¿e, po trzecie, gdy podejmujemy problem Solus Christus, pytamy tak¿e o
Koœció³ jako instytucjê zbawcz¹ (Jeœli Koœció³ jakoœ zbawia, to czy jeszcze mo¿-
na zasadnie utrzymywaæ zasadê Solus Christus?). Ks. Jaskó³ê uderza fakt, ¿e
obecnie Solus Christus otrzymuje coraz wyraŸniej interpretacjê religiologiczn¹
(Jeœli tylko w Chrystusie zbawienie, to co ze zbawieniem w innych religiach?)22.

Zdaniem ks. Jaskó³y spór o Solus Christus to spór o historiê i Koœció³. W ja-
kim znaczeniu? Chodzi o to, czy i jakie znaczenie dla zbawienia maj¹ historyczne
struktury Koœcio³a, w tym sakramenty, zwiastowanie S³owa Bo¿ego. Czy one w
ogóle nie licz¹ siê? A jeœli odwa¿ymy siê powiedzieæ, ¿e tak, ¿e maj¹..., to czy
przez to zaraz i koniecznie kwestionujemy zasadê Solus Christus?23.

20 Tam¿e 15.
21 Opole 2000.
22 Solus Christus dzieli czy jednoczy?, w: Chrystus i Jego Koœció³, Bielsko-Bia³a 2000, 245.
23 Koœcio³y w okresie reformacji i poreformacyjnym stanê³y przed pytaniem, w jakiej mierze „historyczne

instancje” partycypuj¹ w obiektywnoœci zbawienia? Je¿eli wiara jest czymœ „obiektywnym”, bo wychodzi i
opiera siê w pierwszym rzêdzie na danych Objawienia i na Odkupieniu, to czy historia nie posiada ¿adnego
soteriologicznego znaczenia, gdy¿ wszystko ugruntowane jest w odwiecznym planie Boga? Czy wiara
pojedynczego cz³owieka posiada jak¹œ historyczno-soteriologiczn¹ wartoœæ lub te¿ Koœció³ i jego sakramenty w
zupe³noœci wyczerpuj¹  poœrednicz¹c¹ rolê w zbawieniu dokonanym przez Boga? W jaki sposób oddzia³ywuje ta
obiektywna zbawcza wola Boga w historii, czy tylko chrystologicznie – jedynie w Jezusie Chrystusie, czy te¿
chrystologiczno-eklezjologicznie, tzn. w Jezusie Chrystusie i poprzez Koœció³? – Tam¿e, 246.
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Jaskó³a przypomnia³, ¿e Sobór Trydencki radykalnie broni nauki o usprawie-
dliwieniu tylko z ³aski: usprawiedliwienie jest wolnym czynem jedynie samego
Boga przez Jezusa Chrystusa24. Ten sam Sobór uczy jednak, ¿e usprawiedliwienie
œciœle ³¹czy siê z chrztem lub przynajmniej z jego pragnieniem (chrzest uznaje za
konieczny do zbawienia). Konieczne do zbawienia s¹ te¿ sakramenty, dlatego
sama wiara nie wystarcza. Te oraz niektóre inne struktury koœcielne Sobór uzna³
za konieczne do zbawienia. Koœció³ w ujêciu Soboru jawi siê jako „zbawcza ko-
niecznoœæ” albo co najmniej „zbawcza po¿ytecznoœæ”25. Te dopowiedzenia Sobo-
ru zosta³y przez reformatorów zinterpretowane jako odrzucenie zasady Solus
Christus. Dziœ ³atwo zauwa¿yæ, ¿e chodzi o pewn¹ rozbie¿noœæ w interpretacjach,
a nie o „tak” lub „nie” samej zasadzie.

Napiórkowski

Podzielam stanowisko Jaskó³y. Szerzej rozwin¹³em ten pasjonuj¹cy problem w
rozprawie SOLUS CHRISTUS. Zbawcze poœrednictwo wed³ug „Ksiêgi Zgody”26.

W moich studiach dominuje problem zbawczego poœrednictwa, Paw³owe
UNUS MEDIATOR z 1 Tm 2,5. Has³o SOLUS CHRISTUS rozwa¿am w tym
aspekcie poœrednictwa, przede wszystkim jako UNUS MEDIATOR. £¹czê to
z pytaniami o poœrednictwo Matki Pana, œwiêtych i Koœcio³a. W swoich bada-
niach zwi¹zanych z doktoratem przys³ucha³em siê ostrym protestom braci prote-
stantów kierowanym przeciwko nowemu dogmatowi og³oszonemu w 1950 roku o
Wniebowziêciu Najœwiêtszej Maryi Panny. Stwierdzi³em, ¿e bracia protestanci
gwa³townie i najmocniej odrzucaj¹ katolick¹ naukê o poœrednictwie Matki Bo¿ej,
a tak¿e sprzeciwiaj¹ siê praktyce pobo¿noœci maryjnej, która jest przepe³niona
w³aœnie wiar¹, ¿e Maryja jest Poœredniczk¹ do Poœrednika... Uderzenie g³ow¹
w mur protestanckiego sprzeciwu zapali³o gwiazdy w mojej g³owie, przyprawi³o
o wielki teologiczny ból g³owy. Otworzy³o te¿ moje oczy na niektóre (niestety,
doœæ liczne) niew³aœciwoœci w katolickiej czci maryjnej, jak przeciwstawianie
dobroci Matki surowoœci Syna. Cierpienie i pewna bezradnoœæ p³ynê³y tak¿e st¹d,
¿e w tekstach braci protestantów znajdowa³em wiele niew³aœciwych interpretacji
fenomenu kultu katolickiego i praktyczn¹ niemo¿liwoœæ dialogu, która dawa³aby
szanse wyjaœnienia, przyjêcia wyjaœnienia i bycia poprawnie zrozumianym.

Olbrzymi¹ rolê na drodze moich poszukiwañ odegra³o dwóch teologów ewan-
gelickich: luteranin i reformowany. Luteranina podarowa³ mi Pan Koœcio³a jako
pierwszego. By³ to pastor Hans Asmussen (1898-1968), cz³owiek Bo¿y, który
cierpia³ ze strony nazistów za chrzeœcijañskie œwiadectwo i ze strony braci z w³a-
snego Koœcio³a za swoje ekumeniczne zdecydowanie. Mia³ odwagê robiæ rachu-
nek sumienia Koœcio³om luterañskim i wytykaæ im niekonsekwencjê i niewiernoœæ

24 Tam¿e, 249.
25 Tam¿e.
26 Lublin 1978, 1979, 1999.
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zdrowej teologii luterañskiej w radykalnym odrzucaniu poœrednictwa Maryi. Ten
cz³owiek wszed³ w moje ¿ycie maleñk¹ ksi¹¿eczk¹ pt. Maria, die Mutter Gottes (wie-
rzê, i¿ wprowadzi³a go w moje ¿ycie Opatrznoœæ). Znalaz³em trzecie jej wydanie
(Stuttgart 1960). Napisa³ tam Asmussen krótki tekst o poœrednictwie. Przypomnia³, ¿e
protestantyzm radykalnie odrzuca wszelkie poœrednictwo Maryi jako katolick¹ here-
zjê. I pastor Asmussen mia³ odwagê wyraŸnie napisaæ, ¿e jednak protestantyzm za-
sadniczo nie ma w tym racji. Dlaczego? Dlatego, ¿e wszyscy ochrzczeni przez
chrzest s¹ zanurzeni w Chrystusie, g³êboko z³¹czeni z Chrystusem. Chrystus zaœ jest
kap³anem, a kap³añstwo jest poœrednictwem. Kto przez chrzest ³¹czy siê z Chrystu-
sem kap³anem, staje siê równie¿ kap³anem, czyli poœrednikiem. Nie ma chrzeœcijani-
na, który nie by³by w Chrystusie kap³anem, a wiêc poœrednikiem. Oczywiœcie, nie ma
poœrednictwa zbawienia poza Chrystusem, ale przecie¿ nie chodzi ani o poœrednictwo
poza Chrystusem, ani bez Chrystusa, ani przeciw Chrystusowi, ale o poœrednictwo w
Chrystusie. Kto wierzy S³owu Bo¿emu, kto wierzy œw. Paw³owi, ten wierzy, i¿ ka¿dy
ochrzczony jest poœrednikiem zbawienia, poœrednikiem w Poœredniku, w jedynym
Poœredniku. Im kto g³êbiej zakorzeniony w Chrystusie, tym pe³niej jest poœrednikiem.
A poniewa¿ Matka Pana by³a w szczególny sposób zjednoczona z Chrystusem, w
szczególny sposób jest poœredniczk¹. Ordnung muss sein – napisa³ Asmussen –
wszystko ma staæ na swoim miejscu. Maryja te¿. Trzeba jej przyznaæ nale¿ne miej-
sce. Równie¿ w poœrednictwie27.

Pastor Hans Asmussen zosta³ zaproszony jako goœæ na Sobór Watykañski II.
Jego logika w teologii zbawczego poœrednictwa w poœrednictwie Chrystusa zafa-
scynowa³a katolickiego eksperta Heinricha Friesa (1911-1998). Z olbrzymi¹ ra-
doœci¹ Hansow¹ ideê poœrednictwa Maryi w jedynym Poœredniku Chrystusie
znalaz³em w mariologicznym tekœcie Soboru. By³ to jeden z najpiêkniejszych dni
w moim ¿yciu. Ja, teolog katolicki, ma³y braciszek franciszkañski, dedykowa³em
swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿kê luterañskiemu teologowi, pastorowi Hansowi Asmusseno-
wi28. Idea Asmussena wesz³a do nauki Soboru Watykañskiego II. Jan Pawe³ II
przej¹³ j¹ do swojej encykliki mariologicznej Matka Odkupiciela (Redemptoris
Mater) i nada³ jej wyraŸniejszy kszta³t. Mamy wiêc i Unus Mediator, i Maria
Mediatrix. Mo¿e byæ i Solus Christus, i poœrednictwo Koœcio³a (jeœli Koœció³ to
zbór – comunio, koinonia – ochrzczonych w Chrystusie).

Wielk¹ i cenn¹ ³ask¹ okaza³ siê dla mnie inny pastor ewangelicki, reformowa-
ny teolog Henri Chavannes z Szwajcarii. Opatrznoœæ posadzi³a go obok mnie
w samolocie z Zagrzebia do Lizbony. Obaj byliœmy na Kongresie Mariologicz-
nym w Zagrzebiu. Przedziwny by³ nasz pierwszy dialog w tym samolocie. Samo
przywitanie pasa¿erów s¹siednich foteli:

– Bonjour. Jestem z Polski.

27 O tych sprawach pisze Asmussen na ss. 39-52.
28 Teksty o Matce Bo¿ej. Chrzeœcijañstwo ewangelickie. Wstêp, wybór i opracowanie: Stanis³aw

Celestyn Napiórkowski OFMConv (seria: IBEATAM ME DICENT..., red. S.C. Napiórkowski, t. 10:
Chrzeœcijañstwo ewangelickie), Niepokalanów 2000.
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– Bonjour. Ja ze Szwajcarii, z kantonu Vaux.
– Jestem katolikiem.
– A ja reformowanym.
– Jestem kap³anem katolickim. Co gorsza, jestem zakonnikiem franciszkaninem.
– A ja jestem pastorem kalwiñskim.
– Studiujê Lutra.
– A ja studiujê z zapa³em œw. Tomasza. Opublikowa³em ksi¹¿kê o partycypacji

wed³ug Tomasza.
– Studiuj¹c Lutra stwierdzi³em, ¿e mia³ sporo racji w krytykowaniu ówczesnej

pobo¿noœci, równie¿ maryjnej.
– A ja studiuj¹c œw. Tomasza zdumiewam siê m¹droœci¹ tego teologa. Jego teoria

partycypacji to po prostu rewelacja. Karl Barth nie ma racji g³osz¹c jak¹œ absolutn¹
przepaœæ miêdzy Bogiem a ludŸmi: albo Bóg – albo cz³owiek... Bóg jest Bogiem, a
cz³owiek cz³owiekiem. Racjê ma Tomasz, kiedy dowodzi, ¿e uczestniczymy, partycy-
pujemy w Bogu, dobry cz³owiek uczestniczy, partycypuje w dobroci Boga, piêkno
œwiata jakoœ uczestniczy, partycypuje w piêknie Boga, m¹dry cz³owiek jakoœ uczest-
niczy, partycypuje w m¹droœci Boga. Tylko Bóg jest dobry, a przecie¿ ludzie bywaj¹
dobrzy...Co, z samych siebie bywaj¹ dobrzy? Z Boga dobrego bywaj¹ dobrzy, Bo¿a
dobroæ w nich jaœnieje. Partycypuj¹ w Bo¿ym dobru...

Ze zdumieniem s³ucha³em tego kalwina, jak mi wyk³ada³ œw. Tomasza i jak ja
tego okropnie potrzebowa³em, dla w³aœciwszego ustawienia teologii poœrednic-
twa...A on ci¹gn¹³ dalej...

Tak, tak, ma³y synu œw. Franciszka. Równie¿ do twojej teologii poœrednictwa
przyda siê teoria partycypacji. Przecie¿ jest jeden Poœrednik, ale to nie przeszka-
dza, by przyznawaæ funkcje poœredników stworzeniom, które uczestnicz¹ (party-
cypuj¹) w jedynym poœrednictwie Chrystusa...Nad tym w³aœnie pracujê. Z tym
przyjecha³em na Kongres Mariologiczny do Zagrzebia...

Ja mia³em za sob¹ spotkanie z Asmussenem i z Soborem...Henryk nie odkry-
wa³ przed Celestynem Ameryki. Przynosi³ jednak potwierdzenie, tym cenniejsze,
¿e z innej strony.

Potem obaj wziêliœmy udzia³ w œwiatowej dyskusji na ten temat. Dyskusja
toczy³a siê na ³amach œwiatowego kwartalnika Ephemerides Mariologicae
(dot¹d ukazuje siê w Madrycie). Franciszkanin z „kalwinem” wystêpowa³ ju¿
rêka w rêkê. A jeszcze póŸniej spotkaliœmy siê na Kongresie Mariologicznym
w Huelva w Hiszpanii. Ju¿ z trudem ci¹gn¹³ za sob¹ nogi. Przywióz³ podsu-
mowanie swoich przemyœleñ w postaci ma³ej broszurki. Znowu siedliœmy
obok siebie. Tym razem na ³aweczce w oczekiwaniu na autobus. Podarowa³
mi wspomnian¹ broszurkê o poœrednictwie i partycypacji. W polskim przek³a-
dzie zosta³a opublikowana w 10-tym tomie antologii Ibeatem me dicent. Tek-
sty o Matce Bo¿ej, tam, gdzie musia³em równie¿ opowiedzieæ swoj¹ piêkn¹
przygodê z Asmussenem.

Kiedy dzisiaj przychodzi mi mówiæ o Unus Mediator, Solus Christus czy
o poœrednictwie Matki naszego Pana, nie mogê nie opowiadaæ o moich wielkich
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teologicznych przyjaŸniach z bratem Hansem i bratem Henri. Z ca³ym przekona-
niem obejmujê sercem mojego jedynego Odkupiciela, jedynego Zbawiciela i je-
dynego Poœrednika, a równoczeœnie z radoœci¹ i bez lêku ca³ym sercem obejmujê
Matkê mojego Pana i moj¹ Matkê, wielk¹ uczestniczkê w Chrystusie Poœredniku.
Z ca³¹ pewnoœci¹ wiem, ¿e ta pozorna sprzecznoœæ to b³ogos³awione complexio
oppositorum, którego nie muszê, ba, którego nie wolno mi odrzucaæ.

O swoim odkryciu (dokonanym jeszcze na bazie Liber Concordiae) koniecz-
nie chcia³em opowiedzieæ z radoœci¹ ca³emu œwiatu. Dlatego napisa³em ma³¹ syn-
tezê do amerykañskiego przegl¹du Journal of Ecumenical Studies29. Da³em jej
tytu³: CHRYSTUS SAM – NIGDY SAM – CHRISTUS SOLUS – NUNQUAM SO-
LUS. Tak rzeczywiœcie jest: pod pewnym zasadniczym wzglêdem Christus solus
i nikt inny: tylko On jest Ÿród³em naszego ocalenia i ³aski, i nadziei, i nowego
¿ycia. Jeœli natomiast chodzi o  s p o s ó b, w jaki nas ratuje, usprawiedliwia, zba-
wia, odnawia..., siêga po ró¿ne instrumenty, którymi siê raczy pos³ugiwaæ: po
S³owo Bo¿e, którym budzi wiarê, po serce i usta kaznodziei, po rêce szafarza sa-
kramentów, po serce matki, która mi³oœci¹ otwiera dziecko na mi³oœæ Boga-Mi³o-
œci, po nêdz ró¿nych pe³ne struktury Koœcio³ów, po modl¹ce siê wspólnoty, we
wnêtrzu których Duch Bo¿y budzi wiarê..., po Miriam z Nazaretu, by z wiar¹
przyjê³a S³owo i po macierzyñsku mu s³u¿y³a...

Mój Chrystus zawsze jest sam i nigdy sam.

Lublin, 16 listopada 2000 roku.

29 Christus solus nunquam solus: Toward reinterpretation of the Principle „Solus Christus”, „Journal
of Ecumenical Studies” 17 (1980) nr 3, 454-476.
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PRYMAT BISKUPA RZYMU
W ŒWIETLE DOKUMENTÓW

DIALOGU KATOLICKO-PRAWOS£AWNEGO

Celem dialogu teologicznego miêdzy Koœcio³ami katolickim a prawos³awnym
jest osi¹gniêcie pe³nej komunii w sprawach wiary, sakramentów i zarz¹dzania
Koœcio³em, czego wyrazem bêdzie mo¿liwoœæ wspólnego celebrowania Euchary-
stii1. Po latach „dialogu mi³oœci” i dialogu teologicznego, którego owocem s¹
cztery dokumenty opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Mieszan¹
(=MKM)2, mo¿na stwierdziæ, i¿ tym, co najbardziej utrudnia powrót do pe³nej
jednoœci Wschodu i Zachodu jest prymat biskupa Rzymu, zw³aszcza zaœ sposób,
w jaki zosta³ on przedstawiony na Soborze Watykañskim I, niemo¿liwy do zaak-
ceptowania dla strony prawos³awnej3.

O tym, i¿ pos³uga biskupa Rzymu, papie¿a, jest powa¿n¹ przeszkod¹ na dro-
dze do jednoœci chrzeœcijan, by³ przekonany tak¿e Pawe³ VI, który w 1967 w jed-
nej ze swoich alokucji stwierdzi³: wiemy dobrze, i¿ papie¿ jest bez w¹tpienia naj-
wiêksz¹ przeszkod¹ na drodze ekumenizmu4; tak¿e papie¿ Jan Pawe³ II wypowie-
dzia³ siê w Genewie, na spotkaniu ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, w podobny

1 Por. E.F. FORTINO, «L’impostazione del dialogo teologico», 96-97.
2 Chodzi o Dokument z Monachium (1982) Misterium Koœcio³a i Eucharystii w œwietle tajemnicy

Trójcy Œwiêtej, Dokument z Bari (1987) Wiara, sakramenty i jednoœæ Koœcio³a, Dokument z Valamo
(1988) Sakrament kap³añstwa w sakramentalnej strukturze Koœcio³a ze szczególnym uwzglêdnieniem
znaczenia sukcesji apostolskiej dla uœwiêcania Ludu Bo¿ego i Dokument z Balamand (1993) Uniatyzm,
metoda unijna przesz³oœci a obecne poszukiwania pe³nej wspólnoty.

3 Por. E. LANNE, «In che misura il primato romano e inaccettabile per le chiese orientali?», Conc 4
(1971), 87, gdzie czytamy, i¿  wielu prawos³awnych uwa¿a dogmaty Soboru Watykañskiego I za herezjê.

4 Por. Pawe³ VI, alokucja do cz³onków Sekretariatu do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, 24 kwietnia 1967,
AAS 59 (1967) 498: le Pape, Nous le savons bien, est sans doute l’obstacle le plus grave sur la route de
l’oecuménisme.
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sposób: pos³uga papie¿a stanowi trudnoœæ dla wiêkszej czêœci chrzeœcijan, któ-
rych pamiêæ naznaczona jest pewnymi bolesnymi wspomnieniami5.

Miêdzynarodowa Komisja Mieszana do dialogu katolicko-prawos³awnego
przygotowuje siê do podjêcia kwestii prymatu papie¿a ju¿ od 1988 roku i wci¹¿
pojawiaj¹ siê nowe przeszkody na drodze do znalezienia jakiegoœ rozwi¹zania
tego problemu. Nale¿y jednak dodaæ, i¿ generalnie nie dyskutuje siê ju¿ na temat
papiestwa jako takiego (jego Dass), lecz na temat sposobu w jaki jest ono spra-
wowane (jego Wie), by zastosowaæ tu terminologiê K. Bartha. Nie prymat jako
taki jest kwestionowany, ale sposób jego sprawowania6.

Nawet jeœli prymat papie¿a nie zosta³ jeszcze opracowany w sposób ca³oœcio-
wy przez MKM, to w dotychczasowych dokumentach wydanych przez ni¹ znaj-
dujemy ju¿ stwierdzenia wskazuj¹ce na to, w jaki sposób zagadnienie to zostanie
ujête w przysz³oœci. W sposób bezpoœredni prymat biskupa Rzymu zosta³ nato-
miast omówiony w niektórych dokumentach dialogu katolicko-prawos³awnego na
poziomie lokalnym. Stanowi¹ one cenn¹ pomoc, podpowiadaj¹c, w jaki sposób
nale¿a³oby rozwa¿yæ tê kwestiê w dokumentach dialogu oficjalnego.

1. Prymat papie¿a
w dokumentach Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej

Fakt, i¿ prymat biskupa Rzymu nie zosta³ jeszcze opracowanym przez MKM jest
nie tylko skutkiem trudnoœci w dialogu katolicko-prawos³awnym, ale te¿ decyzji,
podjêtej ju¿ w 1975 i potwierdzonej w 1979, aby dialog rozpocz¹æ od spraw, które z
punktu widzenia dogmatycznego i liturgicznego ³¹cz¹ katolików i prawos³awnych, i
dopiero w drugiej kolejnoœci przejœæ do kwestii kontrowersyjnych, wœród których
pierwsze miejsce z ca³¹ pewnoœci¹ zajmuje sprawa prymatu papie¿a7.

1.1. Dokument z Monachium (1982)

Dokument ten, wierny „pozytywnemu” ustawieniu dialogu, nie porusza³ w za-
sadzie kwestii dziel¹cych katolików i prawos³awnych, takich jak prymat papie¿a,
Filioque czy katolickie Koœcio³y wschodnie. Mimo to, dziêki eklezjologii komu-
nii zakorzenionej w Trójcy Œwiêtej i w Eucharystii, mo¿na odnaleŸæ w nim odpo-
wiedŸ na niektóre pytania zwi¹zane z prymatem papie¿a w dialogu katolicko-pra-
wos³awnym.

5 Por. Jan Pawe³ II, Insegnamenti, VII, 1 (1984) 1686): la visione cattolico-romana del servizio petrino
costituisce una difficolta per la maggior parte degli altri cristiani, la cui memoria e segnata da certi
ricordi dolorosi.

6 Por. R. COPPOLA, «Primato papale ed ecumenismo», Nicolaus 1 – 2 (1992), 19.
7 H.-J. SCHULZ, «Der Ökumenische Dialog zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen

Kirchenfamilien», w: Handbuch der Ostkirchenkunde, III, red. W. Nyssen – H. – J. Schulz – P. Wiertz,
Düsseldorf 1997, 224; S. MANNA, «Il primato del papa nel dialogo tra cattolici e ortodossi», Credere Ogggi
1 (1998), 84-85.
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Dokument z Monachium (=DM) w trzecim rozdziale potwierdza, i¿ Koœcio³y
lokalne, by byæ rzeczywiœcie Koœcio³em Chrystusa, nie mog¹ ¿yæ w izolacji miê-
dzy sob¹, ale w komunii wiary, sakramentów i charyzmatów; szczególn¹ zaœ rolê
jednocz¹c¹ je miêdzy sob¹ maj¹ do spe³nienia ich biskupi. Ka¿dy z nich musi
troszczyæ siê nie tylko o swój w³asny Koœció³ lokalny, ale o ca³y Koœció³ Chry-
stusowy, bêd¹c w komunii z innym biskupami. Ta wspólnota miêdzy nimi wyra¿a
siê tradycyjnie w praktyce synodalnej. Dokument z Monachium koñczy siê
stwierdzeniem, i¿ wizja praktyki synodalnej musi zostaæ g³êbiej przeegzamino-
wana w przysz³oœci (DM III,4).

Fortino zauwa¿a, i¿ DM, mówi¹c o roli biskupa w Koœciele lokalnym, nawi¹-
za³ do komunii w ramach patriarchatu, nie mówi¹c jednak nic konkretnego na
temat roli patriarchy; nawi¹za³ tak¿e do komunii uniwersalnej biskupów w prak-
tyce koncyliarnej, nie wspominaj¹c o roli biskupa Rzymu w realizacji tej formy
komunii8. De Halleux potwierdza, i¿ strona katolicka MKM pragnê³a ju¿ w Do-
kumencie z Monachium wspomnieæ o koniecznoœci przedyskutowania roli bisku-
pa Rzymu w ³onie kolegium biskupów, ale przewa¿y³a opinia biskupów i teolo-
gów prawos³awnych, i¿ trudno jest mówiæ w dokumencie, którego celem jest
wyra¿enie wspólnej wiary, o najwiêkszej ró¿nicy miêdzy Koœcio³em katolickim a
prawos³awnym: o prymacie papie¿a9. Larentzakis stwierdza, i¿ po opracowaniu
DM mo¿na staraæ siê znaleŸæ rozwi¹zanie problemu papiestwa w perspektywie
eklezjologii komunii z jej akcentem po³o¿onym na Koœció³ lokalny10. Wed³ug
Schulza, wizja Koœcio³a w jego odniesieniu do Eucharystii pozwala zaakcepto-
waæ prymat papie¿a i ustanowiæ miêdzy Koœcio³em katolickim a prawos³awnym
relacje na zasadzie par cum pari11.

1.2. Dokument z Bari (1987)

Drugi dokument MKM zatytu³owany Wiara, sakramenty i jednoœæ Koœcio³a
ofiaruje, choæ w sposób poœredni, dwie dalsze wskazówki co do sposobu trakto-
wania tematu prymatu rzymskiego w dialogu katolicko-prawos³awnym.

Pierwsza wskazówka zwi¹zana jest z kwesti¹ mo¿liwoœci u¿ywania ró¿nych
symboli wiary podczas celebracji sakramentów w Koœciele katolickim i prawo-
s³awnym. W Dokumencie z Bari (=DB) oba Koœcio³y wyra¿aj¹ przekonanie, i¿
tego typu ró¿nice nie powinny niszczyæ jednoœci wspólnej wiary (DB 18-20,25).
Jednoœæ w wierze apostolskiej ma zasadnicz¹ wartoœæ dla odnowienia pe³nej ko-
munii miêdzy Koœcio³ami Wschodnim i Zachodnim, poniewa¿ bez niej nie mo¿e

8 Por. E.F. FORTINO, «Progressi nel dialogo tra Cattolici e Ortodossi», Oriente Cristiano 3 (1982), 8-9;
A. de HALLEUX, «Catholicisme et orthodoxie. Une étape dans dialogue», Revue théologique de Louvain 13
(1982), 334.

9 Por. A. de HALLEUX, «Catholicisme et orthodoxie», 334.
10 Por. G. LARENTZAKIS, «Trinitarisches Kirchenverständis», w: Trinität. Aktuelle Perspektiven der

Theologie, red. W. Brenning, Freiburg im Breisgau 1984, 95.
11 Por. H.-J. SCHULZ, «Iglesia local y Eucaristía en el documento de consenso de la Comision

Internacional para el Diálogo Católico – Ortodoxo», Dialogo Ecumenico 66 (1985), 89.
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byæ mowy o komunii w sakramentach. Komunia w wierze i w sakramentach to
dwa z trzech podstawowych wymiarów jednoœci Koœcio³a; trzecim jest jednoœæ
w pos³udze pasterskiej, która opiera siê na dwóch poprzednich elementach12.

DB potwierdza tak¿e, i¿ w ci¹gu wieków Koœcio³a nie podzielonego ró¿norod-
noœæ teologicznych sposobów wyra¿ania jednej nauki nie wystawia³a na niebez-
pieczeñstwo wspólnoty sakramentalnej (DB 26). Uœwiadomienie sobie tej prawdy
jest zbawienne dla obu Koœcio³ów, podkreœla Lanne13. W pierwszym tysi¹cleciu
ró¿norodnoœæ nie tylko w praktyce administrowania sakramentami, ale tak¿e
w teologii nie zniszczy³a poczucia jednoœci. Sta³o siê to dopiero w II tysi¹cleciu,
kiedy po schizmie Wschód i Zachód zaczê³y rozwijaæ siê niezale¿nie od siebie.
Nie mia³y ju¿ zatem mo¿liwoœci jednomyœlnego podejmowania decyzji wa¿nych
zarówno dla jednych, jak i dla drugich, podkreœla DB 26. Obecnie oba Koœcio³y
odkry³y na nowo, i¿ mimo ró¿nic na poziomie sformu³owañ teologicznych i prak-
tyk pasterskich, wyznaj¹ tê sam¹ wiarê i posiadaj¹ te same sakramenty14. Bouwen
zauwa¿a, i¿ kryterium jednoœci w ró¿norodnoœci posiada kapitalne znaczenie dla
przysz³oœci dialogu15. Mo¿emy dodaæ, i¿ ma ono szczególn¹ wagê w kwestii pry-
matu rzymskiego i jego ró¿nego rozwoju na Wschodzie i Zachodzie, zw³aszcza
gdy chodzi o II tysi¹clecie chrzeœcijañstwa.

Drug¹ wskazówk¹, która podpowiada nam ewentualne traktowanie prymatu
papieskiego w dialogu katolicko-prawos³awnym, jest nawi¹zanie do Soboru
z Konstantynopola (879-880) i przytoczenie fragmentu mówi¹cego o mo¿liwoœci
zachowania przez Rzym, Konstantynopol oraz inne stolice biskupie Wschodu
w³asnych tradycji otrzymanych „od pocz¹tku”, bez sporów i polemik wokó³ nich
(DB 53)16. Nawet jeœli tekst ten dotyczy bezpoœrednio ró¿nych sformu³owañ wia-
ry apostolskiej w obu Koœcio³ach i ró¿nic w administrowaniu sakramentów
wtajemniczenia chrzeœcijañskiego, to, wed³ug Galatisa, k³adzie on fundament
tak¿e pod osi¹gniêcie porozumienia w sprawach organizacyjnych Koœcio³a17.
Mo¿emy zatem potwierdziæ z V. Peri, i¿ d³uga i trudna droga Dokumentu z Bari,
przygotowywanego przez piêæ lat trudnej pracy, wskazuje, jak wielkiej pracy wy-
maga³o odzyskanie staro¿ytnej œwiadomoœci, i¿ uznaje siê ró¿ne sposoby wyra¿e-
nia – w sformu³owaniach symboli, w rytach i w gestach liturgicznych, w œwiêtych

12 Por. E. LANNE, «Catholiques et orthodoxes. Un dialogue exigeant á tournant capital», Nouvelle Revue
Théologique 107 (1985), 89.

13 Por. E. LANNE, «Le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe. Ses
exigences et ses promesses», Ephemerides Theologicae Lovaniensis 61 (1985), 362.

14 Por. E. LANNE, «Le dialogue», 362; C. DAVEY, «„Clearing a path through a minefield”. Orthodox–
Roman Catholic Dialogue 1983 – 1990 (I)», One in Christe 4 (1990), 294.

15 Por. F. BOUWEN, «Bari 1987. Conclusion de la quatri2me session de la Commission internationale
pour le dialogue théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe», Proche – Orient chrétien 1 –
2 (1987), 117.

16 Por. Pseudoconcilium Photianum, w: MANSI XVII, 489b; H.-J. SCHULZ, «Der Ökumenische Dialog», 228.
17 Por. G. GALITIS, «Der Dialog zwischen der Orthodoxen und der Römisch–katolischen Kirche unter

Berücksichtung der gemeinsamen Erklärungen», Orthodoxes Forum 2 (1989), 175; M.M. GARIJO-GUEMBE,
«Schwesterkirchen. Überlegungen eines römisch–katholischen Theologen», Catholica 4 (1994), 281nn.;
inaczej widzi to A. de HALLEUX, «Foi, baptême et unité. A propos du texte de Bari», Irénikon 2 (1988), 165.
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zwyczajach i w dyscyplinie kanonicznej – jako uprawnione pod pewnymi warun-
kami i, w ten sposób, doskonale zgodne z jednoœci¹ prawdziwej i jedynej wiary.
To, co nas ró¿nicuje i odró¿nia w sposobie wyra¿ania i prze¿ywania tej samej
wiary niekoniecznie dzieli nas w sprawach tej¿e wiary. Pe³na komunia wymaga
jednoœci ale nie uniformizmu. Natomiast czymœ w pe³ni chrzeœcijañskim i trady-
cyjnym w pe³nym tego s³owa znaczeniu jest rezygnacja z ³atwego oskar¿ania in-
nego Koœcio³a o separacjê, schizmê lub herezjê z powodu jakiejkolwiek ró¿nicy
liturgicznej lub kanonicznej. Dialog teologiczny natomiast stara siê obaliæ takie
sposoby patrzenia w³aœciwe dla przesz³oœci, które preferuj¹ uprzedzenia od praw-
dziwej braterskiej konfrontacji (...)18.

1.3. Dokument z Valamo (1988)

Pierwszym dokumentem oficjalnego dialogu katolicko-prawos³awnego, który
mówi otwarcie o prymacie w Koœciele, jest dokument zatytu³owany Sakrament
kap³añstwa w sakramentalnej strukturze Koœcio³a. W Dokumencie z Valamo
(=DV) 52-55 proponuje siê rozwi¹zanie problemu prymatu biskupa Rzymu we-
d³ug modelu Koœcio³a z pierwszego tysi¹clecia, to znaczy w kontekœcie komunii
Koœcio³ów lokalnych, synodalnoœci regulowanej zgodnie z kanonem 34 Aposto-
³ów19 oraz komunii g³ównych stolic biskupich w ramach Pentarchii20.

DV mówi o ró¿nych formach synodalnoœci w Koœciele staro¿ytnym, takich jak
wymiana listów miêdzy biskupami, wizyty, lecz przede wszystkim synody i sobo-
ry. Formy ¿ycia synodalnego zmienia³y siê w historii, lecz zasada ich funkcjono-
wania pozostaje niezmienna: jest ni¹ 34 kanon zwany apostolskim, zgodnie z któ-
rym pierwszy spoœród biskupów niczego nie decyduje i nie podejmuje bez zgod-
ny innych biskupów i odwrotnie: ci ostatni wszystkie wa¿ne decyzje podejmuj¹
w porozumieniu z pierwszym spoœród nich (DV 52-53). Kanon ten dotyczy nie
tylko prymatu biskupa Rzymu, ale wszystkich prymatów na ró¿nych poziomach
¿ycia eklezjalnego, zauwa¿a Manna21.

Mówi¹c o pos³udze prymatu na ró¿nych poziomach ¿ycia eklezjalnego
w I milenium Koœcio³a DV 52, kontynuuj¹c tematy zasygnalizowane w Doku-

18 V. PERI, «Lex orandi – lex credendi: attualit1 ecumenica di un assioma tradizionale. Il documento di
Bari (1987) su: Fede, sacramenti e unit1 della chiesa», Rivista Liturgica 5 (1988), 626-627.

19 Nie znamy dok³adnej daty pojawienia siê osiemdziesiêciu piêciu kanonów Aposto³ów, do których
nale¿y tak¿e kanon 34, ten ostatni jednak z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y do epoki sprzed soboru w Nicei 325.
W. Hryniewicz w Koœcio³y siostrzane, 222, podaje takie t³umaczenie tekstu kanonu 34: biskupi ka¿dego
ludu winni uznawaæ tego, który jest pierwszy (protos) poœród nich. Powinni uwa¿aæ go za g³owê i nie
podejmowaæ niczego wyj¹tkowego bez jego zgody (gnome). Ka¿dy biskup winien czyniæ tylko to, co
dotyczy jego w³asnej diecezji (paroikia) oraz terytoriów od niej zale¿nych. Wszak¿e pierwszy (biskup) nie
powinien robiæ niczego bez zgody wszystkich. Bowiem w ten sposób panowaæ bêdzie zgoda, a Bóg bêdzie
uwielbiony przez Pana w Duchu Œwiêtym.

20 Por. J.H. ERICKSON, «The International Orthodox-Roman Catholic Commission’s Statement On
Ordination», Ecumenical Trends 4 (1989), 52.

21 Por. S. MANNA, «La koinonia nei documenti della Commissione Mista cattolica – ortodossa», Studi
Ecumenici 4 (1994), 340.
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mencie z Monachium i Dokumencie z Bari, nawi¹zuje do rozwoju hierarchii
(taxis) miêdzy Koœcio³ami, tak na poziomie regionalnym jak i uniwersalnym,
który to rozwój przyczyni³ siê do powstania instytucji Pentarchii. Do tej ostat-
niej nale¿a³y Koœcio³y lokalne Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii
i Jerozolimy, czytamy w Dokumencie z Valamo 52. Kanony soborów, które
uprawomocni³y instytucjê Pentarchii przyzna³y okreœlone miejsce i uznane przy-
wileje w organizacji synodalnego ¿ycia Koœcio³a biskupom, którzy zajmowali
pewne stolice metropolitalne... (DV 52). Poniewa¿ biskup Koœcio³a Rzymu by³
pierwszym poœród innych, teologowie katoliccy chêtniej czytaliby w kanonie
28 z Chalcedonu, i¿ poprzednie sobory „uzna³y”, nie zaœ „przyzna³y” biskupo-
wi Rzymu pierwsze miejsce poœród innych biskupów, jak chc¹ prawos³awni22.
Dyskusja na ten temat powinna wykazaæ, pisze de Halleux, i¿ przywileje staro-
¿ytnego Rzymu uznane w kan. 28 z Chalcedonu nie maj¹ swego Ÿród³a w decy-
zjach politycznych, wyj¹wszy mo¿e tytu³ patriarchy Zachodu; przewodniczenie
stolicy rzymskiej w œwiadczeniu o wierze apostolskiej ma swój fundament wy-
³¹cznie w „wyznaniu” aposto³ów Piotra i Paw³a, których Koœció³ rzymski jest
uprzywilejowanym stra¿nikiem23. Tak wiêc funkcjê biskupa Rzymu w Koœciele
powszechnym nale¿a³oby umieœciæ w perspektywie komunii miêdzy Koœcio³a-
mi lokalnymi i ich biskupami, znajduj¹cej swój wyraz w praktyce synodalnej
na ró¿nych poziomach ¿ycia eklezjalnego i poprzez istnienie prymatów poœred-
nich24. Suttner podkreœla, i¿ sposób, w jaki jest widziany prymat biskupa Rzy-
mu w DV 55, nie jako wyizolowany problem, ale w kontekœcie komunii miêdzy
Koœcio³ami lokalnymi, budzi wielkie nadzieje na mo¿liwoœæ znalezienia dobre-
go rozwi¹zania25.

1.4. Dokument z Balamand (1993)

Z powodu problemów, które pojawi³y siê miêdzy katolikami rytu bizantyjskie-
go a wyznawcami prawos³awia po upadku re¿imu komunistycznego po 1989,
Miêdzynarodowa Komisja Mieszana w Balamand nie zajê³a siê tematem ustalo-
nym w Valamo w 1988, którym by³a sprawa koncyliarnoœci i autorytetu w Ko-
œciele, lecz problemem uniatyzmu i prozelityzmu. To, co odnosi siê do interesuj¹-
cego nas tematu prymatu rzymskiego, znajdujemy w punktach 12-18 Dokumentu
z Balamand (DBal). Czytamy w nich, i¿ katolicy i prawos³awni odrzucaj¹ „unia-
tyzm” jako metodê poszukiwania jednoœci miêdzy nimi i potwierdzaj¹, i¿ Koœcio-
³y katolicki i prawos³awny maj¹ prawo okreœlaæ siebie Koœcio³ami siostrzanymi

22 Por. A. de HALLEUX, «Una nouvelle étape», 472.
23 Por. A. de HALLEUX, «Una nouvelle étape», 472.
24 Por. . F. BOUWEN, «Bari 1986. Quatri2me réunion de la Commission internationale pour le dialogue

théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe», Proche – Orient chrétien 3 – 4 (1986), 294;
A. de HALLEUX, «Una nouvelle étape», 472.

25 Por. E.CH. SUTTNER, «Die in München, Bari und Valamo verabschiedeten gemeinsame Erklärungen
der gemischten Kommission für den orthodox–katholischen theologischen Dialog», Orthodoxes Forum 1
(1987), 185-186.
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dziêki tej samej wierze, tym samym sakramentom a przede wszystkim dziêki
wspólnemu obu Koœcio³om kap³añstwu sakramentalnemu. Nie mo¿na przy tym
jednak zapominaæ o tym, co jeszcze nas dzieli, czyli o sposobie rozumienia auto-
rytetu w Koœciele, w szczególnoœci zaœ prymatu rzymskiego.

2. Prymat papie¿a w dokumentach dialogu katolicko-prawos³awnego
na poziomie lokalnym

2.1. Prymat i koncyliarnoœæ (1989)

Tak¿e dialogi lokalne maj¹ wk³ad w poszukiwania nad rozwi¹zaniem proble-
mu prymatu biskupa Rzymu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie dialog teologicz-
ny katolicko-prawos³awny rozpocz¹³ siê w roku 1965, kwestia ró¿nego rozumie-
nia pos³ugi biskupa Rzymu w Koœciele zosta³a poruszona ju¿ w 1974 roku,
w dokumencie Wspólna deklaracja na temat Koœcio³a26, i w nastêpnym, Apostol-
skoœæ jako dar Boga w ¿yciu Koœcio³a27.

W 1989 roku, po trzech latach pracy, Komisja katolicko-prawos³awna opubli-
kowa³a dokument Prymat i koncyliarnoœæ, poœwiêcony w ca³oœci teologii i prak-
tyce soborów oraz sposobowi sprawowania pos³ugi prymatu w obu Koœcio³ach28.

Dokument ten, prosty i jasny w swej formie, rozpoczyna siê od przypomnienia
tych aspektów eklezjologii komunii, co do których obie tradycje siê zgadzaj¹.
Katolicy i prawos³awni posiadaj¹ podobn¹ wizjê Koœcio³a jako misterium i jako
dar Boga dla ca³ej ludzkoœci (n.1); wierz¹, i¿ chrzest œwiêty jest sakramentem,
który pozwala nam zanurzyæ siê w misterium trynitarne obecne w Koœciele (n. 2);
uznaj¹, i¿ Eucharystia stanowi najdoskonalszy wyraz rzeczywistoœci Koœcio³a
jako wspólnoty (n. 3).

Nastêpnie dokument stwierdza, i¿ Duch Œwiêty od pocz¹tku istnienia Koœcio³a
wzbudza³ w Koœciele charyzmaty i pos³ugi, wœród których pierwsze miejsce zaj-
muje pos³uga apostolska. Dziœ Duch Œwiêty objawia swoj¹ obecnoœæ poprzez in-
stytucje, które s³u¿¹ zachowaniu lokalnych wspólnot we wspólnocie miêdzy sob¹
(n. 5). Wœród tych struktur i pos³ug, szczególne miejsce przypada synodom bisku-
pów i prymatowi, który sprawuje jeden z biskupów poœród swoich braci. S¹ to
dwie instytucje, zale¿ne i komplementarne wobec siebie, które od czasów apo-
stolskich wywieraj¹ najwiêkszy wp³yw na zachowanie wspólnoty miêdzy Ko-
œcio³ami. Prymat, jako pos³uga przewodniczenia, w dziejach Koœcio³a przybiera³
ró¿ne formy, ale zawsze powinien byæ on rozumiany jako funkcja komplementar-
na wobec synodów. Do pierwszego wœród biskupów (protos), metropolity lub pa-

26 Dichiarazione congiunta sulla chiesa, EnchOe II, 1610-1612.
27 L’apostolicit1 come dono di Dio nella vita della chiesa, EnchOe IV, 1283-1289.
28 Primato e conciliarit1, EnchOe IV, 1298-1302.
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triarchy, nale¿y zwo³ywanie synodów i przewodniczenie im, ale decyzje s¹ podej-
mowane przez synod wspólnie z pierwszym poœród biskupów. Zgodnie z 34 ka-
nonem apostolskim, primus jest wybierany przez synod (n. 6).

Nastêpnie dokument Prymat i koncyliarnoœæ przechodzi do szczególnej for-
my prymatu sprawowanej przez biskupa Rzymu, bêd¹cej g³ówn¹ kwesti¹ spor-
n¹ dziel¹c¹ oba Koœcio³y i najwiêksz¹ przeszkod¹ na drodze do ich pe³nej ko-
munii (n. 7). Spory bardzo czêsto rodzi³y siê w zwi¹zku z pytaniem o sposób,
w jaki powinno siê wyra¿aæ w ¿yciu Koœcio³a przewodnictwo (leadership)
sprawowane przez œw. Piotra, wyra¿aj¹ce siê w umacnianiu w wierze innych
uczniów (Mt 16,17 nn.; £k 22, 32; J 21, 15-19). Prawos³awna teologia podkre-
œla, i¿ rola Piotra w ³onie kolegium apostolskiego wyra¿a siê dziœ przede
wszystkim w roli biskupa w jego Koœciele lokalnym. Natomiast katolicy od IV
wieku przypisuj¹ biskupowi Rzymu nie tylko prymat honorowy w kolegium bi-
skupów, ale tak¿e funkcjê „piotrow¹” g³oszenia wiary apostolskiej i troski
o zachowywanie praktyk kanonicznych.

Jednak¿e oba te sposoby widzenia pos³ugi piotrowej nie powinny byæ widzia-
ne jako wykluczaj¹ce siê, ale jako komplementarne. Prawos³awie bowiem akcep-
tuje koncepcjê prymatu uniwersalnego biskupa Rzymu, pod warunkiem, ¿e cho-
dzi tu o rozumienie prymatu jako „primus inter pares”, tzn. w zale¿noœci od ca³e-
go kolegium biskupów, nie zaœ wed³ug wizji obecnej w konstytucji dogmatycznej
Pastor aeternus Soboru Watykañskiego I. Jednak¿e od czasu Soboru Watykañ-
skiego II Koœció³ katolicki poszukuje nowych form synodalnego przewodnicze-
nia Koœcio³owi, rozwijaj¹c doktrynê o prymacie papie¿a w kontekœcie kolegial-
noœci i synodalnoœci, stwierdzaj¹ autorzy dokumentu (n. 7).

2.2. Prymat rzymski w komunii Koœcio³ów (1991)

W 1980 roku we Francji zosta³ powo³any do ¿ycia Komitet mieszany katolic-
ko-prawos³awny, który od 1985 roku pracowa³ nad tematem Prymat, kolegial-
noœæ i komunia Koœcio³ów. Owocem prac Komitetu by³ dokument opublikowany
w 1991 roku a zatytu³owany Prymat rzymski w komunii Koœcio³ów29. Dokument
ten ma charakter zdecydowanie historyczny. Mówi¹c o prymacie biskupa Rzymu,
odwo³uje siê on przede wszystkim do pierwszego tysi¹clecia Koœcio³a. Jest to
bowiem okres Koœcio³a jeszcze nie podzielonego, Koœcio³a, który pod dzia³aniem
Ducha Œwiêtego formu³owa³ swoje wyznanie wiary, liturgie, tworzy³ struktury,
reagowa³ na niebezpieczeñstwa, które mu zagra¿a³y. Dlatego te¿ w³aœnie okres
pierwszych siedmiu soborów ekumenicznych sta³ siê punktem odniesienia, ze
wszystkim tym, co w owym czasie zosta³o powiedziane na temat prymatu i tego,

29 Por. EnchOe IV, Il primato romano nella comunione delle chiese, 289-305; cz³onkowie Komisji ze
strony prawos³awnej to: bp Jérémie, o. Cyrille Argenti, o. Boris Bobrinskoj, o. André Fyrillas, Olivier
Clément, Nikolas Lossky, Jean Tchekan, o. Michel Evdokimov; przedstawiciele strony katolickiej: bp
André Quélen, o. Irénée Dalmais, o. Bernard Dupuy, o. Jaques Fournier, o. Joseph Hoffmann, o. Hervé
Legrand, o. René Marichal, o. Damien Sicard.
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jak by³a ta instytucja wtedy prze¿ywana30. Na bazie historii cz³onkowie Komitetu
pragn¹ ofiarowaæ realistyczn¹ ocenê aktualnej sytuacji, w której znajduj¹ siê oba
Koœcio³y i zaproponowaæ eklezjologiê, w ramach której mo¿na w sposób owocny
rozmawiaæ o prymacie papieskim i przygotowaæ odnowienie jednoœci miêdzy
Wschodem a Zachodem31.

Mówi¹c o prymacie rzymskim w I tysi¹cleciu dokument przypomina, i¿:
–  prymat Koœcio³a Rzymu i jego biskupa mieœci³ siê w ramach prymatów re-

gionalnych, „centrów komunii”, uznanych za takie na Wschodzie i na Zachodzie;
–  pos³uga prymatu pe³niona przez biskupa Rzymu przybiera³a ró¿ne formy

w historii Koœcio³a, zw³aszcza gdy chodzi relacjê miêdzy papie¿em a soborami
i interwencje biskupa Rzymu w sprawy innych Koœcio³ów lokalnych;

–  w Koœciele staro¿ytnym zazwyczaj rozró¿niano miêdzy odpowiedzialnoœci¹
papie¿a za jednoœæ wszystkich Koœcio³ów a jego pos³ug¹ wzglêdem Koœcio³ów
znajduj¹cych siê pod jego bezpoœredni¹ jurysdykcj¹;

–  od czasów bardzo staro¿ytnych prymat rzymski by³ argumentowany w ró¿ny
sposób na Wschodzie i na Zachodzie, co jednak nie powodowa³o zerwania jednoœci;

–  nawet jeœli z powodu wykonywania pos³ugi prymatu przez biskupa Rzymu
powstawa³y niekiedy napiêcia czy konflikty, to nigdy nie kwestionowano istoty
instytucji prymatu papieskiego32.

Nastêpnie dokument podkreœla, i¿ rozwój struktur koœcielnych, który nast¹pi³
w obu Koœcio³ach (w Koœciele katolickim centralizm rzymski, w prawos³awnym
autokefalia) nie mo¿e byæ traktowany jako zdrada czy te¿ odejœcie od pierwotnej
struktury Koœcio³a, ale jako owoc dzia³ania Ducha Œwiêtego i ludzi dzia³aj¹cych
zawsze w ramach historii. Ta koncepcja pozwala nam stwierdziæ, i¿ mimo wszel-
kich braków i nadu¿yæ, prymaty w historii Koœcio³a by³y u¿yteczne, jeœli nie wrêcz
konieczne; co nie oznacza, i¿ mo¿na usprawiedliwiæ wszystkie ich dzia³ania33.

Po czêœci historycznej dokumentu nastêpuj¹ wnioski. W ich pierwszej czêœci za-
tytu³owanej „Perspektywy eklezjologiczne”, wyra¿a siê przekonanie, i¿ pytanie o
prymat powinno byæ rozwa¿ane w ramach eklezjologii komunii34. Jednym z jej
g³ównych za³o¿eñ jest przekonanie, i¿ poszczególne Koœcio³y lokalne nie mog¹ ¿yæ
miêdzy sob¹ w izolacji, jeœli naprawdê chc¹ nosiæ miano Koœcio³a Chrystusowego.
To oznacza, i¿ eklezjologia uniwersalistyczna i eklezjologia Koœcio³a lokalnego nie
s¹ sprzeczne z sob¹, ale odwrotnie, obie musz¹ istnieæ jednoczeœnie35.

Komunia miêdzy Koœcio³ami lokalnymi wyra¿a siê na wiele sposobów, przede
wszystkim jednak poprzez komuniê miêdzy biskupami. Ka¿dy pasterz Koœcio³a,
jako przewodnicz¹cy zgromadzenia eucharystycznego, ma bowiem obowi¹zek

30 Por. EnchOe IV, 292; a propos tej perspektywy historycznej dokument (s. 291) cytuje s³owa
Congara: historia odtworzona z jak najwiêksz¹ uczciwoœci¹ i obiektywizmem mo¿e mieæ wartoœæ
terapeutyczn¹.

31 Por. tam¿e, 291.
32 Por. tam¿e, 292; S. MANNA, «Il primato», 79.
33 Por. EnchOe IV, 293-294.
34 Por. tam¿e, 295.
35 Por. tam¿e, 295-296.
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pielêgnowaæ relacje wspólnoty z innymi Koœcio³ami lokalnymi. Odpowiedzial-
noœæ biskupów za komuniê miêdzy Koœcio³ami lokalnymi znajduje swój wyraz
przede wszystkim w synodach i soborach i w strukturze g³ównych stolic bisku-
pich, wœród których znajduje siê tak¿e Rzym. Tylko w ramach takiej struktury
koœcielnej mo¿na z powodzeniem zaj¹æ siê kwesti¹ prymatów na ró¿nych pozio-
mach ¿ycia eklezjalnego, w tym prymatem biskupa Rzymu. Synody lub sobory,
które gromadz¹ biskupów na ró¿nych poziomach ¿ycia Koœcio³a s¹ uprzywilejo-
wanymi miejscami manifestacji i realizacji komunii miêdzy Koœcio³ami lokalny-
mi. Biskupi obecni na soborach lub synodach nie mog¹ byæ nigdy postrzegani
niezale¿nie od Koœcio³ów, którym przewodnicz¹ i które reprezentuj¹. Kolegium
biskupów i wspólnota Koœcio³ów lokalnych s¹ od siebie nieroz³¹czne, podkreœla
dokument. Tylko w tym kontekœcie i wychodz¹c od pos³ugi przewodniczenia
w³aœciwej i wspólnej dla wszystkich biskupów i w jej perspektywie mo¿na pod-
j¹æ dyskusjê na temat g³ównych stolic prymacjalnych, w tym Rzymu, który
w okresie pierwszego tysi¹clecia by³ uznawany za pierwsz¹ poœród nich36.

W tej perspektywie dokument Komisji mieszanej podkreœla, i¿:
–  prymaty, a wœród nich prymat rzymski, nie zaprzeczaj¹ równoœci wszyst-

kich biskupów, poniewa¿ maj¹ swój fundament teologiczny w sakramencie epi-
skopatu;

–  prymat, nawet jeœli honorowy, jest autentycznym autorytetem dla innych bi-
skupów. Jest inter pares, ale tak¿e primus. Ta odpowiedzialnoœæ nigdy nie mo¿e
byæ oddzielona od komunii miêdzy Koœcio³ami lokalnymi i ich biskupami, gdzie
funkcja prymatu znajduje swój fundament;

–  poniewa¿ chodzi o to, by Koœció³ Chrystusowy by³ rzeczywiœcie obecny
w Koœciele lokalnym i by komunia Koœcio³ów by³a realizowana jako komunia
Koœcio³ów lokalnych, konieczna jest wspó³praca miêdzy „pierwszym” a innymi
biskupami zgodnie z kanonem 34 Aposto³ów. Na tej bazie konflikt miêdzy pry-
matem honorowym a prymatem jurysdykcji móg³by nabraæ nowej dynamiki,
zw³aszcza, jeœliby Rzym jaœniej okreœli³ naturê i treœæ swojej jurysdykcji i zaak-
ceptowa³, i¿ pos³uga jego prymatu musi wygl¹daæ inaczej gdy chodzi o Koœcio³y
Zachodu podleg³e jego bezpoœredniej jurysdykcji, a inaczej, gdy dotyczy ona
Koœcio³a powszechnego. Tak¿e Koœcio³y prawos³awne powinny by okreœliæ-  ja-
œniej swoje  stanowisko wobec prymatu tak na poziomie regionalnym jak i uni-
wersalnym Koœcio³a37. Wzorem tych relacji wspó³zale¿noœci pomiêdzy „pierw-
szym” a „wszystkimi” jest w sposób analogiczny Trójca Œwiêta.

Druga czêœæ wniosków nosi tytu³ „Refleksje historyczne i problemy otwarte”.
Przypomina siê w niej, ¿e jeszcze przed soborem „focjañskim” z 879 prymat
rzymski by³ akceptowany przez obie czêœci chrzeœcijañstwa, nawet jeœli nie by³
on przez nie rozumiany identycznie38. Komitet wyra¿a tak¿e swe przekonanie, i¿
nawet jeœli w II tysi¹cleciu widzialna jednoœæ Koœcio³a zosta³a nadwerê¿ona

36 Por. EnchOe IV, 296-297.
37 Por. tam¿e, 298-300.
38 Por. tam¿e, 300.
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wskutek podzia³ów i konfliktów, nie zosta³a ona nigdy zniszczona ca³kowicie,
mimo i¿ z powodu podzia³ów narodzi³y siê ró¿ne koncepcje Koœcio³a, episkopatu
w jego relacji do Koœcio³a i wreszcie tak¿e prymatu. Aby odnaleŸæ utracon¹ jed-
noœæ, nale¿a³oby szczerze uznaæ ró¿nice które istniej¹ miêdzy dwoma Koœcio³ami
i nastêpnie odnaleŸæ to, co je ³¹czy.

Nastêpnie dokument potwierdza, i¿ prymat w Koœciele powszechnym ma fun-
dament dogmatyczny, ale trzeba go te¿ widzieæ w perspektywie historycznej
i eklezjologicznej. Musi byæ on widziany nie tylko jako sukcesja misji Piotra
i Paw³a, ale tak¿e generalnie w ramach prymatów w Koœciele. Ka¿dy bowiem
prymat ma swój fundament w piotrowym wyznaniu wiary. Dotyczy to ka¿dego
biskupa, ale zw³aszcza biskupa Rzymu. Jego bowiem pos³uga ma swoje Ÿród³o
w mêczeñstwie œwiêtych Piotra i Paw³a, ale tak¿e w pozycji Rzymu jako stolicy
imperium rzymskiego39. W pierwszym tysi¹cleciu prymat biskupa Rzymu by³
przedmiotem rozwa¿añ na synodzie w Sardyce (343) oraz na soborach w Kon-
stantynopolu w 869 i 879. Interpretacja kanonów z Sardyki by³a zawsze ró¿na na
Zachodzie i na Wschodzie; Rzym widzia³ w nich potwierdzenie prawa do dzia³añ
bezpoœrednich, natomiast Wschód odczytywa³ je w œwietle kanonu 34 apostol-
skiego i stara³ siê sam rozwi¹zywaæ swoje problemy a dopiero w ostatecznoœci
zwracaæ siê do Rzymu. Ta metoda, mówi dokument, jest cenn¹ wskazówk¹ rów-
nie¿ dla nas, aby bardziej ceniæ rozwi¹zania koncyliarne ni¿ natychmiastowe od-
wo³ywanie siê do instancji ostatecznych.

Przyk³adem prawos³awnego rozumienia prymatu rzymskiego mo¿na uznaæ pa-
triarchê Konstantynopola Focjusza, który akceptowa³ prymat Rzymu, nigdy jed-
nak ze szkod¹ dla instytucji Pentarchii, która pozostaje przyk³adem donios³oœci
zasady kolegialnoœci i synodalnoœci miêdzy Koœcio³ami w I tysi¹cleciu, mimo i¿
nigdy instytucja ta nie mia³a znaczenia prawnego w œcis³ym sensie tego s³owa40.
Sobór „focjañski” z 879 przypomina nam tak¿e dziœ, ¿e droga synodalna/koncy-
liarna jest drog¹ królewsk¹ w rozwi¹zywaniu problemów miêdzy Koœcio³ami.
Sobór ten by³ bowiem soborem pojednania i jednoœci i z tego punktu widzenia
mo¿e on uchodziæ za wzorcowy. Uznanie go za ekumeniczny przez Koœció³ kato-
licki i Koœció³ prawos³awny mog³oby przyczyniæ siê ponownego podjêcia  dialo-
gu ekumenicznego na temat prymatu, teraz ju¿ na wspólnym fundamencie ekle-
zjologicznym.

Na koniec autorzy dokumentu wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e mimo trudnoœci które na-
dal istniej¹, nale¿y mieæ nadziejê, ¿e oba Koœcio³y wytrwaj¹ na drodze dialogu
ekumenicznego, która doprowadzi je z ca³¹ pewnoœci¹ do odbudowania jednoœci
w wierze otrzymanej od aposto³ów41.

39 Por. tam¿e, 301-302.
40 Por. EnchOe IV, 303.
41 Por. tam¿e, 304.
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STOSUNEK DO EKUMENIZMU
W ŒRODOWISKU WIELOWYZNANIOWYM

Ekumenizm rozumiany jako wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia
jednoœci chrzeœcijañskiej w sferze doktrynalnej jest przedmiotem badañ teologii,
natomiast sfer¹ kontaktów miêdzyludzkich zajmuj¹ siê nauki spo³eczne. Ten
umowny podzia³ kompetencji w problematyce badañ nie utrudnia, a raczej po-
zwala szerzej spojrzeæ na to zjawisko spo³eczne.

Próby zbli¿enia ró¿nych konfesji chrzeœcijañskich podejmowane od XIX wieku
maj¹ równie¿ wp³yw na funkcjonowanie spo³eczeñstwa w Polsce. Spo³eczeñstwo
polskie, w którym ponad 90% stanowi¹ katolicy, nie stwarza zbyt wielu okazji do
kontaktów z osobami innego wyznania. Taka sytuacja mo¿e powodowaæ tworzenie
siê postaw religijnie zamkniêtych, skierowanych tylko na w³asne wyznanie.

 Inaczej problem przedstawia siê w œrodowisku zró¿nicowanym wyznaniowo.
Takie œrodowiska istniej¹ na terenach pogranicza kulturowego. Przyk³ad takiej
spo³ecznoœci lokalnej stanowi spo³ecznoœæ Kodnia i okolic, gdzie na przestrzeni
dziejów uformowa³y siê trzy g³ówne konfesje religijne: katolicka, prawos³awna i
unicka (neounicka).

Obszary po³udniowego Podlasia, którego bêd¹ dotyczy³y badania, stanowi¹
doskona³¹ okazjê do opisania stosunku poszczególnych wyznañ do ekumenizmu.
Problem ten rozpatrzê na gruncie socjologii, dlatego skorzysta³em z metod ba-
dawczych tej nauki.

Podstawow¹ metod¹, jak¹ wykorzysta³em w trakcie procesu badawczego, by³y
badania ankietowe. Do tego celu skonstruowa³em ankietê œrodowiskow¹ z 16 py-
taniami. Mia³y one charakter pytañ otwartych i zamkniêtych. Ka¿de pytanie w
tym artykule spe³nia rolê wskaŸnika, który okreœla stosunek badanej spo³ecznoœci
do ekumenizmu. Przy konstrukcji ankiety pos³u¿y³em siê swoj¹ wiedz¹ zaczerp-
niêt¹ z literatury przedmiotu oraz obserwacji niekontrolowanej.
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W badaniach wziê³o udzia³ 240 osób z trzech wyznañ: katolickiego – 144, pra-
wos³awnego – 50 i unickiego – 46. By³y to osoby doros³e(po 18 roku ¿ycia), a
doboru próby dokona³em drog¹ losow¹. Kobiety stanowi³y 53,3% badanych,
a mê¿czyŸni 46,7%. Struktura wyznaniowa badanych odpowiada strukturze wy-
znaniowej regionu, którego oœ badawcz¹ wyznaczaj¹ wa¿ne oœrodki kultu religij-
nego: Kodeñ, Jab³eczna, Kostom³oty. Ka¿dy z nich w swojej historii mia³ okresy
rozkwitu, s³awy i chwa³y, lecz równie¿ prze¿ywa³ chwile trudne czy wrêcz dra-
matyczne. Zawsze jednak s³u¿y³y wspólnotom, które powo³a³y je do istnienia.
St¹d mimo ró¿nych prób ich likwidacji czy ograniczenia dzia³ania potrafi³y
oprzeæ siê wszelkim przeciwnoœciom i zachowaæ swoj¹ odrêbnoœæ.

Maj¹c na uwadze ogromne wysi³ki, jakie musia³y w³o¿yæ poszczególne wy-
znania w celu zachowania swojej to¿samoœci, zamierzam okreœliæ stosunek do
ekumenizmu ka¿dej z grup wyznaniowych na podstawie analizy odpowiedzi uzy-
skanych przy pomocy anonimowej ankiety. Doskonale zdajê sobie sprawê, i¿ od-
powiedzi te bêd¹ mia³y charakter deklaracji, jednak zestawienie wyników dekla-
racji trzech badanych grup wyznaniowych pozwoli mi na wykazanie ró¿nego sto-
sunku do ekumenizmu poszczególnych konfesji.

Prezentacja wyników badañ

Prezentacjê poszczególnych wskaŸników okreœlaj¹cych stosunek badanych do
ekumenizmu, rozpocznê od przedstawienia stopnia zainteresowania siê t¹ tematy-
k¹ przez poszczególne konfesje. Zadane pytanie brzmia³o: „Czy uwa¿a Pan(i), ¿e
problematyka ekumenizmu (jako ruchu propaguj¹cego porozumienie miêdzy ró¿-
nymi wyznaniami, zmierzaj¹cego do jednoœci wszystkich chrzeœcijan) jest dla
Pana(i) interesuj¹ca?”.

Tabela 1
Stopieñ zainteresowania siê katolików, prawos³awnych i unitów

 problematyk¹ ekumeniczn¹(w %)

tak raczej tak raczej nie nie Trudno powiedzieæ

katolicy 55 19 6 0 20
prawos³awni 42 30 0 0 28
unici 42 32 15 0 11
ogó³em N-240 46,3 27 7 0 19,7

Z punktu widzenia rozwoju ruchu ekumenicznego na tym terenie z pewnoœci¹
cieszy fakt, ¿e nikt z badanych zdecydowanie nie odrzuci³ tej problematyki. Ide¹
jednoœci chrzeœcijañskiej nie jest zainteresowanych 15% unitów i 6% katolików,
co stanowi 7% wszystkich badanych. Poruszany tutaj problem jest interesuj¹cy
dla 73,3% miejscowej spo³ecznoœci. St¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e problem zjed-
noczenia chrzeœcijan dla miejscowej ludnoœci jest wa¿ny w jej w ¿yciu.
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Ogó³em 19,7% nie potrafi ustosunkowaæ siê do tego pytania. Najwiêcej pocho-
dzi z grupy prawos³awnej – 28%, 20% z katolickiej i 11% z unickiej. Mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e ta czêœæ respondentów nie rozumie lub nie zna istoty ekumenizmu,
b¹dŸ prezentuje du¿¹ obojêtnoœæ w sprawie zjednoczenia chrzeœcijañstwa. Rzecz¹
charakterystyczn¹ jest fakt, ¿e do tej grupy nale¿¹ w 59,7% mê¿czyŸni, a pozosta³e
40,3% stanowi¹ kobiety. Szczegó³owy uk³ad odpowiedzi przedstawia tabela 2.

Tabela 2
Rozk³ad odpowiedzi „trudno powiedzieæ” pod wzglêdem p³ci i wyznania

kobiety mê¿czyŸni

katolicy 41 % 59 %
prawos³awni 38 % 62 %
unici 42 % 58 %
ogó³em N-240 40,3 % 59,7 %

Efektywnoœæ ka¿dego dzia³ania zbiorowego zale¿y w du¿ym stopniu od zaan-
ga¿owania siê jak najwiêkszej liczby cz³onków w dane przedsiêwziêcie. Do tej
tezy skonstruowa³em kolejny wskaŸnik okreœlaj¹cy stosunek do ekumenizmu,
który oznacza d¹¿enie wszystkich chrzeœcijan do jednoœci. Pytanie brzmi: „Czy
chcia³by Pan(i) aby wszyscy chrzeœcijanie d¹¿yli do jednoœci?”.

Tabela 3
Katolicy, prawos³awni i unici wzglêdem d¹¿enia wszystkich chrzeœcijan

do jednoœci (w %)

tak raczej tak raczej nie Nie trudno powiedzieæ

katolicy 84 13 0 0 3
prawos³awni 70 27 0 0 3
unici 100 0 0 0 0
ogó³em N-240 84,7 13,3 0 0 2

Z rozk³adu odpowiedzi wynika, ¿e wszyscy unici pragn¹, aby chrzeœcijanie
ró¿nych konfesji d¹¿yli do jednoœci. Podobny charakter maj¹ wypowiedzi cz³on-
ków pozosta³ych grup wyznaniowych, wykazuj¹ jedynie mniejsze zdecydowanie
w tak postawionym problemie. Tylko 3% katolików i 3% prawos³awnych nie po-
trafi ustosunkowaæ siê do tego pytania, stanowi to 2% wszystkich badanych.

Bardzo wa¿nym elementem ruchu ekumenicznego jest przyjazny i otwarty sto-
sunek do inaczej wierz¹cych. Przejawia siê on g³êbokim szacunkiem dla odmien-
nych kultów i doktryn. Oczekuj¹c szybkich efektów zjednoczeniowych niezbêd-
nym warunkiem bêdzie wyzbycie siê triumfalizmu, wyra¿aj¹cego siê wywy¿sza-
niem w³asnego Koœcio³a ponad inne. Relacje miêdzy Koœcio³ami – jak stwierdza
jedna z respondentek (prawos³awna, lat 30-40) – nie mog¹ odbywaæ siê na zasa-
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dach przymusu i dyskryminacji, a w oparciu o wyrozumia³oœæ i tolerancjê. Inny
respondent (katolik, lat 30-40) twierdzi, ¿e cz³owiek wierz¹cy powinien byæ do-
bry, szczery, prawdomówny oraz tolerowaæ inne wyznania. Szkoda, ¿e tak siê nie
dzieje i nawet katolicy, których jest najwiêcej, daj¹ ku temu z³e przyk³ady swoim
postêpowaniem w ¿yciu codziennym.

Wypowiedzi te œwiadcz¹, ¿e na Podlasiu ci¹gle jeszcze wystêpuj¹ postawy
nietolerancyjne, konsekwencj¹ których jest nierówne traktowanie Koœcio³ów. Ten
problem jest bardzo wa¿ny w œrodowisku zró¿nicowanym wyznaniowo, gdzie
koegzystuje ze sob¹ wiele Koœcio³ów. Ci¹g³e podkreœlanie wysokiej rangi swoje-
go Koœcio³a mo¿e spowodowaæ wœród inaczej wierz¹cych wiele nieufnoœci we
wzajemnych stosunkach, co w konsekwencji doprowadzi do zamkniêcia siê we
w³asnej grupie wyznaniowej i utrudnia kontynuowanie dialogu ekumenicznego.

Aby wykazaæ, która grupa wyznaniowa ma tendencjê do wywy¿szania swoje-
go Koœcio³a, zada³em badanym nastêpuj¹ce pytanie: „Czy uwa¿a Pan(i), ¿e nale-
¿y w równym stopniu traktowaæ wszystkie Koœcio³y?”.

Tabela 4
Katolicy, prawos³awni i unici wzglêdem równego traktowania

wszystkich Koœcio³ów (w %)

tak raczej tak raczej nie nie trudno powiedzieæ

katolicy 49 30 0 2 19
prawos³awni 80 17 0 0 3
unici 84 8 8 0 0
ogó³em N-240 71 18,3 2,7 0,7 7,3

Ogólne zestawienie œwiadczy, ¿e 89,3% badanych deklaruje równe traktowanie
wszystkich Koœcio³ów, a tylko 3,4% jest odmiennego zdania. Z analizy poszczegól-
nych grup wyznaniowych wynika, ¿e zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi udzie-
li³o 84% unitów, 80% prawos³awnych i 49% katolików. Sumuj¹c odpowiedzi pozy-
tywne( „tak” i „raczej tak”) poszczególnych grup wyznaniowych mamy nastêpuj¹-
ce zestawienie: prawos³awni  – 97%, unici – 92% i katolicy – 79%. Uzyskane
wyniki sugeruj¹ nam, ¿e katolicy przejawiaj¹ tendencjê do nierównego traktowania
innych Koœcio³ów. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e naturaln¹ konsekwencj¹ takiego sto-
sunku do innych Koœcio³ów bêdzie chêæ wywy¿szania swojego Koœcio³a.

Takie tendencje posiada wypowiedŸ jednej z respondentek (katoliczka, lat 30-
40), która pragnie, aby na œwiecie wierzono tylko w Boga w Trójcy Jedynego. Aby
wszêdzie by³a czczona Matka Bo¿a i wszyscy œwiêci. O ile pierwsza czêœæ wypo-
wiedzi mieœci siê jeszcze w szerokim okreœleniu Koœcio³ów chrzeœcijañskich, tak
druga zawê¿a to okreœlenie tylko do Koœcio³a katolickiego. Szczególnie dotkniête
mog¹ siê czuæ Koœcio³y ewangelickie, których stosunek do Matki Bo¿ej i œwiê-
tych jest zupe³nie odmienny ni¿ Koœcio³a katolickiego. W pozosta³ych dwóch gru-
pach nie spotka³em tak kontrowersyjnej opinii z ekumenicznego punktu widzenia.
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Z grupy unickiej, która legitymuje siê najwy¿szym wskaŸnikiem (84%) równego
traktowania wszystkich Koœcio³ów – 8% badanych ma odmienne zdanie. Tê grupê
respondentów unickich nie mo¿na szczegó³owiej opisaæ, poniewa¿ nie wykazuj¹
oni charakterystycznych zale¿noœci od zastosowanych w badaniach zmiennych.

Ogromnie wa¿nym czynnikiem, bez którego niemo¿liwy staje siê dalszy roz-
wój ruchu ekumenicznego, jest poznanie innych Koœcio³ów. Poznanie doktryny i
obrzêdów innych wyznañ sprzyja kszta³towaniu postawy otwartej wzglêdem ina-
czej wierz¹cych. Taka postawa umo¿liwia prowadzenie dialogów na ró¿nych
szczeblach jak równie¿ sprzyja szybszej recepcji wspólnych uzgodnieñ miêdzy-
wyznaniowych.

 Czy to poznanie jest pomocne dla ruchu ekumenicznego mo¿emy zbadaæ po-
przez zasiêgniêcie opinii u respondentów, zadaj¹c im pytanie: „Czy uwa¿a Pan(i),
¿e znajomoœæ nauki i ¿ycia innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich jest pomocna w
rozwoju ruchu ekumenicznego?”

Tabela 5
Stosunek katolików, prawos³awnych i unitów

do potrzeby poznania nauki i ¿ycia innych Koœcio³ów
jako wa¿nego czynnika rozwoju ruchu ekumenicznego (w %)

tak raczej tak raczej nie nie trudno powiedzieæ

katolicy 46 33 2 2 17
prawos³awni 73 19 0 0 8
unici 33 59 0 0 8
ogó³em N-240 50,6 37 0.7 0,7 11

Przy ogólnym zestawieniu widzimy, ¿e 87,6% respondentów potwierdza s³usz-
noœæ za³o¿enia, wed³ug którego rozwój ekumenizmu zale¿y od znajomoœci nauki
i ¿ycia innych Koœcio³ów. Ten odsetek badanych, który pozytywnie okreœli³ po-
trzebê poznania innych Koœcio³ów, wykazuje siê du¿¹ znajomoœci¹ idei ekume-
nicznych, które g³osz¹, ¿e akceptacja inaczej wierz¹cych poprzedzona musi byæ
wzajemnym rzetelnie przeprowadzonym poznaniem.

Porównuj¹c w tym aspekcie trzy badane grupy wyznaniowe, wyraŸnie widzi-
my sytuacjê, w której 73 % prawos³awnych zdecydowanie, a 19 % raczej po-
twierdza nasze za³o¿enie. Jest to grupa, która najliczniej w takim dzia³aniu widzi
perspektywy rozwoju ruchu ekumenicznego. Pozosta³e dwie grupy s¹ zdecydo-
wanie mniej przekonane, ¿e znajomoœæ innych Koœcio³ów jest pomocna w ruchu
ekumenicznym.

   Maj¹c na uwadze prezentowane powy¿ej deklaracje poszczególnych grup
wyznaniowych w ich stosunku do ekumenizmu, pragnê przedstawiæ ich praktycz-
ny wymiar, który bêd¹ okreœla³y dwa wskaŸniki: pierwszy bêdzie dotyczy³ udzia-
³u w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicznych, a drugi w nabo¿eñstwach innych
Koœcio³ów.
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 Na ile wa¿ny jest udzia³ w takich nabo¿eñstwach z punktu widzenia relacji
miêdzyludzkich zwróci³a uwagê jedna z respondentek (katoliczka, lat 30-40 ).
Ludzie ró¿nych wyznañ ¿yj¹ obok siebie nie wiedz¹c czêsto, jakiego wyznania jest
s¹siad czy s¹siadka, a nawet jak siê ju¿ dowiedz¹, to nic sobie z tego nie robi¹,
nie próbuj¹ dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o ich wyznaniu, a ju¿ nie mówi¹c o tym,
aby choæ raz w ¿yciu byæ na takim nabo¿eñstwie np. w cerkwi prawos³awnej czy
unickiej. Ludzi cechuje obojêtnoœæ, a jednak udzia³ w takim nabo¿eñstwie pozwa-
la nam spojrzeæ inaczej na ludzi i ich religiê.

Udzia³ w nabo¿eñstwie innego Koœcio³a jest wa¿ny równie¿ z ekumenicznego
punktu widzenia, a szczególnie jest pomocny przy okreœleniu praktycznego wy-
miaru ekumenizmu. Chc¹c okreœliæ ten wymiar zada³em badanym nastêpuj¹ce
pytanie: „Czy uczestniczy³ Pan(i) w nabo¿eñstwach w innych Koœcio³ach chrze-
œcijañskich?”

Tabela 6
Udzia³ poszczególnych grup wyznaniowych

w nabo¿eñstwach w innych Koœcio³ach (w %)

            Tak                                   Wyznanie                             Nie

            100 Prawos³awni 0
             89 Unici 11
             51 Katolicy 49
             80 ogó³em N-240 20

OdpowiedŸ na to pytanie potwierdzi³o pozytywny stosunek prawos³awnych do
ekumenizmu. W tej grupie wszyscy badani uczestniczyli w nabo¿eñstwach in-
nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Mo¿na powiedzieæ, ¿e u prawos³awnych wy-
stêpuje najmniejsza rozbie¿noœæ miêdzy deklaracj¹ wyra¿an¹ chêci¹ d¹¿enia do
jednoœci a praktyczn¹ realizacj¹.

Interesowa³o mnie równie¿, w jakich Koœcio³ach prawos³awni najczêœciej brali
udzia³. Z analizy wypowiedzi wynika, ¿e 95% badanych bra³o udzia³ w nabo¿eñ-
stwie Koœcio³a rzymskokatolickiego, 53% w Koœciele unickim, a 13 % w Koœcie-
le zielonoœwi¹tkowym. Danych dotycz¹cych czêstotliwoœci udzia³u w tych nabo-
¿eñstwach nie jestem w stanie podaæ, poniewa¿ badani nie okreœlili dok³adnej
liczby takich wizyt. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ prawos³awni najczêœciej przebywali
w Koœciele rzymskokatolickim, gdy¿ swój udzia³ okreœlali s³owami „wielokrot-
nie” lub „du¿o razy”.

Drug¹ grupê stanowi¹ unici, wœród których 89% uczestniczy³o w nabo¿eñ-
stwach innych Koœcio³ów. Z grupy uczestnicz¹cych w tych nabo¿eñstwach 74%
bra³o udzia³ w nabo¿eñstwach Koœcio³a prawos³awnego, 69% w Koœciele rzym-
skokatolickim, 16% w zielonoœwi¹tkowym i 3% w baptystycznym.

Analizuj¹c wskaŸnik tej grupy wyznaniowej widzimy, ¿e wiêcej unitów prze-
bywa³o w Koœciele prawos³awnym ni¿ rzymskokatolickim, który doktrynalnie
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jest z nimi to¿samy. Taka sytuacja potwierdza tezê, zgodnie z któr¹ unici bardziej
identyfikuj¹ siê z prawos³awnymi ni¿ rzymskimi katolikami.

Wœród katolików tylko 51% uczestniczy³o w nabo¿eñstwie poza swoim Ko-
œcio³em. Maj¹c na wzglêdzie blisk¹ lokalizacjê innych Koœcio³ów, ci¹g³e przeby-
wanie w œrodowisku zró¿nicowanym wyznaniowo oraz unickie lub prawos³awne
pochodzenie znacznej czêœci katolików, zastanawia najni¿szy wskaŸnik udzia³u
katolików w nabo¿eñstwach w innych Koœcio³ach. Mo¿e to potwierdzaæ wcze-
œniejsz¹ sugestiê o istnieniu w tej grupie wyznaniowej tendencji wywy¿szania
swojego Koœcio³a, co w terminologii ekumenicznej nazywa siê triumfalizmem.
Wystêpowanie tego zjawiska jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia rozwoju
ruchu ekumenicznego i jest szczególnie groŸne w œrodowisku badanych. Ponie-
wa¿ nasilenie tego zjawiska mo¿e zak³óciæ harmonijn¹ wspó³pracê jednostek ró¿-
norodnych wyznaniowo i doprowadziæ do miejscowych konfliktów.

Z grupy katolików, którzy uczestniczyli w tego typu nabo¿eñstwach, 82%
przebywa³o w Koœciele prawos³awnym, a 76% w Koœciele unickim.

Wykres 1
 Udzia³ katolików, prawos³awnych i unitów

(biorê pod uwagê tylko tych, którzy uczestniczyli w nabo¿eñstwach)
 w nabo¿eñstwach innych Koœcio³ów

Pokazany wykres ukazuje kolejn¹ charakterystyczn¹ cechê relacji miêdzy ka-
tolikami a prawos³awnymi. Jest ni¹ liczny udzia³ cz³onków obu grup w nabo¿eñ-
stwach wzajemnych Koœcio³ów.

 Wiêcej wyznawców Koœcio³a katolickiego przebywa³o w œwi¹tyni prawo-
s³awnej ni¿ unickiej. Ten fakt mo¿e wskazywaæ na ci¹gle istniej¹cy dystans miê-
dzy katolikami a unitami, którego nie s¹ w stanie zmniejszyæ wspólnie wyznawa-
ne zasady wiary. Na istnienie wiêkszego dystansu katolików w stosunku do uni-
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tów ni¿ prawos³awnych z pewnoœci¹ nie ma wp³ywu obrzêdowoœæ, gdy¿ jest  ona
praktycznie jednakowa, a zmiany jakie wprowadzono w obrz¹dku unickim id¹ w
kierunku przejêcia pewnych form kultowych z katolicyzmu, np. g³oszenie kazañ
czy czytanie Ewangelii w jêzyku polskim, kalendarz gregoriañski, wprowadzenie
nabo¿eñstw majowych i czerwcowych, uroczystoœci pierwszokomunijne itp.

Natomiast prawos³awni obrzêdowo podobni do unitów zdecydowanie liczniej
bior¹ udzia³ w odmiennym doktrynalnie i obrzêdowo Koœciele rzymskokatolic-
kim. Tak¹ sytuacjê mo¿na wyt³umaczyæ negatywnym stosunkiem prawos³awnych
do Unii brzeskiej, w wyniku której nast¹pi³ podzia³ Koœcio³a prawos³awnego.
Spadkobierc¹ tamtego wydarzenia jest Koœció³ unicki, a na Podlasiu funkcjonuj¹-
ca  parafia neounicka w Kostom³otach.

Kolejnym czynnikiem mog¹ byæ zmiany dokonane w obrzêdach, które
znacznie zmieni³y charakter Koœcio³a wschodniego-unickiego, który powsta³
znacznie póŸniej i dodatkowo spowodowa³ roz³am w prawos³awiu, a wed³ug
prawos³awnych jest on pozbawiony swoich Ÿróde³ czy ci¹g³oœci w historii dzie-
jów. Natomiast Koœció³ katolicki mimo swojej odmiennoœci jest postrzegany
przez prawos³awnych jako pe³noprawny partner dialogu, który w trakcie swojej
historii potrafi³ siê jasno okreœliæ i zachowaæ niepowtarzalny specyficzny dla
siebie charakter.

Drugim wskaŸnikiem, który okreœla praktyczny wymiar zaanga¿owania siê
ekumenicznego, bêdzie udzia³ badanych w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicz-
nych. Spotkania kodeñskie, które nieustannie odbywaj¹ siê od 1984 roku na sta³e
wesz³y do kalendarza ekumenicznego ka¿dego z funkcjonuj¹cych w tym œrodo-
wisku Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Program tych spotkañ przewiduje pobyt w
ka¿dym z badanych Koœcio³ów.

Wykres 2
Udzia³ katolików, prawos³awnych i unitów

w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicznych
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Z przedstawionego wykresu jasno wynika, ¿e 74% katolików, 47% prawo-
s³awnych i 19% unitów nigdy nie uczestniczy³o w tych spotkaniach. Natomiast z
prezentowanych tutaj grup wyznaniowych najwiêkszy wskaŸnik udzia³u maj¹
unici, który wynosi 81%. Czêœciowo tak liczny udzia³ unitów w tych spotkaniach
wyjaœnia fakt organizowania spotkañ w ramach niedzielnej liturgii, na któr¹ i tak
przybywaj¹ cz³onkowie tej wspólnoty, dlatego bardzo trudno wskazaæ rzeczywi-
ste motywy, jakimi kieruj¹ siê mieszkañcy Kostom³ot.

Zupe³nie inaczej przedstawia siê sytuacja w dwóch pozosta³ych grupach wy-
znaniowych, gdzie spotkania tego typu organizuje siê w dni robocze i maj¹ wy-
³¹cznie charakter ekumeniczny.

Pomimo tych obiektywnych utrudnieñ nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e tylko co
czwarty katolik uczestniczy³ w tych spotkaniach, mimo ¿e ich inicjatorzy wywo-
dz¹ siê z Koœcio³a katolickiego.

Kolejnym wskaŸnikiem, który okreœla stosunek badanych grup wyznaniowych
do ekumenizmu i Kodeñskich Spotkañ Ekumenicznych bêdzie zaprezentowanie
czêstotliwoœci udzia³u respondentów w tych spotkaniach. Pytanie brzmia³o: „Ile
razy bra³ Pan(i) udzia³ w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicznych?”.

Wykres 3
Czêstotliwoœæ udzia³u katolików, prawos³awnych i unitów

w Kodeñskich Spotkaniach Ekumenicznych

Przedstawiony wykres informuje nas, ¿e badani uczestniczyli w kodeñskich
spotkaniach najczêœciej od 2 do 10 razy. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ s¹ to ludzie,
którym taki sposób prezentacji idei ekumenicznych odpowiada i pragn¹ pog³ê-
biaæ swoj¹ wiedzê na ten temat, a swoim kilkukrotnym uczestnictwem zaœwiad-
czyæ potrzebê kontynuowania wszelkich wysi³ków na drodze realizacji zjedno-
czenia wszystkich chrzeœcijan.

Najsilniejsz¹ potrzebê realizacji idei ekumenicznych reprezentuj¹ respondenci
z czwartego przedzia³u. Nale¿¹ do niego ci, którzy ponad 10 razy uczestniczyli w
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kodeñskich spotkaniach. Najwiêksz¹ reprezentacjê w tym przedziale stanowi¹
unici -19%, a katolików i prawos³awnych jest  po 4%.

Na podstawie zaprezentowanych wskaŸników dotycz¹cych praktycznej reali-
zacji idei zjednoczeniowych poszczególnych grup wyznaniowych mo¿na pokusiæ
siê o stwierdzenie, ¿e katolicy w najmniejszy sposób anga¿uj¹ siê w tê sferê ru-
chu ekumenicznego oraz wykazuj¹ najmniejsz¹ potrzebê znajomoœci innych Ko-
œcio³ów. Konsekwencj¹ tych postaw jest niski udzia³ katolików w nabo¿eñstwach
innych wyznañ.

Pierwsi inicjatorzy ekumeniczni du¿¹ rolê przywi¹zywali do przesz³oœci. St¹d ci¹-
g³e próby zmierzaj¹ce do wyjaœnienia przyczyn podzia³ów oraz ich wspó³czesnych
konsekwencji.  Przedstawiciele Koœcio³ów, którzy obecnie uczestnicz¹ w dialogach
ekumenicznych, zgodnie podkreœlaj¹, ¿e odpowiedzialnoœæ za podzia³y w chrzeœci-
jañstwie ponosz¹ wszystkie Koœcio³y. Tak¹ opiniê podziela tylko czêœæ wiernych, dla-
tego sensownym bêdzie poznanie tych opinii wœród badanej spo³ecznoœci po³udnio-
wego Podlasia. Wielkoœæ wskazañ uznaj¹cych wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie
odpowiedzialnymi za podzia³ bêdzie oznacza³a, ¿e respondenci dobrze rozumiej¹
przedstawiony problem. W zwi¹zku z tym zada³em nastêpuj¹ce pytanie: „Kto wed³ug
Pana(i) ponosi odpowiedzialnoœæ za podzielone chrzeœcijañstwo?”.

Tabela 7
Odpowiedzialni za podzielone chrzeœcijañstwo

wed³ug katolików, prawos³awnych i unitów (w %)

Koœció³ Koœció³ Koœció³ Koœció³ Œwiadkowie Inne Wszystkie Trudno
rzymsko- prawos³awny unicki zielono-  Jehowy  Koœcio³y Koœcio³y powiedzieæ
katolicki œwi¹tkowy

katolicy 20 8 0 1 3 0 48 19
prawos³awni 23 7 0 0 0 0 47 23
unici 57 0 0 8 4 0 31 0
ogó³em 33,3 5 0 3 2,3 0 42,3 14
N-240

Na podstawie przedstawionych danych widoczna jest du¿a zbie¿noœæ w opi-
niach katolików i prawos³awnych, 48% katolików i 47% prawos³awnych uzna³o,
¿e nale¿y obarczaæ win¹ za podzielone chrzeœcijañstwo solidarnie wszystkie Ko-
œcio³y. Nale¿y stwierdziæ, ¿e 5% wszystkich badanych obwinia Koœció³ prawo-
s³awny, 3% zielonoœwi¹tkowy, a 2,3% Œwiadków Jehowy.

Z kolei 23% prawos³awnych i 19% katolików nie jest w stanie ustosunkowaæ
siê do tak postawionego pytania. Ta grupa badanych wykazuje du¿e niezrozumie-
nie tego problemu. Nale¿¹ do niej ci, których problematyka ekumeniczna nie in-
teresuje. Analizuj¹c konkretne Koœcio³y, które wed³ug badanych s¹ winne po-
dzia³owi chrzeœcijañstwa, na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa siê Koœció³
rzymskokatolicki. Co trzeci badany wskaza³ ten Koœció³ jako winny. Na taki ro-
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dzaj odpowiedzi zdecydowa³o siê 57% unitów, 23% prawos³awnych i 20% kato-
lików. Szczególnie opinie respondentów unickich zawa¿y³y na takim obrazie Ko-
œcio³a katolickiego. Zastanawia fakt, ¿e co pi¹ty katolik równie¿ wskaza³ swój
Koœció³ winnym podzia³om w chrzeœcijañstwie. Taki stan po raz kolejny potwier-
dza istnienie du¿ego dystansu miêdzy Koœcio³em katolickim a pozosta³ymi
wspólnotami wyznaniowymi w zakresie sk³onnoœci do  triumfalizmu.

Taki obraz Koœcio³a katolickiego mo¿e byæ spowodowany du¿¹ przewag¹ ilo-
œciowo-materialn¹ w stosunku do pozosta³ych mniejszoœciowych wspólnot. Kolej-
nym czynnikiem, który mo¿e kszta³towaæ opinie badanych na ten temat, jest du¿a
aktywnoœæ duchowieñstwa katolickiego w dziedzinie spo³eczno-politycznej. Ci¹gle
rosn¹ca obecnoœæ w wielu sferach ¿ycia spo³ecznego odbierana mo¿e byæ przez
miejscow¹ spo³ecznoœæ jako wzrost znaczenia Koœcio³a katolickiego. Koœcio³y
mniejszoœciowe nie s¹ w stanie skutecznie konkurowaæ za znacznie silniejszym i
lepiej przygotowanym Koœcio³em i st¹d opinie mówi¹ce o jego wywy¿szaniu siê.

Opinie katolików, prawos³awnych i unitów na temat ekumenizmu

Opisuj¹c stosunek do ekumenizmu poszczególnych grup wyznaniowych zamiesz-
kuj¹cych po³udniowe Podlasie pragnê przedstawiæ swobodne wypowiedzi responden-
tów na wspomniany temat. Zanim zaprezentujê te opinie pragnê zauwa¿yæ, i¿ tylko
15% badanych zechcia³o przedstawiæ swoje stanowisko. Do tej grupy nale¿¹ ludzie z
wykszta³ceniem co najmniej œrednim. Nikt z badanych posiadaj¹cy ni¿sze wykszta³-
cenie nie ustosunkowa³ siê do tego problemu. Na wypowiedzenie swoich uwag czê-
œciej decydowa³y siê kobiety – 69%, ni¿ mê¿czyŸni – 31%. Je¿eli chodzi o przynale¿-
noœæ wyznaniow¹, to w tej kwestii nie zauwa¿y³em istotnej zale¿noœci. Liczba opinii
by³a proporcjonalna do liczby badanych z poszczególnych wyznañ.

Prezentacjê opinii dotycz¹cych ekumenizmu rozpocznê od katolików, których
wypowiedzi mo¿na pogrupowaæ w trzy kategorie.

Pierwsz¹ najbardziej liczn¹ stanowi¹ wypowiedzi odnosz¹ce siê do istoty eku-
menizmu, jak¹ jest jednoœæ chrzeœcijan. S¹ to opinie, które bardzo pozytywnie
oceniaj¹ idee ekumeniczne. Oto niektóre z nich:

1. Ekumenizm prowadzi do jednoœci i mi³oœci wszystkich wyznañ chrzeœcijañ-
skich (mê¿czyzna, lat 40-50).

2. Ekumenizm jest bardzo potrzebny, bo zacieœnia wiêzy miêdzy ró¿nymi wy-
znaniami (kobieta, lat 30-40).

3. Jest to bardzo potrzebny ruch, jednoczy ludzi, prowadzi do pokoju, wpaja
dobre zasady wœród spo³eczeñstwa (kobieta, lat 30-40).

4. Ekumenizm troszczy siê o jednoœæ Koœcio³a, dlatego warto tworzyæ.
 programy ró¿nych spotkañ po to, aby miêdzy ró¿nymi wyznaniami istnia³ pokój i
mi³oœæ (kobieta, lat 40-50).

 Sugestia ostatniej respondentki, dotycz¹ca tworzenia programów ró¿nych
spotkañ, jest bardzo cenna nie tylko z tego powodu, ¿e podaje ona konkretn¹ pro-



44 WIES£AW ROMANOWICZ

pozycjê prowadzenia dalszego dialogu ekumenicznego, lecz  równie¿ dlatego, ¿e
wykazuje du¿¹ troskê o zachowanie jednoœci w przysz³oœci czyli zapobieganie
dalszym podzia³om. Jest to po czêœci idea Karty Ekumenicznej, któr¹ maj¹ podpi-
saæ wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie. Jeœli dobrze odczytujê intencjê respon-
dentki, to dalszy rozwój ruchu ekumenicznego powinien siê opieraæ o spotkania
miêdzykonfesyjne, dziêki którym zachowany zosta³by pokój i mi³oœæ.

Drug¹ grupê stanowi¹ wypowiedzi uto¿samiaj¹ce ekumenizm z dzia³alnoœci¹
papie¿a Jana Paw³a II.

1. Katolicy lepiej zrozumieli pojêcie ekumenizmu po wyborze na papie¿a Karo-
la Wojty³y ( kobieta, lat ponad 50).

2. Ekumenizm jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, nale¿y d¹¿yæ do zbli¿enia.
Przyk³adem s¹ zabiegi Jana Paw³a II. Zwiêksza œwiadomoœæ i wiedzê ludzi (mê¿-
czyzna, lat 30-40)

Stwierdzenia te uœwiadamiaj¹ nam fakt, ¿e dla czêœci katolików dopiero oso-
ba obecnego papie¿a odkry³a problemy podzielonego chrzeœcijañstwa. Na pod-
stawie tak krótkich wypowiedzi trudno jest wskazaæ, co konkretnie w pontyfi-
kacie Jana Paw³a II jest tak charakterystyczne, ¿e katolicy lepiej zrozumieli
istotê ekumenizmu.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e spo³eczeñstwo polskie charakteryzuje siê du¿¹ se-
lektywnoœci¹ religijn¹ w sferze moralnej i doktrynalnej ( Por. S. Grotowska, Reli-
gijnoœæ subiektywna, Kraków 1999), mo¿na domniemywaæ, ¿e nie lektura doku-
mentów papieskich, np. encykliki Ut unum sint, inspirowa³a polskich katolików
do refleksji nad ekumenizmem, lecz postawa obecnego papie¿a. Pontyfikat ten
cechuj¹ ci¹g³e pielgrzymki do szczególnych miejsc nie zawsze zwi¹zanych z ka-
tolicyzmem. Naturaln¹ konsekwencj¹ takich wizyt s¹ spotkania z przedstawicie-
lami ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich i religii niechrzeœcijañskich. Doskonale
ten fakt mo¿na by³o zaobserwowaæ podczas wizyty papie¿a w Ziemi Œwiêtej w
2000 roku, gdzie znajduj¹ siê Ÿród³a trzech najwiêkszych monoteistycznych reli-
gii œwiata – chrzeœcijañstwa, islamu i judaizmu. Dla tej grupy respondentów po-
stawa papie¿a, wyra¿aj¹ca przyjazny stosunek do innych religii, spowodowa³a
zwiêkszenie œwiadomoœci i wiedzy na temat innych wyznañ i religii.

Trzeci¹ grupê stanowi¹ wypowiedzi respondentów, którzy bardzo sceptycznie
odnosz¹ siê do dalszego rozwoju ruchu ekumenicznego. Tego typu wypowiedzi
jest stosunkowo ma³o, gdy¿ stanowi¹ oko³o 5% wszystkich opinii. Taki stosunek
do ekumenizmu jest charakterystyczny dla ludzi m³odych, nale¿¹cych do prze-
dzia³u wiekowego 20-30 lat, a sens takich opinii doskonale ilustruje wypowiedŸ
m³odego mê¿czyzny: Wydaje mi siê, ¿e nigdy nie dojdzie do pe³nego zjednoczenia
chrzeœcijañstwa, gdy¿ wymaga³oby to kompromisu, na który religie nie bêd¹
chcia³y siê zgodziæ m. in. dlatego, i¿ zrezygnowanie z jakiegoœ dogmatu, wierze-
nia wskazywa³oby, i¿ wczeœniejsze postêpowanie czy wiara w dany dogmat by³a
b³êdna, z³a, dlatego siê z niej rezygnuje.

Fakt udzielania przez ludzi m³odych tak pesymistycznych wypowiedzi mo¿na
czêœciowo t³umaczyæ zniecierpliwieniem m³odego pokolenia zbyt wolnymi i nie
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zawsze zauwa¿alnymi postêpami na drodze do jednoœci. Ta grupa wiekowa z na-
turalnych przyczyn nie jest w stanie  porównaæ stosunków miêdzywyznaniowych
wystêpuj¹cych  przed Soborem Watykañskim II ze stosunkami istniej¹cymi obec-
nie. Nie mog¹c doœwiadczyæ ogromnych zmian, jakie zasz³y w ostatnich dziesiê-
cioleciach, czêœæ m³odych katolików nie widzi mo¿liwoœci pe³nego zjednoczenia
chrzeœcijañstwa.

Podobny ton maj¹ wypowiedzi prawos³awnych. Przytoczê trzy, które akceptu-
j¹c idee ekumeniczne nie wierz¹ w ich pe³ne przyjêcie, wskazuj¹c wiele trudno-
œci, które na dzieñ dzisiejszy wydaj¹ siê niemo¿liwe do pokonania.

1. Sama idea ekumenizmu jest piêkna, nale¿y organizowaæ spotkania ekume-
niczne, ale s¹dzê, ¿e do jednoœci nigdy nie dojdzie (kobieta, lat 30-40).

2. Ekumenizm tak – ale bez narzucania swojej woli komukolwiek, nale¿y zro-
zumieæ inne tradycje, wykazaæ siê tolerancj¹ wobec innoœci oraz zaniechaæ pro-
zelityzmu (mê¿czyzna, lat 40-50).

3. Ekumenizm jako religijne przekonanie mo¿e s³u¿yæ jako œrodek ³agodz¹cy
stosunki wyznaniowe. Do czego ma doprowadziæ – nie wiem. Byæ mo¿e stanie siê
podwalin¹ zmiany myœlenia w m³odym pokoleniu (kobieta, lat 30-40).

Przedstawione wypowiedzi nale¿¹ do osób w œrednim wieku. Ich dzieciñstwo i
wczesne lata m³odzieñcze przypadaj¹ na okres, kiedy stosunki wyznaniowe na Podla-
siu nacechowane  by³y du¿¹ nieufnoœci¹. W takich warunkach jest bardzo trudno o
optymizm czy otwartoœæ wzglêdem zdecydowanej wiêkszoœci jednej grupy. Katolicy
i prawos³awni zawsze stanowili dwie najliczniejsze grupy wyznaniowe na tym tere-
nie. Du¿y wp³yw na takie stanowisko prawos³awnych mog³y te¿ mieæ bolesne do-
œwiadczenia rodziców zwi¹zane z wysiedleniem ich w ramach akcji „Wis³a”, czy bu-
rzeniem œwi¹tyñ prawos³awnych w 1938 roku. Te tragiczne doœwiadczenia rodziców
naszych respondentów ³¹cz¹ w sobie ¿al do katolików, od których w tamtym okresie
nie otrzymali spodziewanej pomocy czy chocia¿by duchowego wsparcia. Wspomnia-
ne wydarzenia s¹ jeszcze w pamiêci dzisiejszych 30-40-latków i w tym upatrujê scep-
tycyzm prawos³awnych wobec przysz³oœci ekumenizmu.

W œwiadomoœci przeciêtnego cz³onka Koœcio³a mniejszoœciowego koncepcje
zjednoczeniowe nie zawsze odbierane s¹ bezkrytycznie. Jest to widoczne w dru-
giej wypowiedzi. Mê¿czyzna ten na wstêpie akceptuje ekumenizm, aby potem
wymieniæ ca³a listê zarzutów, które s¹ zupe³nie przeciwne idei ekumenicznej.
Mo¿e to znamionowaæ niezrozumia³oœæ ekumenizmu lub okreœlaæ charakter sto-
sunków miêdzywyznaniowych w tym regionie.

U kolejnego respondenta brak optymizmu wynika z narzucania przez innych
swojej woli, braku tolerancji i niezrozumieniu innych tradycji, wskazuje na zja-
wisko prozelityzmu, które jest groŸne ze wzglêdu na pokojowe wspó³istnienie
ró¿nych konfesji.

Bardzo interesuj¹ca jest trzecia wypowiedŸ. Respondentka koncentruje siê na
wa¿nej funkcji ekumenizmu, która stabilizuje stosunki wyznaniowe. Respondent-
ka ta nie podaje konkretnych przyk³adów – jak sama okreœla -„³agodzenia na-
piêæ”, lecz wskazuje kierunek dalszych dzia³añ, które nale¿y adresowaæ do m³o-
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dego pokolenia, aby sta³y siê „podwalin¹ zmiany myœlenia”. Odwo³ywanie siê do
m³odego pokolenia mo¿e oznaczaæ, ¿e obecne stosunki wyznaniowe w ocenie
prawos³awnych pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. St¹d tak du¿a lista uwag wymie-
niana przy opisie ruchu ekumenicznego i stosunków wyznaniowych na terenie
po³udniowego Podlasia.

Odmienny charakter maj¹ wypowiedzi unitów. Cechuje je du¿y optymizm i po-
zytywne myœlenie o dalszych losach ekumenizmu. W trakcie wypowiadanych s¹-
dów na ten temat czêsto mo¿emy siê spotkaæ z takimi zwrotami: „Ekumenizm zbli-
¿a ludzi”, „Dziêki ekumenizmowi ludzie poznaj¹ inne religie” czy „Ekumenizm
uczy tolerancji”. S¹ to stwierdzenia, które bardzo pozytywnie okreœlaj¹ znaczenie
tego ruchu. Z tych krótkich sformu³owañ mo¿emy odczytaæ potrzebê propagowania
tego ruchu. Najprawdopodobniej unici chc¹, aby idee tego ruchu wykorzystaæ w
kreowaniu przysz³ych stosunków miêdzywyznaniowych, st¹d postulat wielu uni-
tów, aby  zwiêkszyæ iloœæ ekumenicznych programów telewizyjnych i radiowych.

Pozytywne opinie unitów na temat ekumenizmu s¹ zbie¿ne z ich praktyk¹ eku-
meniczn¹. Mo¿na stwierdziæ, pomijaj¹c aspekt teologiczny, ¿e wyznanie unickie,
które ³¹czy w sobie doktrynê Koœcio³a zachodniego i kult Koœcio³a wschodniego,
jest podatne na przyjêcie i realizacjê idei ekumenicznych. Wspó³istnienie ró¿nych
tradycji w jednym wyznaniu przyczynia siê do szybszego odkrycia istoty ekume-
nizmu, co znacznie ³agodzi konflikty miêdzywyznaniowe i daje lepsz¹ perspekty-
wê na przysz³oœæ.

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania na temat stosunku do ekumenizmu
poszczególnych grup wyznaniowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e przedstawiciele wszyst-
kich badanych wspólnot deklaruj¹ du¿e zainteresowanie problematyk¹ ekumenicz-
n¹ i stanowi¹  70% badanych. Jednak deklaracje te w zestawieniu z praktycznym
ekumenizmem, którego znacz¹cym elementem s¹ Kodeñskie Spotkania Ekume-
niczne i udzia³ w nabo¿eñstwach innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, nie s¹ spójne.
O ile wskaŸniki unitów i prawos³awnych s¹ nadal wysokie i wynosz¹ oko³o 80%,
tak w przypadku grupy katolickiej kszta³tuj¹ siê œrednio na poziomie 35%. Wskaza-
na rozbie¿noœæ miêdzy deklaracj¹ a praktyk¹ i stwierdzone tendencje katolików w
wywy¿szaniu swojego Koœcio³a sugeruj¹, ¿e katolicy w mniejszym stopniu anga¿u-
j¹ siê w dzia³alnoœæ ruchu ekumenicznego ni¿ prawos³awni czy unici. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e katolicy popieraj¹ ruch ekumeniczny bardziej w teorii ni¿ w praktyce.
Natomiast stosunek unitów i prawos³awnych do ekumenizmu jest pe³niejszy, gdy¿
dotyczy nie tylko deklaracji lecz tak¿e jego praktycznych form realizacji, wyra¿aj¹-
cych siê w udziale w Ekumenicznych Spotkaniach Kodeñskich, w nabo¿eñstwach
innych Koœcio³ów oraz chêci poznania tradycji i doktryny innych Koœcio³ów.

Przedstawione wyniki badañ opisuj¹ stosunek do ekumenizmu w konkretnym
œrodowisku lokalnym. Zapewne interesuj¹co przedstawia³by siê tak¿e  stosunek
do tej problematyki innej spo³ecznoœci lokalnej. Tym artyku³em pragnê zachêciæ
sympatyków ekumenizmu do podjêcia wysi³ku badawczego, którego celem bê-
dzie szersze poznanie opinii spo³eczeñstwa polskiego na temat ekumenizmu.
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Wytyczne dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie

Wprowadzenie

Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne Konferencji Koœcio³ów Euro-
pejskich (KKE) i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), obraduj¹ce w
Grazu (Austria) w czerwcu 1997 roku, sformu³owa³o miêdzy innymi nastêpuj¹ce
zalecenie: Zalecamy Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu, zawieraj¹-
cego podstawowe prawa i obowi¹zki ekumeniczne oraz przygotowanie ca³ego
szeregu wytycznych, regu³ i kryteriów dla ekumenicznych dzia³añ, które pomog¹
Koœcio³om, tym, ich kierownictwom i  wszystkim cz³onkom  odró¿niaæ  prozeli-
tyzm od chrzeœcijañskiego œwiadectwa, fundamentalizm od autentycznej wierno-
œci wobec wyznawanych zasad, a w ostatecznym efekcie  przyczyni¹ siê do
ukszta³towania w³aœciwych stosunków miêdzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi a
mniejszoœciowymi w duchu ekumenicznym.

Zalecenie to uzasadniano w sposób nastêpuj¹cy: Trudna sytuacja, w której z po-
wodu  ró¿nych okolicznoœci znalaz³a siê ekumeniczna wspólnota, wymaga œwiado-
mych przeciwdzia³añ. Konieczne wydaje siê pielêgnowanie  ekumenicznej kultury
wspó³¿ycia i wspó³pracy oraz stworzenie podstawy do tego zobowi¹zuj¹cej.

W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskuto-
wano w krêgach KKE i CCEE nad ide¹ Karty Ekumenicznej, chc¹c w ten sposób
przyczyniæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Euro-
pie, a tym samym wnieœæ wk³ad do pojednania w Europie. Podczas posiedzenia
w lutym 1998 r. w Rzymie Wspólny Komitet KKE i CCEE ustali³ procedurê
wdra¿ania tego projektu.

Zgodnie z ni¹ w paŸdzierniku 1998 r. w Cartigny k. Genewy spotka³a siê ma³a
grupa robocza wyznaczona przez KKE i CCEE, która po intensywnych dysku-
sjach opracowa³a projekt planu „Karty ekumenicznej”. Nastêpnie KKE i CCEE
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powo³a³y wiêksz¹ grupê, z³o¿on¹ z oko³o 40 reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów
europejskich (dobranych wed³ug klucza konfesyjnego i geograficznego), która
spotka³a siê pod koniec kwietnia 1999 r. w Grazu. W wyniku dyskusji grupa ro-
bocza opracowa³a ostateczny projekt dokumentu, który w lipcu 1999 r. zosta³
przes³any Koœcio³om cz³onkowskim KKE i krajowym konferencjom episkopatów
Europy.

Przesy³aj¹c ten projekt,  przewodnicz¹cy KKE i CCEE wyrazili nadziejê, ¿e
Koœcio³y cz³onkowskie i krajowe konferencje biskupów wci¹gn¹ do dyskusji na
temat „Karty ekumenicznej”  mo¿liwie du¿¹ liczbê parafii, diecezji i grup ko-
œcielnych. Szczególnie zale¿a³o im na uzyskaniu odpowiedzi na pytania:

1. W jakiej mierze ca³y ten dokument móg³by byæ przyjêty przez wasz Koœció³?
Czy móg³by s³u¿yæ jako zachêta i apel do pog³êbienia ¿ycia ekumenicznego oraz
do zwiêkszenia wspó³odpowiedzialnoœci Koœcio³ów za Europê?

2. Jakie punkty tego dokumentu nale¿y zmieniæ i jak nale¿y to uczyniæ?
3. Jakie wa¿ne sprawy, w które s¹ zaanga¿owane Koœcio³y, a które nie zosta³y

tutaj wymienione, nale¿a³oby dodaæ jako uzupe³nienie?
4. Jak¹ praktyczn¹ wartoœæ mo¿e mieæ taki dokument oraz jak móg³by stymulo-

waæ ¿ycie ekumeniczne w waszym œrodowisku i na p³aszczyŸnie ogólnoeuropejskiej?
Ostateczny termin nadsy³ania odpowiedzi ustalono na 1 wrzeœnia 2000 r. Okaza-

³o siê, ¿e w ci¹gu 14 miesiêcy projekt Karty Ekumenicznej zosta³ prze³o¿ony na 20
jêzyków europejskich. Dokumentowi temu poœwiêcono wiele debat, narad i spo-
tkañ na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej. W³adze KKE i CCEE
otrzyma³y 150 odpowiedzi, zawieraj¹cych komentarze, uwagi i propozycje zmian.

Komitet redakcyjny Karty, który obradowa³ w Genewie w dniach 30 wrzeœnia
– 3 paŸdziernika 2000 r., zaj¹³ siê opracowaniem nowej wersji tekstu na podsta-
wie odpowiedzi nades³anych z wszystkich czêœci Europy. Nowy tekst, przed³o¿o-
ny pod koniec stycznia 2001 r. Wspólnemu Komitetowi KKE i CCEE, spotka³ siê
z jego aprobat¹. Tydzieñ  po Wielkanocy 2001 r., która tym razem obchodzona
by³a  w tym samym terminie przez chrzeœcijan tradycji wschodniej i zachodniej,
mia³a miejsce uroczystoœæ podpisania „Karty ekumenicznej” przez przewodnicz¹-
cych KKE i CCEE. Okazj¹ po temu by³o  Europejskie Spotkanie Ekumeniczne,
zwo³ane w Strasburgu (Francja) w dniach od 17 do 22 kwietnia 2001 r.

      K.K.
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TEKST DOKUMENTU

Chwa³a niech bêdzie Ojcu i Synowi
 i Duchowi Œwiêtemu

Jako Konferencja Koœcio³ów Europejskich i Rada Konferencji Episkopatów
Europy, kieruj¹c siê przes³aniem obu Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych
w Bazylei (1989) i Grazu (1997), ¿ywimy mocne postanowienie, by strzec  i roz-
wijaæ wspólnotê, która siê wytworzy³a miêdzy nami. Dziêkujemy Bogu w Trójcy
Jedynemu, ¿e przez swego Ducha Œwiêtego kieruje nasze kroki ku coraz inten-
sywniejszej wspólnocie.

Sprawdzi³y siê ju¿ ró¿norodne formy wspó³pracy ekumenicznej. Wierni mo-
dlitwie Chrystusa: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni w nas jedno byli, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty mnie pos³a³eœ (J 17,21), nie
mo¿emy  siê jednak zadowalaæ istniej¹cym stanem rzeczy. Œwiadomi naszej winy
i gotowi do nawrócenia, musimy staraæ siê przezwyciê¿aæ istniej¹ce jeszcze
wœród nas podzia³y,  abyœmy mogli wspólnie i wiarygodnie zwiastowaæ narodom
przes³anie Ewangelii.

 Wspólnie s³uchaj¹c S³owa Bo¿ego zawartego w Piœmie Œwiêtym, wezwani do
wyznania naszej wspólnej wiary i wspólnego dzia³ania zgodnie z poznan¹ praw-
d¹, chcemy daæ œwiadectwo o mi³oœci i nadziei dla wszystkich ludzi.

Na naszym europejskim kontynencie – od Atlantyku po  Ural, od Bieguna
Pó³nocnego po  Morze Œródziemne –  który bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem
cechuje siê  dziœ pluralizmem w dziedzinie kultury, chcemy z pomoc¹ Ewange-
lii zaanga¿owaæ siê na rzecz godnoœci osoby ludzkiej stworzonej na obraz i po-
dobieñstwo Boga, i jako Koœcio³y przyczyniaæ siê wspólnie do pojednania na-
rodów i kultur.

W tym duchu przyjmujemy tê „Kartê” jako wspólne zobowi¹zanie do dialogu
i wspó³pracy. Opisuje ona podstawowe zadania ekumeniczne, wyprowadzaj¹c z
nich szereg wytycznych i zobowi¹zañ. Na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia ko-
œcielnego ma ona wspieraæ ekumeniczn¹ kulturê dialogu i wspó³pracy oraz do-
starczaæ w tym celu odpowiednich kryteriów. Nie ma ona jednak charakteru na-
uczaj¹co-dogmatycznego lub wi¹¿¹cego pod wzglêdem koœcielno-prawnym. Jej
autorytet polega raczej na dobrowolnym zobowi¹zaniu, jakie wziê³y na siebie eu-
ropejskie Koœcio³y i ekumeniczne organizacje. Na podstawie tego  tekstu mog¹
one dla w³asnego u¿ytku sformu³owaæ uzupe³nienia i wspólne perspektywy, zaj-
muj¹ce siê konkretnymi specyficznymi wyzwaniami i wynikaj¹cymi z nich   zo-
bowi¹zaniami.
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I
WIERZYMY W JEDEN, ŒWIÊTY, KATOLICKI

 I APOSTOLSKI KOŒCIÓ£

Staraj¹c siê zachowaæ jednoœæ Ducha w spójni pokoju: jedno cia³o i jeden
Duch, jak te¿ powo³ani jesteœcie do jednej nadziei, która nale¿y do waszego po-
wo³ania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich,
który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4,3-6)

1. Wspólnie powo³ani do jednoœci w wierze

Zgodnie z Ewangeli¹ Jezusa Chrystusa, poœwiadczon¹ w Piœmie Œwiêtym i
wyra¿on¹ w ekumenicznym nicejsko-konstantynopolitañskim wyznaniu wiary z
381 roku, wierzymy w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Ponie-
wa¿ wyznajemy tu wiarê w jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³, przeto
nasze podstawowe ekumeniczne  zadanie polega na tym, aby tej jednoœci, która
jest zawsze darem Bo¿ym, nadaæ widzialny wyraz.

Zamanifestowaniu widzialnej jednoœci stoj¹ jeszcze na przeszkodzie istotne
ró¿nice w sprawach wiary. Istniej¹ ró¿ne pogl¹dy w takich zw³aszcza kwestiach,
jak rozumienie Koœcio³a i jego jednoœci, sakramentów i urzêdów koœcielnych.
Nad t¹ sytuacj¹ nie mo¿emy przejœæ do porz¹dku dziennego. Jezus Chrystus obja-
wi³ nam na krzy¿u swoj¹ mi³oœæ i tajemnicê pojednania; jako Jego naœladowcy
chcemy uczyniæ wszystko, co w naszej mocy, aby przezwyciê¿yæ istniej¹ce jesz-
cze problemy i przeszkody, które s¹ w dalszym ci¹gu przyczyn¹ podzia³u miêdzy
Koœcio³ami.

Zobowi¹zujemy siê:
l us³uchaæ apostolskiego napomnienia Listu do Efezjan i d¹¿yæ usilnie do

osi¹gniêcia wspólnego rozumienia zbawczego orêdzia Chrystusa w Ewangelii;
l dzia³aæ w mocy Ducha Œwiêtego na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a Je-

zusa Chrystusa w jednej wierze, która znajduje swój wyraz we wzajemnie uzna-
nym chrzcie i w spo³ecznoœci eucharystycznej, jak równie¿ we wspólnym œwia-
dectwie i s³u¿bie.
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II
KU WIDZIALNEJ WSPÓLNOCIE KOŒCIO£ÓW

W EUROPIE

Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ
bêdziecie (J 13, 35)

2. Wspólne zwiastowanie Ewangelii

Najwa¿niejszym zadaniem Koœcio³ów w Europie jest wspólne zwiastowanie
Ewangelii, s³owem i czynem, dla zbawienia wszystkich ludzi. Wobec szeroko roz-
powszechnionej utraty orientacji, wyobcowania ze œwiata wartoœci chrzeœcijañ-
skich, ale równie¿ wobec ró¿norodnych poszukiwañ sensu ¿ycia, chrzeœcijanie sto-
j¹ przed szczególnym wyzwaniem dawania œwiadectwa swej wiary. Œwiadectwo to
wymaga zwiêkszonego zaanga¿owania i wymiany doœwiadczeñ w zakresie kate-
chezy i duszpasterstwa we wspólnotach lokalnych (parafiach). Równie wa¿ne dla
ca³ego ludu Bo¿ego jest wspólne przekazywanie Ewangelii opinii publicznej, z
czym wi¹¿e siê odpowiedzialne zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne i polityczne.

Zobowi¹zujemy siê:
l konsultowaæ nasze plany ewangelizacji z innymi Koœcio³ami i  zawieraæ z

nimi porozumienia dotycz¹ce tej kwestii  dla unikniêcia  szkodliwej konkurencji i
niebezpieczeñstwa nowych podzia³ów;

l uznaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek – na mocy  swobodnej decyzji sumienia – ma prawo
wyboru przynale¿noœci religijnej i koœcielnej. Nie mo¿na nikogo nak³aniaæ do kon-
wersji za pomoc¹ presji  moralnej lub bodŸców materialnych; tak samo nie wolno ni-
komu utrudniaæ konwersji, gdy jest ona wynikiem  w³asnej nieskrêpowanej decyzji.

 3. Zbli¿amy siê do siebie

W duchu Ewangelii musimy wspólnie dokonaæ oceny historii Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, która z jednej strony mo¿e wykazaæ siê wieloma dobrymi do-
œwiadczeniami, z drugiej zaœ  obci¹¿aj¹ j¹  podzia³y, waœnie, a nawet konflikty
zbrojne. Ludzka wina, niedostatek mi³oœci oraz czêste nadu¿ywanie wiary i Ko-
œcio³ów dla interesów politycznych  powa¿nie  zaszkodzi³y wiarygodnoœci chrze-
œcijañskiego œwiadectwa.

Dlatego ekumenia rozpoczyna siê dla chrzeœcijan od odnowy serc oraz goto-
woœci do pokuty i nawrócenia. Ruch ekumeniczny przyczyni³ siê ju¿ do wzrostu
pojednania.
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Rzecz¹ wa¿n¹ jest poznanie duchowego bogactwa  ró¿nych tradycji chrzeœci-
jañskich, wzajemne uczenie siê od siebie i traktowanie tego jako darów. Dla dal-
szego rozwoju ekumenii spraw¹ szczególnie wa¿n¹ jest branie pod uwagê do-
œwiadczeñ i oczekiwañ m³odzie¿y oraz  – gdzie to mo¿liwe –  korzystanie z jej
wspó³pracy.

Zobowi¹zujemy siê:
l przezwyciê¿aæ poczucie samowystarczalnoœci i usuwaæ uprzedzenia, szu-

kaæ wzajemnych spotkañ i przychodziæ sobie z pomoc¹;
l wspieraæ postawê ekumenicznej otwartoœci i wspó³pracy w wychowaniu

chrzeœcijañskim, w edukacji i badaniach teologicznych.

4. Wspólne dzia³anie

Ekumenia realizuje siê ju¿ w ró¿nych formach wspólnego dzia³ania. Wielu chrze-
œcijan z ró¿nych Koœcio³ów ¿yje i dzia³a wspólnie w krêgu przyjació³ i s¹siadów,
w miejscu pracy i rodzinie. Szczególnego wsparcia wymagaj¹ ma³¿eñstwa miêdzy-
wyznaniowe w ich  d¹¿eniu do praktykowania ekumenii w ¿yciu codziennym.

Zalecamy powo³ywanie i utrzymywanie dwu- i wielostronnych  gremiów maj¹-
cych na celu  wspó³pracê ekumeniczn¹ na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej, krajo-
wej i miêdzynarodowej. Na p³aszczyŸnie europejskiej wzmacniaæ nale¿y  wspó³-
pracê miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich a Rad¹ Konferencji Episkopa-
tów Europy i przeprowadzaæ dalsze Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne.

W przypadku konfliktów miêdzy Koœcio³ami nale¿y inicjowaæ lub wspieraæ
starania na rzecz mediacji i pokoju.

Zobowi¹zujemy siê:
l dzia³aæ wspólnie na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia Koœcio³a – wszêdzie

tam, gdzie pozwalaj¹ na to istniej¹ce warunki i gdzie  przeciw wspó³pracy nie
przemawiaj¹ wzglêdy religijne lub inne nadrzêdne cele;

l broniæ praw mniejszoœci i pomagaæ w usuwaniu nieporozumieñ i uprzedzeñ
miêdzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi i mniejszoœciowymi w naszych krajach.

5. Wspólna modlitwa

Ekumenia ¿yje dziêki temu, ¿e wspólnie s³uchamy S³owa Bo¿ego oraz pozwala-
my, by Duch Œwiêty dzia³a³ w nas i przez nas. Moc¹ ³aski otrzymanej t¹ drog¹ po-
wstaj¹ dziœ ró¿ne inicjatywy, które przez  modlitwy i oddawanie czci Bogu  d¹¿¹ do
pog³êbienia wspólnoty duchowej miêdzy Koœcio³ami i osi¹gniêcia  widzialnej jed-
noœci Koœcio³a Chrystusowego. Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia istniej¹-
cego miêdzy wieloma Koœcio³ami jest brak wspólnoty eucharystycznej.



53        WYTYCZNE DLA ROZWOJU WSPÓ£PRACY  KOŒCIO£ÓW  W  EUROPIE

W niektórych Koœcio³ach istniej¹ zastrze¿enia wobec wspólnych modlitw eku-
menicznych. Ale w dalszym ci¹gu nasz¹ chrzeœcijañsk¹ duchowoœæ kszta³tuj¹
liczne nabo¿eñstwa ekumeniczne, wspólne pieœni i modlitwy, zw³aszcza Modli-
twa Pañska.

Zobowi¹zujemy siê:
l modliæ siê jedni za drugich i w intencji chrzeœcijañskiej jednoœci;
l uczyæ siê poznawaæ i ceniæ nabo¿eñstwa i pozosta³e formy ¿ycia duchowe-

go innych Koœcio³ów;
l zmierzaæ do celu wspólnoty eucharystycznej.

6. Kontynuacja dialogu

Nasza faktycznie istniej¹ca jednoœæ w Chrystusie ma wiêksze  znaczenie od
naszych ró¿nych stanowisk teologicznych i etycznych. Jednak¿e zamiast trakto-
waæ to zró¿nicowanie jako dar, który nas wzbogaca, spowodowaliœmy, ¿e ró¿nice
w doktrynie, w kwestiach etycznych i w prawie koœcielnym doprowadzi³y do po-
dzia³ów miêdzy Koœcio³ami; decyduj¹c¹ rolê odgrywa³y tutaj czêsto szczególne
okolicznoœci historyczne i odmienne uwarunkowania kulturowe.

Dla  pog³êbienia  wspólnoty ekumenicznej trzeba koniecznie  kontynuowaæ
starania zmierzaj¹ce do zgody  opartej  na wierze. Bez jednoœci w wierze nie ist-
nieje pe³na wspólnota koœcielna. Nie ma ¿adnej alternatywy dla dialogu.

Zobowi¹zujemy siê:
l sumiennie i intensywnie kontynuowaæ dialog miêdzy naszymi Koœcio³ami

oraz  zbadaæ, jak oficjalne gremia koœcielne mog¹ w sposób wi¹¿¹cy przyj¹æ re-
zultaty rozmów;

l d¹¿yæ do dialogu  w razie kontrowersji, zw³aszcza gdy grozi roz³am
w kwestiach dotycz¹cych spraw wiary i etyki, i rozwa¿aæ je wspólnie w œwietle
Ewangelii.
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III
NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ W EUROPIE

B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, albowiem oni synami Bo¿ymi bêd¹ nazwani (Mt 5,9)

7. Wspólne kszta³towanie Europy

Przez  stulecia ukszta³towa³ siê charakter Europy, który jest  pod wzglêdem
religijnym i kulturowym  w g³ównej mierze  chrzeœcijañski. Jednoczeœnie chrze-
œcijanie nie potrafili zapobiec wielu cierpieniom i zniszczeniom, do których do-
sz³o w Europie i poza jej granicami. Wyznajemy nasz¹ wspó³odpowiedzialnoœæ
za tê winê, prosz¹c Boga i ludzi o przebaczenie.

Nasza wiara pomaga nam wyci¹gaæ wnioski z przesz³oœci oraz czyniæ nasz¹
wiarê chrzeœcijañsk¹ i mi³oœæ bliŸniego Ÿród³em nadziei w dziedzinie moralnoœci
i etyki, edukacji i kultury, ¿ycia politycznego  i ekonomicznego  w Europie i na
ca³ym œwiecie.

Koœcio³y udzielaj¹ poparcia integracji kontynentu europejskiego. Bez wspól-
nych wartoœci jednoœæ nie uzyska trwa³ego fundamentu. Jesteœmy przekonani, ¿e
duchowe dziedzictwo chrzeœcijañstwa stanowi inspiruj¹c¹ si³ê, która  przyczynia
siê do wzbogacenia Europy. Na fundamencie  naszej chrzeœcijañskiej wiary pracu-
jemy  na rzecz Europy wra¿liwej na problemy ludzkie i spo³eczne, w której prze-
strzegane s¹ prawa cz³owieka i podstawowe wartoœci: pokój, sprawiedliwoœæ, wol-
noœæ, tolerancja, uczestnictwo i solidarnoœæ. Przywi¹zujemy te¿ du¿e znaczenie do
g³êbokiego poszanowania  ¿ycia, wartoœci ma³¿eñstwa i rodziny, nadrzêdnej troski
o  ubogich, gotowoœci przebaczania i wszechogarniaj¹cego  mi³osierdzia.

Jako Koœcio³y i jako wspólnoty miêdzynarodowe musimy przeciwdzia³aæ  nie-
bezpieczeñstwu przekszta³cenia Europy w zintegrowany Zachód i w dezintegro-
wany Wschód. Trzeba te¿ mieæ na  uwadze  przepaœæ  miêdzy Pó³noc¹ a Po³u-
dniem. Jednoczeœnie nale¿y unikaæ wszelkich przejawów  eurocentryzmu i umac-
niaæ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci Europy za ca³¹ ludzkoœæ, zw³aszcza za
ubogich na ca³ym œwiecie.

Zobowi¹zujemy siê:

l d¹¿yæ do  porozumienia co do treœci i celów naszej odpowiedzialnoœci spo-
³ecznej oraz reprezentowaæ w miarê mo¿liwoœci wspólne stanowisko Koœcio³ów
w tej dziedzinie wobec œwieckich instytucji europejskich;

l broniæ podstawowych wartoœci przed wszelk¹ prób¹ ich pogwa³cenia;
l sprzeciwiaæ siê wszelkiej próbie niew³aœciwego wykorzystania religii i Ko-

œcio³a dla celów etnicznych i nacjonalistycznych.
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8. Pojednanie narodów i kultur

Wieloœæ tradycji regionalnych, narodowych, kulturowych i religijnych uwa¿amy
za bogactwo Europy. Wobec licznych konfliktów, zadaniem Koœcio³ów jest tak¿e
wspólna s³u¿ba na rzecz pojednania miêdzy narodami i kulturami. Wiemy, ¿e wa¿-
nym wstêpnym warunkiem dla osi¹gniêcia tego celu jest pokój miêdzy Koœcio³ami.

Nasze wspólne wysi³ki s¹ skierowane na ocenê i rozwi¹zywanie kwestii poli-
tycznych i spo³ecznych w duchu Ewangelii. Poniewa¿ szanujemy osobê i god-
noœæ ka¿dego cz³owieka ze wzglêdu na  jego Bo¿e podobieñstwo, przeto bronimy
absolutnej równoœci wszystkich istot ludzkich.

Jako Koœcio³y chcemy wspólnie wspieraæ proces demokratyzacji w Europie.
Opowiadamy siê za  ³adem pokojowym opartym na rozwi¹zywaniu konfliktów
bez przemocy. Potêpiamy wszelkie formy stosowania przemocy wobec ludzi, a
szczególnie wobec kobiet i dzieci.

Pojednanie polega na popieraniu sprawiedliwoœci spo³ecznej w obrêbie po-
szczególnych narodów i w stosunkach miêdzy nimi; przede wszystkim  oznacza
to  zasypywanie przepaœci miêdzy biednymi i bogatymi  oraz zwalczanie bezro-
bocia. Wspólnie chcemy przyczyniæ siê do godnego przyjmowania w Europie
emigrantów, uchodŸców i azylantów.

Zobowi¹zujemy siê:
l przeciwstawiaæ siê wszelkim formom nacjonalizmu, który prowadzi do

ucisku innych narodów i mniejszoœci narodowych, oraz d¹¿yæ do rozwi¹zywania
konfliktów bez u¿ycia si³y;

l wzmacniaæ pozycjê i równouprawnienie kobiet we wszystkich dziedzinach ¿y-
cia, jak równie¿ wspieraæ partnerstwo miêdzy kobietami i mê¿czyznami w Koœciele.

9. Ochrona  stworzenia

Wierz¹c w mi³oœæ Boga Stwórcy, wyra¿amy wdziêcznoœæ za  dar stworzenia,
za wartoœæ i piêkno natury. Dostrzegamy jednak z przera¿eniem, ¿e naturalne za-
soby ziemi eksploatowane s¹  bez liczenia  siê z ich wartoœci¹, be uwzglêdniania
ich ograniczonoœci ani dobra przysz³ych pokoleñ.

Chcemy wspólnie zaanga¿owaæ siê na rzecz zapewnienia trwa³ych warunków
¿yciowych dla ca³ego stworzenia. Ponosimy odpowiedzialnoœæ wobec Boga za
okreœlenie wspólnych kryteriów, które pozwoli³yby rozró¿niæ  miêdzy tym, co lu-
dzie s¹ wprawdzie zdolni uczyniæ  na podstawie osi¹gniêæ naukowych i technolo-
gicznych, ale  czego ze wzglêdów etycznych czyniæ nie powinni. W ka¿dym
przypadku godnoœæ poszczególnego cz³owieka musi mieæ pierwszeñstwo przed
umiejêtnoœciami technicznymi.

Zalecamy wprowadzenie w Koœcio³ach europejskich ekumenicznego dnia mo-
dlitwy o ochronê  stworzenia.
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Zobowi¹zujemy siê:
l rozwijaæ styl ¿ycia wolny od przymusu konsumpcyjnego i przywi¹zuj¹cy

znaczenie do jakoœci ¿ycia opartej na odpowiedzialnoœci i ograniczanie wymagañ;
l udzielaæ poparcia koœcielnym organizacjom ekologicznym i ekumenicz-

nym strukturom w ich staraniach na rzecz ochrony stworzenia.

10. Pog³êbianie wspólnoty z judaizmem

Jedyna w swoim rodzaju wspólnota ³¹czy nas z ludem Izraela, z którym Bóg
zawar³ wieczne przymierze. Nasza wiara uczy nas, ¿e nasze ¿ydowskie siostry i
nasi ¿ydowscy bracia s¹ umi³owanymi ze wzglêdu na praojców; nieodwo³alne s¹
bowiem dary i powo³anie Bo¿e (Rz 11,28-29). Do nich nale¿y synostwo i chwa³a,
i przymierza, i nadanie zakonu, i s³u¿ba Bo¿a, i obietnice. Do [nich] nale¿¹ ojco-
wie i z [nich] pochodzi Chrystus wed³ug cia³a (Rz 9, 4-5).

Wyra¿amy ¿al z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu, potêpiamy to-
warzysz¹ce im wybuchy nienawiœci i przeœladowania. Za antyjudaizm chrzeœcijañ-
ski prosimy Boga o przebaczenie, a nasze ¿ydowskie rodzeñstwo o pojednanie.

 W zwiastowaniu i nauczaniu, w doktrynie i ¿yciu naszych Koœcio³ów istnieje
pilna potrzeba uœwiadamiania g³êbokiej wiêzi wiary chrzeœcijañskiej z juda-
izmem i wspierania wspó³pracy chrzeœcijañsko-¿ydowskiej.

Zobowi¹zujemy siê:
l wystêpowaæ przeciw wszelkim formom antysemityzmu i antyjudaizmu

w Koœciele i spo³eczeñstwie;
l zabiegaæ na wszystkich p³aszczyznach o  dialog z naszymi ¿ydowskimi

siostrami i braæ mi i pog³êbiaæ go.

11. Pielêgnowanie stosunków z islamem

Muzu³manie ¿yj¹ w Europie od stuleci. W niektórych krajach europejskich
stanowi¹ oni silne mniejszoœci. Chocia¿ miêdzy muzu³manami i chrzeœcijanami
istnia³o i nadal istnieje  wiele dobrych kontaktów i stosunków s¹siedzkich, to
jednak po obu stronach wystêpuj¹ te¿ powa¿ne zastrze¿enia i uprzedzenia. S¹
one rezultatem bolesnych doœwiadczeñ z dalszej i bli¿szej przesz³oœci.

Chcemy nasiliæ  spotkania miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami oraz rozwi-
n¹æ dialog chrzeœcijañsko-muzu³mañski na wszystkich szczeblach.  W sposób
szczególny zalecamy wspóln¹ refleksjê  na temat wiary w jednego Boga i wyja-
œnienie pojêcia praw cz³owieka.

Zobowi¹zujemy siê
l okazywaæ szacunek muzu³manom;
l wspó³pracowaæ z muzu³manami w sprawach bêd¹cych przedmiotem

wspólnej troski.
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12. Spotkanie z innymi religiami i œwiatopogl¹dami

Pluralizm religijnych i œwiatopogl¹dowych przekonañ i form ¿ycia sta³ siê ce-
ch¹ charakterystyczn¹ kultury europejskiej. Szerz¹ siê wschodnie religie i nowe
wspólnoty religijne, spotykaj¹c siê z zainteresowaniem tak¿e ze strony wielu
chrzeœcijan. Równie¿ coraz wiêcej ludzi odrzuca wiarê chrzeœcijañsk¹, traktuje j¹
z obojêtnoœci¹ lub opowiada  siê za innymi œwiatopogl¹dami.

Chcemy potraktowaæ powa¿nie krytyczne pytania pod naszym adresem i pod-
j¹æ uczciw¹ dyskusjê z naszymi krytykami. Trzeba jednak dokonaæ rozró¿nienia
miêdzy wspólnotami, z którymi nale¿y szukaæ dialogu i spotkania, a takimi,
przed którymi z chrzeœcijañskiego punktu widzenia nale¿y ostrzegaæ.

Zobowi¹zujemy siê:
l uznaæ wolnoœæ religii i sumienia jednostek i wspólnot  oraz broniæ ich

praw do wyznawania wiary  lub œwiatopogl¹du indywidualnie lub zbiorowo, pry-
watnie lub publicznie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych;

l d¹¿yæ do  dialogu z wszystkimi ludŸmi dobrej woli, podejmowaæ z nimi
problemy bêd¹ce przedmiotem wspólnej troski i œwiadczyæ wobec nich o  naszej
wierze chrzeœcijañskiej.

* * *

Jezus Chrystus, jako Pan jednego Koœcio³a, jest nasz¹ najwiêksz¹ nadziej¹ na
pojednanie i pokój. W Jego imieniu chcemy nadal kroczyæ w Europie wspóln¹
drog¹. Prosimy Boga o przewodnictwo przez moc  Ducha Œwiêtego.

A Bóg nadziei niechaj was nape³ni wszelk¹ radoœci¹ i pokojem w wierze, aby-
œcie obfitowali w nadziejê przez moc Ducha Œwiêtego (Rz 15, 13)

* * *

Jako przewodnicz¹cy  Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferen-
cji Episkopatów Europy zalecamy tê „Kartê ekumeniczn¹”  jako tekst podstawo-
wy wszystkim Koœcio³om i Konferencjom Episkopatów Europy, aby  przyjê³y j¹
i wykorzysta³y w lokalnych warunkach.

Wraz z tym zaleceniem podpisujemy „Kartê ekumeniczn¹” z okazji Europejskiego
Spotkania Ekumenicznego w pierwsz¹ niedzielê po wspólnej Wielkanocy roku 2001.

Strasburg, 22 kwietnia 2001 r.

Metropolita Jérémie Kardyna³ Miloslav Vlk
Przewodnicz¹cy Rady Konferencji Przewodnicz¹cy Rady Konferencji
Koœcio³ów Europejskich Episkopatów Europy

T³um. Karol Karski
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Bossey, Szwajcaria, czerwiec 1984

Przedmowa

Z g³êbok¹ wdziêcznoœci¹ i radoœci¹ mo¿emy przed³o¿yæ tutaj gremiom kie-
rowniczym i Koœcio³om cz³onkowskim obu naszych wspólnot wyniki dialogu
prowadzonego miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio-
³ów Metodystycznych.

W ramach piêciu starannie przygotowanych posiedzeñ, w okresie miêdzy 1979
a 1984 r., nasza Wspólna Komisja mog³a rozwa¿yæ szerokie spektrum zagadnieñ,
które maj¹ centralne znaczenie dla naszej wiary i naszego ¿ycia chrzeœcijañskiego
jako jednostek i jako Koœcio³ów. Nasz raport daje œwiadectwo o osi¹gniêciu
zgodnoœci pogl¹dów i konwergencji w wa¿nych kwestiach oraz zwraca uwagê na
sposoby, za pomoc¹ których wyra¿amy odmiennie nasz¹ wspóln¹ wiarê. Na tej
podstawie Wspólna Komisja zaleca kroki na drodze do œciœlejszej wspólnoty miê-
dzy naszymi Koœcio³ami, obejmuj¹cej wymianê ambony i okazywanie wzajemnej
goœcinnoœci przy Stole Pana.

Mamy nadziejê i wyra¿amy ¿yczenie, aby wyniki tego dialogu mog³y s³u¿yæ
w naszych Koœcio³ach  jako Ÿród³o i impuls dla œcis³ych stosunków w ¿yciu,
œwiadectwie i s³u¿bie oraz jako podstawa do dalszych rozmów tam, gdzie taka
potrzeba zachodzi dla osi¹gniêcia jeszcze wiêkszej zgodnoœci pogl¹dów.

Oby Duch Œwiêty, którego mocy i przewodnictwu po raz kolejny oddajemy
ho³d podczas tegorocznego œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego,  prowadzi³ nas do
owej widzialnej jednoœci wszystkich chrzeœcijan, o któr¹ modli³ siê nasz Pan.

dr Carl H. Mau        dr Joe Hale
sekretarz generalny                        sekretarz generalny
Œwiatowa Federacja Luterañska          Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych
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Wprowadzenie

A. Historia naszego dialogu

1.  Dialog dwustronny miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ (ŒFL) a Œwiato-
w¹ Rad¹ Koœcio³ów Metodystycznych (ŒRKM) na temat: „Koœció³ – wspólnot¹ ³a-
ski” siêga Konferencji Sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich w Rzy-
mie w 1977 r. Wieczorem 17 maja spotka³a siê ma³a grupa metodystów i luteranów
dla przedyskutowania warunków przygotowawczej rozmowy przedstawicieli obu
rodzin konfesyjnych1. Przywódcy ŒFL i ŒRKM postanowili wydelegowaæ z ka¿dej
strony po siedmiu przedstawicieli na konsultacjê przygotowawcz¹, która odby³a siê
w dniach 5-9 grudnia 1977 r. w Epworth-by-the Sea na wyspie St. Simons w USA.

2.  Konsultacja ta skupi³a  siê zasadniczo na czterech tematach: zgodnoœæ pogl¹-
dów w sprawach zasadniczych, kwestie wymagaj¹ce jeszcze wyjaœnienia, wspólne
zadania dla luteranów i metodystów oraz implikacje metodyczne i praktyczne dia-
logu luterañsko-metodystycznego na p³aszczyŸnie œwiatowej. Uczestnicy doszli do
wniosku, ¿e taki dialog móg³by wnieœæ wk³ad do ekumenicznego postêpu, który
móg³by usprawiedliwiæ niezbêdne naukowe wysi³ki i finansowe wydatki. W tym
sensie opracowali oni deklaracjê dotycz¹c¹ celu i piêcioczêœciowy program dialo-
gu; dokument ten przed³o¿ono gremiom kierowniczym obu stron.

3. Celem dialogu mia³o byæ
a) wniesienie wk³adu do wzajemnego zrozumienia i okazywania szacunku

miêdzy metodystami i luteranami zarówno w odniesieniu  do wystêpuj¹cych miê-
dzy nimi podobieñstw jak i ró¿nic;

b) ukazanie, ¿e luteranizm i metodyzm s¹ czêœci¹ jednej wspólnoty w Chrystusie i
¿e ich d¹¿eniem jest wspólne zaanga¿owanie na rzecz œwiadectwa i s³u¿by w œwiecie;

c) pog³êbienie mo¿liwoœci praktykowania wspólnoty S³owa i Sakramentu miê-
dzy luteranami i metodystami;

d) udzielanie teologicznej pomocy w dziedzinie wspó³pracy i jednoœci koœciel-
nej odpowiednio do potrzeb i mo¿liwoœci lokalnych.

4.  W ramach ogólnego tematu: „Koœció³ – wspólnot¹ ³aski” nale¿a³o zbadaæ
piêæ obszarów tematycznych:

a) autorytet biblijny i autentyzm Koœcio³a;
b) Ewangeliê ³aski;
c) Ducha Œwiêtego w Koœciele, wspólnotê œwiêtych, Cia³o Chrystusa;
d) sakramenty Ewangelii;
e) zadanie misyjne Koœcio³a we wspó³czesnym œwiecie.

1 Metodyœci byli reprezentowani przez biskupa Williama R. Cannona, cz³onka Prezydium ŒRKM; dr.
Joe Hale’a, sekretarza generalnego ŒRKM, i Franka Northhama, sekretarza Biura Genewskiego ŒRKM. Ze
strony luterañskiej wziêli udzia³: dr Carl H. Mau , sekretarz generalny ŒFL, dr Daniel Martensen, referent
ds. Badañ Miêdzykonfesyjnych ŒFL i dr Harding Meyer z Instytutu Badañ Ekumenicznych w Strasburgu.
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5.  Wspólna Komisja Luterañsko-Metodystyczna mia³a sk³adaæ siê z szeœciu do
oœmiu cz³onków z ka¿dej strony (poza sztabem), w sposób szczególny miano uwzglêd-
niæ odpowiedni¹ reprezentacjê obejmuj¹c¹ regiony geograficzne ca³ego œwiata.

6.  Propozycjê tê zaakceptowa³a zarówno Œwiatowa Federacja Luterañska jak i
Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych. Obie organizacje mianowa³y
Wspóln¹ Komisjê z³o¿on¹ z 16 cz³onków, która reprezentowa³a Koœcio³y meto-
dystyczne i luterañskie z Afryki, Azji, Europy, Ameryki Pó³nocnej i £aciñskiej;
odby³a ona szereg wa¿nych konsultacji.

Pierwsze posiedzenie Wspólnej Komisji odby³o siê w dniach 20-26 stycznia
1979 r. w DreŸnie (NRD). G³ównymi tematami tego spotkania by³y: autorytet Pi-
sma Œwiêtego, rola ludzkiego rozumu i istota doœwiadczenia chrzeœcijañskiego.

Drugie posiedzenie odby³o siê w dniach 12-16 maja 1980 r. w Bristolu (An-
glia). W ramach tego spotkania rozwa¿ano kwestie chrzeœcijañskiego doœwiad-
czenia, usprawiedliwienia i uœwiêcenia.

Trzecie posiedzenie odby³o siê w dniach 3-9 paŸdziernika 1981 r. w Oslo
(Norwegia). Zajêto siê tam zagadnieniem Ducha Œwiêtego i eklezjologi¹.

Podczas czwartego posiedzenia, które odby³o siê w dniach 20-26 marca 1983 r.
w Lake Junaluska (Pó³nocna Karolina, USA), g³ównymi tematami obrad by³y œrod-
ki ³aski, Chrzest i Eucharystia, ustrój koœcielny; dyskutowano te¿ nad pierwsz¹
wersj¹ „Wspólnej deklaracji”.

Podczas pi¹tego posiedzenia, które odby³o siê w dniach 3-8 marca 1984 r.
w Bossey ko³o Genewy (Szwajcaria), zajêto siê ewangelizacj¹, etyk¹ spo³eczn¹ i
przyjêciem Raportu koñcowego.

7. Dla Œwiatowej Federacji Luterañskiej by³ ten dialog z Œwiatow¹ Rad¹ Ko-
œcio³ów Metodystycznych czêœci¹ serii oficjalnych dialogów prowadzonych z inny-
mi Œwiatowymi Wspólnotami Chrzeœcijañskimi, jak z Koœcio³em Rzymskokatolic-
kim, Wspólnot¹ Koœcio³ów Anglikañskich, Koœcio³ami prawos³awnymi i (od 1985
r.) z Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystów. W 1967 r. Œwiatowa Rada Koœcio³ów Me-
todystycznych rozpoczê³a oficjalny dialog dwustronny z Koœcio³em Rzymskokato-
lickim. Dialog z ŒFL by³ dla ŒRKM drugim dialogiem miêdzynarodowym. Obecny
dialog trzeba widzieæ nie tylko w kontekœcie œwiatowej ekumenii, lecz tak¿e
w ³¹cznoœci z seri¹ dwustronnych rozmów luterañsko-metodystycznych na p³asz-
czyŸnie krajowej jak i z innymi formami zacieœnionych kontaktów i lepszych sto-
sunków miêdzy Koœcio³ami obu naszych tradycji wyznaniowych.

B. T³o i doœwiadczenie naszego dialogu

8.  T³o i uzasadnienie naszego dialogu opieraj¹ siê na poznaniu, ¿e Koœcio³y
luterañskie i metodystyczne ró¿ni¹ siê wprawdzie w formach wyra¿ania swej
wiary i ¿ycia, etosu i ustroju koœcielnego, jednak ró¿nice te s¹ czêsto wynikiem
specyficznej genezy i wynikaj¹cego z niej dalszego rozwoju obu Koœcio³ów.



62         DIALOG LUTERAÑSKO-METODYSTYCZNY

– Luteranizm zacz¹³ siê od ruchu reformy w ³onie Koœcio³a póŸnego œrednio-
wiecza i otrzyma³ specyficzn¹ to¿samoœæ w przekonaniu, ¿e – w pos³uszeñstwie
wobec S³owa Bo¿ego i w ³¹cznoœci z ojcami Koœcio³a – odkry³ i wyartyku³owa³
na nowo podstawowe prawdy chrzeœcijañskie. Jego to¿samoœæ ukszta³towa³a siê
tak¿e wskutek potrzeby odró¿nienia siê i konfliktu z  Koœcio³em rzymskokatolic-
kim z jednej strony a z anabaptystami i czêœciowo te¿ z tradycj¹ reformowan¹ –
z drugiej.

– Metodyzm powsta³ w ca³kiem innym kontekœcie i w póŸniejszym okresie
czasu. Kontekstem jego powstania by³a tradycja anglikañska. Metodyzm by³ ru-
chem reformy, który wszystkim ludziom, przede wszystkim zaniedbanym masom
wewn¹trz i zewn¹trz Koœcio³a, chcia³ przynieœæ chrzeœcijañstwo oparte na Piœmie
Œwiêtym. Swoj¹ specyficzn¹ to¿samoœæ rozwin¹³ on w reakcji na postêpuj¹c¹
niewiarê myœli oœwieceniowej, niewiarê szerz¹c¹ siê w ramach szybko zmieniaj¹-
cych siê stosunków miêdzyludzkich i spo³ecznych w nowej epoce industrializacji
i urbanizacji.

9.  Ró¿nic miêdzy Koœcio³ami metodystycznymi i luterañskimi nie da siê prze-
to po prostu wyszczególniæ przez zwrócenie uwagi na szereg specyficznych kon-
fliktów i kontrowersji doktrynalnych. Oba Koœcio³y reprezentuj¹ raczej tradycje,
które czuj¹ siê zobowi¹zane do wiernego s³u¿enia i zwiastowania Ewangelii o
Jezusie Chrystusie w tym œwiecie i dla tego œwiata.

10.  W wielu krajach Koœcio³y luterañskie i metodystyczne ¿y³y czêsto przez
d³ugi czas w bezpoœrednim s¹siedztwie. Ich wzajemne stosunki ogólnie rzecz
bior¹c nie charakteryzowa³y siê ani otwartymi kontrowersjami w kwestiach dok-
trynalnych, ani formami wzajemnego uznania lub wspólnoty. Przeto nasz dialog
by³ nastawiony szczególnie na wyjaœnienie miêdzy nami doktrynalnych zgodno-
œci i konwergencji oraz zbadanie, czy ró¿nice miêdzy nami maj¹ charakter dziel¹-
cy lub przyczyniaj¹cy siê do wzajemnego wzbogacenia.

11.  Jako cz³onkowie Cia³a Chrystusa jesteœmy w posiadaniu tej samej wiary
przejawiaj¹cej siê w s³u¿bie dla Boga i œwiata, w refleksji i mi³oœci, w modlitwie
i trosce o bliŸniego. W ten zró¿nicowany sposób uczestniczymy w pe³ni ¿ycia
chrzeœcijañskiego i przede wszystkim towarzyszy nam œwiadomoœæ wspólnego
zobowi¹zania misyjnego. W tym kontekœcie zbadaliœmy nasze rozumienie i inter-
pretacjê wiary chrzeœcijañskiej. Powitaliœmy z zadowoleniem takie skoncentro-
wanie uwagi na kwestiach teologicznych i w miarê mo¿liwoœci wykorzystaliœmy
tê sposobnoœæ, ale uznajemy tak¿e, ¿e dialog ten jest tylko czêœci¹ szerszego kon-
tekstu wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego.

12.  Dla urzeczywistnienia naszego celu ka¿da strona przedstawi³a podczas
posiedzeñ referaty dotycz¹ce g³ównych tematów. Nasze intensywne rozmowy
przyczyni³y siê do wyjaœnienia zajmowanej pozycji, odkrycia szerokiego spek-
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trum zgodnych pogl¹dów i osi¹gniêcia jaœniejszej wizji istoty i znaczenia naszej
to¿samoœci jako chrzeœcijan i jako Koœcio³ów. Dlatego staraliœmy siê te¿ o to, aby
za pomoc¹ naszego dialogu wykorzystaæ okazjê do spotkania z Koœcio³ami lokal-
nymi zawsze tam, gdzie toczy³y siê obrady; w ten sposób chcieliœmy przyczyniæ
siê do uzupe³nienia i wzbogacenia naszych teologicznych rozwa¿añ przez do-
œwiadczenie praktycznego ¿ycia w naszych Koœcio³ach, a tak¿e zapoznaæ zbory z
nasz¹ prac¹ i naszymi oczekiwaniami.

13.  Wraz z up³ywem naszego dialogu wzrasta³ wœród nas wzajemny szacunek,
wzajemne zrozumienie i wspólnota. W tle zró¿nicowanych form wypowiedzi teo-
logicznych i ¿ycia chrzeœcijañskiego odkryliœmy wspólne fundamentalne przeko-
nania. Prze¿yliœmy zgodnoœci i ró¿nice pogl¹dów, które czêœciowo odpowiada³y
naszej specyfice konfesyjnej, ale czêœciowo te¿ przebiega³y w poprzek granic
konfesyjnych. Takie doœwiadczenia i intuicje siêga³y bardzo g³êboko i tylko w
sposób niedoskona³y mo¿na siê nimi dzieliæ z tymi, którzy nie byli uczestnikami
podobnego procesu. Przeto mamy nadziejê, ¿e nasza wspólna deklaracja w miarê
mo¿noœci bêdzie czytana i studiowana w kontekœcie dialogów i spotkañ miêdzy
luteranami i metodystami na p³aszczyŸnie lokalnej i narodowej, tak aby umo¿li-
wiæ przez to podobne doœwiadczenia i nowe intuicje.

14.  W ramach naszej Wspólnej deklaracji chcielibyœmy zawrzeæ wyniki na-
szego dialogu. Poszczególne czêœci tematyczne stanowi¹ przepracowane i zmo-
dyfikowane wersje pierwotnego projektu. W dokumencie tym staramy siê ukazaæ,
w których punktach zgadzamy siê ze sob¹, zwróciæ uwagê na specyficzne dla
ka¿dego z nas akcenty i na to, gdzie nierozwi¹zane kwestie miêdzy luteranizmem
i metodyzmem  uznaliœmy za dwa sposoby bycia wspólnotami ³aski. Nasza dekla-
racja koñczy siê zaleceniami i wykazem wybranej literatury.

I. Autorytet Pisma Œwiêtego

15.  Luteranie i metodyœci wyznaj¹, ¿e Jezus Chrystus jest ucieleœnionym S³o-
wem Bo¿ym, a wiernym œwiadectwem tego centralnego objawienia jest Pismo
Œwiête Starego i Nowego Testamentu. Historyczny zbiór ksi¹g Biblii by³ rozu-
miany przez staro¿ytne Koœcio³y chrzeœcijañskie i potwierdzony przez Ducha
Œwiêtego jako najbardziej autentyczny, wierny i godny zaufania przekaziciel S³o-
wa Bo¿ego. Ka¿dy z nas musi podj¹æ ocenê w³asnej tradycji i zapoznaæ partnera
z w³aœciwym mu kryterium dawania œwiadectwa o Piœmie Œwiêtym.

16.  Pismo Œw. zawiera podstawowe i autorytatywne normy, które s¹ niezbêd-
ne dla wiary i ¿ycia, œwiadectwa i dzia³ania. Pisane w zwi¹zku z ró¿nymi potrze-
bami i okazjami historycznymi, w dalszym ci¹gu zwiastuje ono S³owo Bo¿e lu-
dziom ¿yj¹cym w danym okresie czasu i w konkretnej sytuacji. D³uga historia
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powstawania, redagowania, przekazywania i zwiastowania tych tekstów ukazuje
poza tym, ¿e Bóg pos³u¿y³  siê ludzkimi s³owami, autorami i œwiadkami oraz po-
twierdzi³ i poœwiêci³ ich liczne wysi³ki na rzecz zwiastowania Jego S³owa  g³o-
sz¹cego sprawiedliwoœæ i ³askê.

17.  Wierny wyk³ad Pisma Œw. musi uwzglêdniaæ historyczn¹ ró¿norodnoœæ
tekstów biblijnych, poddawaæ dok³adnej analizie specyficzne sformu³owania,
œwiadectwa i orêdzia poszczególnych ksi¹g i ich fragmentów oraz braæ pod uwa-
gê ró¿norodnoœæ gatunków literackich. Przede wszystkim jednak Pismo Œw. trze-
ba czytaæ w odniesieniu do Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który jest
jego autentycznym oœrodkiem i istotn¹ treœci¹. Ale  S³owo Bo¿e, objawione raz
na zawsze w Jezusie Chrystusie, jest te¿ S³owem wiecznym. Przeto zwraca siê
ono do ka¿dej epoki, a ci, którzy swoje œwiadectwo maj¹ sk³adaæ w ci¹gle no-
wych epokach i sytuacjach, s¹ zobowi¹zani do odpowiedniego u¿ytkowania i
wyk³adu Pisma Œwiêtego.

18.  Metodyœci i luteranie ciesz¹ siê z powodu bogatej tradycji jednego, œwiê-
tego, katolickiego Koœcio³a. Swoje g³êbokie przekonania odnoœnie autorytetu Pi-
sma Œw. przejêli od za³o¿ycieli swoich tradycji oraz, id¹c wstecz, z wiary pierw-
szych wspólnot chrzeœcijañskich. Tak Luter jak Wesley, podejmuj¹c starania o
reformê i odnowê Koœcio³a, szukali wsparcia w rygorystycznym studium Pisma
Œwiêtego. W swoich „Objaœnieniach do Nowego Testamentu” i swoich „Kaza-
niach” („Explanatory Notes upon the New Testament”, „Sermons”) Wesley wy-
znaje sw¹ wiernoœæ normie autorytetu Pisma Œw. Luter domaga³ siê bezustannie,
aby norm¹  badañ nad Pismem Œw. by³a osoba Chrystusa.

19.  Zg³êbiaj¹c Pismo Œw. korzystaliœmy z pomocy Tradycji, rozumu i do-
œwiadczenia. Obie rodziny koœcielne uznaj¹ trzy wyznania wiary Koœcio³a pierw-
szych wieków (apostolskie, nicejskie i atanazjañskie). Poniewa¿ wierzymy, ¿e te
trzy staro¿ytne wyznania wiary interpretuj¹ autentycznie œwiadectwo o Jezusie
Chrystusie, uwa¿amy, ¿e pogl¹dy teologiczne trzeba rozwijaæ w kontynuacji z
nimi.  Luteranie przywi¹zuj¹ te¿ szczególne znaczenie do Konfesji Augsburskiej
i Ma³ego Katechizmu Lutra (a niektóre Koœcio³y luterañskie równie¿ do ca³ej
„Ksiêgi Zgody”) jako wa¿nego i wiernego wyk³adu nauki Pisma Œw. i Koœcio³a
pierwszych wieków. Wyra¿aj¹ równie¿  nadziejê, ¿e w dialogu z innymi chrzeœci-
janami bêd¹ mogli wykorzystaæ te ksiêgi wyznaniowe jako podstawê dla prowa-
dzonych rozmów. W metodyzmie  szczególn¹ pozycjê jako norma nauki posiada-
j¹ „Kazania” („Sermons”) i „Objaœnienia do Nowego Testamentu” („Explanatory
Notes upon the NT”) Jana Wesley’a, które  s³u¿¹ za podstawê w dialogu ekume-
nicznym (w niektórych Koœcio³ach metodystycznych tak¹ rolê odgrywaj¹ „histo-
ryczne artyku³y wiary” [„Twenty-Five Articles on Religion”], „Articles on Reli-
gion” Ewangelickiego Zjednoczonego Koœcio³a Braci i „Ogólne regu³y” [„Gene-
ral Rules”]). Znaczenie w dyskusji nad problemami doktrynalnymi maj¹ tak¿e
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pieœni koœcielne Karola Wesley’a. W obu naszych Koœcio³ach jak równie¿ w sze-
rzej pojêtym ruchu ekumenicznym dyskutuje siê nad wyznawaniem wiary apostol-
skiej dziœ, miêdzy innymi dzieje siê to w ramach ekumenicznego projektu badaw-
czego „Ku wspólnemu wyra¿aniu wiary apostolskiej”. Takie wyznawanie wymaga
szczegó³owych badañ  w odniesieniu do zmienionych warunków historycznych i
kulturowych, w których ¿yj¹ oba Koœcio³y. Jesteœmy zgodni co do tego, ¿e ca³a ta
praca teologiczna musi byæ prowadzona przede wszystkim i nieustannie w oparciu
o Pismo Œw. w krytycznej relacji wobec ka¿dorazowego kontekstu.

20.  Luteranie i metodyœci s¹ zgodni co do tego, ¿e rozum ludzki jest darem
Bo¿ym, który pomaga objaœniaæ i przekazywaæ S³owo Bo¿e w ramach nauczania
koœcielnego oraz prowadzonej przez Koœció³ dzia³alnoœci misyjnej w œwiecie.  We-
sley, autor „Pilnego apelu do ludzi ze strony rozumu i religii”, podziela³ opiniê
swojej epoki w sprawie wysokiej rangi rozumu. Lecz w przeciwieñstwie do de-
istów  dawa³ jednak pierwszeñstwo objawieniu i podkreœla³ potrzebê oœwiecenia
rozumu przez Ducha Œwiêtego. Luter sprzeciwia³ siê racjonalizmowi œredniowiecz-
nej scholastyki. Nie przyznawa³ rozumowi ¿adnego udzia³u w zbawieniu ludzkim.
Docenia³ jednak rozum jako zdolnoœæ ludzk¹ do porz¹dkowania ¿ycia osobistego i
spo³ecznego. Obie tradycje traktuj¹ wiêc rozum z szacunkiem i ostro¿noœci¹. Zdaj¹
sobie tak¿e sprawê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ nadu¿ywania go i niew³aœciwego wyko-
rzystania. Rozum ludzki, kieruj¹c siê krytyczn¹ samoœwiadomoœci¹, jest niezbêdny
dla ¿ycia w tym œwiecie i s³u¿y w ten sposób planowi Bo¿emu.

21.  Metodyœci i luteranie uznaj¹, ¿e doœwiadczenie zawsze bêdzie istotnym
czynnikiem dla zrozumienia Pisma Œwiêtego – i to w dwojakim sensie. Jest ono
¿ywym medium, przez które Duch Œwiêty potwierdza Ewangeliê w ¿yciu wierz¹-
cych. I jednoczeœnie Ewangelia poœwiadczona przez Pismo Œw. interpretuje w
krytyczny sposób doœwiadczenie.  Metodyœci, ogólnie rzecz bior¹c, wyekspono-
wali silniej ni¿ luteranie rolê doœwiadczenia jako czynnika potwierdzaj¹cego in-
terpretacjê prawd chrzeœcijañskich, jedni i drudzy s¹ jednak zgodni co do tego, ¿e
ka¿de doœwiadczenie, które uwa¿a siê za doœwiadczenie specyficznie chrzeœcijañ-
skie, musi byæ oceniane na podstawie kryteriów wyprowadzanych z Pisma Œw.
G³êboki wp³yw na nasze doœwiadczenie chrzeœcijañskie, nasz wyk³ad Pisma Œw. i
nasze myœlenie teologiczne wywieraj¹ sytuacje spo³eczne i kulturowe, w jakich
¿yj¹ nasze Koœcio³y. Te zró¿nicowane konteksty spo³eczne i kulturowe, w któ-
rych ¿yj¹ nasze Koœcio³y, s¹ równie¿ przedmiotem krytyki i interpretacji, odpo-
wiadaj¹cej wi¹¿¹cym normom naszej wiary. W ka¿dej epoce powstaj¹ nowe pyta-
nia, które domagaj¹ siê nowych odpowiedzi. Trzeba zawsze troskliwie spraw-
dzaæ, czy okreœlone interpretacje lub teologiczne innowacje pozostaj¹ wierne
Ewangelii. W wiernoœci wobec Ewangelii mo¿emy jednak tak¿e oczekiwaæ i po-
witaæ nowe sposoby rozumienia S³owa Bo¿ego dotycz¹ce sprawiedliwoœci i ³aski,
gdy Duch Œwiêty umo¿liwia nam jego zwiastowanie podczas ró¿nych okazji i w
ró¿nych kontekstach spo³ecznych na ca³ym œwiecie.
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22.  Osobiste doœwiadczenie i teologiczne myœlenie Lutra i Wesley’a wywar³y
wp³yw na ¿ycie duchowe luteranów i metodystów. ¯ycie to ma dla obu rodzin
koœcielnych ¿ywotne znaczenie, nadaje im tak¿e charakterystyczne cechy. Do od-
miennego sposobu wyra¿ania wiary przyczyni³y siê równie¿ stosunki spo³eczne,
kulturowe, polityczne i koœcielne. W obu naszych tradycjach ¿ycie chrzeœcijañ-
skie znalaz³o swój wyraz w ró¿norodnych formach pobo¿noœci.

II. Zbawienie z ³aski przez wiarê

23. Jesteœmy zgodni co do tego, ¿e wed³ug Pisma Œw. usprawiedliwienie jest
dzie³em Boga w Chrystusie i dokonuje siê wy³¹cznie przez wiarê. Z wiar¹, w ra-
mach usprawiedliwienia, ³¹cz¹ siê dwa czynniki – akceptacja i  zaufanie. Ludzie,
jako grzesznicy, zostaj¹ usprawiedliwieni przez mi³osiern¹ mi³oœæ Boga w Chry-
stusie, a nie na podstawie w³asnych wysi³ków lub zas³ug. Sprawiedliwoœæ Chry-
stusa zostaje im przyznana i udzielona przez akt Bo¿y, gdy Duch Œwiêty uzdalnia
ich do okazania zaufania Bogu.  Usprawiedliwienie jest zale¿ne od przeb³agalnej
œmierci Chrystusa. W Nim Bóg pojedna³ œwiat i pokona³ z³e moce, panuj¹ce nad
¿yciem ludzkim i porz¹dkiem stworzenia.

24.  Zwolennicy Wesley’a podkreœlaj¹ wyprzedzaj¹c¹ ³askê Boga, która przy-
gotowuje ludzi do uznania ³aski usprawiedliwiaj¹cej. Wyznaj¹ tak¿e, ¿e uspra-
wiedliwienie jest podstaw¹ pe³nego zbawienia w Chrystusie. Metodyœci rozumie-
j¹ wiêc  usprawiedliwienie przez wiarê w Jezusa Chrystusa jako coœ, co inicjuje i
tym samym okreœla ca³e ¿ycie chrzeœcijañskie przez Bo¿e dzia³anie i osobiste
przyswojenie. Luteranie wierz¹, ¿e Bóg w usprawiedliwieniu bezpoœrednio i
trwale obdarza przebaczeniem, sprawiedliwoœci¹ i ¿yciem wiecznym. Chrzeœcija-
nie s¹ wiêc w ka¿dym momencie zale¿ni od usprawiedliwiaj¹cej ³aski Bo¿ej i nie
wychodz¹ nigdy poza stan usprawiedliwionych grzeszników. Dla obu tradycji
chrzeœcijanie s¹ zdani przez ca³e swe ¿ycie na przebaczaj¹c¹ ³askê Boga.

25.  Refleksja nad usprawiedliwieniem prowadzi do rozwa¿añ dotycz¹cych
uœwiêcenia. Uœwiêcenie jest tak¿e dzie³em ³aski Bo¿ej. Obie tradycje s¹ zgodne
co do tego, ¿e uœwiêcenie nale¿y rozumieæ w dwojaki sposób. Z jednej strony
trzeba spogl¹daæ na nie jako na dokoñczone i antycypowane dzia³anie Boga w
procesie usprawiedliwienia i pojednania cz³owieka. Z drugiej zaœ strony trzeba na
nie spogl¹daæ jako na dzia³anie Boga realizuj¹ce siê stale w ¿yciu chrzeœcijanina,
kierowanym przez Ducha Œwiêtego. W ten sposób istoty ludzkie jednoczeœnie
zbli¿aj¹ siê do Boga we wierze, a do swoich bliŸnich w mi³oœci. Luteranie pod-
kreœlaj¹, ¿e ludzie zostaj¹  usprawiedliwieni i uœwiêceni w Chrystusie, lecz jedno-
czeœnie pozostaj¹ przed Bogiem grzesznikami (simul iustus et peccator). Metody-
œci nazywaj¹ tê drastyczn¹ przemianê narodzeniem siê na nowo; chrzeœcijanin w
nastêpstwie tego wydarzenia zaczyna ¿yæ w stale pog³êbiaj¹cej siê i coraz owoc-
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niejszej mi³oœci do Boga i bliŸniego. Metodyœci nie wyznaczaj¹ ¿adnych granic
dzia³aniu ³aski Bo¿ej dla ludzi w obecnym ¿yciu. Zgodnie z pierwotn¹ tradycj¹,
przejêt¹ od Jana Wesley’a, wierzono, ¿e wierz¹cy winni d¹¿yæ powa¿nie do tej
doskona³ej mi³oœci, aby w miarê mo¿liwoœci przyj¹æ j¹ ju¿ w tym ¿yciu.

26.  Jesteœmy zgodni tak¿e w tym, ¿e wed³ug Pisma Œw. chrzeœcijanin ¿yje z
³aski otrzymanej przez wiarê. W ¿yciu chrzeœcijanina prawdziwa wiara prowadzi
nieuchronnie do pos³uszeñstwa. Wiara chrzeœcijañska jest wiar¹ czynn¹ w mi³o-
œci, wiar¹ nawo³ywan¹ stale do czynienia dobrych uczynków ze wzglêdu na przy-
kazanie Bo¿e i na bliŸniego. Nowy byt w Chrystusie jest nastêpstwem usprawie-
dliwienia przez Ducha Œwiêtego. Metodyœci podkreœlaj¹ szczególnie pozytywne
nastawienie nowego stworzenia. Z tej perspektywy uwa¿aj¹, ¿e przemieniony
przez Chrystusa wierz¹cy uzyska³ wolnoœæ, dziêki której mo¿e kierowaæ siê wol¹
Boga. Luteranie podkreœlaj¹ równie¿ pozytywne nastawienie nowego stworzenia,
rozumiej¹c ¿ycie chrzeœcijañskie jako uznanie naszego trwaj¹cego grzechu, jako
nieustann¹ proœbê o przebaczaj¹c¹ ³askê Boga (codzienne nawrócenie) i jako
wierne naœladowanie Chrystusa w codziennym pos³uszeñstwie. Prawo s³u¿y jako
roszczenie i sêdzia; œwiadomoœæ prawa prowadzi do odnowionego zaufania spra-
wiedliwoœci Chrystusa jako jedynego fundamentu zbawienia, ¿ycia i pewnoœci.

27.  Wspólnie reprezentujemy pogl¹d, ¿e stwórcza i zachowawcza ³aska Boga
jest stale obecna w œwiecie i w ¿yciu  ludzi. Wed³ug luterañskiego rozumienia Bóg
darowa³ ludziom w stworzeniu konieczne dla naszego ¿ycia dobra materialne, a
jako Pan natury i wszystkich ludzi Bóg walczy z wszystkimi si³ami mog¹cymi
zniszczyæ stworzenie. Jednak w swoim zbawczym dzia³aniu Bóg daruje ludziom
owoce dzia³ania zbawczego Chrystusa, jak przebaczenie grzechów i ¿ycie wieczne.
Metodyœci równie¿ podkreœlaj¹, ¿e Bóg jest stwórc¹ i w³adc¹ œwiata. Obecnoœæ
Boga w œwiecie ma swój oœrodek w dzia³aniu zbawczym Chrystusa. Z tego oœrodka
Bóg b³ogos³awi ³askawie wszelkiemu ¿yciu. Pierwotne znaczenie tej wyprzedzaj¹-
cej ³aski dla ludzi polega na tym,  ¿e rozwiniêta zostaje wra¿liwoœæ na sprawy
zwi¹zane z prawem i bezprawiem, ¿e dochodzi do poznania upad³ego ¿ycia jako
¿ycia w zasiêgu gniewu Bo¿ego i ¿e ludzie zostaj¹ wprowadzeni do zbawczej ³aski,
która zostaje nam darowana przez S³owo i Sakrament i przyjêta we wierze.

III. Koœció³

28. Koœció³ jest wspólnot¹ Jezusa Chrystusa, powo³an¹ do ¿ycia przez Ducha
Œwiêtego. Ci, którzy we wierze odpowiadaj¹ na Ewangeliê Chrystusa,  zwiasto-
wan¹  w S³owie i Sakramencie, zostaj¹ wprowadzeni w now¹ relacjê z Bogiem i
wzajemnie ze sob¹. Wszystko, co dzieli ludzi od siebie, zosta³o przezwyciê¿one
przez Chrystusa, który mê¿czyzn i kobiety, nie bacz¹c na granice narodu i rasy,
koloru skóry i klasy, wieku i p³ci oraz stanu posiadania, ³¹czy w now¹ wspólnotê
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mi³oœci. Staj¹c siê w Ciele Chrystusa jednoœci¹, mamy udzia³ w jednym Duchu,
przez którego zachowana zostaje nasza jednoœæ w Chrystusie a nasze ¿ycie w
Nim ulega sta³ej odnowie.

29.  Oœrodkiem ¿ycia chrzeœcijañskiego jest nabo¿eñstwo, w którym zwiastu-
jemy, co Bóg uczyni³ w dziele  stworzenia i zbawienia, a w odpowiedzi wyra¿a-
my Mu nasze dziêkczynienie. Duch, który wytwarza w nas zdolnoœæ ofiarowania
siê Bogu w radosnej wdziêcznoœci, wyzwala nas tak¿e do poœwiêcania siê wza-
jemnego  i œwiatu w zakresie s³u¿by i œwiadectwa. Oœrodkiem naszego œwiadec-
twa jak i naszego nabo¿eñstwa jest to, co Bóg uczyni³ w Jezusie Chrystusie. Moc
naszego œwiadectwa otrzymujemy od Ducha Œwiêtego,  który wykorzystuje nasze
s³owa i czyny, by ukazaæ Chrystusa œwiatu.

30.  Koœcio³y nasze, jako instytucje historyczne, reagowa³y niekiedy odpo-
wiednio, niekiedy zaœ nieodpowiednio na sytuacjê spo³eczn¹, w której siê znajdo-
wa³y. Koœció³, ¿yj¹c w œwiecie i dla œwiata, musi byæ wiêc stale samokrytyczny i
krytyczny wobec ca³ego ¿ycia spo³ecznego, gdy w pos³uszeñstwie wobec S³owa
Bo¿ego wype³nia powierzone mu przez Boga powo³anie. W swojej genezie, ¿y-
ciu kultowym i s³u¿bie jest zatem Koœció³ wspólnot¹ ³aski.

31.  Mówi¹c o Koœciele jako wspólnocie œwiêtych, Koœcio³y luterañskie i me-
todystyczne potwierdzaj¹ inicjatywê Ducha Œwiêtego w tworzeniu i uœwiêcaniu
wspólnoty wierz¹cych w jednym, œwiêtym, katolickim i apostolskim Koœciele. Z
definicji Koœcio³a wynika, ¿e pod tym wzglêdem istnieje miêdzy obu naszymi
tradycjami zgodnoœæ pogl¹dów:

a) Artyku³ 13 historycznych artyku³ów wiary wydanych prze Jana Wesley’a
brzmi: Widzialny Koœció³ Jezusa Chrystusa  jest wspólnot¹ wierz¹cych, w której
bywa g³oszone czyste S³owo Bo¿e a sakramenty, we wszystkich niezbêdnych ele-
mentach,  s¹ sprawowane w sposób w³aœciwy zgodnie z ustanowieniem Chrystusa.

b) W Wyznaniu Wiary („Confession of Faith”) Wspólnoty Ewangelickiej w
artykule V czytamy: Wierzymy w jeden œwiêty, apostolski i powszechny Koœció³,
wspólnotê wszystkich prawdziwie wierz¹cych podleg³ych Chrystusowi, swojemu
Panu, w której S³owo Bo¿e zostaje zwiastowane prawdziwie i czysto przez powo-
³anych ludzi a sakramenty zostaj¹ w³aœciwie sprawowane zgodnie z poleceniem
Chrystusa. Pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego jest on organem i miejscem
dzia³alnoœci zbawczej Jezusa Chrystusa w œwiecie.

c) W artykule VII Konfesji Augsburskiej czytamy: Naucza siê tak¿e, ¿e po
wszystkie czasy istnieæ i trwaæ musi jeden œwiêty chrzeœcijañski Koœció³, który jest
zgromadzeniem wszystkich wierz¹cych, wœród których Ewangelia jest czysto
zwiastowana i sakramenty œwiête zgodnie z Ewangeli¹ bywaj¹ udzielane. To bo-
wiem wystarcza do prawdziwej jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich, gdy w nich
zgodnie w czystym ujêciu Ewangelia jest zwiastowana, a sakramenty bywaj¹
udzielane zgodnie ze S³owem Bo¿ym.
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32.  Szczególny nacisk po³o¿ono na wspólnotowym charakterze  ¿ycia chrze-
œcijañskiego. Byæ „w Chrystusie” oznacza, ¿e jest siê zwi¹zanym ze sob¹ w ro-
dzinie Bo¿ej i w s³u¿bie na rzecz rodziny ludzkiej. Obie tradycje zdaj¹ sobie
sprawê z osobistego oddzia³ywania przesadnego indywidualizmu, obie podkreœla-
j¹ korporacyjny i wspólnotowy wymiar ¿ycia  chrzeœcijañskiego, lecz jednocze-
œnie chcia³yby te¿ podkreœliæ znaczenie osobistego wymiaru ¿ycia wiary .

33.  Metodyœci i luteranie w³¹czaj¹ do opisu tego, co wed³ug nich jest Ko-
œcio³em, nastêpuj¹ce elementy: S³owo, Sakrament, wiarê i wspólnotê. Jedni i
drudzy uwa¿aj¹, ¿e Koœció³ winien tak¿e sprawowaæ dyscyplinê koœcieln¹, cho-
cia¿ na jej rozumienie i sprawowanie maj¹ odmienny pogl¹d.  Przyznaj¹ tak¿e,
¿e w sytuacjach ucisku lub dyskryminacji przez w³adze œwieckie sprawowanie
dyscypliny koœcielnej mo¿e staæ siê wymagaj¹c¹ poœwiêceñ  form¹ wyznawa-
nia Jezusa Chrystusa.

34.  Historycznie rzecz bior¹c obie rodziny wyznaniowe wy³oni³y siê z ru-
chów, które powsta³y w ³onie istniej¹cych Koœcio³ów. ¯aden z tych ruchów nie
zamierza³ tworzyæ odrêbnego Koœcio³a. W okresie, gdy metodyœci stawali siê
Koœcio³ami,   które by³y niezale¿ne od pañstwa, luteranie przekszta³cali siê w
du¿ej mierze w Koœcio³y wiêkszoœciowe i Koœcio³y pañstwowe, obejmuj¹ce
swoim zasiêgiem du¿e obszary (skandynawskie „Statskirker”, niemieckie „Lan-
deskirchen”, etniczno/religijna dominacja na œrodkowym zachodzie USA). Me-
todystyczni i luterañscy cz³onkowie Komisji wypowiadaj¹ siê za tym, aby Ko-
œcio³y metodystyczne i luterañskie, które s¹ mniejszoœciami w sytuacji, w któ-
rej inny Koœció³ jest wiêkszoœci¹ lub posiada pozycjê uprzywilejowan¹, uznane
zosta³y za Koœcio³y w pe³ni prawowite, uzyska³y równe prawa i mo¿liwoœci
dzia³ania. Pragniemy takich stosunków z w³adz¹ œwieck¹, które zapewniaj¹
Koœcio³owi niezale¿noœæ a wszystkim denominacjom równe prawa w ramach
danego pañstwa. Cieszymy siê, ¿e pod tym wzglêdem w wielu miejscach, gdzie
dotychczas wystêpowa³y trudnoœci w oficjalnych stosunkach miêdzy metody-
stami i luteranami, nast¹pi³ postêp prowadz¹cy do lepszego wzajemnego zrozu-
mienia. Równie¿ wymiana w ramach naszego dialogu przyczyni³a siê pozytyw-
nie do wzrostu takiego zrozumienia.

35.  Fundamentem Koœcio³a jest Jezus Chrystus, który zostaje nam darowany
przez œrodki ³aski. Chrzest oznacza w³¹czenie do tej wspólnoty. Istnieje obustron-
na zgoda w tym, ¿e ludzie powo³ani s¹ do prze¿ywania swojego Chrztu w co-
dziennym ¿yciu wiary oraz w aktywnym uczestnictwie w ¿yciu i pos³annictwie
wspólnoty chrzeœcijañskiej. W obu tradycjach dostrzega siê, jak konieczn¹ spra-
w¹ jest potwierdzenie i przyswojenie sobie przez ludzi znaczenia ich wiary. Tra-
dycja ukszta³towana przez Wesley’a przywi¹zuje du¿e znaczenie do osi¹gania
dojrza³oœci chrzeœcijañskiej przez sta³e pos³ugiwanie siê œrodkami ³aski. Obie ro-
dziny koœcielne uznaj¹, ¿e istniej¹ ró¿ne uprawnione formy prowadzenia ¿ycia
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chrzeœcijañskiego. Tê ró¿norodnoœæ powinniœmy uznaæ nie tylko dlatego, aby zacho-
waæ nasz¹ wiernoœæ i  byæ otwartym na inne formy œwiadectwa, lecz równie¿ dlatego,
aby przeciwdzia³aæ naszej sk³onnoœci do narzucania innym naszych pogl¹dów.

36.  Luteranie i metodyœci wierz¹, ¿e jest wol¹ Bo¿¹, i¿ zwiastowane jest S³owo
Bo¿e i ¿e S³owo to sprawia to, do czego Bóg je przeznaczy³ – tworzenie wiernego
wierze ludu, zbawienie œwiata i ¿ycie kieruj¹ce siê prawem Bo¿ym. Obie strony s¹
zgodne co od tego, ¿e ani Chrzest, ani Wieczerza Pañska nie s¹ same w sobie gwa-
rancj¹ zbawienia. Koœció³, podporz¹dkowuj¹c siê Bogu, ponosi odpowiedzialnoœæ
za duszpasterstwo i nauczanie, dziêki czemu wspiera ochrzczonych  w prowadze-
niu ¿ycia chrzeœcijañskiego we wspólnocie Koœcio³a. Istniej¹ momenty, w których
Koœció³ musi decydowaæ oficjalnie o tym, czy jakaœ osoba znalaz³a siê poza t¹
wspólnot¹. Równie¿ wówczas Koœció³ musi w zakresie dyscypliny koœcielnej za-
wsze postêpowaæ duszpastersko oraz szukaæ mo¿liwoœci pokuty i pojednania.

37.  W obu naszych tradycjach wa¿n¹ rolê odgrywa przekonanie, ¿e ca³y lud
Bo¿y pe³ni sw¹ s³u¿bê zarówno przez wykonywanie codziennych obowi¹zków
jak i przez wziêcie na siebie odpowiedzialnoœci za okreœlone sfery ¿ycia wspól-
noty chrzeœcijañskiej. Zgodnie z tym przekonaniem, z jednej strony mo¿emy pod-
kreœlaæ znaczenie urzêdu duchownego, z drugiej zaœ strony uznawaæ ró¿norod-
noœæ pos³ugiwañ œwieckich. Pos³ugi œwieckich maj¹ swój udzia³ w ogólnej pos³u-
dze Chrystusa, który w Koœciele i œwiecie przyjmuje postaæ s³ugi. W ramach tej
szerszej perspektywy pos³ugi zaczynamy doceniaæ Bo¿y dar ordynowanego urzê-
du duchownego, sprawowanego w obu naszych Koœcio³ach przez kobiety i mê¿-
czyzn. Ordynowany duchowny przewodniczy zwiastowaniu S³owa, celebracji sa-
kramentów i sprawowaniu opieki duszpasterskiej. Poniewa¿ Nowy Testament
prezentuje ró¿ne formy urzêdu, przeto uwa¿amy, ¿e nie chce on nam narzuciæ
¿adnej z nich jako powszechnie obowi¹zuj¹cej w Koœciele. W pos³uszeñstwie
wobec otrzymanej od Boga misji Koœcio³y nasze rozwinê³y pewne w³asne formy
urzêdu duchownego. Jednoœæ Koœcio³a jest dana przez Chrystusa. Jednoœæ ta wy-
maga tak¿e wzajemnego uznania urzêdów, którymi dysponuj¹ nasze Koœcio³y.

38.  Dla luteranów urz¹d z mocy ordynacji jest urzêdem i pos³ug¹ ustanowion¹
przez Boga do sprawowania œrodków ³aski przewidzianych dla zbawienia Jego ludu.
To sprawowanie œrodków ³aski odbywa siê publicznie i ma miejsce po ordynacji.
Strona luterañska podkreœla, ¿e na urz¹d duchowny powo³uje Bóg za poœrednictwem
Koœcio³a. Osoba ordynowana pozostaje na urzêdzie tak d³ugo, jak d³ugo sprawuje
zwi¹zane z tym urzêdem funkcje za zgod¹ Koœcio³a. Strona metodystyczna przywi¹-
zuje du¿¹ wagê do wezwania  Bo¿ego za poœrednictwem Ducha Œwiêtego skierowa-
nego do ludzi, którzy wyra¿aj¹ chêæ sprawowania urzêdu na mocy ordynacji. Proces
powo³ania wymaga zbadania i potwierdzenia przez Koœció³. Metodyœci rozró¿niaj¹
miêdzy  powo³aniem do pracy kaznodziejskiej (s³u¿ba S³owa) a powo³aniem na urz¹d
z mocy ordynacji (s³u¿ba S³owa, sakramentów i porz¹dku koœcielnego).
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39. Metodyœci i luteranie uwa¿aj¹, ¿e urz¹d nadzoru (episkopé) ma podstawowe
znaczenie dla ¿ycia Koœcio³a. Pos³uga ta jest sprawowana w ró¿ny sposób. W wiêk-
szoœci Koœcio³ów luterañskich i metodystycznych nadzór ten sprawuj¹ biskupi. Ce-
nimy urz¹d biskupa, nie uwa¿amy jednak, ¿e jest on istotn¹ cech¹ Koœcio³a. Gdzie
taka ranga i tytu³ jest w u¿yciu, tam luteranie i metodyœci  traktuj¹ biskupa jako
duchownego wyposa¿onego w nadrzêdne funkcje pastoralne. Zgodnie z luterañ-
skim i metodystycznym porz¹dkiem koœcielnym, ordynacja jest kontynuacj¹ trady-
cji apostolskiej, a nasze urzêdy s¹ urzêdami Koœcio³a Chrystusowego.

IV. Œrodki ³aski

40.  Duch Œwiêty tworzy Cia³o Chrystusa i obdarza nas ³ask¹ Bo¿¹ przez œrod-
ki, które Bóg ustanawia i czyni skutecznymi.   Luteranie i metodyœci s¹ zgodni co
do tego, ¿e S³owo Bo¿e oraz sakramenty Chrztu i Wieczerzy Pañskiej s¹ podsta-
wowymi œrodkami ³aski, przez które Ewangelia o zbawczej mi³oœci Boga w
Chrystusie jest przekazywana ludziom, którzy winni przyjmowaæ j¹ w wierze; s¹
to œrodki ³aski, za pomoc¹ których Chrystus przez Ducha Œwiêtego buduje Ko-
œció³, otacza go opiek¹ i wysy³a w œwiat.

41.  Przez œrodki ³aski rozumiemy okreœlone zewnêtrzne s³owa, namacalne
znaki lub czynnoœci, które ustanowi³ Chrystus i które przekazuj¹ ludziom ³askê
Bo¿¹, aby ich wzmocniæ dla ¿ycia we wierze i s³u¿bie. Luteranie i metodyœci ce-
ni¹ pos³ugiwanie siê tymi œrodkami bardzo wysoko na podstawie ustanowienia
Bo¿ego i Jego obietnicy, ¿e bêdzie dzia³a³ za ich poœrednictwem. Z drugiej strony
wierz¹, ¿e w tych œrodkach, jako czynnoœciach ludzkich, nie tkwi ¿adna si³a od-
dzia³ywania lub zas³uga, ale ¿e Bóg obieca³, i¿ w tych, którzy bêd¹ przyjmowaæ
te œrodki zgodnie z Jego zaleceniem, przyczyni siê do wywo³ania, wzmocnienia i
ukszta³towania  wiary. Ich dobrodziejstwo mo¿liwe jest tylko we wierze rozumia-
nej jako ufnoœæ w skuteczn¹ obecnoœæ Boga.

42.  Gdy Bóg obdarza cz³owieka mi³oœci¹, na któr¹ nie zas³u¿y³, wówczas
Jego suwerenna wolnoœæ nie ogranicza siê do okreœlonych œrodków. Jednak nie
jest tak, ¿e  jako Jego dzieci i jako uczniowie  Chrystusa mo¿emy swobodnie de-
cydowaæ o tym, czy chcemy lub nie chcemy korzystaæ ze œrodków ustanowio-
nych przez naszego Pana. Poniewa¿ On je ustanowi³, przeto zaniedbywanie ich
mo¿e odbywaæ siê tylko ze szkod¹ dla nas.

43.  Luteranie i metodyœci s¹ zgodni co do tego, ¿e kazanie, Chrzest i Wiecze-
rza Pañska s¹ centralnymi œrodkami ³aski, gdy¿ zosta³y ustanowione przez Boga
i posiadaj¹ klarowne powi¹zanie z obiektywnym charakterem Ewangelii. Obie
tradycje ró¿ni¹ siê jednak w pogl¹dach na zasiêg i zawartoœæ œrodków ³aski. Lute-
ranie sk³aniaj¹ siê do pogl¹du, aby za œrodki ³aski we w³aœciwym tego s³owa zna-
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czeniu uznawaæ kazanie, Chrzest i Eucharystiê, a to ze wzglêdu na ich jedno-
znaczne historyczne ustanowienie poœwiadczone w Piœmie Œw. Metodyœci pos³u-
guj¹ siê pojêciem „œrodki ³aski” tak¿e w odniesieniu do innych instytucji i prak-
tyk, takich jak modlitwa, praca biblijna, zgromadzenia klasowe, post, czuwanie
nocne i agapy. Bóg jest suwerenny w pos³ugiwaniu siê wszystkimi œrodkami –
ustanowionymi lub nie ustanowionymi biblijnie – gdy obdarza ludzi swoj¹ ³ask¹.
Dla chrzeœcijan w ramach pos³ugiwania siê œrodkami ³aski wa¿ne jest dzia³anie
zgodne z przykazaniami Bo¿ymi, oparciem dla nich nie ma byæ czyn ludzki,
przekonanie lub godnoœæ ludzka, lecz wy³¹cznie Bo¿a obietnica.

A. Chrzest

44.  Metodyœci i luteranie s¹ zgodni co do tego, ¿e Chrzest jest sakramentem
ustanowionym przez Jezusa Chrystusa. Chrzest nie jest w pierwszym rzêdzie ak-
tem ludzkim, lecz Bo¿ym darem zbawienia dla ludzi, którzy s¹ grzesznikami.
Chrzest nie jest tylko znakiem chrzeœcijañskiego powo³ania, lecz skuteczn¹ ozna-
k¹ ³aski Bo¿ej.

45.  Przez Chrzest zostaje nam darowana nowa relacja z Bogiem, Ojcem, Sy-
nem i Duchem Œwiêtym. W Chrzcie zostajemy zjednoczeni z Jezusem Chrystu-
sem w Jego œmierci i zmartwychwstaniu oraz wszczepieni w Cia³o Chrystusa,
którym jest  Koœció³. Tote¿ Chrzest jest aktem niepowtarzalnym. W tym sakra-
mencie zostaje dany Duch Œwiêty, by odnowiæ ¿ycie ochrzczonego. Wraz z nim
otrzymuje siê odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie. Chrzest jest sakra-
mentem wejœcia nie tylko do okreœlonej denominacji, lecz do œwiêtego katolickie-
go Koœcio³a, dlatego te¿ jest on sakramentem fundamentalnej jednoœci w Chry-
stusie i w jednym Duchu.

46.  Chrzest jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z wiar¹. Duch Œwiêty uzdalnia ludzi
do zdania siê we wierze na obietnicê Bo¿ej ³aski, która znajduje swój wyraz w
sakramencie. Chrzest jest sakramentem pocz¹tku ¿ycia chrzeœcijañskiego i posia-
da trwa³e znaczenie dla naszej nieustannej pokuty i codziennie realizowanego
przebaczenia oraz dla naszego wzrostu we wierze i pos³uszeñstwie. Dobrodziej-
stwami Chrztu s¹ przebaczenie grzechów, ¿ycie i zbawienie. Dobrodziejstwa te
mo¿na utraciæ przez niewiarê i sta³e niepos³uszeñstwo. Tote¿ zarówno luteranie
jak i metodyœci wzywaj¹ do pokuty i nawrócenia ochrzczonych niewierz¹cych,
gdy¿ widz¹ w tym powrót do daru ³aski obiecanego w Chrzcie.

47.  Uznajemy wa¿noœæ wszystkich chrztów dokonywanych w imiê Trójcy
Œwiêtej, przy których u¿ywa siê wody i których udziela siê zgodnie z nakazem i
obietnic¹ Chrystusa. Uznajemy wzajemnie Chrzest udzielany zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi w naszych Koœcio³ach liturgiami chrzcielnymi. Uznajemy Chrzest rów-
nie¿ wówczas, gdy w nadzwyczajnych okolicznoœciach udzielaj¹ go œwieccy.
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48.  Poniewa¿ Chrzest jest zbawczym dzia³aniem Boga, przeto jest on prze-
widziany dla wszystkich ludzi bez wzglêdu na wiek, przymioty duchowe i
inne czynniki. Tote¿ wszyscy ochrzczeni zostaj¹ przyjêci do przymierza z
Bogiem, Koœcio³a Chrystusowego, jako ¿e obietnica Bo¿a odnosi siê do nich
wszystkich.

49.  Chrzest udzielany jest zazwyczaj podczas publicznego nabo¿eñstwa zbo-
rowego przez ordynowanego duchownego. Poza tym jest on zwi¹zany  z wycho-
wawczym zadaniem wspólnoty chrzeœcijañskiej. W ten sposób mo¿na udzieliæ
ochrzczonym wsparcia  w zakresie  wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Wspólnie
uznajemy, jak konieczne dla naszych Koœcio³ów w³aœnie w dzisiejszym zeœwiec-
czonym spo³eczeñstwie jest umacnianie tego wsparcia.

50.  Z drugiej strony istniej¹ miêdzy nami rozbie¿noœci i ró¿nice pogl¹dów
w nastêpuj¹cych punktach:   Zgodnie uwa¿amy, ze wiêŸ cz³owieka z Bogiem,
bliŸnim i samym sob¹ uleg³a zerwaniu  i ¿e ca³a ludzkoœæ dotkniêta jest teraz
grzechem. Metodyœci twierdz¹ jednak, ¿e pojednawcze dzie³o Boga w Chry-
stusie ma skutek wyprzedzaj¹cy i umo¿liwia  pozytywn¹ odpowiedŸ cz³owie-
ka (³aska wyprzedzaj¹ca). Mi³osierne dzia³anie Boga, obdarzaj¹ce ludzkoœæ
zbawieniem, nie jest zwi¹zane z okreœlonymi s³owami lub czynami ludzkimi.
Z tego powodu Chrzest w nag³ej potrzebie jest rzadko praktykowany przez
metodystów. Luteranie przywi¹zuj¹ szczególne znaczenie do Chrztu jako
œrodka koniecznego do zbawienia, gdy¿ widz¹ w nim fundamentalne zastoso-
wanie wobec jednostki zbawienia Bo¿ego w Chrystusie. Nie wi¹¿e siê z tym
jednak przekonanie, ¿e nie ochrzczone niemowlêta pozostaj¹ poza zasiêgiem
mi³oœci Bo¿ej.

51.  Jesteœmy  zgodni co do tego, ¿e Chrzest jest wejœciem do Koœcio³a.
Istnieje jednak miêdzy nami ró¿nica co do sposobu bli¿szego okreœlenia sto-
sunku miêdzy Chrztem a cz³onkostwem w Koœciele. W rozumieniu luterañ-
skim cz³onkostwo w Koœciele uzyskuje siê przez Chrzest. Wiêkszoœæ metody-
stów czyni rozró¿nienie miedzy cz³onkostwem wstêpnym i pe³nym. Pierwsze
uzyskuje siê przez Chrzest, drugie przez wyraŸne dopuszczenie poprzedzone
osobistym wyznaniem wiary. Uzasadnienie tego stanu rzeczy trzeba widzieæ
w historycznej perspektywie, pamiêtaj¹c, ¿e metodyzm, jako ruch przebudze-
niowy, przyjmowa³ czêsto nowych cz³onków po nawróceniu. Z teologicznego
punktu widzenia ta rozbie¿noœæ miêdzy nami wynika z odmiennego rozumie-
nia wiary w odniesieniu do aktu Chrztu. Obu stronom, luteranom i metody-
stom, chodzi o utrzymanie œcis³ego zwi¹zku miêdzy dzia³aniem Boga a wiar¹
cz³owieka. Lecz kiedy metodyœci podkreœlaj¹ koniecznoœæ osobistej wiary dla
uzyskania zbawienia, luteranie uwa¿aj¹ wiarê za ufnoœæ w obietnicê Boga
dan¹ w akcie chrzcielnym.
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B. Eucharystia

52.  Teologia i praktyka eucharystyczna w specyficznych formach metody-
stycznych i luterañskich rozwinê³y siê w oparciu o ró¿ne za³o¿enia i ró¿ne kon-
teksty historyczne. Luteranie zreformowali naukê i praktykê eucharystyczn¹ na
podstawie biblijnego œwiadectwa i w zgodzie z podkreœlaniem priorytetu Ewan-
gelii o wolnej ³asce Boga w Jezusie Chrystusie. Wi¹za³o siê to z krytyk¹ tego, co
uznali oni za b³êdy i fa³szywy rozwój  w póŸnoœredniowiecznej nauce i praktyce
eucharystycznej, jak równie¿ w rozwoju pewnych pogl¹dów w tradycji reformo-
wanej. Rozumienie Eucharystii w metodyzmie ma swoje korzenie w tradycji an-
glikañskiej, która w okresie Reformacji wprowadzi³a nowe liturgie, które znajdo-
wa³y siê pod wp³ywem nauki i liturgii reformatorów. To t³o w tradycji anglikañ-
skiej uzyska³o nowy wyraz w g³êbokiej duchowoœci eucharystycznej Wesley’ów,
znajduj¹cej odbicie w ich pieœniach i kazaniach. Dla metodystów Eucharystia
by³a w ramach przebudzenia ewangelicznego œrodkiem nawrócenia, i ten „ewan-
geliczny” wymiar sakramentu zas³uguje na zainteresowanie ze strony tych, którzy
dzisiaj zajmuj¹ siê ewangelizacj¹.

53.  Obie nasze tradycje uwa¿aj¹ Wieczerzê Pañsk¹ za jeden z fundamental-
nych œrodków ³aski. Podkreœlaj¹ ustanowienie Wieczerzy Pañskiej przez Chry-
stusa, wydany przez Niego nakaz obchodzenia jej a¿ do Jego powrotu i obietni-
cê, któr¹ zwi¹za³ On z t¹ uroczystoœci¹. Luteranie podkreœlaj¹, ¿e celebracja
Eucharystii jest œrodkiem ³aski przez moc stwórczego i obiecuj¹cego S³owa
Chrystusa, metodyœci natomiast podkreœlaj¹, ¿e przez dzia³anie Ducha Œwiête-
go. Dla jednych i drugich jednak S³owo i Duch Œwiêty s¹ elementami sakra-
mentalnego dzia³ania.

54.  Potwierdzamy wspólnie, ¿e Eucharystia jest nie tylko zewnêtrznym, ale
i skutecznym znakiem zbawczej obecnoœci wywy¿szonego Pana Jezusa Chry-
stusa. Jego obecnoœæ jest obecnoœci¹ realn¹ tu i teraz. Jezus Chrystus oddaje siê
nam w Wieczerzy ze wszystkim, co zdzia³a³ dla nas w swoim ¿yciu, œmierci i
zmartwychwstaniu. Pod postaci¹ chleba i wina oferuje On swoje ¿yciodajne
Cia³o i Krew wszystkim, którzy uczestnicz¹ w tej Wieczerzy i przyjmuj¹ Go w
wierze. Podczas gdy obie tradycje wierz¹ w obecnoœæ Chrystusa w ca³ej cele-
bracji eucharystycznej, to luteranie bardziej ni¿ czyni¹ to metodyœci sk³aniaj¹
siê do podkreœlenia prawdziwej, choæ tajemnic¹ okrytej ³¹cznoœci miêdzy Cia-
³em i Krwi¹ Chrystusa a elementami chleba i wina. Jedn¹ z konsekwencji lute-
rañskiego pogl¹du jest to, i¿ zgodnie z nim nawet niewierz¹cy przyjmuj¹ rze-
czywiste Cia³o i Krew Chrystusa, tyle ¿e na swój s¹d. Metodyœci uznaj¹
wprawdzie koniecznoœæ godnego przyjmowania tego sakramentu, mówi¹ jed-
nak wy³¹cznie o wierz¹cych jako o tych, którzy przyjmuj¹ Cia³o i Krew. Jeste-
œmy jednak przekonani, ¿e takie ró¿nice maj¹ mniejsze znaczenie ni¿ istniej¹ca
miêdzy nami zgodnoœæ pogl¹dów.
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55.  W Wieczerzy Pañskiej otrzymujemy odpuszczenie grzechów, zapewnienie
naszego przyjêcia przez Boga ze wzglêdu na Chrystusa. W tym spotkaniu z ¿y-
wym Bogiem zostajemy wzmocnieni w naszej wierze, naszej nadziei i naszej mi-
³oœci, a nasza wspólnota z Panem Koœcio³a i z cz³onkami Jego Cia³a zostaje od-
nowiona i pog³êbiona. Wierzymy, ¿e dziêki Duchowi  Œwiêtemu mamy udzia³ w
Eucharystii i uzyskujemy pewnoœæ, ¿e przyjmujemy rzeczywiœcie Jezusa Chry-
stusa, który jest obecny dla nas wraz ze swoimi dobrymi darami dla ¿ycia tego
œwiata i dla nadziei na przysz³y œwiat. Wzmocnieni tym spo¿ywaniem zostajemy
ponownie wys³ani do œwiata, aby staæ siê znowu pos³añcem i s³ug¹ mi³oœci Bo¿ej
przez zaanga¿owanie na rzecz pokoju, sprawiedliwoœci i pojednania poœród kon-
fliktów, walk i nadziei naszego œwiata i naszych czasów.

56.  Przemiany w nauce i praktyce eucharystycznej maj¹ w obu naszych trady-
cjach wyznaniowych dosyæ podobny przebieg. Wzrasta czêstotliwoœæ celebrowania
Wieczerzy Pañskiej. Uznajemy, ¿e nabo¿eñstwo S³owa i Sakramentu jest centraln¹
czynnoœci¹ kultow¹ wspólnoty chrzeœcijañskiej. Rodzi siê nowa œwiadomoœæ kor-
poracyjnego charakteru tej czynnoœci kultowej, wyra¿aj¹cej i urzeczywistniaj¹cej
wspólnotê (koinonia) z Jezusem Chrystusem i miêdzy sob¹. Dostrzegamy w Eucha-
rystii antycypacjê Królestwa Bo¿ego, wi¹¿e siê z tym wyzwanie wobec niesprawie-
dliwych stosunków w œwiecie, w którym ¿yjemy, gdy¿ w uroczystoœci tej wzrok
kierujemy na œwiat, w którym ludzie s¹ rzeczywiœcie pojednani ze sob¹, dziel¹c siê
sprawiedliwie i hojnie z wszystkimi darami Bo¿ymi. Uzyskujemy te¿ nowe zrozu-
mienie charakteru Eucharystii jako aktu pochwa³y i dziêkczynienia za wszystko, co
otrzymaliœmy od Boga w  dziele stworzenia i w trakcie  Jego ³askawej dzia³alnoœci,
która trwaæ bêdzie  a¿ do dnia, w którym stworzy  On nowe niebo i now¹ ziemiê.

V. Zadanie misyjne Koœcio³a

A. Ewangelizacja

57.  Koœció³ otrzyma³ radosn¹ misjê zwiastowania wszystkim ludziom Ewan-
gelii (Mt 28, 18-20). Przeto w s³u¿bie Koœcio³a chrzeœcijañskiego wobec œwiata
misja ta otrzymuje najwy¿szy priorytet. Metodyzm by³ czêœci¹ ewangelicznego
przebudzenia w XVIII stuleciu w Anglii. Jego szczególne zadanie misyjne pole-
ga³o zawsze  na tym, aby byæ ruchem ewangelizacyjnym i misyjnym w ³onie
Koœcio³a powszechnego i wzywaæ wszêdzie ludzi, w ich zró¿nicowanych sytu-
acjach ¿yciowych, do wiary i do uœwiêcenia serca i ¿ycia. Dla luteranizmu
wszechstronne podkreœlenie zwiastowania Ewangelii w S³owie, Sakramencie i
czynie oznacza potê¿ny impuls misyjny i ewangelizacyjny w ³onie tej tradycji.
Przy okazji metodyœci mog¹ siê czegoœ nauczyæ od luterañskiego d¹¿enia do ja-
snego wyra¿ania Ewangelii, natomiast luteranie mog¹ uzyskaæ od metodystów
impuls do przekszta³cenia swego ewangelizacyjnego impetu w czyn.
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58.  Ewangelizacja œwiata jest planem Bo¿ym, w którym uczestnicz¹ ludzie.
Jezus Chrystus, wielki misjonarz Bo¿y dla zgubionego œwiata, by³ najwy¿szym
objawieniem serca Bo¿ego i wyrazem Bo¿ej mi³oœci. Ewangelizacja jest w rze-
czywistoœci bij¹cym sercem Boga! Bóg posy³a chrzeœcijañskich uczniów jako
misjonarzy do œwiata.

59.  Zwiastowanie oznacza zapowiedŸ – zapowiedŸ Bo¿ej oferty i zaproszenia,
które maj¹ stale swój oœrodek w Jezusie Chrystusie. Zwiastowanie Bo¿e nie ogra-
nicza siê tylko do s³ów.  Jest ono zapowiedzi¹ wyzwolenia i wybawienia. Zapo-
wiedŸ Bo¿ego wezwania mi³oœci i Jego oferty przebaczenia czeka na odpowiedŸ
ze strony pokuty, wiary i pos³uszeñstwa w mi³oœci.

60.  Dzia³anie Ducha Bo¿ego w naszym œwiecie wspó³czesnym ujawnia siê
tam, gdzie ludzie s¹ prowadzeni do wiary w Boga. W wielu miejscach roœnie
liczba cz³onków Koœcio³a. W innych miejscach, gdzie Koœcio³y prze¿ywaj¹ uby-
tek swoich cz³onków, dochodzi jednoczeœnie do ponownego odkrycia Ewangelii
jako orêdzia misyjnego, które wiedzie do odnowionego zwiastowania mi³oœci
Bo¿ej. W wielu miejscach przynale¿noœæ do Koœcio³a ³¹czy siê z k³opotami lub
przeœladowaniem. Ale i tam prze¿ywamy czêsto odnowion¹ moc wiary, która
wiedzie do misyjnego œwiadectwa.

61. Duchowy klimat epoki sprzyja³ niekiedy postêpowi misji chrzeœcijañskiej,
ale jeszcze czêœciej j¹ utrudnia³. W dzisiejszym œwiecie do takich wrogich elemen-
tów nale¿¹: sekularyzm spo³eczeñstwa, zw³aszcza w œwiecie zachodnim; szerzenie
sceptycyzmu i niewiary oraz nieufnoœæ wobec tradycyjnych struktur i form wyra¿a-
nia religii; istnienie wielkich systemów politycznych, które w zdeklarowany sposób
opieraj¹ siê na ateizmie materialistycznym (liberalny kapitalizm i marksizm), jak
równie¿ obojêtnoœæ wobec wartoœci duchowych, która wyrasta z wypaczeñ stechni-
cyzowanego spo³eczeñstwa dobrobytu. W innych czêœciach œwiata g³êboka depra-
wacja spo³eczna i polityczna, po³¹czona z zaniedbaniami  Koœcio³ów w dziedzinie
zaanga¿owania na rzecz wolnoœci i sprawiedliwoœci, doprowadzi³y do kryzysu za-
ufania miêdzy Koœcio³em misyjnym  a tymi, którzy  jego orêdziu przys³uchuj¹ siê z
nieufnoœci¹, gdy¿ jego g³oszeniu towarzyszy  u³omne œwiadectwo chrzeœcijañskie.
W ostatnich latach nowe kulty i nowe religie prowadzi³y kampaniê misyjn¹, która z
jednej strony  wywo³ywa³a g³êbokie wra¿enie, z drugiej zaœ zawiera³a elementy
prowokacji. Fakt, ¿e du¿a liczba zwolenników innych religii jest rozproszona dzi-
siaj po ca³ej Europie, zmusi³ kraje, uchodz¹ce dotychczas nominalnie za kraje
chrzeœcijañskie,  do postawienia sobie powa¿nych pytañ. Gdy  wszystkie te aspekty
rozpatrujemy ³¹cznie, wówczas mamy do czynienia z problemami, których zasiêg
prawdopodobnie ulegnie jeszcze poszerzeniu.

62.  Gdy czytamy modlitwê naszego Pana w Ewangelii wed³ug Jana rozdzia³
XVII, wówczas uœwiadamiamy sobie bardzo wyraŸnie nasze zobowi¹zanie do
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dawania wspólnego œwiadectwa o Ewangelii. Odkrywamy z radoœci¹, ¿e w zakre-
sie rozumienia ewangelizacji reprezentujemy zasadnicz¹ zgodnoœæ pogl¹dów,
mimo ¿e w obu naszych tradycjach wystêpuje wieloœæ form i postaci.

63.  A wszystko to jest z Boga, który nas pojedna³ z sob¹ przez Chrystusa i po-
ruczy³ nam s³u¿bê pojednania (...) Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo spra-
wujemy (...); w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie siê z Bogiem (2 Kor
5,18nn.). Nie ma w¹tpliwoœci co do tego, jakie jest zadanie wszystkich chrzeœci-
jan w œwiecie. Jesteœmy pos³ani, aby codziennie wszystkim ludziom przynosiæ
orêdzie o ich pojednaniu z Bogiem.

64.  Zwiastujemy to orêdzie pojednania i zapraszamy ludzi, aby przyjmowali
zbawienie przez wiarê. Nie ma innej drogi ni¿ pok³adanie zaufania w Bo¿e dzia-
³anie na krzy¿u i podczas zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ewangelizacja
jest apelem do ludzi, by wierzyli w Chrystusa. Bêd¹c przez wiarê wszczepieni w
Jego Cia³o, otrzymujemy w darze wizjê œwiata, za który On umar³, i ³¹czymy siê
z Nim w mi³oœci do wszystkich ludzi. Bo mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Œwiêtego (Rz 5,5).

65.  Gdy orêdzie Chrystusa zostaje przyjête we wierze, nastêpuje nawrócenie
cz³owieka, który odt¹d ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowuje w³adzy Pana. To do-
œwiadczenie jest opisane równie¿ w Biblii jako nowe narodzenie, wraz z którym
zaczyna siê nowe ¿ycie w roli uczniów Chrystusa. Z tego wyrasta ¿ycie w Duchu.

66.  Celem ewangelizacji jest oddzia³ywanie na to, aby ludzie w tym ¿yciu
weszli we wspólnotê z Bogiem a w ¿yciu przysz³ym uzyskali zbawienie wiecz-
ne. Pilna potrzeba ewangelizacji wynika zarówno z naszego pos³uszeñstwa wo-
bec nakazu Bo¿ego jak i z naszej œwiadomoœci sprawiedliwego s¹du Boga nad
grzeszn¹ ludzkoœci¹. W Chrystusie Bóg usprawiedliwi³ bezbo¿nych, obdarzaj¹c
wszystkich,  którzy wierz¹ i zostali ochrzczeni, skruch¹ niezbêdn¹ do odpusz-
czenia grzechów. Usprawiedliwienie to oznacza, ¿e jesteœmy przyjêci po wyro-
ku Bo¿ym, ¿e  jesteœmy wybawieni do s³u¿by Bo¿ej w tym œwiecie i ¿e w przy-
sz³ym œwiecie ominie nas gniew Bo¿y. Ten przysz³y aspekt ¿ycia poza granic¹
œmierci jest elementem orêdzia biblijnego i ma coœ do powiedzenia tak¿e dzi-
siejszemu ¿yciu.

67.  Stanie siê wiernym uczniem Jezusa Chrystusa ma konsekwencje dla stylu
¿ycia w spo³eczeñstwie. Chrzeœcijanie s¹ wezwani, aby stali siê œwiadomymi
odpowiedzialnoœci, aktywnymi i krytycznymi cz³onkami spo³eczeñstwa, w któ-
rym ¿yj¹, i to niezale¿nie od tego, czy wk³ad, który wnosz¹,  spotyka siê lub nie
spotyka z pozytywnym oddŸwiêkiem. Trzeba dziœ odzyskaæ biblijne rozumienie
zbawienia, charakteryzuj¹ce siê odwa¿n¹ zapowiedzi¹ ostatecznej w³adzy Boga
nad wszystkimi idolami i systemami  panowania i zale¿noœci. Tak jak Izajasz i
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Psalmista Bo¿y zapowiadali wybawienie jako krytykê absolutyzacji w³adzy
przez pañstwo asyryjskie i neobabiloñskie, tak równie¿ dzisiaj  prorockie œwia-
dectwo chrzeœcijañskie jest krytyk¹ wszystkich systemów i struktur, które uci-
skaj¹ ludzi, wyzyskuj¹ biednych, nie przestrzegaj¹ praw ludzkich i usprawiedli-
wiaj¹ przemoc. Tote¿ zwiastowanie wybawienia bêdzie prowadziæ stale do kon-
fliktu miêdzy œwiadectwem chrzeœcijañskim a tego rodzaju si³ami.

68.  Musimy te¿ sobie postawiæ pytanie, w jaki sposób mówiæ o wybawieniu
œwiata w sytuacji dzisiejszej, gdy stoimy przed groŸb¹ ewentualnego Holokaustu
nuklearnego. W rozwi¹zywaniu tej kwestii mo¿na by wykorzystaæ luterañskie ro-
zumienie „dwóch pañstw”, gdy¿ w nauce tej dochodzi do g³osu dobry plan Boga
dla Jego œwiata. W œwiecie doczesnym bêdzie zawsze istnia³a walka miêdzy do-
brem a z³em. Ca³kowite i ostateczne urzeczywistnienie woli Bo¿ej dokona siê na
S¹dzie Ostatecznym, tj. poza granicami naszego œwiata. Mimo to jednak chrze-
œcijanie s¹ wezwani do przenikania œwiata niczym sól, œwiat³o i zaczyn i w miarê
mo¿liwoœci do urzeczywistniania woli Bo¿ej w spo³eczeñstwie w kontekœcie hi-
storii. Mi³oœæ  i zwyciêstwo Boga objawione  w Jezusie Chrystusie dodaj¹ nam
mocy, nadziei i radoœci dla naszych dzia³añ i zadañ spo³ecznych; jednym z nich
jest jednoœæ w realizacji naszego nakazu misyjnego.

B. Dzisiejsze formy ewangelizacji

69.  Nowy Testament przedstawia nam formê ewangelizacji w specyficznych
ramach i kontekœcie kulturowym. Syn Bo¿y „rozbi³ wœród nas swój namiot”, by-
œmy zostali wybawieni. S³owo Bo¿e, które sta³o siê cia³em w Jezusie Chrystusie,
jest najlepszym przyk³adem „kontekstualizacji”. Dla nas zwiastowanie tej Ewan-
gelii mo¿e siê wi¹zaæ z adaptacj¹  liturgii, ubioru, jêzyka, muzyki i innych form
wypowiedzi. Istotne jest to, aby zwracaæ siê do  ludzi jako do osób, z czym wi¹¿e
siê gotowoœæ do wys³uchiwania ich próœb i respektowania ich to¿samoœci kulturo-
wej. Treœæ Ewangelii jest „dana z góry”; forma nauczania, zwiastowania i s³u¿e-
nia dostosowuje siê do danej sytuacji.

70.  Do form ewangelizacji, które jednak nie wszêdzie znajd¹ takie samo za-
stosowanie, mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce:

– Istotne znaczenie dla ewangelizacji ma wspólnota kultowa. Wierz¹cy, którzy
przez udzia³ w ¿ywym nabo¿eñstwie zostali na nowo wzmocnieni w swoim œwia-
dectwie o Chrystusie, udaj¹ siê do œwiata, gdzie wobec niewierz¹cych, przez swoje
postêpowanie i wyraziste œwiadectwo, manifestuj¹ mi³oœæ Boga. Po tym wszyscy
poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie (J 13,35).

– Aposto³owie wzywali wierz¹cych do przyjêcia Chrztu. Chrzest jest jed-
nym ze œrodków, przez który Bóg obdarza swoj¹ ³ask¹  i manifestuje, ¿e Jego
wielka mi³oœæ jest wa¿nym elementem ewangelizacji. Ewangelizacja musi siê
zwracaæ  tak¿e do ochrzczonych, którzy przestali korzystaæ  z wszystkich
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tych dobrodziejstw, którymi zostali obdarzeni podczas Chrztu, aby odnaleŸli
sw¹ drogê do Koœcio³a, jego sakramentów i do ¿ycia chrzeœcijañskiego w
Duchu Œwiêtym.

– Osobiste œwiadectwo, za którego pomoc¹ chrzeœcijanie dziel¹ z innymi
swe doœwiadczenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, jest niezbêdne dla ¿ycia
chrzeœcijañskiego. W Nowym Testamencie mo¿na znaleŸæ wiele przyk³adów na
to, jak jêzyk i formy myœli zostaj¹ dopasowane do ró¿nych s³uchaczy (np. ¯y-
dów, Greków, Samarytan i pogan).

– S³u¿ba, w której wyra¿a siê troska chrzeœcijañska o ca³ego cz³owieka, by³a
instrumentem ewangelizacji we wszystkich epokach dziejów Koœcio³a.

– Apel do wszystkich ludzi, aby swoje sprawy  powierzyli Bogu, znajduj¹c w
tym prawdziwe cz³owieczeñstwo, godnoœæ i orientacjê ¿yciow¹, sprawia, ¿e coraz
wiêksza liczba odpowiedzialnych mê¿czyzn i kobiet staje siê œwiadkami i s³ugami.
Fakt ten ma szczególne znaczenie dla m³odych ludzi w wielu czêœciach œwiata.

– Przez chrzeœcijañskie aszramy (np. w Indiach) Ewangelia dociera do nie-
chrzeœcijan za poœrednictwem „rodzimych”  metod. Dzieci chrzeœcijañskie i nie-
chrzeœcijañskie dowiaduj¹ siê czegoœ o Panu Jezusie Chrystusie, uczestnicz¹c w
aszramach we wspólnym ¿yciu religijnym; w ten sposób wywiera siê wp³yw na
ca³e rodziny.

– Wysi³ki na rzecz wspierania odnowionej duchowoœci i autentycznego identy-
fikowania siê z ludŸmi maj¹ w ka¿dym spo³eczeñstwie fundamentalne znaczenie
dla œwiadectwa Ewangelii. Wi¹¿e siê z tym wspó³praca z wszystkimi chrzeœcijana-
mi zmierzaj¹ca do wzmocnienia chrzeœcijañskiego sumienia w spo³eczeñstwie.

– Kampanie ewangelizacyjne by³y od dawna skuteczn¹ form¹ zwiastowania
Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie w ramach wielkich zgromadzeñ.

– Podczas zwiastowania Ewangelii o Jezusie jako Zbawicielu i Panu Œwiata
okazuje siê tak¿e, ¿e Jezus Chrystus i ci, którzy id¹ Jego œladem, wchodz¹ w kon-
flikt z wszystkimi si³ami, które sprzeciwiaj¹ siê planowi Bo¿emu dla œwiata. Ko-
œció³ wyznaje, ¿e Jezus w swoim zmartwychwstaniu odnosi zwyciêstwo nad tymi
si³ami, równie¿ nad œmierci¹.

71.  Czêsto podczas ewangelizacji dochodzi do odkrycia nowych si³ przy-
wódczych dla Koœcio³a. Naturalne uzdolnienia do sprawowania funkcji przy-
wódczych, dotychczas ukryte lub nie wykorzystane, zostaj¹ oddane w s³u¿bê
Chrystusowi.

72.  Ewangelizacja jest istotnym elementem zadania misyjnego Koœcio³a. Jej
definicja nie mo¿e siê ograniczaæ tylko do metody. Sama Ewangelia ma decydu-
j¹ce znaczenie dla tego, co siê mówi i jak siê to przekazuje w s³owie i czynie.
Gdy luteranie i metodyœci podejmuj¹ gorliwe starania zmierzaj¹ce do sprostania
ewangelizacyjnemu zadaniu, musz¹ badaæ stale wszystkie œrodki w œwietle jasno
pojmowanej Ewangelii. W ten sposób myœl teologiczna ponosi odpowiedzialnoœæ
wobec wielkiego zadania misyjnego, a metody ewangelizacyjne musz¹ harmoni-
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zowaæ z teologiczn¹ refleksj¹. Nasza ewangelizacja mo¿e dokonywaæ siê przez
s³owo mówione lub drukowane, prezentacje wizualne lub teatralne, przypowieœci,
dobre uczynki mi³oœci bliŸniego, wzorowe ¿ycie rodzinne, a niekiedy przez mil-
cz¹ce œwiadectwo i cierpienie.

C. Etyka chrzeœcijañska we wspó³czesnym œwiecie

73.  Luteranie i metodyœci, jako chrzeœcijanie zwi¹zani z tradycj¹ Reformacji,
daj¹ œwiadectwo  Ewangelii o  Bo¿ym wyzwoleniu ludzkoœci i ca³ego stworzenia
w Jezusie Chrystusie; mówi nam ona, ¿e Bóg ze wzglêdu na Niego  usprawiedli-
wia bezbo¿nych. To dzia³anie Boga zrywa niewol¹ce wiêzy grzechu, obdarzaj¹c
nowymi mo¿liwoœciami ¿yciowymi, tote¿ ma ono podstawowe znaczenie dla
wszelkiej wynikaj¹cej z tego opisu etyki chrzeœcijañskiej. Z tej perspektywy po-
stawa moralna cz³owieka nie jest nigdy rozumiana jako wysi³ek, który chce za-
s³u¿yæ na ³askê Bo¿¹, ani te¿ pos³uszeñstwo wobec przykazañ Bo¿ych nie jest
rozumiane jako droga do zbawienia. Etyka chrzeœcijañska opiera siê na radoœci
zbawienia w Jezusie Chrystusie.

74.  W metodyzmie i luteranizmie  maj¹ wysokie notowania radoœæ i wolnoœæ
¿ycia chrzeœcijañskiego. Wesley i Luter, œwiadomi grzesznoœci cz³owieka, opisy-
wali nieustannie wolnoœæ ¿ycia chrzeœcijañskiego, opart¹  na umacniaj¹cym i
uœwiêcaj¹cym dzia³aniu Ducha Œwiêtego. Chrzeœcijanie – jako jednostki i jako
wspólnota – s¹ wezwani do dawania œwiadectwa i do s³u¿enia w sferze ¿ycia pry-
watnego i publicznego. Tote¿ luteranie i metodyœci wyznaj¹ wspólnie, ¿e funda-
mentem etyki chrzeœcijañskiej jest oparte na zaufaniu pos³uszeñstwo wobec
Boga. Od innych etyk ró¿ni siê ta etyka tym, ¿e reaguje z wiar¹ na S³owo Bo¿e, a
za dar Boga uznaje wolnoœæ realizowan¹ pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego.

75.  Zgodnie ze stanowiskiem metodystycznym, m¹droœæ Boga ukazuje siê w
œwiecie naturalnym, dla  którego  Bóg stworzy³ przepisy prawne. Istota Bo¿a obja-
wiona w Jezusie Chrystusie jest Ÿród³em uniwersalnego prawa moralnego. Bóg
przez ³askê wyprzedzaj¹c¹, uniwersalne dzie³o Chrystusa, da³ grzesznemu cz³owie-
kowi sumienie. Tak wiêc nawet tzw. „cz³owiek naturalny” wyposa¿ony jest w zdol-
noœæ oceny moralnej zarówno na p³aszczyŸnie ¿ycia osobistego jak i spo³ecznego.

Równie¿ luteranie uwa¿aj¹, ¿e wszyscy ludzie maj¹ œwiadomoœæ tego, co
s³uszne i nies³uszne zgodnie z prawem Bo¿ym, równie¿ jako grzesznicy s¹ oni w
stanie wype³niaæ wolê Bo¿¹ w ró¿ny sposób, tyle ¿e ich œwiadomoœæ moralna ma
swoje granice. Obie koncepcje umo¿liwiaj¹ chrzeœcijanom dyskusjê i wspó³pracê
z innymi w kwestiach etycznych.

76.  Zarówno Luter jak i Wesley uwa¿ali, ¿e pos³uszeñstwo chrzeœcijañskie to coœ
wiêcej ni¿ przyjmowanie konwencjonalnych form postêpowania moralnego. Obaj
prowadzili bez koñca walkê przeciw sp³aszczeniu norm etycznych. Troska Lutra o
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edukacjê etyczn¹ w zborach sk³oni³a go do napisania katechizmów, które s³u¿y³y za-
razem jako korektywa w odniesieniu do dewaluacji powo³ania na obszarze ¿ycia
œwieckiego i jako opis praktykowania wolnoœci chrzeœcijañskiej. W czasach We-
sley’a, gdy ludzie uginali siê pod ciê¿arem ogromnych przemian spo³ecznych i obo-
jêtnoœci moralnej, metodyœci uznali swoje powo³anie do s³u¿by mi³oœci wobec swo-
ich bliŸnich i do dawania ¿ywego œwiadectwa o woli Boga w spo³eczeñstwie. Ich
wysokie wymagania moralne i cnoty osobiste prowadzi³y niekiedy do konfliktu a na-
wet do przeœladowania ze strony niewierz¹cych lub nominalnych chrzeœcijan.

77.  S³u¿ba chrzeœcijañska, praktykowanie mi³oœci bliŸniego, pos³uszeñstwo i
naœladowanie (Chrystusa) s¹ zakorzenione w przykazaniach Bo¿ych i Jego jedna-
j¹cej mi³oœci, poœwiadczonej w Piœmie Œwiêtym i objawionej w Jezusie Chrystu-
sie, który nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i oddaæ swe ¿ycie na
okup za wielu (Mk 10,45). Chrzeœcijanie i wspólnoty chrzeœcijañskie, kieruj¹c siê
normami biblijnymi i uwa¿n¹ mi³oœci¹ bliŸniego,  wezwani s¹ do zbadania, co
jest wol¹ Bo¿¹, co jest dobre, mi³e i doskona³e (Rz 12,2). Chrzeœcijañskie normy
etyczne nie s¹ po prostu zbiorem regu³ lub przepisów. W okreœlonej czêœci œwiata
albo w okreœlonym spo³eczeñstwie lub kulturze chrzeœcijanie nie mog¹ domagaæ
siê, aby wszyscy pozostali trzymali siê wszystkich ich tradycji lub praktyk moral-
nych. Mimo to jednak istniej¹ podstawowe wytyczne i cele zobowi¹zania chrze-
œcijañskiego, które maj¹ uniwersalne znaczenie i umo¿liwiaj¹ wspólne obejmuj¹-
ce ca³y œwiat chrzeœcijañskie œwiadectwo i s³u¿bê.

78.  Luteranie i metodyœci pojmuj¹  powo³anie Koœcio³a  w spo³eczeñstwie w
œwietle Bo¿ej historii zbawienia w Chrystusie. Usprawiedliwienie przez wiarê wy-
maga zaanga¿owania na rzecz bliŸniego. Jako ci, których Bóg wyzwoli³, chrzeœci-
janie znajduj¹ swe najszczytniejsze powo³anie w s³u¿bie na rzecz bliŸniego.

79. Wiele wartoœci i praktyk etycznych chrzeœcijanie dziel¹ z ludŸmi dobrej woli,
kieruj¹cymi siê powa¿nymi zasadami moralnymi, tote¿ chêtnie uznaj¹, jak wiele za-
wdziêczaj¹ innym wysokim wartoœciom etycznym (por. zastosowanie przez Paw³a w
Liœcie do Galacjan rozdzia³ 5 „katalogu wystêpków i cnót”). Chrzeœcijanie, w okre-
œlonych okolicznoœciach, bêd¹ siê solidaryzowaæ z bardzo ró¿nymi grupami, anga¿u-
j¹cymi siê na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i pojednania. Niekiedy bêd¹ nosiæ styg-
mat odrzucenia wraz z tymi, którzy wskutek zaanga¿owania moralnego wchodz¹ w
konflikt z autorytetami bêd¹cymi w posiadaniu w³adzy. Z drugiej strony podejmuj¹
oni krytykê i stawiaj¹ pod znakiem zapytania inne koncepcje ¿ycia ludzkiego, gdy¿
jako wspólnoty wierz¹cych zaczynaj¹ siê identyfikowaæ ze sposobem myœlenia, który
by³ w³aœciwy Chrystusowi. Ucz¹c siê od Jezusa Chrystusa, Pana Koœcio³a, który by³
pos³uszny a¿ do œmierci, chrzeœcijanie dochodz¹ tak¿e do przekonania, ¿e celami ¿y-
cia nie s¹ przywileje, korzyœæ w³asna lub w³adza, lecz s³u¿ba oparta na mi³oœci chrze-
œcijañskiej i ofiarowaniu samego siebie. Te cele stoj¹ w jaskrawej sprzecznoœci do tak
bardzo cenionych w œwiecie standardów, jak w³adza i sukces materialny.
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80.  Luteranie i metodyœci s¹ zgodni co do tego, ¿e logicznym nastêpstwem
usprawiedliwienia przez wiarê jest indywidualne i wspólne zaanga¿owanie na rzecz
potrzebuj¹cych. ¯ycie w Chrystusie obejmuje ten rodzaj s³u¿by. Tote¿ Koœció³ two-
rzy instytucje i programy – lub namawia do tego organizacje œwieckie – w celu
przyjœcia z bezpoœredni¹ pomoc¹ ludziom. Koœció³ interesuje siê tak¿e bie¿¹c¹ poli-
tyk¹, próbuj¹c wywrzeæ na ni¹ wp³yw w takich kwestiach, jak wojna i pokój, ra-
sizm, prawa cz³owieka, prawa kobiet i dzieci, dystrybucja zasobów ziemi, ekologia
i inne sprawy ¿ycia publicznego, które dotycz¹ jakoœci ¿ycia na wszystkich obsza-
rach Bo¿ego stworzenia. Wyznajemy, ¿e czêsto dopuszczaliœmy do powstawania
sytuacji, w której nasze Koœcio³y ¿y³y raczej w wygodnej niewoli kulturowej za-
miast ryzykowaæ niepopularnoœæ i napiêcia wewnêtrzne. Potwierdzamy, ¿e z naœla-
dowaniem Chrystusa ³¹czy siê sprawowanie szafarstwa nad zasobami indywidual-
nymi i wspólnotowymi, po³¹czone ze sta³¹ walk¹ o pokój i sprawiedliwoœæ.

81.  S³u¿ba i pos³uszeñstwo chrzeœcijañskie w swojej orientacji spo³ecznej
d¹¿¹ do zachowania i wspierania dobrobytu spo³eczeñstw oraz do przezwyciê¿e-
nia ich s³aboœci i niedostatków. W ten sposób maj¹ chrzeœcijanie s³u¿ebny udzia³
w podtrzymuj¹cym i zachowuj¹cym dzia³aniu Boga w œwiecie. Czyni¹c to wspól-
nie podkreœlamy, ¿e sprawiedliwoœæ Bo¿a objawi³a siê w usprawiedliwiaj¹cym
cierpieniu i œmierci Jezusa Chrystusa. W ten sposób Bóg w Chrystusie przezwy-
ciê¿y³ ludzkie i kosmiczne si³y z³a. Dziêki temu chrzeœcijanie, wolni od strachu  i
w g³êbokiej ufnoœci w ostateczne urzeczywistnienie zwyciêstwa Chrystusa,  po-
siadaj¹ zdolnoœæ  walki z mocami œmierci i zniszczenia.

VI. Propozycje na przysz³oœæ

82.  Na zakoñczenie naszego drugiego spotkania (Bristol, 1980) powiedzieli-
œmy: Wa¿ne jest to, ¿e odbywaj¹ siê rozmowy miêdzy przedstawicielami dwu tra-
dycji jednego, œwiêtego, katolickiego Koœcio³a. Chodzi tu o tradycje, które ze
wzglêdów historycznych i potrzeb dnia dzisiejszego winny ze sob¹ rozmawiaæ (...)
Stwierdziliœmy te¿ podobieñstwa jak i ró¿nice, a znajduj¹ca siê przed nami przy-
sz³oœæ przedstawia siê obiecuj¹co. Chocia¿ nasza praca jako Komisji Wspólnej
koñczy siê w 1984 r., jesteœmy przekonani o tym, ¿e dialog luterañsko-metody-
styczny, zaanga¿owanie diakonackie, wspólnota eucharystyczna i widzialna jed-
noœæ maj¹ wielce obiecuj¹c¹ przysz³oœæ.

83.  Pragn¹c ten dialog rozszerzyæ, przekazujemy tê „Wspóln¹ deklaracjê” na-
szym Koœcio³om cz³onkowskim. Mamy nadziejê, ¿e zajmowanie siê t¹ deklaracj¹
na wydzia³ach i w seminariach teologicznych jak równie¿ przez zainteresowa-
nych œwieckich i pastorów doprowadzi do pog³êbionego postrzegania drugiej tra-
dycji oraz do lepszego zrozumienia wzajemnego w dziedzinie teologii, duchowo-
œci i historycznego apostolatu.
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84.  Mo¿emy zaœwiadczyæ, ¿e dyskusja ekumeniczna pomaga nam tak¿e lepiej
poznaæ i zrozumieæ w³asn¹ tradycjê koœcieln¹. Staraj¹c siê zerwaæ mury, które
oddziela³y chrzeœcijan od siebie, jesteœmy zmuszeni zdefiniowaæ j¹dro naszej
w³asnej to¿samoœci koœcielnej. Tak wiêc dialog ekumeniczny dostarcza podwój-
nego b³ogos³awieñstwa: wiêksz¹ mi³oœæ do w³asnego Koœcio³a i jednoczeœnie do
innych Koœcio³ów.

85.  Z radoœci¹ odnotowaliœmy rozmowy luterañsko-metodystyczne na p³asz-
czyŸnie regionalnej. Pomoc¹ w naszej pracy by³a deklaracja na temat Chrztu, bê-
d¹ca rezultatem rozmów przeprowadzonych w USA. Mamy nadziejê, ¿e takie
kontakty bêd¹ kontynuowane miêdzy obu naszymi wspólnotami œwiatowymi oraz
¿e z rezultatów naszej pracy korzystaæ bêd¹ uczestnicy dialogów regionalnych.

86.  Po rozpoczêciu naszego dialogu Komisja Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady
Koœcio³ów opublikowa³a dokument w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania
duchownego”. Chocia¿ dokument ten nie by³ przedmiotem naszych formalnych dys-
kusji, to jednak stwierdzamy podobieñstwa miêdzy niektórymi naszymi wnioskami
koñcowymi  a wnioskami, do jakich dosz³a ta wa¿na teologiczna deklaracja konwer-
gencji. Popieramy apel, aby Koœcio³y ustosunkowa³y siê do tego dokumentu.

87.  Wzywamy usilnie do podejmowania rozmów lokalne wspólnoty metody-
styczne i luterañskie. Oczekujemy, ze pastorzy zorganizuj¹ wspólne ko³a dyskusyj-
ne, które zajm¹ siê analiz¹ niniejszego tekstu lub czytaniem i dyskutowaniem wy-
branych pism Lutra i Wesley’a. Mo¿na by tak¿e rozwa¿yæ regularne spotkania pa-
storów przygotowuj¹cych kazania w celu wspólnej egzegezy lekcjonariusza.
Oczekujemy, ¿e nasze Koœcio³y zatroszcz¹ siê o wzajemn¹ wymianê ambony i o³ta-
rza oraz bêd¹ sobie udzielaæ goœciny przy Stole Pañskim. Zachêcamy do wykorzy-
stywania pastorów luterañskich dla zinterpretowania luteranizmu wobec grup meto-
dystów œwieckich, a duchownych metodystycznych do objaœniania w³asnej tradycji
parafiom luterañskim. Pilnie zalecamy tworzenie grup œwieckich z³o¿onych z lute-
ranów i metodystów w celu wspólnego czytania Biblii, pism Lutra i Wesley’a, do-
kumentów konfesyjnych i doktrynalnych, a tak¿e w celu organizowania wspólnych
modlitw i nabo¿eñstw. Czynniki odpowiedzialne za sprawy nauczania w obu na-
szych Koœcio³ach wzywamy do przygotowania dla grup lokalnych pomocy studyj-
nych dotycz¹cych tematyki, jaka by³a rozwa¿ana w ramach naszego dialogu. Wzy-
wamy Koœcio³y metodystyczne i luterañskie do podjêcia inicjatyw w ramach lokal-
nych ekumenicznych organizacji diakonackich i do przejêcia wspólnego
kierownictwa tam, gdzie dopiero trzeba stworzyæ tego rodzaju organizacjê.

88. Istniej¹ jeszcze pewne zagadnienia, które naszym zdaniem wymagaj¹ dalszych
badañ i refleksji. Szczególnie takie tematy, jak opatrznoœæ i nauka o dwóch pañstwach,
pewne aspekty antropologii i  formy jednoœci, wymagaj¹ dalszego przestudiowania.
Mamy nadziejê, ¿e zagadnienia te zostan¹ podjête w odpowiednich ramach.
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VII. Zalecenia

89.  Celem dialogu by³o od samego pocz¹tku przyjœcie z pomoc¹ Koœcio³om
metodystycznym i luterañskim w osi¹gniêciu wiêkszej spo³ecznoœci w sprawach
wiary, œwiadectwa i s³u¿by. Spo³ecznoœæ ta (fellowship) znajduje widzialny wyraz
w pe³nej wspólnocie sakramentalnej (communion).

90.  Uznajemy z wdziêcznoœci¹, i¿ nasz dialog przybli¿y³ nas powa¿nie do
tego celu, gdy¿ mogliœmy stwierdziæ istnienie miêdzy nami du¿ej zgodnoœci i
konwergencji pogl¹dów. Uwa¿amy, i¿ zgodnoœæ pogl¹dów uzyskana w tej dysku-
sji teologicznej upowa¿nia nas do poczynienia nastêpuj¹cych zaleceñ:

91. (1) Zalecamy naszym Koœcio³om podjêcie kroków umo¿liwiaj¹cych og³o-
szenie i ustanowienie pe³nej wspólnoty S³owa i sakramentów. Zalecamy naszym
Koœcio³om, aby poczyni³y pierwszy i wa¿ny krok na tej drodze, og³aszaj¹c ofi-
cjalnie wymianê ambony i wzajemn¹ goœcinnoœæ przy Stole Pañskim. Cieszy nas
fakt, ¿e niektóre Koœcio³y ju¿ praktykuj¹ pe³n¹ wspólnotê S³owa i Sakramentu.

92.  (2) Zalecamy naszym Koœcio³om, aby w ka¿dym miejscu manifestowa³y
sw¹ jednoœæ przez podejmowanie wspó³pracy w zakresie dawania œwiadectwa i
s³u¿by dla œwiata.

93.  (3)  Zalecamy naszym Koœcio³om przyjêcie i wykorzystanie rezultatów
tego dialogu teologicznego w wysi³kach na rzecz widzialnej jednoœci wszystkich
chrzeœcijan.

94.  Koñcz¹c dajemy wyraz nadziei, ¿e przebywanie w œwiecie, za który umar³
Chrystus, umo¿liwi naszym Koœcio³om odnalezienie wspólnego powo³ania mi-
syjnego i drogi wiod¹cej do wspólnego ¿ycia. Wszystkim naszym cz³onkom ¿y-
czymy, aby ich umys³y, serca i s³u¿ba uleg³y zespoleniu, tak aby mogli doœwiad-
czyæ tego, czym jest Koœció³ jako wspólnota ³aski. Ufamy, ¿e Duch Œwiêty uka-
¿e luteranom i metodystom formy œwiadectwa, s³u¿by i wspólnoty, które pozwol¹
zademonstrowaæ nasze pos³uszeñstwo i nasz¹ mi³oœæ wobec tego samego Pana
Jezusa Chrystusa.

T³umaczy³: Karol Karski



RAPORT TYMCZASOWY
 KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW

WSPÓ£PRACY KOŒCIO£ÓW
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W ŒWIATOWEJ RADZIE KOŒCIO£ÓW

Kair, Egipt, 25 paŸdziernika 2000

1. Posiedzenie inauguracyjne

1.1 Komisja Nadzwyczajna do spraw wspó³pracy prawos³awnej w Œwiatowej Ra-
dzie Koœcio³ów sk³ada siê z trzydziestu przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych i
trzydziestu reprezentantów innych Koœcio³ów cz³onkowskich Rady. Pod wspólnym
przewodnictwem metropolity Chryzostoma z Efezu (Patriarchat ekumeniczny) i bi-
skupa Rolfa Koppe (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech) odby³a ona swoje inaugura-
cyjne posiedzenie w dniach 6-8 grudnia 1999 roku w Morges (Szwajcaria). G³os za-
brali zarówno przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego jak równie¿ sekretarz generalny
ŒRK. Katolikos Aram I z Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego (Cylicja) podkreœli³,
¿e obecnoœæ prawos³awna w ŒRK poszerzy³a horyzont ¿ycia i œwiadectwa Rady i ¿e
Koœcio³y prawos³awne ze swej strony zosta³y wzbogacone przez zaanga¿owanie eku-
meniczne. Sekretarz generalny dr Konrad Raiser  zwróci³ uwagê na to, ¿e Rada przez
powo³anie Komisji Nadzwyczajnej stworzy³a po raz pierwszy gremium, w którym
Koœcio³y prawos³awne i inne Koœcio³y cz³onkowskie s¹ reprezentowane w takiej sa-
mej sile: nigdy przedtem w swej piêædziesiêcioletniej historii ŒRK nie traktowa³ pra-
wos³awnych Koœcio³ów cz³onkowskich z tak¹ powag¹ jak poprzez tê decyzjê.

1.2  Zadanie Komisji Nadzwyczajnej polega na zbadaniu i przeanalizowaniu
ca³ego spektrum spraw dotycz¹cych wspó³pracy Koœcio³ów prawos³awnych w
ŒRK i na przedstawieniu Komitetowi Naczelnemu propozycji dotycz¹cych ko-
niecznych zmian w strukturze, stylu i etosie Rady.

1.3  Podczas pierwszego posiedzenia w Morges komisja przyjê³a tekst przygo-
towany przez metropolitê Chryzostoma z Efezu zatytu³owany „Tymczasowe
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propozycje prawos³awne dla nieskrêpowanej wspó³pracy w ŒRK”. Komisja wy-
szczególni³a cztery obszary problemowe, które wymagaj¹ szczególnej uwagi
i poleci³a czterem podkomisjom ich opracowanie. S¹ to:

– Struktura organizacyjna ŒRK;
– Styl i etos wspólnego ¿ycia i dzia³ania w ramach ŒRK;
– Teologiczne konwergencje i ró¿nice miêdzy prawos³awnymi i innymi trady-

cjami chrzeœcijañskimi reprezentowanymi w ŒRK;
– Istniej¹ce modele i nowe propozycje dotycz¹ce ram strukturalnych ŒRK, które

umo¿liwi³yby konstruktywn¹ wspó³pracê Koœcio³ów prawos³awnych z t¹ organizacj¹.

1.4  Podkomitet I i IV obradowa³ w Damaszku (Syria), podkomitet II w Viele-
movie (Republika Czeska) a podkomitet III na Krecie (Grecja).

2. Drugie posiedzenie plenarne

2.1 Drugie posiedzenie plenarne komisji odby³o siê na zaproszenie Koptyj-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego od 23 do 25 paŸdziernika 2000 roku w Centrum
Œw. Marka w Kairze. Papie¿ Szenuda III powita³ komisjê w Kairze i wyjaœni³
dobitnie niektóre trudnoœci, z którymi maj¹ do czynienia prawos³awni w ogóle a
wierni jego w³asnego Koœcio³a szczególnie przez cz³onkostwo w ŒRK. Skoncen-
trowa³ siê przy tym na obszarach problemowych, które zagra¿aj¹ jednoœci i
wspólnocie Koœcio³ów, jak homoseksualizm, ordynacja kobiet, pos³ugiwanie siê
jêzykiem integracyjnym w przypadku mówienia o Bogu.

2.2  Biskup Rolf Koppe podziêkowa³ papie¿owi Szenudzie za goœcinnoœæ Koptyj-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego oraz za to, ¿e znalaz³ czas na uczestnictwo w pracy
komisji. Metropolita Gennadios z Sassimy w imieniu metropolity Chryzostoma, który
nie móg³ uczestniczyæ w tym posiedzeniu, udzieli³ poparcia tym stwierdzeniom.

2.3 Igumen Hilarion dokona³ streszczenia przyjêtej niedawno przez Rosyjski Ko-
œció³ Prawos³awny deklaracji w sprawie „Podstawowych zasad postawy Rosyjskiego
Koœcio³a Prawos³awnego wobec innych wyznañ chrzeœcijañskich”. Objaœni³, dlacze-
go ta deklaracja w³aœnie teraz zosta³a opracowana i jakie ma ona znaczenie zarówno
dla komunikacji wewn¹trz Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego jak i dla innych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich, którym ukazuje wyraŸnie, pod jakimi warunkami Ko-
œció³ rosyjski uczestniczy w ró¿nych miêdzywyznaniowych inicjatywach.

2.4 Metropolita Irenej z Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego nawi¹za³ do
przemian politycznych w swoim kraju, oceniaj¹c wysoko wiernoœæ wierze i zaan-
ga¿owanie nowego prezydenta. Zwróci³ uwagê na wywa¿one stanowiska ŒRK
i Konferencji Koœcio³ów Europejskich wobec niedawnych wydarzeñ w jego kra-
ju, które zas³uguj¹ na pozytywn¹ ocenê tym bardziej, ¿e niektóre instytucje a na-
wet osobistoœci koœcielne zajê³y postawê o wiele mniej obiektywn¹. Podziêkowa³
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te¿ Koœcio³om i organizacjom ekumenicznym, które w tych trudnych czasach
udzieli³y pomocy i poparcia.

2.5 Posiedzenie komisji zbieg³o siê ze spotkaniem na szczycie Ligi Arabskiej,
które równie¿ odby³o siê w Kairze. Gabriel Habib przedstawi³ bardzo pouczaj¹c¹
analizê ogromnie trudnej sytuacji, w której odby³o siê arabskie spotkanie na
szczycie i zwróci³ szczególn¹ uwagê na próby przesuniêcia konfliktu arabsko-
izraelskiego z areny politycznej na religijn¹.

2.6 Obserwatorzy Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, którzy byli obecni
zarówno w Morges jak i w Kairze, objaœnili przyczyny teologiczne i eklezjolo-
giczne, z powodu których Koœció³ gruziñski nie jest w stanie modliæ siê wspólnie
z innymi chrzeœcijanami.

2.7 Komisja w procedurze opartej na konsensie przyjê³a szczegó³owe spra-
wozdania i zalecenia poszczególnych podkomitetów jak równie¿ odnosz¹ce siê
do nich  stanowiska obu grup reprezentowanych w Komisji Nadzwyczajnej, które
na oddzielnych posiedzeniach przygotowawczych zajê³y siê tymi zaleceniami.

2.8 Komisja stwierdzi³a godn¹ uwagi konwergencjê, która umo¿liwi³a jej
skoncentrowaæ pracê na piêciu obszarach problemowych:

– kwestie maj¹ce powi¹zanie z cz³onkostwem;
– zbadanie procesów zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji;
– nabo¿eñstwo/wspólna modlitwa;
– zagadnienia eklezjologiczne;
– rozwój ekumenicznych procedur w podejmowaniu kwestii spo³ecznych

i etycznych.

2.9 Poza dyskusj¹ nad tymi obszarami problemowymi komisja uzna³a za koniecz-
ne zajêcie siê nastêpuj¹c¹ centraln¹ kwesti¹: „Ku jakiemu modelowi Rady, wobec
przyjêcia w Harare dokumentu »Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów«,  ma zmierzaæ w przysz³oœci ruch ekumeniczny?” Ponad 50 lat
bycia ze sob¹  nie da siê po prostu przekreœliæ, lecz nale¿y je uwzglêdniæ w propozy-
cjach dotycz¹cych przysz³oœci ruchu ekumenicznego. We wszystkich tych latach
wspólnej podró¿y ku jednoœci chrzeœcijan  Koœcio³y wiele siê nauczy³y i obficie ob-
darowa³y siê wzajemnie. Ocena tej wspólnoty wi¹¿e siê z zamiarem pozostania ze
sob¹ i pracowania intensywniej w wype³nianiu wspólnego powo³ania.

3. Cz³onkostwo

3.1 Komisja przyjê³a do wiadomoœci dokument dyskusyjny w sprawie cz³on-
kostwa uchwalony przez Komitet Wykonawczy jak równie¿ decyzjê w sprawie
mianowania grupy, która ma siê zaj¹æ t¹ kwesti¹. Zgodnie z decyzj¹ Komitetu
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Wykonawczego w sk³ad tej grupy maj¹ wchodziæ cz³onkowie Komisji Nadzwy-
czajnej, która ma byæ równie¿  informowana o jej pracy. Komisja przed³o¿y³a gru-
pie odnoœne fragmenty raportów podkomitetów dotycz¹cych kwestii cz³onkostwa.

3.2  Nastêpuj¹ce kwestie i przemyœlenia zostaj¹ przed³o¿one grupie do zbadania:
3.2.1 Koœcio³y cz³onkowskie musz¹ potwierdziæ, ¿e akceptuj¹ bazê ŒRK z jej

wypowiedziami chrystologicznymi i trynitarnymi.
3.2.2 Koœcio³y, które stawiaj¹ wniosek o cz³onkostwo, musz¹ zaakceptowaæ

bazê ŒRK z jej wypowiedziami chrystologicznymi i trynitarnymi oraz poinfor-
mowaæ Radê o cechach eklezjalnych swojego Koœcio³a.

3.2.3  We  wstêpnym badaniu wniosków Koœcio³ów chc¹cych przyst¹piæ do
Rady winni uczestniczyæ zarówno cz³onkowie gremiów kierowniczych jak rów-
nie¿ sztabu wspó³pracowników.

3.2.4  Obecne sposoby postêpowania w przyjmowaniu nowych Koœcio³ów w
poczet cz³onków ŒRK winny byæ zbadane przy uwzglêdnieniu komentarzy grupy,
która zajmowa³a siê t¹ kwesti¹ na posiedzeniu w Kairze.

3.2.5  Nale¿a³oby zbadaæ, czy Koœcio³y, które d¹¿¹ do luŸnych stosunków z
Rad¹, mog¹ otrzymaæ status obserwatora. Przy okazji trzeba by zbadaæ, jakie
maj¹ mieæ prawa i obowi¹zki Koœcio³y, które decyduj¹ siê na tê kategoriê.

3.2.6 Trzeba zbadaæ kategoriê cz³onkostwa rodzin koœcielnych.

3.3  Cz³onkostwo w Radzie wi¹¿e siê obligatoryjnie z zaanga¿owaniem, obo-
wi¹zkiem rozliczania siê i ponoszeniem odpowiedzialnoœci (obejmuj¹cej p³acenie
sk³adek i goszczenie uczestników posiedzeñ).

4. Procesy dochodzenia do decyzji

4.1  Uzgodniono, aby przy dochodzeniu do decyzji stosowaæ w miarê mo¿li-
woœci postêpowanie nastawione na konsens, gdy¿ w ten sposób unika siê kon-
frontacji i umo¿liwia otwarte i konstruktywne zmaganie siê z problemami w ra-
mach Rady. Celem, do którego siê zmierza, jest osi¹gniêcie wspólnych stanowisk
opartych na maksymalnej zgodnoœci pogl¹dów w danych kwestiach, przy czym
dojœcie do konsensu mo¿e byæ d³ugotrwa³ym procesem.

4.2  W ramach tego procesu trzeba zagwarantowaæ, aby istnia³a szeroka zgod-
noœæ w sprawach, które maj¹ byæ dyskutowane w danym kontekœcie. Porz¹dek
obrad ŒRK ma byæ ustalany w oparciu o najwa¿niejsze zagadnienia  zapropono-
wane przez Koœcio³y (tzn. z do³u do góry) a nie narzucany z góry na dó³.

4.3  Dochodzenie do decyzji w ma³ych grupach, których cz³onkowie pochodz¹
z tego samego krêgu kulturowego i bardziej lub mniej znaj¹ siê wzajemnie, nie
musi koniecznie znajdowaæ odbicia na p³aszczyŸnie œwiatowej.
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4.4 Konsens ani nie oznacza jednomyœlnoœci, ani nie daje automatycznie ja-
kiejœ grupie w Radzie prawa do zg³aszania swojego weta.

4.5 Zamiast wybieraæ postêpowanie, które umo¿liwi³oby przejœcie od  proce-
dury konsensu do g³osowania, trzeba najpierw ustaliæ  metodê dochodzenia do
decyzji dostosowan¹ do ka¿dego tematu, który ma byæ podjêty. Tak wiêc o spra-
wach finansowych, administracyjnych i personalnych mo¿na decydowaæ najlepiej
przez g³osowanie, natomiast kwestie dotycz¹ce doktryny oraz postawy w spra-
wach spo³ecznych, etycznych i politycznych powinny byæ rozstrzygane w proce-
durze konsensu. Przy tym niektóre zagadnienia mo¿na przyporz¹dkowaæ jedno-
czeœnie ró¿nym kategoriom; np. trzeba przeg³osowaæ finansowanie nowego pro-
gramu lub podj¹æ decyzje w sprawie wstrzymania programu realizowanego z
powodu brakuj¹cych œrodków.

4.6  Problemy stwarzaj¹ równie¿ wnioski dotycz¹ce zmian, stawiane podczas
posiedzeñ w ostatnim momencie. Trzeba zatem udostêpniaæ dokumenty na czas,
tak aby wspomniane wnioski wp³ywa³y  zgodnie z przepisami i by³y szczegó³owo
badane przed przyjêciem ostatecznego tekstu.

4.7 Utworzenie czegoœ w rodzaju komitetu parytetów (w innym miejscu nazy-
wanym te¿ komitetem dyrektyw), który dzia³a³by podczas wszystkich wiêkszych
posiedzeñ ŒRK, wymaga dalszej refleksji. Niektórzy widzieli w tej propozycji
dodatkow¹ instancjê kierownicz¹, wybieran¹ bezpoœrednio przez Koœcio³y (z Ko-
œcio³ami niecz³onkowskimi w³¹cznie, jak sugerowali niektórzy). Inni uwa¿ali to
przedsiêwziêcie za ryzykowne i wypowiadali siê za powo³aniem komitetu, który
by³by wybierany przez Komitet Naczelny i Wykonawczy oraz posiada³ funkcjê
doradcz¹. Wszyscy byli zgodni co do tego, ¿e w takim komitecie powinna zasia-
daæ  równa liczba cz³onków prawos³awnych i nieprawos³awnych. Jego g³ówne
zadanie polega³oby na zbadaniu porz¹dków obrad i decydowaniu o procedurze
dochodzenia do decyzji.

4.8 Bardziej radykalny wariant tej propozycji przewiduje utworzenie Sta³ej
Wspólnej Komisji ds. koordynacji pracy Komisji Nadzwyczajnej, w której obie
grupy dysponowa³yby równ¹ liczb¹ cz³onków. Komisja ta powinna posiadaæ w³a-
sny sekretariat i podlegaæ wspólnemu kierownictwu wspó³przewodnicz¹cych wy-
wodz¹cych siê z wiêkszych rodzin wyznaniowych.

4.9 Zbadania wymaga kwestia wspólnego sposobu postêpowania „rodzin ko-
œcielnych” podczas g³osowania, przy czym dopuszczalne by³oby mianowanie pe³-
nomocnych zastêpców na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji. Dalej
trzeba by zbadaæ, jak¹ funkcjê mia³yby g³osowania z kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹,
pojêcie, które wymaga precyzyjnego zdefiniowania w odniesieniu do przysz³ego
postêpowania w dochodzeniu do decyzji.
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4.10 Stwierdzono, ¿e prawos³awni nie s¹ jedyn¹ grup¹, która musi liczyæ siê
stale z mo¿liwoœci¹ znalezienia siê w sytuacji mniejszoœci. Istniej¹ te¿ inne gru-
py, które s¹ stale w mniejszoœci.

4.11 Mniejszoœci maj¹ prawo zg³aszania do protoko³u uzasadnionego sprzeci-
wu wobec decyzji. Poza tym mog¹ liczyæ na to, ¿e ich decyzje sumienia bêd¹ re-
spektowane.

4.12 Nadal trzeba badaæ mo¿liwoœæ ustalania cz³onków gremiów kierowni-
czych przez proces nominacyjny w ramach rodzin koœcielnych, aczkolwiek oka-
za³o siê, ¿e przyporz¹dkowywanie cz³onków do danej rodziny koœcielnej napoty-
ka na trudnoœci. Poza tym takie postêpowanie mog³oby przesadnie podkreœlaæ
specyfikê rodzin koœcielnych zamiast redukowaæ znaczenie ró¿nic wystêpuj¹cych
miêdzy ró¿nymi tradycjami wyznaniowymi.

4.13 Niektórzy zwracali uwagê na to, ¿e odejœcie od nominacji czo³owych re-
prezentantów koœcielnych do gremiów kierowniczych ŒRK mog³oby zagroziæ
komunikacji z Koœcio³ami. Podjêto równie¿ kwestiê dotycz¹c¹ stopnia, w jakim
cz³onkowie Komitetu Naczelnego reprezentuj¹ w nim swoje w³asne Koœcio³y a w
jakim wype³niaj¹ zadania o bardziej ogólnym znaczeniu; poza tym zwrócono
uwagê, ¿e wiele mniejszych Koœcio³ów tylko rzadko, jeœli w ogóle, mia³o swoich
reprezentantów w Komitecie Naczelnym. Koœcio³om trzeba stale przypominaæ,
¿e ŒRK jest rad¹ Koœcio³ów  a nie globalnym forum ca³ego ludu Bo¿ego.

4.14 Po raz kolejny przytoczono argumenty na rzecz znacznie mniejszego
Zgromadzenia Ogólnego, przy czym z jednej strony domagano siê wysy³ania
mniejszej liczby delegatów uprawnionych do glosowania, z drugiej zaœ opowia-
dano siê tak¿e  za powa¿niejszym ograniczeniem liczby innych uczestników.

4.15 Nale¿a³oby powo³aæ now¹ grupê, która zajê³aby siê kwesti¹ nowych re-
gu³ postêpowania w dochodzeniu do decyzji i dostarczy³a odpowiednich propo-
zycji Komisji Nadzwyczajnej podczas jej nastêpnego posiedzenia plenarnego.

5. Nabo¿eñstwo / wspólna modlitwa

5.1 Nie wolno pomin¹æ pozytywnego œwiadectwa doœwiadczeñ poczynionych
w przesz³oœci:

– Wspólnie modliliœmy siê przez piêædziesi¹t lat.
– Doprowadzi³o to do tego, ¿e chrzeœcijanie tradycji zachodniej przejêli aspek-

ty nabo¿eñstw prawos³awnych i ¿e prawos³awni ze swej strony pos³ugiwali siê
elementami z nabo¿eñstw innych tradycji chrzeœcijañskich bez nara¿ania na
szwank w³asnej to¿samoœci.
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– W praktyce prawos³awni i chrzeœcijanie innych tradycji uczestniczyli w na-
bo¿eñstwach drugiej strony, chocia¿ prawos³awni kierowali siê w tym przypadku
zawsze zasad¹ „ekonomii”.

2.2 Dwa krêgi problemowe wymagaj¹ zbadania:
– Kwestie dotycz¹ce  herezji i ekonomii: zakwestionowano, jakoby stare ka-

nony  dotycz¹ce herezji mia³y bezpoœrednie zastosowanie do stosunków z dzisiej-
szymi chrzeœcijanami, którzy wyznaj¹ wiarê trynitarn¹ i boskoœæ Jezusa Chrystu-
sa, przy czym przyznano, ¿e niektórzy tak czyni¹. Inni reprezentowali pogl¹d, ¿e
zasadê „ekonomii” mo¿na stosowaæ·  wobec zagadnienia wspólnej modlitwy.

– Nale¿y zwróciæ  uwagê, ¿e wspólna modlitwa „zak³ada uznanie ju¿ istniej¹-
cego stopnia jednoœci”, niektórzy jednak kwestionuj¹, ¿e tak jest.

5.3 Na tle tych rozwa¿añ trzeba przyj¹æ nastêpuj¹cy pogl¹d:
– Wspólne ¿ycie w ŒRK przyjmuje z za³o¿enia wspóln¹ modlitwê, która mo¿e

staæ  siê symbolem widzialnej jednoœci; uwalnia ona uczestników od fa³szywych in-
terpretacji i nieporozumieñ oraz umo¿liwia im wzajemne odkrywanie siê na nowo.

– Pojêciu „wspólna modlitwa” nale¿y daæ pierwszeñstwo przed pojêciem „nabo¿eñ-
stwo”, dziêki czemu uniknie siê implikacji dotycz¹cych porz¹dku nabo¿eñstwowego.

– Wspólna modlitwa musi w stylu i charakterze unikaæ  elementów synkre-
tycznych i stosowania integracyjnego jêzyka w mówieniu o Bogu.

– Oœrodkiem wspólnej modlitwy winno byæ  d¹¿enie do jednoœci; poza tym
powinna ona zawieraæ wymiary i symbole trynitarne i eschatologiczne.

– Wspólna modlitwa powinna wyrastaæ z ¿ywych tradycji liturgicznych Ko-
œcio³ów cz³onkowskich ŒRK.

– Trzeba podj¹æ  wysi³ki, aby wspólna modlitwa by³a zrozumia³a dla wszyst-
kich w sposób maksymalny, i aby objaœnione zosta³o znaczenie u¿ytych symboli.

5.4 Podczas ka¿dego wiêkszego spotkania lub zgromadzenia ogólnego nale¿a³o-
by utworzyæ komitet z³o¿ony z równej liczby reprezentantów Koœcio³ów prawo-
s³awnych i innych Koœcio³ów cz³onkowskich Rady w celu przygotowania wspólnej
modlitwy z tej okazji. Zwrócono uwagê, ¿e podczas przygotowywania  innych kon-
ferencji istnia³y ju¿ wytyczne dotycz¹ce najlepszego sposobu postêpowania.

5.5 Proponuje siê, aby grupa ekspertów zajê³a siê dalszym rozwa¿aniem tych
kwestii, przedstawiaj¹c swoje propozycje Komisji Nadzwyczajnej.

6. Eklezjologia

6.1 Cz³onkostwo w radzie Koœcio³ów oznacza, ¿e Koœcio³y przyjmuj¹ wyzwa-
nie do wzajemnego sk³adania relacji na temat swego bytu koœcielnego i wyra¿a-
nia, co maj¹ na myœli, gdy mówi¹ o widzialnej jednoœci Koœcio³a.
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6.2 W obecnym momencie, kiedy to niezadowolenie z powodu realiów panu-
j¹cych w ŒRK doprowadzi³o do utworzenia Komisji Nadzwyczajnej, dyskusje
eklezjologiczne, zw³aszcza w ³onie prawos³awia, winny obj¹æ kwestiê, czy w
eklezjologii prawos³awnej istnieje przestrzeñ dla innych „Koœcio³ów”. Jak da³oby
siê opisaæ tê przestrzeñ i jej granice?

6.3 Dla Koœcio³ów wywodz¹cych siê  z tradycji Reformacji wobec wyzwania
zwi¹zanego z utworzeniem Komisji Nadzwyczajnej wy³ania siê pytanie: Jak
wasz Koœció³ rozumie, strze¿e i manifestuje swoj¹ przynale¿noœæ do jednego,
œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a?

6.4 Pytania te powinny byæ przedmiotem refleksji reprezentantów ka¿dej tra-
dycji, tak aby ich Koœcio³y mog³y siê do nich ustosunkowaæ przed nastêpnym
posiedzeniem Komisji Nadzwyczajnej. Grupa wychodzi z za³o¿enia, ¿e Koœcio³y
w swoich stanowiskach uwzglêdni¹ pracê w zakresie kwestii eklezjologicznych
wykonan¹ przez Komisjê Wiara i Ustrój.

7. Sposoby postêpowania podczas zajmowania siê
kwestiami spo³ecznymi i etycznymi

7.1 Podczas zajmowania siê kwestiami spo³ecznymi i etycznymi, które jawi¹ siê
dzisiejszemu œwiatu, rzecz¹ niezbêdn¹ jest powi¹zanie ze sob¹ w szczególny sposób
Pisma i Tradycji, praktyki liturgicznej, refleksji teologicznej, analizy wielkich proble-
mów ludzkoœci i sformu³owañ dotycz¹cych wartoœci etyczno-moralnych.

7.2 Przywilejem i zarazem brzemieniem jest dla ka¿dego Koœcio³a formu³owa-
nie jego doktryny etyczno-moralnej; w wielu przypadkach niezbêdnych jej ele-
mentów dostarcza Tradycja, lecz istniej¹ tak¿e przypadki, w których wy³aniaj¹
siê nowe kwestie, na które Tradycja nie daje ¿adnej odpowiedzi.

7.3 W obecnej sytuacji historycznej instytucje i czo³owe osobistoœci œwiatowe
wywieraj¹ coraz wiêkszy nacisk na Koœcio³y, aby te dostarczy³y ogólnie obowi¹zu-
j¹cych rozwi¹zañ dla poszczególnych problemów etyczno-moralnych. Œwiat utraci³
swoj¹ orientacjê i brak wspólnego porozumienia co do tego, co jest dobre moralnie.
Dlatego wywiera siê nacisk na Koœcio³y, aby te zaoferowa³y powszechny œrodek
uzdrawiaj¹cy dla etyczno-moralnych dylematów œwiata. Sytuacja ulega jeszcze za-
ostrzeniu wówczas, gdy Koœcio³y cz³onkowskie to ¿¹danie dotycz¹ce ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych rozwi¹zañ w kwestiach etyczno-moralnych przekazuj¹ dalej ŒRK.

7.4 W staraniach o dojœcie do oceny etyczno-moralnej w danej kwestii, a
zw³aszcza o urzeczywistnienie w ramach Koœcio³ów chrzeœcijañskich wiarygod-
nego ¿ycia etyczno-moralnego, Koœció³ winien mieæ mo¿liwoœæ proszenia o
wsparcie wspólnoty Koœcio³ów w ŒRK.
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7.5 Takie wsparcie mo¿e nast¹piæ w ró¿ny sposób. ŒRK mo¿e i powinna do-
starczyæ materia³u i teologicznych analiz, które mog³yby pomóc danemu Koœcio-
³owi w rozwijaniu i udoskonalaniu jego doktryny etyczno-moralnej.

7.6 ŒRK musi rozwin¹æ procedurê w sprawie traktowania kwestii spo³ecznych
i etycznych, które na proœbê jakiegoœ Koœcio³a cz³onkowskiego staj¹ siê przed-
miotem wspólnych dyskusji. Dla zbadania takich kwestii i wspólnej dyskusji nie-
zbêdne s¹ mechanizmy i sposoby postêpowania, które nie spowoduj¹ roz³amu,
lecz  przyczyni¹ siê do wypracowania wspólnego stanowiska.

7.7 Grupa zaleca, aby „sztab ŒRK” dokona³ zestawienia ju¿ istniej¹cych doku-
mentów dotycz¹cych sposobów postêpowania w wyborze tematów wspólnej dys-
kusji, dostarczaj¹c je nastêpnemu posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, tak aby
dokumenty te mo¿na by³o poddaæ aktualizacji.

8. Przysz³y kszta³t Rady

8.1 Powstaje wra¿enie, i¿ Rada jest wiêŸniem okreœlonej logiki instytucjonal-
nej, aczkolwiek artyku³ III statutu, który zosta³ zmieniony w Harare, w swojej
nowej wersji mówi o tym, ¿e Koœcio³y zachêcaj¹ siê wzajemnie do urzeczywist-
nienia celu widzialnej jednoœci.

8.2 Nie Rada, lecz  Koœcio³y cz³onkowskie s¹ podmiotem poszukiwañ wi-
dzialnej jednoœci.

Nie Rada, lecz Koœcio³y cz³onkowskie nauczaj¹ oraz podejmuj¹ decyzje dok-
trynalne i etyczne.

Nie Rada, lecz Koœcio³y cz³onkowskie og³aszaj¹ konsens w dziedzinie doktryny.
Koœcio³y cz³onkowskie zobowi¹zuj¹ siê do modlitwy o jednoœæ oraz do starañ

o wypracowanie takiego jêzyka spotkañ, w którym pobrzmiewa³yby elementy
wspólnej wiary chrzeœcijañskiej zawarte w innych tradycjach chrzeœcijañskich.

Koœcio³y cz³onkowskie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za znajdowanie w³aœciwe-
go jêzyka i rozwijanie wra¿liwoœci niezbêdnej przy nawi¹zywaniu i kontynuowa-
niu dialogu.

8.3 W brutalnie rozdartym œwiecie Koœcio³y rozwinê³y ró¿ne kultury koœcielne,
ale wskutek swojego cz³onkostwa we wspólnocie Œwiatowej Rady Koœcio³ów, któ-
ra ¿¹da od nich pewnej dyscypliny, s¹ one wezwane do uznania koniecznoœci œwia-
dectwa swojej wiary chrzeœcijañskiej – œwiadectwa o jednoœci w Chrystusie i
wspólnocie ludzkiej, która jako jedyn¹ granicê zna wspólne cz³owieczeñstwo.

8.4 Komisja wyobra¿a sobie  Radê gromadz¹c¹  Koœcio³y w ekumenicznej
przestrzeni,
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– w której mo¿na zbudowaæ zaufanie,
– w której Koœcio³y mog¹ zbadaæ i rozwin¹æ swoje rozumienie œwiata, w³asne

sposoby postêpowania w kwestiach spo³ecznych oraz tradycje liturgiczne i dok-
trynalne, w której jednoczeœnie traktuj¹ siê po partnersku i pog³êbiaj¹ spo³ecz-
noœæ bycia ze sob¹.

8.5 Wyobra¿a sobie  Radê, w której Koœcio³y w sposób nieskrêpowany buduj¹
sieci poradnictwa prawnego i s³u¿b diakonijnych oraz udostêpniaj¹ sobie tak¿e
swoje zasoby materialne.

8.6 Wyobra¿a sobie  Radê, w której Koœcio³y przez dialogi dwustronne i wie-
lostronne nadal pracuj¹ nad likwidowaniem barier, które utrudniaj¹ wzajemne
uznanie siê za Koœcio³y, które dysponuj¹ jedn¹ wspóln¹ wiar¹, jednym euchary-
stycznym cia³em i jednym chrztem na odpuszczenie grzechów.

9. Przysz³a praca

Komisja planuje odbycie dalszych posiedzeñ plenarnych w listopadzie 2001 i
pod koniec maja 2002 roku; zamierza przygotowaæ siê do nich intensywnie w
ma³ych grupach, tak aby dojœæ do konkretnych propozycji w raporcie koñcowym,
który ma byæ przed³o¿ony Komitetowi Naczelnemu we wrzeœniu 2002 roku.

T³umaczy³: Karol Karski



OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Poczdam k. Berlina, Niemcy, 28 stycznia – 6 lutego 2001

Wybór miejsca drugiego posiedzenia wybranego w Harare (Zimbabwe)
w 1998 roku Komitetu Naczelnego wskazywa³ ju¿ na tematykê, jaka zdominuje
obrady. Berlin nie jest ju¿ symbolem podzia³u, lecz symbolem zaczynaj¹cego siê
procesu pojednania w Europie Œrodkowej – powiedzia³ sekretarz generalny, ks.
dr Konrad Raiser w swoim sprawozdaniu przed Komitetem Naczelnym. Prze-
zwyciê¿anie podzia³u, pojednanie – to w swoich ró¿nych aspektach by³o  od da-
wien dawna tematem Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Chodzi tu o pojednanie miêdzy
ró¿nymi Koœcio³ami  odnoœnie do wzajemnych potêpieñ i ekskomunik, pojedna-
nie miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami w odniesieniu do ich uwik³ania w konflikty wo-
jenne, z czym wi¹¿e siê ogólne pojednanie narodów i ludów, lecz pojednanie
równie¿ w odniesieniu do niesprawiedliwych stosunków, zale¿noœci oraz  wyzy-
sku narodów i ca³ych regionów. To ¿e Europa w odniesieniu do podzia³u Koœcio-
³ów w historii odegra³a fundamentaln¹ rolê, ¿e Europa dzisiaj wspólnie z Amery-
k¹ Pó³nocn¹ odgrywa istotn¹ rolê w konflikcie Pó³noc-Po³udnie, lecz równie¿
w zagadnieniach konfliktów zbrojnych, i ¿e w Europie dzisiaj ujawni³a siê znowu
fizyczna przemoc – wszystko to by³o wystarczaj¹cym powodem odbycia tego
posiedzenia w tym miejscu i skoncentrowanego na tej tematyce.

Posiedzenia plenarne by³y poœwiêcone kolejno gospodarce œwiatowej, Europie
i przezwyciê¿aniu przemocy.

W pierwszym przypadku chodzi³o o problematykê zwi¹zan¹ z gospodarcz¹
globalizacj¹ i anulowaniem zad³u¿enia. W szczególny sposób potêpiono sytuacjê
„finansowego niewolnictwa”, w jakiej znajduje siê wiele pañstw afrykañskich.
W sprawie dalszej pracy w tej dziedzinie zalecono teologiczn¹ analizê ekono-
micznej globalizacji i jej oddzia³ywania na Koœcio³y. Starania ŒRK i jej Koœcio-
³ów cz³onkowskich maj¹ koncentrowaæ siê przede wszystkim na poszukiwaniu
alternatyw wobec ekonomicznej globalizacji.
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Posiedzenie plenarne poœwiêcone Europie zatytu³owano: „Pojednanie, praw-
da, sprawiedliwoœæ”. Podstaw¹ do dalszych dyskusji by³a rozmowa na podium
z udzia³em reprezentantów Rosji, Chorwacji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Z jed-
nej strony ujawni³y siê ró¿ne perspektywy podejœcia do spraw przesz³oœci
i winy zale¿ne od takiej lub innej wizji Europy. Z drugiej strony sta³ym moty-
wem wypowiedzi by³a potrzeba wystêpowania przeciw rasizmowi i przezwy-
ciê¿ania przemocy.

Ju¿ w sprawozdaniu przewodnicz¹cego Komitetu Naczelnego, katolikosa or-
miañskiego Arama Keshishiana  mo¿na by³o dostrzec, ¿e punktem ciê¿koœci po-
siedzenia jest Dekada przezwyciê¿ania przemocy. W dyskusji nad sprawozda-
niem ujawni³y siê ró¿ne punkty widzenia. Podczas gdy Aram I, mimo podkreœla-
nia niestosowania przemocy jako autentycznie chrzeœcijañskiej postawy, jednak
mówi³ o przemocy jako „ostatecznym wyjœciu” (last resort), inni cz³onkowie Ko-
mitetu Naczelnego uwa¿ali to za pogl¹d nie do przyjêcia. Punktem kulminacyj-
nym trzeciego posiedzenia plenarnego by³o zainaugurowanie Dekady przezwy-
ciê¿ania przemocy ekumenicznym nabo¿eñstwem w Berlinie w niedzielê 4 lute-
go, przygotowanym przez sztab genewski. W sposób dobitny ukazano tutaj
uwik³anie ka¿dego, tak¿e Koœcio³ów, w spiralê przemocy. Nabo¿eñstwo zakoñ-
czono wyznaniem winy oraz s³owami otuchy i zobowi¹zania uczynienia czegoœ
samemu dla sprawy przezwyciê¿enia przemocy.

Podczas omawiania trzech wy¿ej wspomnianych tematów stale pojawia³a siê
kwestia „winy”. Zrodzi³o siê wiêc pytanie, czy  aby nie nadszed³ czas teologicz-
nego opracowania zagadnienia winy i nawrócenia, które pojawia siê równie¿
w innych kontekstach dyskusji ekumenicznej, jako podstawy poszukiwania jed-
noœci w ramach ŒRK.

Komisja Nadzwyczajna ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pra-
cach ŒRK przed³o¿y³a Komitetowi Naczelnemu sprawozdanie z dotychczasowej
dzia³alnoœci. Dyskusja nad tym sprawozdaniem przebiega³a w otwartej i szczerej
atmosferze. Okaza³o siê, ¿e zapowiedziane w sprawozdaniu postêpowanie
w przypadku nabo¿eñstw ekumenicznych spotka³o siê po stronie reprezentantów
Koœcio³ów nieprawos³awnych z najwiêksz¹ trosk¹ i krytyk¹. Wygl¹da bowiem na
to, ¿e propozycja ta zmierza do tego, aby bogactwo upowszechnionych ju¿ nabo-
¿eñstw, w których obecne s¹ elementy wywodz¹ce siê z ró¿nych tradycji, mia³o
w przysz³oœci znowu ust¹piæ miejsca tradycyjnym, konfesyjnie ukszta³towanym
nabo¿eñstwom. W zwi¹zku z prac¹ Komisji Nadzwyczajnej  daje siê wyraŸnie
zauwa¿yæ potrzeba g³êbszego zajêcia siê eklezjologi¹. Wspomnia³ te¿ o tym se-
kretarz generalny w swoim sprawozdaniu wyg³oszonym na rozpoczêcie obrad.

W zwi¹zku z prac¹ Komisji Nadzwyczajnej oraz w szerszym kontekœcie pro-
cesu refleksji nad wspólnym rozumieniem i wspóln¹ wizj¹ ŒRK, pewien czas
temu postawiono pytanie o konsekwencje tej refleksji dla struktur ŒRK, zw³asz-
cza dla jej struktur kierowniczych. Konkretnie chodzi o znalezienie takich form
kierowania, które – mówi¹c s³owami sekretarza generalnego – daj¹ priorytet re-
fleksji i poradnictwu w sprawie centralnych kwestii, z którymi s¹ dzisiaj konfron-
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towane Koœcio³y i które  Koœcio³y cz³onkowskie oraz ich kierownictwa sk³oni¹
do ekumenicznego dzia³ania w ich lokalnych kontekstach zamiast dalej zachowy-
waæ siê tak, jak gdyby ŒRK i ruch ekumeniczny by³y oderwane od Koœcio³ów. Ta
wypowiedŸ zawiera pewien zarzut, nad którym Koœcio³y cz³onkowskie nie mog¹
przejœæ do porz¹dku dziennego.

W tym kontekœcie wspomnieæ trzeba o informacji, któr¹ przekazano Komiteto-
wi Naczelnemu, lecz nie poddano dyskusji podczas obrad. Otó¿ na VII Zgroma-
dzeniu Ogólnym w Harare postanowiono zbadaæ bli¿ej ideê utworzenia œwiato-
wego forum Koœcio³ów chrzeœcijañskich. W Poczdamie poinformowano, ¿e we
wrzeœniu 2000 roku odby³a siê konsultacja, której celem by³o zorientowanie siê,
jak wielkie by³oby zainteresowanie Koœcio³ów ewangelikalnych i zielonoœwi¹t-
kowych utworzeniem takiego forum. Propozycja powo³ania takiego gremium
spotka³a siê z pozytywnym przyjêciem uczestników konsultacji, nad projektem
tym pracuje dalej komitet kontynuacji.

Generalnie rzecz bior¹c z wszystkich tych przemyœleñ i dyskusji wynika
wyraŸnie, ¿e zachodzi pilna potrzeba prze³omu, ¿e trzeba znaleŸæ nowe struk-
tury, nowe formy i modele partnerstwa miêdzy Koœcio³ami, aby w œwiecie,
który jest ogarniêty sekularyzacj¹ i globalizacj¹, wiarygodnie zwiastowaæ
orêdzie Ewangelii.

Sekretarz generalny podkreœli³ w swoim sprawozdaniu, ¿e wiod¹cym tematem
w najbli¿szych latach powinna byæ eklezjologia. Kwestia ta zosta³a podjêta w
procesie studyjnym Komisji Wiara i Ustrój „Istota i przeznaczenie Koœcio³a” oraz
„Nowe drogi bycia Koœcio³em: perspektywy kobiet”. Trzeba bêdzie jednak bar-
dziej uwzglêdniæ przemyœlenia Komisji Nadzwyczajnej oraz sformu³owania za-
warte w dokumencie „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej
Rady Koœcio³ów”1. Konrad Raiser wymieni³ bardzo precyzyjnie wyzwania, przed
którymi stoi tutaj ŒRK: niedawno zarówno Koœció³ rzymskokatolicki w Deklara-
cji Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”, jak równie¿ Rosyjski Koœció³
Prawos³awny w dokumencie poœwiêconym ekumenizmowi wyst¹pi³y z tym sa-
mym roszczeniem bycia jednym, œwiêtym, katolickim i apostolskim Koœcio³em.
To samo twierdz¹ Koœcio³y protestanckie, tyle ¿e nie odnosz¹ tego roszczenia
wy³¹cznie do siebie. Raiser stwierdzi³ krytycznie, ¿e Koœcio³y protestanckie,
przez podkreœlanie autonomii denominacyjnej, nie urzeczywistniaj¹ w ¿yciu
swego roszczenia do katolickoœci. Sekretarz generalny wprowadzi³ do dyskusji
eklezjologicznej  nowe pojêcie – „przestrzeni ekumenicznej”.  Chodzi tu o prze-
strzeñ, która umo¿liwia otwart¹ dyskusjê, przestrzeñ, w której dyskutuje siê ca³-
kowicie po partnersku i g³os ka¿dego zostaje wys³uchany, przestrzeñ, w której
poszukiwanie zgodnoœci pogl¹dów mo¿e odbywaæ siê bez nacisku powodowane-
go g³osowaniem. Ma to byæ przestrzeñ œwiêta lub duchowa, przestrzeñ stale czer-
pi¹ca sw¹ si³ê i inspiracjê ze  wspólnej modlitwy i nabo¿eñstwa, a jednoczeœnie
znajduj¹ca siê pod ochron¹ /.../ I wreszcie ma to byæ trwa³a przestrzeñ, w której

1 Polski przek³ad w: SiDE 2000 nr 1, s. 83-107.
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struktury kierownicze cechuje otwartoœæ i elastycznoœæ. Wizja ta mo¿e dostarczyæ
nowych impulsów dyskusji eklezjologicznej.

Komitet Naczelny podj¹³ nastêpuj¹ce wa¿ne decyzje: okres urzêdowania se-
kretarza generalnego przed³u¿ono o rok, tj. do koñca 2003 roku. Nastêpne Zgro-
madzenie Ogólne odbêdzie siê w roku 2006. Miejsca obrad jeszcze nie ustalono.
Na prze³omie 2004 i 2005  roku odbêdzie siê kolejna Œwiatowa Konferencja ds.
Misji i Ewangelizacji. Przez przyjêcie dalszych Koœcio³ów liczba Koœcio³ów
cz³onkowskich ŒRK wzros³a do 342.

K.K.



PIELGRZYMKI EKUMENICZNE PAPIE¯A
JANA PAW£A II

 Grecja, Syria – 4-8 maja 2001

 Ukraina – 23-27 czerwca 2001

 W pierwszej po³owie 2001 r. papie¿ Jan Pawe³ II odby³ dwie podró¿e apostol-
skie, które mog¹ mieæ istotne znaczenie zw³aszcza dla stosunków katolicko-pra-
wos³awnych. W pierwszej pielgrzymce papie¿ pod¹¿aj¹c œladami œw. Paw³a
oprócz Syrii i Grecji odwiedzi³ jeszcze w dniach 8-9 maja Maltê. Zakoñczy³ tym
samym wêdrówkê po najwa¿niejszych miejscach zwi¹zanych z histori¹ zbawie-
nia, zapocz¹tkowan¹ podró¿¹ do Egiptu w lutym 2000 r.

Choæ g³ównym celem zagranicznych podró¿y papieskich jest odwiedzenie
miejscowej wspólnoty katolickiej, to podejmuj¹c pielgrzymki do Grecji, Syrii i
na Ukrainê, Jan Pawe³ II mia³ tak¿e na oku poprawê stosunków z Koœcio³ami
wschodnimi.

Gwa³towne i liczne protesty, jakie poprzedza³y wizytê w Grecji, a nastêpnie na
Ukrainie, podczas których demonstruj¹cy obra¿ali papie¿a porównuj¹c go do an-
tychrysta, zdawa³y siê zapowiadaæ jeœli nie fiasko, to przynajmniej zak³ócenie
przebiegu obu pielgrzymek. A jednak i tym razem z trudnej próby Jan Pawe³ II
wyszed³ obronn¹ rêk¹ i nawet jeœli nie skruszy³ lodów, to przynajmniej sprawi³,
¿e zaczê³y one topnieæ.

Grecja – Jan Pawe³ II przeprasza za winy katolików

Grecja jest krajem, gdzie 97 proc. mieszkañców stanowi¹ prawos³awni. Zna-
czenie greckiego Koœcio³a prawos³awnego mo¿na porównaæ do roli, jak¹ u nas
odgrywa Koœció³ rzymskokatolicki. Wydaje siê jednak, ¿e religia bardziej ni¿ w
Polsce jest obecna w ¿yciu Greków, a Koœció³ prawos³awny ma o wiele wiêksze
polityczne znaczenie ni¿ Koœció³ wiêkszoœci Polaków. Niektórzy katolicy, nie tyl-
ko zreszt¹ w Polsce, wytykaj¹ prawos³awnym Grekom ciasny konfesjonalizm i
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postawê antyekumeniczn¹. Pomijaj¹c fakt, i¿ taka postawa jest nieobca tak¿e czê-
œci katolików, trzeba powiedzieæ, ¿e w œwiadomoœci prawos³awnych odcisnê³y
siê mocno haniebne wydarzenia jeszcze z zamierzch³ej przesz³oœci. Grecy pamiê-
taj¹ rok 1204, kiedy to krzy¿owcy z³upili krwawo Konstantynopol, wspania³e
centrum ¿ycia chrzeœcijañskiego. To przyczyni³o siê w du¿ej mierze do upadku
cesarstwa bizantyjskiego i poœrednio u³atwi³o Turcji podbój Grecji. Konsekwen-
cje tego stanu rzeczy widaæ do dziœ, a niejako symbolem jest maleñka enklawa
prawos³awna w morzu muzu³mañskim, jak¹ stanowi Patriarchat Ekumeniczny
w Stambule, czyli w dawnym Konstantynopolu.

To sprawia, ¿e prawos³awni Grecy s¹ bardzo ostro¿ni w kontaktach z katolika-
mi i podejrzliwie odnosz¹ siê nawet do ich ekumenicznych gestów. Tak te¿ by³o
na pocz¹tku wizyty Jana Paw³a II w Grecji. Ani podczas przemówienia papie¿a
na lotnisku w Atenach, ani w czasie spotkania w pa³acu prezydenckim na twa-
rzach hierarchów prawos³awnych nie pojawia³ siê uœmiech. Zmiana nast¹pi³a do-
piero podczas spotkania w rezydencji arcybiskupa Aten i ca³ej Grecji, Christodo-
ulosa. Jednak zanim przemówi³ Jan Pawe³ II gospodarz wyliczy³ grzechy katoli-
ków wobec prawos³awnych. Arcybiskup przypomnia³ schizmê wschodni¹,
panowanie ³acinników na greckich wyspach, krucjaty oraz dzia³alnoœæ unijn¹,
która dla prawos³awnych stanowi najwiêksz¹ krzywdê.

W odpowiedzi Jan Pawe³ II wskaza³ na potrzebê przezwyciê¿enia w duchu
wzajemnej mi³oœci dawnych nieporozumieñ, bo tego ¿¹da od nas Chrystus. Kie-
dy zaœ powiedzia³: Za wszystkie dawne i wspó³czesne sytuacje, w których synowie
i córki Koœcio³a zgrzeszyli czynem lub zaniedbaniem przeciw swoim prawos³aw-
nym braciom i siostrom, niech Pan udzieli nam przebaczenia, o które Go prosimy,
prawos³awni biskupi zaczêli biæ brawo, a na ich twarzach pojawi³ siê uœmiech.

W dalszej czêœci przemówienia Jan Pawe³ II mówi³: Niektóre wspomnienia s¹
szczególnie bolesne, a pewne wydarzenia z odleg³ej przesz³oœci pozostawi³y do
dziœ g³êbokie rany w ludzkich sercach i umys³ach. Mam na myœli brutaln¹ grabie¿
cesarskiego miasta Konstantynopola, które przez tak d³ugi czas by³o bastionem
chrzeœcijañstwa na Wschodzie. To tragiczne, ¿e napastnicy, którzy wyruszyli z za-
miarem zapewnienia chrzeœcijanom swobodnego dostêpu do Ziemi Œwiêtej, zwró-
cili siê przeciw w³asnym braciom w wierze. Fakt, ¿e byli to chrzeœcijanie ³aciñscy,
budzi w katolikach g³êbokie ubolewanie. Czy¿ mo¿emy nie dostrzec tutaj myste-
rium iniquitatis dzia³aj¹cego w ludzkim sercu? S¹d nale¿y wy³¹cznie do Boga,
dlatego te¿ powierzamy ciê¿kie brzemiê przesz³oœci Jego nieskoñczonemu mi³o-
sierdziu, b³agaj¹c Go, aby uleczy³ rany, które nadal przysparzaj¹ duchowych
cierpieñ narodowi greckiemu. Razem musimy siê modliæ o takie uzdrowienie, jeœli
kszta³tuj¹ca siê dziœ Europa ma pozostaæ wierna swej to¿samoœci, nierozerwalnie
zwi¹zanej z chrzeœcijañskim humanizmem, który jest wspólnym dziedzictwem
Wschodu i Zachodu.

Przeprosiny papie¿a za grzechy katolików wobec prawos³awnych komentowa-
no jako historyczne wydarzenie, maj¹ce tê rangê, co odwo³anie w 1965 r. przez
Paw³a VI i patriarchê Atenagorasa wzajemnych anatem ci¹¿¹cych na Koœciele
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prawos³awnym i Koœciele rzymskokatolickim. Byæ mo¿e jest to przesadzone, ale
niew¹tpliwie papie¿ dokona³ gestu, na który prawos³awni oczekiwali od dawna
i który pomóg³ im inaczej, pozytywniej spojrzeæ nie tylko na samego Jana Paw³a
II, ale na ca³y Koœció³ katolicki.

Historyczne znaczenia mia³o tak¿e spotkanie tego samego dnia (4 maja) na
s³ynnym Areopagu, skalistym wzgórzu nieopodal Akropolu, gdzie œw. Pawe³ wy-
g³osi³ swoj¹ p³omienn¹ mowê do Ateñczyków. Papie¿ i arcybiskup Aten oddali
czeœæ ikonie œw. Paw³a. Nastêpnie odczytano po angielsku i po grecku fragment
z Dziejów Apostolskich, gdzie zapisano s³ynne przemówienie œw. Paw³a na Are-
opagu oraz w tych samych jêzykach tekst Wspólnej Deklaracji, podpisanej wcze-
œniej tego samego dnia przez Jana Paw³a II i Christodoulosa.

W deklaracji obaj mê¿owie Bo¿y jednym g³osem i jednym sercem potêpili sze-
rzenie w imiê religii wszelkich form przemocy, prozelityzmu i fanatyzmu. Wyrazili
tak¿e przekonanie, ¿e uczciwoœæ, roztropnoœæ i znajomoœæ rzeczy winny charakte-
ryzowaæ wszystkie formy kontaktów miêdzy chrzeœcijanami.

W dokumencie znalaz³a siê tak¿e wzajemna dezaprobata dla wspó³czesnej ten-
dencji do przekszta³cania niektórych krajów Europy w pañstwa œwieckie, pozba-
wione wszelkich odniesieñ do religii. Papie¿ i arcybiskup Aten uznali to za prze-
jaw regresu i odrzucenia duchowego dziedzictwa tych krajów.

Apel o pojednanie pomiêdzy chrzeœcijanami zabrzmia³ tak¿e 5 maja podczas
mszy w Pa³acu Sportu w Atenach. Gorliwa troska o jednoœæ Koœcio³a winna o¿y-
wiaæ wszystkich uczniów Chrystusa – wo³a³ Jan Pawe³ II. I choæ – jak przypo-
mnia³ s³owa ze swojego listu apostolskiego „Novo millennio ineunte” – przenie-
œliœmy przez próg nowego tysi¹clecia tak¿e smutne dziedzictwo przesz³oœci, to
jednak nie powinniœmy siê zniechêcaæ. Nasza mi³oœæ do Chrystusa ka¿e nam co-
raz usilniej d¹¿yæ do jednoœci – mówi³ dalej Jan Pawe³ II. Ponownie zacytowa³
wspomniany list apostolski dodaj¹c: Pamiêæ o czasach, gdy Koœció³ oddycha³
„dwoma p³ucami”, niech przynagla chrzeœcijan Wschodu i Zachodu, aby szli ra-
zem w jednoœci wiary, szanuj¹c uprawnione odmiennoœci, akceptuj¹c siê wzajem-
nie i wspomagaj¹c jako cz³onki jedynego Cia³a Chrystusa.

Syria – Papie¿ pierwszy raz w meczecie

O ile wa¿nym czynnikiem papieskiej pielgrzymki do Grecji by³o spotkanie
z prawos³awnymi, o tyle wizyta w Syrii budzi³a zainteresowanie przede wszystkim
ze wzglêdu na spotkania Jana Paw³a II ze œwiatem islamu, gdy¿ a¿ 86 proc. miesz-
kañców tego kraju wyznaje tê religiê. 9 proc. ludnoœci Syrii to chrzeœcijanie, z cze-
go wiêkszoœæ stanowi¹ wierni nale¿¹cy do czterech dzia³aj¹cych tutaj Koœcio³ów
prawos³awnych. Katolicy (2% obywateli kraju) skupieni s¹ w a¿ szeœciu obrz¹d-
kach: ormiañskim, chaldejskim, melchickim, ³aciñskim, maronickim i syryjskim.

 Zanim dosz³o do spotkania papie¿a z przedstawicielami islamu, pierwszego
dnia wizyty w Syrii, 5 maja, w katedrze greckoprawos³awnej Zaœniêcia Najœwiêt-
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szej Marii Panny w Damaszku mia³a miejsce wa¿na uroczystoœæ ekumeniczna.
Przybyli na ni¹ przedstawiciele Koœcio³ów prawos³awnych, w tym najwy¿szy
zwierzchnik Koœcio³a syryjskoprawos³awnego Ignacy Zakka I Iwas oraz katolic-
cy patriarchowie i biskupi Syrii. Papie¿ wraz z gospodarzem uroczystoœci, grec-
koprawos³awnym patriarch¹ Antiochii i ca³ego Wschodu Ignacym IV Hazimem,
wspólnie odmówili „Ojcze nasz”, a nastêpnie wymienili miêdzy sob¹ dary.

Wyra¿aj¹c podziêkowanie Koœcio³om prawos³awnym za wysi³ki ekumeniczne,
Jan Pawe³ II zaapelowa³, aby chrzeœcijanie Wschodu i Zachodu mogli w jednym
terminie œwiêtowaæ Wielkanoc. Nasi wierni s³usznie domagaj¹ siê, aby data ob-
chodzenia Wielkanocy nie by³a ju¿ przyczyn¹ podzia³ów – argumentowa³ papie¿.

Uwadze obserwatorów nie uszed³ fakt, ¿e przedstawiciele Koœcio³ów prawo-
s³awnych uczestniczyli we wszystkich spotkaniach i uroczystoœciach z udzia³em
papie¿a przysy³aj¹c delegacje najwy¿szej rangi. 6 maja w syryjskoprawos³awnej
katedrze œw. Jerzego w Damaszku odby³o siê ekumeniczne spotkanie, tym razem
z udzia³em duchowieñstwa i œwieckich cz³onków Koœcio³ów prawos³awnych i
katolickich w Syrii. Jan Pawe³ II po raz kolejny zwróci³ uwagê na potrzebê jed-
noœci po to, ¿eby œwiat uwierzy³ w zbawcz¹ mi³oœæ Boga. Bardziej jednomyœlne
œwiadectwo chrzeœcijan jest nieodzowne, jeœli œwiat trzeciego tysi¹clecia ma
uwierzyæ. Niech za spraw¹ Ducha Œwiêtego jak najrychlej nadejdzie dzieñ naszej
pe³nej jednoœci – prosi³ papie¿.

Tego samego dnia dosz³o do wydarzenia, które przejdzie do historii dialogu
chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego. Jan Pawe³ II jako pierwszy papie¿ w dziejach
przekroczy³ progi meczetu. By³ to meczet Umajjadów w Damaszku, czwarta co
do wa¿noœci œwi¹tynia islamu, gdzie przechowywane s¹ relikwie g³owy œw. Jana
Chrzciciela, który jest czczony przez muzu³manów jako jeden z najwiêkszych
proroków, znany w tradycji islamskiej jako Yahya. Fakt, ¿e spotykamy siê w tym
s³ynnym miejscu modlitwy przypomina nam, ¿e cz³owiek jest istot¹ duchow¹, po-
wo³an¹, aby uznaæ i respektowaæ absolutne pierwszeñstwo Boga we wszystkim –
stwierdzi³ Jan Pawe³ II, który do obecnych przemawia³ jako do drogich muzu³-
mañskich przyjació³.

Chrzeœcijanie i muzu³manie zgodnie uwa¿aj¹, ¿e spotkanie z Bogiem w modli-
twie to niezbêdny pokarm dla naszych dusz, bez którego nasze serca wiêdn¹, a
nasza wola przestaje d¹¿yæ ku dobru i ulega z³u – mówi³ dalej papie¿.

S³owa Jana Paw³a II wyra¿a³y nadziejê i optymizm, ale równie¿ zawiera³y su-
gestie, jak powinien byæ prowadzony wzajemny dialog. ¯ywiê gor¹c¹ nadziejê –
mówi³ papie¿ – ¿e chrzeœcijañscy i muzu³mañscy przywódcy religijni i nauczycie-
le zechc¹ przedstawiaæ nasze dwie wielkie wspólnoty religijne jako wspólnoty
prowadz¹ce dialog nacechowany szacunkiem, a nigdy ju¿ jako wspólnoty sk³óco-
ne. Jest bardzo istotne, aby m³odych ludzi uczono szacunku i zrozumienia dla in-
nych, tak aby nic nie zdo³a³o ich sk³oniæ do pos³ugiwania siê religi¹ w celu sze-
rzenia lub usprawiedliwiania nienawiœci czy przemocy. Przemoc niszczy wizeru-
nek Stwórcy w Jego stworzeniach, nigdy zatem nie nale¿y jej uwa¿aæ za owoc
przekonañ religijnych.
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Papie¿ wyrazi³ te¿ szczer¹ nadziejê, ¿e spotkanie w meczecie Umajjadów zo-
stanie odebrane jako znak naszej zdecydowanej woli dalszego rozwijania dialogu
miêdzyreligijnego miêdzy Koœcio³em katolickim a islamem. Dialog ten, jak za-
uwa¿y³, nabra³ rozmachu w ostatnich dziesiêcioleciach. Dzisiaj zaœ mo¿emy dziê-
kowaæ za drogê wspólnie przebyt¹ do tej pory – podkreœli³ Jan Pawe³ II. Zachêci³
tak¿e, aby dialog ten przybra³ formê wspó³pracy, zw³aszcza w dziedzinie pomocy
ubogim i s³abym.

Ciekawe, ¿e nie s³ychaæ by³o, aby jacyœ muzu³manie protestowali przeciwko
wizycie papie¿a w meczecie i w ogóle w Syrii.

7 maja w Kunejtrze, mieœcie le¿¹cym w pobli¿u Wzgórz Golan, Jan Pawe³ II
w zrujnowanej cerkwi prawos³awnej odmówi³ ¿arliw¹ modlitwê o pokój w Ziemi
Œwiêtej i na ca³ym œwiecie. Do Stwórcy jednej rodziny ludzkiej modli³ siê tak¿e za
wyznawców wszystkich religii. Niech szukaj¹ Twej woli w modlitwie i czystoœci
serca; niech oddaj¹ Ci chwa³ê i wielbi¹ Twoje œwiête Imiê. Pomó¿ im odnaleŸæ w
Tobie moc, która pozwoli im przezwyciê¿yæ lêk i nieufnoœæ, wzrastaæ w przyjaŸni i
wspó³istnieæ w zgodzie. Mi³osierny Ojcze, niech wszyscy wierz¹cy maj¹ odwagê
przebaczyæ sobie nawzajem, aby zagoi³y siê rany przesz³oœci i dzisiaj nie by³y ju¿
przyczyn¹ dalszych cierpieñ.

Po powrocie do Watykanu, podczas audiencji generalnej 16 maja 2001 r. Jan
Pawe³ II tak podsumowa³ swoj¹ pielgrzymkê œladami œw. Paw³a: Wszêdzie pra-
gn¹³em okazaæ Koœcio³om prawos³awnym mi³oœæ i szacunek Koœcio³a katolickie-
go, z nadziej¹, ¿e pamiêæ o dawnych grzechach przeciw jednoœci zostanie w pe³ni
oczyszczona i otworzy drogê pojednaniu i braterstwu. Mia³em te¿ sposobnoœæ po-
twierdziæ postawê szczerej otwartoœci, z jak¹ Koœció³ zwraca siê do wyznawców
islamu, z którymi ³¹czy nas czeœæ oddawana jedynemu Bogu.

Ukraina – wbrew Patriarchatowi, ale nie przeciw prawos³awnym

Ta podró¿ by³a jeszcze trudniejsza ni¿ wizyta w Grecji. Po pierwsze dlatego,
¿e na Ukrainie dzia³aj¹ a¿ trzy prawos³awne Koœcio³y, a stosunki miêdzy podpo-
rz¹dkowanym Patriarchatowi Moskiewskiemu Ukraiñskim Koœcio³em Prawo-
s³awnym a niekanonicznymi – Ukraiñskim Autokefalicznym Koœcio³em Prawo-
s³awnym i Ukraiñskim Koœcio³em Prawos³awnym Patriarchatu Kijowskiego s¹
jeszcze gorsze, ni¿ miêdzy prawos³awnymi a katolikami. Dwie ukraiñskie Cer-
kwie niekanoniczne nie protestowa³y przeciwko wizycie, a nawet mia³y wobec
niej pozytywne oczekiwania i nadzieje. Dla dope³nienia krajobrazu wyznaniowe-
go trzeba wspomnieæ o Koœciele katolickim istniej¹cym na Ukrainie w dwóch
obrz¹dkach: bizantyjsko-ukraiñskim i rzymskokatolickim, których wzajemne sto-
sunki s¹ dalekie od idea³u. Do obu tych obrz¹dków, a zw³aszcza do greckokato-
lickiego, stosunek negatywny, ¿eby nie powiedzieæ wrogi, ma Cerkiew podleg³a
Patriarchatowi Moskiewskiemu. Na to wszystko nak³ada siê jeszcze polityka.
Prezydent Leonid Kuczma chêtnie widzia³by jedn¹ niezale¿n¹ Cerkiew prawo-



104        PIELGRZYMKI EKUMENICZNE PAPIE¯A JANA PAW£A II

s³awn¹ na Ukrainie, jednak taka koncepcja nie jest mo¿liwa do zaakceptowania
przez Patriarchat Moskiewski.

Patriarchat od samego pocz¹tku by³ przeciwny papieskiej wizycie na swoich
obszarach kanonicznych, a w protestach wspierali go prominentni politycy rosyj-
scy, w tym ambasador Rosji na Ukrainie, Wiktor Czernomyrdin. Jeszcze w dniu
przyjazdu papie¿a w Kijowie nie cich³y protesty prawos³awnych, wœród których
prym wiedli mnisi ze s³ynnej £awry Peczerskiej.

Zgodnie z oczekiwaniami, Jan Pawe³ II przeszed³ do porz¹dku dziennego nad
tymi ekscesami i nie powiedzia³ nic przeciwko prawos³awnym, przeciwnie, wy-
ci¹gn¹³ rêce do dialogu. Problem w tym, ¿e Ukraiñski Koœció³ Prawos³awny i Pa-
triarchat Moskiewski sam¹ jego obecnoœæ na Ukrainie uzna³y za prowokacjê.

Ju¿ na lotnisku w Kijowie papie¿ zapewni³ prawos³awnych, ¿e nie przybywa w
duchu prozelityzmu, ale jako pielgrzym pokoju i braterstwa. Wypowiedzia³ tak¿e
s³owa przeproszenia: W pokorze przed wspólnym Panem uznajemy nasze winy.
Prosz¹c o wybaczenie nam pope³nionych w dawnej i niedawnej przesz³oœci b³ê-
dów zapewniamy o naszej woli przebaczania doznanych krzywd. Z serca p³ynie
najgorêtsze pragnienie, by b³êdy przesz³oœci nie powtórzy³y siê w przysz³oœci.
Komentatorzy zwracali uwagê, ¿e Jan Pawe³ II nie nazwa³ tych b³êdów po imie-
niu, tak jak uczyni³ to w Grecji. Dlatego te¿ jego s³owa nie mog³y uczyniæ wiêk-
szego wra¿enia na prawos³awnych.

Najbardziej oczekiwano spotkania papie¿a z Rad¹ Koœcio³ów i Organizacji
Religijnych Ukrainy. Odby³o siê ono 24 czerwca w Kijowie, w drugim dniu piel-
grzymki. Spotkanie zbojkotowali przedstawiciele Ukraiñskiego Koœcio³a Prawo-
s³awnego. Oprócz reprezentantów Koœcio³ów chrzeœcijañskich wziêli w nim
udzia³ ¯ydzi (Jan Pawe³ II wspomnia³ o ich hekatombie podczas okupacji, na-
stêpnego dnia odwiedzi³ Babi Jar, gdzie zamordowano ponad 100 tys. ¯ydów)
oraz muzu³manie ( papie¿ przypomnia³ tragiczn¹ deportacjê do azjatyckich repu-
blik ZSRR Tatarów Krymskich).

Jan Pawe³ II wskaza³ na rolê religii we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Wierz¹cy
mog¹ daæ razem œwiadectwo ducha przed potrzebami materialnymi. Razem – mó-
wi³ papie¿ – mog¹ dawaæ œwiadectwo temu, ¿e œwiatopogl¹d oparty na Bogu jest
gwarancj¹ niezbywalnej wartoœci cz³owieka. Kiedy ze œwiata usunie siê Boga, nie
pozostanie na nim nic prawdziwie ludzkiego. Bez zapatrzenia w niebo wspólnota
ludzka traci sprzed oczu horyzont w³asnej drogi na ziemi. U podstaw wszelkiego
autentycznego humanizmu jest zawsze pokorne i ufne uznanie prymatu Boga.

Metropolita Filaret, zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Pa-
triarchatu Kijowskiego zaatakowa³ Patriarchat Moskiewski, zarzucaj¹ mu niezro-
zumia³¹ izolacjê œwiata prawos³awnego. Jego zdaniem, wbrew temu co s¹dzi
Moskwa, na Ukrainie nie ma prozelityzmu. Zarzuci³ tak¿e Moskwie, ¿e nie chce
doprowadziæ do powstania jednego, prawos³awnego Koœcio³a na Ukrainie.

Papie¿, rzecz jasna, nie sta³ siê stron¹ w sporze wewn¹trzprawos³awnym. Nie
zaprzepaœci³ te¿ ¿adnej okazji, aby apelowaæ o jednoœæ. Podczas spotkania z bi-
skupami rzymskokatolickimi i greckokatolickimi w Kijowie, zachêcaj¹c hierar-
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chów do braterskiej wspó³pracy z braæmi prawos³awnymi, podkreœli³, ¿e dla wie-
rz¹cych i Koœcio³ów na Ukrainie dialog ekumeniczny winien stanowiæ nieodzow-
ny priorytet.

Mocnym akcentem ekumenicznym zakoñczy³ tak¿e swoj¹ pielgrzymkê na
Ukrainê. Podczas mszy w obrz¹dku bizantyjskim 27 czerwca we Lwowie, pod-
czas której beatyfikowa³ 27 grekokatolików, w wiêkszoœci mêczenników re¿imu
komunistycznego, papie¿ przypomnia³, ¿e wraz z nimi byli przeœladowani i za-
mordowani za sprawê Chrystusa tak¿e chrzeœcijanie innych wyznañ. Ich wspólne
mêczeñstwo jest mocnym wezwaniem do pojednania i jednoœci. Jest to ekumenizm
mêczenników i œwiadków wiary, który ukazuje drogê jednoœci chrzeœcijan XXI
wieku – mówi³ Jan Pawe³ II. Podkreœli³ przy tym, ¿e jedynym sposobem oczysz-
czenia drogi jest zapomnienie przesz³oœci, proœba o wzajemne przebaczenie, prze-
baczenie sobie zadanych i otrzymanych ran i bezgraniczna ufnoœæ w odnawiaj¹ce
dzia³anie Ducha Œwiêtego.

Mimo nieprzejednanej postawy Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej, prawo-
s³awni z dwóch opozycyjnych wobec niej Koœcio³ów uczestniczyli w spotkaniach
i uroczystoœciach z papie¿em. Zdarza³y siê te¿ przypadki, ¿e prawos³awni prze-
praszali katolików za ostre i z³oœliwe protesty swoich wspó³braci. Byli to jednak
wierni dwóch Cerkwi niekanonicznych. Sêk w tym, ¿e oni razem z katolikami
jad¹ na tym samym wózku i na równi z nimi s¹ uznawani przez Koœció³ kano-
niczny za odszczepieñców.

Dlatego nadzieje w krêgach katolickich na now¹ jakoœæ w dialogu katolicko-
prawos³awnym s¹ chyba nieco na wyrost, choæ oczywiœcie chcia³bym siê myliæ.
Rozbudzi³ je rzecznik Stolicy Apostolskiej, dr Joaquin Navarro-Valls, który mó-
wi³ wrêcz o nowej erze w stosunkach katolicko-prawos³awnych. Rzecznik stwier-
dzi³, ¿e w rzeczywistoœci stosunki katolicko-prawos³awne przedstawiaj¹ siê le-
piej, ni¿ opisuj¹ to media, ale uzasadniaj¹c tê tezê paln¹³ g³upstwo mówi¹c, i¿
œwiadczy o tym fakt, ¿e po³owê uczestników uroczystoœci w Kijowie stanowili
prawos³awni. Przez jakie okulary patrzy³ Navarro-Valls, ¿e w co drugim uczestni-
ku celebry w Kijowie widzia³ prawos³awnego, stoj¹c zreszt¹ z dala od t³umu
wiernych, pozostanie jego tajemnic¹. By³em uczestnikiem kijowskich uroczysto-
œci, bardzo mi zale¿a³o, aby porozmawiaæ z prawos³awnymi, krêci³em siê ponad
godzinê na placu celebry i dopiero pod koniec mszy natkn¹³em siê na prawos³aw-
nych, zreszt¹ z maleñkiej Cerkwi Katakumbowej. Wszyscy nagabywani przeze
mnie uczestnicy uroczystoœci okazali siê katolikami przyby³ymi na spotkanie
z papie¿em z terenów by³ych republik dawnego ZSRR. Co nie oznacza oczywi-
œcie, ¿e prawos³awnych nie by³o na mszach z papie¿em, na pewno jednak nie w
takiej liczbie, jak poda³ rzecznik Watykanu.

W komentarzach po pielgrzymce pada³y ostre s³owa pod adresem Patriarchatu
Moskiewskiego i jego zwierzchnika, w rodzaju: na zaciœniêt¹ piêœæ patriarchy
Aleksego papie¿ odpowiedzia³ wyci¹gniêt¹ po przyjacielsku d³oni¹ czy patriarcha
moskiewski realizuje imperialn¹ politykê carsk¹. Ba, nawet sami Rosjanie nie
pozostawiali suchej nitki na Patriarchacie Moskiewskim. Politolog Aleksander
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Cypko tak napisa³ w „Niezawisimoj Gaziecie” o postawie Cerkwi Rosyjskiej:
Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e ta nieprzejednana wrogoœæ to wynik nie si³y, ale
s³aboœci braku pewnoœci siebie, oraz niezdolnoœci do podejmowania decyzji w
nowej sytuacji (...) Powstawa³o wra¿enie, ¿e dla naszych etatowych patriotów
prawos³awia katolicyzm jest znacznie niebezpieczniejszym wrogiem ni¿ totalita-
ryzm, satanistyczne sekty i wojuj¹cy liberalny antyklerykalizm (... ) Zachowaliœmy
siê jak niemieccy komuniœci w przededniu przyjœcia do w³adzy faszystów. Walczyli
wtedy na œmieræ i ¿ycie z socjaldemokratami, a wiêc z „braæmi w wierze”, u³a-
twiaj¹c tym samym zwyciêstwo hitlerowcom. (cytat za „Gazet¹ Œwi¹teczn¹” nr
175 z 28-29 lipca 2001 r.).

Tego typu komentarze nie zmieni¹ nastawienia prawos³awnych, a mog¹ jesz-
cze bardziej usztywniæ ich stanowisko. Mo¿e zatem lepiej by³oby przyj¹æ tak¹
postawê jak¹ proponuje papie¿: nikogo nie oskar¿aæ i obra¿aæ, staraæ siê wys³u-
chaæ brata, próbowaæ wyjaœniæ wzajemne pretensje i nieporozumienia i prosiæ o
przebaczenie. Dopiero po spe³nieniu tych warunków mo¿na oczekiwaæ, ¿e papie¿
i patriarcha Moskwy padn¹ sobie w ramiona. Mo¿e trzeba bêdzie na to jeszcze
d³ugo poczekaæ, mo¿e bêdzie to udzia³em nastêpców Jana Paw³a II i Aleksego II,
ale dzieñ taki na pewno nadejdzie.

Grzegorz Polak



POSIEDZENIE MIÊDZYNARODOWEJ
GRUPY ROBOCZEJ

ANGLIKAÑSKO-LUTERAÑSKIEJ

Skálholt, Islandia, 23 – 28 marca 2001

Komunikat

T³o

Dialog miêdzy anglikanami i luteranami na p³aszczyŸnie œwiatowej jest pro-
wadzony w ró¿nej formie od 1970 roku. Do najwa¿niejszych raportów, bêd¹cych
rezultatem tego dialogu, nale¿¹: „Raport z Niagary” (1987), który zajmowa³ siê
pos³annictwem Koœcio³a i rol¹ urzêdu z mocy ordynacji, oraz „Diakonat jako
szansa ekumeniczna” (1995); oba te dokumenty  przed³o¿y³a Miêdzynarodowa
Komisja Anglikañsko-Luterañska.

Na p³aszczyŸnie krajowej i regionalnej zauwa¿alna jest od kilkunastu lat ten-
dencja  zmierzaj¹ca do wi¹¿¹cych form wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami
anglikañskimi i luterañskimi; znalaz³o to odbicie w takich porozumieniach, jak
Wspólna Deklaracja  z Miœni (1988) miêdzy Koœcio³em Anglii a Koœcio³em
Ewangelickim w Niemczech, Wspólna Deklaracja z Porvoo  (1996) miêdzy bry-
tyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a wiêkszoœci¹ nordyckich i nad-
ba³tyckich Koœcio³ów luterañskich, Wspólna Deklaracja z Reuilly (1999) miêdzy
brytyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a francuskimi Koœcio³ami lu-
terañskimi i reformowanymi, porozumienie „Called to Common Mission” miêdzy
Koœcio³em Episkopalnym w USA a Koœcio³em Ewangelicko-Luterañskim w
Ameryce, i Deklaracja z Waterloo miêdzy Koœcio³em Anglikañskim Kanady i
Koœcio³em Ewangelicko-Luterañskim w Kanadzie, która czeka jeszcze na osta-
teczne zatwierdzenie. Równie¿ w Australii Koœcio³y dyskutuj¹ aktualnie nad
ewentualnym porozumieniem. Dalsze wa¿ne zjawiska w stosunkach anglikañsko-
luterañskich mo¿na zaobserwowaæ w Afryce i Brazylii.
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Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej w 1997 roku i Konfe-
rencja Biskupów Anglikañskich w Lambeth w 1998 roku udzieli³y swojego po-
parcia tej tendencji, zmierzaj¹cej do porozumienia w sprawie wspólnoty koœciel-
nej na p³aszczyŸnie regionalnej i krajowej miêdzy Koœcio³ami anglikañskimi i
luterañskimi; dotyczy to zarówno porozumieñ ju¿ zawartych, jak i tych, które
dopiero bêd¹ mia³y miejsce. Obie wspólnoty koœcielne potwierdzi³y te¿ swoje
zobowi¹zanie do kontynuowania i zacieœnienia dwustronnych stosunków ekume-
nicznych.

Dla kontynuowania formalnego kontaktu miêdzy obu wspólnotami gremia de-
cyzyjne Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Anglikañskiej Wspólnoty Koœcielnej
postanowi³y w 1998 roku  powo³aæ wspóln¹ Grupê Robocz¹. Mandat, jaki jej po-
wierzono, polega na obserwowaniu rozwoju i postêpu w stosunkach anglikañsko-
luterañskich w ró¿nych regionach œwiata oraz na dokonywaniu oceny znaczenia
regionalnych inicjatyw przyczyniaj¹cych siê do pog³êbienia stosunków miêdzy
anglikanami i luteranami.

Pierwsze posiedzenie (Wirginia, USA, 12-16 lutego 2000) zajê³o siê przeœle-
dzeniem procesu przemian zachodz¹cych w stosunkach luterañsko-anglikañskich
na ca³ym œwiecie. Wyszczególniono ró¿ne kwestie dotycz¹ce zasad i praktyki
¿ycia obu wspólnot koœcielnych oraz ich  stosunków ekumenicznych; kwestie te
wymagaj¹ dalszego zbadania. Grupa Robocza przyst¹pi³a do wyjaœniania i oceny
tych kwestii.

Posiedzenie tegoroczne

Miêdzynarodowa Grupa Robocza Anglikañsko-Luterañska odby³a swoje dru-
gie posiedzenie w Islandii.  Rolê gospodarza pe³ni³a ŒFL wspólnie z Koœcio³em
Ewangelicko-Luterañskim Islandii. W obradach wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce osoby
delegowane przez swoje wspólnoty koœcielne:

Luteranie: bp Ambroso Moyo (Zimbabwe) – wspó³przewodnicz¹cy, prof. Kir-
sten Busch Nielsen (Dania), ks. dr Hartmut Hövelmann (Niemcy), prof. Michael
Root (USA), prof. Ola Tjorhom (Norwegia) i ks. Sven Oppegaard (ŒFL) – sekre-
tarz.

Anglikanie; bp David Tustin (Anglia) – wspó³przewodnicz¹cy, bp Sebastian
Bakare (Zimbabwe), ks. kanonik Alyson Barnett-Cowan (Kanada), bp Orlando
Santos de Oliveira (Brazylia) i ks. kanonik David Hamid (Biuro Anglikañskiej
Wspólnoty Koœcielnej) – sekretarz. Swoj¹ nieobecnoœæ usprawiedliwi³ ks. prof.
William H. Petersen (USA). Ks. dr Günther Esser z Koœcio³a Starokatolickiego
Unii Utrechckiej uczestniczy³ w posiedzeniu w charakterze obserwatora (anglika-
nie i starokatolicy od Porozumienia Boñskiego z 1931 roku znajduj¹ siê we
wspólnocie koœcielnej). Pomoc¹ administracyjn¹ podczas posiedzenia s³u¿y³y:
Sybille Graumann z ŒFL i Christine Codner z Biura Wspólnoty Anglikañskiej.

Cz³onkowie Grupy Roboczej przed³o¿yli sprawozdania dotycz¹ce zbli¿enia
anglikañsko-luterañskiego w ró¿nych regionach œwiata. Referaty i rozmowy kon-
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centrowa³y siê w du¿ej mierze na mo¿liwoœci pogodzenia ze sob¹ ró¿nych regio-
nalnych porozumieñ anglikañsko-luterañskich, które osi¹gniêto w ostatnich dzie-
siêcioleciach. Zajêto siê równie¿ bli¿ej kwesti¹, czy nowe porozumienia regional-
ne daj¹ siê rozszerzyæ na ca³e nasze wspólnoty koœcielne.

W niedzielê, 25 marca, Grupa Robocza uczestniczy³a w nabo¿eñstwie poran-
nym w Hveragerði, jak równie¿ w popo³udniowym nabo¿eñstwie komunijnym w
koœciele w Selfoss. Biskup Islandii, Karl Sigurbjörsen, w ramach programu wizy-
tacji regionu, uczestniczy³ w obu nabo¿eñstwach. Podczas jego spotkania  z Gru-
p¹ Robocz¹ dosz³o do wymiany pogl¹dów na temat aktualnej sytuacji pastoralnej
i ekumenicznej Koœcio³a islandzkiego.

We wtorek, 27 marca, Grupa Robocza by³a goszczona przez wspó³pracowników
najwy¿szych w³adz koœcielnych Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Islandii.

Grupa Robocza przedstawi swój raport koñcowy obu odpowiedzialnym za dia-
log gremiom prawdopodobnie po nastêpnym posiedzeniu plenarnym w 2002 roku.

(Przek³ad za: „lwi-Information” nr 4 z 2001 r.)

T³umaczy³: K.K.



PI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE
LEUENBERSKIEJ WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW

Belfast, Irlandia Pó³nocna, 19-25 czerwca 2001

Stron¹ zapraszaj¹c¹ by³y trzy Koœcio³y irlandzkie: prezbiteriañski (reformowa-
ny), metodystyczny i luterañski. Delegaci, reprezentuj¹cy 103 Koœcio³y tradycji
luterañskiej, reformowanej, ewangelicko-unijnej i metodystycznej w Europie,
spotkali siê w krytycznym momencie procesu pojednania w Irlandii Pó³nocnej.
Miejscowi politycy, którzy chcieli uczestniczyæ w nabo¿eñstwie inauguruj¹cym
obrady Zgromadzenia Ogólnego, musieli w ostatnim momencie zrezygnowaæ z
przybycia na nie  z powodu potrzeby ponownego podjêcia rozmów pokojowych.
Podczas pobytu delegatów w Belfaœcie  dosz³o do ostrych staræ miêdzy rywalizu-
j¹cymi grupami katolików i protestantów  w pó³nocnej czêœci miasta. Pragnie-
niem uczestników Zgromadzenia Ogólnego by³o wyra¿enie solidarnoœci i popar-
cia tym wszystkim, którzy anga¿uj¹ siê na rzecz pokojowego rozwi¹zania wielo-
letniego  konfliktu.

Podczas nabo¿eñstwa inauguracyjnego s³owa pozdrowienia pod adresem dele-
gatów wyg³osili: katolicki arcybiskup Armagh, Sean Brady, biskup pomocniczy
Down i Connor, Anthony Farquhar, jak równie¿ przewodnicz¹cy wspólnoty ¿y-
dowskiej Ronald Appleton. Uczestników obrad podejmowa³ równie¿ urzêduj¹cy
burmistrz.

Delegaci odwiedzili w ma³ych grupach ró¿ne parafie i struktury miêdzywy-
znaniowe, w których podejmowane s¹ inicjatywy na rzecz pojednania. Problemy
utrudniaj¹ce wspó³¿ycie mieszkañców Irlandii Pó³nocnej by³y te¿ przedmiotem
dyskusji podczas obrad plenarnych. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego wysto-
sowali orêdzie do Koœcio³ów irlandzkich, w którym wyrazili  podziêkowanie za
udzielon¹ goœcinê oraz zapewnili  o swojej solidarnoœci z mieszkañcami i Ko-
œcio³ami tego regionu.

Koœcio³y protestanckie naszego kontynentu, zawieraj¹c w 1973 roku w Leuen-
bergu ko³o Bazylei wspólnotê o³tarza i ambony, nie rozumia³y tego wydarzenia
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za akt jednorazowy. W podpisanej wówczas Konkordii Leuenberskiej zobowi¹za-
³y siê one do permanentnego urzeczywistniania wspólnoty koœcielnej przez dawa-
nie œwiadectwa, sprawowanie s³u¿by spo³ecznej  i kontynuacjê pracy teologicz-
nej. Czwarte Zgromadzenie Ogólne LWK w Wiedniu w 1994 roku postanowi³o
zleciæ trzem grupom roboczym opracowanie dokumentów o istotnym znaczeniu
dla ca³ej wspólnoty leuenberskiej.

Pierwszy z tych dokumentów, zatytu³owany „Koœció³ i Izrael”, nad którym
pracowano w ostatnich siedmiu latach,  spotka³ siê z pe³n¹ aprobat¹ Zgromadze-
nia Ogólnego w Belfaœcie. Gremium to zwróci³o siê do Koœcio³ów cz³onkow-
skich o przyswojenie wyników tego dialogu i uwzglêdnienie ich podczas w³a-
snych przemyœleñ  na temat Koœcio³a i Izraela. Warto zaznaczyæ, ¿e jest to pierw-
szy w dziejach protestantyzmu dokument, w którym reprezentanci ró¿nych jego
nurtów wypowiadaj¹ siê w sposób tak kompleksowy na temat blasków i cieni w
stosunkach chrzeœcijañsko-¿ydowskich w przesz³oœci oraz staraj¹ siê nakreœliæ
mo¿liwoœci wspó³¿ycia i wspó³pracy miêdzy obu partnerami w przysz³oœci. Zgro-
madzenie Ogólne zdawa³o sobie sprawê, ¿e za poœrednictwem tego dokumentu
nie zosta³o wypowiedziane ostatnie s³owo dotycz¹ce relacji miêdzy Koœcio³em a
Izraelem oraz wspó³pracy miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami. Da³o jednak wyraz
przekonaniu, ¿e w ramach tego  studium zosta³o wyra¿one to, co dzisiaj w sposób
odpowiedzialny pod wzglêdem  teologicznym da siê powiedzieæ na ten temat na
podstawie  Pisma Œwiêtego Starego i Nowego Testamentu oraz nauki koœcielnej.

Zgromadzenie Ogólne przyjê³o równie¿ dokument opracowany przez inn¹ gru-
pê robocz¹, a dotycz¹cy aktualnej w ka¿dej epoce historycznej kwestii: „Koœció³
– lud –pañstwo – naród. Wk³ad do trudnej relacji”. Chodzi tu o  próbê teologicz-
nej interpretacji relacji miêdzy Koœcio³em, narodem i pañstwem. Autorzy doku-
mentu zastanawiaj¹ siê tak¿e nad ewentualnym  wk³adem  protestantyzmu do bu-
dowy demokratycznych form pañstwa w integruj¹cej siê Europie. Zgromadzenie
Ogólne zwróci³o siê do Koœcio³ów cz³onkowskich o zapoznanie siê z wynikami
dialogu i wziêcie ich pod uwagê podczas opracowywania tej tematyki.

Trzecia grupa robocza, która zajmowa³a siê kwesti¹ Zakonu i Ewangelii,
przedstawi³a w Belfaœcie dopiero wstêpn¹ wersjê dokumentu. Wynika z niego
jednoznacznie, ¿e zagadnienie to by³o na przestrzeni stuleci inaczej ujmowane
przez luteranów, inaczej przez reformowanych, a jeszcze inaczej przez metody-
stów. Jednak przy ca³ym zró¿nicowaniu pogl¹dów daj¹ siê zauwa¿yæ wspólne
tym tradycjom koœcielnym elementy teologiczne. Dokument zwraca uwagê na
wypaczenia w rozumieniu Zakonu i Ewangelii, przypomina typowe pozycje
Koœcio³ów ewangelickich w kwestiach etycznych oraz zastanawia siê nad u³o-
¿eniem nowej  relacji miêdzy obu elementami, która by³aby lepiej dostosowana
do wymogów  ¿ycia chrzeœcijañskiego we wspó³czesnym œwiecie. Zgromadze-
nie Ogólne poprosi³o Koœcio³y cz³onkowskie o ustosunkowanie siê do tego do-
kumentu. Natomiast nowo wybrany Komitet Wykonawczy zosta³ zobligowany
do przed³o¿enia  ostatecznej jego wersji jeszcze przed nastêpnym Zgromadze-
niem Ogólnym.
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Jednoczeœnie podjêto uchwa³y w sprawie  rozpoczêcia pracy nad nowymi tema-
tami. Pierwszy z tych tematów  dotyczy kszta³tu i modelu Koœcio³ów protestanc-
kich w zmieniaj¹cej siê Europie. Stwierdzono, ¿e baz¹ wyjœciow¹ wszelkiej reflek-
sji musi byæ tutaj za³o¿enie, ¿e fundamentem Koœcio³a jest zbawcze dzia³anie Boga
w Jezusie Chrystusie. Jednoczeœnie zwrócono uwagê, ¿e dziêki rozró¿nieniu miê-
dzy fundamentem wiary Koœcio³a a formami organizacyjnymi  Koœcio³ów powstaje
mo¿liwoœæ nieskrêpowanych  rozwa¿añ na temat przysz³ego kszta³tu Koœcio³a i
podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do urzeczywistnienia tego celu.

Nowy Komitet Wykonawczy zobowi¹zano równie¿ do powo³ania grupy robo-
czej, która skupi uwagê na zagadnieniach misji i ewangelizacji. Podejmuj¹c tê
decyzjê kierowano siê przekonaniem, ¿e Koœcio³y w Europie stoj¹ przed wspól-
nym wyzwaniem zwiastowania Ewangelii zeœwiecczonym mieszkañcom naszego
kontynentu. Zgromadzenie Ogólne zastanawia³o siê nad rol¹, jak¹ w ramach tego
wspólnego zadania powinny odegraæ  Koœcio³y Wspólnoty Leuenberskiej. Odpo-
wiedŸ brzmia³a: mamy wspólne rozumienie Ewangelii, którego j¹drem jest nauka
o usprawiedliwieniu. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje, jak zwiastowaæ Ewangeliê, aby
obrana forma by³a zgodna z jej treœci¹. Celem, do którego siê zmierza,  ma byæ
wzmocnienie zaufania wobec Ewangelii i jej ¿yciodajnej si³y, wzajemne informo-
wanie siê o doœwiadczeniach czynionych w tym zakresie w ró¿nych czêœciach
Europy, a tak¿e wzajemne powi¹zanie ze sob¹ prawdy zawartej w naszej teolo-
gicznej doktrynie, ¿ycia duchowego naszych Koœcio³ów i ich praktycznego  zaan-
ga¿owania  w ¿yciu spo³ecznym.

Podczas obrad wielokrotnie powtarza³o siê stwierdzenie, ¿e parafie, czyli
wspólnoty lokalne, zbyt ma³o wiedz¹ na temat Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio-
³ów. Tote¿ Zgromadzenie Ogólne zwróci³o siê do nowego Komitetu Wykonaw-
czego z proœb¹, aby ten zaapelowa³ do Koœcio³ów  cz³onkowskich o poœwiêcenie
jej pracy i osi¹gniêciom szczególnej uwagi w ramach Œwiêta Reformacji lub pod-
czas jednej z niedziel roku koœcielnego.  Rzecz¹ wskazan¹ by³oby powo³anie gru-
py roboczej, która zajê³aby siê opracowaniem materia³ów u³atwiaj¹cych zorgani-
zowanie okolicznoœciowego nabo¿eñstwa.

Zwrócono siê do Koœcio³ów cz³onkowskich, aby te, o ile tego jeszcze nie
uczyni³y, powo³a³y „pe³nomocnika ds. leuenberskich”, którego zadaniem by³oby
rozpowszechnianie w swoim Koœciele aktualnych informacji dotycz¹cych ¿ycia i
dzia³alnoœci WKL. W tym kontekœcie Zgromadzenie Ogólne potwierdzi³o uchwa-
³ê Komitetu Wykonawczego z 15 lipca 2000 roku, która przewiduje uregulowanie
wspó³pracy z Bibliotek¹ im. Jana £askiego w Emden w zakresie obecnoœci w In-
ternecie Koœcio³ów protestanckich Europy i wa¿nych tekstów leuenberskich.

Zgromadzenie Ogólne stwierdzi³o z zadowoleniem, ¿e Deklaracja w sprawie
wspólnoty koœcielnej z metodystami, przyjêta w Wiedniu w 1994 roku, spotka³a
siê z aprobat¹ Koœcio³ów cz³onkowskich. Poniewa¿ równie¿ strona metodystycz-
na wypowiedzia³a siê pozytywnie na temat wspólnoty, przeto 2 lutego 1997 roku,
podczas uroczystego nabo¿eñstwa w koœciele metodystycznym w Tallinie (Esto-
nia), mo¿na by³o og³osiæ oficjalne przyst¹pienie siedmiu europejskich Koœcio³ów
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metodystycznych do WKL. Ich przedstawiciele  uczestniczyli w obradach w Bel-
faœcie po raz  pierwszy na statusie pe³noprawnych delegatów.

Poza tym miêdzy IV i V Zgromadzeniem Ogólnym (1994-2001) do LWK
przyst¹pi³y nastêpuj¹ce wspólnoty koœcielne: Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w
Rosji; Koœció³ Ewangelicki w Niemczech; Koœció³ Luterañski Norwegii; Koœció³
Ewangelicko-Luterañski Danii. Zgromadzenie Ogólne wyrazi³o ¿yczenie prowa-
dzenia dalszych  rozmów z Koœcio³ami tradycji luterañskiej i reformowanej, któ-
re nie podpisa³y Konkordii Leuenberskiej, zw³aszcza z tymi, które ju¿ uczestni-
cz¹ w dialogu.

Zgromadzenie Ogólne oceni³o pozytywnie  wstêpne rozmowy, które mia³y ju¿
miejsce z baptystami. Popar³o te¿ propozycjê prowadzenia oficjalnego dialogu
teologicznego z Koœcio³ami tej tradycji na p³aszczyŸnie europejskiej. Stwierdzi³o,
i¿ bior¹c za punkt wyjœcia problematykê dotycz¹c¹ chrztu, nale¿y przyst¹piæ do
opracowania kwestii, które w ramach d¹¿eñ  do wzajemnego uznania wymagaj¹
jeszcze wyjaœnienia. Temu dialogowi, prowadzonemu w imieniu LWK, winny
tak¿e towarzyszyæ rozmowy i nowe formy wspó³pracy na p³aszczyŸnie krajowej.
Dla przygotowania wspólnoty z Koœcio³ami baptystycznymi i nadania jej  nowej
jakoœci, Zgromadzenie Ogólne postanowi³o zapraszaæ przedstawicieli Koœcio³ów
baptystycznych do uczestnictwa na statusie goœci we wszystkich  rozmowach
doktrynalnych prowadzonych przez LWK.

W oparciu o wspólnotê  S³owa i Sakramentu, istniej¹c¹  w poszczególnych
krajach Europy miêdzy Koœcio³ami tradycji anglikañskiej, luterañskiej i reformo-
wanej (Wielka Brytania i Irlandia, Skandynawia, kraje nadba³tyckie, Niemcy,
Francja), Zgromadzenie Ogólne zaproponowa³o podjêcie dialogu miêdzy Leuen-
bersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów a Wspólnot¹ Koœcio³ów Anglikañskich na p³asz-
czyŸnie ogólnoeuropejskiej. Stwierdzi³o, ¿e w dialogu tym nale¿y wykorzystaæ
teologiczn¹ podstawê opracowan¹ podczas pierwszej konsultacji przedstawicieli
obu stron  w 1995 roku.

Zgromadzenie Ogólne wybra³o 13-osobowy Komitet Wykonawczy, który
przez najbli¿sze kilka lat bêdzie nadawa³ kierunek pracy LWK. Jednym z cz³on-
ków tego gremium zosta³ ks. radca  Piotr Gaœ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce. Poza nim w obradach uczestniczyli dwaj inni Polacy: prof. Ka-
rol Karski z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i ks. Roman Lipiñski z Ko-
œcio³a Ewangelicko-Reformowanego.

K.K.



DIALOG MIÊDZY LEUENBERSK¥
WSPÓLNOT¥ KOŒCIO£ÓW

A EUROPEJSK¥ FEDERACJ¥ BAPTYSTYCZN¥

Kierownictwo Wspólnot Ewangelicko-Wolnokoœcielnych w Republice Fede-
ralnej Niemiec (BEFG) w porozumieniu z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹
(EFB) w listopadzie 1996 roku skierowa³o do Komitetu Wykonawczego Leuen-
berskiej Wspólnoty Koœcio³ów (LWK) proœbê o podjêcie ewentualnej wspó³pracy
miêdzy baptystami a LWK w  Europie.  Komitet Wykonawczy, odwo³uj¹c siê do
decyzji Zgromadzenia Ogólnego LWK w Wiedniu w maju 1994 r., ustosunkowa³
siê w styczniu 1997 r. pozytywnie do tej proœby. Decyzja ta brzmia³a: Jeœli nawet
z niektórymi z tych (ewangelickich) Koœcio³ów nie jest jeszcze dzisiaj mo¿liwa
pe³na wspólnota koœcielna, to przecie¿ /.../ w stosunkach multilateranych mo¿na
uczyniæ wiele wspólnego /.../ LWK chce uczyniæ  co w jej mocy, aby wspólnota ju¿
istniej¹ca z tymi partnerami mog³a zostaæ pog³êbiona i poszerzona, tak aby sta³a
siê mo¿liwa pe³na wspólnota koœcielna i wzajemne uznanie1. Ta wypowiedŸ Zgro-
madzenia Ogólnego nawi¹zywa³a do nieoficjalnych rozmów  miêdzy teologami
baptystycznymi, reformowanymi, luterañskimi i unijnymi w listopadzie 1993 r.,
w wyniku których powsta³ dokument pt.  „Propozycja w sprawie dialogu i inten-
sywniejszej wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami zwi¹zanymi z Konkordi¹ Leuenber-
sk¹  a baptystami”2.

Za proœb¹ BEFG i EFB kry³y siê przyczyny duchowe po³¹czone z okreœlon¹
interpretacj¹ obecnej sytuacji historyczno-koœcielnej. Baptyœci wyznaj¹, ¿e wi-
dzialna wspólnota wszystkich wierz¹cych a wiêc jej  wiarygodne œwiadectwo
przed ca³ym œwiatem jest zgodne z wol¹ Boga. Dlatego modl¹ siê /.../ z chrzeœci-
janami ca³ego œwiata o odnowê wszystkich wspólnot i Koœcio³ów, aby dziêki niej

1 Wachsende Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst. Reformatorische Kirchen in Europa. Texte der 4.
Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft in Wien, 3. bis 10. Mai 1994, Frankfurt am Main
1995, s. 264.

2 Tam¿e, s. 174-180. Polski przek³ad: SiDE 1994 nr 2, s. 94-98.
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mog³o dojœæ do wzrostu  wzajemnego uznania i aby Bóg prowadzi³ nas do jedno-
œci, której pragnie3.Do tej motywacji duchowo-ekumenicznej dosz³o przeœwiad-
czenie, ¿e po zerwaniu „¿elaznej kurtyny” Europa zrasta siê nie tylko politycznie,
ale i koœcielnie. Przy tym okaza³o siê, ¿e Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów jest
dla ewangelickiego chrzeœcijañstwa wspólnot¹ najbardziej reprezentatywn¹ i ¿e w
przysz³oœci jeszcze bardziej przypadnie jej rola „g³osu Koœcio³ów ewangelickich
Europy”. Wraz z metodystami ju¿ klasyczny Koœció³ wolny nale¿y do wspólnoty
Koœcio³ów-sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej. Baptyœci uwa¿aj¹ siê za ewan-
gelicki Koœció³ wolny i spoœród wszystkich Koœcio³ów tego typu  w Europie s¹
wspólnot¹ najliczniejsz¹. Dlatego w Europie zrastaj¹cej siê z sob¹ pod wzglêdem
koœcielnym nie chc¹ staæ z boku, lecz d¹¿¹ do wi¹¿¹cej kooperacji a w dalszej per-
spektywie tak¿e do cz³onkostwa w Leuenberskiej  Wspólnocie Koœcio³ów.

W 1998 r. powo³ano po obu stronach grupy robocze, które w lutym 1999 r.
podjê³y rozmowy konsultacyjne. Grupy robocze zgodzi³y siê na przyjêcie nastê-
puj¹cego wspólnego raportu:

I. Partnerzy dialogu i wspólnota, która jest im ju¿ dana

1. Partnerzy dialogu

a) Partnerzy

EFB zrzesza 50 krajowych unii, w sk³ad których wchodzi 11 000 zborów. EFB
jest wiêc reprezentowana w niemal wszystkich krajach europejskich i poza tym w
11 pañstwach Bliskiego Wschodu i Azji Œrodkowej. Zgodnie z baptystycznym
rozumieniem zboru i Koœcio³a ka¿dy poszczególny zbór posiada w kwestiach
doktrynalnych, strukturalnych i dyscyplinarnych nieograniczony autorytet, który
zakorzeniony jest w jedynym i obowi¹zuj¹cym ostatecznie autorytecie Pisma
Œwiêtego i wobec niego musi siê wylegitymowaæ. Ale przynale¿noœæ do unii i
EFB zawiera zobowi¹zanie do wzajemnego informowania siê i konsultowania,
przede wszystkim jednak do wspólnej s³u¿by i wspólnego œwiadectwa.

Historycznie EFB i krajowe unie bior¹ swój pocz¹tek z ruchu independentów i
kongregacjonalistów w Anglii i Holandii (XVII w.), jak równie¿ z grup nowo-
chrzczeñców w Niemczech i Szwajcarii (XVI w.) oraz ruchów misyjnych i odro-
dzeniowych (J.G. Oncken) w XIX i XX stuleciu (Niemcy, Rosja etc.). Zbory bap-
tystyczne uwa¿aj¹ siê za Koœcio³y wolne.

Koœcio³y o charakterze luterañskim, reformowanym i unijnym, zwi¹zane ze
sob¹ przez Konkordiê Leuenbersk¹, wywodz¹ siê z Reformacji XVI w. w Niem-

3 Rechenschaft von Glauben, czêœæ 2, II, 7.
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czech i Szwajcarii. LWK sk³ada siê z przesz³o 100 samodzielnych Koœcio³ów-sy-
gnatariuszy, które w swoim narodowym kontekœcie mog¹ byæ Koœcio³ami mniej-
szoœciowymi lub wiêkszoœciowymi, Koœcio³ami wolnymi, narodowymi (Volks-
kirche) lub pañstwowymi. Dziêki opracowaniu specjalnej „Wspólnej deklaracji”
do LWK przy³¹czy³y siê w styczniu 1997 r. Koœcio³y metodystyczne Europy. Ko-
œcio³y luterañskie Danii4, Finlandii, Islandii i Szwecji   wprawdzie nie podpisa³y
Konkordii Leuenberskiej, lecz  uwa¿aj¹ siê za Koœcio³y zwi¹zane z LWK.
Uczestnicz¹ one w rozmowach doktrynalnych, zgromadzeniach ogólnych a tak¿e
w pracach komitetu wykonawczego. Natomiast Koœció³ Norwegii jest od listopa-
da 1999 r. Koœcio³em-sygnatariuszem LWK.

b) Dialogi

Na p³aszczyŸnie œwiatowej odby³y siê oficjalne rozmowy teologiczne miêdzy
baptystami i reformowanymi (1973-1976), jak równie¿ miêdzy baptystami i lutera-
nami (1986-1989), które w 1977 lub w 1990 roku zosta³y zakoñczone „raportami”.
Przed³o¿ono je Koœcio³om w celu dokonania recepcji. Zawieraj¹ one godn¹  uwagi
zbie¿noœæ pogl¹dów, jak równie¿ dolegliwe ró¿nice, a tak¿e zalecenia w sprawie
dalszej pracy. Takie oficjalne rozmowy odby³y siê tak¿e na  krajowej p³aszczyŸnie
europejskiej (Zjednoczone Królestwo, Holandia 1982, Republika Federalna Nie-
miec 1980-1981, Niemiecka Republika Demokratyczna 1982-1983, Norwegia
1984-1989). Baptyœci i Koœcio³y zwi¹zane z Konkordi¹ Leuenbersk¹ wspó³pracuj¹
we wspólnotach roboczych Koœcio³ów chrzeœcijañskich (Niemcy etc.), w zwi¹z-
kach Koœcio³ów (Francja) lub nawet s¹ uczestnikami  szczególnych form wspólno-
ty koœcielnej (W³ochy, Belgia, na p³aszczyŸnie zborowej czêœciowo tak¿e w Wiel-
kiej Brytanii). Dochodz¹ do tego rozmowy na p³aszczyŸnie œwiatowej i krajowej,
które doprowadzi³y do opublikowania deklaracji znosz¹cych znies³awienia i potê-
pienia z przesz³oœci (por. np. deklaracjê Konferencji Ewangelickich Kierownictw
Koœcielnych w NRD lub deklaracjê Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowa-
nych z 1983 r.). We wszystkich tych wypowiedziach jest mowa o  tym, ¿e bapty-
stów i Koœcio³y zwi¹zane z Konkordi¹ Leuenbersk¹ ³¹czy wiele wspólnych ele-
mentów w dziedzinie ¿ycia i doktryny. O jakie wspólne elementy tu chodzi?

2. Wspólnota we wierze, która jest ju¿ dana

Partnerzy dialogu uwa¿aj¹ siê historycznie i teologicznie za Koœcio³y i wspól-
noty Jezusa Chrystusa znajduj¹ce siê w specjalnym zwi¹zku z Reformacj¹ XVI
wieku. Dlatego w dialogach i innych dokumentach jest mowa o wspólnym dzie-
dzictwie reformacyjnym, które ma swój oœrodek w Ewangelii jako Dobrej Nowi-
nie o wolnej ³asce Boga dla ludzkoœci bêd¹cej w niewoli grzechu.

4 Koœció³ Luterañski Danii sta³ siê 13 marca 2001 r. 103 Koœcio³em-sygnatariuszem Konkordii
Leuenberskiej
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Ewangelia, wed³ug wspólnego przekonania, czerpie swoj¹ si³ê i pe³nomocnic-
two z osoby i dzie³a Jezusa Chrystusa jako zbawczego daru Boga dla ludzkoœci
i ca³ego stworzenia. Baptyœci, luteranie, reformowani i ewangelicy unijni znaj¹
Jezusa Chrystusa wy³¹cznie przez Pismo Œwiête. O samym Piœmie obaj partnerzy
powiadaj¹, ¿e jego rdzeniem jest jedyne zbawcze poœrednictwo Jezusa Chrystusa,
a poselstwo o usprawiedliwieniu, jako poselstwo o wolnej ³asce Boga, stanowi
probierz zwiastowania ca³ego Koœcio³a5. Dla obu partnerów dialogu jest Biblia
/.../ S³owem Boga w ustach ludzkich6.

Koœcio³y leuenberskie jak i baptyœci wyznaj¹ wspólnie, ¿e Duch Œwiêty dzia³a-
j¹cy przez Ewangeliê Jezusa Chrystusa stwarza wspólnotê wiary – Koœció³7. Obaj
partnerzy, przy ca³ym podkreœlaniu, ¿e zbór lokalny jest w pe³ni Koœcio³em, zna-
j¹ wspólnie ponadlokalne struktury koœcielne i autorytet synodów. S¹ zgodni co
do tego, ¿e strukturze tej trzeba przydzieliæ liczne zadania, takie jak tworzenie
wyznania wiary, misja, edukacja, ordynacja i prawo koœcielne. Dla obu partnerów
istnieje w Koœciele nieroz³¹czny zwi¹zek miêdzy duchem i prawem, ¿yciem
i dyscyplin¹, ruchem i instytucj¹.

Baptyœci i Koœcio³y leuenberskie wyznaj¹ wspólnie, ¿e Chrystus w swoim mi³o-
sierdziu podejmuje inicjatywê na rzecz zbawienia ludzi; inicjatywa ta  domaga siê od
ludzi, by  odpowiedzieli na ni¹  wiar¹. Baptyœci wraz z luteranami i reformowanymi
dostrzegaj¹ w  artyku³ach  6 do 16 Konkordii Leuenberskiej wyraz wspólnego rozu-
mienia Ewangelii, chocia¿  wypowiedŸ w artykule dotycz¹cym chrztu (nr 14) prowa-
dzi do odmiennych konsekwencji teologicznych i praktycznych. Koœcio³y zwi¹zane
z Konkordi¹ odnosz¹ tê wypowiedŸ zarówno do chrztu niemowl¹t jak i do chrztu
wiary, natomiast dla baptystów obowi¹zuje ona tylko w przypadku chrztu wiary.

W œcis³ym zwi¹zku z Ewangeli¹ z jednej strony i odpowiedzi¹ wiary z drugiej
baptyœci i Koœcio³y leuenberskie  widz¹ praktykê Chrztu i Wieczerzy Pañskiej,
koniecznoœæ istnienia urzêdów koœcielnych poœród kap³añstwa wszystkich wie-
rz¹cych oraz ¿ycie chrzeœcijan jako naœladowanie Jezusa. Jedni i drudzy podkre-
œlaj¹, ¿e Ÿród³em wszelkiej inspiracji chrzeœcijan w kwestiach dogmatycznych
i etycznych jest Pismo Œwiête jako norma normans, chocia¿ istniej¹ ró¿nice
w kwestii dostêpu i klucza interpretacyjnego (rola wyznañ wiary).

Baptyœci i Koœcio³y zwi¹zane z Konkordi¹ Leuenbersk¹ praktykuj¹ wzajemnie
goœcinnoœæ eucharystyczn¹ i s¹ zgodne w przekonaniu, ¿e œwiat potrzebuje
wspólnego œwiadectwa i s³u¿by chrzeœcijan. Opowiadaj¹ siê za wype³nianiem
misyjnego zadania chrzeœcijañstwa w zeœwiecczonym œwiecie.

5 Konkordia Leuenberska nr  12, cyt. za polskim przek³adem: SiDE 1995 nr 2, s. 37; por. Rechenschaft
vom Glauben, czêœæ 1, nr 6: Ewangelia o ukrzy¿owanym, zmartwychwsta³ym i przychodz¹cym Panu
Jezusie Chrystusie jest rdzeniem Nowego Testamentu  a wiêc ca³ego Pisma Œwiêtego.

6 Tam¿e.
7 Raport Wspólnej Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej (1990), SiDE

1996 nr 2, s. 78; Bericht theologischer Gespräche im Auftrag des Reformierten Weltbundes und des Baptistischen
Welbundes 1977, w: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte
interkonfessioneller Gespräche  auf Weltebene 1931-1982, Paderborn-Frankfurt am Main 1983, s. 111.
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3. Ewentualna wspólnota ¿ycia koœcielnego

Wobec tych fundamentalnych wspólnych elementów dobrze uzasadnione jest
¿yczenie w sprawie lepszego poznania siê i rozumienia oraz inicjatywa zinten-
syfikowania wspó³pracy. Rzecz¹ wskazan¹ zdaje siê byæ równie¿ wspólne dzia-
³anie w wielu dziedzinach.

Wspólna Komisja luteranów i baptystów w odniesieniu do wspólnych elemen-
tów ju¿ w 1990 roku wypowiedzia³a nastêpuj¹ce zalecenia:

Na podstawie wspólnego rozumienia Koœcio³a i jego zadania misyjnego, które
uda³o siê nam osi¹gn¹æ,  zalecamy:

– uznanie siê wzajemnie za wspólnoty w ³onie Koœcio³a Chrystusowego;
– zachêcenie naszych Koœcio³ów i zborów do udzia³u w aktualnie toczonej

walce o urzeczywistnienie praw ludzkich, ustanowienie sprawiedliwoœci i pokoju
oraz zachowanie stworzenia;

– popieranie starañ naszych zborów i Koœcio³ów o pozyskanie œwiata dla spra-
wy autentycznego zaanga¿owania siê na rzecz Chrystusa. Poniewa¿ ka¿de praw-
dziwe œwiadectwo chrzeœcijañskie jest wspó³uczestnictwem w poselstwie jednego
Chrystusa, domagamy siê wzmo¿onej koordynacji inicjatyw misyjnych podejmo-
wanych przez nasze Koœcio³y i zbory.

 Zalecamy potwierdzenie ju¿ istniej¹cej goœcinnoœci przy Stole Pañskim i
udzielenie jej poparcia w nawi¹zaniu do przeprowadzonych rozmów na temat
Wieczerzy Pañskiej 8.

Jednoczeœnie chrzeœcijanie po obu stronach pytaj¹, czy to co wspólne nie wy-
starczy³oby do uznania siê  wzajemnie za wspólnotê koœcieln¹ rozumian¹ jako
wspólnota S³owa i Sakramentu.

Realizacjê tego celu uniemo¿liwiaj¹ g³êbokie ró¿nice teologiczne miêdzy bap-
tystami i Koœcio³ami zwi¹zanymi z Konkordi¹ Leuenbersk¹. Jak mo¿na bli¿ej
opisaæ i oceniæ te ró¿nice?

II. Ró¿nice i przeszkody teologiczne
dla osi¹gniêcia pe³nej wspólnoty koœcielnej

1. Niewiedza i uprzedzenia oraz inne czynniki nieteologiczne

a) Niewiedza i uprzedzenia

Chrzeœcijanie ewangeliccy zwi¹zani z LWK i EFB znaj¹ siê wzajemnie po
czêœci tylko bardzo powierzchownie lub w ogóle siê nie znaj¹. Wiedza jednych o
drugich jest z regu³y niedostateczna. Dlatego oceny, jakie o sobie wydaj¹, s¹

8 Raport Wspólnej Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej, op.cit.,
nr 91 i 92.
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nieprecyzyjne. Postawom traktuj¹cym drugiego partnera z podziwem towarzy-
sz¹ po obu stronach równie¿ postawy odrzucenia. Reformowani i luteranie po-
dziwiaj¹ atmosferê braterstwa i intensywne ¿ycie duchowe wystêpuj¹ce w zbo-
rach baptystycznych, jednoczeœnie odstrasza ich brak elastycznoœci w kwestii
chrztu. Baptyœci z kolei potrafi¹ doceniæ ekumeniczn¹ otwartoœæ luterañskiej i
reformowanej eklezjologii, zarazem jednak odrzucaj¹ duchowe rozprzê¿enie
wielu cz³onków tych Koœcio³ów. Ta niejednoznacznoœæ w postrzeganiu drugie-
go partnera znajduje odbicie równie¿ we wzajemnych uprzedzeniach. Zdarza
siê, ¿e luteranie i reformowani nazywaj¹ niekiedy zbory baptystyczne sektami a
ich cz³onków fundamentalistami, i odwrotnie, baptyœci nazywaj¹ luteranów i
reformowanych chrzeœcijanami metrykalnymi. W takich przypadkach niezbêd-
na jest praca uœwiadamiaj¹ca, prowadz¹ca do lepszego wzajemnego poznania i
zrozumienia.

b) Inne czynniki nie-doktrynalne

Poza „niewiedz¹ i uprzedzeniami” przeszkodê na drodze do wzajemnego
zrozumienia stanowi¹  czynniki socjologiczne i psychologiczno-religijne. Nale-
¿¹ do nich ró¿nice kulturowe, problematyka wiêkszoœci i mniejszoœci, ró¿na
pozycja spo³eczna Koœcio³ów leuenberskich i baptystów (natomiast  do zbli¿e-
nia mog¹ przyczyniæ siê podobne doœwiadczenia diasporalne), konteksty poli-
tyczne, wspomnienia historyczne, ró¿nice edukacyjne, ró¿ne formy prawa i Ÿró-
d³a finansowania.

Jednak jeszcze silniejsze oddzia³ywanie ni¿ niewiedza maj¹ wzajemne teolo-
giczne odrzucenia i potêpienia, które siêgaj¹ czêœciowo XVI wieku.

2. Odrzucenia – wczoraj i dziœ

a) Problem

Baptyœci odrzucaj¹ chrzest niemowl¹t praktykowany przez luteranów i refor-
mowanych jako chrzest niewierz¹cych. Z kolei luteranie i reformowani za postê-
powanie bezprawne i nie daj¹ce siê zaakceptowaæ  teologicznie uwa¿aj¹ fakt, ¿e
baptyœci deklaruj¹ niewa¿noœæ luterañskiej i reformowanej praktyki chrztu nie-
mowl¹t i ma³ych dzieci. Pod tym wzglêdem nie ma konsensu w rozumieniu
chrztu, który wed³ug luterañskiego i reformowanego przekonania jest nieodzow-
nym elementem wspólnoty koœcielnej. Na tym przekonaniu skonstruowano Kon-
kordiê Leuenbersk¹, gdy¿ zgodnoœæ w kwestii w³aœciwego nauczania Ewangelii i
nale¿ytego sprawowania sakramentów uchodzi za konieczny i wystarczaj¹cy wa-
runek prawdziwej jednoœci Koœcio³a9.

9 Konkordia Leuenberska art. 2; por. Konfesja Augsburska art. 7 i Katechizm Heidelberski pytania:
54n i 75n.
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b) Odrzucenia z okresu Reformacji i inne ró¿nice

Luteranie w swojej Konfesji Augsburskiej z 1530 roku i Formule Konkordii
z 1577 roku wypowiedzieli zarazem wiele odrzuceñ pod adresem anabaptystów
i ich nauk:

„Konfesja Augsburska z 1530 roku (Confessio Augustana/CA)  wyraŸnie
wspomina  i potêpia anabaptystów oraz ich doktrynê w piêciu artyku³ach. S¹ to:

– Artyku³ V: Potêpia siê nowochrzczeñców i innych, którzy ucz¹, ¿e Ducha
Œwiêtego otrzymujemy bez zewnêtrznego s³owa Ewangelii, przez w³asne przygo-
towanie myœli i uczynki.

– Artyku³ IX: Z tego powodu odrzuca siê nowochrzczeñców, którzy nauczaj¹, ¿e
chrzest dzieci nie jest w³aœciwy. Tekst ³aciñski dodaje jeszcze: et affirmant sine bap-
tismo pueros salvos fieri (= „i utrzymuj¹, ¿e i bez chrztu dostêpuj¹ one zbawienia”).

– Artyku³ XII: Damnant Anabaptistas, qui negant semel iustificatos posse amit-
tere spiritum sanctum (= „Koœcio³y nasze potêpiaj¹ anabaptystów, którzy przecz¹
temu, ¿e ci, co raz dost¹pili usprawiedliwienia, mog¹ postradaæ Ducha Œwiêtego”).

– Artyku³ XVI: Potêpia siê nowochrzczeñców, którzy nauczaj¹, ¿e ¿adna z po-
wy¿ej wymienionych rzeczy nie jest chrzeœcijañska (...chrzeœcijanie mog¹ bez
grzechu piastowaæ zwierzchnie, ksi¹¿êce i sêdziowskie urzêdy, wydawaæ na pod-
stawie cesarskiego i innych obowi¹zuj¹cych praw wyroki, wymierzaæ sprawiedli-
woœæ, karaæ mieczem z³oczyñców, prowadziæ s³uszne wojny...).

– Artyku³ XVII: Dlatego odrzuca siê nowochrzczeñców, którzy nauczaj¹, ¿e
diabli i ludzie potêpieni nie bêd¹ cierpieli wiecznej udrêki i mêki”10.

Poniewa¿ baptyœci nie reprezentuj¹ niemal wszystkich wymienionych nauk
„anabaptystycznych”, przeto elementem ró¿ni¹cym pozostaje tutaj tylko akcepta-
cja lub negacja chrztu dzieci i jego koniecznoœci zbawczej.

W dialogu nieoficjalnym z listopada 199311 zwrócono poza tym uwagê na ró¿-
nice w rozumieniu Biblii, cz³onkostwa koœcielnego, ustroju i autorytetu w zborze/
Koœciele.

Które z tych ró¿nic maj¹ charakter czynnika dziel¹cego pod wzglêdem ko-
œcielnym, które z nich nie odgrywaj¹ ju¿ tej roli, nad którymi trzeba w dalszym
ci¹gu pracowaæ?

c) Odrzucenia i ró¿nice dzisiaj – postêpy we wzajemnym rozumieniu

Dialog miêdzy luteranami i baptystami w odniesieniu do odrzuceñ CA wyrazi³
to, co mog¹ zaakceptowaæ równie¿ reformowani: We wspó³czesnych stosunkach
miêdzy luteranami a baptystami spraw¹ sporn¹ pozostaje tylko nauka o chrzcie,
o której mówi CA IX. Inne potêpienia nie dotycz¹ wspó³czesnych baptystów12.

10 Raport Wspólnej Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej, op.cit. , nr 94.
11 Por. przypis 2.
12 Raport Wspólnej Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej,

op.cit., nr 100.



121DIALOG MIÊDZY LWK A EFB

Poza tym luteranie i reformowani daj¹ dzisiaj wyraz ubolewaniu z powodu na-
stêpstw, jakie ich potêpienia doktrynalne odegra³y w przeœladowaniu nowochrz-
czeñców. Nowsze luterañskie i reformowane pogl¹dy na temat chrztu dystansuj¹
siê tak¿e od ujêcia wyprowadzanego z CA IX, ¿e wszystkie dzieci musz¹ byæ
ochrzczone lub ¿e jedyn¹ uprawnion¹ form¹ chrztu jest chrzest dzieci13. Po stro-
nie reformowanej ofertê dialogu z pogl¹dem baptystycznym stanowiæ mo¿e na-
uka o chrzcie Karola Bartha.

Postêp w porozumieniu pokazuj¹ tak¿e „Deklaracje konwergencji Komisji
Wiara i Ustrój ŒRK”, tzw. tekst z Limy z 1982 roku w sprawie „Chrztu, Euchary-
stii i pos³ugiwania duchownego”. W paragrafach 11 i 12 czêœci dotycz¹cej
Chrztu, chrzest wierz¹cych i chrzest niemowl¹t rozpatrywane s¹ we wzajemnym
dialogowym zwi¹zku. Par. 11 stwierdza: chrzest po³¹czony z osobistym wyzna-
niem wiary jest najwyraŸniej poœwiadczon¹ form¹ w dokumentach Nowego Testa-
mentu14. W sprawie relacji miêdzy chrztem i wiar¹ z jednej strony powiada siê:
Chrzest zwi¹zany jest nie tylko z chwilowym prze¿yciem, lecz z wzrastaniem
w Chrystusie przez ca³e ¿ycie (par. 9). Z drugiej strony obowi¹zuje, ¿e chrzest
udzielany jest w Koœciele jako wspólnocie wiary. Dlatego jeœli chrzest przyjmuje
osoba, która mo¿e odpowiadaæ za sam¹ siebie, wówczas osobiste wyznanie wiary
bêdzie integraln¹ czêœci¹ celebracji chrztu (nr 12)15.

Na tej linii LWK w 1994 r. stwierdzi³a, ¿e zgodnie ze wspó³czesnym rozumie-
niem teologicznym, zarówno w Chrzcie dzieci jak i w Chrzcie doros³ych przeja-
wia siê ta sama wartoœæ jednego Chrztu16. Dosadnymi s³owami LWK wypowie-
dzia³a siê o duchowym znaczeniu zarówno chrztu dzieci jak i chrztu doros³ych.
Natomiast strona baptystyczna trzyma siê chrztu wierz¹cych jako jedynego
uprawnionego chrztu biblijnego.  W rozumieniu baptystów znakiem w³¹czenia w
Cia³o Chrystusa jest zarazem przyjêcie do widzialnej wspólnoty naœladowców,
któr¹ stanowi zbór lokalny. Ale baptyœci oœwiadczaj¹ tak¿e: Chrzeœcijan przyna-
le¿nych do innych Koœcio³ów spotykamy z mi³oœci¹ i duchowym respektem, gdy¿
podobnie jak my s¹ oni przez Bo¿¹ ³askê cz³onkami uniwersalnego Cia³a Jezusa
Chrystusa /.../  W³aœnie dlatego, ¿e nie przypisujemy chrztowi znaczenia, i¿ jest
niezbêdny do zbawienia, mo¿emy prze¿yæ g³êbok¹ wspólnotê duchow¹ z wszystki-
mi chrzeœcijanami17.

Trzeba jeszcze zbadaæ, jakie nastêpstwa ma to stanowisko dla rozumienia Ko-
œcio³a i zboru, cz³onkostwa zborowego, dyscypliny zborowej i dla rozumienia
ekumenii.

13 Tam¿e, nr 99.
14 Cyt. za: Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze,

Lublin 1989, s. 26.
15 Tam¿e, s. 26n.
16 Cyt. za: Teksty Czwartego Zgromadzenia Ogólnego Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów, Wiedeñ,

3-10 maja 1994: Doktryna i praktyka Chrztu, SiDE 1996 nr 2, s. 105.
17 Wort der Budesleitung des BEFG an die Gemeinden, listopad 1997, nr 5, 2n i 6.



122 DIALOG MIÊDZY LWK A EFB

d) Odrzucenia i ró¿nice dzisiaj – nie za³atwione kwestie
i problemy teologiczne

W nowszych dokumentach  z dialogów wszêdzie mo¿na znaleŸæ fragmenty
nawi¹zuj¹ce  do zagadnienia rozumienia Chrztu. Poniewa¿ nie istnieje  jeszcze
wzajemne uznanie Chrztu, przeto pozostaje on nadal kwesti¹ stanowi¹c¹ o po-
dziale koœcielnym i nie pozwalaj¹c¹  na pe³n¹ wspólnotê koœcieln¹.

aa) Ró¿nice w kwestii Chrztu dotycz¹ w pierwszym rzêdzie warunków udzie-
lania go osobie przyjmuj¹cej i o tyle równie¿ jego rozumienia. Nie wolno jednak
przeoczyæ, ¿e miêdzy tradycj¹ reformowan¹, luterañsk¹ i baptystyczn¹ istnieje
te¿ w kwestii jego pojmowania  wiele wspólnych elementów.

W zborach i uniach baptystycznych spotyka siê zarówno rozumienie Chrztu,
które – zgodnie z pogl¹dem  Ulryka Zwingliego i wspó³czeœnie Karola Bartha –
zasadniczo dostrzega tylko w nim reakcjê  wierz¹cych pod wp³ywem Ducha na
S³owo Bo¿e, jak równie¿ takie jego rozumienie, które uwa¿a go zarówno za „wi-
dzialne” S³owo Bo¿e i odpowiedŸ cz³owieka. W Raporcie z dialogu baptystycz-
no-reformowanego na p³aszczyŸnie œwiatowej z 1977 roku znajdujemy wspólne
œwiadectwo o Chrzcie: W Chrzcie spotykaj¹ siê ³askawy Bóg oraz wierz¹cy i wy-
znaj¹cy cz³owiek. Bóg dzia³a w Chrzcie, obejmuj¹c cz³owieka, cz³owiek dzia³a,
odpowiadaj¹c na roszczenia i obietnice ³aski Bo¿ej18. Jeœli luterañskie, reformo-
wane i unijne Koœcio³y chrzcz¹ pe³noletnich ludzi po z³o¿eniu przez nich wyzna-
nia wiary, wówczas Chrzest ten zostaje uznany przez zbory baptystyczne za bi-
blijnie uprawniony i wa¿ny.

Dla Koœcio³ów zwi¹zanych z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcieln¹ Chrzest jest
postaci¹ S³owa Bo¿ego. Bo¿e zbawienie dociera do ludzi zarówno jako S³owo
mówione w kazaniu jak równie¿ jako „widzialne” S³owo w sakramentach. Dla
tych  Koœcio³ów sakrament jest œrodkiem zbawienia a nie tylko odpowiedzi¹
cz³owieka na przyznan¹ i u¿yczona mu ³askê Bo¿¹, nie tylko pierwsz¹ postaci¹
/.../ decyzji ludzkiej w uzasadnieniu ¿ycia chrzeœcijañskiego (K. Barth). Dotyczy
to zarówno Chrztu jak i Wieczerzy Pañskiej (por. klasyczn¹ kwestiê sporn¹, jaka
stanowi realna obecnoœæ w Wieczerzy Pañskiej).

Wobec daj¹cych siê rozpoznaæ elementów wspólnych i ró¿nic trzeba ponownie
i z uwzglêdnieniem istniej¹cych wyników dialogów podj¹æ pracê nad kwesti¹,
czy i jak dalece zró¿nicowana praktyka chrzcielna baptystów i Koœcio³ów leuen-
berskich opiera siê na odmiennym rozumieniu Chrztu i w jaki sposób partnerzy
byliby w stanie wypracowaæ wspólny pogl¹d w tej sprawie.

bb) Dochodz¹ do tego równie¿ kwestie eklezjologiczne:
Miêdzy Koœcio³ami leuenberskimi i baptystami istnieje zgoda w rozumieniu

Koœcio³a jako creatura verbi i communio sanctorum. Trzymaj¹c siê tego funda-

18 Bericht theologischer Gespräche im Auftrag des Reformierten Weltbundes und des Baptistischen
Welbundes 1977, op. cit.,  s. 111.
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mentu, baptyœci podkreœlaj¹ bardziej charakter Koœcio³a jako zgromadzenia tych,
którzy wyznaj¹ i ¿yj¹ swoj¹ wiar¹ (congregatio vere credentium), natomiast Ko-
œcio³y leuenberskie pojmuj¹ Koœció³ bardziej jako przestrzeñ ukonstytuowan¹
przez S³owo Bo¿e, przestrzeñ, któr¹ poszczególny wierz¹cy otrzyma³ z góry.

Zgoda istnieje co do tego, ¿e Koœció³ jest zawsze corpus permixtum ze szcze-
rze wierz¹cych i ob³udników (CA VIII), poniewa¿ jedynie oko Bo¿e, które widzi
to, co ukryte, zna granicê prawdziwego Koœcio³a. Ró¿nice pojawiaj¹ siê w kwe-
stii, co wynika z tego dla praktyki, np. dla dyscypliny zborowej.

Zgoda istnieje co do tego, ¿e ka¿dy zbór lokalny, zgromadzony w imiê Chry-
stusa, jest w pe³ni Koœcio³em, ale pod warunkiem, ¿e nie uwa¿a siê za wspólnotê
jedynozbawcz¹. Dla baptystów wynika z tego prawna samodzielnoœæ zboru lokal-
nego (kongregacjonalizm), natomiast Koœcio³y leuenberskie równie¿ ponadlokal-
nej strukturze koœcielnej przyznaj¹ prawa w odniesieniu do zboru lokalnego.

III. Wspólnota, do której nale¿y zmierzaæ

Ze wzglêdu na jednoœæ Cia³a Chrystusowego Koœcio³y i chrzeœcijanie zawsze
musz¹ d¹¿yæ do zbli¿enia  i wzajemnego porozumienia. S³u¿enie jednoœci Ko-
œcio³a, gdy na podstawie zgody w rozumieniu Ewangelii staje siê mo¿liwa wspól-
nota w S³owie i Sakramencie oraz w miarê pe³ne wspó³dzia³anie w sk³adaniu
œwiadectwa i w s³u¿bie œwiatu (Konkordia Leuenberska nr 29), pozostaje celem
wszystkich rozmów ekumenicznych. Poniewa¿ Cia³o Chrystusa ma wiele cz³on-
ków, przeto dalsze istnienie ró¿nic nie k³óci siê z osi¹gniêt¹ jednoœci¹.

W obowi¹zuj¹cym wyznaniu wiary Zwi¹zku Zborów Ewangelicko-Wolnoko-
œcielnych w Niemczech jest ukazane wyraŸnie ekumeniczne zobowi¹zanie bapty-
stów: Jezus Chrystus buduje swój zbór w ró¿nych Koœcio³ach i wspólnotach. Jed-
nak mimo ró¿nic oraz mimo b³êdu i winy po wszystkich stronach nie jest do pogo-
dzenia z wola Bo¿¹ to, ¿eby konfesyjne bariery przeszkadza³y w manifestowaniu
widzialnej wspólnoty wszystkich wierz¹cych a tym samym w dawaniu przez ni¹
wiarygodnego œwiadectwa przed ca³ym œwiatem. Dlatego wraz z chrzeœcijanami
ca³ego œwiata modlimy siê o odnowê wszystkich zborów i Koœcio³ów, tak aby by³o
mo¿liwe wzajemne uznanie i aby Bóg prowadzi³ nas do tej jednoœci, której pragnie.

Dlatego baptyœci nie chc¹ pogodziæ siê z tym, aby Koœcio³y zwi¹zane z Leuen-
bersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów i unie baptystyczne w Europie w du¿ej mierze ¿y³y
obok siebie bez kontaktu. Ich ¿yczenie w sprawie œciœlejszej wspó³pracy i pog³êbio-
nej wspólnoty spotyka siê po stronie Koœcio³ów leuenberskich z podjêtym podczas
podpisywania Konkordii zobowi¹zaniem do krzewienia ekumenicznej wspólnoty
wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich (Konkordia Leuenberska nr 46).

Zmierzaj¹c do tego celu luteranie, reformowani, metodyœci i baptyœci mog¹
kooperowaæ ze sob¹ na p³aszczyŸnie krajowej i europejskiej w mo¿liwie wielu
dziedzinach. Taka wspó³praca winna przejawiaæ siê w dwojaki sposób:
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1. W staraniach o dawanie wspólnego œwiadectwa i pe³nienie wspólnej s³u¿by
wobec œwiata. Taka s³u¿ba kieruje siê ku cz³owiekowi i d¹¿y do usuniêcia przy-
czyn jego niedoli (KL 36). Przy tym wspólne zaanga¿owanie na rzecz ziemskiej
sprawiedliwoœci i pokoju miêdzy ludŸmi i narodami (KL 11) skonkretyzuje siê
szczególnie  w obronie wolnoœci religijnej i praw ludzkich.

2. W rozmowach teologicznych. Dla dialogu obok pojmowania Chrztu szcze-
gólnie wa¿ne s¹ nastêpuj¹ce tematy: kwestie hermeneutyczne w rozumieniu Pi-
sma Œwiêtego i pism wyznaniowych oraz zagadnienia dotycz¹ce rozumienia Ko-
œcio³a i zboru (cz³onkostwo koœcielne, dyscyplina koœcielna, autonomia zboru
i ca³y Koœció³ etc.).

Istniej¹ca i przysz³a wspólnota duchowa miêdzy baptystami a Koœcio³ami leu-
enberskimi znajduje swój wyraz nie tylko we wspó³pracy i dialogu, lecz równie¿
we wzajemnych wizytach na p³aszczyŸnie zborowej po³¹czonych z praktykowa-
niem goœcinnoœci eucharystycznej.

IV. Wyniki rozmów

Bior¹c pod uwagê ju¿ istniej¹c¹ wspólnotê w rozumieniu Ewangelii i ró¿nice,
które nas jeszcze dziel¹, doszliœmy do nastêpuj¹cych wyników:

1. Zachêcamy Koœcio³y, które obdarzy³y nas swoim mandatem, do podjêcia
rozmów doktrynalnych na temat Chrztu miêdzy Koœcio³ami leuenberskimi i bap-
tystami. W tym celu nale¿a³oby powo³aæ komisjê dialogow¹, która zastanowi³aby
siê nad tym, pod jakimi warunkami by³oby mo¿liwe wzajemne uznanie Chrztu.
Nie mog¹c daæ  gwarancji na sukces,  zwracamy uwagê w ramach tej zachêty na
nastêpuj¹ce punkty widzenia:

Ewangelicka nauka o Chrzcie, zw³aszcza w tradycji reformowanej, jest pod
wieloma wzglêdami bardzo zbli¿ona do  nauki baptystycznej. W dotychczaso-
wych dialogach równie¿ Koœcio³y, które chrzcz¹ niemowlêta, uzna³y, ¿e praktyka
chrzczenia ka¿dej zg³oszonej osoby wymaga krytycznych przemyœleñ. Problema-
tyka chrzcielna w dotychczasowych dialogach nie by³a podejmowana zbyt szcze-
gó³owo i czêsto równie¿ nie widziano  jej w œcis³ym powi¹zaniu z kwesti¹ przy-
nale¿noœci koœcielnej. Porozumienie miêdzy luteranami i reformowanymi w spra-
wie Wieczerzy Pañskiej zosta³o przygotowane przez Tezy Arnoldshaiñskie i
zrealizowane w Konkordii Leuenberskiej, aczkolwiek przez stulecia istnia³y tylko
wzajemne odrzucenia. Porozumienie dosz³o do skutku, gdy¿ odsuwaj¹c na bok
historyczne kontrowersje powrócono do wspólnego studiowania Nowego Testa-
mentu. Takie postêpowanie by³oby wielce obiecuj¹ce równie¿ podczas podejmo-
wania problematyki chrzcielnej.

2.   Zalecamy LWK i EFB podjêcie odpowiedniej decyzji, która  jeszcze przed
zakoñczeniem rozmów w sprawie Chrztu umo¿liwi³aby  przedstawicielom unii
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baptystycznych  jako „stale wspó³pracuj¹cym goœciom” uczestnictwo w leuenber-
skich rozmowach doktrynalnych.

3. Doszliœmy do przekonania, ¿e  tej formie wspó³pracy i dialogu winny towa-
rzyszyæ i udzielaæ wsparcia rozmowy na p³aszczyŸnie krajowej.

Elstal ko³o Berlina, 24-25 lutego 2000 roku

Europejska Federacja Baptystyczna
Sekretarz generalny Theo Angelov, Dietrich Fischer-Dörl, prof. dr Erich Geld-

bach, Holger Lam, dr Stefan Stiegler, dr Volker Spangenberg, dr Uwe Swarat,
Karl Heinz Walter

Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów
Prof. dr André Birmelé, dr Fulvio Ferrario, dr Wilhelm Hüffmeier, prof. dr

Christian Link, bp dr Rüdiger Minor, dr Helmut Schwier.

Dokument przed³o¿ony V Zgromadzeniu Ogólnemu Leuenberskiej Wspólnoty
Koœcio³ów, obraduj¹cemu w Belfaœcie w dniach 19-25 czerwca 2001 roku.

Wczeœniej, na posiedzeniu w Rydze (£otwa) w dniach 22-24 wrzeœnia 2000
roku, przyjê³a go Rada Europejskiej Federacji Baptystycznej.

Pi¹te Zgromadzenie Ogólne
Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów

o dialogu z baptystami

Zgromadzenie Ogólne wita jednomyœlne uchwa³y Rady Europejskiej Federacji
Baptystycznej z 22-24 wrzeœnia 2000 roku w sprawie kontaktów z Leuenbersk¹
Wspólnot¹ Koœcio³ów. Zgromadzenie Ogólne postanawia zapraszaæ przedstawi-
cieli ró¿nych unii baptystycznych do udzia³u w charakterze wspó³pracuj¹cych
obserwatorów i sta³ych goœci w przysz³ych rozmowach doktrynalnych LWK. Za-
proszenia do uczestnictwa w grupach zajmuj¹cych siê dialogiem doktrynalnym
maj¹ byæ kierowane do Komitetu Wykonawczego EFB. Zgromadzenie Ogólne
ma nadziejê, ¿e w dialogu tym weŸmie udzia³ stosunkowo szerokie spektrum unii
baptystycznych z ca³ej Europy.

Zgromadzenie Ogólne przyjmuje z wdziêcznoœci¹ do wiadomoœci raport z
konsultacji w Elstal (24-25 luty 2000) zawieraj¹cy godny uwagi przegl¹d tego
wszystkiego, co jest wspólne dla Koœcio³ów baptystycznych, luterañskich, refor-
mowanych i metodystycznych. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e pragnienie lepszego po-
znania siê i wzajemnego zrozumienia ma dobre uzasadnienie, i odpowiadaj¹c na
proœbê w sprawie poszerzenia wspó³pracy, Zgromadzenie Ogólne zwraca siê do
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Komitetu Wykonawczego o rozpoczêcie dialogu teologicznego z przedstawiciela-
mi unii baptystycznych EFB, którego celem  by³oby ustalenie, czy dla zaintereso-
wanych Koœcio³ów i unii mo¿na znaleŸæ podstawê dla pog³êbienia i poszerzenia
ju¿ istniej¹cej wspólnoty. Taki dialog teologiczny nie powinien ograniczaæ siê
tylko do doktryny i praktyki chrztu, lecz winien byæ rozszerzony równie¿ o takie
tematy, które w opinii obu stron uchodz¹ za przeszkodê na drodze do wspólnoty
koœcielnej.

Zgromadzenie Ogólne przyjmuje do wiadomoœci przekonanie uczestników
konsultacji w Elstal, zgodnie z którym tej formie wspó³pracy i dialogu winny to-
warzyszyæ i udzielaæ wsparcia  rozmowy na p³aszczyŸnie krajowej. Jednoczeœnie
zachêca ono Koœcio³y cz³onkowskie do umocnienia i pog³êbienia kontaktów z
Koœcio³ami i uniami baptystycznymi w regionach, w których ¿yj¹.  Dziêki temu
mo¿na bêdzie  osi¹gn¹æ lepsze wzajemne zrozumienie oraz dojœæ do wspólnego
pojmowania œwiadectwa i s³u¿by w dziedzinach, które wskazuje Duch Œwiêty.

T³umaczenie: Karol Karski
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styczeñ – czerwiec 2001

Ze œwiata

– Ze statystyki og³oszonej przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ wynika, ¿e
pod koniec 2000 roku liczba wszystkich wyznawców luteranizmu na œwiecie
zbli¿y³a siê do liczby 64 mln. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to
przyrost cz³onków o 850 tys., tj. o 1,3 procenta. 131 Koœcio³ów cz³onkowskich
ŒFL zrzesza³o w omawianym okresie 60,2 mln wiernych. Najwiêkszy przyrost
wyznawców dokona³ siê w Afryce. Liczba cz³onków Koœcio³a Ewangelickiego
Mekane Yesus w Etiopii wzros³a w ci¹gu jednego roku o 766 tys. Natomiast w
Europie obserwuje siê nieznaczny spadek wyznawców luteranizmu; w roku 2000
uby³o ich 106 tys.

– Uroczystym nabo¿eñstwem komunijnym w anglikañskiej katedrze w Wa-
szyngtonie Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Ameryce (ELKA) i anglikañski
Koœció³ Episkopalny USA wprowadzi³y 6 stycznia oficjalnie w ¿ycie „pe³n¹
wspólnotê koœcieln¹”. Biskup Koœcio³a Episkopalnego Frank T. Griswold stwier-
dzi³ w kazaniu: Jesteœmy wspólnie zakorzenieni i zwi¹zani w Duchu, tworzymy
pe³n¹ wspólnotê koœcieln¹ i jesteœmy wezwani do wspólnego poselstwa. Nasze
wspólne poselstwo to nic innego ni¿ poselstwo Chrystusa i poselstwo Jego cia³a
czyli Koœcio³a. Bp Griswold da³ wyraz nadziei, ¿e pe³na wspólnota koœcielna
miêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Luterañskim w Ameryce i Koœcio³em Episko-
palnym doprowadzi do ci¹g³ego pog³êbiania wspólnego ¿ycia i wspólnego posel-
stwa razem z innymi Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji, jak równie¿ z Koœcio-
³em rzymskokatolickim i prawos³awnym. Ks. dr Ishmael Noko, sekretarz general-
ny Œwiatowej Federacji Luterañskiej podkreœli³, ¿e jednoœæ miêdzy ELKA i
Koœcio³em Episkopalnym jest pozytywnym wk³adem do pokoju i jednoœci ludu



128 KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

Bo¿ego na ca³ym œwiecie. Podstawê wspólnoty koœcielnej stanowi porozumienie
ekumeniczne „Powo³ani do wspólnej misji”. Pe³na wspólnota nie oznacza fuzji
obu Koœcio³ów. Jest ona wspólnym zobowi¹zaniem do wspólnej misji na p³asz-
czyŸnie lokalnej i miêdzynarodowej. Dalej porozumienie obejmuje pe³n¹ wspól-
notê sakramentaln¹, wspó³pracê parafii w wielu dziedzinach, mo¿liwoœæ wymia-
ny duchownych oraz stopniowe w³¹czanie luterañskich duchownych do sukcesji
apostolskiej urzêdów jako znaku i wyrazu jednoœci Koœcio³a. ELKA ma 5,15 mln
cz³onków, Koœció³ Episkopalny – 2, 4 mln. ELKA posiada ju¿ od 1997 r. pe³n¹
wspólnotê koœcieln¹ z Koœcio³em Prezbiteriañskim w USA, z Koœcio³em Refor-
mowanym w Ameryce i Zjednoczonym Koœcio³em Chrystusowym w USA.

– Federacja Koœcio³ów Ewangelickich we W³oszech zaproponowa³a nowy po-
cz¹tek w dzia³alnoœci ekumenicznej. W og³oszonym na Wydziale Teologicznym
Waldensów w Rzymie liœcie otwartym w³oscy protestanci stwierdzili, ¿e Rok Ju-
bileuszowy przyniós³ obiektywne spowolnienie dialogu miêdzy Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi. Przyczynami tej ekumenicznej zimy s¹ wed³ug autorów listu
beatyfikacja Piusa IX, deklaracja „Dominus Iesus” i odrodzenie w zwi¹zku z Ro-
kiem Œwiêtym tradycyjnej praktyki odpustów. W³oskie Koœcio³y ewangelickie
zadeklarowa³y jednoczeœnie, i¿ gotowe s¹ na nowo otworzyæ bramy ekumenizmu.
Ich zdaniem, nadszed³ czas, by z nowymi si³ami pójœæ trudn¹ drog¹ ekumenizmu.
Protestanci w³oscy wezwali równie¿ do aktywnego uczestnictwa w rozpoczynaj¹-
cym siê 18 stycznia Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.

– W miejscowoœci Barranquilla (Kolumbia) w dniach od 14 do 18 stycznia to-
czy³y siê obrady IV Zgromadzenia Ogólnego Latynoamerykañskiej Rady Koœcio-
³ów. Wziê³o w nim udzia³ 500 delegatów reprezentuj¹cych 150 Koœcio³ów prote-
stanckich i anglikañskich w 21 krajach Ameryki £aciñskiej. G³ówne has³o
brzmia³o: „Wolni, aby tworzyæ pokój”. Uczestnicy obrad udzielili poparcia Deka-
dzie Przezwyciê¿ania Przemocy – programowi zainicjowanemu przez Œwiatow¹
Radê Koœcio³ów. Stwierdzono, ¿e najwiêkszym wyzwaniem dla ruchu ekume-
nicznego w Ameryce £aciñskiej jest wzrost wspólnot zielonoœwi¹tkowych.
Wœród delegatów zaznaczy³a siê ró¿nica zdañ w sprawie mo¿liwoœci i stopnia
wspó³pracy z zielonoœwi¹tkowcami. Nowym prezydentem na najbli¿sze 6 lat zo-
sta³ ks. Julio Cesar Holguin – biskup Koœcio³a Episkopalnego w Republice Domi-
nikany. Obrady zakoñczy³y siê przyjêciem deklaracji koñcowej zawieraj¹cej
g³ówne wyzwania dla ekumenizmu latynoamerykañskiego w najbli¿szych latach.

– Metropolita Mediolanu, kardyna³ Carlo Maria Martini zaproponowa³ zwo³anie
nowego soboru powszechnego. Zdajê sobie sprawê, ¿e sobór zawsze by³ w historii
trudnym przedsiêwziêciem, jednak s¹ w dziejach Koœcio³a problemy wymagaj¹ce
omówienia w jak najszerszym gronie i w duchu kolegialnym. Nie wykluczam wiêc so-
boru powszechnego dla trzeciego tysi¹clecia w odpowiednim czasie i gdy papie¿ uzna
to za stosowne – powiedzia³ hierarcha w wywiadzie udzielonym w³oskiemu dzienni-
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kowi „Corriere della Sera” z 17 stycznia. Zdaniem kardyna³a, zanim dojdzie do zwo-
³ania soboru ekumenicznego, nale¿y w Koœciele korzystaæ z dotychczasowych i roz-
wijaæ nowe formy kolegialnego sprawowania w³adzy i zbiorowych konsultacji.

– Has³em Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, obchodzo-
nym tradycyjnie w dniach od 18 do 25 stycznia, by³y w tym roku s³owa Chrystu-
sa: Ja jestem Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem (J. 14,6). Tegoroczne obchody maj¹ szcze-
góln¹ wartoœæ – mówi³ Jan Pawe³ II przed modlitw¹ „Anio³ Pañski” – poniewa¿
odbywaj¹ siê tu¿ po zakoñczeniu Wielkiego Jubileuszu, podczas którego wyzna-
liœmy z radoœci¹, ¿e Chrystus jest jedynym Zbawicielem œwiata wczoraj, dziœ i na
wieki. Zdaniem papie¿a poszukiwanie jednoœci jest jednym z najwa¿niejszych za-
dañ, do jakich uczniowie Chrystusa s¹ powo³ani u progu nowego tysi¹clecia.

– W Antelias (Liban), w siedzibie ormiañskiego katolikatu Cylicji, w dniach
od 23 do 28 stycznia obradowa³a po raz ostatni wspólna komisja reprezentantów
orientalnych Koœcio³ów narodowych i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformo-
wanych. Kontynuowana by³a dyskusja na temat roli i rozumienia sakramentów.
Dokonano te¿ oceny dotychczasowych siedmiu spotkañ, które odby³y siê w la-
tach 1993-2001. Raport z rozmów bêdzie przekazany do akceptacji kierownictwu
orientalnych Koœcio³ów narodowych i komitetowi wykonawczemu ŒAKR. Naj-
wiêkszym osi¹gniêciem dialogu jest uzgodnione stanowisko w sprawie chrystolo-
gii, które podpisano w Driebergen (Holandia) w 1994 r. Podczas obecnego posie-
dzenia jego uczestnicy mieli mo¿noœæ zapoznania siê z bogatym ¿yciem ducho-
wym Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego przez uczestnictwo w jego
nabo¿eñstwach liturgicznych i odwiedzenie muzeum koœcielnego, w którym prze-
chowywane s¹ skarby ocalone z okresu ludobójstwa Ormian w 1915 r.

– Dialog mi³oœci nie by³by szczery bez dialogu prawdy – powiedzia³ papie¿ Jan
Pawe³ II na zakoñczenie Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (25 stycznia).
Podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w rzymskiej bazylice œw. Paw³a za Murami
mówi³: Nie nale¿y i nie mo¿na pomniejszaæ ró¿nic istniej¹cych jeszcze miêdzy nami.
Prawdziwe zaanga¿owanie ekumeniczne nie polega na szukaniu kompromisów i nie
czyni ustêpstw tam, gdzie chodzi o Prawdê. Towarzyszy mu œwiadomoœæ, ¿e podzia-
³y wœród chrzeœcijan s¹ sprzeczne z wol¹ Chrystusa i ¿e s¹ one zgorszeniem, które
os³abia g³os Ewangelii. Wysi³ek ekumeniczny polega nie na pomijaniu ich, lecz na
ich przezwyciê¿aniu. Jednoczeœnie œwiadomoœæ tego, czego brakuje jeszcze do pe³-
nej jednoœci, pozwala nam lepiej doceniæ to, co ju¿ jest wspólne.

– W dziedzinie ekumenicznej Koœció³ katolicki jest – zdaniem przewodnicz¹ce-
go Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Edwarda Cassidy’ego – najod-
wa¿niejszym ze wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich. W artykule zamieszczonym
na ³amach watykañskiego dziennika „L’Osservatore Romano” kard. Cassidy napi-
sa³, ¿e wk³ad Koœcio³a katolickiego w s³u¿bê na rzecz jednoœci jest chyba najlepszy
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i najbardziej odwa¿ny spoœród wszystkich Koœcio³ów i wspólnot koœcielnych. Dla
Koœcio³a katolickiego droga ekumeniczna jest drog¹ Koœcio³a, podkreœli³. Artyku³
kard. Cassidy’ego odnosi³ siê miêdzy innymi do opublikowanej 5 wrzeœnia 2000 r.
deklaracji „Dominus Iesus”, skrytykowanej zw³aszcza przez stronê protestanck¹.
Ta irytacja spowodowana by³a, jego zdaniem, niestety, nie zawsze poprawnym i
czêsto polemicznym oddaniem jego treœci przez media. W ró¿nych œrodowiskach
deklaracja nie by³a interpretowana w³aœciwie, co doprowadzi³o do rozczarowañ, a
tak¿e do niezadowolenia w innych Koœcio³ach i wspólnotach wyznaniowych.

– Wznowiono dialog katolicko-anglikañski. Koœció³ katolicki i Wspólnota An-
glikañska og³osi³y utworzenie nowej grupy roboczej do kontynuowania dialogu
teologicznego. Wspó³przewodnicz¹cymi zostali anglikañski biskup diecezji Hi-
ghvale z RPA David Beetle i katolicki abp John Bathersby z Brisbane (Australia).
W sk³ad nowej grupy wchodzi ponadto po 5 osób z ka¿dej strony (w tym jedna
kobieta wœród anglikanów) z Australii, USA, Hongkongu, Anglii, Irlandii i Nige-
rii. Wspó³sekretarzami grupy s¹: kan. David Hamid z Biura Wspólnoty Anglikañ-
skiej w Londynie i pra³at Timothy Galligan z Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan. Powo³anie nowej grupy roboczej uzgodniono podczas miêdzynarodowego
spotkania biskupów obu Koœcio³ów w maju 2000. Wówczas kardyna³ Edward
Cassidy, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan i g³owa Ko-
œcio³a anglikañskiego arcybiskup Canterbury George Carey podpisali wspólny
dokument „Wspólnota w pos³annictwie” (Comunion in Mission). Czytamy w
nim, ¿e oba Koœcio³y podzielaj¹ wspóln¹ wiarê w takim stopniu, i¿ mo¿liwa jest
wiêksza ni¿ dotychczas wspó³praca. Wezwano do powo³ania nowej komisji, która
zajê³aby siê tym zagadnieniem.

– Wspólny Komitet Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rady Kon-
ferencji Episkopatów Europy (CCEE), podczas posiedzenia w Porto (Portugalia)
w dniach od 26 do 29 stycznia, przyj¹³ ostateczny tekst Karty Ekumenicznej, za-
wieraj¹cej wytyczne dla rosn¹cej wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami w Europie.
Wspólny Komitet przyzna³, ¿e watykañska deklaracja „Dominus Iesus” wywo³a³a
u wielu chrzeœcijan przygnêbienie, lecz jednoczeœnie podkreœli³, i¿ potrzebna jest
dok³adna i zró¿nicowana lektura tego dokumentu. Odpowiednie instancje w Ko-
œciele i organizacjach ekumenicznych nale¿y zachêciæ do ponownego zwrócenia
uwagi na kwestiê „jednego” i „wielu Koœcio³ów”. Poza tym zajêto siê nastêpuj¹-
cymi sprawami: zaanga¿owaniem Koœcio³ów europejskich i konferencji episko-
patów wobec instytucji europejskich, popieraniem pokoju i pojednania w Europie
po³udniowo-wschodniej, przemoc¹ wobec kobiet i dzia³alnoœci¹ Wspólnej Komi-
sji „Islam w Europie”.

– W Poczdamie k. Berlina w dniach od 28 stycznia do 6 lutego obradowa³
Komitet Naczelny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (przebieg obrad relacjonujemy w
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
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 – Kardyna³-nominat Walter Kasper, sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, powiedzia³ w Wiedniu na spotkaniu z dziennikarzami, ¿e w rozu-
mieniu II Soboru Watykañskiego ekumenizm nie oznacza powrotu innych Ko-
œcio³ów do Koœcio³a katolickiego. Wszystkie Koœcio³y musz¹ siê nawróciæ, skiero-
waæ wzrok ku przysz³oœci, a nie ku przesz³oœci. Zapewni³ równie¿, ¿e stosunki
miêdzy Rzymem a prawos³awiem s¹ lepsze ni¿ siê czêsto przypuszcza. Mimo
pewnych problemów, w tym kwestii Koœcio³a greckokatolickiego w krajach Euro-
py Wschodniej i Bliskiego Wschodu, dotychczas ¿aden z Koœcio³ów prawos³aw-
nych nie oœwiadczy³, ¿e nie chce kontynuowaæ dialogu – powiedzia³ Kasper.

– Chrzeœcijañstwo to najliczniejsza religia œwiata – to informacja z „World
Christian Encyclopedia” wydanej w Nowym Jorku przez „Oxford Press”. 1,9 mi-
liarda chrzeœcijan to 31 proc. ludnoœci œwiata. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci
religi¹ jest islam z 1,1 mld wyznawców (19,6 proc. œwiatowej populacji). Przed
stu laty chrzeœcijanie stanowili 32 proc., a muzu³manie 12,3 proc. ludnoœci œwia-
ta. Na pocz¹tku ubieg³ego wieku by³y 3 miliony niewierz¹cych. Dziœ jest ich 256
razy wiêcej – 768 mln, co stanowi 12,7 proc. mieszkañców Ziemi.

– Z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz przy poparciu
Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ow Reformowa-
nych w dniach 9-10 lutego odby³o siê w Watykanie spotkanie ekumeniczne kato-
lików, luteranów i reformowanych na temat odpustów. Okazj¹ do niego sta³o siê
niezadowolenie strony protestanckiej z powodu praktyki odpustów, jaka o¿y³a w
Koœciele rzymskokatolickim w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Zdaniem
uczestników, spotkanie by³o owocne i przebiega³o w dobrej atmosferze. Wyg³o-
szono szeœæ referatów przedstawiaj¹cych w aspekcie historycznym, teologicznym
i duszpasterskim ró¿ne pogl¹dy nt. odpustów. Referaty uka¿¹ siê w wydaniu
ksi¹¿kowym. Bêdzie to stanowi³o istotny wk³ad w oczyszczanie atmosfery, ale
tak¿e w wyjaœnienie ca³ej kwestii – stwierdzi³ w Radiu Watykañskim sekretarz
Papieskiej Rady kard. Walter Kasper. Jego zdaniem, ta forma pokuty nie nale¿y
do podstawowych prawd wiary i dziœ jest inaczej pojmowana ni¿ w czasach Re-
formacji, gdy rzeczywiœcie dochodzi³o do jej nadu¿ywania. Kardyna³ jednocze-
œnie zwróci³ uwagê, ¿e Jan Pawe³ II, wypowiadaj¹c siê w sprawie odpustów, da³
impuls do odnowionego i pog³êbionego rozumienia tego zagadnienia. Na pocz¹t-
ku Roku Œwiêtego strona protestancka skrytykowa³a praktykê odpustów w Ko-
œciele katolickim. W zwi¹zku z czym Papieska Rada zaproponowa³a wspóln¹
dyskusjê na ten temat. Bêdzie ona kontynuowana w przysz³oœci.

– W 1700. rocznicê chrztu Ormian odby³o siê spotkanie przedstawicieli Or-
miañskiego Koœcio³a Apostolskiego i Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
Teologowie obu Koœcio³ów dyskutowali od 13 do 15 lutego w duchowej stolicy
Armenii, Eczmiadzynie o wzajemnych stosunkach, relacjach pañstwo-Koœció³,
ekologii i bioetyce. Ich zdaniem w³adze pañstwowe, wybrane przez naród, maj¹
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moralny obowi¹zek popierania Koœcio³a, do którego tradycyjnie nale¿y wiêkszoœæ
mieszkañców kraju. Uczestnicy rozmów stwierdzili z radoœci¹ pe³n¹ jednomyœl-
noœæ co do szerokiego krêgu omawianych spo³ecznie wa¿nych problemów – dono-
si oficjalny komunikat S³u¿by Informacji Patriarchatu Moskiewskiego.

– Po raz pierwszy po demokratycznym prze³omie wspólna delegacja Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów i Konferencji Koœcio³ów Europejskich z³o¿y³a wizytê w Ju-
gos³awii. Siedmioosobowa delegacja pod przewodnictwem sekretarza generalne-
go ŒRK, ks. dr. Konrada Raisera i sekretarza generalnego KKE, ks. Keitha Cle-
mentsa, spotka³a siê w dniach 15-19 lutego z reprezentantami Koœcio³ów tego
kraju. W Belgradzie mia³y miejsce owocne rozmowy z przedstawicielami Serb-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego, z patriarch¹ Paw³em, Œwiêtym Synodem, a tak-
¿e z profesorami i studentami wydzia³u teologicznego. Delegacja stara³a siê
przede wszystkim o przywrócenie w³aœciwych kontaktów z ró¿nymi instancjami
religijnymi kraju, po latach utrudnieñ, ograniczeñ i izolacji. Dyskutowano nad
mo¿liwoœciami wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami jugos³owiañskimi a ŒRK, tak¿e
poruszono kwestiê wspó³pracy miêdzy Koœcio³em prawos³awnym a Koœcio³ami
protestanckimi kraju. Delegacja spotka³a siê równie¿ z prezydentem Vojislavem
Kostunic¹, dyskutuj¹c z nim na temat stosunków pañstwo-Koœció³ oraz trudnej
sytuacji 700 tys. uchodŸców i wypêdzonych. W Nowym Sadzie delegacja spotka-
³a siê z przywódcami Koœcio³ów protestanckich.

– Maj¹c tak wielkie zaufanie papie¿a, bêdê mia³ szersze mo¿liwoœci dzia³ania
dla sprawy ekumenizmu – powiedzia³ sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper w wywiadzie udzielonym austriackiej agencji
„Kathpress”. Jego zdaniem otrzymany w tym roku kardynalski kapelusz zobo-
wi¹zuje go do wiêkszej odpowiedzialnoœci za Koœció³ powszechny, a szczególnie
za sprawy ekumenizmu. Tymczasem – uwa¿a Kasper – przed ekumenizmem stoj¹
dziœ nowe, trudne wyzwania, a niektórzy wrêcz nie ukrywaj¹ rozczarowania do-
tychczasowymi dzia³aniami na rzecz jednoœci chrzeœcijan. Dlatego jestem
wdziêczny za wiele pozytywnych i przyjaznych reakcji ze strony tak wielu innych
Koœcio³ów i wspólnot wyznaniowych na moj¹ nominacjê – podkreœli³ Kasper.
G³osy te s¹ o tyle istotne, ¿e w dzia³alnoœci ekumenicznej wiele zale¿y od osobi-
stych kontaktów i zaufania do konkretnej osoby.

– Papie¿ Jan Pawe³ II przyj¹³ 3 marca rezygnacjê kard. Edwarda I. Cassi-
dy’ego, który ukoñczy³ 77 lat, ze stanowiska przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Zast¹pi³ go dotychczasowy sekretarz, kard. Walter Ka-
sper, zaœ sekretarzem zosta³ kanadyjski ksi¹dz Marc Ouellet, prowincja³ zgroma-
dzenia ksiê¿y Mêki Pañskiej. Ten ostatni, wraz z powo³aniem na sekretarza,
otrzyma³ równie¿ nominacjê na biskupa. Œrodowiska ekumeniczne (m.in. Œwiato-
wa Rada Koœcio³ów, Œwiatowa Federacja Luterañska i in.) przyjê³y z zadowole-
niem powo³anie kard. Waltera Kaspera na przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds.
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Jednoœci Chrzeœcijan. Kard. Cassidy i kard. Kasper z³o¿yli 27 lutego wizytê w
Centrum Ekumenicznym w Genewie, w którym maj¹ swoje siedziby ŒRK i ró¿-
ne œwiatowe zwi¹zki wyznaniowe. Sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Konrad Ra-
iser wykorzysta³ tê okazjê, aby wypowiedzieæ wdziêcznoœæ i g³êboki szacunek
kard. Cassidy’emu za styl kierowniczy, który wniós³ do naszej wspólnej pracy.
Podziêkowa³ mu za skuteczne dzia³anie w Koœciele rzymskokatolickim w jego
d¹¿eniu do jednoœci chrzeœcijan, wspó³pracy we wspó³czesnym ruchu ekumenicz-
nym i woli w³aœciwego reagowania na wyzwania naszych czasów. O nowym
przewodnicz¹cym ks. dr Raiser powiedzia³: Jego kompetencja oznacza istotne
wzbogacenie dla naszej wspólnej pracy. Cieszymy siê na jego dzia³alnoœæ przy-
wódcz¹ i duchowe impulsy w najbli¿szych latach.

– Belgijski teolog, Jacques Dupuis SI zosta³ upomniany przez Kongregacjê
Nauki Wiary. Zastrze¿enia Kongregacji dotycz¹ powa¿nych wieloznacznoœci i
problematycznych tez zawartych w ksi¹¿ce „Od teologii chrzeœcijañskiej do plu-
ralizmu religijnego”, które mog¹ prowadziæ do fa³szywych i niebezpiecznych
wniosków. Zarzuty dotycz¹ w szczególnoœci elementów teologii pluralizmu reli-
gijnego, wedle której w boskim planie zbawienia nale¿y przyznaæ tê sam¹ moc i
tê sam¹ skutecznoœæ wszystkim religiom. Ks. Dupuis, ekspert w kwestii dialogu
z religiami Dalekiego Wschodu, zobowi¹za³ siê do ponownego opracowania
spornych zagadnieñ w nowym wydaniu swojego dzie³a. W liœcie skierowanym
do cz³onków zakonu genera³ Towarzystwa Jezusowego, o. Peter-Hans Kolven-
bach pisze, ¿e notyfikacja Kongregacji zgodnie z deklaracj¹ „Dominus Iesus”
jasno wyznacza granice nauczania, których autor stara³ siê trzymaæ, nawet jeœli
nie zawsze mu siê to udawa³o. Kolvenbach wyrazi³ nadziejê, ¿e o. Dupuis bêdzie
kontynuowa³ swoje pionierskie badania na polu miêdzyreligijnego dialogu, do
którego w Liœcie Apostolskim „Nuovo Millennio Ineunte” wezwa³ Jan Pawe³ II.

– Anglikañscy biskupi Anglii og³osili poœwiêcony interkomunii dokument
„Eucharystia: sakrament jednoœci”. W dokumencie tym anglikanie apeluj¹ do
Koœcio³a katolickiego o zliberalizowanie przepisów, które zakazuj¹ im przystê-
powania do katolickiej Komunii œw. Jest to – jak podkreœla londyñski dziennik
„Sunday Times” – uprzejma, ale stanowcza odpowiedŸ na wydany w 1988 r. do-
kument katolickich biskupów Wielkiej Brytanii i Irlandii „Jeden Chleb, Jedno
Cia³o”. Dopuszcza³ on przyjmowanie przez niekatolików katolickiej Komunii
œw. w razie zagro¿enia ¿ycia albo z innych bardzo wa¿nych przyczyn. Tymczasem
anglikanie praktykuj¹ tzw. „goœcinnoœæ eucharystyczn¹” – wierni innych wyznañ
chrzeœcijañskich mog¹ przystêpowaæ do tego sakramentu w ich koœcio³ach. Zda-
niem przewodnicz¹cego Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii kard.
Cormaca Murphy-O’Connora anglikañski dokument jest znakiem naszej dojrze-
waj¹cej przyjaŸni, gdy¿ szczerze i uczciwie jesteœmy w stanie przemyœleæ ró¿ni¹ce
nas zagadnienia, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e s¹ one czêœci¹ procesu, który mo¿e do-
prowadzi nas do pe³nego pojednania. Zdaniem kardyna³a zalet¹ dokumentu jest
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równie¿ fakt, i¿ podkreœla kwestie sporne, które bêd¹ teraz rozwa¿ane, czyli pro-
blemy dotycz¹ce cz³onkostwa w Koœciele, w³adzy koœcielnej, œwiêceñ anglikañ-
skich i mocy udzielania sakramentów, które to sprawy ró¿ni¹ anglikanów i prote-
stantów od prawos³awnych i katolików.

– Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I z³o¿y³ w po³owie
marca wizytê na po³udniu W³och. Prawos³awny hierarcha spotka³ siê z by³ym
przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Edwardem I.
Cassidym oraz uczestniczy³ w modlitewnym spotkaniu ekumenicznym w ramach
IV Kongresu Lokalnych Koœcio³ów Katolickich Sycylii. Czujê siê szczêœliwy,
mog¹c odwiedziæ ziemiê, która jest miejscem spotkania œwiata zachodniego i
wschodniego – powiedzia³ Bart³omiej I. Honorowy zwierzchnik œwiatowego pra-
wos³awia wyrazi³ nadziejê, ¿e jego wizyta bêdzie mog³a przyczyniæ siê do nowe-
go zbli¿enia miêdzy katolikami a prawos³awnymi. Podczas wizyty Bart³omiej I
poœwiêci³ w Seminara kamieñ wêgielny pod budowê œwi¹tyni prawos³awnej, któ-
ra bêdzie s³u¿yæ imigrantom z ró¿nych krajów, g³ównie z Bu³garii.

– Prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej, bp Christian Krause w wywia-
dzie dla „Evangelischer Pressedienst” (17 marca) stwierdzi³, ¿e dyskusja wokó³
ewentualnej roli papie¿a jako rzecznika œwiatowego chrzeœcijañstwa jest debat¹
emocjonaln¹ i prowadz¹c¹ na manowce. Koœcio³y powinny zaj¹æ siê raczej za-
gadnieniami bardziej aktualnymi i realnymi, takimi jak œciœlejsza wspó³praca
ewangelików i katolików w opracowywaniu wspólnego stanowiska wobec kwe-
stii spo³ecznych i etycznych. Zdaniem bpa Krausego, papie¿ nie by³by ju¿ papie-
¿em, gdyby przemawia³ równie¿ w imieniu Koœcio³ów protestanckich. D¹¿enia
ekumeniczne trzeba oprzeæ na fundamencie „pojednanej ró¿norodnoœci”. Przed
Watykanem stoi zadanie objaœnienia deklaracji „Dominus Iesus”, która mówi o
Koœciele rzymskokatolickim jako jedynym Koœciele Chrystusa – stwierdzi³ prezy-
dent ŒFL.

– W miejscowoœci Skálhold (Islandia) w dniach od 23 do 28 marca odby³o siê
drugie posiedzenie Miêdzynarodowej Anglikañsko-Luterañskiej Grupy Roboczej
(tekst komunikatu zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

– Angielski Koœció³ Anglikañski rozwa¿a kwestiê œwiêceñ biskupich kobiet.
W tym celu powo³ano specjaln¹ komisjê, która na Synodzie Generalnym w 2002
r. ma przedstawiæ raport dotycz¹cy biskupstwa kobiet. Niektórzy twierdz¹, ¿e sko-
ro Koœció³ Anglii udziela œwiêceñ kap³añskich kobietom, naturalne wydaje siê ich
wynoszenie do rangi biskupiej. Wed³ug mnie jesteœmy teraz na pocz¹tku tego pro-
cesu – powiedzia³ bp Michael Nazir-Ali z Rochester, który kieruje pracami komi-
sji. Kobiety otrzymuj¹ œwiêcenia biskupie w Koœcio³ach anglikañskich Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Nowej Zelandii. W Anglii pierwsze kap³anki wyœwiê-
cono w 1994 r., ale jak dot¹d ¿adna z nich nie zosta³a biskupem.
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– Grupa prezbiteriañskich duchownych ze Stanów Zjednoczonych przebywa³a
z oficjaln¹ wizyt¹ w Watykanie. Jej owocem jest podpisana przez zwierzchnika
tej wspólnoty Cliftona Kirkpatricka i przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jed-
noœci Chrzeœcijan, kard. Waltera Kaspera deklaracja, któr¹ opublikowa³ watykañ-
ski dziennik „Osservatore Romano”. Prezbiterianie i katolicy zobowi¹zuj¹ siê w
niej kontynuowaæ ekumeniczny dialog. Koœcio³y reformowane i Watykan powin-
ny – zdaniem autorów dokumentu – zawrzeæ podobn¹ ugodê w kwestii podsta-
wowych prawd wiary jak katolicy i luteranie w 1999 r. Oba Koœcio³y rozwa¿aj¹
równie¿ mo¿liwoœæ wzajemnego uznania sakramentu chrztu oraz og³oszenia XVI
i XVII-wiecznych ekskomunik jako sprzecznych z ich obecnym stanowiskiem.

– Podczas uroczystego nabo¿eñstwa w dniu 1 kwietnia wprowadzona zosta³a
w urz¹d biskupa ewangelickiego Lubeki 57-letnia Bärbel Wartenberg-Potter. Po
Marii Jepsen w Hamburgu i Margot Käßmann w Hanowerze, jest ona trzeci¹ ko-
biet¹ w Niemczech, której powierzono urz¹d biskupa. Nowa biskup ma za sob¹
bogate doœwiadczenie duszpasterskie i ekumeniczne. W 1980 r. zosta³a dyrekto-
rem wydzia³u ds. kobiet Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Tam pozna³a
swojego przysz³ego mê¿a, ówczesnego sekretarza generalnego ŒRK Philipa Pot-
tera. Wraz z nim, po jego przejœciu na emeryturê, wyjecha³a na Jamajkê, gdzie
naucza³a teologii. Po powrocie do Niemiec w 1991 r., podjê³a pracê duchownego
w okolicach Stuttgartu. W 1997 r. zosta³a sekretarzem generalnym Wspólnoty
Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech.

– Reprezentanci Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych i Koœcio³a
Adwentystów Dnia Siódmego spotkali siê w dniach 1-7 kwietnia w Jongny sur
Vevey (Szwajcaria) na pierwszym posiedzeniu w ramach miêdzynarodowego dia-
logu teologicznego miêdzy obu rodzinami koœcielnymi. Rolê gospodarza pe³nili
adwentyœci. Celem dialogu jest przyczynienie siê do zrozumienia wzajemnego,
jak równie¿ zastanowienie siê nad wspó³czesnymi wyzwaniami, z którymi s¹
konfrontowane obie rodziny koœcielne w ich d¹¿eniu do wype³niania misji Boga
w œwiecie. G³ówny temat rozmów sformu³owano nastêpuj¹co: „Koœció³ wobec
dziedzictwa Reformacji: jego misja w œwiecie przepe³nionym niesprawiedliwo-
œci¹ i ekologiczn¹ destrukcj¹”. Uczestnicy obrad opracowali raport koñcowy, któ-
ry postanowili przekazaæ odpowiednim gremiom koœcielnym. W pierwszej czêœci
partnerzy dialogu opisali istotne elementy swojej tradycji koœcielnej, wyartyku³o-
wali wspóln¹ podstawê doktrynaln¹ i umieœcili wyjaœnienia s³u¿¹ce rozproszeniu
nieporozumieñ po ka¿dej stronie. W czêœci drugiej zakreœlili perspektywy zmaga-
nia siê ze wspó³czesnymi problemami, takimi jak niesprawiedliwoœæ spo³eczno-
ekonomiczna (ubóstwo, HIV/AIDS, przemoc), ekologiczna destrukcja i ró¿ne
formy uprzedzeñ dotycz¹cych szczególnie spraw zwi¹zanych z religi¹ i p³ci¹.
Wyszczególniono szereg kwestii zas³uguj¹cych na dalsze rozwa¿ania. Dotycz¹
one kwestii biblijnej interpretacji sabatu. Obradami kierowali: dr Bert Beach
(USA, sekretarz generalny Rady ds. relacji miêdzykoœcielnych Koœcio³a Adwen-
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tystów Dnia Siódmego) i prof. Cynthia Rigby (USA, reformowana, profesor teo-
logii, Austin Theological Seminary). Podczas obrad wys³uchano wielu referatów,
wyg³oszonych przez przedstawicieli obu stron.

Przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopatów Europy kard. Miloslav Vlk i
przewodnicz¹cy Konferencji Koœcio³ów Europejskich, prawos³awny metropolita
Jeremiasz z Pary¿a podpisali 22 kwietnia w Strasburgu „Kartê Ekumeniczn¹” na-
szego kontynentu. Ma ona wspieraæ wspó³pracê i przyczyniaæ siê do zbli¿enia
miêdzy chrzeœcijanami naszej czêœci œwiata. Podpisanie dokumentu poprzedzi³o
nabo¿eñstwo ekumeniczne w luterañskim koœciele œw. Tomasza. Kazanie wyg³o-
si³ prawos³awny abp Tirany Anastazy. Karta pozwoli uznaæ siê nawzajem, szano-
waæ i – oœmielam siê mieæ nadziejê – kochaæ siê wzajemnie – powiedzia³
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego Alzacji i Lota-
ryngii ks. Marc Lienhard (tekst „Karty” zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i
dokumenty”).

– Na pocz¹tku maja odby³o siê w Nowym Jorku siedemnaste posiedzenie Miê-
dzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci. Delegacji waty-
kañskiej, licz¹cej 27 osób, przewodniczy³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, a zarazem Komisji Stolicy Apostol-
skiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. 52-osobowej delegacji ¿ydowskiej
przewodniczy³ Seymour D. Reich, przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego ¯ydow-
skiego Komitetu ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych (IJCIC). Z Polski w obradach
wzi¹³ udzia³ bp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Dialogu
Miêdzyreligijnego. Wiod¹cym tematem spotkania by³a kwestia ¿alu za grzechy i
pojednania w obu religiach. Temat ten, widziany w podwójnej ¿ydowskiej i kato-
lickiej perspektywie Biblii, tradycji i nowo¿ytnoœci, by³ przedmiotem kilku refe-
ratów. Uchwalono te¿ wspóln¹ deklaracjê o ochronie wolnoœci religijnej oraz
miejsc œwiêtych. Wskazano w niej na rosn¹c¹ falê aktów przemocy na ca³ym
œwiecie, skierowanych tak przeciw wierz¹cym jak i przeciwko miejscom kultu
religijnego. Komitet £¹cznoœci postanowi³ wyraziæ swoje zaniepokojenie z tego
powodu. W deklaracji przypomniano, ze wolnoœæ religijna pozostaje najbardziej
wiarygodnym probierzem innych wolnoœci cz³owieka.

– Papie¿ Jan Pawe³ II odby³ w dniach 4-9 maja podró¿ œladami aposto³a Paw-
³a, odwiedzaj¹c Grecjê, Syriê i Maltê (szerzej na ten temat piszemy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).

– Arcybiskup Aten Christodoulos spotka³ siê 5 maja z patriarch¹ Moskwy i ca³ej
Rosji Aleksym II. Zwierzchnik greckiego prawos³awia przyby³ do Moskwy tu¿ po
ateñskim spotkaniu z papie¿em. Hierarchowie rozmawiali m.in. o proœbie Jana
Paw³a II o przebaczenie skierowanej do Koœcio³a prawos³awnego podczas wizyty
w Grecji. Trzeba widzieæ tê deklaracjê w jej kontekœcie. Przede wszystkim, o ile
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wiem, dotyczy³a ona wypraw krzy¿owych i trzeba zobaczyæ, jakie odzwierciedlenie
w faktach znajd¹ te przeprosiny – powiedzia³ Aleksy II. Christodoulos wyrazi³ na-
dziejê na dalsze pozytywne kroki ze strony katolików i podkreœli³, ¿e papie¿ poprosi³
go o przekazanie pozdrowieñ Aleksemu II. Pytany o mo¿liwoœæ wizyty Jana Paw³a
II w Rosji moskiewski patriarcha odpowiedzia³ dziennikarzom „Izwiestii”: Wymia-
na wizyt zale¿y od rozwi¹zania dwóch kwestii – przeœladowañ prawos³awnych ze
strony grekokatolików na Ukrainie Zachodniej i prozelityzmu, którym katolicy zaj-
muj¹ siê na kanonicznym terytorium Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej.

– Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Ka-
sper uwa¿a, ¿e zbli¿enie ekumeniczne postêpuje. Ruch ekumeniczny XX wieku
by³ jednym z niewielu znaków œwiat³a i nadziei w tym mrocznym tysi¹cleciu –
podkreœli³ niemiecki kardyna³ podczas Mszy œw. sprawowanej 13 maja w Stutt-
garcie, gdzie do chwili powo³ania go do Watykanu sprawowa³ godnoœæ biskupa
diecezjalnego. Kard. Kasper zaapelowa³ do chrzeœcijan, by nie bali siê postêpu w
zbli¿eniu ekumenicznym. Zdaniem kardyna³a, w sytuacji podzia³u Koœció³ kato-
licki nie mo¿e konkretnie realizowaæ swojej katolickoœci. Dlatego te¿ jest skaza-
ny na wymianê z innymi. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e w minionych latach Koœció³ ka-
tolicki wiele nauczy³ siê od braci ewangelików, gdy idzie o znaczenie S³owa Bo-
¿ego w Piœmie Œwiêtym. Oni natomiast ucz¹ siê wiele od nas w sferze
sakramentalnej i liturgicznej – stwierdzi³ kard. Kasper. Wœród goœci uczestnicz¹-
cych w Mszy œw. obecny by³ równie¿ ewangelicki biskup Wirtembergii Gerhard
Maier. Ewangelicki teolog Eberhard Jüngel w wyk³adzie wyg³oszonym po liturgii
mówi³ z uznaniem o zaanga¿owaniu ekumenicznym papie¿a Jana Paw³a II. Jak
podkreœli³, papie¿ zawsze podejmowa³ zaskakuj¹ce decyzje duchowe i w dziedzi-
nie polityki koœcielnej, które wychodzi³y na dobre kwestii stosunku do ¯ydów,
muzu³manów, ale tak¿e i przede wszystkim ekumenizmowi miêdzy Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi.

– Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Danii, po 28 latach aktywnej wspó³pracy z
Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów, sta³ siê oficjalnie 13 maja jej 103 Koœcio³em
cz³onkowskim. Podczas uroczystego nabo¿eñstwa w duñskiej miejscowoœci Fre-
dericia, przewodnicz¹cy Rady ds. kontaktów miêdzynarodowych Koœcio³a duñ-
skiego, Paul Verner Skaerved, przekaza³ przewodnicz¹cemu LWK ks. Heinricho-
wi Rusterholzowi deklaracjê przyst¹pienia. Przy tej okazji powiedzia³: Dokumen-
tem tym deklarujemy wspólnotê w S³owie i sakramencie z wszystkimi Koœcio³ami
cz³onkowskimi Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów i zobowi¹zujemy siê do mani-
festowania jednoœci Koœcio³a, która jest nam dana przez Jezusa Chrystusa, na-
szego Pana. LWK zrzesza Koœcio³y tradycji luterañskiej, reformowanej, ewange-
licko-unijnej i metodystycznej na naszym kontynencie. Tym, co te Koœcio³y ³¹czy
jest Konkordia podpisana w 1973 r. w Leuenbergu k. Bazylei, w której da³y one
wyraz wspólnemu rozumieniu Ewangelii. Koœcio³y cz³onkowskie LWK praktyku-
j¹ wzajemnie wspólnotê o³tarza i ambony.
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– Perspektywy Koœcio³a w trzecim tysi¹cleciu – to g³ówny temat szóstego
konsystorza nadzwyczajnego, który odby³ siê w dniach 21-23 maja w Rzymie. W
wywiadzie dla miesiêcznika „Jesus” austriacki kard. Franz König mówi³ m.in. o
mo¿liwoœci podjêcia przez konsystorz debaty nad relacjami miêdzy papie¿em a
biskupami oraz nad formami sprawowania prymatu Piotrowego. Wed³ug Koœcio³a
katolickiego – stwierdzi³ – papie¿ jest nastêpc¹ Piotra, odpowiedzialnym za jed-
noœæ Koœcio³a. Niczym wiêcej. W istocie rzeczy jego rola nie polega na sprawo-
waniu centralnych rz¹dów. Nale¿y na wiêksz¹ skalê wprowadziæ kolegialnoœæ, nie
szkodz¹c jednoœci. (...) Sam papie¿ uzna³, ¿e jego pos³uga stanowi du¿¹ trudnoœæ
dla ekumenizmu. Wezwa³ Koœcio³y chrzeœcijañskie do dyskusji na ten temat, ale
jak dot¹d odzew by³ s³aby.

– W dniach 25-30 maja odbywa³o siê spotkanie przedstawicieli Wspólnej Grupy
Roboczej Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a rzymskokatolickiego. Problemy
wa¿noœci chrztu, ma³¿eñstw mieszanych, a tak¿e sprawy przemocy w kulturze by³y
przedmiotem kilkudniowych obrad w Irlandii Pó³nocnej tego wspólnego organu.
Cz³onkiem delegacji Stolicy Apostolskiej by³ m.in. metropolita lubelski, abp Józef
¯yciñski. Wspólna Grupa Robocza przygotowuje dokument o potrzebie wzajemne-
go uznania wa¿noœci sakramentu chrztu. Nastêpne spotkanie plenarne WGR plano-
wane jest na koniec maja 2002 roku w okolicach Sztokholmu.

– Ju¿ po raz czwarty dosz³o do spotkania Jana Paw³a II z arcybiskupem Can-
terbury Georgem Carey’em – zwierzchnikiem Koœcio³a Anglikañskiego Anglii.
To dla mnie szczególna przyjemnoœæ, Wasza Œwi¹tobliwoœæ, spotkaæ Ciê po Two-
im jubileuszu 10-lecia objêcia arcybiskupstwa Canterbury. ¯yczê Ci szczêœcia i
pewnoœci, ¿e Pan bêdzie dalej ciê wspiera³ w wielu trudnych zadaniach zwi¹za-
nych ze s³u¿b¹ wspólnocie anglikañskiej na ca³ym œwiecie – powiedzia³ w czasie
spotkania Jan Pawe³ II. Przypominaj¹c doœwiadczenia Roku Wielkiego Jubile-
uszu 2000 r. papie¿ doda³, ¿e od tego czasu jego modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan
jest bardziej intensywna. 31 maja abp Carey w Bazylice Matki Bo¿ej na Zatybrzu
uczestniczy³ w modlitwie ekumenicznej przygotowanej przez katolick¹ Wspólno-
tê œw. Idziego. Audiencja abpa Carey’a nast¹pi³a zaraz po utworzeniu specjalnej
grupy, która bêdzie zajmowa³a siê wspieraniem dialogu miêdzy Stolic¹ Apostol-
sk¹ a Koœcio³em Anglii. Grupê tworzy siedmiu reprezentantów z ka¿dego wyzna-
nia. Ze strony anglikañskiej bêdzie jej przewodniczy³ abp Carey, a ze strony kato-
lickiej kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan. Pierwsze spotkanie grupy odbêdzie siê pod koniec tego roku.

– Fundamentalne znaczenie dla ekumenizmu ma kwestia kolegialnoœci oraz
najszerzej pojêtych struktur synodalnych w Koœciele katolickim, uwa¿a przewod-
nicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper. Ten temat
nale¿a³oby pog³êbiaæ w najbli¿szych latach z Koœcio³ami tradycji wschodniej
oraz wspólnotami niekatolickimi na Zachodzie, stwierdzi³ 2 czerwca na ³amach
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watykañskiego dziennika „L’Osservatore Romano”. Tego samego dnia papie¿ Jan
Pawe³ II przyj¹³ kard. Kaspera oraz jego wspó³pracowników: sekretarza bp. Mar-
ca Quellet i podsekretarza ks. Francesco Eleuterio Fortino. W swoim artykule
kard. Kasper omówi³ konsekwencje Roku Wielkiego Jubileuszu dla ekumenizmu.
Wyrazi³ nadziejê, ¿e trzecie tysi¹clecie bêdzie milenium pojednanych ró¿norodno-
œci. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê na trudnoœci w dialogu ekumenicznym, takie jak
np. odpusty czy te¿ sytuacja, która pojawi³a siê po og³oszeniu deklaracji „Domi-
nus Iesus”. Jest rzecz¹ ca³kowicie naturaln¹, ¿e na drodze do jednoœci potykamy
siê czasami o wiêksze przeszkody – uwa¿a przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.
Jednoœci. Jego zdaniem, nie powinno to jednak byæ powodem do zniechêcenia,
lecz stanowiæ zachêtê do kontynuowania wytyczonej drogi. W swoim komenta-
rzu niemiecki kardyna³ podkreœli³, ¿e podzia³y miêdzy chrzeœcijanami nie s¹ w
stanie zniszczyæ fundamentalnej jednoœci Koœcio³a. Ta jednoœæ jest niezniszczal-
na i jest chrzeœcijanom dana od Boga. Nie musz¹ wiêc jej budowaæ, lecz raczej
osi¹gaæ jej pe³ne urzeczywistnienie, napisa³ kard. Kasper, przypominaj¹c, ¿e jed-
noœæ trzeba przyj¹æ i dalej j¹ pog³êbiaæ.

 
– Zgodnie z przesz³o piêædziesiêcioletni¹ tradycj¹, prezydenci Œwiatowej Rady

Koœcio³ów og³osili orêdzie z okazji Œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego (3 czerwca),
w którym daj¹ wyraz radoœci, ¿e dialog ekumeniczny w wielkiej rodzinie Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich pozostaje ¿ywy. Przypominaj¹, ¿e Koœcio³y dzisiaj s¹ bardziej
ni¿ kiedykolwiek przedtem wezwane do uporczywego d¹¿enia do jednoœci, wspól-
nego œwiadectwa i skutecznej s³u¿by. Przypominaj¹, ¿e jako chrzeœcijanie musimy
jeszcze intensywniej ws³uchiwaæ siê w orêdzie biblijne, które wzywa nas do zmia-
ny naszego nastawienia przez odnowê i do czynienia woli Bo¿ej. Jako Koœcio³y je-
steœmy wezwani do przeciwstawienia siê mocom, które kwestionuj¹ nasze cz³owie-
czeñstwo i które chc¹ z nas uczyniæ przeciwników. Koœció³, który jest w œwiecie, ale
nie jest z tego œwiata, musi ucieleœniaæ Ewangeliê w swoim w³asnym duchowym
¿yciu i dzia³aniu. Jesteœmy przekonani, ¿e Duch Bo¿y wzywa nas do oddania naszej
kreatywnoœci w s³u¿bê Jego zbawczego planu, do przekazania tej wizji przysz³ym
pokoleniom i zatroszczenia siê o to, aby pozosta³a w nich ¿ywa.

– Cz³onkowie Komisji „Koœció³ w dialogu” Konferencji Koœcio³ów Europej-
skich i niektórzy z cz³onków europejskich Komisji „Wiara i Ustrój” Œwiatowej
Rady Koœcio³ów spotkali siê na wspólnym posiedzeniu w dniach 1-4 czerwca w
Tsaghkadzor (Armenia) na zaproszenie Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego.
Uczestnicy obrad wziêli udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z 1700. rocznic¹
istnienia Koœcio³a ormiañskiego. By³o to pierwsze wspólne spotkanie cz³onków
obu komisji. Zadanie, jakie sobie postawili, polega³o na przestudiowaniu doku-
mentu „Wiary i Ustroju” na temat „Istoty i przeznaczenia Koœcio³a”. W tym celu
wys³uchano kilku referatów, naœwietlaj¹cych to zagadnienie z ró¿nego punktu
widzenia. Potem odby³a siê dyskusja w grupach roboczych i na plenum. Przemy-
œlenia i zalecenia przekazano Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK.



140 KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

– W po³owie czerwca 6-osobowa delegacja Œwiatowej Rady Koœcio³ów z³o¿y-
³a wizytê Rosyjskiemu Koœcio³owi Prawos³awnemu w celu zorientowania siê w
aktualnym nastawieniu tego Koœcio³a do wspó³pracy ekumenicznej. Przewodni-
cz¹cy delegacji, biskup ewangelicki z Niemiec Eberhard Renz oœwiadczy³ po po-
wrocie z Rosji, ¿e bilans wizyty jest pozytywny. Wyjaœni³, ¿e w rozmowach z
przedstawicielami RKP chodzi³o zasadniczo o dwa dokumenty Synodu Bisku-
pów, uchwalone w ubieg³ym roku. Pierwszy z nich dotyczy stosunku do nauki
spo³ecznej, drugi – podstawowych zasad postawy RKP wobec innych wyznañ
chrzeœcijañskich. Rozmowy doprowadzi³y do lepszego zrozumienia kontekstu, w
którym powsta³y oba dokumenty. Strona prawos³awna wyjaœni³a, ¿e w obu przy-
padkach chodzi o teksty na u¿ytek wewnêtrzny, które maj¹ s³u¿yæ duchownym i
œwieckim jako punkt orientacyjny. Bp Renz oœwiadczy³, ¿e RKP, mimo we-
wnêtrznego charakteru obu dokumentów, jest otwarty na dyskusje i komentarze
ze strony innych Koœcio³ów prawos³awnych, a tak¿e ze strony innych Koœcio³ów
cz³onkowskich ŒRK i Konferencji Koœcio³ów Europejskich.

– W Belfaœcie (Irlandia Pó³nocna) w dniach 19-25 czerwca obradowa³o Pi¹te
Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów (relacjê uczestnika
zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Patriarchat Moskiewski skrytykowa³ projekt utworzenia na Ukrainie jednego
Koœcio³a lokalnego. Rosyjska Agencja Informacyjna RIA „Nowosti” poinformo-
wa³a, ¿e przedstawiciele Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Ki-
jowskiego (UKP PK) i Ukraiñskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego
(UAKP) zostali przyjêci w Patriarchacie Konstantynopola, gdzie porozumieli siê
w sprawie utworzenia komisji zjednoczeniowej pod przewodnictwem abp Wsie-
wo³oda (z Patriarchatu Konstantynopola). 22 czerwca zwierzchnik Patriarchatu
Kijowskiego Filaret i zwierzchnik Cerkwi Autokefalicznej Metody podpisali
wstêpne porozumienie w sprawie zjednoczenia obu Koœcio³ów. Nowa wspólnota
zosta³aby ich zdaniem uznana przez Patriarchê Konstantynopola i przez inne Ko-
œcio³y prawos³awne. Zapowiedzieli te¿, ¿e latem tego roku rozpoczn¹ negocjacje
na temat zjednoczenia z Ukraiñskim Koœcio³em Prawos³awnym Patriarchatu Mo-
skiewskiego. Protojerej Miko³aj Ba³aszow, sekretarz Wydzia³u Zewnêtrznych
Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego podkreœli³, ¿e zarówno
UKP KP jak i UAKP od³¹czy³y siê od Koœcio³a prawos³awnego, naruszaj¹c po-
stanowienia kanonów. Dlatego nie maj¹ one koœcielnej jednoœci ani z nami, ani z
innymi Koœcio³ami prawos³awnymi. Jego zdaniem Patriarchat Konstantynopola
nie powiadomi³ o planach zjednoczenia Patriarchatu Moskiewskiego i podleg³ego
mu Koœcio³a ukraiñskiego, a perspektywa utworzenia na Ukrainie „jednego Ko-
œcio³a lokalnego” przy naruszeniu kanonów koœcielnych mo¿e spowodowaæ kry-
zys œwiatowego prawos³awia. Dla narodu ukraiñskiego oznacza³aby ona ostre na-
silenie konfliktów na gruncie religijnym, narastanie tendencji do dezintegracji
ró¿nych regionów Ukrainy – doda³ Ba³aszow.
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– „Globalizacja w Europie Œrodkowej i Wschodniej – postêpowanie z jej skut-
kami ekologicznymi, gospodarczymi i spo³ecznymi” – tak brzmia³ temat konsul-
tacji, która odby³a siê w Budapeszcie w dniach od 23 do 29 czerwca. Wspólnymi
jej organizatorami byli: Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Œwiatowy Alians Koœcio³ów
Reformowanych i Konferencja Koœcio³ów Europejskich. Uczestnicy obrad zajêli
siê analiz¹ skutków ekonomicznych przekszta³ceñ gospodarczych, jakie dokona³y
siê po upadku bloku komunistycznego

.

Z kraju

– Wspólne zmierzenie siê z problemami spo³ecznymi w Polsce zaproponowa³
Konferencji Episkopatu Polski prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Jan Szarek,
biskup Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. Wnioski mia³yby zostaæ przekazane
rz¹dz¹cym i wszystkim partiom politycznym. Propozycja pad³a podczas nowo-
rocznego spotkania Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie (10 stycznia).
Obecni byli przedstawiciele polskich Koœcio³ów chrzeœcijañskich, prezydent
Aleksander Kwaœniewski z ¿on¹, marsza³ek Senatu Alicja Grzeœkowiak oraz bi-
skupi rzymskokatoliccy: Piotr Libera – sekretarz generalny Episkopatu Polski
oraz warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus. Bp Szarek powiedzia³, ¿e
Koœcio³y chrzeœcijañskie powinny wspieraæ korzystne zmiany, które dokonuj¹ siê
w Polsce, nie mog¹ jednak pozostaæ obojêtne wobec pog³êbiania siê kontrastów
spo³ecznych i rozszerzania siê strefy ubóstwa, która – jak powiedzia³ – przekro-
czy³a ju¿ granicê spo³ecznej akceptacji.

– Ju¿ po raz czwarty Koœció³ katolicki w Polsce obchodzi³ Dzieñ Judaizmu
(17 stycznia). Centralne obchody odby³y siê w £odzi. Podczas spotkania w ³ódz-
kiej synagodze bp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski
ds. Dialogu Religijnego, zapewni³, ¿e Koœció³ nie jest przeciwko ¯ydom, ale sta-
ra siê byæ razem z nimi, zdaj¹c sobie sprawê z ofiar, jakie poniós³ naród ¿ydow-
ski w czasie Holocaustu. Podczas nabo¿eñstwa w ³ódzkiej katedrze wspólnie
œpiewano psalmy oraz dokonano ich interpretacji. Komentarze ze strony katolic-
kiej wyg³osi³ ks. Micha³ Czajkowski, a z ¿ydowskiej Stanis³aw Krajewski – obaj
wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. W niektórych diece-
zjach zorganizowane zosta³y nabo¿eñstwa i spotkania katolików z przedstawicie-
lami gmin ¿ydowskich. W Lublinie abp Józef ¯yciñski wezwa³ do modlitwy za
¯ydów zamordowanych w Jedwabnem w 1941 roku. Nie potrafimy po latach –
powiedzia³ metropolita lubelski – zrekonstruowaæ w pe³ni dramatu, który mia³
miejsce na polskiej ziemi przy udziale Polaków w 1941 roku. Ale niech nasza
modlitwa wype³ni to miejsce, którego nie potrafi¹ wype³niæ rekonstrukcje histo-
ryczne, byœmy byli œwiadomi jak bolesne formy przyjmowa³ dramat cierpi¹cych
¯ydów na naszej ziemi.
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– Ponad sto nabo¿eñstw w intencji jednoœci wyznawców Chrystusa – to efekt
tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan w Polsce.
Podczas nabo¿eñstw duchowni ró¿nych wyznañ przypominali o potrzebie jedno-
œci, ale zwracali te¿ uwagê na przeszkody w dialogu. Najgorêtszym tematem w
czasie tegorocznych modlitw by³a deklaracja Kongregacji Nauki Wiary „Domi-
nus Iesus”, której og³oszenie wywo³a³o w œrodowiskach niekatolickich du¿y
sprzeciw. Podczas centralnego nabo¿eñstwa w katolickim koœciele œw. Anny w
Warszawie luterañski biskup-senior Jan Szarek, prezes Polskiej Rady Ekumenicz-
nej skrytykowa³ w kazaniu deklaracjê, nazywaj¹c j¹ hamulcem zatrzymuj¹cym
ekumenizm. Ucieszy³a ona tylko przeciwników ruchu ekumenicznego z dwóch
skrajnych stron, na nowo da³y znaæ o sobie uprzedzenia i brak mi³oœci – stwier-
dzi³ bp Szarek. Niemniej – jego zdaniem – po chwilowym wyhamowaniu z po-
wodu tego dokumentu dialog ekumeniczny ruszy³ dalej. W³aœnie na potrzebê
kontynuowania dialogu zwraca³o uwagê podczas modlitw wielu duchownych.
Ró¿norodnoœæ chrzeœcijañstwa wcale nie musi byæ Ÿród³em podzia³ów i nienawi-
œci – powiedzia³ prawos³awny bp Abel Pop³awski 20 stycznia podczas nabo¿eñ-
stwa w koœciele akademickim KUL w Lublinie. Chocia¿ Tydzieñ Modlitw trwa³
formalnie od 18 do 25 stycznia, w rzeczywistoœci modlitwy ekumeniczne w Pol-
sce rozci¹gaj¹ siê na ca³y styczeñ.

– W Polsce po raz pierwszy obchodzono 26 stycznia Dzieñ modlitw poœwiêco-
nych islamowi. G³ówne obchody odby³y siê w warszawskim koœciele œw. Marcina
na Starym Mieœcie, gdzie delegat Konferencji Episkopatu ds. Dialogu Katolików i
Muzu³manów bp Tadeusz Pikus odprawi³ Mszê œw. w intencji pokoju, zaœ imam
Antar Nagi z warszawskiego Centrum Islamu recytowa³ fragment trzeciej sury z
Koranu. Wiadomoœæ o ustanowieniu tego dnia w Koœciele katolickim muzu³manie
przyjêli z wielk¹ radoœci¹ – powiedzia³ przewodnicz¹cy Muzu³mañskiego Zwi¹zku
Religijnego w Polsce Jan Sobolewski. Cieszy³ siê zw³aszcza z mo¿liwoœci wspólnej
modlitwy, bo modlitwa kszta³tuje osobowoœæ cz³owieka i wyprowadza go na prost¹
drogê Boga. Warszawskie obchody nie by³y jedynymi w Polsce. Spotkania katoli-
ków i muzu³manów odby³y siê tak¿e w Gdañsku i Olsztynie. O ustanowieniu Dnia
Modlitw Poœwiêconego Islamowi zadecydowa³ Episkopat Polski podczas zebrania
plenarnego w Ko³obrzegu w paŸdzierniku 2000 r. Pomys³odawc¹ by³a Rada Wspól-
na Katolików i Muzu³manów, powsta³a w czerwcu 1997 r. Rada organizuje sesje
naukowe, wspólne akcje charytatywne, wydaje oœwiadczenia.

– Ekumeniczna „Misja Dworcowa” Koœcio³ów chrzeœcijañskich powsta³a w
Krakowie na Dworcu G³ównym. W jej tworzenie zaanga¿owali siê katolicy, pra-
wos³awni oraz protestanci z Krakowa. Misja bêdzie zatrudnia³a specjalistów, któ-
rzy mog¹ udzieliæ fachowych porad uzale¿nionym, zwolnionym z zak³adów kar-
nych, ubiegaj¹cym siê o azyl polityczny oraz cudzoziemcom i ofiarom przemocy.
Stowarzyszenie Socjalne „Misja Dworcowa” powsta³o na wzór podobnych orga-
nizacji dzia³aj¹cych w Europie Zachodniej.
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– Nak³adem dominikañskiego Stowarzyszenia KAIROS i wydawnictwa jezu-
itów WAM ukaza³ siê „Katechizm Koœcio³a Prawos³awnego”. Publikacja jest t³u-
maczeniem dzie³a francuskich teologów prawos³awnych. Katechizm zbudowany
zosta³ na zasadzie dialogu pomiêdzy dzieckiem i katechet¹. Zdaniem wydawców,
zarówno katolicy jak i protestanci maj¹ szansê odnalezienia w nim wizji Koœcio³a
nie podzielonego. Publikacja jest tak¿e kompetentnym wprowadzeniem w wiedzê o
Koœciele prawos³awnym. Przygotowanie polskiego wydania trwa³o od 1998 roku.
Pracami kierowa³ ks. Henryk Paprocki, który czuwa³ nad ca³oœci¹ przek³adu i do-
borem materia³u ikonograficznego. Wydanie Katechizmu przez dwie oficyny zwi¹-
zane z Koœcio³em katolickim z aprobat¹ powita³ metropolita prawos³awny Sawa.
Wszelkie poczynania tego typu nale¿y uznaæ za pozytywny wk³ad w budowanie wza-
jemnego zrozumienia i pojednania miêdzy wyznawcami ró¿nych wspólnot chrzeœci-
jañskich – napisa³ we wstêpie do polskiego przek³adu Katechizmu.

– W dniu 22 lutego w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
po raz drugi obradowa³a Katolicko-Luterañska Komisja ds. Dialogu. Podczas po-
siedzenia komisja zaakceptowa³a ideê wydania w Polsce zbioru, który zawiera³by
wszystkie dokumenty poœwiêcone dialogowi luterañsko-rzymskokatolickiemu,
prowadzonemu w latach 1965-2000. Ciê¿ar pracy redakcyjnej przyjêli na siebie
dwaj cz³onkowie komisji: o. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski i prof. Karol
Karski. Zbiór ukaza³by siê nak³adem wydawnictwa naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego prawdopodobnie w 2002 r. W tym terminie zaplano-
wano te¿ sesjê poœwiêcon¹ dialogowi pomiêdzy obydwoma Koœcio³ami. Drugim
zasadniczym punktem obrad by³o zagadnienie ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci
wyznaniowej. Komisja postanowi³a wnikliwie zbadaæ, jakie s¹ zasady i praktyka
duszpasterska tych ma³¿eñstw w obydwu Koœcio³ach. Na nastêpnym posiedzeniu
w dniu 11 paŸdziernika, które bêdzie poœwiêcone przede wszystkim temu temato-
wi, komisja wypracuje wnioski, a nastêpnie przedstawi je gremiom kierowni-
czym Koœcio³ów. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony katolickiej metropolita
warmiñski abp Edmund Piszcz i o. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a ze strony luterañskiej biskup polowy Ry-
szard Borski i prof. Karol Karski z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.

– Chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ przybyli 24 lutego na Œwiêty Krzy¿ w Gó-
rach Œwiêtokrzyskich, gdzie modlili siê o jednoœæ. Inicjatorami ekumenicznego
spotkania w tym miejscu byli opiekuj¹cy siê œwiêtokrzyskim sanktuarium misjo-
narze oblaci. Ekumenicznemu nabo¿eñstwu odprawionemu w XII-wiecznym
klasztorze przewodniczyli kolejno: duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Radomiu i Kielcach – ks. Dariusz Chwastek, duchowny Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego – ks. Janusz Daszuta oraz proboszcz kieleckiej
parafii prawos³awnej ks. W³adys³aw Tyszuk. Ka¿dy z duchownych odczyta³
psalm, po którym rozbrzmiewa³y kanony z Taizé intonowane przez katolick¹
m³odzie¿ z Kielc. Po zakoñczeniu modlitwy odby³a siê konferencja pod prze-



144 KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

wodnictwem ks. prof. Micha³a Czajkowskiego – kierownika katedry teologii eku-
menicznej UKSW. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na fakt, ¿e papie¿ Jan Pa-
we³ II wzywa do poszerzania obszaru jednoœci, która ju¿ jest pomiêdzy chrzeœcija-
nami. Idea³em ekumenii nie jest wiêc zjednoczenie, ale jednoœæ. Dyrektor Towarzy-
stwa Biblijnego w Polsce Barbara Enholc-Narzyñska poinformowa³a, ¿e od 5 lat
Towarzystwo przygotowuje pierwszy ekumeniczny przek³ad Biblii na jêzyk polski
przy wspó³pracy 12 Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Nad przek³adem z jêzyków orygi-
nalnych pracuje 32 t³umaczy, w tym 16 z Koœcio³a rzymskokatolickiego. Ca³oœæ
uka¿e siê prawdopodobnie pod koniec roku, natomiast w maju podczas Ekumenicz-
nych Dni Biblijnych wydany zostanie Nowy Testament i Ksiêga Psalmów.

 
– W dniu 26 lutego w Warszawie w siedzibie w³adz Koœcio³a Ewangelicko-Au-

gsburskiego spotka³a siê trójstronna komisja przedstawicieli Konsystorzy Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego oraz Rady
Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego. Zebraniu przewodniczy³ ks. radca Jan
Gross. Przedstawiciele Koœcio³ów utrzymuj¹cych wspólnotê o³tarza i ambony za-
poznali siê wzajemnie z bie¿¹cymi sprawami i ¿yciem trzech bratnich Koœcio³ów.
Przedstawiciele metodystów poinformowali o wydaniu nowego Rytua³u. Przedmio-
tem zainteresowania komisji by³y równie¿ wybory nowego zarz¹du Polskiej Rady
Ekumenicznej. Komisja wyrazi³a te¿ zainteresowanie wspólnym nabo¿eñstwem re-
formacyjnym w Warszawie z Sakramentem O³tarza w dniu Pami¹tki Reformacji 31
paŸdziernika. Ustalono, ¿e nastêpne posiedzenie komisji odbêdzie siê pod koniec
czerwca w siedzibie Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.

– Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, który
odby³ siê 13 marca, zatwierdzi³ tekst liturgii wed³ug œw. Jana Z³otoustego (Chryzo-
stoma) w jêzyku polskim. Decyzja ta nie oznacza natychmiastowego zast¹pienia
u¿ywanego dotychczas w liturgii jêzyka starocerkiewnos³owiañskiego, ale dopusz-
cza stosowanie jêzyka ojczystego. Do tej pory w Polsce, podobnie jak w wiêkszoœci
pozosta³ych lokalnych Koœcio³ów prawos³awnych s³owiañskiego obszaru jêzyko-
wego, obowi¹zuje w liturgii starocerkiewnos³owiañszczyzna. Jedynie kazania, a
czasami tak¿e czytania biblijne, g³oszone s¹ w jêzykach narodowych. Sobór Bisku-
pów podj¹³ te¿ szereg innych uchwa³. M.in. zapozna³ siê z bie¿¹c¹ sytuacj¹ prawo-
s³awia w Estonii (istniej¹ tam dwie jurysdykcje: konstantynopolska i moskiewska),
z wynikami prac Miêdzynarodowej Komisji ds. Dialogu Prawos³awno-Luterañskie-
go, omówi³ uroczystoœæ 50-lecia Prawos³awnego Seminarium Duchownego i
uchwali³ tekst orêdzia na Wielkanoc. Pozytywnie oceni³ tez Wigilijne Dzie³o Po-
mocy Dzieciom. Sobór stwierdzi³, ¿e usta³a ³¹cznoœæ modlitewna z prawos³awnym
metropolit¹ portugalskim Janem, pozostaj¹cym dotychczas w jurysdykcji PAKP,
gdy¿ zwi¹za³ siê on z jedn¹ z sekt w tym kraju. Jednoczeœnie wezwano dwóch in-
nych biskupów portugalskich do przerwania ³¹cznoœci z metropolit¹. Trzej pozosta-
li biskupi oraz wielu duchownych i wiernych Portugalskiego Koœcio³a Prawos³aw-
nego pozostaj¹ nadal w jurysdykcji PAKP.
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– Czy bêdzie mo¿na zawieraæ „œluby ekumeniczne”? – na to pytanie próbowa-
³a odpowiedzieæ Komisja ds. Dialogu Episkopatu Polski oraz Polskiej Rady Eku-
menicznej. Podczas spotkania 15 marca podkreœlono, ¿e w tej kwestii najpierw
musz¹ zostaæ opracowane urzêdowe dokumenty poszczególnych Koœcio³ów, a nie
opinie teologów. Chodzi o to, ¿eby to by³ autorytatywny g³os Koœcio³a – wyja-
œnia³ abp Piszcz. Pozwoli to na wypracowanie przez ka¿dy z Koœcio³ów projektu,
który bêdzie przedmiotem dalszej dyskusji, a nastêpnie zostanie przed³o¿ony do
ewentualnej akceptacji. Takie stanowiska maj¹ byæ ustalone do jesieni. Umo¿liwi
to podjêcie bardziej ekumenicznej dyskusji, która szukaæ bêdzie rozwi¹zañ w tej
w³aœnie nie³atwej kwestii – stwierdzi³ abp Piszcz. Obradom wspó³przewodniczyli
abp Alfons Nossol i prezes PRE bp Jan Szarek. Ca³e spotkanie poœwiêcone by³o
zagadnieniu tzw. ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej.

– Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej, obraduj¹ce 20 marca w
Warszawie, postanowi³o przed³u¿yæ kadencjê obecnemu Zarz¹dowi Rady i jej
prezesowi biskupowi Janowi Szarkowi do 30 paŸdziernika. G³ówn¹ przyczyn¹
takiej decyzji by³ brak konsensu w sprawie wyboru nowego prezesa PRE. Dwaj
kandydaci otrzymali tak¹ sam¹ iloœæ g³osów, przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym
siê, i w zwi¹zku z tym powsta³a sytuacja patowa. Wybory do Zarz¹du Rady od-
bywaj¹ siê co piêæ lat. Zarz¹d liczy piêciu cz³onków, na jego czele stoi prezes
oraz dwóch wiceprezesów. Ostatnie wybory odby³y siê 19 marca 1996 r. Jej pre-
zesem zosta³ wówczas wybrany ponownie bp Jan Szarek, a wiceprezesami: ów-
czesny metropolita prawos³awny Bazyli i superintendent naczelny Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puœlecki. Po œmierci metropolity Ba-
zylego w lutym 1999 r. wiceprezesem Rady zosta³ jego nastêpca na stanowisku
g³owy Koœcio³a prawos³awnego – metropolita Sawa.

– W Polsce przebywa³ bp László Tökés, wêgierski duchowny Koœcio³a Ewange-
licko-Reformowanego z Siedmiogrodu, przeœladowany za dzia³alnoœæ opozycyjn¹ w
czasach dyktatury Ceauçescu (22-26 marca). Bp Tökés zosta³ zaproszony do Polski
przez Koœció³ Ewangelicko-Reformowany i Wêgierski Instytut Kultury. Duchowny
wyg³osi³ wyk³ad na Uniwersytecie Warszawskim pt. „Wêgrzy i Rumuni w 1989 r.”
oraz spotka³ siê z kard. Józefem Glempem i prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej
bp. Janem Szarkiem, a tak¿e z prezydentem Aleksandrem Kwaœniewskim i premie-
rem Jerzym Buzkiem. W 1989 r. ks. Tökés jako jeden z pierwszych wypowiada³ siê
przeciwko likwidowaniu wsi siedmiogrodzkich zamieszka³ych przez Wêgrów. W tym
samym roku w³adze koœcielne i pañstwowe wytoczy³y mu proces. Ks. Tõkés zosta³
pozbawiony prawa wyg³aszania kazañ i zes³any do miejscowoœci Menyö. Wyst¹pie-
nie wiernych w obronie przeœladowanego duchownego by³o zacz¹tkiem wydarzeñ,
które doprowadzi³y do obalenia dyktatury Nicolae Ceauçescu. Po 1990 r. ks. László
Tõkés zosta³ biskupem i wszed³ w sk³ad Tymczasowego Komitetu Ocalenia Narodo-
wego. Od 1992 r. jest cz³onkiem honorowym Senatu Europejskiego, a od 1997 r.
cz³onkiem prezydium Œwiatowego Kongresu Wêgierskich Ewangelików.
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– Chrzeœcijanie powinni przeprosiæ Boga tak¿e za grzechy wobec ¯ydów –
stwierdzi³ Jan Grosfeld, cz³onek Zarz¹du Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów i
sekretarz Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Mówi³ o tym 29
marca podczas nabo¿eñstwa pokutnego w intencji pojednania chrzeœcijan z ¯yda-
mi, które odby³o siê w koœciele œw. Marcina w Warszawie. W staromiejskiej
œwi¹tyni modlili siê razem duchowni ró¿nych wyznañ m.in. biskupi katoliccy –
bp Tadeusz Pikus i bp Bronis³aw Dembowski, luterañski – bp Janusz Jagucki
oraz ewangelicko-reformowany – bp Zdzis³aw Tranda. Ten ostatni nawi¹za³ do
zamordowania ¯ydów w Jedwabnem w 1941 r. nazywaj¹c to wydarzenie trage-
di¹ tak¿e narodu polskiego. Zauwa¿y³, ¿e ³atwo jest nam byæ dumnymi z tego, ¿e
tak wielu Polaków nios³o pomoc ¯ydom, ale trzeba równie¿ powiedzieæ, ¿e Pola-
cy uczestniczyli w mordzie na ¯ydach w Jedwabnem. Nie tylko dobre rzeczy siê
dzia³y – przypomnia³ bp Tranda. Biskup ewangelicko-reformowany wyrazi³ na-
dziejê, ¿e ocena tej zbrodni bêdzie sprawiedliwa z uwzglêdnieniem tego, co jest
win¹ naszych rodaków, a co win¹ okupanta. Podkreœli³, ¿e nie mo¿e byæ pokuty,
wyznania grzechów, jeœli Bo¿e œwiat³o nie rozjaœni naszego sumienia, abyœmy do-
strzegli to z³o, które jest w nas i w innych ludziach. Z kolei bp Tadeusz Pikus
mówi³ o warunkach dobrej pokuty, które wynikaj¹ z Ewangelii. Biskup zwróci³
uwagê na trzy relacje: do Boga, do drugiego cz³owieka i do siebie samego. Naj-
pierw, zdaniem bp. Pikusa, potrzebna jest modlitwa, z której wynika mi³oœæ do
cz³owieka. Po drugie, potrzebna jest „ja³mu¿na”, czyli czynienie dobra potrzebu-
j¹cym. Wreszcie, potrzebne jest uporz¹dkowanie w³asnego serca, gdy¿ du¿o w
nim jest bez³adu i czêsto rz¹dz¹ nim namiêtnoœci.

– Kilkudziesiêciu chrzeœcijan i ¯ydów modli³o siê w Warszawie podczas Mar-
szu „Szlakiem pomników getta warszawskiego” (22 kwietnia). Katolickie i ¿y-
dowskie modlitwy za zmar³ych przeplatane by³y odmawianiem wspólnych dla
obu religii psalmów. Marsz, w którym uczestniczy³ m.in. rabin Michael Schu-
drich, zorganizowali: Stanis³aw Krajewski i ks. Micha³ Czajkowski – wspó³prze-
wodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów.

– Czy deklaracja „Dominus Iesus” by³a potrzebna? – zastanawiali siê uczestni-
cy sympozjum zorganizowanego w Warszawie przez Papieski Wydzia³ Teolo-
giczny (24 kwietnia). Zgodzono siê, ¿e deklaracja jest potrzebna, bo umacnia
wyznaniow¹ to¿samoœæ Koœcio³a rzymskokatolickiego, jednoczeœnie zauwa¿ono,
¿e wzbudzi³a ona sprzeciw nawet wœród teologów katolickich. Prorektor ChAT-u
prof. Karol Karski, reprezentuj¹cy Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, przypo-
mnia³, ¿e Koœcio³y protestanckie ostro zareagowa³y na zakwestionowanie w de-
klaracji eklezjalnego charakteru tych wspólnot. Zdaniem protestantów deklaracja
ukaza³a siê w najmniej odpowiednim momencie. Rok Jubileuszu 2000 mia³ byæ
czasem dialogu ekumenicznego, a watykañski dokument znacznie go utrudni³. O
problemach z jêzykiem deklaracji mówi³ Janusz Poniewierski, redaktor miesiêcz-
nika „Znak”. Hermetyczny jêzyk dokumentu czêsto powodowa³ opaczne jego ro-
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zumienie. Poniewierski stwierdzi³, ¿e wzorem pisania o Chrystusie dla ludzi
œwieckich jest dla niego Jan Pawe³ II. Z papieskich encyklik jasno wynika, ¿e
wszystkie drogi cz³owieka prowadz¹ do Boga. Z deklaracji natomiast mo¿na wy-
czytaæ, ¿e wszystkie drogi cz³owieka prowadz¹ do Koœcio³a rzymskokatolickiego –
stwierdzi³. Referaty wyg³oszone podczas sympozjum uka¿¹ siê w najbli¿szym
numerze jezuickiego periodyku „Bobolanum”.

– Na Zamku Ostrogskich odby³o siê sympozjum „¯ydzi o chrzeœcijanach,
chrzeœcijanie o ¯ydach” poœwiêcone ¿ydowskiej deklaracji nt. chrzeœcijañstwa
„Dabru emet” (9 maja). Spotkanie zorganizowa³ miesiêcznik „WiêŸ” we wspó³-
pracy z Polsk¹ Rad¹ Chrzeœcijan i ¯ydów. Uczestniczyli w nim m.in.: prof. Da-
vid Novak z Uniwersytetu w Toronto – wspó³autor deklaracji „Dabru emet”, ra-
bin Irving Greenberg – przewodnicz¹cy Rady Muzeum Holocaustu, min. W³ady-
s³aw Bartoszewski, ks. Micha³ Czajkowski – wspó³przewodnicz¹cy Polskiej
Rady Chrzeœcijan i ¯ydów oraz ks. Romuald Weksler-Waszkinel z KUL. Dekla-
racja „Dabru emet” (Mówcie prawdê) na temat chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa zo-
sta³a og³oszona 10 wrzeœnia 2000 r. Podpisa³o j¹ ponad stu rabinów i ¿ydowskich
intelektualistów. Zawarte w niej zosta³o m.in. stwierdzenie, ¿e nazizm nie by³ nie-
uniknionym rezultatem chrzeœcijañstwa. Gdyby hitlerowcom uda³o siê wymordo-
waæ ¯ydów, ich mordercza pasja bardziej bezpoœrednio skierowa³aby siê przeciw
chrzeœcijanom – g³osi deklaracja (tekst deklaracji zamieœciliœmy w poprzednim
zeszycie „Studiów”).

– Po raz ósmy trwa³y w Warszawie Ekumeniczne Dni Biblijne, podczas któ-
rych odbywa³y siê nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego. W tym roku treœci¹ refleksji
chrzeœcijan by³y s³owa psalmisty: S³owo Twoje jest pochodni¹... (Ps 119, 105).
Osiem spotkañ w warszawskich koœcio³ach ró¿nych wyznañ zorganizowa³o To-
warzystwo Biblijne w Polsce. W zaproszeniu na Dni Biblijne Towarzystwo przy-
pomnia³o, ¿e Pismo Œwiête jest fundamentem ³¹cz¹cym wszystkie Koœcio³y.
Wspólne czytanie Biblii obala wiele uprzedzeñ, rozszerza horyzonty, przybli¿a
stanowiska, oœwietla drogê, przyœpiesza godzinê jednoœci. Zwyczajem lat ubie-
g³ych rzymskokatolicki biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk odpra-
wi³ g³ówne nabo¿eñstwo ekumeniczne 13 maja w katedrze œw. Floriana z udzia-
³em licznie przyby³ych przedstawicieli Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej i w Krajowym Komitecie Towarzystwa Biblijnego. Pos³ugê S³owa
Bo¿ego sprawowa³ biskup Janusz Jagucki, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego w RP. W nabo¿eñstwie uczestniczy³ ambasador Izraela w Polsce
prof. Szewach Weiss, zaœ pieœniarka Towa Ben Zwi z Izraela zaœpiewa³a po he-
brajsku fragmenty psalmów.

– Dnia 14 maja w wieku 90 lat zmar³ ks. dr Janusz Szczêsny Ostrowski, eme-
rytowany duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, pionier ruchu eku-
menicznego w naszym kraju.
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– W dniu 19 maja w Warszawie, w siedzibie Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego
przy ul. Siennej 68/70, odby³a siê Konferencja Programowa Aliansu Ewangelicz-
nego w Polsce, zrzeszaj¹cego 8 Koœcio³ów i 9 organizacji parakoœcielnych o cha-
rakterze ewangelikalnym. Pod nieobecnoœæ przewodnicz¹cego Aliansu, prezb.
Henryka Rothera-Sacewicza, Konferencji przewodniczy³ prezb. Edward Czajko,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Krajowej Aliansu. W ramach Konferencji wys³uchano
trzech wyst¹pieñ programowych. Goœæ specjalny Konferencji, Gordon Showell-
Rogers, sekretarz generalny Europejskiego Aliansu Ewangelicznego, swoje wy-
st¹pienie poœwiêci³ sprawie roli Aliansu w jednocz¹cej siê Europie. Prezb.
Edward Czajko mówi³ na temat powstania, racji bytu i celów Aliansu Ewange-
licznego w Polsce. Z kolei prezb. Andrzej Nêdzusiak swoje wyst¹pienie poœwiê-
ci³ zagadnieniu roli Aliansu jako platformy wspó³pracy regionalnej i lokalnej; za-
pozna³ równie¿ uczestników Konferencji z ostatnimi miêdzywyznaniowymi ini-
cjatywami modlitewnymi w Polsce. Po wys³uchaniu referatów uczestnicy
Konferencji podzielili siê na piêæ grup dyskusyjnych, które zajê³y siê nastêpuj¹-
cymi zagadnieniami: modlitwa i wspó³praca regionalna, szkolnictwo i m³odzie¿,
misja i ewangelizacja, praca wœród kobiet i rodzina oraz sprawy publiczne i spo-
³eczne. Podczas dyskusji w grupach zg³oszono wiele interesuj¹cych wniosków
odnoœnie do wspólnego œwiadectwa ewangelicznego w Polsce. Alians Ewange-
liczny w Polsce znajduje siê nadal na etapie poszukiwania osoby na nie obsadzo-
ne dot¹d stanowisko sekretarza generalnego.

– Katolicy i przedstawiciele spo³ecznoœci ¿ydowskiej uczcili wspóln¹ modli-
tw¹ pamiêæ ofiar zag³ady w Piaskach ko³o Lublina. 24 maja wieczorem, w uro-
czystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego, okoliczni mieszkañcy zebrali siê na Eu-
charystii pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Józefa ¯yciñskiego,
a potem na ¿ydowskim cmentarzu uczestniczyli w modlitwie za zmar³ych. W
uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele lubelskiego ko³a Stowarzyszenia
„Sprawiedliwi wœród narodów œwiata” oraz cz³onkowie Towarzystwa PrzyjaŸni
Polsko-Izraelskiej i Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów.

– Po raz osiemnasty odby³y siê od 25 do 27 maja Kodeñskie Spotkania Eku-
meniczne w Kodniu nad Bugiem, na Podlasiu. Dialog miêdzywyznaniowy toczy³
siê podczas spotkañ modlitewnych, nabo¿eñstw ró¿nych obrz¹dków w kodeñ-
skich i okolicznych œwi¹tyniach, w grupach dyskusyjnych i w trakcie „wycieczki
pamiêci” do cmentarzy katolickiego, prawos³awnego, tatarskiego i miejsca po
¿ydowskim. Wœród uczestników – w wiêkszoœci m³odzie¿y – szczególnie zazna-
czy³y sw¹ obecnoœæ przepiêknie œpiewaj¹ce Bia³orusinki, redaktor J. Turnau ory-
ginalnym „Katechizmem ekumenisty” i ks. prof. M. Czajkowski dyskusj¹ o sto-
sunkach polsko-¿ydowskich.

– W warszawskim koœciele Wszystkich Œwiêtych Episkopat Polski wyrazi³
ubolewanie z powodu zbrodni Polaków dokonanych na ¯ydach (27 maja).



149Z KRAJU

W „Modlitwie Episkopatu Polski za pomordowanych w Jedwabnem i innych
miejscowoœciach” uczestniczy³o ok. 50 biskupów, kardyna³owie: Józef Glemp,
Franciszek Macharski, Henryk Gulbinowicz oraz nuncjusz apostolski w Polsce
abp Józef Kowalczyk. Przyby³ tak¿e marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski, minister
spraw zagranicznych W³adys³aw Bartoszewski, doradca premiera Barbara Su³ek-
Kowalska. W modlitwie nie uczestniczy³ natomiast rabin Warszawy i £odzi Mi-
chael Schudrich, który – jak t³umaczy³ – nie móg³ przybyæ na tê uroczystoœæ,
gdy¿ w tym czasie rozpoczyna siê ¿ydowskie œwiêto Szawuot. W modlitwie wier-
nych znalaz³y siê m.in. wezwania: Módlmy siê za ¯ydów, naród Pierwszego Przy-
mierza, aby dochowywali wiernoœci przykazaniu mi³oœci Boga i bliŸniego i nigdy
ju¿ nie doœwiadczyli na sobie gwa³tu ani wyniszczaj¹cej przemocy. (...) Módlmy
siê za tych, którzy nie doceniaj¹ wk³adu ¯ydów do œwiatowej i naszej narodowej
kultury, a zw³aszcza za wszystkich ¿ywi¹cych niechêæ i urazy wobec narodu ¿y-
dowskiego, aby przyjêli od Boga ³askê przemiany serca ku prawdziwemu i owoc-
nemu pojednaniu. (...) Módlmy siê za ofiary wszelkiej nienawiœci, zw³aszcza skie-
rowanej przeciw narodowi ¿ydowskiemu, za pomordowanych i zmar³ych w bólu i
rozpaczy, aby osi¹gnê³y wieczny pokój i szczêœliwoœæ z Bogiem. (...) Módlmy siê
za zbrodniarzy i morderców, którzy gdziekolwiek, a zw³aszcza w Jedwabnem i na
ziemiach polskich dopuœcili siê okropnoœci i z³a, aby Bóg w swoim mi³osierdziu
udzieli³ im przebaczenia. (...) Módlmy siê za nas samych, abyœmy wierni Ewange-
lii Jezusa Chrystusa ¿yli zawsze przykazaniem mi³oœci Boga i bliŸniego, niez³om-
nie opowiadali siê po stronie przeœladowanych i cierpi¹cych. Pokutn¹ liturgiê za-
k³óci³a kilkunastoosobowa grupa nacjonalistów, rozdaj¹ca przed koœcio³em ulot-
ki, wzywaj¹ce do protestów przeciw „roszczeniom szowinistycznych œrodowisk
¿ydowskich wobec Polski”.

– W Polsce za ma³o doceniamy wartoœæ Karty Ekumenicznej. Przyczyn¹ jest
fakt, ¿e jesteœmy tu wyznaniem wiêkszoœciowym – powiedzia³ KAI abp Henryk
Muszyñski, po zakoñczeniu obrad 312. zebrania plenarnego Episkopatu (28
maja), podczas którego biskupi dyskutowali m.in. na temat tego dokumentu. –
Dziœ uœwiadomiliœmy sobie jednak, ¿e ten w³aœnie fakt wi¹¿e siê z podwójnym
zobowi¹zaniem, abyœmy jako wyznanie wiêkszoœciowe znacznie bardziej ni¿ do-
t¹d wychodzili na przeciw mniejszoœciowym Koœcio³om, które istniej¹ na tej zie-
mi. Podczas krótkiego, zaledwie dwugodzinnego posiedzenia Episkopatu bisku-
pi przyjêli Kartê Ekumeniczn¹ – dokument podpisany w Strasburgu 22 kwiet-
nia, wyznaczaj¹cy najwa¿niejsze kierunki wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami
Europy. Abp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady ds. Ekumenizmu, podkre-
œli³, ¿e Karta Ekumeniczna nie ma, co prawda, charakteru zobowi¹zuj¹cego dla
poszczególnych Koœcio³ów lokalnych, ale polski Episkopat pragnie wykorzy-
staæ w swojej pracy wszystkie postulaty w niej zawarte. Biskupi powo³ali tak¿e
nowy zespó³ Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Koœcio³em Prawo-
s³awnym w Polsce. Jego pracami bêdzie kierowa³ bp Tadeusz Pikus z archidie-
cezji warszawskiej.
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– 11 czerwca w koœciele rzymskokatolickim œw. Marcina w Warszawie odby³o
siê nabo¿eñstwo ¿a³obne poœwiêcone zmar³emu niedawno o. Christopherowi
Lowe, duchownemu i zakonnikami anglikañskiemu, znanemu dzia³aczowi eku-
menicznemu, cz³owiekowi, który od wielu lat pielêgnowa³ kontakty miêdzywy-
znaniowe ze œrodowiskami ró¿nych Koœcio³ów w naszym kraju. O. Lowe urodzi³
siê 7 lipca 1923 r. w Birmingham (Anglia). W 1949 r. zosta³ ordynowany na du-
chownego Koœcio³a Anglikañskiego Anglii. W 1965 r. wst¹pi³ do zgromadzenia
Zmartwychwstania Pañskiego, anglikañskiej wspólnoty monastycznej ¿yj¹cej we-
d³ug regu³y œw. Benedykta. Przez wiele lat by³ cz³onkiem Synodu Koœcio³a An-
glikañskiego i prze³o¿onym Królewskiej Fundacji œw. Katarzyny w Londynie.
By³ te¿ za³o¿ycielem i wieloletnim przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego Brac-
twa Ekumenicznego, które nawi¹zuje do tradycji rozmów katolicko-anglikañ-
skich prowadzonych w latach 20. minionego stulecia w Malines (Belgia). Na po-
cz¹tku lat 70. nawi¹za³ kontakty ze wspólnot¹ Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic
Krzy¿a w Laskach k. Warszawy. Odt¹d przez 30 lat odwiedza³ Polskê dwa razy
do roku (w maju i paŸdzierniku). Co dwa lata, z jego inicjatywy, odbywa³y siê w
Laskach ekumeniczne dni skupienia dla duchownych, zakonników i zakonnic z
ró¿nych Koœcio³ów, ze strefy jêzyka niemieckiego i z Europy Œrodkowo-
Wschodniej ((Polska, Litwa, £otwa, Bia³oruœ). Organizowa³ oficjalne wizyty w
Polsce m. in. anglikañskiego biskupa Birmingham Marca Santera (1991) i delega-
cji Koœcio³a katolickiego i anglikañskiego Wielkiej Brytanii (1992). W nabo¿eñ-
stwie ¿a³obnym, któremu przewodniczy³ ks. Andrzej Ga³ka, rektor koœcio³a œw.
Marcina, wziêli udzia³ m.in. przedstawiciele Ambasady Wielkiej Brytanii w Pol-
sce, wierni miejscowej parafii anglikañskiej z jej duszpasterzem ks. Stuartem
Robertsonem, przeor zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego C. Harrison,
trzyosobowa grupa z Niemiec, liczni przyjaciele z Polski, wœród nich ks. prof.
Wac³aw Hryniewicz, dyrektor Instytutu Ekumenicznego na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, który w swoim przemówieniu da³ wyraz g³êbokiej przyjaŸni i
duchowemu przywi¹zaniu, jakie ich po³¹czy³o.

Opracowa³: Karol Karski
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TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA
DRUKI ZWARTE

Materia³y za lata 1991-2000

Dotychczas na ³amach „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” ukaza³y siê
materia³y do „Polskiej Bibliografii Protestanckiej” za lata 1900-1990 (czêœæ I w
nr. 1 [39] z 1997 r., czêœæ II w nr. 1 [41] z 1998 r.). Dotyczy³y one druków zwar-
tych. Obecnie przedk³ada siê dane za lata 1991-2000, równie¿ ograniczaj¹c siê do
pozycji zwartych. Za³o¿enia tutaj przyjête s¹ to¿same z przedstawionymi w
„SiDE” 1 (39) z 1997 r., przy czym dok³adano starañ, by podawaæ nazwiska au-
torów przek³adów dzie³ t³umaczonych z jêzyków obcych oraz by zamieszczaæ
pe³ne imiona twórców przywo³ywanych dzie³.

1991

ä Ernst AEBI: Krótkie wprowadzenie do ksi¹g Starego Testamentu, Wydaw-
nictwo Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, Warszawa 1991.

ä Harold S. BENDER: Menonici i ich dziedzictwo, t³um. Jan Wierszy³owski,
Paniel Amish Mennonite Church USA, b.m.w., 1991.

ä J.H. MARLE D’AUBIGNE: Historia reformacyji szesnastego wieku, [3
tomy-reprint], Chrzeœcijañski Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”, Warszawa
1991.

ä Christofer FREY: Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów wspó³-
czesnych, t³um. Stanis³aw Cinal, seria: Skrypty uczelniane nr 649, Uniwersytet
Jagielloñski, Kraków 1991.

ä Richard FRIEDENTHAL: Marcin Luter. Jego ¿ycie i czasy, t³um. Czes³aw
Tarnogórski, seria: Biografie S³awnych Ludzi, Pañstwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1991.

ä Marcin LUTER: O wolnoœci chrzeœcijañskiej, t³um. Wiktor Niemczyk,
Chrzeœcijañski Instytut Wydawniczy Znaki Czasu, Warszawa 1991.
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j. ³aciñskiego Janusz W³odzimierz Jachowski, Oœrodek Wydawniczy Augustana,
Bielsko-Bia³a 1992.

ä Józef KOSIAN: Chrzeœcijañstwo jako „istnienie dla innych”. Antropologia
teologiczna Dietricha Bonhoeffera, seria: Filozofia t. VIII, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1992.

ä Marcin LUTER: Przedmowy do ksi¹g biblijnych, Towarzystwo Ogród
Ksi¹g, Warszawa 1992.

ä Z. £YKO: Koœció³ Adwentystyczny w Polsce, Chrzeœcijañski Instytut Wy-
dawniczy „Znaki Czasu”, Warszawa 1992.

ä Janusz T. MACIUSZKO: Wprowadzenie do nauk o religii, Chrzeœcijañska
Akademia Teologiczna, Warszawa 1992.

ä Bruce MILNE: Poznaj prawdê. Kompendium teologii chrzeœcijañskiej,
Wydawnictwo Areopag, Katowice 1992.

ä Obecni...Karty z dziejów ewangelików warszawskich. Materia³y z sesji po-
pularnonaukowej, Muzeum Woli, oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warsza-
wy, Warszawa 22. V. 1992.

ä Zbigniew PASEK: Ruch zielonoœwi¹tkowy. Próba monografii, Zak³ad Wy-
dawniczy NOMOS, Kraków 1992.

ä Paul RICOEUR: Z³o. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, t³um. Ewa Bur-
ska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1992.

ä Robert C. SHANNON: Z³amane symbole. 10 rozwa¿añ na temat chrztu i
komunii, Korespondencyjne Seminarium Biblijne, Warszawa 1992.

ä Z historii Koœcio³a Ewangelickiego na Œl¹sku Cieszyñskim, Dom Wydaw-
niczy i Ksiêgarski Didache, Katowice 1992.

ä W³odzimierz ZUZGA: Ma³y s³ownik myœlicieli Koœcio³a Zachodniego XIX
i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1992.
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1993

ä Witold BENEDYKTOWICZ: Co powinniœmy czyniæ? Zarys ewangelickiej
etyki teologicznej, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 1993.

ä Peter BROWN: Augustyn z Hippony, t³um. Witold Radwañski, seria: Bio-
grafie S³awnych Ludzi, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.

ä Henryk CZEMBOR: Ewangelicki Koœció³ Unijny na Polskim Górnym Œl¹-
sku, Dom Wydawniczy i Ksiêgarski „Didache”, Katowice 1993.

ä Dosyæ masz, gdy masz ³askê moj¹. Ksiêga pami¹tkowa. Praca dedykowana
ks. bp. Januszowi Narzyñskiemu, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Bia³a 1993.

ä Alfred JAGUCKI: Ma³y Katechizm ks. dr. Lutra w pytaniach i odpowie-
dziach, Oœrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 1993.

ä Ewa NOWICKA, Magdalena MAJEWSKA: Obcy u siebie. Luteranie war-
szawscy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.

ä Zbigniew PASEK: Zwi¹zek Stanowczych Chrzeœcijan. Studium historii idei
religijnych, Uniwersytet Jagielloñski – Instytut Religioznawstwa, Kraków 1993.

ä Jaros³aw PELIKAN: Jezus przez wieki, t³um. Andrzej Pawelec, Wydawnic-
two Znak, Kraków 1993.

ä W³adys³aw SOSNA: Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gola-
sowicach, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Golasowicach, Golasowice 1993.

ä Piotr STAWIÑSKI: W zborze i na zes³aniu. Z dziejów nurtów ewangelicz-
nych w imperium rosyjskim 2 po³. XIX – pocz. XX wieku, Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Czêstochowie, Czêstochowa 1993.

ä Tadeusz STEGNER: Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1918,
Gdañsk 1993.

ä Tadeusz STEGNER: Ewangelicy warszawscy 1815-1918, Wydawnictwo
Naukowe Semper, Warszawa 1993.

ä Tadeusz STEGNER: Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicz-
nych w Dorpacie w XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
1993.

ä Marian SUSKI: Zbawienie, Misyjne Seminarium Biblijne w Cieszynie,
Cieszyn 1993.

ä Lech SZCZUCKI: Nonkonformizm religijny w XVI i XVII w. Studia i szki-
ce, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1993.

ä Jan SZCZEPAÑSKI: Korzeniami wros³em w ziemiê, Wydawnictwo Na-
kom, Poznañ 1993.

ä Janusz TAZBIR: Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie,
Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1993.

ä John W. WADE: Historia Koœcio³a, t³um. Ryszard Pruszkowski, Chrzeœci-
jañski Instytut Biblijny w Warszawie, Warszawa 1993.

ä Hedwig WAHLE: Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrzeœcijañstwo w kon-
tekœcie dziejów zbawienia, t³um. Zofia Kowalska, Wydawnictwo Diecezji Tar-
nowskiej Biblos, Tarnów 1993.
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ä Tadeusz WOJAK, Ustawy koœcielne w Prusach Ksi¹¿êcych w XVI wieku,
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 1993.

ä Tomasz ¯Ó£TKO: Postmodernistyczne impresje wolne od c³a i regu³y, Mi-
sja Literatury Chrzeœcijañskiej, Bielsko-Bia³a 1993.

1994

ä Karol BARTH: Dogmatyka w zarysie, t³um. Ivonna Nowicka, Wydawnic-
two Naukowe Semper, Warszawa 1994.

ä John BRIGHT:, Historia Izraela, t³um. Jan Rado¿ycki, Instytut Wydawni-
czy Pax i Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1994.

ä John BUNYAN: Wêdrówka Pielgrzyma, t³um. Józef Prower, Wydawnictwo
Dabar, Toruñ 1994.

ä Dogmatyka. Przewodnik, t³um. Zygmunt Karel, BEE International, Dallas
1994.

ä Fundamentalizm wspó³czesny, pod red. A. Paw³owskiego, Zielona Góra 1994.
ä Werner GITT: Pytania stawiane wci¹¿ na nowo, t³um. Heinrich Kluzik,

Christlische Literatur Verbreitung, Bielefield 1994.
ä Jerzy GRYNIAKOW, Henryk CZEMBOR: Chrystus ¿yje, Warszawa 1994.
ä Jan JANIUK: Jak byæ gotowym na powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa,

Warszawa 1994.
ä Janusz JASIÑSKI: Historia Królewca, Ksi¹¿nica Polska, Olsztyn 1994.
ä Piotr JASKÓ£A: Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha

Œwiêtego w misterium zbawienia. Studium dogmatyczno-ekumeniczne, Wydaw-
nictwo Œw. Krzy¿a, Opole 1994.

ä Ambroise JOBERT: Od Lutra do Mohy³y. Polska wobec kryzysu chrzeœci-
jañstwa 1517-1648, Instytut Wydawniczy Pax i Oficyna Wydawnicza Volumen,
Warszawa 1994.

ä Karol D. KAD£UBIEC: Cieszyñsko-zaolziañska polszczyzna, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Katowicach, Katowice 1994.

ä Karol KARSKI: Symbolika. Zarys wiedzy o Koœcio³ach i wspólnotach
chrzeœcijañskich, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 1994.

ä Janina KISZA-BRUELL: Bóg Ciê wo³a, Oœrodek Wydawniczy Augustana,
Bielsko-Bia³a 1994.

ä Edmund KIZIK: Mennonici w Gdañsku, Elbl¹gu i na ¯u³awach Wiœlanych
w drugiej po³owie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów ma³ej spo³ecznoœci
wyznaniowej, Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 1994.

ä Aleksander KLEMP: Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Kró-
lewskich od drugiej po³owy XVII do drugiej po³owy XVIII wieku, Gdañskie Towa-
rzystwo Naukowe, Gdañsk 1994.

ä Jan KUBISZ: Pamiêtniki starego nauczyciela (wydanie drugie z dodat-
kiem), Wydawca Jan Pyszko / Fundacja S³owa Polskiego dla Zaolzia, Bazylea-
Warszawa 1994.
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ä Samuel R. KÜLLING: A jeœli ktoœ ujmie. Dary Ducha Œwiêtego dzisiaj,
Akwila, Warszawa 1994.

ä Clive Staples LEWIS: Rozwód ostateczny, Wydawnictwo Misjonarzy Kla-
retynów „Palabra”, Warszawa 1994.

ä Gottfried Wilhelm LEIBNIZ: Pisma z teologii mistycznej, t³um. Ma³gorza-
ta Frankiewicz, seria: Biblioteka Filozofii Religii, Wydawnictwo Znak, Kraków
1994.

ä Józef £AMACZ: Wielki nieznajomy, Oficyna Wydawnicza Vocatio, War-
szawa 1994.

ä Adam MALINA: Ewangelickie tradycje Ho³dunowa, Dom Wydawniczy i
Ksiêgarski „Didache”,Katowice 1994.

ä Bogus³aw MILERSKI: Religia a s³owo. Krytyka religii w ujêciu Dietricha
Bonhoeffera i Paula Tillicha, £ódŸ 1994.

ä Nauka, Koœció³, ekumenizm. Studia ofiarowane ks. Bogdanowi Tran-
dzie pod red. Karola Karskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
1994.

ä Tadeusz PÓ£GENSEK: Zanim zostaniesz „Œwiadkiem Jehowy” – przeczy-
taj, Fundacja S³owo Nadziei, Gdañsk 1994.

ä Roger K. SNOCK: Przyjaciel Boga. ¯ycie i s³u¿ba Alberta Fallaize, Wy-
dawnictwo £aska i Pokój, Katowice 1994.

ä Paul TILLICH: Pytanie o nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, t³um.
Juliusz Zychowicz, seria: Biblioteka Filozofii Religii, Kraków 1994.

ä Ingrid TROBISCH, Elisabeth ROETZER: Byæ kobiet¹ t. II – pytania i
odpowiedzi na temat tajemnicy p³odnoœci, Wydawnictwo AND, Warszawa
b.d.w.

ä Walter TROBISCH: Mê¿czyzna niezrozumiany, t³um. Teresa Zaleska, Wy-
dawnictwo AND, Warszawa 1994.

ä Walter TROBISCH: Jest wyjœcie!, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chry-
stusa, Czêstochowa 1994.

ä Walter TROBISCH: Ma³¿eñstwo na nowo odkryte, Wydawnictwo Misjona-
rzy Krwi Chrystusa, Czêstochowa 1994.

ä Alfred TSCHIRSCHNITZ: Dzieje ludów biblijnych, Wydawnictwo M. Sa-
dren i s-ka, Warszawa 1994.

ä Manfred UGLORZ: Introdukcja do Nowego Testamentu cz. I., Chrzeœcijañ-
ska Akademia Teologiczna, Warszawa 1994.

ä K. URBAN: Mniejszoœci religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystycz-
ny), Zak³ad Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 1994.

ä Max WEBER: Etyka protestancka a duch kapitalizmu, t³um. Jan Miziñski,
Wydawnictwo Test, Lublin 1994.

ä Wiary i wyznania, por. John Allan, John Sutterworth, Myrtle Lengley, So-
lis, Warszawa 1994.

ä Tadeusz J. ZIELIÑSKI: Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów, Wydawnictwo
S³owo Prawdy, Warszawa 1994.
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1995

ä Atlas biblijny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1995.
ä Helmut AUGUSTIN: W mroku katolicyzmu, b.m.w. 1995.
ä Ronald H. BAINTON: Tak oto stojê. Klasyczna biografia Marcina Lutra,

t³um. Wojciech Maj, Wydawnictwo Areopag, Katowice 1995.
ä Andrzej BEDNARCZYK: Kamienie mojego Boga, Oficyna Wydawnicza

Krakowskiego Klubu Artystyczno-Literackiego, Kraków 1995.
ä Lech BOÑCZA-BYSTRZYCKI: Gmina ewangelicka w Rzesznikowie w

XIX wieku, Koszalin 1995.
ä Bill BRIGHT: Ewangelizacja bez obaw, Fundacja Ruchu Nowego ¯ycia,

Warszawa 1995.
ä Wolfgang BÜHNE: Ja te¿ jestem katolikiem. Pismo Œwiête a dogmaty Ko-

œcio³a, Fundacja Chrzeœcijañskiej Kultury i Oœwiaty, Warszawa 1995.
ä Marcin ChACHAJ: Zagraniczna edukacja Radziwi³³ów, Uniwersytet Marii

Cuire-Sk³odowskiej, Lublin 1995.
ä Jolanta DWORZACZKOWA: Reformacja i kontrreformacja w Wielkopol-

sce, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 1995.
ä William DYRNESS: Apologetyka chrzeœcijañska, Wydawnictwo Areopag,

Katowice 1995.
ä H. Eddie FOX, George E. MORRIS: Niech mówi¹ odkupieni przez Pana!

Sk³adanie œwiadectwa wiary, Wydawnictwo Pielgrzym Polski, Warszawa [1995].
ä Billy GRAHAM: Mam pytanie..., Wydawnictwo Areopag, Katowice 1995.
ä Billy GRAHAM: Zwiastun burzy, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warsza-

wa 1995.
ä Philip E. HUGHES: Objawienie Œw. Jana. Komentarz, Instytut im. T. Bar-

ratta, Warszawa 1995.
ä Mariola JARCZYKOWA: Ksi¹¿ki i literatura w krêgu Radziwi³³ów bir¿añ-

skich w pierwszej po³owie XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego,
Katowice 1995.

ä Józef KAJFOSZ: Jak powiada Pismo. Studium biblijne na temat Boga i
cz³owieka, Oficyna Lel, Kraków 1995.

ä Herbert KERN: Œwiadkowie Jehowy, Oœrodek Wydawniczy Augustana,
Bielsko-Bia³a 1995.

ä Olgierd KIEC: Koœcio³y ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii naro-
dowoœciowej w latach 1918-1939, seria: Rozprawy „Historia” t. 1, Wydzia³ I
Nauk Spo³ecznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995.

ä Konkordancja biblijna do Pisma Œwiêtego Starego i Nowego Testamentu.
Nowy Przek³ad z jêzyków hebrajskiego i greckiego, Towarzystwo Krzewienia
Etyki Chrzeœcijañskiej, Kraków 1995.

ä Krzysztof KOWALIK: Wejrza³ na nicoœæ swojej s³u¿ebnicy. Teologiczno-
ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, Lublin 1995.
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ä Philip H. LOCHHAAS: Religie Wschodu, Oœrodek Wydawniczy Augusta-
na, Bielsko-Bia³a 1995.

ä Jan Adrian £ATA: Odpowiadaj¹ca teologia Paula Tillcha, Oficyna Wy-
dawnicza Signum, Oleœnica 1995.

ä Bob MAMFORD: W obliczu pokusy, Instytut Dereka Prince’a, Lublin 1995.
ä Jürgen MOLTMANN: Bóg w stworzeniu, seria: Biblioteka Filozofii Reli-

gii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
ä Ferdynand NIEL: Albigensi i katarzy, Oficyna Wydawnicza Volumen, War-

szawa 1995.
ä Nurty chrzeœcijañstwa. Materia³y z wyk³adów, pod red. M. Dobkowskiego i

S. Kosieliñskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995.
ä Bogdan POCIEJ: Jan Sebastian Bach i jego muzyka, Wydawnictwa Szkol-

ne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
ä Wolfahrt PANNENBERG: Cz³owiek, wolnoœæ, Bóg, t³um. Grzegorz Sowiñ-

ski, seria: Biblioteka Filozofii Religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
ä Artur PINK: Atrybuty Boga. Boskoœæ Boga, t³um. Edward Czarnecki, OW

Horn, Œwiêtoch³owice 1995.
ä Stanis³aw PIWKO: Jan Kalwin. ¯ycie i dzie³o, Wydawnictwo Naukowe

Semper, Warszawa 1995.
ä Alvin C. PLANTINGA: Bóg, wolnoœæ i z³o, t³um. Krzysztof Gurba, seria:

Biblioteka Filozofii Religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
ä Marek P£ODOWSKI: Nowa ekumeniczna ewangelizacja. Czy mo¿liwa jest

wspólna katolicko-protestancka ewangelizacja?, Lublin 1995.
ä Praktyczny s³ownik biblijny, Opracowanie zbiorowe katolickich i prote-

stanckich teologów pod red. Antona Grabner-Haidera, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1995.

ä Protestantyzm i sztuka protestancka Dolnego Œl¹ska, pod red. Krzysztofa
R. Mazurskiego, Ko³o Przewodników Terenowych i Sudeckich „Rzepiór” we
Wroc³awiu, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce – Parafia Opatrznoœci
Bo¿ej we Wroc³awiu, Wroc³aw 1995.

ä Janusz RUSZKOWSKI: Koœció³ Ewangelicki w NRD. Geneza i rozwój ak-
tywnoœci opozycyjnej w latach 1971-1989, Instytut Zachodni, Poznañ 1995.

ä Friedrich SCHLEIERMACHER: Mowy o religii do wykszta³conych spo-
œród tych, którzy ni¹ gardz¹, t³um. Jerzy Prokopiuk, seria: Biblioteka Filozofii
Religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

ä Linda SMITH, William RAEPER: Przewodnik po krainie idei dla pocz¹t-
kuj¹cych. Religia i filozofia dawniej i dziœ, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 1995.

ä Lew SZESTOW: Sola fide. Tylko przez wiarê. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1995.

ä Gra¿yna SZEWCZYK, Jan SZTURC: Luteranie w Górnoœl¹skim Okrêgu
Przemys³owym, Polskie Towarzystwo Ewangelickie – Oddzia³ w Katowicach,
Katowice 1995.
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ä Mel i Nona TARI: £agodny powiew Jezusa, Towarzystwo Krzewienia Ety-
ki Chrzeœcijañskiej, Kraków 1995.

ä Walter TROBISCH: ¯yæ pragnieniem niespe³nionym, Wydawnictwo Mi-
sjonarzy Krwi Chrystusa, Czêstochowa 1995.

ä Ruth A. TUCKER: S³awni i nieznani. Niezwyk³e postaci z historii misji,
Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1995.

ä Manfred UGLORZ: Marcin Luter. Ojciec Reformacji, Wydawnictwo Au-
gustana, Bielsko-Bia³a 1995.

ä Manfred UGLORZ: Od samoœwiadomoœci do œwiadectwa wiary. Wprowa-
dzenie do dogmatyki ewangelickiej, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, War-
szawa 1995.

ä Christian UTPATEL: Marcin Luter. O witaj drogi goœciu mi, Federalny Ze-
spó³ Roboczy Ewangelickich S³u¿b Wypoczynku M³odzie¿y, 1995.

ä David WILKERSON: Ku dojrza³emu chrzeœcijañstwu, CTVCh Charyzma,
Opole 1995.

ä W poszukiwaniu prawdziwej wiary. Wspó³czesne ruchy odnowy religijnej w
krajach pozaeuropejskich, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995.

ä John R. WILLIS: Radoœæ. Teologia C. S. Lewisa (1898-1963), t³um.
Krzysztof M¹del, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1995.

ä Tadeusz WOJAK: Zarys historii Koœcio³a, Wydawnictwo Augustana, Biel-
sko-Bia³a 1995.

ä Wyznania wiary protestantyzmu, oprac. Zbigniew Pasek, Seria: Skrypty
uczelniane UJ, nr 740, Kraków 1995.

ä Luis VOGEL: Jedyny Zbawiciel, t³um. Adam Nowak, Gute Botschaft Ver-
lag, Dillenburg 1995.

ä Tadeusz J. ZIELIÑSKI: Zbór baptystyczny w Katowicach, Zbór Koœcio³a
Chrzeœcijan Baptystów w Katowicach, Katowice 1995.

1996

ä Eberhard BETHGE: Dietrich Bonhoeffer, t³um. Bogus³aw Milerski, Oœro-
dek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 1996.

ä Otto BETZ, Rainer RIESNER: Jezus, Qumran i Watykan, The Enigma
Press, Kraków 1996.

ä Charles COLSON: Narodzony na nowo, Oficyna Wydawnicza Vocatio,
Warszawa 1996.

ä Dariusz CUPIA£: Na drodze ewangelizacji i ekumenii, seria: Jeden Pan,
jedna wiara. Studia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL, Redakcja Wy-
dawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.

ä Henryk CZEMBOR: Pan Bóg jest obecny, Wydawnictwo Augustana, Bie-
sko-Bia³a 1996.

ä Adolf DAAB: W Warszawie i na Krymie, red. Tadeusz Stegner, Wydawnic-
two Naukowe Semper, Warszawa 1996.
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ä Rachmiel FRYDLAND: Przeznaczeni na zag³adê, seria: Biblioteka juda-
izmu mesjanistycznego, Wydawnictwo Sofer, Kraków 1996.

ä Stanis³aw GAJDZICA, Andrzej LONDZIN: Szkice z dziejów parafii ewan-
gelickiej w Czechowicach-Dziedzicach, Wydawnictwo Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Czechowicach-Dziedzicach i Towarzystwa Przyjació³ Czechowic-
Dziedzic, Czechowice-Dziedzice 1996.

ä Douglas GROOTHUIS: Jezus w œwietle New Age, Oficyna Wydawnicza
Logos, Warszawa 1996.

ä Krzysztof GÓ•D•: Teologia historii zbawienia wed³ug Oskara Cullman-
na, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.

ä Eugeniusz GRADEK: Modlitwa wierz¹cego, Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy –
Zbór w ¯ywcu, ¯ywiec 1996.

ä Nicky GUMBEL: ¯yciowe pytania. Praktyczne wprowadzenie do zasad
wiary chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 1996.

ä Nicky GUMBEL: Opowiadamy o Jezusie. Inicjatywa Alpha, Instytut Wy-
dawniczy Agape, Warszawa 1996.

ä Sebastian HAFFNER: Prusy bez legendy. Zarys dziejów, Oficyna Historii
XIX i XX wieku, Warszawa 1996.

ä Peter HAHNE: No future. My mamy przysz³oœæ, Oficyna Wydawnicza Vo-
catio, Warszawa 1996.

ä Henrik L. HEIKOOP: Miejsce zgromadzania siê wierz¹cych, Wydawnic-
two Gute Botschaft Verlag, Dillenburg 1996.

ä Jan Amos Komensky. Kolokwium polsko-czeskie, Œl¹sk spó³ka z o.o., Kato-
wice-Ostrawa 1996.

ä Stanley JEBB: Nie do œmiechu, Misja Ewangeliczna, Toruñ 1996.
ä Sören KIERKEGAARD: Pojêcie lêku. Psychologicznie orientuj¹ce proste

rozwa¿anie o dogmatycznym problemie grzechu pierworodnego, Alatheia, War-
szawa 1996.

ä Andrzej KOPICZKO: Koœció³ warmiñski a polityka wyznaniowa po II woj-
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nich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu mi. Miko³aja Kopernika,
Toruñ 1999.

ä J. Philip ARTHUR: Cierpliwoœæ nadziei. Proste wyjaœnienie I i II Listu do
Tesaloniczan, t³um. Monika Karkoszka, Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio,
W³oc³awek 1999.

ä Oskar BARTEL: Jan £aski. Czêœæ I: 1499-1556, oprac. Janusz Maciuszko,
Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, Wydawnictwo Neri-
ton, Warszawa 1999.

ä Dietrich BONHOEFFER: Krzy¿ i zmartwychwstanie, t³um. Kazimierz
Wójtowicz, Wydawnictwo Zmartwychwstañców „Alleluja”, Kraków 1999.
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ä Janusz BOROWIAK: Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Aj-
comp – Andrzej E. Januszko, Warszawa 1999.

ä Aleksander BRÜCKNER: Jan £aski, oprac. Lech Szczucki, Konsystorz
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, Ajcomp – Andrzej E. Januszko,
Warszawa 1999.

ä Oswald ChAMBERS: Prawdziwe uczniostwo, t³um. Romuald Tomaszew-
ski, Toruñ 1999.

ä Eleanor A. DANIEL: Elementarz chrzeœcijañskiego nauczyciela, t³um.
Iwona Dziadosz, Chrzeœcijañski Instytut Biblijny, Warszawa 1999.

ä Z. DANIELEWICZ: W oczekiwaniu na paruzjê. Nauka adwentystów
dnia siódmego i œwiadków Jehowy, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
1999.

ä Z. DANIELEWICZ: Miêdzy Koœcio³em a sekt¹ (seria „Teologia na co-
dzieñ”),   Biblioteka „Wiêzi”, Warszawa 1999.

ä T. DOKTÓR: Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Ma³y s³ownik,
„Verbinum”, Warszawa 1999.

ä Jolanta DWORZACZKOWA: Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII
wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1999.

ä Ulf EKMAMI: Bóg, pañstwo, cz³owiek, t³um. Emil Onyszczuk, wydawca:
Koœció³ Chrzeœcijañski w Warszawie, Warszawa 1999.

ä Ekumeniczny leksykon Koœcio³ów i Wspólnot religijnych województwa
warmiñsko-mazurskiego, pod red. W³adys³awa Nowaka,  Wydzia³ Duszpasterski
Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej, Olsztyn 1999.

ä Roger ELLSWORTH: Umacnianie Koœcio³a Chrystusa. I List do Koryn-
tian, t³um. Monika Karkoszka, Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³a-
wek 1999.

ä Encyklopedia biblijna, praca zbiorowa pod red. Paula J. Achtemeiera, Ofi-
cyna Wydawnicza Vocatio i Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warsza-
wa 1999.

ä Formu³a zgody z 1577 roku, t³um. Józef Poœpiech, seria: Biblioteka Klasy-
ki Ewangelickiej t. 2, Oœrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 1999.

ä Andrzej GRAJEWSKI: Kompleks Judasza – Koœció³ zraniony. Chrzeœcija-
nie w Europie Œrodkowo-Wschodniej miêdzy oporem a kolaboracj¹, Wydawnic-
two „W drodze”, Poznañ 1999.

ä Charles R. GRESHAM: Teologia XX wieku, t³um. Krzysztof Paw³usiów,
Chrzeœcijañski Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.

ä Georg W.F. HEGEL: Pisma wczesne z filozofii religii, t³um. Grzegorz So-
wiñski, pos³owie Tomasz Wêc³awski, seria: Filozofia i religia, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1999.

ä Arlie J. HOOVER: Drogi Agnosie. Listy  w obronie wiary, t³um. Iwona
Dziadosz, Chrzeœcijañski Instytut Bibilijny, Warszawa 1999.

ä Alfred JAGUCKI: U nóg Zbawiciela, Oœrodek Wydawniczy Augustana,
Bielsko-Bia³a 1999.
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ä Ryszard JANIK: Konsystorz Ewangelicko-Augsburski. Droga ku powo³a-
niu i ku dokonaniom (w 80-t¹ rocznice 1919-1999). Wyk³ad na uroczystoœæ z oka-
zji z okazji 80-lecia Konsystorza w Warszawie 19 III 1999 r., Warszawa-Wis³a
1999.

ä R. KARWACKI:  Communicatio Spiritus Sancti. Peumatologiczna inter-
pretacja Koœcio³a jako Communio wed³ug dokumentów dialogu katolicko-lute-
rañskiego na forum œwiatowym, Kuria Diecezjalna Siedlecka, Siedlce 1999.

ä Gordon J. KEDDIE: Kaznodzieja uciekinier. Objaœnienie Ksiêgi Jonasza,
t³um. Monika Karkoszka, Chrzeœcijañskie Wydawnictwo Legatio, W³oc³awek 1999.

ä Sören KIERKEGAARD: O pojêciu ironii z nieustaj¹cym odniesieniem do
Sokratesa, prze³o¿y³a i pos³owiem opatrzy³a Alina Dajkowska, Wydawnictwo
KR, Warszawa 1999.

ä Halina KOWALSKA: Dzia³alnoœæ reformatorska Jana £askiego w latach
1556-1560, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1999.

ä Miros³aw KOROLKO: Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca – ob-
rzêdy – wspólnoty (z przydatkiem literackich wypisów), Oficyna Wydawniczo-Po-
ligraficzna Adam, Warszawa 1999.

ä Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan. Informator, Wydawca: Misja ewan-
geliczna, Warszawa 1999.

ä Zdzis³aw KRASNODÊBSKI: M. Weber, seria: Myœli i ludzie, Wiedza Po-
wszechna, Warszawa 1999.

ä Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Oœrodek Wydawniczy Augu-
stana, Bielsko-Bia³a 1999.

ä Clive Staples LEWIS: B³¹dzenie pielgrzyma. Alegoryczna obrona chrzeœci-
jañstwa, rozumu i romantyzmu, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1999.

ä Clive Staple LEWIS: Zaskoczony radoœci¹. Moje wczesne lata, t³um. Mag-
dalena Sobolewska, seria: Œwiadectwa, Palabra, Warszawa 1999.

ä Marcin LUTER: Wyznanie o Wieczerzy Pañskiej, t³um. Józef Poœpiech, se-
ria: Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 3, Oœrodek Wydawniczy Augustana,
Bielsko-Bia³a 1999.

ä Módlcie siê nieustannie. Rozmyœlania i modlitwy Johna Wesley, t³um. Ewa
Wysogrocka, Wydawnictwo Pielgrzym Polski, Warszawa 1999.

ä Stanis³aw Celestyn NAPIÓRKOWSKI: Solus Christus. Zbawcze poœred-
nictwo wed³ug „Ksiêgi zgody”, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.

ä Zbigniew OGONOWSKI: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tra-
dycje demokracji europejskiej, seria: Renesans i Reformacja. Studia z historii fi-
lozofii i idei pod red. Lecha Szczuckiego t. 9, Polska Akademia Nauk Instytut
Filozofii i Socjologii, Warszawa 1999.

ä Rudolf OTTO: Œwiêtoœæ. Elementy irracjonalne w pojêciu bóstwa i ich sto-
sunek do elementów racjonalnych, t³um. Bogdan Kupis, Wydawnictwo KR, War-
szawa 1999.

ä Anthea PARSONS: Poza horyzont. Autentyczna historia niezwyk³ej m³odej
misjonarki w Afryce, Wydawnictwo Dabar, b.m.w. [1999].
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ä Zbigniew PASEK: Pstrokate piêkno. Szkice z historii duchowoœci chrzeœci-
jañskiej, Wydawnictwo Media-Press, Kraków 1999.

ä Zbigniew PASEK: Wyznania wiary – protestantyzm, Wydawnictwo Media-
Press, Kraków 1999 (2 wyd.).

ä Arthur W. PINK: Atrybuty Boga, Wydawnictwo Horn, Œwiêtoch³owice 1999.
ä Polskie echa husytyzmu. Materia³y z konferencji naukowej – K³odzko 27-

28 wrzeœnia 1996 r., red. Stanis³aw Bylina i Ryszard G³adkiewicz, Wydawnictwo
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999.

ä Derek PRIME: Modlitwa Pañska dzisiaj, t³um. Monika Karkoszka, Wy-
dawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek 1999.

ä Leszek PYRA: Antropologiczno-etyczna teologia Reinholda Niebuhra,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1999.

ä Gerhard SAUTER: ¯ywa nadzieja. G³ówne cechy chrzeœcijañskiego dyskursu o
przysz³oœci, t³um. zbiorowe, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 1999.

ä Alice SCHWARZER: Marion Dönhoff. ¯ycie pod pr¹d, t³um. Wanda i Ja-
nusz Tycner, Wydawnictwo Ksi¹¿kowe Twój Styl, Warszawa 1999.

ä John R.W. STOTT: Wizerunek kaznodziei. Studium wybranych s³ów Nowe-
go Testamentu, t³um. Zygmunt Karel,  BEE International, Dallas Texas 1999.

ä Joanne SHETLER, Patricia PURVIS: A S³owo przysz³o w mocy. Jak Bóg
spotka³ i zmieni³ ludzi, t³um. Anna Marcol, Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,
Ustroñ 1999.

ä Richard SWINBURNE: Czy istnieje Bóg?, t³um. Ireneusz Ziemiñski, Wy-
dawnictwo „W drodze”, Poznañ 1999.

ä Œpiewnik pielgrzyma z nutami i akordami gitarowymi, Wydawnictwo £aska
i Pokój, Katowice 1999.

ä Tadeusz TERLIK: Bli¿ej o Bo¿e mój. Kazania na wszystkie niedziele i
œwiêta Roku Koœcielnego, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiœle-Czarnem,
Wis³a Czarne 1999.

ä Gerd THEISSEN: Cieñ Galilejczyka, t³um. Ma³gorzata Platajs, Oœrodek
Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 1999.

ä Micha³ TYMIÑSKI: Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Polsce, Misja „¯ycie”,
Wroc³aw 1999.

ä Manfred UGLORZ: Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Chrzeœcijañ-
ska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 1999.

ä Piotr WACHENIUS: Hymny moje domowe, Wybór, wstêp i opracowanie
Zbigniew Kad³ubek i Dariusz Rott, seria: Biblioteka Fundacji Pallas Silesia, To-
warzystwo Mi³oœników Ziemi Pszczyñskiej, Fundacja Pallas Silesia, Katowice-
Pszczyna 1999.

ä Gerhard WEHR: Jakob Böhme, t³um. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Dol-
noœl¹skie, Wroc³aw 1999.

ä Jacek E. WILCZUR: Kapitulacji nie by³o. Historia dot¹d przemilczana.
Z dziejów mniejszoœciowych Koœcio³ów chrzeœcijañskich pod okupacj¹ niemieck¹,
Warszawa [1999].
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ä W poszukiwaniu ¿ydowskich kryptochrzeœcijan. Dzienniki ewangelickich
misjonarzy z ich wêdrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747, t³umaczenie,
opracowanie i wstêp Jan Doktór, TIKKUN, Warszawa 1999.

ä Wyznanie augsburskie (Konfesja augsburska) z 1530 roku; 95 tez ks. Mar-
cina Lutra z 1517 roku, t³um. Andrzej Wantu³a, Janusz W³odzimierz Jackowski,
seria: Biblioteka Klasyki Ewangelickiej t. 1, Oœrodek Wydawniczy Augustana,
Bielsko-Bia³a 1999.

ä Zbiór przepisów prawnych Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP t.
1, Oœrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 1999.

2000

ä Bert B. BEACH, John GRAZ: Adwentyœci pytaj¹. Odpowiedzi na 101 py-
tañ, t³um. Jaros³aw Kauc, Chrzeœcijañski Instytut Znaki Czasu, Warszawa 2000.

ä John BENTON: Fa³szywi nauczyciele. List Judy, t³um. El¿bieta Modnicka,
Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek 2000.

ä Frederick Fyvie BRUCE: Trudne stwierdzenia Jezusa, t³um. Piotr Blum-
czyñski, Wydawnictwo Misja Ewangeliczna, Toruñ 2000.

ä Humphrey CARPENTER: Inklingowie. C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles
Williams i ich przyjaciele, t³um. Zbigniew A. Królicki, Wydawnictwo Zysk i S-
ka, Warszawa 2000.

ä Henry ChADWICK: Augustyn, t³um. Tadeusz Szafrañski, seria: Dawni Mi-
strzowie, Pruszyñski i spó³ka, Warszawa 2000.

ä Chrystus i Jego Koœció³, praca zbiorowa pod red. Marka J. Uglorza, Oœro-
dek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 2000.

ä Bernard COTTRET: Kalwin, t³um. Monika Milewska, Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 2000.

ä Edward CZAJKO: Sytuacja prawna ruchu zielonoœwi¹tkowego w Polsce
w perspektywie historycznej, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2000.

ä Henryk CZEMBOR: ZaprzyjaŸniæ siê z mijaj¹cym czasem, Towarzystwo
Ewangelickie w Cieszynie i Interfon sp. z o.o., Cieszyn 2000.

ä Rafa³ DEGIEL: Protestanci i prawos³awni, Wydawnictwo Neriton, War-
szawa 2000.

ä Deklaracja o usprawiedliwieniu. Historia powstania – tekst deklaracji –
opinie – komentarze, red. Karol Karski, Oœrodek Wydawniczy Augustana, Biel-
sko-Bia³a 2000.

ä Sam DOHERTY: Budowanie wiêzi i przywództwo, t³um. Czes³aw Bassara i
Przemys³aw Janikowski, Agencja Wydawniczo-Handlowa CEF Press, Pszczyna 2000.

ä David DU PLESSIS: Mister Pentecost, t³um. Bo¿ena Olechnowicz, Wy-
dawnictwo Opoka, Warszawa [2000].

ä Alger M. FITCH: Czytaj¹c miêdzy wierszami. Jak odkryæ wspólny cel
wszystkich ksi¹g Nowego Testamentu, t³um. Iwona Dziadosz, Adam Szumorek,
Chrzeœcijañski Instytut Biblijny, Warszawa 2000.
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ä Hans-Georg GADAMER: Moja droga do filozofii. Wspomnienia, t³um. Ja-
dwiga Wilk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2000.

ä Vivien GREEN: Reformacja, t³um. S³awomir Bartosiak, Wiedza Po-
wszechna, Warszawa 2000.

ä Jan GRODZICKI: Koœció³ dogmatów i tradycji, Wydawnictwo Znaki Cza-
su, Warszawa 2000.

ä Piotr JASKÓ£A: Panem jest Duch. Zasadnicze kierunki reformowanej
pneumatologii, Seria: Ekumenizm i integracja nr 6, Uniwersytet Opolski – Wy-
dzia³ Teologiczny, Opole 2000.

ä Roman KARWACKI: Uzgodnienia w podstawowych prawdach dotycz¹-
cych nauki o usprawiedliwieniu. Podpisanie Wspólnej Deklaracji w sprawie na-
uki o usprawiedliwieniu 31 paŸdziernika 1999 roku w Augsburgu, Siedlce 2000.

ä Igor K¥KOLEWSKI: Nadu¿ycia w³adzy i korupcja w Prusach Ksi¹¿êcych
w po³owie XVI wieku. Narodziny pañstwa wczesnonowo¿ytnego, Wydawnictwo
TRIO, Warszawa 2000.

ä Gordon J. KEDDIE: Jutrzenka królestwa. Pierwsza Ksiêga Samuela, t³um.
Noemi Modnicka, Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek 2000.

ä Gordon J. KEDDIE: Triumf Króla. Druga Ksiêga Samuela, t³um. Monika
Karkoszka, Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek 2000.

ä Piotr KENIG: Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Bia³ej, Muzeum Okrêgowe
w Bielsku-Bia³ej, Bielsko-Bia³a 2000.

ä Sören KIERKEGAARD: Pojêcie lêku. Proste rozwa¿ania o charakterze psycho-
logicznym, odniesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego, przek³ad,
wstêpem i przypisami opatrzy³ Antoni Szwed, Wydawnictwo Antyk, Kêty 2000.

ä Erwin J. KOLB: Co to jest judaizm, t³um. Ewa Obracaj, Oœrodek Wydaw-
niczy Augustana, Bielsko-Bia³a 2000.

ä Zbigniew KUDEROWICZ: Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
ä Gra¿yna LUBOWICKA: Sumienie jako poœwiadczenie. Idea podmiotowo-

œci w filozofii Paula Ricoeura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Wroc³aw 2000.

ä Zachariasz   £YKO: Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego. Historia – na-
uka – ustrój –   pos³annictwo, Chrzeœcijañski Instytut Wydawniczy „Znaki Cza-
su”, Warszawa 2000.

ä John MALLISON: Byæ jak Jezus. Sztuka kszta³towania uczniów i przywód-
ców, t³um. Paulina Pacyna, Wydawnictwo M, Kraków 2000.

ä Ma³¿eñstwa mieszane, pod redakcj¹ Zdzis³awa J. Kijasa, Wydawnictwo
Naukowe PAT, Kraków 2000.

ä Krzysztof R. MAZURSKI: Mi³oœæ i dramaty królewny Marianny, Wydaw-
nictwo Sudety, Wroc³aw 2000.

ä J.S. MELBY: Biblijny chrzest, Oœrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko-
Bia³a 2000.

ä Wies³aw MINCER: Jan Kalwin w Polsce. Bibliografia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2000.
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ä Noemi MODNICKA: Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan w Polsce jako
Koœció³ wyboru. Analiza etnologiczna wspólnoty religijnej, Zak³ad Wydawniczy
Nomos, Kraków 2000.

ä Freya von MOLTKE: Wspomnienia z Krzy¿owej 1930-1945, t³um. Maria
Podlasek-Ziegler, Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, Warszawa 2000.

ä Piotr MUCHOWSKI: Komentarze do rêkopisów znad Morza Martwego, seria:
Biblioteka Zwojów – T³o Nowego Testamentu t. 7, The Enigma Press, Kraków 2000.

ä Piotr MUCHOWSKI: Rêkopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi
Murabba’at – Masada – Nachal Chewer, seria: Biblioteka Zwojów – T³o Nowe-
go Testamentu t. 5, The Enigma Press, Wydanie 2, Kraków 2000.

ä Andrzej A. NAPIÓRKOWSKI: Bogactwo ³aski a nêdza grzesznika. Zró¿-
nicowany konsensus teologii katolickiej i luterañskiej o usprawiedliwieniu osi¹-
gniêty w dialogu ekumenicznym, Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 2000.

ä Watchman NEE: Jak studiowaæ Bibliê, Fundacja „Strumieñ ¯ycia”, War-
szawa 2000.

ä John H. NEWMAN: Kazania uniwersyteckie. Piêtnaœcie kazañ wyg³oszo-
nych przed Uniwersytetem Oksfordzkim miêdzy 1826 a 1843 rokiem, t³um. Piotr
Kosty³o, wstêp Pawe³ K³oczowski, seria: Filozofia i religia, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2000.

ä Alfons NOSSOL: Ekumenizm jako imperatyw chrzeœcijañskiego sumienia.
Przez dialog i pojednanie ku ekumenicznej jednoœci, Wydzia³ Teologiczny Uni-
wersytetu Opole, Opole 2000.

ä Friedrich Salomo OLDENBURG: Przyczynki do poznania Mazur. Spra-
wozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnêtrznej, oprac. i wstêp
Grzegorz Jasiñski, t³um. Ma³gorzata Szymañska-Jasiñska, Wydawnictwo Nauko-
we Semper, Warszawa 2000.

ä O polski Œl¹sk. Tadeusz Michejda (1895-1955). W³adys³aw Michejda
(1896-1943), Muzeum Œl¹ski, Katowice 2000.

ä Adam POD¯ORSKI: Czy chrzest dzieci jest biblijny?, Oœrodek Wydawni-
czy Augustana, Bielsko-Bia³a 2000.

ä Prawo wewnêtrzne Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Wydawnictwo Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego „Piel-
grzym Polski”, Warszawa 2000.

ä Krzysztof Jan REJ: Ewangelicka s³u¿ba duszpasterska w Wojsku Polskim
1919-1950, Wydawnictwo Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, War-
szawa 2000.

ä Piotr ROBAK: William Penn – reformator i polityk. Czas idea³ów (1644-
1681), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000.

ä O. Palmer ROBERTSON: Prorok nadchodz¹cego Dnia Pana. Ksiêga Jo-
ela, Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek 2000.

ä Rytua³ Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Wydawnictwo Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP Pielgrzym
Polski, Warszawa 2000.
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ä Adam SAWICKI: Absurd-rozum-egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa,
Zak³ad Wydawniczy Nomos, Kraków 2000.

ä Donald Dean SMEETON: Historia Koœcio³a. Od Reformacji do wspó³cze-
snoœci, Arka – Wydawnictwo i Poligrafia, Cieszyn [2000].

ä Christian A. SCHWARTZ: Naturalny rozwój Koœcio³a. Osiem niezbêd-
nych cech zdrowego Koœcio³a, t³um. Krzysztof Paw³usiów, Chrzeœcijañski Insty-
tut Biblijny, Warszawa 2000.

ä Tadeusz STEGNER: Bóg – protestantyzm – Polska. Biografia pastora Le-
opolda Marcina Otto (1819-1882), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego i
Officina Ferberiana, Gdañsk 2000.

ä Tadeusz SZURMAN: Parafia ewangelicka Zmartwychwstania Pañskiego
w Katowicach, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2000.

ä Tadeusz W³adys³aw ŒWI¥TEK: Rody starej Warszawy, Wydawnictwo Bis-
Press, Warszawa 2000.

ä Teksty o Matce Bo¿ej. Chrzeœcijañstwo ewangelickie, wstêp, wybór i opra-
cowanie: Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv, Wydawnictwo Ojców
Franciszkanów, Niepokalanów 2000.

ä Gordon THOMAS: Proces. ¯ycie i ukrzy¿owanie Jezusa, t³um. Andrzej
Czarnocki, Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2000.

ä Jan TO£WIÑSKI: Kszta³towanie siê pogl¹dów amerykañskiego fundamen-
talizmu protestanckiego od I-ej wojny œwiatowej, Fundacja Chrzeœcijañskiej Kul-
tury i Oœwiaty, Warszawa 2000.

ä Johannes TURCK, Kazimierz SZULC: Park pamiêci. Stary cmentarz
ewangelicki w Tarnowie Podgórnym, Tarnowo Podgórne 2000.

ä Henryk TURKANIK: Na skrzyd³ach or³a. Ekspozycja ksiêgi Izajasza, Wy-
dawnictwo Areopag, Jastrzêbie Zdrój 2000.

ä Kazimierz URBAN: Luteranie i metodyœci na Mazurach 1945-1957. Wy-
bór materia³ów, Zak³ad Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2000.

ä Konstanty WIAZOWSKI: Kszta³cenie teologiczne w Koœciele Chrzeœcijan
Baptystów w Polsce, Wy¿sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warsza-
wie, Warszawa 2000.

ä Konstanty WIAZOWSKI: Podstawowe zasady wiary chrzeœcijañskiej, Wy-
¿sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2000.

ä Jan WILD: Koœció³ Œwiêtego Krzy¿a w S³upsku, S³upsk 2000.
ä Henryk WISNER: Janusz Radziwi³³ 1612-1655. Wojewoda wileñski – Het-

man Wielki Litewski, Wydawnictwo MADA, Warszawa 2000.
ä Wyznanie wiary baptystów polskich z 1930 roku, Wydawnictwo S³owo

Prawdy, Warszawa 2000.
ä Zbawienie w Roku Jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w

dialogu katolicko-luterañskim. Dokumenty i opracowania, pod red. Zdzis³awa J.
Kijasa, Wydawnictwo Naukowe PAT – Michalineum, Kraków 2000.

ä Zbiór przepisów prawnych Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP t.
2, Oœrodek Wydawniczy Augustana, Bielsko-Bia³a 2000.



182 POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA

ä Tadeusz J. ZIELIÑSKI: Koœció³ Baptystyczny – orêdzie i dzia³alnoœæ, War-
szawa 2000.

ä Tadeusz J. ZIELIÑSKI: Zasady baptystyczne, Warszawa 2000.
ä W³odzimierz ZUZGA: Ma³y s³ownik myœlicieli Koœcio³a Zachodniego XIX

i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000.
ä ¯ycie liturgiczne ewangelików Prus Wschodnich w œwietle ustaw i agend

koœcielnych (1525-1945), red. W³adys³aw Nowak, seria: Rozprawy Naukowe
Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej „Hosianum” w
Olsztynie nr 19, Wy¿sze Seminarium Duchowne Metropolii Warmiñskiej „Hosia-
num”, Olsztyn 2000.

Pozycje, w których nie podano roku wydania

ä John BENTON: Trac¹c kontakt z ¿ywym Bogiem. Poselstwo Malachiasza,
t³um. El¿bieta Modnicka, Wydawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek
b.r.w.

ä Haddon W. ROBINSON: Kazanie biblijne. Przygotowywanie i wyg³asza-
nie kazania wyjaœniaj¹cego, t³um. Barbara Œwiderska, b.m. i r.w.

ä Krajobraz ekumeniczny Polski. W drodze do Koœcio³ów cz³onkowskich Pol-
skiej Rady Ekumenicznej, Wydawnictwo Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich w
Niemczech we wspó³pracy z Polska Rad¹ Ekumeniczn¹, b. d. i m. w.

ä S³ownik wiedzy biblijnej, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.
ä Ingrid TROBISCH, Elisabeth ROETZER: Byæ kobiet¹ t. II – pytania i od-

powiedzi na temat tajemnicy p³odnoœci, Wydawnictwo AND, Warszawa b.r.w.
ä Zaolzie w œwietle faktów i dokumentów oraz oczach obcych 1918-1945 Cz.

I, Wydawca Jan Pyszko, Bazylea b.r.w.



R E C E N Z J E

IMRICH BELEJKANIÈ:

UNIONIZMUS AKO EKLEZIOLOCKÝ
PROBLÉM

Prešov: Vydavateåstvo Pravoslávnej bohosloveckej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove, 1999,  180 s.

Ksi¹¿ka pochodzi z œrodowiska teologiczno-filozoficznego, które z kilku po-
wodów mo¿e byæ interesuj¹ce dla polskiego czytelnika. Powsta³a w kraju na-
szych po³udniowych s¹siadów zza Tatr. Zosta³a przygotowana oraz wydana w
Uniwersytecie, w którego strukturze znajduj¹ siê co prawda dwa wydzia³y teolo-
giczne, ale ¿aden z nich nie jest wydzia³em teologii katolickiej (s¹ to Wydzia³y
Teologii Prawos³awnej i Greckokatolickiej). Wyros³a w otoczeniu spo³ecznym – i
w jakiejœ mierze oddaje jego doœwiadczenia zwi¹zane z tradycj¹ unionistyczn¹ i
wspó³czesnymi dyskusjami ekumenicznymi – które tak pod wzglêdem kulturo-
wym, jak równie¿ religijnym, jest dalece bardziej zró¿nicowane ni¿ dzisiejsze
spo³eczeñstwo polskie. Chodzi o wschodnie obszary Republiki S³owackiej, tak¿e
o sam Preszów – miasto bêd¹ce aktualnie siedzib¹ trzech biskupstw: Koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego, prawos³awnego i greckokatolickiego.

Autor ksi¹¿ki, Imrich Belejkaniè, jest przedstawicielem Wydzia³u Teologii Prawo-
s³awnej Uniwersytetu Preszowskiego (Prešovská univerzita v Prešove) – uczelni m³o-
dej, bo powo³anej jako samodzielna instytucja kszta³cenia akademickiego 1 stycznia
1997 roku. Jej Pravoslávna bohoslovecká fakulta nale¿y jednak – podobnie jak kilka
innych wydzia³ów Uniwersytetu – do jednostek o wiele starszych, o bardziej z³o¿o-
nej, a przede wszystkim nie³atwej przesz³oœci. Nie wchodz¹c w szczegó³y formowa-
nia siê prawos³awnego szkolnictwa teologicznego w Czechos³owacji nale¿y wskazaæ,
i¿ Wydzia³ powsta³ w 1950 roku; przez kolejnych czterdzieœci lat, maj¹c stale sw¹
siedzibê w Preszowie – dzia³a³ samodzielnie, bez powi¹zañ z którymkolwiek z ów-
czesnych czechos³owackich uniwersytetów, i dopiero wraz z rokiem 1990 sta³ siê za-
miejscowym wydzia³em Univerzity Pavla Josefa Šafárika  v Košiciach. Po dalszych
siedmiu latach zosta³ w³¹czony w sk³ad nowo za³o¿onej Prešovskej univerzity v
Prešove i aktualnie jest jednym z piêciu wydzia³ów tej uczelni. Preszowski Wydzia³
Teologii Prawos³awnej dysponuje dziewiêcioma katedrami z zakresu dyscyplin teolo-
gicznych oraz wychowania religijnego, a na wszystkich poziomach studiów – licen-



184 UNIONIZMUS AKO EKLEZIOLOCKÝ PROBLÉM

cjackim, magisterskim, doktoranckim – kszta³ci niespe³na 400 studentów. Wydzia³
posiada pe³ne uprawnienia akademickie, ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ przeprowadzania
przewodów o nadanie tytu³u naukowego profesora, i jest jedyn¹ tego rodzaju placów-
k¹ na S³owacji, która przygotowuje wysokokwalifikowane kadry prawos³awnych teo-
logów dla potrzeb kraju, jak równie¿ dla Republiki Czeskiej.

Imrich Belejkaniè nale¿y do œredniego pokolenia preszowskich teologów (ur.
1953). Studiowa³ w Preszowie oraz w Sankt Petersburgu (Leningrad), koncentru-
j¹c siê w studiach na prawos³awnej teologii dogmatycznej. Jest docentem, kie-
rownikiem Katedry Teologii Systematycznej, a w bie¿¹cej kadencji w³adz aka-
demickich pe³ni funkcjê prorektora do spraw kszta³cenia Uniwersytetu Preszow-
skiego. W publikowanych pracach ¿ywo reaguje na wspó³czeœnie dyskutowane
problemy teologiczne, opowiadaj¹c siê za takimi próbami ich rozwi¹zañ, które
maj¹ silne ugruntowanie w studiach biblistycznych i patrystycznych. Z takiej
orientacji badawczej wyros³y jego wczeœniejsze opracowania: Pravoslávne  do-
gmatické   bohoslovie I, Prešov 1995; II, Prešov 1996; Katolicky katechizmus z
pohåadu pravoslávnej teológie (Zrovnávacie bohoslovie), Prešov 1998; Pohåady
do dejin pravoslávnej dogmatickej teológie, Prešov 1999. Ksi¹¿ka dotycz¹ca
unionizmu jest najnowsz¹ monografi¹ Belejkanièa.

Jest to publikacja o wyraŸnie dwudzielnej strukturze. Jej podstawowe dzia³y s¹
zrównowa¿one stronicowo i znajduj¹ wspólne dope³nienie w obszernym aneksie, w
którym autor pomieœci³ wybrane wspó³czesne dokumenty dotycz¹ce unionizmu
oraz porozumieñ w sprawach maj¹tkowych miêdzy urzêdami koœcielnymi a w³adz¹
pañstwow¹  Republiki S³owackiej. Czêœæ pierwsza przedstawia unionizm z pozycji
teologiczno-historycznych. Wychodz¹c od podzia³u chrzeœcijañstwa i ostatecznego
zerwania w roku 1054 miêdzy Koœcio³em wschodnim a Koœcio³em zachodnim, au-
tor zaj¹³ siê w dwóch nastêpnych rozdzia³ach zarysowaniem wpierw prawos³awnej,
a nastêpnie katolickiej eklezjologii, by ca³¹ czêœæ pierwsz¹ zamkn¹æ rozdzia³ami
bodaj o najwiêkszym znaczeniu teoretycznym – refleksj¹ nad samym unionizmem
jako modelem poszukiwanej przez chrzeœcijan jednoœci oraz unionizmem jako pro-
blemem stoj¹cym wspó³czeœnie  przed chrzeœcijañskimi Koœcio³ami.

Pierwsze, co uderza w wywodach autora, to konsekwentne obstawanie przy ter-
minie „unionizm”, i równie zdecydowane unikanie pojêcia „ekumenizm” z wyj¹t-
kiem praktycznie tych sytuacji, w których okaza³o siê to niemo¿liwe  ze wzglêdu
na tytulaturê ekumenicznych dokumentów Soboru Watykañskiego II i póŸniejszych
materia³ów opracowanych przez Koœció³ katolicki. Nale¿y uszanowaæ taki sposób
wypowiadania siê pisz¹cego. Autor jest zwi¹zany z historycznymi doœwiadczenia-
mi prawos³awia, nadto jego tekst pozwala poznaæ wielowiekow¹ tradycjê unioni-
zmu, która w swych licznych konkretyzacjach - zapocz¹tkowanych ju¿ przez papie-
¿a Grzegorza X na zwo³anym w  roku 1274  soborze w Lionie – by³a kszta³towana
racjami pozareligijnymi. Z regu³y towarzyszy³y jej silne podteksty polityczne,
zwi¹zane np. z poczuciem zagro¿enia Koœcio³a greckiego przez wzrastaj¹c¹ w si³ê
Turcjê czasów dynastii osmañskiej, czy te¿ d¹¿enia po prostu uboczne, narodowo-
partykularne, ³¹czone z ³atwo dostrzegaln¹ tendencj¹ latynizacyjn¹ i prozelityczn¹
wykorzystywan¹ w interesie Koœcio³a rzymskiego. Aktywizacja tak pojêtego unio-
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nizmu zaznaczy³a siê wielokrotnie w czasach nowo¿ytnych i najnowszych szcze-
gólnie na zachodniej Ukrainie oraz Zakarpaciu, a nie obesz³o siê tak¿e w takich
dzia³aniach – stwierdza Belejkaniè – bez czynnego udzia³u strony polskiej. Para-
doksem jest to, ¿e chocia¿ ide¹ unii koœcielnej by³a jakoby zgoda miêdzy chrzeœcija-
nami i ich zjednoczenie, to rzeczywistoœæ temu przeczy³a. Unia spe³ni³a swój g³ów-
ny cel, gdy tylko siê okaza³o, i¿ czêœæ prawos³awnych sta³a siê uzale¿niona od Ko-
œcio³a rzymskiego, Polska za poœrednictwem tak pojêtej unii zmierza³a do czysto
politycznego celu: pe³nej asymilacji zachodniej Rusi (s. 46).

Takim przejawom unionizmu nie sposób przeczyæ, zw³aszcza gdy na próby zjed-
noczeniowe miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi spojrzy siê z perspektywy wyd³u-
¿onego czasu historycznego. Znajduj¹ one tak¿e odbicie w piœmiennictwie polskim,
by wskazaæ tylko na liczne prace z lat ostatnich Leonarda Górki – werbisty zwi¹zane-
go z Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wszak¿e
czytelnik ksi¹¿ki Belejkanièa pozostaje z poczuciem pewnej niejasnoœci, których tok
narastaj¹cych autorskich przedstawieñ wcale nie usuwa: to problem znaczeniowych
dystynkcji miêdzy unionizmem a ekumenizmem. Tego ostatniego nie sposób sprowa-
dzaæ jedynie do mniej lub bardziej udanych dzia³añ zjednoczeniowych podejmowa-
nych przez niektóre Koœcio³y chrzeœcijañskie; z ekumenizmem, w jego wspó³cze-
snym rozumieniu treœciowym, zwi¹zana jest równie¿ idea duchowej odnowy chrze-
œcijan w ich wspólnym poszukiwaniu nie tylko sposobów praktykowania wiary, ale
tak¿e wspólnotowego myœlenia o jednym Koœciele. Autor ksi¹¿ki o unionizmie kilka-
krotnie powo³a³ siê na pogl¹dy Aleksandra Schmemanna (1921-1983). Lektura prac
tego teologa – pochodzeniem zwi¹zanego z Tallinem, studiami z Pary¿em, a obo-
wi¹zkami profesorskimi przede wszystkim z Instytutem Teologicznym œw. W³odzi-
mierza w Nowym Jorku – mo¿e byæ istotnie inspiruj¹ca: to jeden z wybitnych teolo-
gów prawos³awnych ostatniego pó³wiecza, wielokrotnie wyró¿niany najwy¿szymi
godnoœciami akademickimi doktora honoris causa. Jego ksi¹¿ki dostêpne s¹ w licz-
nych t³umaczeniach, a niektóre z nich doczeka³y siê równie¿ polskich przek³adów.

Wszak¿e pobudzenie myœlowe, impulsy twórcze, nie musz¹ sprowadzaæ siê do
pe³nej wiernoœci wobec pierwotnego Ÿród³a i to tym bardziej, gdy maj¹ s³u¿yæ
rozpoznaniu czegoœ swoistego, wymagaj¹cego uwzglêdnienia tak¿e miejscowych
warunków. Oto Belejaniè – id¹c za Schmemannem – uj¹³ przyczyny pierwszego
roz³amu chrzeœcijañstwa jedynie w dwóch aspektach: historycznym oraz dogma-
tycznym i uzna³, i¿ oba s¹ wielce z³o¿one, a pierwszy z nich - historyczny – do-
datkowo jeszcze powik³any tendencyjnoœci¹ ujêæ wypowiadaj¹cych siê stron (s.
9-10). Chcia³oby siê zauwa¿yæ: gdyby na przyczyny podzia³ów miêdzy chrzeœci-
jañskimi Koœcio³ami spojrzeæ bardziej szczegó³owo, a wiêc i przy wykorzystaniu
„szczelniejszych” kryteriów ni¿ tylko dwóch wskazanych, to czy wtedy – po
pierwsze – czynniki ró¿nicuj¹ce nie wymaga³aby dodatkowego uwzglêdnienia
np. odmiennoœci kulturowych, mentalnych oraz obci¹¿eñ psychologicznych jako
znakomicie utrudniaj¹cych porozumienie, a dalej – po wtóre – czy bardziej uwa¿-
nie przeprowadzane przegl¹dy nie pozwoli³yby dostrzec tak¿e tego, co w historii
unionizmu, i to wcale nie tak odleg³ej, nale¿y do jego dobrych doœwiadczeñ,
mimo ¿e nie upamiêtni³y siê jakimiœ spektakularnymi sukcesami?
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Ani w czêœci pierwszej, ani w drugiej czêœci ksi¹¿ki – bli¿szej unionizmowi na
S³owacji – nie znajdzie siê passusu czy bodaj wzmianki na temat unionizmu kongre-
sów velehradzkich. Chodzi o wydarzenia, które mia³y miejsce na pograniczu s³owac-
ko-morawskim, w s¹siedztwie miasta Uherské Hradište. Zwi¹zane s¹ z dziœ ma³¹
wiosk¹ Velehrad, która prze¿ywa³a sw¹ œwietnoœæ jako wielki gród w dobie wielko-
morawskiej, a w drugiej po³owie XIX wieku sta³a siê ponownie znana za spraw¹ kul-
tu braci so³uñskich, œwiêtych Cyryla i Metodego, po³¹czonych z tamt¹ ziemi¹ tak
swymi ¿yciowymi, jak i poœmiertnymi losami. Szkoda, ¿e Belejkaniè przeszed³ obo-
jêtnie wobec inicjatyw velehradzkich. Ich uwzglêdnienie pozwoli³oby wprowadziæ w
historiê unionizmu tak¿e barwy jaœniejsze. Sprzyja³yby takiemu widzeniu relatywnie
niedawnych kontaktów katolicko-prawos³awnych, w których mieszcz¹ siê równie¿
dokonania warte dobrej pamiêci. A kongresy velehradzkie oraz poprzedzaj¹ca je w
archidiecezji o³omunieckiej tradycja cyrylo-metodyjska, posiadaj¹ bogat¹ i przy tym
dostêpn¹ badawczo dokumentacjê; obros³y tak¿e obfit¹, wielojêzyczn¹ literatur¹, po-
niewa¿ spotka³y siê z zainteresowaniem miêdzynarodowym, w tym przede wszyst-
kim u S³owian wywodz¹cych siê z ró¿nych œrodowisk narodowych i wyznaniowych.

Nie sposób dokonaæ tu bli¿szego wgl¹du w to doœwiadczenie s³owiañskiego
unionizmu. Zaj¹³em siê nim w odrêbnie i wczeœniej przygotowanym artykule (bê-
d¹cym w druku): Velehrad – zapomniane centrum s³owiañskich spotkañ ekume-
nicznych. To w ka¿dym razie pragnê przynajmniej zasygnalizowaæ, i¿ kongresy
velehradzkie zwo³ane w pierwszej po³owie XX wieku by³y jedn¹ z oryginalnych
dróg poszukiwania przez S³owian ich utraconej chrzeœcijañskiej jednoœci; odwo-
³ywa³y siê do przekonañ religijnych wspólnie podzielanych przez narody Europy
œrodkowo-wschodniej i poprzez zbli¿enie chrzeœcijañskich Koœcio³ów pragnê³y
doprowadziæ do duchowego odrodzenia ca³ej S³owiañszczyzny.

W dodatku by³y to kongresy wyros³e z cyrylo-metodyjskich korzeni odrodze-
niowych pr¹dów religijnych i kulturalnych zrodzonych jeszcze w XIX wieku i
zmierza³y przede wszystkim do tego, by umo¿liwiæ bezpoœrednie spotkania, za-
pocz¹tkowaæ spokojn¹ wymianê pogl¹dów, lepsze wzajemne poznanie siê i tym
sposobem zmniejszaæ naros³e uprzedzenia, obawy oraz niechêci. Nie towarzyszy-
³y im przy tym ¿adne instytucjonalne nakazy; wypracowane pogl¹dy nie posiada-
³y mocy obowi¹zuj¹cej wobec nikogo. By³y w najlepszym s³owa znaczeniu nie
tyle zmierzaniem do jakiejœ wspólnej religii, ile poszukiwaniem wyzwalaj¹cej i
jednocz¹cej wiary, bo ta – nieosi¹galna od zaraz – pozwala³a mieæ nadziejê, na-
dziejê wiary, jak¹ nios³o z sob¹ chrzeœcijañstwo biblijne. Byæ mo¿e, i¿ we wspó³-
czesnym œwiecie pe³nym przejawów kryzysu publicznej religijnoœci, tak¿e w
trudnych doœwiadczeniach bêd¹cych udzia³em Koœcio³ów lokalnych, w tym rów-
nie¿ Cerkwi prawos³awnej na S³owacji, mocniejsze akcentowanie przez wspólno-
ty chrzeœcijañskie ich najg³êbszej podstawy, jak¹ jest fidei Christi, pozwoli³oby
przygotowaæ je – przez ruch ekumeniczny – na spotkanie ze œwiatem, w którym
chrzeœcijañstwo musi okazaæ siê istotowo odnowione, a nie tylko wolne od ko-
munistycznych zniekszta³ceñ i postkomunistycznych obrachunków przewin po-
pe³nionych, na zasadzie ³atwego samouspokojenia, tylko przez „tych drugich”.

Czes³aw G³ombik



„O ZWYCIÊSTWO CHRYSTUSA
NAD JEGO KOŒCIO£AMI”

Stanis³aw Celestyn Napiórkowski: Bóg ³askawy.
Nad „Wspóln¹ deklaracj¹ o usprawiedliwieniu”

Biblioteka Wiêzi t. 132, Warszawa 2001, ss. 136.

Do wyd³u¿aj¹cej siê listy polskich ksi¹¿ek powsta³ych w kontekœcie katolicko-lute-
rañskiej Wspólnej deklaracji w sprawie usprawiedliwienia (WD) do³¹czy³ niewielki,
acz zas³uguj¹cy na baczn¹ uwagê, tomik. Nie doœæ, ¿e wyszed³ spod pióra pierwszo-
rzêdnego - w skali œwiatowej – znawcy tematu (bezpoœredniego uczestnika oficjalnego
dialogu obu konfesji), to jeszcze dotyka on zagadnieñ zwykle pomijanych lub traktowa-
nych marginalnie w publikacjach dotycz¹cych tematu usprawiedliwienia, w tym i WD.

Opiszmy naprzód warstwy treœciowe pracy. W pierwszym rozdziale przynosi
ona kalendarz dialogu ekumenicznego miêdzy rzymskimi katolikami a luterana-
mi, eksplikacjê reformacyjnego sporu o iustificatio, charakterystykê WD w ob-
szarach tez wspólnych oraz ró¿ni¹cych strony, opis genezy i zawartoœci Aneksu
do WD, zaœ po postawieniu kwestii, czy podpisanie dokumentu z 31 X 1999 r.
zamyka dialog obu wyznañ („Koniec znaczy pocz¹tek?”) przedstawia katalog
praktycznych wspólnych dzia³añ katolicko-luterañskich na dalsze lata i to na
gruncie polskim. Rozdzia³ konkluduje donios³y – kontynuowany tak¿e w nastêp-
nych partiach tekstu – wywód na temat prowizorycznoœci i niedoskona³oœci kon-
fesyjnych formu³ doktrynalnych (S³owo Bo¿e jest bogatsze ni¿ nasze konfesyjne
nauczanie – 28). Nowe uzgodnienie dotycz¹ce usprawiedliwienia Autor traktuje
jako okazjê ku odniesieniu siê (rozdzia³: „Od usprawiedliwienia do chrztu”) do
datowanego na pocz¹tek 2000 r. wzajemnego uznania chrztu przez wiêkszoœæ
Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Polsce. Odnotujmy przy tym, ¿e taktownie
wzmiankuje votum separatum baptystów w tej sprawie. Szczêœliwie nie znajdzie-
my tam piêtnuj¹cych s³ów pod adresem tych ostatnich. Trzeba te¿ na marginesie
przyznaæ, i¿ podobn¹ pe³n¹ kultury postawê zachowa³ ogó³ Koœcio³ów uczestni-
cz¹cych w chrzcielnym uzgodnieniu. W rozdziale trzecim ks. prof. Napiórkowski
podejmuje - wobec ustaleñ dotycz¹cych usprawiedliwienia – opracowany ju¿
przezeñ gruntownie w jego rozprawie habilitacyjnej sprzed lat problem eksklu-



188 O ZWYCIÊSTWO CHRYSTUSA NAD JEGO KOŒCIO£AMI

zywnego i inkluzywnego pojmowania luterskiej zasady Solus Christus (zob. moj¹
zachêtê do lektury najnowszego wydania tej œwietnej pracy: T.J. Zieliñski, Zbawczy
walor S³owa, sakramentów i urzêdu koœcielnego w luteranizmie, Myœl Protestancka
2000 nr 2). Ksi¹¿eczkê zamyka najbardziej oryginalny, rozjaœniaj¹cy w g³owach i
prowokuj¹cy do myœlenia rozdzia³ poœwiêcony rozumieniu prawdy w Koœciele,
prawdziwoœci Koœcio³a i hierarchii prawd, tudzie¿ wynikaj¹cej z owego zestawu
zagadnieñ postawie, jak¹ Koœcio³y winny zajmowaæ wobec siebie w codziennym,
nie tylko ekumenicznym, pielgrzymowaniu. Do³¹czono doñ – a tych tekstów nigdy
du¿o - zestaw trzech koronnych dokumentów finalizuj¹cych dialog o usprawiedli-
wieniu (WD, Aneks, Oficjalne wspólne oœwiadczenie).

Z omawianego woluminu wynika, ¿e Autor szczerze œwiêtuje uzgodnienie zawarte
w WD. Nazywa go ekumenicznym arcydzie³em (127). Uwa¿a, ¿e nie ma donioœlejszego
osi¹gniêcia w dotychczasowych dziejach pielgrzymowania katolików i luteran i zazna-
cza, i¿ wyj¹tkowoœæ tego aktu dotyczy ca³ego chrzeœcijañstwa ewangelickiego (29).
Zreszt¹ i gdzie indziej widaæ, ¿e Profesora konsekwentnie obchodzi postawa innych
[ni¿ luteranizm] tradycji ewangelickich (37). Doceniaj¹c WD zaznacza wszak, i¿ De-
klaracja nie zawiera wprawdzie wszystkiego, czego nauczaj¹ Koœcio³y o usprawiedli-
wieniu (27-28). Wylicza przeto odmiennoœci, które pozostaj¹ mimo przyjêtego zró¿ni-
cowanego konsensu. Trafnie wy³uszcza wci¹¿ dziel¹cy problem simul iustus et pecca-
tor, który jest szczególnym osi¹gniêciem i dobrem teologii ogólnoewangelickiej. Wi¹¿e
siê z nim droga dla wszystkich protestantów sprawa pewnoœci zbawienia, uzgodniona
na ³amach WD w zarysie. W œlad za tym nastêpuje s³uszne wskazanie innego obszaru,
który wymaga dalszej refleksji miêdzy Dialoguj¹cymi, a mianowicie donios³oœci zapa-
d³ych ustaleñ dla doktryny eklezjologicznej (np. niezbêdnoœæ sukcesji apostolskiej, pry-
mat papieski), sakramentologicznej (np. ofiarniczy charakter mszy) i eschatologicznej
(np. czyœciec), o czym wzmianka znajduje siê zreszt¹ we Wspólnej deklaracji (nr 43).
Przeto nasz Autor mówi przyk³adowo o potrzebie prze³o¿enia tego, co wspólnie wypra-
cowano na temat usprawiedliwienia, na eklezjologiê (26) i z trosk¹ pyta, czy dokonany
przez 30 lat [czas trwania dialogu – dop. TJZ]  wielki prze³om wejdzie w ¿ycie w nastêp-
nych 300 latach?(6). W ramach rozwa¿añ o „wielkich Sola” prof. Napiórkowski stwier-
dza, i¿ nie mog¹ [one] byæ w³asnoœci¹ tylko protestantów. Gdzieœ majaczy nam nieœmia-
³a intuicja, ¿e nale¿¹ one nie tylko do serca protestantyzmu, ale i katolicyzmu. (61). Po-
trzeba jednak czasu na ziszczenie siê tych oczekiwañ, chocia¿by wobec zawartego
w ksi¹¿ce charakterystycznego dla teologii katolickiej stwierdzenia, i¿ konieczne do
zbawienia s¹ te¿ sakramenty, dlatego sama wiara nie wystarcza (71). Autor, bêd¹cy
znawc¹ zapatrywañ na „cztery Sola” wie, ¿e mo¿e poszukiwaæ zgody na takie dictum w
tych krêgach luterañskich, w których daje o sobie znaæ starokoœcielne zakorzenienie sa-
kramentologii. Natomiast inaczej rzecz ma siê w stanowczym kalwinizmie i innych od-
mianach radykalnego protestantyzmu (np. w baptyzmie), gdzie zasada sola fide pojmo-
wana jest ekskluzywistycznie, zaœ sakramenty (ustanowienia Pañskie) traktowane s¹
jako niezbêdne elementy porz¹dku uœwiêcenia (wzrostu chrzeœcijañskiego), a nie uspra-
wiedliwienia (inicjacji chrzeœcijañskiej).

Œwiadomy pozostaj¹cych trudnoœci Autor jest optymist¹ co do przysz³oœci dialo-
gu. Zasadnie docenia wagê faktu, i¿ Koœcio³y zaczê³y siê ¿yczliwie s³uchaæ (129).
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tak¿e w kontekœcie polskim osobistoœci Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego daj¹ szereg dowodów ¿yczliwoœci w stosunku do mniejszoœcio-
wych wyznañ chrzeœcijañskich, ¿e nierzadko potrafi¹ doceniæ wartoœci odnajdywa-
ne w tych wspólnotach, ¿e napotykamy teologów katolickich, którzy szczerze chc¹
siê uczyæ z protestanckiej spuœcizny, tak jak i my z po¿ytkiem przyjmujemy niema-
³o dóbr przychodz¹cych z drugiej strony – bo przecie¿ wszelka prawda jest Bo¿¹
prawd¹. Zachowanie katolickich partnerów jest wyrazem pokory, której wyraŸne
œlady znajdziemy i na kartach ksi¹¿ki wybitnego lubelskiego systematyka (np.
kwestia zas³uguj¹cych uczynków [15-16]; niew³aœciwoœci w katolickiej czci maryj-
nej [72]). Ale nie idzie tutaj o skwapliwe wyliczanie przyk³adów samokrytycznego
podejœcia Autora do w³asnego Koœcio³a. Chodzi o to, by pokazaæ, ¿e taka odwaga
zachêca, by z rozwa¿nym dystansem odnosiæ siê do w³asnego œrodowiska, i po-
zwoliæ Chrystusowi na korygowanie mojej w³asnej wiary i zachowañ, wiary i za-
chowañ mojego Koœcio³a. Co najbardziej poruszaj¹ce, to aspekt omawianej publi-
kacji, poœwiêcony teologii ekumenicznej pokory, co nierozerwalnie wi¹¿e siê z pas-
susami na temat prawdy w Koœciele. Przytoczmy kilka wa¿kich stwierdzeñ: Ka¿dy
Koœció³ utrzymuj¹cy, ¿e jest prawdziwym Koœcio³em Chrystusa musi zaakceptowaæ
pewne spostrze¿enie: Koœció³ mo¿e byæ Koœcio³em prawdziwym i zawieraæ prawdê
jedynie w sensie dynamicznym. Oznacza to, ¿e Koœció³ – jak wyznajemy w Credo –
jest œwiêty, a jednak jednoczeœnie grzeszny, ¿e jest jeden, a jednak d¹¿y do jednoœci,
¿e jest uniwersalny, a pragnie siê rozszerzaæ, ¿e jest apostolski, a jednak d¹¿y do
pe³ni apostolskoœci, ¿e posiada pe³niê dobra, a przecie¿ nie przestaje modliæ siê o
dobro, ¿e otrzyma³ pe³niê œrodków potrzebnych do zbawienia, a poprzez wieki co-
raz lepiej je poznaje i s³u¿y ludziom. Koœció³ nauczaj¹cy nieustannie siê uczy, daj¹-
cy – sam potrzebuje darów, uœwiêcaj¹cy – przywo³uje Ducha Uœwiêciciela, g³osz¹-
cy S³owo Bo¿e – sam musi go s³uchaæ, poprawiaj¹cy – sam potrzebuje korektur.
Koœció³ czysty – potrzebuje oczyszczenia, a wychowuj¹cy – wychowania (84-85).
S³owa te zawieraj¹ ewangelicznie ugruntowany program, pod którym mog¹ siê
podpisaæ wszyscy uczestnicy miêdzywyznaniowego zbli¿enia. Jest to bowiem za-
danie ustawicznego nawracania siê do Ÿród³a, do ¿ywego S³owa, które ma oczysz-
czaj¹c¹ moc. W tym procesie wszak nie chodzi o zwyciêstwo Koœcio³a nad Koœcio-
³em, ale o zwyciêstwo Chrystusa nad Jego Koœcio³ami, o wzajemne zbli¿anie siê do
Pana Koœcio³a, otwieranie jednych i drugich na œwiat³o Chrystusa i wzajemne co-
raz g³êbsze wrastanie w Ewangeliê. Przecie¿ wszyscy potrzebujemy nawrócenia,
Koœcio³y równie¿ (6 por. 47). Nawrócenie to nie musi jednak prowadziæ do unifor-
mizacji Koœcio³ów. Autor zdaje siê dystansowaæ od ekumenizmu Ÿle rozumianego,
za wszelk¹ cenê (5), a za taki mo¿na by uznaæ ten, który po to, by ³¹czyæ, zapoznaje
autentyczne wyznaniowe wartoœci. Dlatego o. prof. Napiórkowski wo³a: Chwa³a
Panu, ¿e jesteœmy ró¿ni! Módlmy siê o to, abyœmy tworzyli doskona³¹ wspólnotê,
ale nie o to, byœmy siê w niczym nie ró¿nili (133). I powo³uj¹c siê na Ursa von Bal-
thasara i jego ksi¹¿kê pt. Prawda jest symfoniczna, zachêcaj¹co mówi o œpiewie
wszystkich chrzeœcijan w Chrystusowym chórze, w wielkim chórze, w którym liczy
siê ka¿dy g³os. Liczy siê, a nie gubi (91).

Tadeusz J. Zieliñski
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Warszawa: Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna 2001, 400 s.

Od razu uprzedzam: lektura tej ksi¹¿ki nie jest ³atwa. Powoduje to nie tylko
szczegó³owa, przyczynkarska nieraz tematyka poszczególnych rozdzia³ów, ale cha-
rakter publikowanych tutaj tekstów. Na ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê bowiem w znacznej
mierze referaty, które prof. Karol Karski wyg³asza³ przy ró¿nego rodzaju okazjach,
g³ównie na sympozjach naukowych. A wiadomo przecie¿, ¿e takie teksty nie s¹
przeznaczone dla „maluczkich”, lecz skierowane do specjalistów. Nie znaczy to
oczywiœcie, ¿e prof. Karski nie potrafi w prosty sposób wyk³adaæ trudne kwestie
teologiczne. Pamiêtam jak jeszcze pracuj¹c w KAI poprosi³em go wyjaœnienie w
najprostszych s³owach, jaka by³a istota sporu miêdzy katolikami i protestantami w
kwestii usprawiedliwienia. By³o to zaraz po podpisaniu w Augsburgu przez katoli-
ków i luteranów s³ynnej deklaracji w tej sprawie. Prof. Karski z miejsca odpar³: w
gruncie rzeczy chodzi³o o spór w jaki sposób dostaæ siê do Nieba.

W ksi¹¿ce ju¿ takich skrótów nie ma. Autor t³umaczy w przypisach tylko
szczególnie ma³o znane terminy. Sam dowiedzia³em siê na przyk³ad kogo u zara-
nia Reformacji okreœlano mianem gnezjoluteranina, a kto mia³ miano sakramen-
tysty. Ale na ogó³ czytelnik pozostawiony jest samemu sobie i ¿eby przyswoiæ
sobie treœæ ksi¹¿ki, musi orientowaæ siê w temacie i znaæ przynajmniej podstawo-
we pojêcia. A ta treœæ nie jest b³aha – dotyczy bowiem wysi³ków ekumenicznych
potê¿nego nurtu chrzeœcijañstwa jakim jest protestantyzm.

Trzeba przyznaæ, ¿e ksi¹¿ka – choæ z³o¿ona jest z tekstów pisanych z okazji
ró¿nego rodzaju rocznic, sympozjów i spotkañ – uk³ada siê w pewn¹ spójn¹ ca-
³oœæ. W pierwszym rozdziale mamy dwa artyku³y poœwiêcone dzia³alnoœci Filipa
Melanchotona, wielkiego prekursora ruchu ekumenicznego, jak o nim pisze prof.
Karski i polskiego reformatora Jana £askiego, bratanka prymasa, który – choæ
wyszed³ z Koœcio³a rzymskokatolickiego stroni³ potem do kontaktów z katolika-
mi, dzia³aj¹c jedynie na rzecz zbli¿enia Koœcio³ów Reformacji.
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Drugi rozdzia³ dotyczy ekumenizmu wewn¹trzprotestanckiego, a szczególnie
du¿o miejsca Autor poœwiêca Konkordii Leuenberskiej (1974), która jest bodaj
najwiêkszym osi¹gniêciem wspó³czesnego ekumenizmu. Dzisiaj, kiedy Koœcio³y
ewangelickie, równie¿ w Polsce, maj¹ wspólnotê ambony i o³tarza, widaæ jak ja-
³owe by³y spory pierwszych reformatorów na temat Wieczerzy Pañskiej, co do-
prowadzi³o do rozbicia Reformacji na dwa nurty – luterañski i reformowany.

Rozdzia³ „Ekumenizm na p³aszczyŸnie œwiatowej” jest cennym uzupe³nieniem
w stosunku do ksi¹¿ki prof. Karskiego „D¹¿enia ekumeniczne we wspólczesnym
œwiecie”, bowiem mówi o ostatnich dziesiêciu latach ruchu ekumenicznego,
szczególnie zaœ dzia³alnoœci Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Organizacja ta jest doœæ
czêsto krytykowana, choæ prof. Karski mówi o niej jako najdoskonalszym narzê-
dziu w s³u¿bie ruchu ekumenicznego. Bo rzeczywiœcie z ŒRK jest jak z kapitali-
zmem – wielu go krytykuje, ale nikt nie wymyœli³ lepszego ustroju.

W rozdziale „Ekumenizm w Polsce” na szczególn¹ uwagê zas³uguje ostatni
artyku³, poœwiêcony obecnym stosunkom miêdzywyznaniowym, gdzie Autor – z
perspektywy ewangelickiej – kreœli dalsze perspektywy wspó³pracy, mówi¹c przy
tym równie¿ o zagro¿eniach. Prof. Karski jest gor¹cym orêdownikiem powstania
w Polsce jednego wspólnego Koœcio³a Ewangelickiego, postuluje tak¿e zwo³anie
„miêdzywyznaniowego okr¹g³ego sto³u” z udzia³em przedstawicieli Koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego i Koœcio³ów wolnych, w zwi¹zku z kontrowersjami
miêdzy tymi Koœcio³ami w kwestii prozelityzmu. Trafna jest uwaga Autora, ¿e
ha³aœliwa, nacjonalistyczna dzia³alnoœæ niektórych partii prawicowych, powo³uj¹-
cych siê na naukê Koœcio³a, nie mo¿e byæ zapisywana na konto wszystkich kato-
lików. Prof. Karski wrêcz prosi swoich wspó³wyznawców, aby dostrzegli pozy-
tywne dzia³ania Koœcio³a rzymskokatolickiego i apeluje do nich o wspó³pracê z
katolikami. Przypomina przy tym, ¿e na najwiêkszej spo³ecznoœci religijnej w
Polsce spoczywa najwiêksza odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie ekumenicznych
postaw i za harmonijne wspó³¿ycie cz³onków ró¿nych spo³ecznoœci chrzeœcijañ-
skich. Co nie oznacza jednak, jak podkreœla Autor, ¿e inne Koœcio³y s¹ od tej
odpowiedzialnoœci zwolnione.

Czytelnik katolicki chêtnie zajrzy do rozdzia³u poœwiêconego dialogowi prote-
stantyzmu z Koœcio³em rzymskokatolickim. Mo¿e oczekiwaæ, ¿e Autor z pe³n¹
powag¹ potraktuje najtrudniejsze problemy teologiczne, takie jak prymat papie¿a
czy kult œwiêtych, które przed wiekami by³y przedmiotem ostrej krytyki ze strony
reformatorów. W tej pierwszej kwestii prof. Karski gasi nadmierny entuzjazm
wielu  katolików, jaki pojawi³ siê po niedawnych wypowiedziach niektórych nie-
mieckich teologów ewangelickich, sk³onnych, pod pewnymi warunkami, uznaæ
prymat papieski. Autor mówi wrêcz o kwadraturze ko³a i dopowiada, ¿e taka opi-
nia nie mo¿e liczyæ na akceptacjê ogó³u ewangelików. Stwierdza bez ogródek:
Dla postawy katolickiej rzecz¹ niejako oczywist¹ jest to, ¿e jednoœæ musi siê re-
alizowaæ koniecznie z papie¿em i pod papie¿em. Ta tendencja dochodzi jedno-
znacznie do g³osu w encyklice „Ut unum sint”. Natomiast chrzeœcijanie innych
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tradycji wyobra¿aj¹ sobie przysz³¹ jednoœæ albo we wspólnocie z papie¿em, lecz
nie pod papie¿em, albo w ogóle bez papie¿a. Nikt nie jest dzisiaj w stanie odpo-
wiedzieæ na pytanie, czy kiedykolwiek bêdzie mo¿liwe pogodzenie ze sob¹ tak
przeciwstawnych stanowisk. Wyjdzie teraz ze mnie papista i bêdê siê upiera³, ale
czy olbrzymi autorytet, jakim siê cieszy obecnie papiestwo, nie móg³by byæ wy-
korzystany  w naszym poszukiwaniu widzialnej jednoœci w³aœnie z papie¿em,
który by³by kimœ na zasadzie primus inter pares? W zasadzie prof. Karski odpo-
wiada na to pytanie, zaznaczaj¹c, ¿e Koœcio³y prawos³awne, starokatolickie i an-
glikañskie gotowe by³yby uznaæ honorowy prymat papie¿a, ale pod warunkiem,
¿e zrezygnowa³by on z prymatu jurysdykcyjnego i nieomylnoœci urzêdu naucza-
j¹cego. Chyba jednak rzeczywiœcie mamy do czynienia z kwadratur¹ ko³a. W
ostatnim rozdziale, poœwiêconym dialogowi z judaizmem, Autor pisze o proble-
mie antysemitymu z pozycji polskiego ewangelika. W innym artykule zastanawia
siê z kolei, czy Jerozolima mo¿e staæ siê miejscem dialogu miêdzyreligijnego i
ekumenizmu, do czego jest najbardziej predestynowana. Autor pisa³ ten tekst
przed jubileuszem Roku 2000, kiedy w Jerozolimie planowano spotkanie przed-
stawicieli wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Niestety, do tego wydarzenia
nie dosz³o. W sumie otrzymaliœmy lekturê doœæ ró¿norodn¹, ciekaw¹ i – jak to
jest u prof. Karskiego – bogat¹ faktograficznie. Protestanci zas³u¿yli na tê ksi¹¿-
kê. To oni zainicjowali œwiatowy ruch ekumeniczny, to oni graj¹ pierwsze
skrzypce w niekatolickich strukturach ekumenicznych, a w dialogu z Koœcio³em
rzymskokatolickim odnosz¹ najwiêksze sukcesy. To oni wreszcie – w przeciwieñ-
stwie do rzymskich katolików i prawos³awnych – nie maj¹ ci¹got do mówienia o
swojej jedynozbawczoœci i nie uzurpuj¹ sobie prawa do orzekania kto jest praw-
dziwym Koœcio³em a kto nie. Równie¿ w historii ekumenizmu w Polsce zapisali i
zapisuj¹ nadal piêkn¹ kartê. Sam Autor jest zreszt¹ tego najlepszym przyk³adem.
Prof. Karol Karski przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie pisze dzie³o pt. „Protestanci
a ekumenizm”. Oprócz dzia³alnoœci publicystycznej, naukowej i dydaktycznej,
jest „etatowym” referentem na sympozjach ekumenicznych organizowanych
przez Koœcio³y Polskiej Rady Ekumenicznej czy Koœció³ rzymskokatolicki. Kie-
dyœ wspó³czu³em Profesorowi, ¿e „musi” jeŸdziæ z referatami po Polsce i po
œwiecie, miast spêdziæ czas z rodzin¹ czy po prostu odpocz¹æ. Teraz widzê jednak
korzyœæ z tych wyjazdów – dziêki nim powsta³a wartoœciowa ksi¹¿ka.

 Grzegorz Polak
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