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ARTYKU£Y

Karol Karski

PIÊÆDZIESI¥T LAT
PAPIESKIEJ RADY DO SPRAW

JEDNOŒCI CHRZEŒCIJAN

W 1960 r., w ramach przygotowañ do Soboru Watykañskiego II, papie¿ Jan
XXIII powo³a³ do ¿ycia Sekretariat do Spraw  Jednoœci Chrzeœcijan. Konstytucj¹
apostolsk¹ „Pastor Bonus” Jana Paw³a II z 28 czerwca 1988 r. nazwa dotychcza-
sowego Sekretariatu zosta³a zmieniona na   „Papieska Rada do Spraw Jednoœci
Chrzeœcijan”1 .

 W listopadzie 2010 r. Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan obchodzi³a jubi-
leusz 50-lecia swojego istnienia. Dzia³o siê to w ramach odbywaj¹cego siê co dwa
lata Zgromadzenia Ogólnego, które obradowa³o pod has³em: „Ku nowemu etapo-
wi ruchu ekumenicznego”. Wziêli w nim udzia³ goœcie wysokiego szczebla –
m.in. anglikañski arcybiskup Canterbury.

Powo³anie i pó³wieczne istnienie tego organu œwiadczy o tym, ¿e ekumenizm
sta³ siê trwa³ym czynnikiem w ¿yciu i dzia³alnoœci Koœcio³a katolickiego. Spró-
bujmy wiêc przyjrzeæ siê genezie, etapom rozwoju i aktualnej dzia³alnoœci Papie-
skiej Rady.

1 The Pontifical Council For Promoting Christian Unity: “Information Service” 1989 nr 69, s. 1.
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Geneza

Dnia 25 stycznia 1959 r., ku zaskoczeniu ca³ego œwiata, a nawet najbli¿szego
krêgu wspó³pracowników, zasiadaj¹cy zaledwie od trzech miesiêcy na tronie pa-
pieskim Jan XXIII zapowiedzia³ zwo³anie w nied³ugim czasie „soboru ekume-
nicznego”. W tym samym przemówieniu papie¿ stwierdza³: „Zapraszamy ponow-
nie wiernych z oddzielonych wspólnot, by raczyli towarzyszyæ nam w poszukiwa-
niu jednoœci i ³aski, której z têsknot¹ pragnie tak wiele dusz we wszystkich
stronach œwiata”2 . ZapowiedŸ „soboru ekumenicznego” wywo³a³a z pocz¹tku nie-
porozumienie. Wielu s¹dzi³o, ¿e papie¿ mia³ na myœli miêdzywyznaniowe zgro-
madzenie, albo ¿e prawdziwym celem soboru bêdzie zjednoczenie chrzeœcijañ-
stwa. Jednak¿e wkrótce mia³o siê okazaæ, ¿e sobór bêdzie jedynie zgromadzeniem
wszystkich biskupów katolickich, a jego g³ównym celem – odnowa Koœcio³a ka-
tolickiego. Tylko poœrednio praca soboru mia³a przyczyniæ siê do spraw jednoœci
wszystkich chrzeœcijan.

Po zapowiedzi zwo³ania soboru, arcybiskup Paderbornu Lorenz Jaeger (1892-
1975) , który od wielu lat rozwija³ ró¿ne formy wspó³pracy z protestantami na te-
renie swojej archidiecezji w RFN, napisa³ list do o. prof. Augustyna Bei (1881-
1968), znanego biblisty i doradcy trzech kolejnych papie¿y. W liœcie tym, datowa-
nym 8 listopada 1959 r., abp Jaeger proponowa³ utworzenie oficjalnego oœrodka
spotkañ ekumenicznych w Rzymie, z którym „musia³by byæ zwi¹zany oœrodek
prasowy”. O. Bea, który w miêdzyczasie otrzyma³ nominacjê na kardyna³a, wyra-
zi³ gotowoœæ porozmawiania z papie¿em o „reprezentacji ruchu ekumenicznego w
Rzymie” i wypowiedzia³ myœl o utworzeniu Commissio ”pro motione oecumeni-
ca”. W odpowiedzi na to abp Jaeger przes³a³ kard. Bei konkretny projekt przysz³ej
komisji do spraw jednoœci chrzeœcijan. Projekt ten wymienia³ cele, ewentualn¹
strukturê i konkretn¹ metodê pracy. Z tymi propozycjami kard. Bea uda³ siê 11
marca 1960 r. do papie¿a Jana XXIII. Ju¿ dwa dni póŸniej papie¿ poinformowa³
kardyna³a, ¿e aprobuje ten projekt. Jan XXIII wprowadzi³ tylko jedn¹ zmianê: dla
zapewnienia nowemu organowi wiêkszej elastycznoœci postanowi³, ¿e organ ten
nie bêdzie komisj¹ przedsoborow¹, lecz sekretariatem3 .

Dnia 5 czerwca 1960 r. wychodzi motu prioprio „Superno Dei nutu”, powo³uj¹-
ce komisje przygotowuj¹ce sobór, a wœród nich – Sekretariat do Spraw Jednoœci
Chrzeœcijan. Paragraf 9 dokumentu papieskiego powiada³: „Chc¹c w szczególny
sposób ukazaæ nasz¹ mi³oœæ i nasz¹ ¿yczliwoœæ wzglêdem nosz¹cych imiê Chry-
stusa, ale od³¹czonych od Stolicy Apostolskiej, oraz pragn¹c umo¿liwiæ im w³¹-

2 Cyt. za: G.H. Tavard, Geschichte der Õkumenischen Bewegung, Mainz 1964, s. 232.
3 S. Schmidt, Augustin Bea. Der Kardinal der Einheit, Graz-Wien-Köln 1989, s. 405nn.
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czenie siê w prace Soboru i ³atwiejsze znalezienie drogi do osi¹gniêcia jednoœci, o
któr¹ Jezus Chrystus prosi³ Ojca niebieskiego w ¿arliwej modlitwie, ustanowili-
œmy specjalny Urz¹d czyli Sekretariat, który zosta³ zorganizowany w taki sam
sposób jak wspomniane wy¿ej komisje. Jego przewodnicz¹cym bêdzie jeden z
najprzewielebniejszych kardyna³ów, jego wybór le¿y w naszej gestii”4 . Ju¿ na-
stêpnego dnia papie¿ Jan XXIII powo³a³ listem apostolskim kard. Beê na stanowi-
sko przewodnicz¹cego Sekretariatu do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan5 .

Praca Sekretariatu przed Soborem

Nowo utworzony Sekretariat stan¹³ wobec trzech wa¿nych zadañ:
1) nadania sobie struktury organizacyjnej;
2) zorganizowania mo¿liwie jak najwiêcej kontaktów z przedstawicielami Ko-

œcio³ów nierzymskokatolickich;
3) uczulania komisji przedsoborowych na kwestie o szczególnym znaczeniu

dla ruchu ekumenicznego.
Na pocz¹tku nie by³o jeszcze ca³kiem jasne, czy w  gestii Sekretariatu maj¹ siê

znaleŸæ sprawy zwi¹zane z Koœcio³ami wschodnimi, jako ¿e w strukturze Kurii
Rzymskiej istnia³a od dawna Kongregacja do Spraw Koœcio³a Wschodniego. Pa-
pie¿ rozstrzygn¹³ jednak, ¿e Sekretariat ma wype³niaæ swoj¹ s³u¿bê wobec
wszystkich oddzielonych chrzeœcijan6 .

Dnia 24 czerwca 1960 r. sekretarzem Sekretariatu do Spraw Jednoœci Chrzeœci-
jan zosta³ mianowany o. prof. Jan Willebrands (1909-2006), z pochodzenia Holen-
der. By³ on od wielu lat aktywnym dzia³aczem Katolickiej Konferencji do Spraw
Ekumenizmu, organizacji zrzeszaj¹cej nieformalnie profesorów teologii z ró¿nych
krajów zainteresowanych zagadnieniami ekumenicznymi. Poza przewodnicz¹cym
i sekretarzem w sk³ad Sekretariatu wchodzi³o: 4 dalszych cz³onków sztabu, 16
cz³onków (kardyna³ów i biskupów) z ró¿nych stron œwiata z prawem g³osu oraz
20 ekspertów i doradców. Reprezentowali oni nastêpuj¹ce kraje: Francja – 7, RFN
– 7, Anglia – 5, USA – 5, Belgia, W³ochy, Szwajcaria i Holandia – po 2, Kanada,
Jugos³awia, Szkocja, Afryka P³d. i Izrael – po 1.  Pierwsze posiedzenie plenarne
Sekretariatu odby³o siê 15 listopada 1960 r.7

4 Acta Apostolicae Sedis (skrót: AAS) LII, 1960, s. 436.
5 S. Schmidt, dz. cyt., s. 414.
6 A. Klein, Einheitssekretariat (Sekretariat für die Förderung der Einheit der Christen), w: Õkumene Le-

xikon: Kirchen-Religionen-Bewegungen, Frankfurt am Main 1987, szp. 308.
7 Tam¿e.
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We wrzeœniu 1960 r. kard. Bea odby³ w Mediolanie bardzo poufne spotkanie z
sekretarzem generalnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr. Willemem A. Visser
‘t Hooftem (1900-1985).  W dwugodzinnej rozmowie poruszono tematykê przy-
gotowywanego Soboru, m. in. zagadnienie wolnoœci religijnej, udzia³ oficjalnych
obserwatorów katolickich w III Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w New Delhi,
w 1961 r., oraz oficjalnych obserwatorów nierzymskokatolickich w obradach So-
boru8 .

W grudniu 1960 r. z³o¿y³ wizytê papie¿owi Janowi XXIII anglikañski arcybi-
skup Canterbury – Geoffrey Fisher (1887-1972). Wizyta ta, której patronowa³ Se-
kretariat, odbi³a siê g³oœnym echem w œwiecie ekumenicznym9 .

Kard. Bea wykorzysta³ w swej nowej dzia³alnoœci kontakty z teologami nie-
rzymskokatolickimi, które nawi¹za³ jeszcze podczas swej wieloletniej dzia³alnoœci
w Papieskim Instytucie Biblijnym, szuka³ te¿ nowych powi¹zañ, zw³aszcza z ró¿-
nymi oœrodkami ekumenicznymi.

Sekretariat opracowa³ propozycje w sprawie zaproszenia na Sobór obserwato-
rów nierzymskokatolickich. Opinia Sekretariatu w tej kwestii uzyska³a poparcie
papie¿a. Podczas II posiedzenia Centralnej Komisji Przygotowawczej, które odby-
³o siê 7 listopada 1961 r., podjêto oficjaln¹ uchwa³ê w sprawie zaproszenia obser-
watorów10 .

Bulla „Humanae Salutis” z 25 grudnia 1961 r. wyra¿a³a nadziejê, ¿e Koœcio³y
oddzielone od Rzymu przyœl¹ obserwatorów na posiedzenia soborowe. Jednocze-
œnie bulla upowa¿nia³a Sekretariat do podjêcia kontaktów z tymi Koœcio³ami,
zbierania informacji odnoœnie tych instytucji nierzymskokatolickich, które pragnê-
³y oficjalnego zaproszenia na Sobór11 . W sprawie udzia³u w Soborze pozytywnie
zareagowa³y m. in.: Wspólnota Koœcio³ów Anglikañskich (lipiec 1962), Œwiatowa
Rada Koœcio³ów (sierpieñ 1962), Rosyjski Koœció³ Prawos³awny (11 paŸdziernika
1962, w dniu otwarcia Soboru)12 .

O nadzwyczaj intensywnej pracy Sekretariatu œwiadczy³y dokumenty ekume-
niczne, które kard. Bea przedstawi³ na posiedzeniu Centralnej Komisji Przygoto-
wawczej. Dotyczy³y one: koniecznoœci modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan, S³owa
Bo¿ego, ekumenizmu katolickiego, wolnoœci religijnej i ¯ydów13 . Dokumenty te
przygotowano w ramach pracy 14 podkomisji i podczas 6 posiedzeñ plenarnych
Sekretariatu (XI 1960, II, IV, VIII i XI 1961 oraz III 1962). Wymienione doku-
menty by³y potem przedk³adane Soborowi przez Sekretariat albo przekazywane
komisjom soborowym.

 8 W.A. Visser ‘t Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 1972, s. 395nn.
9 A. Bea, Der Õkumenismus im Konzil, Freiburg-Basel-Wien 1969, s. 47.
10 S. Schmidt, dz. cyt., s. 445n.
11 Por. AAS 54: 1962, s. 12n.
12 S. Schmidt, dz. cyt., s. 449.
13 Tam¿e, s. 467nn.
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Sekretariat podczas Soboru

Rozpoczynaj¹cy siê 11 paŸdziernika 1962 r. Sobór Watykañski II oznacza³ dla
Sekretariatu do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan pocz¹tek wieloletniej twardej próby.
Z rozpoczêciem obrad zosta³y rozwi¹zane wszystkie komisje przygotowawcze,
lecz  Sekretariat istnia³ nadal w dotychczasowej formie.

Dnia 22 paŸdziernika 1962 r. papie¿ Jan XXIII rozporz¹dzi³ zrównanie Sekre-
tariatu w jego istniej¹cej formie z komisjami powo³anymi przez Sobór, krótko po-
tem zwiêkszy³ liczbê jego cz³onków z 16 do 25. W listopadzie 1963 r. liczba
cz³onków wszystkich komisji soborowych, w tym tak¿e Sekretariatu , wzros³a do
30. Cz³onkowie Sekretariatu byli ojcami soborowymi i pochodzili z 22 krajów
wszystkich kontynentów14 .

Zrównanie Sekretariatu z komisjami soborowymi oznacza³o, ¿e mia³ on prawo
do przedk³adania Soborowi w³asnych schematów i móg³ wspó³pracowaæ w komi-
sjach mieszanych. Sobór zawdziêcza Sekretariatowi przede wszystkim trzy doku-
menty:

1) Dekret o ekumenizmie. Podczas I sesji Soboru istnia³y trzy teksty dotycz¹ce
jednoœci Koœcio³a, poza Sekretariatem przed³o¿yli je: Komisja Teologiczna i Ko-
misja do Spraw Koœcio³ów Wschodnich. Sobór wypowiedzia³ siê na rzecz wypra-
cowania jednego, jednolitego dokumentu. Nowy projekt Sekretariatu spotka³ siê
na II sesji z powszechn¹ aprobat¹15 . Ostateczn¹ wersjê przyjêto podczas trzeciej
sesji  21 listopada 1964 r.16

2) Deklaracja o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich. Papie¿ Jan
XXIII zleci³ we wrzeœniu 1960 r. kard. Bei przygotowanie projektu dokumentu
dotycz¹cego stosunku Koœcio³a do ¯ydów. Sekretariat zaj¹³ siê t¹ kwesti¹ w ra-
mach przygotowywanego dokumentu o ekumenizmie. Dyskutowano nad ni¹ pod-
czas III sesji, ale z przyczyn politycznych (zaostrzaj¹cy siê konflikt na Bliskim
Wschodzie) wy³¹czono sprawê stosunku do ¯ydów z Dekretu o ekumenizmie.
Podczas IV sesji Sekretariat przed³o¿y³ nowy schemat o stosunku Koœcio³a do re-
ligii niechrzeœcijañskich, który obj¹³ tak¿e kwestiê ¿ydowsk¹17 . Schemat ten, któ-
ry uzyska³ rangê deklaracji, przyjêty zosta³ 28 paŸdziernika 1965 r. zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ g³osów18 .

3) Deklaracja o wolnoœci religijnej. Sekretariat zaproponowa³, aby zagadnienie
wolnoœci religijnej, podobnie jak kwestia ¿ydowska, sta³o siê czêœci¹ sk³adow¹

 14 A. Klein, dz. cyt., szp. 309.
15 A. Bea, dz. cyt., s. 247nn.
16 Tekst polski w: Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (nowe t³umaczenie), Poznañ

2002, s. 193-208.
17 S. Schmidt, dz. cyt., s. 565n., 642, 653nn., 665.
18 Tekst polski w: Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 333-337.
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Dekretu o ekumenizmie. Nie by³o to jednak mo¿liwe z powodu ostrych kontrower-
sji wokó³ tego tematu, tak ¿e ostatecznie poœwiêcono wolnoœci religijnej osobny
dokument w randze deklaracji, któr¹ uchwalono dopiero w dniu zakoñczenia So-
boru19 .

Sekretariat wniós³ tak¿e wa¿ny wk³ad do opracowania Konstytucji dogma-
tycznej „O Objawieniu Bo¿ym”. Projekt tego dokumentu, po kontrowersyjnej
debacie, przekazano Komisji Mieszanej (Komisja Teologiczna i Sekretariat)
pod przewodnictwem kardyna³ów: Alfredo Ottovianiego i Augustyna Bei20 .
Dokument ten, po kilkakrotnym przerobieniu, zosta³ przyjêty podczas IV se-
sji21 .

Miêdzy kard. Be¹ a papie¿ami Janem XXIII i Paw³em VI (od 21 czerwca
1963) istnia³o pe³ne zrozumienie. Obaj papie¿e poœwiêcali m³odej instytucji,
jak¹ by³ Sekretariat, wiele uwagi, a przy decyzjach o znaczeniu ekumenicznym
polegali na jego radzie. Sekretariat wypowiada³ liczne opinie „poza oczami”
opinii publicznej, sk³ada³ nieoficjalne wota, przeprowadza³ osobiste konsultacje
– wszystko to czyni³ po to, aby Sobór utrzyma³ swoj¹ ekumeniczn¹ orientacjê. Z
up³ywem czasu bezpoœredni lub poœredni wp³yw Sekretariatu na przebieg obrad
stawa³ siê coraz bardziej zauwa¿alny22 .

Liczba obserwatorów nierzymskokatolickich wzrasta³a z sesji na sesjê. W
czwartej,  ostatniej sesji by³o 103 obserwatorów reprezentuj¹cych 29 Koœcio-
³ów; w porównaniu z sesj¹ pierwsz¹ ich liczba uleg³a podwojeniu. Sekretariat
sta³ siê forum wymiany pogl¹dów z obserwatorami, którzy tutaj znaleŸli ser-
deczn¹ opiekê i otwart¹, pe³n¹ zaufania atmosferê. Czêœæ obserwatorów nie zna-
³a jêzyka ³aciñskiego, w którym toczy³y siê obrady. Z pomoc¹ przyszli im do-
radcy Sekretariatu, którzy t³umaczyli prowadzone dyskusje na ró¿ne jêzyki no-
wo¿ytne. Poza tym Sekretariat organizowa³ raz w tygodniu specjalne spotkania
dla obserwatorów, podczas których dyskutowali oni nad schematem, który by³
przedmiotem obrad ojców soborowych. Niejednokrotnie zdarzy³o siê, ¿e wypo-
wiedziane przy tej okazji przez obserwatorów uwagi przedk³adano temu lub in-
nego ojcu soborowemu, który w³¹cza³ je do swego wyst¹pienia w auli soboro-
wej. W taki poœredni sposób obserwatorzy mogli wywieraæ wp³yw na przebieg
dyskusji. Obecnoœæ obserwatorów przyczyni³a siê do stworzenia atmosfery eku-
menicznej, która potem znalaz³a odbicie w dokumentach23 .

19 S. Schmidt,dz. cyt., s. 566; tekst polski w: Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz.
cyt., s. 410-421.

20 A. Klein, dz. cyt., szp. 310.
21 Tekst polski w: Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 350-363.
22 A. Klein, dz. cyt., szp. 310.
23 S. Schmidt, dz. cyt., s. 626n.
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Sekretariat po Soborze

W motu proprio „Finis concilio” z 3 stycznia 1966 r. papie¿ Pawe³ VI potwier-
dzi³ dalsze istnienie Sekretariatu w tej formie, w jakiej zosta³ utworzony przez
papie¿a Jana XXIII24 .

Dnia 28 kwietnia 1967 r. na zakoñczenie posiedzenia plenarnego Sekretariatu
papie¿ Pawe³ VI przyj¹³ jego cz³onków, doradców i wspó³pracowników na uro-
czystej audiencji. Przy tej okazji powiedzia³, ¿e jest „uwa¿nym obserwatorem”
pracy Sekretariatu, „jej rozleg³oœci, ró¿norodnoœci, trudnoœci jak i obiecuj¹cych
rezultatów”.  Wœród osi¹gniêæ Sekretariatu Pawe³ VI wymieni³: jego pracê na
Soborze, udzia³ w obradach soborowych obserwatorów nierzymskokatolickich,
spotkania i kontakty z wa¿nymi przedstawicielami ruchu ekumenicznego, utwo-
rzenie mieszanych grup roboczych z ró¿nymi Koœcio³ami i zwi¹zkami Koœcio-
³ów. S³owa te s¹ krótkim podsumowaniem pracy Sekretariatu w latach 1960-
1965, jednoczeœnie zawieraj¹ te¿ wzmiankê o jego dalszej dzia³alnoœci po za-
koñczeniu Soboru25 .

Konstytucja apostolska „Regimini Ecclesiae Universae” z 15 sierpnia 1967 r.,
dokonuj¹ca ogólnej reformy Kurii Rzymskiej, ustali³a strukturê i konkretne zada-
nia Sekretariatu. W myœl zawartych w tym dokumencie ustaleñ, Sekretariat sk³ada
siê z kardyna³ów i biskupów jako cz³onków, kieruje nim jeden z kardyna³ów jako
przewodnicz¹cy. Jego najbli¿szymi wspó³pracownikami s¹ sekretarz i podsekre-
tarz. Sekretariat ma obowi¹zek zapraszania do wspó³pracy doradców, duchow-
nych i œwieckich z ca³ego œwiata, ludzi obeznanych z zagadnieniami ekumenicz-
nymi. W sk³ad  Sekretariatu wchodz¹ ex officio kardyna³owie prefekci Kongrega-
cji dla Koœcio³ów Wschodnich i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Sekretarze obu kongregacji s¹ doradcami Sekretariatu. Sekretariat posiada dwie
sekcje: do spraw Koœcio³ów wschodnich (prawos³awnych i przedchalcedoñskich)
i spraw Koœcio³ów zachodnich (protestanckich i anglikañskich)26 .

Ustalono, ¿e obowi¹zkiem i zadaniem Sekretariatu jest popieranie jednoœci
chrzeœcijan. Czyni on to poprzez:
  podtrzymywanie stosunków z innymi Koœcio³ami i wspólnotami chrzeœci-

jañskimi;
  troszczenie siê o w³aœciw¹ interpretacjê i realizacjê zasad ekumenizmu;
  zwo³ywanie, popieranie i koordynowanie konferencji katolickich poœwiê-

conych ekumenizmowi;

 24 AAS LVIII: 1966
25 L. Vischer, The Ecumenical Movement and the Roman Catholic Church, w: The Ecumenical Advance.

A History of the Ecumenical Movement 1948-1968, London 1970, s. 346.
26 AAS LIX:1967.
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  organizowanie razem z innymi Koœcio³ami i wspólnotami rozmów i akcji
ekumenicznych;
  wysy³anie obserwatorów na imprezy organizowane przez inne Koœcio³y

chrzeœcijañskie i zapraszanie obserwatorów nierzymskokatolickich na imprezy ka-
tolickie;
  troszczenie siê o realizacjê uchwa³ soborowych dotycz¹cych ekumeni-

zmu27 .
Przedstawiona wy¿ej struktura i zadania Sekretariatu nie uleg³y na przestrze-

ni lat powa¿niejszej zmianie, w miêdzyczasie powo³ano podsekretarza i rozsze-
rzono sztab. Po œmierci kard. Bei stanowisko przewodnicz¹cego obj¹³ dotych-
czasowy sekretarz – podniesiony do rangi kardyna³a – Jan Willebrands (12
kwietnia 1969).

G³ówne kierunki dzia³alnoœci Papieskiej Rady

I. Posiedzenia i konferencje

1)  Mniej wiêcej raz w roku odbywaj¹ siê plenarne posiedzenia Papieskiej Rady
do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, w których uczestnicz¹ cz³onkowie, doradcy i pra-
cownicy sztabu. Ka¿de posiedzenie plenarne sk³ada siê z ogólnego sprawozdania
wyg³oszonego  przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, ze sprawozdañ
z poszczególnych odcinków pracy oraz z omawiania jakiegoœ szczegó³owego pro-
blemu, aktualnego w danym momencie w ruchu ekumenicznym.

2)  Dwa lub trzy razy w roku odbywaj¹ siê w siedzibie Papieskiej Rady kon-
ferencje koordynacyjne z udzia³em sekretarzy niemal wszystkich dykasterii Ku-
rii Rzymskiej. Celem tych spotkañ jest poinformowanie o aktualnym stanie dia-
logów dwustronnych i wielostronnych prowadzonych przez Koœció³ katolicki za
poœrednictwem Papieskiej Rady. Przez te konferencje wszystkie struktury cen-
tralne Koœcio³a katolickiego zostaj¹ wci¹gniête w dokonuj¹ce siê przemiany
ekumeniczne.

3)  Papieska Rada  zaanga¿owana jest w popieranie dzia³alnoœci ekumenicznej
prowadzonej na ni¿szych szczeblach – regionalnym, krajowym i lokalnym. Zwo-
³uje narady delegatów komisji ekumenicznych konferencji episkopalnych z ca³ego
œwiata. Celem tych narad jest poinformowanie delegatów o aktualnym stanie dia-
logów oficjalnych i udzielenie duszpasterskiego wsparcia inicjatywom podejmo-

27 A. Klein, dz. cyt., s. 310n.
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wanym przez lokalne Koœcio³y. Papieska rada  komunikuje siê ka¿dego roku z
krajowymi komisjami ekumenicznymi z okazji przygotowywania Tygodnia Mo-
dlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Ten coroczny kontakt oraz sprawozdania i odpo-
wiedzi nadsy³ane Papieskiej Radzie przez komisje krajowe umo¿liwiaj¹ zoriento-
wanie siê w ¿ywotnoœci ruchu ekumenicznego w poszczególnych krajach i na ró¿-
nych kontynentach28 .

II. Publikowanie dokumentów

Papieska Rada wziê³a te¿ na siebie zadanie koordynowania dzia³alnoœci eku-
menicznej i interpretowania zasad ekumenizmu katolickiego. W tym celu opubli-
kowa³a  kilka wa¿nych dokumentów:

1) Ju¿ w ostatnim roku trwania Soboru Sekretariat pracowa³ nad Dyrektorium
ekumenicznym, dokumentem, który mia³ daæ szczegó³owe wskazówki co do prak-
tycznej realizacji ustaleñ zawartych w Dekrecie o ekumenizmie. Papie¿ Pawe³ VI
na audiencji udzielonej Sekretariatowi dnia 28 kwietnia 1967 r. zatwierdzi³ i naka-
za³ og³osiæ czêœæ pierwsz¹ tego dokumentu. Zawiera³ on wytyczne dotycz¹ce usta-
nawiania komisji ekumenicznych na p³aszczyŸnie diecezjalnej i krajowej; wa¿no-
œci chrztu udzielonego przez szafarzy od³¹czonych od Koœcio³a katolickiego Ko-
œcio³ów  i wspólnot koœcielnych; rozwijania ekumenizmu duchowego w Koœciele
katolickim (tydzieñ modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan itp.); wspó³udzia³u z braæmi
od³¹czonymi w rzeczach duchowych (wspólne modlitwy, wspó³udzia³ w czynno-
œciach œwiêtych). W 1970 r. og³oszona zosta³a czêœæ druga Dyrektorium ekume-
nicznego dotycz¹ca ekumenizmu w nauczaniu wy¿szym29 . W 1993 r. ukaza³a siê
nowa wersja – Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekume-
nizmu30 .

2) Sekretariat opublikowa³ w 1970 r. dokument roboczy do dyspozycji w³adz
koœcielnych w celu konkretnego zastosowania Dekretu o ekumenizmie zatytu³owa-
ny: Refleksje i wskazania odnoœnie dialogu ekumenicznego. Pocz¹tkowo doku-
ment ten mia³ stanowiæ czêœæ trzeci¹ Dyrektorium ekumenicznego, ale po dyskusji
na posiedzeniu plenarnym Sekretariatu (1969) zaniechano takiej formy jego opu-
blikowania.  W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e pod pojêciem „dyrektorium” rozu-
mie siê tekst normatywny, wymagaj¹cy zatwierdzenia przez papie¿a. Natomiast
„dialog ekumeniczny” mo¿e przyj¹æ wiele znaczeñ, przeto uznano, ¿e rzecz¹ u¿y-

 28 A. Klein, dz. cyt., s. 312n.
29 Polski przek³ad obu czêœci Dyrektorium do wykonania uchwa³ Soboru Watykañskiego II w sprawie

ekumenizmu w: Ut unum. Dokument Koœcio³a katolickiego na temat ekumenizmu, S.C. Napiórkowski (red.),
Lublin 1982, s. 113-148.

30 Polski przek³ad w: „Communio. Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny” XIV (1994) nr 2 (80),
s. 3-93.
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teczniejsz¹ bêdzie opublikowanie dokumentu roboczego, posiadaj¹cego w³asn¹
rangê, ale nie powo³uj¹cego siê na ¿aden autorytet w jurydycznym znaczeniu tego
s³owa31 .

3) W 1972 r. Sekretariat wyda³ Instrukcjê  o szczególnych wypadkach, w któ-
rych wolno chrzeœcijan innych wyznañ dopuœciæ do Komunii œw. w Koœciele kato-
lickim32 . Mia³a ona przeciwdzia³aæ praktykom niekontrolowanego zapraszania
niekatolików do tego sakramentu w Koœciele katolickim. Instrukcja spotka³a siê z
krytyk¹ zw³aszcza w œrodowiskach protestanckich.

4) W 1975 r. Sekretariat opublikowa³ dokument: Wspó³praca ekumeniczna na
p³aszczyŸnie regionalnej, krajowej i diecezjalnej33 , który  zawiera³ zalecenia co do
udzia³u w modlitwie  i kulcie z innymi chrzeœcijanami, wspólnej pracy biblijnej,
wspólnych akcji duszpasterskich, wspó³u¿ywania miejsc œwiêtych, wspó³pracy w
dziedzinie wychowania, mieszanych grup roboczych, wspólnej dzia³alnoœci spo-
³ecznej.

5) Od wiosny 1967 r. Sekretariat zacz¹³ wydawaæ szeroko kolportowany biu-
letyn informacyjny w jêzyku angielskim i francuskim. Informuje on o bie¿¹cej
dzia³alnoœci Sekretariatu, prowadzonych dialogach i innych wydarzeniach ekume-
nicznych, zamieszcza tak¿e teksty ró¿nych dokumentów34 .

III. Patronat nad dialogami
wielostronnymi i dwustronnymi

1.  Dialog wielostronny
czyli wspó³praca ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów

W wyniku licznych kontaktów przed i podczas Soboru Watykañskiego II, w
kwietniu 1964 r. dosz³o w Mediolanie do pierwszego wspólnego spotkania przed-
stawicieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W
lutym 1965 r. przyby³ do siedziby ŒRK w Genewie przewodnicz¹cy Sekretariatu,
kard. Bea, aby oznajmiæ, ¿e Watykan wyra¿a zgodê na utworzenie z ŒRK Wspól-
nej Grupy Roboczej35 . Zebra³a siê ona po raz pierwszy w maju tego samego roku.
W okresie 45-letniej dzia³alnoœci WGR wyda³a osiem oficjalnych sprawozdañ

 31 Polski przek³ad w: Ut unum.., dz. cyt. s. 149-162.
32 Polski przek³ad: tam¿e, s. 194-200.
33 Polski przek³ad: tam¿e, s. 163-193.
34 „Information Service” ukazuje siê cztery razy w roku. Dotychczas (2010 r.) ukaza³o siê 135 zeszytów

tego cennego biuletynu.
35 Por. K. Karski, Geneza oficjalnej wspó³pracy pomiêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio³em rzym-

skokatolickim, w: Instaurare omnia In Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wac³a-
wowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicê urodzin, red. P. Kantyka, Lublin 2006, s. 351-361.
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(1966, 1967, 1971, 1975, 1983, 1990, 1998, 2005), które ukazuj¹, ¿e wspó³praca
obu partnerów nie dotyczy tylko zagadnieñ doktrynalnych, lecz rozwija siê tak¿e
w dziedzinie diakonii, spraw spo³ecznych i miêdzynarodowych, problematyki mi-
syjnej, ¿e w prowadzonych rozmowach nie pomija siê równie¿ kwestii spornych
w stosunkach miêdzykoœcielnych (ma³¿eñstwa mieszane, wolnoœæ religijna, pro-
zelityzm)36 .

Od 1968 r. dwunastu teologów rzymskokatolickich jest pe³noprawnymi cz³on-
kami Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK, dziêki czemu maj¹ bezpoœredni wp³yw na
powstawanie dokumentów zawieraj¹cych uzgodnienia lub zbli¿enie stanowisk w
kwestiach doktrynalnych. By³o to mo¿liwe dziêki posiadanemu przez Komisjê
autonomicznego statusu w ramach Rady37 .

Nie powiod³a siê próba stworzenia sta³ego wspólnego organu inicjuj¹cego i re-
alizuj¹cego programy o charakterze polityczno-spo³ecznym. Istniej¹cy od  1968 r.
Wspólny Komitet ds. Spo³eczeñstwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX), na ¿yczenie
Watykanu zakoñczy³ dzia³alnoœæ w 1981 r. Siedem lat póŸniej ten sam los spotka³
Wspóln¹ Grupê Doradcz¹ ds. wspó³pracy w dziedzinie myœli i dzia³alnoœci spo-
³ecznej.

W latach 1969-1972 istnia³a wspólna komisja, która bada³a mo¿liwoœæ przy-
st¹pienia Koœcio³a katolickiego do ŒRK. Dosz³a ona do przekonania, ¿e „ustale-
nie ju¿ teraz terminu przyst¹pienia Koœcio³a katolickiego do Rady by³oby posu-
niêciem nierealistycznym”. Od tego czasu nie podejmowano wiêcej tego proble-
mu38 .

Z inicjatywy WGR powsta³o wiele cennych dokumentów studyjnych, dotycz¹-
cych nastêpuj¹cych zagadnieñ: Dialog ekumeniczny (1967), Wspólne œwiadectwo i
prozelityzm (1970), Katolickoœæ i apostolskoœæ (1970), Ku wyznawaniu wspólnej
wiary (1980), Wspólne œwiadectwo (1981)39 , Koœció³ lokalny i uniwersalny
(1990), Pojêcie „hierarchia prawd” – interpretacja ekumeniczna (1990)40 , For-
macja ekumeniczna. Refleksje i sugestie ekumeniczne (1993)41 , Dialog ekumenicz-
ny na temat kwestii moralnych – potencjalne Ÿród³a wspólnego œwiadectwa lub
podzia³u (1995), Wyzwanie prozelityzmu a powo³anie do wspólnego œwiadectwa

 36 Por.  K. Karski, Wspó³praca miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio³em Rzymskokatolickim (szkic
historyczny), „Studia Oecumenica” t. 2, Opole 202, s. 73-99

37 Bericht aus Uppsala 1968. Offizieller Bericht über die Vierte Vollversammlung des Õkumenischen
Rates der Kirchen, Uppsala, 4.-20. Juli 1968, N. Goodall, W. Müller-Römheld (red.), Genf 1968, s. 144,
366nn, 392.

38 Pattern of Relationships between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches,
“Ecumenical Review” 1972 nr, s. 247nn.

39 Wymienione dokumenty ukaza³y siê w przek³adzie polskim w: Watykan-Genewa. Zbiór dokumentów.
20 lat oficjalnej wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, K. Karski (red.),
Warszawa 1986, s. 117-199.

40 Oba dokumenty: SiDE 1992 nr 2, s. 69-93.
41 Tam¿e, 1994 nr 2, s. 69-76.
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(1995)42, Eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje wspólnego chrztu (2005), Isto-
ta i cel dialogu ekumenicznego (2005), „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹”: udzia³
Koœcio³a rzymskokatolickiego w krajowych i regionalnych radach Koœcio³ów
(2005)43.

2. Dialog dwustronny

Bezpoœrednio po Soborze Koœció³ rzymskokatolicki podj¹³ na p³aszczyŸnie
œwiatowej dialog dwustronny z przedstawicielami innych chrzeœcijañskich rodzin
wyznaniowych. W 1967 r. podjête zosta³y pierwsze rozmowy z Œwiatow¹ Fede-
racj¹ Luterañsk¹. W tym samym roku podjê³a te¿ pracê komisja przygotowawcza
dialogu katolicko-anglikañskiego, który rozpocz¹³ siê oficjalnie w 1970 r. W 1967
r. mia³y te¿ miejsce pierwsze próby dialogu z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów Metody-
stycznych. W 1970 r. rozpoczê³a siê pierwsza runda dialogu z Œwiatowym Alian-
sem Koœcio³ów Reformowanych. Jesieni¹ 2009 r. ówczesny przewodnicz¹cy Pa-
pieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Kasper opublikowa³ w jêzyku
angielskim ksi¹¿kê, w której podsumowa³ dotychczasowe osi¹gniêcia w oficjal-
nym dialogu Koœcio³a rzymskokatolickiego z luteranami, reformowanymi, angli-
kanami i metodystami44 .

Z rodzin¹ Koœcio³ów prawos³awnych oficjalne rozmowy rozpoczê³y siê w
1980 r., z orientalnymi Koœcio³ami narodowymi w 2003 r. Rok póŸniej utworzona
zosta³a komisja ds. dialogu z Uni¹ Utrechck¹, która zrzesza Koœcio³y starokatolic-
kie. W latach 1998-2001 odby³a siê pierwsza runda dialogu z Œwiatow¹ Konfe-
rencj¹ Menonitów, a w 2003 r. rozpocz¹³ siê dialog z Konferencj¹ Generaln¹ Ad-
wentystów Dnia Siódmego. Aktualnie Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
prowadzi oficjalne dialogu z 15 Koœcio³ami i rodzinami wyznaniowymi. Wœród
nich s¹ dialogi z Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystycznym, Œwiatowym Konwen-
tem Koœcio³ów Chrystusowych (uczniowie Chrystusa), niektórymi grupami zielo-
noœwi¹tkowców i chrzeœcijan ewangelikalnych45 .

3. Wspó³praca z nierzymskokatolickimi towarzystwami biblijnymi

Sobór Watykañski II w Konstytucji dogmatycznej „O objawieniu Bo¿ym” zale-
ci³ katolikom – „za zgod¹ w³adzy koœcielnej” – przygotowanie t³umaczeñ Pisma
œw. „wspólnym wysi³kiem z braæmi od³¹czonymi” (nr 22).

42 Oba dokumenty: tam¿e, 1996 nr 2, s. 123-148.
43 Wszystkie trzy dokumenty: SiDE 2006 nr 1-2, s. 172-265.

44 Cardinal Walter Kasper, Harvesting the Fruits. Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialo-
gue, London-New York 2009. Wydanie niemieckie: Die Früchte ernten, Paderborn-Frankfurt a.M. 2011.

45 Por. K. Karski, Dialogi dwustronne Koœcio³a Rzymskokatolickiego, SiDE 2002 nr 1 (49), s. 9-50.
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Papie¿ Pawe³ VI upowa¿ni³ w kwietniu 1966 r. Sekretariat ds. Jednoœci Chrze-
œcijan do podjêcia wspó³pracy z tymi towarzystwami. Po pierwszych nieformal-
nych kontaktach, rozpoczê³a siê intensywna wspó³praca na wielu p³aszczyznach46 .
W czerwcu 1968 r. mo¿na ju¿ by³o opublikowaæ wspólne Zasady przewodnie dla
wspó³pracy miêdzywyznaniowej przy przek³adach Biblii, które uchodz¹ za „magna
charta” dla ekumenicznych przek³adów Pisma œw.  Nowe przejrzane wydanie tego
dokumentu zosta³o opublikowane w 1987 r.47 . Gdzie tylko to mo¿liwe przek³ad
Biblii odbywa siê wspólnie. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych realizowano w
œwiecie ok. 130 projektów wspólnych t³umaczeñ Biblii lub pewnych jej czêœci.  W
1997 r. na 685 trwaj¹cych projektów przek³adowych, w 174 uczestniczy³ Koœció³
rzymskokatolicki.  Liczba ta roœnie dosyæ szybko zw³aszcza w tych krajach, gdzie
jest dobra atmosfera ekumeniczna. Papieska Rada œledzi uwa¿nie tê dzia³alnoœæ.

4. Dialog z judaizmem

W ramach Sekretariatu specjalny status posiada³y stosunki religijne i dialog z
narodem ¿ydowskim. W 1970 r. utworzono Komitet £¹cznoœci z przedstawiciela-
mi œwiatowego judaizmu. W 1974 r. decyzj¹ papie¿a Paw³a VI utworzona  zosta³a
specjalna Komisja dla Stosunków Religijnych z Judaizmem48 . Komisja ta og³osi³a
jeszcze w tym samym roku dokument zatytu³owany: Wskazania i sugestie dla za-
stosowania soborowej deklaracji „O stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañ-
skich, nr 4”49 . W 1986 r. ukaza³ siê inny jej tekst  zatytu³owany: ”¯ydzi i judaizm
w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego. Wskazówki dla w³a-
œciwego przedstawienia tych zagadnieñ”50 . G³oœnym echem odbi³ siê jej doku-
ment z 1998 r.: Pamiêtamy: refleksja nad Szoa”51 .

Œcis³y zwi¹zek miêdzy obydwiema strukturami  znajduje wyraz w tym, ¿e
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady jest jednoczeœnie przewodnicz¹cym Komisji. Jej
bie¿¹cymi sprawami kieruje etatowy sekretarz.

Po przejœciu kard. Jana Willebrandsa na emeryturê, w latach 1990-2000 na cze-
le Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz Komisji dla Stosunków Religij-
nych z Judaizmem sta³ australijski kard. Edward Idris Cassidy  (ur. 1924). Po nim
funkcjê tê sprawowa³ teolog niemiecki kard. Walter Kasper (ur. 1933). Od 1 lipca
2010 pe³ni j¹ teolog szwajcarski kard. Kurt Koch (ur. 1950).

 46 A. Klein, dz. cyt., szp. 311.
47 Wytyczne dla wspó³pracy miêdzywyznaniowej w t³umaczeniu Biblii. Nowe przejrzane wydanie (1987),

SiDE 1989 nr 2, s. 77-87.
48 Por. G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów antysemityzmu,  £ódŸ 1999, s. 84.
49 Polski przek³ad: tam¿e, s. 160-165.
50 Polski przek³ad: tam¿e, s. 167-179.
51 Polski przek³ad: tam¿e, s. 182-190.
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Nowy przewodnicz¹cy kard. Kurt Koch w wywiadzie dla „Katholische Na-
chrichtenagentur” z 21 grudnia 2010 r. stwierdzi³, ¿e „zadanie przysz³oœci widzi w
porozumieniu w sprawie wyznaczenia ekumenicznych celów”. Mo¿emy zrobiæ
postêp, „gdy porozumiemy siê faktycznie co do tego, czym jest Koœció³ (…) Jako
odleg³y cel widzê wspóln¹ deklaracjê na temat Koœcio³a, Eucharystii i urzêdu. Dla
mnie wydaj¹ siê to byæ decyduj¹ce kwestie na przysz³oœæ”52 .

52 Cyt. za: M. Bräuer, 50 Jahre Päpstlicher Rat zur    Förderung der Einheit der Christen, “Material-
dienst des Konfessionskundlichen  Instituts Bensheim” 2011 nr 1, s. 17.
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Dariusz Bruncz

S£U¯BA DLA UNIWERSALNEGO KOŒCIO£A
– EKUMENICZNY WYMIAR PAPIESTWA

Luterañski komentarz

W 2005 roku, 10 lat po og³oszeniu ekumenicznej encykliki Ut unum sint Jana
Paw³a II, jego nastêpca, Benedykt XVI odwiedzi³ Niemcy z okazji odbywaj¹cych
siê w Kolonii Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Mimo napiêtego programu wizyty, któ-
ra nie by³a przecie¿ pielgrzymk¹ do Niemiec, a udzia³em biskupa Rzymu w miê-
dzynarodowym spotkaniu m³odych katolików, papie¿ Benedykt XVI spotka³ siê z
przedstawicielami Koœcio³ów nierzymskokatolickich1 . Wydarzenie to spotka³o siê
z niema³ym zainteresowaniem mediów, które, odchodz¹c od g³ównego tematu
spotkania z m³odzie¿¹, poœwiêci³y sporo czasu na dyskusjê o bol¹czkach ruchu
ekumenicznego.

Wprawdzie takie spotkania maj¹ zazwyczaj charakter kurtuazyjny, a w ich
trakcie nie s¹ podejmowane wi¹¿¹ce ustalenia, to jednak przemówienia i gesty
koœcielnych liderów odzwierciedlaj¹ klimat wzajemnych relacji i pozwalaj¹ na
nowo zidentyfikowaæ najistotniejsze punkty zapalne w ekumenicznych relacjach.
Nie inaczej by³o w Kolonii ju¿ na samym wstêpie przemówienia ks. bp. Wolfgan-
ga Hubera, ówczesnego  przewodnicz¹cego Rady Ewangelickiego Koœcio³a w
Niemczech (EKD)2 . Wyra¿aj¹c radoœæ w imieniu EKD, ale równie¿ Wspólnoty

1 Pierwsz¹ oficjaln¹ wizyt¹ Benedykta XVI w Niemczech bêdzie pielgrzymka do ojczyzny we wrzeœniu
2011 roku. Na specjalne ¿yczenie papie¿a zmieniono program wizyty tak, aby jak najwiêcej czasu poœwiêciæ
na rozmowy z przedstawicielami Koœcio³ów ewangelickich.

2 Ks. bp Wolfgang Huber by³ zwierzchnikiem Ewangelickiego Koœcio³a Krajowego Berlina-Brandenbur-
gii i Œl¹skich Górnych £u¿yc. Jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê  przewodnicz¹cego Rady EKD, reprezentuj¹cej
interesy 22 Koœcio³ów cz³onkowskich EKD.
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Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech3  z powodu wizyty papie¿a
bp Huber powiedzia³: „Przy tym pierwszym spotkaniu po rozpoczêciu pontyfikatu
Waszej Œwi¹tobliwoœci ¿yczymy nieustannego prowadzania Bo¿ego w Waszym
urzêdzie. Nawet jeœli nie mogliœmy do³¹czyæ siê do okrzyku habemus papam, lecz
pozostaliœmy przy naszym habent papam, to jednak wybór tak znakomitego teolo-
ga z Niemiec poruszy³ nas w szczególny sposób”4 .

S³owa bp. Hubera wymownie ukazuj¹ kwestiê, która jest jednym z kluczowych
zagadnieñ ekumenicznej encykliki, ale równie¿ bilateralnego dialogu ekumenicz-
nego miêdzy wspólnot¹ rzymskokatolick¹ a innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi,
w tym przede wszystkim z prawos³awiem5 , Wspólnot¹ Anglikañsk¹ oraz Koœcio-
³ami cz³onkowskimi Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Proœba Jana Paw³a II, aby
znaleŸæ taki sposób sprawowania prymatu Piotrowego, który wychodzi³by naprze-
ciw koniecznoœci jednego, chrzeœcijañskiego œwiadectwa wobec œwiata6 , nie by³a
wprawdzie niczym nowym, jednak po raz pierwszy biskup Rzymu odniós³ siê w
encyklice, bêd¹cej uroczyst¹ form¹ papieskiego nauczania, do zagadnienia tak
mocno polaryzuj¹cego Koœció³ Powszechny. Mówi³ o tym ju¿ papie¿ Pawe³ VI w
1967 roku w s³owach skierowanych do Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, gdy
stwierdzi³, ¿e „bez cienia w¹tpliwoœci papiestwo jest najwiêksz¹ przeszkod¹ na
ekumenicznej drodze”. S³owa te powtarzane by³y przy okazji dialogu rzymskoka-
tolicko-luterañskiego na ró¿nych p³aszczyznach7 .

Encyklika Ut unum sint jest kolejnym, niezwykle cennym, ale i kontrowersyj-
nym dokumentem, który nie tylko potwierdza zainteresowanie Koœcio³a rzymsko-
katolickiego ekumenicznym wymiarem papiestwa8 , ale próbuje zachêciæ i wspie-

3 Wspólnota Robocza Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech (ACK), za³o¿ona w 1948 roku, jest od-
powiednikiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Do ACK (inaczej ni¿ w Polsce), oprócz Koœcio³ów ewangelic-
kich, prawos³awnych, starokatolickiego, anglikañskiego i wspólnot orientalnych, nale¿y równie¿ rzymskoka-
tolicka Konferencja Biskupów Niemieckich (DBK). Obecnie w sk³ad ACK wchodzi 16 Koœcio³ów. W 2007
roku 11 z nich podpisa³o wspóln¹ deklaracjê o wzajemnym uznaniu Sakramentu Chrztu Œwiêtego.

4 W. Huber, Im Geist der Freiheit. Für eine Ökumene der Profile, Freiburg im Breisgau 2007, s. 12.
5 D. Bruncz,  Ekumeniczne fajerwerki ws. prymatu papieskiego, w: ekumenizm.pl z 15.11.2007 (dostêp

5.04.2011): www.ekumenizm.pl/article.php?story=20071115223113792. Por: Nie mo¿na narzucaæ papiestwa
i interkomunii z 20.07.2010 r.: www.ekumenizm.pl/article.php?story=20100720145424679 .

6 Ut unum sint 95 (UUS): „Jako Biskup Rzymu dobrze wiem – i stwierdzi³em to po raz kolejny w niniejszej
Encyklice – ¿e pe³na i widzialna komunia wszystkich Wspólnot, w których moc¹ wiernoœci Boga zamieszkuje
Jego Duch, jest gor¹cym pragnieniem Chrystusa. Jestem przekonany, ¿e ponoszê w tej dziedzinie szczególn¹ od-
powiedzialnoœæ, która polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekumenicznych d¹¿eñ wiêkszoœci chrzeœcijañ-
skich Wspólnot i na ws³uchiwaniu siê w kierowan¹ do mnie proœbê, abym znalaz³ tak¹ formê sprawowania pry-
matu, która nie odrzucaj¹c bynajmniej istotnych elementów tej misji, by³aby otwarta na now¹ sytuacjê”.

7 Por. M. Plathow, Papsttum als ökumenische Frage, w: „Oecumenica” 45, 2003, s. 33 n.
8 W ostatnich latach spod pióra teologów rzymskokatolickich wysz³o szereg fachowych publikacji, po-

dejmuj¹cych trud (re)interpretacji papiestwa. Oto niektóre z nich: W. Klausintzer, Das Papstamt im Disput
zwischen Lutheranern und Katholiken: Schwerpunkte von der Reformation bis zur Gegenwart, Innsbruck
1987; W. Klausintzer, Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische Zukunft,
Freiburg 2004; J. R. Quinn, The Reform of the Papacy (Ut Unum Sint), New York 1999; K. Schatz, Der
päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, Würzburg 1999.
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raæ Koœcio³y nierzymskokatolickie w okreœleniu ich stanowiska wobec pastoralne-
go wymiaru pos³ugi Piotrowej, w szczególnoœci po prze³omie Soboru Watykañskie-
go II i w œwietle wyzwañ, jakie stawia przed chrzeœcijañstwem sekularyzacja i glo-
balizacja. Od wydania Ut unum sint minê³o ju¿ 16 lat, jednak trudno mówiæ o spek-
takularnych owocach papieskiego zaproszenia. Niemniej jednak dyskusja, jak¹
ponownie rozpocz¹³ Jan Pawe³ II, trwa do dziœ i doczeka³a siê wielu powa¿nych
opracowañ pióra teologów, wywodz¹cych siê z ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich.

Poœród Koœcio³ów chrzeœcijañskich nazywanych w wielkim i poniek¹d meryto-
rycznie nies³usznym uproszczeniu Koœcio³ami protestanckimi, przez wiele wie-
ków panowa³o skrajnie pejoratywne nastawienie wobec papiestwa. Reformacja,
rozumiana jako dzie³o duchowej odnowy Koœcio³a Zachodniego, doœæ póŸno po-
pad³a w konflikt z instytucj¹ papiestwa. Jeszcze w 1531 roku Marcin Luter pod-
kreœla³, ¿e gotów jest papie¿a po stopach ca³owaæ, jeœliby ten przyzwoli³ na swo-
bodne g³oszenie Ewangelii. Radykalizacja nastrojów po obydwu stronach, rzym-
skiej i reformacyjnej, uwarunkowania zewnêtrzne zwi¹zane z ówczesnymi
wydarzeniami politycznymi, a tak¿e postêpuj¹cy proces konfesjonalizacji, spowo-
dowa³y, ¿e idea papiestwa zosta³a odrzucona przez zwolenników reform, a w lite-
raturze polemicznej, pamfletach i rycinach papie¿ i Rzym identyfikowani byli z
Antychrystem, Babiloñsk¹ Nierz¹dnic¹, ucieleœnieniem tego wszystkiego, co
wpycha Koœció³ Chrystusowy w rêce tego œwiata, a koniec koñców Szatana. Nie-
stety pogl¹d taki utrzymywa³ siê przez d³ugie wieki i z przykroœci¹ nale¿y odnoto-
waæ, ¿e wci¹¿ funkcjonuj¹ fundamentalistyczne wspólnoty, dla których XVI-
wieczny jêzyk polemiki pozostaje klasycznym œrodkiem komunikacji.

Koœcio³y ewangelickie bêd¹ce duchowymi spadkobiercami luterañskiej Refor-
macji doœæ szybko podjê³y dialog z Koœcio³em rzymskokatolickim równie¿ w tej
dra¿liwej sprawie. Zaœwiadcza o tym równie¿ Ut unum sint, które z jednej strony
odwo³uje siê do dziesiêcioleci pasjonuj¹cych rozmów, ale i na ró¿ne sposoby, do
dziœ stymuluje wewn¹trzluterañskie dyskusje nt. wspólnoty Koœcio³a. Zanim jed-
nak przejdziemy do luterañskich reakcji na papiesk¹ encyklikê, warto cofn¹æ siê
do czasów niezwykle ciekawych, w których pytanie z 1995 roku posiada³o doœæ
szczególny smak ekumenicznego prze³omu, rewolucyjnego wrêcz novum. By³o to
nied³ugo po zakoñczeniu obrad Soboru Watykañskiego II, kiedy wci¹¿ ¿ywy by³
soborowy entuzjazm. Pytania i propozycje podówczas wysuwane, s¹ dziœ ¿yznym
pod³o¿em dla interesuj¹cych i dalekowzrocznych ujêæ „problemu papiestwa”.

Zagadnienie papiestwa w oficjalnym dialogu luterañsko-rzymskokatolickim
pojawi³o siê podczas rozmów w ramach pi¹tej i szóstej rundy miêdzy obydwo-
ma wspólnotami w USA. W 1974 roku opublikowano dokument zatytu³owany
Prymat papieski i uniwersalny Koœció³9 , natomiast cztery lata póŸniej tekst

9 P. C. Empie, A. T. Murphy (red.), Papal Primacy and the Universal Church. Lutherans and Catholics
in Dialogue V (Minneapolis: Augsburg 1974).



DARIUSZ BRUNCZ

28

Urz¹d Nauczycielski i Nieomylnoœæ w Koœciele10 . Bardzo szybko dokumenty
sta³y siê przedmiotem miêdzynarodowych dyskusji, ale i wielu kontrowersji,
m.in. w ³onie amerykañskiego luteranizmu, który w latach 70. prze¿ywa³ doœæ
bolesny proces konsolidacji struktur koœcielnych, naznaczony niejedn¹
schizm¹11 . W ocenie niektórych teologów pierwszy raport z 1974 posiada³ o
wiele lepszy rezonans ni¿ póŸniejszy dokument z 1978 roku. Luterañski teolog
David S. Yeago uwa¿a, ¿e wynika³o to z lepszej jakoœci pierwszego tekstu oraz
z wewnêtrznych spraw Koœcio³a rzymskiego – przypomnijmy: rok 1978 to czas
ostrego sporu reprezentantów Urzêdu Nauczycielskiego z ks. Hansem Küngiem,
który podwa¿a³ nieomylnoœæ papiestwa12 . Obydwa dokumenty nie wypracowa³y
wprawdzie gotowych rezolucji ekumenicznych, które nale¿a³oby „tylko” zreali-
zowaæ, bo te¿ nie taki by³ ich cel, jednak dokona³y analizy idei papiestwa z
dwóch perspektyw oraz zaproponowa³y nowy styl myœlenia. Trudno zatem spro-
wadziæ dokumenty jedynie do protokó³u ró¿nic. Maj¹ one do zaoferowania coœ
wiêcej, poniewa¿, jak przekonuje Yeago, skierowa³y uwagê Koœcio³ów na dwie,
niezmiernie istotne kwestie: zagadnienie papiestwa zosta³o ulokowane w hory-
zoncie szeroko rozumianej misji Koœcio³a Chrystusowego (œwiadectwo podzie-
lonego Koœcio³a wobec coraz bardziej indyferentnego œwiata), a ponadto
g³ównym osi¹gniêciem dokumentów by³o skierowanie sprawy papiestwa na
p³aszczyznê teleologii, a wiêc ju¿ nie samego pytania o sens papiestwa jako ta-
kiego, ale o jego wspó³czesne cele, mo¿liwoœci rozwoju i sposoby jego sprawo-
wania13 .

Jak ju¿ powiedzieliœmy, raporty nie wysuwaj¹ konkretnych propozycji zmian,
ale okreœlaj¹ kryteria, wed³ug których papiestwo mog³oby byæ znakiem chrzeœci-
jañskiej jednoœci – wœród nich znajduj¹ siê takie pojêcia jak: zasada uprawnionej
ró¿norodnoœci, zasada pe³nej kolegialnoœci oraz subsydiarnoœci. W tym kontekœcie
pojawiaj¹ siê te¿ inne zagadnienia w kontekœcie ekumenicznym, m. in. kwestia
autorytetu w Koœciele i problem nieomylnoœci. Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e tematy te
zajmuj¹ szczególne miejsce w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele Lumen gen-
tium oraz w teologii wspólnoty (teologia communio), która najpóŸniej od Soboru
Watykañskiego II zdominowa³a eklezjalne myœlenie w Koœciele rzymskokatolic-

10 P. C. Empie, A. T. Murphy (red), Teaching Authority and Infallibility in the Church. Lutherans and
Catholics in Dialogue VI (Minneapolis: Augsburg 1978, 1980).

11 D. Bruncz, Koœcio³y w Ameryce Pó³nocnej, „Zwiastun Ewangelicki” 2006 nr 3, s. 11-13. Podzia³y w
amerykañskim luteranizmie s¹ fenomenem doœæ dynamicznym. Najwa¿niejsz¹ schizm¹ w ostatnich dziesiê-
cioleciach jest powstanie w sierpniu 2010 roku Pó³nocnoamerykañskiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañ-
skiego, który wyodrêbni³ siê z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce (ELCA), najliczniejszej i
ekumenicznie najbardziej zaanga¿owanej denominacji luterañskiej w USA.

12 D. S. Yeago, The Papal Office and the Burdens of History: A Lutheran View, w: C. E. Braaten, R. W.
Jenson (red.), Church Unity & the Papal Office. An Ecumenical Dialogue on John Paul II’s Encyclical Ut
Unum Sint, Michigan/Cambridge 2001, s. 113.

13 Tam¿e, s. 101 n.
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kim14 , a nawet dialog rzymskokatolicko-luterañski czy rzymskokatolicko-staroka-
tolicki w ostatnich latach15 .

Powy¿sz¹ problematykê zawar³ w swojej encyklice Ut unum sint Jan Pawe³ II.
Co jednak pozosta³o z tych dokumentów oprócz kolejnego baga¿u spraw wci¹¿
nie za³atwionych? Dlaczego w podnios³ej atmosferze posoborowego prze³omu,
ekumenicznego zrywu w USA, ale tak¿e w krajach zachodnioeuropejskich doku-
menty te nie poci¹gnê³y za sob¹ konkretnych decyzji lub przynajmniej realnych
propozycji rozwi¹zañ?

Powodem – jak przekonuje D. Yeago – by³a b³êdna metodologia oraz niedo-
pracowana hermeneutyka ekumeniczna, wyra¿aj¹ca siê w przekonaniu, ¿e eku-
menizm jest przedsiêwziêciem, którego celem jest „unieszkodliwienie” zbyt
problematycznych zagadnieñ. To, co dzieli Koœcio³y sp³aszczano do hermetycz-
nych systemów, w których zrozumia³e pragnienie widzialnej jednoœci przeradza-
³o siê w misternie skonstruowan¹ budowlê, gro¿¹c¹ w ka¿dej chwili zawale-
niem, jeœli pytania stan¹ siê zbyt szczegó³owe, albo zbyt ogólne. Tymczasem,
jak uwa¿a Yeago, ekumenizm nie jest dialektycznym pojednaniem ró¿nych
struktur myœlowych w bardziej kompleksow¹ syntezê. O wiele bardziej ekume-
niczne starania powinny szukaæ pojednania wspólnot ¿yj¹cych w konkretnej
przestrzeni historycznej, nawet jeœli Koœcio³y oznajmiaj¹ i doœwiadczaj¹ prze-
zwyciê¿enia historii w eucharystycznej antycypacji Królestwa Bo¿ego na zie-
mi16 . Innymi s³owy: zagadnienie papiestwa jest czêœci¹ ekumenicznej polityki i
ka¿da dyskusja nt. alternatywnych sposobów sprawowania papiestwa wymaga
sporej pracy równie¿ i na tym gruncie. W œwietle dotychczasowych rozwa¿añ
nale¿y zapytaæ, czy Koœcio³y, w tym szczególnie Koœció³ rzymskokatolicki go-
towe s¹ na otwart¹ i szczer¹ dyskusjê, która zak³ada³aby pojednanie historycz-
nych rzeczywistoœci poprzez samoograniczenie w³adzy papiestwa i rzeczywiste,
soborowe sprawowanie kolegialnoœci biskupów, bêd¹cej jednym z kluczowych
tematów bilateralnego dialogu Koœcio³a rzymskokatolickiego z prawos³awnymi,
anglikanami, czy starokatolikami. Z kolei pod adresem Koœcio³ów luterañskich
nale¿a³oby skierowaæ pytanie, czy uznanie przez luteranów koniecznoœci, nawet
jeœli nie soteriologicznej, uniwersalnego nadzoru nad Koœcio³em, realizuj¹cego
siê w szerszej rzeczywistoœci ani¿eli wspólnota parafialna, czy Koœció³ krajowy,
nie by³oby panaceum na postêpuj¹cy w niektórych Koœcio³ach rozk³ad doktryny
na rzecz spo³ecznego zaanga¿owania Koœcio³a.

14 Por. A. J. Skowronek, Koœció³ w burzliwych czasach, Warszawa 2007, s. 93-132.
15 Por. D. Bruncz, Koœció³ jako koinonia zbawienia – luteranie i katolicy o Koœciele. Komentarz do do-

kumentu Koœció³ jako koinonia zbawienia: jej struktury i pos³uga z 10. rundy dialogu rzymskokatolicko-lu-
terañskiego w USA (2004),  „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 24  (2008),  nr 2 (63), s. 14-24.

 16 D. Yeago, dz. cyt., s. 99.
17 O sytuacji Koœcio³a Rzymskiego w dobie rewolucji francuskiej i narodzinach ultramontanizmu zob.:

M. Chaberek, Papie¿e wobec problemów teologicznych XIX wieku, Lublin 2009, s. 30-41.
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Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e idee, a nawet praktyczne aspekty kolegialnoœci
biskupiej w Koœciele rzymskokatolickim praktykowane by³y zarówno przed, jak i
po s³awetnym Soborze Watykañskim I, który og³osi³ dogmat o nieomylnoœci i pry-
macie jurysdykcyjnym biskupa rzymskiego. I tak w okresie na krótko przed rewo-
lucj¹ francusk¹17 , kiedy pontyfikat Piusa VI umacnia³ znaczenie papiestwa i zwal-
cza³ wszelkie przejawy gallikanizmu w Europie, w dalekiej Ameryce, gdzie z tru-
dem budowa³y siê struktury hierarchii rzymskokatolickiej, tolerowano kolegialne
koncepcje ustroju Koœcio³a, jak choæby pogl¹dy by³ego jezuity Johna Carrola, któ-
ry od 1789 roku jako pierwszy biskup Baltimore sta³ siê liderem amerykañskiego
katolicyzmu i optowa³ za ograniczeniem jurysdykcji papieskiej do kwestii ducho-
wych18 .

Powracaj¹c jednak do wspó³czesnoœci i encykliki Jana Paw³a II, nale¿y podkre-
œliæ, ¿e z ca³¹ powag¹ postawi³a ona pytanie o ekumeniczny wymiar papiestwa,
jednak wiele wskazuje na to, ¿e na odpowiedŸ bêdziemy musieli jeszcze d³ugo
poczekaæ. Luterañskie komentarze do encykliki by³y wprawdzie ¿yczliwe, jednak
w zdecydowanej mierze zachowa³y daleko id¹cy realizm – ks. dr Konrad Raiser,
ówczesny sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz jeden z najbar-
dziej cenionych ekumenistów na œwiecie, jasno stwierdzi³ w 1996 roku w wywia-
dzie dla „Tygodnika Powszechnego”, ¿e encyklika niewiele tutaj zmienia i papie¿
nie jest jeszcze gotów rozwa¿yæ konieczn¹ samorelatywizacjê swojego prymatu
tak, aby móg³ byæ on prawdziwie pierwszym wœród równych dla dobra ca³ego
Koœcio³a Powszechnego, a nie tylko rzymskokatolickiego19 .

Czy mo¿liwa jest zatem jakakolwiek strukturalna reforma papiestwa tak, aby
mog³o ono podj¹æ bardziej ekumenicznie wiarygodn¹, jak sugeruje Yeago20 , s³u¿-
bê dla jednoœci Koœcio³a, która nie by³aby uwik³ana w wewnêtrzn¹ politykê Ko-
œcio³a rzymskokatolickiego, wywo³uj¹c kolejne spiêcia lub byæ mo¿e nawet schi-
zmy w ³onie Koœcio³a rzymskiego? Warto zauwa¿yæ, ¿e encyklikê Ut unum sint,
skierowan¹ do biskupów Koœcio³a rzymskokatolickiego, nale¿y odczytywaæ
przede wszystkim jako wewnêtrzny dokument tego¿ Koœcio³a, st¹d te¿ zaprosze-
nie papie¿a do poszukiwania takiego sprawowania prymatu papieskiego, który w
bardziej pe³ny sposób by³by symbolem jednoœci i troski o apostolskie œwiadectwo
wyznawców Jezusa Chrystusa, jest te¿ pytaniem o wiele g³êbszym, bo zwi¹zanym
z tocz¹c¹ siê od wieków, w³aœnie w powi¹zaniu z instytucj¹ papiestwa, kwesti¹
koncyliaryzmu i kolegialnoœci w Koœciele. Jak skomplikowane jest to zagadnienie
pokazuje amerykañska dyskusja nad encyklik¹ Ut unum sint, której jednym z

 18 Por. J. Perszon, Ecclesia reformanda? Kolegialnoœæ Koœcio³a w posoborowej eklezjologii amerykañ-
skiej, „Scripta Theologica Thoruniensia” (10), Toruñ 2009, s. 42-53. Autor przedstawia m.in. pogl¹dy ekle-
zjologiczne amerykañskich biskupów, w tym bp. Francisa P. Kenricka, obecnych na Soborze Watykañskim I.

19 Pierwszy poœród równych, „Tygodnik Powszechny” nr 26 z 30 czerwca 1996, s. 12.
20 D. Yeago, dz. cyt., s. 110.
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owoców by³ program odnowy papiestwa zaproponowany w 1996 roku przez abp.
Johna R. Quinna. Wyst¹pienie hierarchy by³o apelem o kolegialnoœæ i subsydiar-
noœæ, a wskutek tego o odbiurokratyzowanie papiestwa i nadanie mu prawdziwie
ekumenicznego wymiaru, umo¿liwiaj¹cego otwarcie nowych horyzontów dialogu
wewn¹trz i poza Koœcio³em rzymskim21 .

Zarysowane powy¿ej trudnoœci uzasadniaj¹ wstrzemiêŸliwoœæ w formu³owaniu
nazbyt optymistycznych tez i postulatów. Trudno oczekiwaæ jakichkolwiek prze-
³omów w realizacji papieskiego zaproszenia22  dopóty, dopóki sprawa kolegialno-
œci w Koœciele, tak istotna nie tylko dla luteranów, ale w równym stopniu dla an-
glikanów, prawos³awnych i starokatolików, nie doczeka siê bardziej widocznego
œwiadectwa w Koœciele rzymskokatolickim. Nie sposób pomin¹æ jednak milcze-
niem wielkiej zas³ugi Jana Paw³a II i jego nastêpcy w podejmowaniu refleksji nad
zasad¹ kolegialnoœci w Koœciele23 .

Zarówno owoce dialogu luterañsko-rzymskokatolickiego na gruncie amerykañ-
skim, jak i europejskim, tak przed, jak i po og³oszeniu Ut unum sint, zwracaj¹
uwagê na szczególny fakt: teologia luterañska nie wyklucza mo¿liwoœci uznania
pos³ugi Piotrowej dla dobra ca³ego Koœcio³a Powszechnego, dostrzega nawet po-
¿ytki z takiej s³u¿by. Nie brakuje równie¿ opinii, mówi¹cych wrêcz o konieczno-
œci uznania pos³ugiwania Biskupa Rzymu przy wszystkich zastrze¿eniach w od-
niesieniu do XIX-wiecznego dogmatu o prymacie jurysdykcyjnym i nieomylnoœci
biskupa Rzymu, a tak¿e decyzji doktrynalnych podjêtych w XIX i XX wieku.

Jeden z czo³owych teologów luterañskich w USA, Carl E. Braaten, zaliczany
do teologicznego nurtu okreœlanego mianem ewangelickiej katolickoœci (evangeli-
cal catholicity), podkreœla, ¿e protestantyzm powinien przestaæ mówiæ o jednoœci
wy³¹cznie w kategoriach duchowych, poniewa¿ jednoœæ w Chrystusie nie jest ezo-
teryk¹, ale konkretn¹ rzeczywistoœci¹ w ¿yciu œwiata i Koœcio³a24 . Co wiêcej, w
odniesieniu do widzialnej jednoœci Koœcio³a Braaten mówi nawet o problemie

21 Chodzi o programowy referat abp. Johna Quinna (w latach 1977-1995 arcybiskup metropolita San
Francisco) wyg³oszony 29 VI 1996 r. w Oksfordzie o prymacie papie¿a. Wyst¹pienie The Exercise of the
Primacy. The Costly Call to Unity ponownie rozbudzi³o debatê miêdzy zwolennikami daleko id¹cych re-
form, nurtem zachowawczym, a zwolennikami centralizmu jako antidotum na rozpad Koœcio³a i rozmycie
ortodoksji. Zob. J. Perszon, dz. cyt., s. 314-336.

22 Istotne znaczenie ma równie¿ klimat ekumenicznej dyskusji, który po og³oszeniu przez papie¿a Bene-
dykta XVI konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus wzbudzi³ wœród chrzeœcijan nierzymskokatolic-
kich uzasadnione podejrzenia o nowej odmianie uniatyzmu. Por.: T. Ka³u¿ny  SCJ, Z. Kijas OFMConv,
Wspólnota anglikañska a ekumenia. Materia³y z konferencji poœwiêconej ruchowi ekumenicznemu, Uniwer-
sytet Papieski Jana Paw³a II, Kraków 2010. Zagadnienia poruszane koncentrowa³y siê wokó³ Konstytucji
apostolskiej Anglicanorum coetibus Benedykta XVI z 11 maja 2010 r.

23 W 2005 r. odby³ siê w Rzymie kolejny Synod Biskupów poœwiêcony Eucharystii, podczas którego
Benedykt XVI podj¹³ zagadnienie kolegialnoœci. Wprawdzie synod biskupów nie ma ¿adnej mocy decyzyj-
nej, to jednak pe³ni on istotn¹ funkcjê doradcz¹. Benedykt XVI od zawsze by³ zwolennikiem maksymalnie
mo¿liwego cedowania odpowiedzialnoœci za Koœció³ lokalny na episkopaty. Kolejny Synod odby³ siê w X
2008 roku i poœwiêcony by³ znaczeniu S³owa Bo¿ego w ¿yciu Koœcio³a.

24 C. E. Braaten, Mother Church. Ecclesiology and Ecumenism, Minneapolis 1998, s. 34.
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„herezji doketyzmu”, która nie ogranicza siê tylko do chrystologii, ale jak trucizna
wpada w obieg eklezjologicznych koncepcji25 .

Warto przypomnieæ, ¿e klasyczna eklezjologia luterañska nie ogranicza siê tyl-
ko do niewidzialnego, a dok³adnie, ukrytego Koœcio³a (Ecclesia abscondita), ale
wyraŸnie podkreœla, ¿e Koœció³ ten nie jest rzeczywistoœci¹ efemeryczn¹, niedo-
stêpn¹ dla cz³owieka, ale mo¿na go rozpoznaæ po znakach (notae), wœród których
znajduje siê równie¿ urz¹d duchownego26 . Tak¿e wspó³czesna teologia luterañska
przypomina zaniedbane w mrokach historii sakramentalne i wspólnotowe urze-
czywistnienie Koœcio³a, i stopniowo likwiduje naros³e w ci¹gu wieków nieporozu-
mienia zwi¹zane z eklezjaln¹ myœl¹ reformatora, a w szczególnoœci pokutuj¹cy
przez wieki mit Lutra jako „samotnego indywidualisty, który stan¹³ naprzeciw ca-
³ej tradycji”27 . Szczególnie interesuj¹ca jest w tym kontekœcie azjatycka recepcja
Lutrowej eklezjologii, co pokazuje amerykañski teolog Paul S. Chung, stwierdza-
j¹c: „U Lutra zauwa¿amy wspólnotê ukszta³towan¹ przez Ducha. Wed³ug Lutra,
communio ma podwójne znaczenie: zgromadzenie Ludu Bo¿ego oraz dynamiczn¹
partycypacjê w sakramentach Jezusa Chrystusa. Innymi s³owy, communio ma wy-
miar horyzontalny, ale i wertykalny. Sakrament odnosi siê w tym aspekcie do mi-
³oœci przemieniaj¹cej wszystkich. Koœció³ jako communio jest s³u¿¹c¹ wspólnot¹
poprzez nauczanie œwiata, z którym Bóg pojedna³ siê w Jezusie Chrystusie”28 .

25 Tam¿e.
 26 Eklezjologiczna myœl luteranizmu zaznacza, ¿e Koœció³ jest tworem Ewangelii, zgromadzeniem  wie-

rz¹cych/œwiêtych (communio sanctorum) ze wszystkich epok, narodów, konfesji, st¹d te¿ jego wiêŸ wynika z
czegoœ, czego nie mo¿na zobaczyæ, a co pozostaje niezmiennym fundamentem Koœcio³a – jest nim wiara w
Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy na przestrzeni wieków tê wiarê podzielali, prawdziwie nale¿¹ do Chry-
stusowego Koœcio³a, którego nie mo¿na ograniczyæ do widzialnych struktur. Do tego niewidzialnego Koœcio-
³a odnosz¹ siê atrybuty wyznawane w Credo: jednoœæ, œwiêtoœæ, katolickoœæ i apostolskoœæ Koœcio³a. Jednak
ten sam Koœció³ rozpoznawalny jest poprzez zewnêtrzne znaki (notae Ecclesiae): zwiastowanie Ewangelii
oraz sprawowanie sakramentów (Chrztu i Wieczerzy Pañskiej). Do  trzech, nadrzêdnych znaków Luter zali-
cza³ jeszcze w swoim piœmie O soborach i Koœciele (1539) w³adzê kluczy (odpuszczania i zatrzymywania
grzechów), urz¹d duchownego, modlitwê i nabo¿eñstwo, a na koñcu, jako siódmy znak przeœladowanie.
Liczba ta nie jest zamkniêta i w innych miejscach Luter rozszerza³ notae, przy czym g³ówny korpus stano-
wi¹ pierwsze trzy znaki. Por.: O. Bayer, Martin Luthers Theologie, 2. wyd., Tübingen 2004, s. 235 n.; W.
Härle, Dogmatik, 2. wyd., Berlin 2000, s. 569 n.; C. E. Braaten, R. W. Jenson (red.),  Marks of the Body of
Christ, Michigan/Cambridge, 1999; E. Martin Marty, Lutheran Questions, Lutheran Answers. Exploring
Christian Faith, Minneapolis 2007; M. Lienhard, Theologie für die Kirche: Lutherische Perspektiven, w:
Lutherische Kirche in der Welt, Jahrbuch des Martin-Luther Bundes, 55 (2008), s. 13-28.; M. Uglorz, Ekle-
zjologia w teologii Marcina Lutra. w: Teologia wiary – Teologia ks. Marcina Lutra i Ksi¹g Wyznaniowych
Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 2007, s. 217-233; P. Steinacker, Die Kennzeichen der Kirche: Eine
Studie zu ihrer Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität, Berlin/New York 1981.

27 N. H. Gregersen, Ten Theses on the Future of the Lutheran Theology. w: N. H. Gregersen,  B. Holm, T.
Peters, P. Widmann (red.): The Gift of Grace. The Future of Lutheran Theology, Minneapolis 2005, s. 3.
Tam¿e: „Teologia Lutra by³a kszta³towana przez tradycjê, któr¹ zreformowa³. Przy ca³ej swojej prowokacyj-
nej ostroœci i ekskluzywizmie, Luter rozumia³ swoj¹ teologiê jako bramê do uniwersalnej wiary chrzeœcijañ-
skiej (fides catholica)”.

28 P. S. Chung, An ecumenical legacy of Martin Luther and Asian Spirituality. w: The Gift of Grace, Min-
neapolis 2005, s. 301.
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Odnosz¹c siê do modnego w debacie poœród teologów rzymskokatolickich pojêcia
„hermeneutyka ci¹g³oœci i zerwania”, dotycz¹cego reform Soboru Watykañskiego
II i pontyfikatu Benedykta XVI29 , warto w kontekœcie eklezjologicznym odnieœæ
go do Lutra, a co za tym idzie, do eklezjologicznego ukierunkowania teologii lute-
rañskiej w ogóle. Jak przekonuje Dorothea Wendebourg, historia Reformacji jest
w swoim teologicznym proprium, obok wszystkich innych swych manifestacji i
konsekwencji, histori¹ „zerwania kontynuacji”; nie bez znaczenia jest tutaj plural-
na forma pojêcia (Kontinuitäten) w trosce o w³aœciw¹ kontynuacjê Koœcio³a w
wierze chrzeœcijañskiej, a wiêc w istocie zreformowanym katolicyzmem (Reform-
katholizismus): „Jest tak nie dlatego, ¿e Reformacja chcia³a kontynuacji, mimo i¿
dosz³o póŸniej do zerwañ z tradycj¹, ale gdy¿ decyduj¹ce zerwania z tradycj¹ w
doktrynie, rycie oraz strukturze koœcielnej po¿¹dane by³y jako droga kontynuacji
Koœcio³a”30 .

Dialog ekumeniczny, w który Koœcio³y luterañskie zaanga¿owane by³y od sa-
mego pocz¹tku, spowodowa³, ¿e we wspó³czesnej teologii luterañskiej, ale rów-
nie¿ protestanckiej w ogóle, bardziej ni¿ kiedykolwiek, analizowane s¹ tematy
dotycz¹ce urzêdów, episkopatu oraz mo¿liwoœci uniwersalnego nadzoru nad Ko-
œcio³em. Dowodem na to s¹ dokumenty wydane w ostatnich latach przez Œwia-
tow¹ Federacjê Luterañsk¹31 . Powy¿szy trend zwi¹zany jest ze specyfik¹ luterañ-
skiej eklezjologii, która nie waha siê przed relatywizowaniem w³asnych struktur
koœcielnych, szczególnie przez pryzmat wydarzenia Zmartwychwstania i Paru-
zji32 . W kontekœcie rozwa¿añ nt. prymatu Piotrowego prof. Braaten wpisuje siê w
papieski apel, stwierdzaj¹c, ¿e „ponownie zjednoczony Koœció³ przysz³oœci post¹-

29  Por. Z. Nosowski, Zrozumieæ nowoœæ. Benedykt XVI wobec II Soboru Watykañskiego.  „WiêŸ” 2010 nr
4, s. 18-29; P. Milcarek, Benedykt Liturg, „Christianitas” 44 (2010), s. 29-38; T. Terlikowski, Papieska kru-
cjata o duszê Europy. „Fronda“ 50 (2009), s. 25-52. Poœrednio zwi¹zan¹ z tematem jest ksi¹¿ka poœwiêcona
teologii Benedykta XVI napisana przez b. doktoranta Josepha Ratzingera. Zob. H. Verweyen, Joseph Ratzin-
ger – Benedikt XVI. Die Entwicklung seines Denkens, Darmstadt 2007.

30 D. Wendebourg, War Luther ein Reformkatholik? w: H. Medick, P. Schmidt (red.), Luther zwischen
den Kulturen, Göttingen 2004, s. 526. Tekst jest odpowiedzi¹ na krótk¹ analizê o tym samym tytule sformu-
³owan¹ przez erfurckiego biskupa rzymskokatolickiego Joachima Wankego (s. 517-522).

31 Pos³uga biskupia w ramach apostolskoœci Koœcio³a – Deklaracja z Lund. Œwiatowa Federacja Lute-
rañska – Wspólnota Koœcielna, Lund, Szwecja, 26 marca 2007, t³um. Karol Karski, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2008, z. 2 (63), s. 58-80. R. Boettcher, Leadership and Power in the Ministry of the Church.
A resource for discussion. The Lutheran World Federation, Department for Theology and Studies, Geneva
2007. Czwarta faza miêdzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-luterañskiego (1995-2006) by³a poœwiê-
cona apostolskoœci Koœcio³a. Polski przek³ad tego dokumentu ukaza³ siê w dwóch kolejnych zeszytach „Stu-
diów i Dokumentów Ekumenicznych”: 2010 nr 2 i 2011 nr 1-2.

32 Warto w tym miejscu przytoczyæ kontrowersyjn¹ wypowiedŸ Braatena, dotycz¹c¹ w³aœnie ‘luterañ-
skiej to¿samoœci’: C. A. Braaten, Principles of Lutheran Theology, 2. wyd., Minneapolis 2007, s. 57: „Lute-
ranizm nie jest w zasadzie Koœcio³em, ale ruchem. W swojej istocie nie jest niezale¿nym Koœcio³em, konku-
ruj¹cym z innymi denominacyjnymi Koœcio³ami. Jest on natomiast wyznaniowym ruchem, istniej¹cym w
trosce o reformowanie ca³ego Koœcio³a Jezusa Chrystusa poprzez kanon Ewangelii. Eklezjalne, organizacyj-
ne struktury luteranizmu s¹ przejœciowymi ramami, gotowymi znikn¹æ, jak tylko ich prowizoryczne cele zo-
stan¹ zrealizowane.”
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pi m¹drze, wybieraj¹c kontynuacjê zarówno papieskiego oraz episkopalnego (bi-
skupiego) pos³ugiwania – nie dlatego, ¿e jest to jedynie mo¿liwa droga dla Ko-
œcio³a, aby wype³niæ swoj¹ misjê, ale dlatego, ¿e te struktury najlepiej s³u¿¹ jako
reprezentacyjne znaki ci¹g³oœci Koœcio³a z Jezusem Chrystusem i aposto³ami”33 .

Wprawdzie Braaten, a wraz z nim tak¿e inni teolodzy luterañscy34 , podkreœlaj¹
zasadnicz¹ mo¿liwoœæ uniwersalnego, Piotrowego pos³ugiwania dla Koœcio³a Po-
wszechnego, to jednak trudno nie dopatrzeæ siê powa¿nych ró¿nic w rozumieniu
istoty papiestwa i jego funkcji dla jednoœci Koœcio³a. Encyklika Ut unum sint
przypomina nauczanie Koœcio³a rzymskokatolickiego o papiestwie, mówi¹c o Bi-
skupie Rzymu jako trwa³ym, widzialnym Ÿródle i fundamencie jednoœci Koœcio³a
(UUS 88). Papie¿ przywo³uje biblijn¹ interpretacjê swoich roszczeñ i podkreœla,
¿e pos³uga Biskupa Rzymu nie jest tylko efektem procesu historycznego, ale wy-
nika z woli Bo¿ej dla Koœcio³a i jest warunkiem jego jednoœci. Z kolei dla teologii
luterañskiej nie jest mo¿liwe zaakceptowanie tej optyki, poniewa¿ papiestwo, jak-
kolwiek mo¿e byæ po¿yteczne i po¿¹dane dla jednoœci Koœcio³a, nie jest w ¿ad-
nym wypadku jej warunkiem. W teologii ewangelickiej jednoœæ Koœcio³a nie
mo¿e byæ zagwarantowana przez urz¹d, ale jedynie poprzez uczestnictwo w ¿ywej
Ewangelii, któr¹ jest sam Chrystus, trwanie w nauce apostolskiej, której zasad-
nicz¹ i jednoczeœnie wystarczaj¹c¹ do zbawienia treœci¹ jest Ukrzy¿owany i Zmar-
twychwsta³y Odkupiciel. Nie oznacza to w ¿adnym wypadku redukcjonistycznego
podejœcia do z³o¿onego problemu wspólnoty i jednoœci, ani tym bardziej jej spiry-
tualizacjê. Luterañska teologia otwiera szerok¹ przestrzeñ dyskusji nad papie-
stwem, jednak niemo¿liwe jest uznanie pogl¹du strony rzymskokatolickiej, i¿ pa-
piestwo jest lub powinno byæ warunkiem dla Una Sancta. W tym aspekcie Ut
unum sint zawiera w sobie za³o¿enie, którego akceptacja wydaje siê byæ co naj-
mniej trudna.

Nie zmienia to postaci rzeczy, ¿e pos³uga Piotrowa w Koœciele coraz bardziej
staje siê przedmiotem zainteresowania luterañskich teologów, bilateralnego dialo-
gu, tak¿e poza USA. Sztandarowym przyk³adem jest tutaj wa¿ny, aczkolwiek w
Polsce praktycznie nieznany dokument zatytu³owany „Sanctorum Communio. Ko-
œció³ jako wspólnota œwiêtych”35 . Zosta³ on wydany w 2000 roku przez mieszan¹
komisjê rzymskokatolickiej Konferencji Biskupów Niemieckich oraz w³adz Zjed-
noczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec (VELKD). W 6. roz-

33 C. A. Braaten Mother Church. Ecclesiology and Ecumenism , dz. cyt., s. 34.
34 W. Pannenberg, Papsttum als ökumenische Frage, München-Mainz 1979; E. Schlink, Die Vision des

Papstes. Ein ökumenischer Versuch Edmund Schlinks. w: Festgabe Fr. Mildenberger zum 60. Geburtstag,
Erlangen 1975; G. Wenz, Perspektiven reformatorischer Theologie in ökumenischer Absicht, Göttingen
2005.

35 Communio Sanctorum (CS) – Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Bilaterale Arbeitsgruppe der
Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands, Frankfurt am Main/Paderborn 2000. Dokument dostêpny jest równie¿ w Internecie: http://
www.dbk.de/stichwoerter/data/00585/index.html.
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dziale dokumentu sporo miejsca poœwiêcono w³aœnie pos³udze papie¿a. Na wstê-
pie autorzy przedstawiaj¹ biblijne, historyczne oraz dogmatyczne aspekty prymatu
Piotrowego. Krok po kroku dokument ukazuje z³o¿one powi¹zania idei prymatu z
historycznym papiestwem oraz ilustruje luterañsk¹ krytykê tej instytucji, a tak¿e
zmiany w jej postrzeganiu. I tak dokument stwierdza, ¿e we wspó³czesnej teologii
ewangelickiej istniej¹ nowe przemyœlenia dotycz¹ce papiestwa, które s¹ u³atwione
poprzez rozwój sytuacji w Koœciele rzymskokatolickim, np. poprzez ograniczenie
politycznej w³adzy Stolicy Apostolskiej, poprzez wewn¹trzkatolickie dyskusje nt.
papiestwa oraz poprzez sposób, w jaki papie¿e sprawuj¹ swój urz¹d36 . Co wiêcej,
autorzy wprost odnosz¹ siê do arsena³u reformacyjnej polemiki przeciwko papie-
stwu, stwierdzaj¹c, ¿e dotychczasowy dialog doprowadzi³ do tego, ¿e wypowiedzi
reformatorów, i¿ papie¿ jest Antychrystem, s¹ dziœ przedmiotem ubolewania37 .

W odró¿nieniu do wczeœniejszych dokumentów CS wysuwa konkretne propo-
zycje, równie¿ w przestrzeni koœcielno-prawnej, jak pos³uga papieska mog³aby
byæ konkretnie realizowana. Oparte s¹ one o wspomniane ju¿ w innym miejscu
kryteria kolegialnoœci oraz poszanowania synodalnych struktur Koœcio³ów lokal-
nych. Ogólnokoœcielna jednoœæ – stanowi §190 CS – by³aby soborow¹ wspólnot¹
wszystkich Koœcio³ów w pojednanej ró¿norodnoœci ze s³u¿¹cym ca³ej wspólnocie
Urzêdem Piotrowym. Pos³uga ta by³aby zatem pozbawiona centralistycznej mocy
prawnej, natomiast urz¹d nauczycielski Koœcio³a by³by sprawowany we wspólnej
odpowiedzialnoœci za przekazywanie prawdy Ewangelii. CS wyjaœnia równie¿, ¿e
powi¹zanie uniwersalnej pos³ugi Piotrowej z Biskupem Rzymu jest z przyczyn
historycznych bliskie, mimo wszystkich obci¹¿eñ na przestrzeni wieków, zachod-
niemu chrzeœcijañstwu.

Chrystusowe S³owa skierowane do aposto³a Piotra o utwierdzaniu braci w wie-
rze s¹ w tradycji luterañskiej rozumiane jako obietnica (promissio) Zbawiciela
skierowana do ca³ego Koœcio³a38 . Nie jest ona zadaniem jednego, ale poprzez
Chrzest Œwiêty zobowi¹zaniem dla wszystkich. Nie oznacza to, ¿e teologia ewan-
gelicka neguje szczególn¹ rolê, jak¹ pe³ni³ aposto³ Piotr, lecz jednoczeœnie zwraca
uwagê, i¿ pozycja Piotra w kolegium aposto³ów znacznie ró¿ni³a siê od tego, co
stanowi dziœ nieod³¹czny komponent rozumienia papiestwa, nawet przy pominiê-

 36 Tam¿e, § 183.
37 Tam¿e, § 186. W § 190 czytamy ponadto: „Krytyka reformatorów ma dla luterañskich Koœcio³ów

wci¹¿ miarodajne znaczenie, jednak widz¹ one dziœ kwestiê s³u¿by dla uniwersalnej jednoœci Koœcio³a w in-
nych uwarunkowaniach ani¿eli w okresie Reformacji.”

38 Por. Traktat o W³adzy i Prymacie Papie¿a, 23: „We wszystkich tych wypowiedziach Piotr reprezentuje
wspólnotê ca³ego zespo³u aposto³ów, jak to z samego tekstu wynika. Albowiem Chrystus nie zapytuje jedne-
go tylko Piotra, lecz powiada: ‘Wy za kogo mnie uwa¿acie?’ A ¿e tutaj jest powiedziane w liczbie pojedyn-
czej: ‘Tobie dam klucze’, ‘cokolwiek zwi¹¿esz’ – to znów gdzie indziej powiedziane jest w liczbie mnogiej:
‘Cokolwiek zwi¹¿ecie’ (Mat.18,18) oraz ‘Komukolwiek grzechy odpuœcicie...’ (Jan.20,23). Te s³owa
œwiadcz¹, ¿e wszystkim aposto³om na równi przekazane zosta³y, klucze i na równi wszyscy aposto³owie zo-
stali wys³ani.” Cyt. za: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999,  s. 361.
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ciu politycznego uwik³ania papiestwa i wszelkich zwi¹zanych z tym nadu¿yæ.
Uwzglêdniaj¹c jednak znaki czasów mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e teolo-
gia luterañska gotowa jest na dialog, tak¿e w tak zapalnej kwestii jak papiestwo
rozumiane nie jako prymat, ale pos³ugiwanie dla uniwersalnej jednoœci Koœcio³a.
Trudno jednak nie zauwa¿yæ, ¿e realizacja tego projektu nie jest tematem numer 1
na luterañsko-rzymskokatolickiej liœcie spraw do za³atwienia – o wiele istotniejsza
jest kwestia rozumienia urzêdu jako takiego.

Obserwuj¹c wewnêtrzny rozwój sytuacji w Koœciele rzymskim oraz w Koœcio-
³ach ewangelicko-luterañskich nie mo¿na mówiæ o rozstrzygniêciu kwestii pos³ugi
Piotrowej w ci¹gu najbli¿szych dekad. Niemniej jednak tocz¹ce siê dyskusje –
niestety poza Polsk¹ – ukazuj¹ ciekawe perspektywy dla teologii ekumenicznej.
Warto na zakoñczenie wskazaæ na najnowszy dokument luterañsko-rzymskokato-
lickiego dialogu poœwiêcony zagadnieniu papiestwa. Rzymskokatolicko-luterañ-
ska Grupa z Farfa Sabina, w sk³ad której wchodzi 14 teologów/teolo¿ek obydwu
tradycji ze Skandynawii, Niemiec, Francji i W³och, przez piêæ lat zajmowa³a siê
ekumenicznym projektem zatytu³owanym Wspólnota Koœcio³ów oraz Urz¹d Pio-
trowy. Luterañsko-katolickie zbli¿enia39 . Miejscem obrad by³o po³o¿one nieopodal
Rzymu Miêdzynarodowe Centrum Brygidek prowadzone przez zgromadzenie
sióstr Najœwiêtszego Zbawiciela œw. Brygidy. Efektem intensywnej pracy teolo-
gicznej by³o opublikowanie na pocz¹tku 2011 roku obszernego raportu, który ana-
lizowany jest obecnie przez teologów zajmuj¹cych siê ekumenizmem. Dokument
podejmuje w perspektywie historyczno-dogmatycznej oraz ekumenicznej wspo-
mniane ju¿ kontrowersje zwi¹zane z uznaniem papiestwa i mo¿liwoœci nowej in-
terpretacji pos³ugi Piotrowej w œwietle dotychczasowego dialogu oraz aktualnego
kontekstu ekumenicznego. Inn¹ niezwykle istotn¹ i nowatorsk¹ publikacj¹, podej-
muj¹c¹ w wielu aspektach zarysowan¹ w niniejszym tekœcie problematykê jest
praca doktorska ks. Thorstena Maaßena zatytu³owana „Rozumienie ekumenizmu
Josepha Ratzingera”40 . Autor analizuje znaczenie i rozwój idei ekumenicznej u
obecnego papie¿a, uwzglêdniaj¹c równie¿ dyskusje wokó³ pos³ugi Piotrowej.

Powy¿sze rozwa¿ania, nosz¹ce podtytu³ „luterañski komentarz” w ¿aden spo-
sób nie roszcz¹ sobie prawa do reprezentowania luterañskiej optyki w kontekœcie
polskich zmagañ ekumenicznych. S¹ one zbiorem refleksji, dotycz¹cych równie
pasjonuj¹cego, co kontrowersyjnego zagadnienia, którego odbiór na p³aszczyŸnie
teologii naukowej i teologiczno-praktycznej uzale¿niony jest w du¿ej mierze od
aktualnych uwarunkowañ ekumenicznych i koœcielno-politycznych ró¿nie ocenia-
nych przez poszczególne wspólnoty (np. zasygnalizowana konstytucja Anglicano-
rum coetibus). Pokazuj¹ one, ¿e koncepcja ekumenicznego papiestwa pozostaje

39 Gruppe von Farfa Sabina: Gemeinschaft der Kirchen und das Petrusamt. Lutherisch-katholische
Annäherungen, Frankfurt am Main 2011.

40 T. Maaßen, Das Ökumeneverständnis Joseph Ratzingers, KKR 56, Göttingen 2011.
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ciekaw¹ opcj¹ w procesie pojednania i zbli¿enia chrzeœcijan ró¿nych wyznañ, jed-
nak jest ona tylko jedn¹ z wielu opcji, a w dodatku budz¹c¹ wiele skrajnych emo-
cji – pocz¹wszy od entuzjastycznej aprobaty poprzez sceptyczn¹ obojêtnoœæ, a na
totalnym odrzuceniu skoñczywszy. Niemniej jednak warto œledziæ jej rozwój,
trwaj¹cy od co najmniej kilku dziesiêcioleci, dla lepszego zrozumienia nie tylko
rzymskich partnerów w dialogu ekumenicznym, ale i nas samych.
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Tadeusz J. Zieliñski

URZ¥D PAPIESKI W TRADYCYJNEJ
I EKUMENICZNEJ PERSPEKTYWIE
BAPTYSTYCZNEJ

Na rok 2009 przypad³a 400. rocznica zaistnienia baptyzmu.* Zaœ w roku 2010
bêdzie obchodzona 100. rocznica Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu,
która powszechnie jest uznawana za w³aœciwy pocz¹tek wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego. Oba jubileusze stanowi¹ dobry moment dla dokonania ca³oœcio-
wego przegl¹du wiary i praktyki baptystycznej w kontekœcie ekumenicznego za-
anga¿owania tej œwiatowej wspólnoty chrzeœcijañskiej. Wiernoœæ najlepszym ele-
mentom spuœcizny baptyzmu i gotowoœæ do przyjêcia elementów sprawdzonych
rozwi¹zañ spotykanych w innych tradycjach chrystianizmu, mo¿e s³u¿yæ umoc-
nieniu baptystycznych chrzeœcijan jako odpowiedzialnych cz³onków globalnej
wspólnoty ekumenicznej. Jednakowo¿ relacje, jakie baptyœci utrzymuj¹ z wierny-
mi Koœcio³a Rzymskokatolickiego rodz¹ w tym zakresie specyficzne wyzwania.
W tym obszarze baptyœci s¹ zmuszeni zrewidowaæ szereg g³êboko zakorzenionych
stereotypów i powinni znaleŸæ odwagê przemyœlenia szeregu podstawowych kwe-
stii teologicznych. Jedn¹ z nich jest baptystyczna percepcja papiestwa, która doty-
czy tak¿e jego teologicznego uzasadnienia.

Prezentowane wywody odnosz¹ siê do zagadnienia urzêdu papieskiego. Przy-
gotowano je nie tylko w celu ukazania tradycyjnego baptystycznego podejœcia do
papiestwa, ale tak¿e by wskazaæ obszary, w których baptyœci mogliby podj¹æ pró-
bê zmodyfikowania swojej postawy w tym wzglêdzie, w perspektywie przyjêcia
bardziej otwartego ekumenicznego podejœcia do kluczowych elementów to¿samo-
œci rzymskokatolickiej. Oczywiœcie jest to jeden z trudniejszych problemów obec-
nych na d³ugiej liœcie spraw dyskusyjnych zachodz¹cych miêdzy baptystami a
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rzymskimi katolikami. Nikt nie powinien oczekiwaæ ³atwych i szybkich rozstrzy-
gniêæ w tym zakresie, szczególnie z uwagi na fakt, i¿ papiestwo jest przedmiotem
kontestacji z perspektywy chyba wszystkich nierzymskokatolickich chrzeœcijan.
Jednak¿e dobra wola dialoguj¹cych partnerów, chrzeœcijañska cierpliwoœæ i up³yw
czasu mog¹ w korzystny sposób s³u¿yæ tej sprawie.

1. Tradycyjna baptystyczna postawa
wobec papiestwa

1.1. Podstawowe znamiona
baptystycznego podejœcia do papiestwa

Baptyœci jako spadkobiercy Reformacji angielskiej odziedziczyli ogóln¹ prote-
stanck¹ awersjê wobec papie¿y. Uto¿samiaj¹c siê z podstawowymi w¹tkami pro-
testanckiego zrozumienia Ewangelii, artyku³owali stanowcze obiekcje i zastrze¿e-
nia w stosunku do wielu elementów doktryny i duchowoœci Koœcio³a Rzymskoka-
tolickiego. Urz¹d papieski by³ przez nich postrzegany jako  kluczowy czynnik
zepsucia Koœcio³a Zachodniego. Id¹c szlakiem wytyczonym przez reformatorów i
innych autorów proweniencji protestanckiej, poprzez ponad dwa pierwsze stulecia
swego istnienia baptyœci popierali i kultywowali wœród siebie, zarówno w obsza-
rze teologii jak i ¿ycia spo³ecznego, uczucia wyraŸnie antykatolickie, czêsto uzy-
skuj¹c w zamian podobne nastawienie drugiej strony. Baptystyczna krytyka papie-
stwa prowadzona by³a w dwóch podstawowych postaciach. Pierwsza mo¿e byæ
uznana za postaæ popularn¹, przyjmuj¹c¹ kszta³t potocznej katechezy, odzwiercie-
dlonej przyk³adowo w kazaniach, lekcjach na grupowym studium Biblii czy krót-
kich pamfletach. Druga postaæ to forma akademicka, uzewnêtrzniona na kartach
podrêczników teologii i monografii naukowych. Ta ostatnia zwykle by³a bardziej
umiarkowana i zrównowa¿ona, i zasadniczo unika³a frontalnych ataków na urz¹d
papieski. Wydaje siê, ¿e druga po³owa XIX wieku przynios³a pocz¹tek tendencji
rewidowania doktrynersko antykatolickiego nastawienia obecnego w krêgach bap-
tystycznych. Zaistnienie wspó³czesnego ruchu ekumenicznego pog³êbi³o ten pro-
ces, tak i¿ wœród dwudziestowiecznych teologów baptystycznych mo¿na znaleŸæ

* Artyku³ jest polsk¹ wersj¹ referatu wyg³oszonego podczas posiedzenia Miêdzynarodowej Komisji do
Spraw Dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Œwiatowym Aliansem Baptystycznym odbytego w
dniach 14-18 grudnia 2009 r. w Rzymie.
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niema³¹ liczbê autorów traktuj¹cych zagadnienie papiestwa sine ira et studio
(„bez gniewu i stronniczoœci”). G³osy te, a tak¿e opinie osób otwartych na pewne
koncesje na rzecz pos³ugi papieskiej, zostan¹ wskazane w trzeciej czêœci niniej-
szego artyku³u.

1.2. Elementy papiestwa
w perspektywach baptystycznych

1.2.1. Eklezjologia baptystyczna
na tle eklezjologii rzymskokatolickiej

Papiestwo pojawia siê w baptystycznych wypowiedziach doktrynalnych zwy-
kle w kontekœcie rozwa¿añ eklezjologicznych. Wyjaœniaj¹c doktrynê Koœcio³a,
Ÿród³a z tego zakresu podkreœlaj¹ kolegialny lub wspólnotowy model baptystycz-
nego ustroju koœcielnego, co przyk³adowo wyra¿a jedna z najwczeœniejszych kon-
fesji (rok 1609):

“[K]oœció³ Chrystusa jest wspólnot¹ œwiêtych, ochrzczonych po wyznaniu
grzechu i wiary, wyposa¿onych w moc Chrystusa [...]. [K]oœció³ Chrystusa ma
w³adzê zwiastowania s³owa, sprawowania sakramentów, ustanawiania ministrów,
usuwania ich oraz w³adzê ekskomuniki; lecz ostateczn¹ instancj¹ s¹ bracia
wzglêdnie wspólnota Koœcio³a”1 .

Jako zwolennicy kongregacyjnego modelu koœcielnego, baptyœci czêsto prze-
ciwstawiali go hierarchicznej strukturze koœcielnej reprezentowanej przez Ko-
œció³ Rzymskokatolicki. Poniewa¿ ruch baptystyczny powsta³ we wczesnym
okresie demokracji zachodniej, oba zjawiska: baptyzm i demokracja, mog³y w
niektórych przypadkach wp³ywaæ na siebie wzajemnie2 . Etos demokratyczny
baptystów prowadzi³ ich do przekonania, ¿e Koœció³ Jezusa Chrystusa powinien
funkcjonowaæ w sposób demokratyczny i posiadaæ kszta³t eklezjologiczny prze-
ciwny systemowi rzymskokatolickiemu. Pozostaj¹c pod wp³ywem takich myœli-
cieli jak nale¿¹cy do Po³udniowej Konwencji Baptystycznej teolog Edgar Young
Mullins (1860-1928), baptyœci ujmowali sw¹ eklezjologiê w kategoriach demo-
kratycznych:

„Ka¿da forma ustroju koœcielnego inna ni¿ demokracja w jakiœ sposób ograni-
cza panowanie Chrystusa. Mam na wzglêdzie bezpoœrednie [Jego] panowanie.
W Nowym Testamencie nie wystêpuje panowanie poœrednie. Monarchia ekle-

1 Short Confession of Faith in XX Articles by John Smith, [w:] William L. Lumpkin (red.), Baptist Con-
fessions of Faith, Valley Forge: Judson Press, 1969, s. 101.

2  Baptyœci i luteranie w dialogu: Poselstwo do naszych Koœcio³ów. Raport Wspólnej Komisji Œwiatowe-
go  Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej (1990), SiDE 1996, z. 2 (38), s. 92 (nr 68).
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zjalna z cz³owiekiem jako g³ow¹ na czele radykalnie zmienia sam¹ istotê chrze-
œcijañstwa. Kongregacjonizm baptystyczny jest dok³adn¹ antytez¹ rzymskiej
hierarchii”3 .

To nastawienie antyhierarchiczne w szczególny sposób wyostrzy³o bapty-
styczn¹ krytykê papiestwa. Biblijna orientacja baptystów sk³oni³a ich do ca³o-
œciowej analizy rzymskokatolickich odwo³añ do Pisma Œwiêtego, wykorzysty-
wanych do uzasadnienia papieskich roszczeñ. Szczególne znaczenie mia³y tu
nastêpuj¹ce fragmenty Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza 16, 13-20,
Ewangelia £ukasza 22, 31-32 i Ewangelia Jana 21, 15-19. Katolicy znaleŸli w
nich biblijne wsparcie dla prymatu Biskupa Rzymu i to zasadniczo na ich bazie
dogmatycznie zdefiniowali elementy w³adzy papieskiej: powszechn¹ jurysdyk-
cjê i nieomylnoœæ papiesk¹. W szczególnoœci wykorzystali dwie metafory ska³y
i kluczy, u¿yte w s³owach Chrystusa wypowiedzianych do Aposto³a Piotra pod
Cezare¹ Filipow¹.

1.2.2. Metafora ska³y

Baptyœci interpretuj¹ pierwsz¹ z wymienionych metafor w ten sam sposób, co
wiêkszoœæ innych protestanckich komentatorów Ewangelii Mateusza. Typowy
baptystyczny wyk³ad tego passusu jest zwykle bliski nastêpuj¹cej wypowiedzi,
która zosta³a skierowana do szerokiego krêgu odbiorców:

„Czym by³a ska³a, na której Jezus obieca³ zbudowaæ swój Koœció³ (zob. Mt 16,
18)? Pytanie to stanowi³o przedmiot szerokiej dyskusji prowadzonej wœród chrze-
œcijan. Niektórzy g³osz¹, ¿e to Piotr by³ ska³¹, na której Jezus zbudowa³ swój Ko-
œció³. Baptyœci i inni protestanccy chrzeœcijanie nie akceptuj¹ tej interpretacji. Inni
odwo³uj¹ siê do wydŸwiêku wystêpuj¹cej w tym tekœcie gry s³ów. Greckie s³owo
t³umaczone jako »Piotr«, petros, odnosi siê do ma³ego kamienia wykorzystywane-
go jako materia³ budowlany. Kiedy Jezus rzek³, i¿ zbuduje swój Koœció³ na skale,
u¿y³ s³owa petra, które odnosi siê do wielkiej ska³y lub kamienia wêgielnego.
Zwolennicy tej interpretacji wierz¹, i¿ tekst odnosi siê do Chrystusa jako kamienia
wêgielnego, na którym jest wzniesiony Koœció³, i do Piotra, wespó³ z innymi wier-
nymi, jako do ma³ych kamieni bêd¹cych elementami budowli Koœcio³a. [...] Jesz-
cze lepszy sposób interpretacji podkreœla znaczenie Piotrowego wyznania, i¿ Je-
zus jest Chrystusem, jako ska³y na której Jezus postanowi³ zbudowaæ swój Ko-

3 Herschel H. Hobbs, E. Y. Mullins, The Axioms of Religion. Revised Edition, Nashville Tenn.: Broad-
man Press, 1978, ss. 92-93. Por. wypowiedŸ G. Truetta: „W opinii baptystów Nowy Testament wyraŸnie
uczy, ¿e Koœció³ Chrystusa jest nie tylko wspólnot¹ duchow¹, ale tak¿e czyst¹ demokracj¹, gdzie wszyscy
cz³onkowie s¹ równi, lokalny zbór wolny, i nie mo¿e on byæ poddany jakiejkolwiek zewnêtrznej kontroli.” –
George Truett, Baptists and Religious Liberty (May 16, 1920), [w:] Timothy and Denise George (red.), Tre-
asures from the Baptist Heritage, Nashville Tennessee: Broadman and Holman Publishers, 1996, s. 248.
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œció³. Koœció³ ten jest zbudowany na wyznaniu Chrystusowego Synostwa, a ludzie
przyjmuj¹cy tê prawdê o Nim tworz¹ Jego Koœció³”4 .

1.2.3. Metafora kluczy

Druga metafora podnosi znacznie wiêksz¹ liczbê spraw ni¿ metafora poprzed-
nia, gdy¿ w Koœciele Rzymskokatolickim jest ona wykorzystywana nie tylko do
uzasadniania roszczeñ papieskich, ale tak¿e szczególnej w³adzy kap³añstwa mini-
sterialnego (pod któr¹ to nazw¹ jest znane od Drugiego Soboru Watykañskiego) i
sakramentu pokuty (powi¹zanego zwykle z tzw. spowiedzi¹ uszn¹). Cytowany ni-
¿ej autor baptystyczny, komentuj¹cy fragment z Ewangelii Mateusza, wykorzystu-
je okazjê, by podj¹æ kwestiê istoty i granic poprawnego sprawowania chrzeœcijañ-
skiego urzêdu nauczaj¹cego i w³adzy dyscyplinarnej Koœcio³a chrzeœcijañskiego.
WypowiedŸ ta mo¿e byæ przydatna w dalszych rozwa¿aniach na temat eklezjolo-
gii baptystycznej.

„»Klucze królestwa niebios« przedstawiaj¹ przeto co najmniej w³adzê zwiasto-
wania Ewangelii Chrystusa (por. Mt 16, 16) i co za tym idzie otwierania bramy
królestwa niebios i wpuszczania tam ludzi. Piotr u¿y³ tej w³adzy po raz pierwszy
zwiastuj¹c Ewangeliê w dzieñ Piêædziesi¹tnicy (Dz 2, 14-42). Inni aposto³owie
równie¿ otrzymali tê w³adzê w pierwszorzêdnym znaczeniu [...]. W konsekwencji
wszyscy wierz¹cy otrzymali ów »klucz« w sensie drugorzêdnym, gdy¿ wszyscy
oni mog¹ dzieliæ siê Ewangeli¹ z innymi i w ten sposób otwieraæ królestwo nie-
bios doñ wstêpuj¹cym. Istniej¹ […] przes³anki wskazuj¹ce, i¿ w³adza kluczy obej-
muje tutaj równie¿ w³adzê sprawowania dyscypliny w Koœciele [...]. Jednak w³a-
dza kluczy w odniesieniu do dyscypliny koœcielnej nie jest nieograniczona. Mo¿na
j¹ stosowaæ w odniesieniu do prawdziwego grzechu (por. Mt 18, 15), grzechu w
rozumieniu przyjêtym w S³owie Bo¿ym. Koœció³ nie posiada w³asnego w³adztwa
do stanowienia, co jest moralnie dobre czy z³e w sensie absolutnym, gdy¿ w³adza
okreœlania dobra i z³a nale¿y wy³¹cznie do Boga (zob. Rz 1, 32; 2, 16; 3, 4-8; 9,
20; Ps 119, 89; 142, 160; Mt 5, 18). Koœció³ mo¿e jedynie g³osiæ i nauczaæ tego,
co Bóg nakaza³ w swoim S³owie. W³adza kluczy nie mo¿e równie¿ oznaczaæ
w³adztwa odpuszczania grzechów w jakimkolwiek absolutnym sensie, poniewa¿
Pismo jasno stwierdza, ¿e czyniæ to mo¿e wy³¹cznie sam Bóg (Iz 43, 25; 55, 7;
Mk 2, 7. 10; Ps 103, 3; 1 J 1, 9). [...] Co za tym idzie, w³adza sprawowania dyscy-
pliny w Koœciele jest w³adz¹, która winna byæ wykonywana zgodnie z postano-
wieniami Pisma”5.

4 Roy T. Edgemon, The Doctrines Baptists Believe, Nashville Tenn.: Convention Press, 1988, s. 112.
5 Wayne Grudem, Systematic Theology. An Introduction to Biblical Doctrine, Leicester: Inter-Varsity

Press – Grand Rapids Mich.: Zondervan, 2000, ss. 889-891.
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1.2.4. Prymat Aposto³a Piotra

Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, i¿ baptystyczny wyk³ad przedmiotowego i innych
„passusów Piotrowych” Nowego Testamentu nie kwestionuje prymatu Aposto³a
Piotra w kolegium Dwunastu. Rola Piotra zdaje siê byæ w³aœciwie doceniona w
wypowiedziach baptystycznych. Podjêto w nich starania maj¹ce na celu zrekon-
struowania roli Kefasa w kontekœcie pos³ugi innych aposto³ów i przywódców ko-
œcielnych okresu poapostolskiego. Uczony baptystyczny Stanley Grenz (1950-
2005) pisze:

„Nowy Testament równowa¿y akcent po³o¿ony na wspólnocie ludzi z uzna-
niem zasadniczej roli przewodników koœcielnych. Ewangelia Mateusza i Dzieje
Apostolskie wyraŸnie podkreœlaj¹ prymat Piotra i znaczenie dwunastu aposto³ów.
Nie musimy uznawaæ papiestwa przyjmuj¹c, i¿ Jezus antycypowa³ przysz³¹ rolê
Piotra u pocz¹tków ustanowienia pierwotnego Koœcio³a. Piotr zapewni³ przy-
wództwo wspólnocie w Jerozolimie i zapocz¹tkowa³ zwiastowanie Ewangelii w
regionach poza miastem (Mt 16, 15-19). W podobny sposób Pawe³ okreœli³ klu-
czow¹ rolê przywódców Koœcio³a. Umieœci³ aposto³ów i proroków na czele listy
osób, które Bóg ustanowi³ w Koœciele (1 Kor 12, 27-28), chocia¿ precyzyjnie
zrównowa¿y³ to twierdzenie podobnym naciskiem po³o¿onym na wyposa¿enie
darami ca³ej wspólnoty (werset 7). [...] Wszak¿e Nowy Testament plasuje prymat
liderów w kontekœcie po³o¿enia równego akcentu na s³u¿ebnoœæ i pokorê jako
znaków prawdziwego przywództwa. Przywódcy nigdy nie powinni postrzegaæ
swych stanowisk jako Ÿród³a zarozumia³oœci lub jako sankcji dla dominowania
nad innymi. Powinni oni s³u¿yæ ludowi (Mk 10, 41-45), pos³uguj¹c mu jako paste-
rze i wzór – nigdy jako zwierzchnicy (1 P 5, 1-5)”6 .

Uznaj¹c rolê Ksiêcia Aposto³ów wyra¿on¹ w Biblii, zdecydowana wiêkszoœæ
autorów baptystycznych nie posz³a w œlad za katolickim twierdzeniem, i¿ pierwot-
na „pos³uga Piotrowa” zosta³a powierzona innym wyznawcom Chrystusa. Sta³e
podkreœlanie przez papie¿y, i¿ posiadaj¹ oni Boski mandat, sk³oni³o autorów bap-
tystycznych, podobnie jak i innych teologów protestanckich, do krytyki argumen-
tów historycznych wysuwanych na poparcie tezy o wczesnym ustanowieniu pa-
piestwa.

1.2.5. Historyczne uzasadnienie
apostolskiego pochodzenia papiestwa

Zakres niniejszej wypowiedzi nie pozwala na bli¿sz¹ analizê baptystycznego
toku myœlenia o zasadnoœci rzymskokatolickich dowodów na potwierdzenie histo-
rycznoœci istnienia papiestwa we wczesnym Koœciele. Ograniczmy siê do stwier-

6 Stanley Grenz, Theology for the Community of God, Carlisle UK: The Paternoster Press, 1994, s. 613.
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dzenia, i¿ baptyœci tradycyjnie kwestionowali tezê, i¿ rola pe³niona przez Piotra
zosta³a faktycznie przeniesiona na najwczeœniejszych biskupów Rzymu, oraz
w¹tpili, i¿ wskazani biskupi posiadali œwiadomoœæ pe³nienia papieskiej roli w
erze przedkonstantyñskiej. Autorzy baptystyczni raczej wyra¿ali przekonanie, i¿
papieskie roszczenia biskupów rzymskich, sformu³owane d³ugo po epoce apo-
stolskiej, potrzebowa³y legitymizacji, która zosta³a skonstruowana ex post.
Równie¿ domniemany proces przekazywania urzêdu papieskiego w pierwszych
wiekach by³ zwykle postrzegany przez baptystów jako bezpodstawna teza lub
„pobo¿ne ¿yczenie”7 . St¹d wœród baptystów mo¿e pojawiæ siê wahanie przed
uto¿samianiem „urzêdu papieskiego” czy „pos³ugi papieskiej” z „urzêdem Pio-
trowym” czy „pos³ug¹ Piotrow¹”. Zaprezentowane dalej tezy Augustusa Hopin-
sa Stronga (1836-1921) zwiêŸle przedstawiaj¹ typowe baptystyczne przekonania
dotycz¹ce relacji zachodz¹cych pomiêdzy Aposto³em Piotrem, biskupstwem
Rzymu i papiestwem:

“Po pierwsze – Chrystus nie udzieli³ Piotrowi najwy¿szej w³adzy […].
Po drugie – gdyby Piotr posiada³ tak¹ w³adzê, to nie ma dowodu, ¿e mia³ w³a-

dzê przekazania jej innym [...].
Po trzecie – nie ma definitywnego dowodu, ¿e Piotr by³ kiedykolwiek w Rzy-

mie, a tym bardziej, ¿e by³ biskupem Rzymu […].
Po czwarte – nie ma dowodu, ¿e Piotr mia³ wp³yw na ustanowienie biskupów

Rzymu jako swoich nastêpców [...].
Po pi¹te – jeœli Piotr mia³ wp³yw na ustanowienie kolejnych biskupów Rzymu,

to brakuje dowodów na ci¹g³¹ sukcesjê od jego czasów”8 .

1.2.6. Papie¿ jako widzialna g³owa
Koœcio³a chrzeœcijañskiego

Przytoczone wy¿ej passusy z Ewangelii sta³y siê podstaw¹ wielu innych nie
omówionych dot¹d roszczeñ papie¿y. Obejmuj¹ one w szczególnoœci twierdzenie,
i¿ papie¿ jest najwy¿sz¹ widzialn¹ g³ow¹ Koœcio³a Jezusa Chrystusa, co jest œciœle
zwi¹zane z pojêciem powszechnej jurysdykcji papie¿a oraz jego nieomylnoœci.
Tytu³ najwy¿szej g³owy posiada szczególne teologiczne konotacje i jako taki wy-
wo³a³ bardzo zasadnicze reakcje ze strony Koœcio³ów protestanckich, a poœród
nich, ze strony baptystów. Poœród gor¹czkowej polemiki czasów Reformacji, oma-
wiane roszczenie wywo³a³o po stronie protestanckiej radykalne reakcje. Poœród
ró¿nych wypowiedzi, urz¹d papieski zosta³ oskar¿ony o bycie narzêdziem Anty-

7 Nigel G. Wright, Free Church, Free State. The Positive Baptist Vision, Milton Keynes: Paternoster
Press, 2005, s. 172. porównaj tak¿e: ibidem, s. 259.

8 Augustus Hopkins Strong, Systematic Theology. A Compendium, Three Volumes in One, Valley Forge
Pa: Judson Press, 1993 (35. nak³ad), ss. 909-919.
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chrysta lub stolic¹ Antychrysta. W jeszcze bardziej radykalnych stwierdzeniach
nawet piastun tego urzêdu zosta³ okreœlony mianem Antychrysta.

Baptyœci negowali papieskie pretensje do widzialnego zwierzchnictwa w Ko-
œciele powszechnym, gdy¿ roszczenia te przeczy³y baptystycznej wierze w rów-
noœæ wszystkich zborów lokalnych i w ich bezpoœredni¹ odpowiedzialnoœæ wobec
Boskiej G³owy Koœcio³a, któr¹ jest jedynie Jezus Chrystus9 . Podkreœlaj¹c wolnoœæ
pojedynczych zborów od zewnêtrznego przymusu, autorzy baptystyczni nie mogli
zaakceptowaæ usytuowania wszelkiej najwy¿szej w³adzy koœcielnej w rêkach jed-
nego biskupa. St¹d w wielu wypowiedziach doktrynalnych publikowanych przez
baptystów mo¿na znaleŸæ wyraŸne zaprzeczenia istnienia jakiejkolwiek widzialnej
g³owy chrzeœcijañstwa, tak jak to stwierdzono w Wyznaniu wiary baptystów pol-
skich z 1930 roku: „Jedyn¹ i najwy¿sz¹ g³ow¹ zboru jest Jezus Chrystus [...]; Zbór
nie ma widzialnej ziemskiej g³owy”10 .

Znies³awiaj¹ce uto¿samianie papiestwa z Antychrystem sporadycznie pojawia-
³o siê literaturze antykatolickiej wydawanej przez radykalne krêgi baptystyczne.
Oficjalne stanowiska baptystycznych struktur denominacyjnych i innych instytucji
generalnie nie zawieraj¹ takich wypowiedzi. Godny uznania wyj¹tek od tej zasady
znaleŸæ mo¿na w kalwinistycznej konfesji baptystycznej z 1689 roku (jest to bap-
tystyczna adaptacja Westminsterskiego Wyznania Wiary)11 , gdzie w rozdziale 26
ustêp 4 czytamy, jak nastêpuje:

„Pan Jezus Chrystus jest G³ow¹ Koœcio³a, w której, z ustanowienia Ojca, sku-
pia siê w suwerenny sposób najwy¿sza wszelka w³adza udzielania powo³añ, usta-
nawiania, zarz¹dzania i porz¹dku w Koœciele; Papie¿ Rzymski nie mo¿e byæ w
jakimkolwiek sensie g³ow¹ Koœcio³a, lecz jest tym antychrystem, cz³owiekiem

9 „Jezus Chrystus jest Panem Koœcio³a. Koœció³ istnieje w pos³uszeñstwie wobec Jego przykazania, i nie
ma ¿adnej innej misji na ziemi poza wykonywaniem Jego woli. Nie powinien on tworzyæ ¿adnych zwi¹zków
z pañstwem, pozbywaj¹c siê którejkolwiek ze swoich funkcji lub przyjmuj¹c na siebie jakiekolwiek funkcje
ze strony w³adzy œwieckiej. W swym ustroju Koœció³ jest demokratyczny i autonomiczny. Ka¿dy zbór jest
wolny i niezale¿ny. ¯aden zbór lub grupa zborów nie ma ¿adnej w³adzy nad którymkolwiek innym zborem.
Jednak¿e wspó³praca w zakresie dzie³a chrzeœcijañskiego jest jedn¹ z najwiêkszych powinnoœci i przywile-
jów zborów Jezusa Chrystusa. Jednak urzeczywistniaj¹c j¹ nie tworz¹ one ani nie wprowadzaj¹ koœcielnoœci
cechuj¹cej siê funkcjami i w³adztwem zwierzchnim nad lokalnymi wspólnotami. Zasada dobrowolnoœci jest
nauk¹ Pisma odnosz¹c¹ siê zatem zarówno do indywidualnego chrzeœcijanina, jak i do lokalnych zborów.
Wszystkie dusze s¹ uprawnione do równych przywilejów w Koœciele, tak jak wszystkie zbory s¹ uprawnione
do równych przywilejów w Królestwie Bo¿ym.” – Edgar Young Mullins, Baptist Beliefs, 4th ed., Philadel-
phia-Boston: The Judson Press, 1925, ss. 64-65. Zob. równie¿: Nigel G. Wright, Free Church, Free State, ss.
128-129.

10 Wyznanie wiary baptystów polskich z 1930 roku, [w:] Przepisy prawne Koœcio³a Chrzeœcijan Bapty-
stów w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010, s. 165. Wersja angielska: Confession of Faith of the Bap-
tist Churches in Poland, [w:] G. Keith Parker (red.), Baptists in Europe. History and Confessions of Faith,
Nashville Tenn.: Broadman Press, 1982, s. 180.

11 Zob. John A. Leith, Westminster Confession of Faith, [w:] Donald K. McKim, David F. Wright (red.),
Encyclopedia of the Reformed Faith, Louisville, Ky: Westminster / John Knox Press – Edinburgh: Saint An-
drew Press, 1992, s. 393-394.
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grzechu, synem potêpienia, który wywy¿sza siê w Koœciele przeciwko Chrystuso-
wi i wszystkiemu, co jest Bogiem; Pan zniszczy go jasnoœci¹ swego przyjœcia
(Kol 1, 18; Mt 28, 18-20; Ef 4, 11; 2 Tes 2, 2-9)”12 .

Co ciekawe, dzisiejszy komentator cytowanego dokumentu, reprezentuj¹cy tê
sam¹ reformowan¹ (kalwiñsk¹) tradycjê baptyzmu, która by³a Ÿród³em przytoczo-
nego tekstu, dystansuje siê od twierdzenia z ustêpu 4, zaznaczaj¹c, ¿e jego opiniê
podziela wielu zdecydowanych zwolenników omawianego standardu doktrynalne-
go z 1689 roku13 . Jest to znacz¹ce zwa¿ywszy, i¿ mamy tu do czynienia z przed-
stawicielem nurtu baptyzmu, który sytuuje siê z dala od jakichkolwiek relacji eku-
menicznych z Koœcio³em Rzymskokatolickim.

1.2.7. Powszechna jurysdykcja papieska

Symboliczne okreœlanie papie¿a jako „g³owy” Koœcio³a eksplikowane jest
przede wszystkim w kategoriach powszechnej i bezpoœredniej jurysdykcji papie-
skiej. Oznacza ona, i¿ Biskup Rzymu posiada w³adzê rozstrzygania ka¿dej sprawy
w Koœciele, bez wzglêdu na jej rangê. Roszczenie to baptyœci uznaj¹ za szczegól-
nie kontrowersyjne, gdy¿ zdaje siê ono byæ podstaw¹ œcis³ego absolutyzmu reli-
gijnego, któremu protestantyzm i baptyzm w szczególnoœci postanowi³ siê sprze-
ciwiaæ. By³ on przez baptystów tradycyjnie postrzegany jako zagro¿enie dla naj-
cenniejszych dla nich wartoœci chrzeœcijañstwa: wiary w bezpoœrednie duchowe
panowanie Chrystusa14 , wolnoœæ indywidualnego chrzeœcijanina („kompetencja
duszy”), woluntaryzm religijny15 , wolnoœæ i kulturowy pluralizm lokalnych
wspólnot chrzeœcijañskich16 . Sprzeciwia siê on samej istocie Koœcio³a, któr¹ bap-
tyœci odkrywaj¹ w Nowym Testamencie:

„Czym jest ten Koœció³, o którym mówimy […]? Jest to wspólnota ochrzczo-
nych wierz¹cych, zjednoczonych w celu g³oszenia prawdy Chrystusowej, sprawo-
wania Jego ustanowieñ i kontynuowania Jego pos³ugi. Jego struktur¹ jest wzajem-
ne zrzeszenie siê; jego ustanowieniami – Chrzest i Wieczerza; jego funkcjonariu-
szami – pastorzy i diakoni; a jego wi¹¿¹cym credo – mi³oœæ do Boga i mi³oœæ do
ludzi. Wyliczone elementy organizacji Koœcio³a wskazuje Nowy Testament a poza
nimi nie ma tam ¿adnej sankcji dla skomplikowanej i z³o¿onej eklezjalnej struktu-
ry, któr¹ ustalono póŸniej, ani dla absolutnej w³adzy cz³owieka, któr¹ starano siê
narzuciæ. Aby Koœció³ by³ wierny swoim podstawowym zasadom, musi byæ de-
mokracj¹. Bezpoœrednia relacja ka¿dej duszy z Bogiem, koniecznoœæ wiary jako
przepustki do Królestwa oraz kap³añstwo i królowanie ka¿dego wierz¹cego –
wszystkie te elementy wymagaj¹ formy demokracji, w której Koœció³ winien pre-
zentowaæ siê przed œwiatem. Nie ma podstaw, by biskup lub papie¿ panowa³ nad
dziedzin¹ Boga. »Jeden jest wasz nauczyciel«, powiedzia³ Jezus, »a wy braæmi
jesteœcie«. (Mt 23, 8). Nie mo¿e byæ w ramach Koœcio³a opresyjnego kolegium
narzucaj¹cego pos³uszeñstwo jego wynios³ym twierdzeniom. »Nie sposób wy-
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obraziæ sobie usprawiedliwienia« powiada dr Mullins, »dla powierzania w³adzy
koœcielnej w rêce nieomylnego papie¿a czy kolegium biskupów. Demokracja jako
ustrój koœcielny jest nieuniknionym korelatem ogólnej doktryny o kompetencji
duszy w sprawach religii« (Axioms of Religion, s. 55)”17 .

Historyczna analiza papieskiego roszczenia do sprawowania powszechnej ju-
rysdykcji w ca³ym chrzeœcijañstwie prowadzi³a autorów baptystycznych do wnio-
sku, i¿ d¹¿enie to by³o Ÿród³em podzia³u wœród Koœcio³ów, czego dowiod³a schi-
zma roku 105418 .

1.2.8. Nieomylnoœæ papieska

Dogmat Pierwszego Soboru Watykañskiego o nieomylnoœci papieskiej zosta³
przyjêty w czasie, kiedy wielu protestanckich chrzeœcijan równie¿ zmaga³o siê
poszukuj¹c solidnego gruntu religijnej pewnoœci w obliczu rewolucji naukowej i
technologicznej XIX wieku. Niektórzy z nich stworzyli obóz fundamentalistycz-
ny, który pojêcie „nieomylnoœci” przypisa³ Biblii. Bardziej konserwatywni bapty-
œci uznaj¹ ten przymiotnik za pomocny w opisywaniu si³y autorytetu Biblii, jakim
cieszy siê ona wœród ewangelikalnych chrzeœcijan. Jednak¿e kategoria „nieomyl-
noœci” Koœcio³a, zarówno powszechnego jak i lokalnego (w tym oczywiœcie i
struktur denominacyjnych) jawi siê jako ca³kowicie obca w tradycji baptystycznej.

12 The Assembly or Second London Confession, [w:] William L. Lumpkin (red.), Baptist Confessions of
Faith, s. 286.

13 „Tez¹ ustêpu 4 jest przekonanie, ¿e Pan Jezus jest g³ow¹ czy najwy¿sz¹ w³adz¹ Koœcio³a powszechne-
go. [...] Wielu zdecydowanych zwolenników Konfesji z 1689 r. pow¹tpiewa w wartoœæ dogmatyzmu tego
ustêpu dotycz¹cego papie¿a jako antychrysta. Autor zalicza siê do nich. Jest to jedno ze stwierdzeñ, które
powinno byæ zasadnie usuniête z Konfesji. Jednak¿e tego rodzaju modyfikacja musi byæ dokonana nie ze
wzglêdu na os³abienie naszego przekonania dotycz¹cego odstêpczego po³o¿enia Koœcio³a Rzymu lub nie-
godnego i heretyckiego charakteru roszczeñ papie¿a, lecz z uwagi na egzegetyczne przeœwiadczenie, i¿
wskazane postanowienie Konfesji jest fa³szywe wzglêdnie pozbawione adekwatnej podstawy.” – Samuel E.
Waldron, A Modern Exposition of the 1689 Baptist Confession of Faith, 2nd ed., Darlington: Evangelical
Press, 1995, ss. 315-316.

14 „Bezpoœrednie panowanie w Koœciele nale¿y do Jezusa Chrystusa przez Ducha Œwiêtego. Nie uznaje
siê hierarchii.” – Confession of Faith of Romanian Baptist Churches, [w:] G. Keith Parker (red.), Baptists in
Europe, s. 222.

15 Zob. Voluntarism, [w:] William H. Brackney, Historical Dictionary of the Baptists, Lanham, Maryland
and London: The Scarecrow Press, Inc., 1999, ss. 437-438.

16 „Zbory Nowego Testamentu by³y wspólnotami demokratycznymi. [...] Ka¿dy by³ odrêbn¹ jednostk¹,
porz¹dkuj¹c¹ swoje sprawy w ramach procesu demokratycznego pod panowaniem Chrystusa. Bezkompro-
misowo walczy³y o podstawow¹ prawdê (Jud 3; por. Ga 1, 6-10; 2, 11-21). Ale z chrzeœcijañsk¹ mi³oœci¹
pozwala³y na ró¿nice w prezentowaniu prawdy (Flp 1, 15-18). Podczas gdy ka¿dy zbór zachowywa³ sw¹ in-
dywidualnoœæ, zbory wspó³pracowa³y w sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania, bez
rezygnacji ze swoich przekonañ.” – Herschel H. Hobbs, What Baptists Believe, Nashville Tenn.: Broadman
Press, 1964, s. 80.

17 Philip L. Jones, A Restatement of Baptist Principles, Philadelphia – Boston: American Baptist Publica-
tion Society, 1909, ss. 44-45.

18 Nigel G. Wright, Free Church, Free State, ss. 260, 121.
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Jak siê wydaje, czêœci¹ protestanckiej spuœcizny baptyzmu jest uto¿samienie siê –
ze wzglêdu na uznanie zasady Sola Scriptura – z pogl¹dem Marcina Lutra, i¿ na-
wet sobory ekumeniczne mog¹ siê myliæ19 . St¹d w tradycji baptystycznej „nie
wystêpuje twierdzenie o nieomylnoœci Koœcio³a, lecz o wolnoœci i odpowiedzial-
noœci w interpretacji Pisma z pomoc¹ Ducha Œwiêtego oraz w praktycznym jego
stosowaniu”20 . Jest zatem oczywiste, i¿ w nurcie takiej refleksji teologicznej, nie-
omylnoœæ papieska nie mo¿e zyskaæ uznania. Wed³ug wszelkiego prawdopodo-
bieñstwa ten sposób myœlenia nie ulegnie zmianie, nawet wobec faktu, i¿ papie¿e
nadzwyczaj rzadko stosuj¹ sw¹ w³adzê nieomylnego nauczania. Jak powiada wio-
d¹cy teolog baptystyczny: „Bêd¹c m¹drymi i troskliwymi przywódcami, papie¿e
byli ostro¿ni w kwalifikowaniu swych oficjalnych wypowiedzi jako g³oszonych
ex cathedra, gdy¿ raz orzeczone, rozstrzygniêcia te nigdy nie mog¹ byæ cofniête
ani zmienione”21 .

2. Wspó³czesna percepcja urzêdu papieskiego
w niebaptystycznych koœcio³ach protestanckich

Dialog ekumeniczny umo¿liwi³ bardziej otwart¹ wymianê pogl¹dów na temat
papiestwa pomiêdzy protestantami a katolikami. Zosta³a ona dodatkowo wzmoc-
niona przez pragnienie okreœlenia mo¿liwych modeli jednoœci ogólnoœwiatowej
wspólnoty chrzeœcijañskiej. W projektach takich nie sposób przeoczyæ rzymsko-
katolickiego przywi¹zania do urzêdu papieskiego. St¹d te¿ zagadnienie pos³ugi
papieskiej by³o rozpatrywane z ró¿nych perspektyw protestanckich i zosta³o
wprowadzone do szeregu bilateralnych i multilateralnych dialogów miêdzykonfe-
syjnych.

2.1. Historyczna ewolucja papiestwa

Podejmuj¹c zagadnienie papiestwa, partnerzy wspomnianych dialogów nie
uniknêli rozwa¿añ natury historycznej. Ewolucja pozycji papie¿y stanowi³a je-

19 Westminsterskie Wyznanie Wiary z 1647 r. w rozdziale 31 ustêp 3 g³osi: „Wszystkie synody czy sobo-
ry, pocz¹wszy od czasów aposto³ów, zarówno powszechne, jak i lokalne, mog¹ b³¹dziæ i wiele z nich b³¹dzi-
³o; co za tym idzie nie mog¹ byæ norm¹ wiary lub praktyki, lecz pomoc¹ w przypadku ich obu.” Ta prezbite-
riañska konfesja tradycyjnie mia³a znacz¹cy wp³yw na baptystyczn¹ wyobraŸniê teologiczn¹.

20 Nigel G. Wright, Free Church, Free State, s. 118.
21 Millard J. Erickson, Christian Theology, Grand Rapids Mich.: Baker Book House 1992, s. 1072.
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den z g³ównych w¹tków tej refleksji. W konwersacjach metodystyczno-katolic-
kich strony zgodzi³y siê, ¿e „od  po³owy trzeciego wieku [...], odnosz¹ce siê do
Piotra teksty zaczêto stosowaæ [...] do Biskupa Rzymu.”22  Praktyki takie formo-
wa³y czêœciowo teologiczne uzasadnienie dla pozycji, jak¹ biskupi Rzymu stara-
li siê osi¹gn¹æ w Koœciele powszechnym. Zespó³ ich d¹¿eñ w tym zakresie sta-
nowi³ roszczenie rzymskie, które by³o zasadniczo zdefiniowane przed up³ywem
pi¹tego wieku23 . Uznanie go przez Koœcio³y chrzeœcijañskie pierwszego tysi¹c-
lecia mia³o w niektórych przypadkach charakter ambiwalentny, a czasami powo-
dowa³o tarcia, zagra¿aj¹ce jednoœci poœród wspólnoty wiernych24 . Postawa i sta-
nowiska teologiczne niektórych papie¿y by³y niekiedy negatywnie postrzegane
w znacz¹cych czêœciach chrzeœcijañstwa. St¹d – jak to stwierdzono w raporcie z
dialogu luterañsko-katolickiego z 1981 roku – „W oczach luteranów papiestwo
zdawa³o siê t³umiæ g³oszenie Ewangelii, tworz¹c w ten sposób przeszkodê dla
widzialnej chrzeœcijañskiej jednoœci”25 . Ogólna sytuacja w XVI-wiecznym Ko-
œciele Zachodnim, za któr¹ papie¿e – ze wzglêdu na ich pozycjê kanoniczn¹ –
ponosili g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ, uzasadnia³a siln¹ opozycjê wzglêdem polity-
ki papieskiej. Reformatorzy protestanccy stali siê przywódcami antypapieskiej
reakcji, tak jak to siê sta³o w przypadku Marcina Lutra, w którego pismach pa-
pie¿ zosta³ odrzucony jako „Antychryst”26 .

Pojawienie siê ruchu ekumenicznego i oczywista metamorfoza papiestwa
po Drugim Soborze Watykañskim, pomog³y zrewidowaæ percepcjê Biskupa
Rzymu w niektórych Koœcio³ach protestanckich. Raporty z bilateralnych dialo-
gów ekumenicznych miêdzy katolikami a protestantami ró¿nych tradycji poka-
zuj¹, ¿e ta nowa sytuacja umo¿liwia konstruktywny dialog w sprawie dopusz-
czalnej pozycji Biskupa Rzymu w wyczekiwanej pojednanej wspólnocie chrze-
œcijan.

22 Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a. Raport Wspólnej Komisji Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiato-
wej Rady Metodystycznej, sesja czwarta 1982-1986, SiDE 1988, z. 2 (22), s. 74 (nr 53).

23 Ibidem, s. 73 (nr 51).
24 „[…] zarówno coraz intensywniejsze formu³owanie i realizowanie roszczeñ Rzymu, jak i energiczniej-

sze obstawanie przy nich przyczyni³y siê do powstania i utrzymania siê podzia³ów w chrzeœcijañstwie, naj-
pierw na Wschodzie, a potem i na Zachodzie” – ibidem, s. 74 (nr 54).

25 Urz¹d duchowny w Koœciele. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko/Ewangelicko-luterañskiej
(1981), [w:] K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.),  Bli¿ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-
2000, Lublin 2003, s. 266 (nr 73); Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a…,  SiDE 1988, z. 2 (22), s. 75
(nr 57).

26 Marcin Luter – œwiadek Jezusa Chrystusa. S³owo Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko/Ewangelicko-
luterañskiej z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra (1983),   [w:] K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.),  dz.
cyt., s. 277 (nr 15).
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2.2. Powszechna i bezpoœrednia
jurysdykcja Biskupa Rzymu

Poœród kluczowych zagadnieñ stanowi¹cych podstawê „kwestii papieskiej”,
problem prymatu Biskupa Rzymu pojawia siê na pierwszym planie dyskusji
ekumenicznych z protestantami. W Koœciele Katolickim prymat papie¿y zosta³
dogmatycznie i kanonicznie zdefiniowany w kategoriach ich jurysdykcji po-
wszechnej i bezpoœredniej. Wydaje siê, ¿e protestanccy uczestnicy tych rozmów
postanowili nie podejmowaæ wprost tych zagadnieñ. Luteranie i metodyœci, któ-
rzy wyrazili najwiêksz¹ otwartoœæ na papiestwo, zaprezentowali przekonanie, ¿e
obecny model urzêdu papieskiego mo¿e byæ zreformowany w œwietle perspekty-
wy stworzenia g³êbszej jednoœci z Koœcio³ami protestanckimi. Podejœcie to jest
widoczne w luterañskiej deklaracji z 1972 roku, w której czytamy: „Dlatego te¿
nie wykluczono, i¿ urz¹d papie¿a stanowiæ móg³by widomy znak jednoœci Ko-
œcio³ów, przy za³o¿eniu, ¿e zostanie on – drog¹ teologicznej reinterpretacji i
praktycznej zmiany swej struktury  – podporz¹dkowany prymatowi Ewange-
lii”27 . Stanowisko wyra¿one w 2006 r. przez metodystów idzie jeszcze dalej: „W
szczególnoœci, przy w³aœciwych gwarancjach, metodyœci mog¹ byæ gotowi do
przyjêcia pos³ugi Piotrowej sprawowanej kolegialnie w ramach kolegium bisku-
pów jako ostatecznej w³adzy decyzyjnej w Koœciele, przynajmniej w odniesie-
niu do zasadniczych spraw wiary”28 . Wspomniane „podporz¹dkowanie pryma-
towi Ewangelii” i „w³aœciwe gwarancje” to frazy, które mo¿na uznaæ za klauzu-
le wyra¿aj¹ce zastrze¿enia. Luteranie i metodyœci wyra¿aj¹ sw¹ gotowoœæ do
w³¹czenia urzêdu papieskiego (³¹cznie z jego prymatem) w rzeczywistoœæ przy-
sz³ego zjednoczonego na powrót chrzeœcijañstwa, lecz niekoniecznie wraz z
jego roszczeniami do powszechnej jurysdykcji29 . Obecny etap rozwoju ruchu
ekumenicznego ma takie znamiona, ¿e w³aœnie wspomniane wspólnoty prote-
stanckie zdecydowa³y siê odsun¹æ dyskusjê dotycz¹c¹ szczegó³ów roszczeñ pa-
pieskich do czasu otwarcia nastêpnego etapu w historii ekumenizmu, to znaczy
uznania przez Koœció³ Rzymskokatolicki wspólnot protestanckich za autentycz-
ne Koœcio³y. Katolicko-metodystyczny raport z 1986 r. zawiera w tym zakresie
wyraŸn¹ deklaracjê: „Komisja uzgodni³a, ¿e nie pozostawanie we wspólnocie  z
Biskupem Rzymu niekoniecznie wyklucza wspólnotê chrzeœcijañsk¹ z przyna-

27 Raport Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Studiów „Ewangelia a Koœció³” (1972), [w:] K. Kar-
ski, S.C. Napiórkowski (red.), dz. cyt., s. 61 (nr 66). – Urz¹d duchowny w Koœciele, tam¿e, s. 266 (nr  73).

28 The Grace given you in Christ: Catholics and Methodists reflect further on the Church, nr 213.
29 W toku dwustronnych konwersacji stwierdzono, ¿e w ramach przysz³ej potencjalnej roli papie¿a w

³onie zjednoczonego chrzeœcijañstwa, jego jurysdykcyjna funkcja jako Biskupa lokalnego (diecezjalnego)
Koœcio³a Rzymu i patriarchy Koœcio³a £aciñskiego odró¿niaæ siê bêdzie od funkcji jurysdykcyjnej w Koœcie-
le powszechnym. Por. Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a, SiDE 1988, z. 2 (22), s. 76 (nr 62).
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le¿noœci do Koœcio³a Bo¿ego [...].”30  Nale¿y dodaæ, ¿e relacje miêdzy Koœcio³a-
mi Rzymskokatolickim i Koœcio³ami prawos³awnymi s¹ faktycznym poœwiadcze-
niem tego stwierdzenia.

2.3. Nieomylny urz¹d nauczaj¹cy
biskupa Rzymu

Inny aspekt w³adzy papieskiej zdefiniowany przez Pierwszy Sobór Watykañ-
ski, a mianowicie nieomylnoœæ Biskupa Rzymu orzekaj¹cego w sprawach dok-
tryny i obyczajów ex cathedra, otrzyma³ w roku opisanych konwersacji podob-
nie zawê¿on¹ reakcjê ze strony protestanckiej co sprawa powszechnej jurysdyk-
cji papie¿y. Reprezentanci Koœcio³a Katolickiego wyjaœnili, ¿e w ich rozumieniu
„nieomylnoœæ papie¿a  jest jedn¹ z postaci, w jak¹  zosta³ wyposa¿ony Ko-
œció³”31 . W tej sprawie protestanccy partnerzy sformu³owali szereg zastrze¿eñ,
tak jak siê to sta³o w przypadku metodystycznej wypowiedzi przedstawionej w
toku dialogu bilateralnego, a odnosz¹cej siê do og³oszonych przez papie¿y do-
gmatów maryjnych z roku 1854 i 1950. Odnosz¹c siê do procesu formu³owania
doktrynalnych norm Koœcio³a, metodyœci stwierdzili, ¿e trudnoœæ sprawia im
„koncepcja, i¿ Biskup Rzymu mo¿e dzia³aæ w tym procesie w imieniu ca³ego
Koœcio³a”32 .

2.4. Papiestwo i ponownie zjednoczony
Koœció³ chrzeœcijañski

Dodatkowe œwiat³o na nowe podejœcie dzisiejszych protestantów do papiestwa
rzuci³y rozwa¿ania dotycz¹ce przysz³ego kszta³tu ponownie zjednoczonego
wzglêdnie pojednanego Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Wszystkie raporty z rozmów
pomiêdzy rzymskimi katolikami a reprezentantami tradycji protestanckich, które
podejmowa³y to zagadnienie, zawieraj¹ ideê soborowego modelu jednego ponow-
nie zjednoczonego Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Luteranie oczekuj¹ „przysz³ego

30  Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a, tam¿e, s. 75 (nr  56). Zob. znacznie wczeœniejsze stwierdzenie z
dokumentu katolicko-luterañskiego: „Kontrowersyjna pozosta³a pomiêdzy katolikami a luteranami kwestia,
czy prymat papie¿a jest dla Koœcio³a nieodzowny, czy te¿ stanowi w zasadzie jedynie funkcjê dopuszczaln¹.
Ale zgodzono siê, ¿e zagadnienie wspólnoty Wieczerzy Pañskiej i zagadnienie wzajemnego uznania urzêdu
niekoniecznie uzale¿niane byæ musz¹  od uzgodnienia pogl¹dów na sprawê prymatu”. – Raport Luterañsko-
Rzymskokatolickiej Komisji Studiów „Ewangelia a Koœció³” (1972),  [w:] K. Karski, S.C. Napiórkowski
(red.), dz. cyt., s. 61-62 (nr 67).

 31  Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a, SiDE 1988, z. 2 (22), s. 77 (nr 69).
32 Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a, tam¿e,  s. 78 (nr 73).
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soboru” ca³ego chrzeœcijañstwa33 . Sukcesorzy Reformacji szwajcarskiej zaœ
stwierdzaj¹: „Reformowani nigdy nie porzucili nadziei na zwo³anie uniwersalnego
soboru opartego  na autorytecie Biblii”34 . Metodyœci oczekuj¹ „nowych struktur
soborowych”35 . Oczywiœcie, tego rodzaju soborowa wspólnota chrzeœcijan jest nie
do pomyœlenia bez rzymskich katolików, co w konsekwencji wymaga uwzglêdnie-
nia urzêdu papieskiego. Dyskusje ekumeniczne pokazuj¹, ¿e forma tego rodzaju
akomodacji nie jest jeszcze jasna. Pewna forma prymatu w ramach struktury sobo-
rowej nie tylko nie jest wykluczona, ale – jak to wyrazili luteranie i metodyœci –
jest nawet oczekiwana. Pierwsi z wymienionych stwierdzili, ¿e s³u¿ba na rzecz
jednoœci ca³ego Koœcio³a jest zgodna z wol¹ Pana, lecz jej konkretna forma nie
zosta³a ustalona raz na zawsze. G³os metodystyczny brzmi podobnie: „Uniwersal-
ny prymat móg³by, byæ mo¿e, s³u¿yæ jako ognisko jednoœci ca³ego Koœcio³a i
dzia³aæ dla niej”36 . Tego rodzaju otwartoœæ stwarza przestrzeñ do dalszego dialogu
na temat przysz³ej integracji urzêdu papieskiego ze struktur¹ koœcieln¹ nierzym-
skokatolickich Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

3. Ekumeniczna odpowiedzialnoœæ baptyzmu
w kontekœcie papiestwa

Reformy wprowadzone w Koœciele Katolickim przez Drugi Sobór Watykañ-
ski zosta³y pozytywnie przyjête w krêgach baptystycznych. Przemiana urzêdu
papieskiego, jaka dokona³a siê w ramach tego procesu w wyraŸny sposób zmie-
ni³a percepcjê papiestwa wœród baptystów, g³ównie z uwagi na pos³ugê Jana
XXIII, Paw³a VI i Jana Paw³a II. W szczególnoœci d³ugi i dynamiczny pontyfi-
kat papie¿a Karola Wojty³y, z jego siln¹ obecnoœci¹ w mass mediach, przemówi³
do wyobraŸni baptystów, czyni¹c wielu z nich œwiadomymi korzystnych aspek-
tów pos³ugi papieskiej. Stanowcze œwiadectwo ostatnich papie¿y o wielu praw-
dach i wartoœciach Ewangelii pielêgnowanych przez znacz¹ce krêgi œrodowiska
baptystycznego wzmocni³o pragnienie wielu baptystycznych przywódców ko-

33 Urz¹d duchowny w Koœciele. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko/Ewangelicko-luterañskiej
(1981), [w:] K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.),  dz. cyt., s. 266 (nr  73).

34  Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a. Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki, druga
faza: lata 1984-1990, SiDE 2000, z. 2 (46), s. 120 (nr  142d).

35 Methodist-Roman Catholic Dialogue. The Word of Life: A Statement on Revelation and Faith – Sixth
Series (1991-1996), [w:]  J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch (red.), Growth in Agreement II. Reports and Agreed
Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998, Geneva 2000, s. 645 (nr 130).

36 Urz¹d duchowny w Koœciele,  nr 73. – Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a , nr  58.
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œcielnych i uczonych, by ponownie oceniæ d³ugo kultywowane tradycyjne w ich
œrodowisku pogl¹dy na papiestwo. Poniewa¿ zagadnienie papiestwa jest szcze-
gólnie z³o¿on¹ kwesti¹, której nie sposób rozstrzygn¹æ jednym posuniêciem, na-
le¿y nastawiæ siê na d³ugotrwa³y, mozolny proces znajdowania porozumienia w
tej szczególnej materii pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a innymi Ko-
œcio³ami chrzeœcijañskimi. Równie¿ w sferze relacji baptystyczno-rzymskokato-
lickich problem urzêdu papieskiego wymagaæ bêdzie cierpliwego podejœcia obu
stron, czemu powinna towarzyszyæ wola dostosowania ich pogl¹dów w tej spra-
wie do imperatywów Ewangelii. Po stronie katolickiej znaki owej otwartoœci
znalaz³y wyraz w encyklice papie¿a Jana Paw³a II z 1995 roku Ut unum sint, w
której Biskup Rzymu oœwiadczy³ sw¹ wolê ponownego rozwa¿enia szeregu
aspektów obecnej formy pos³ugi papieskiej. Po stronie baptystycznej równie¿
mo¿na dostrzec g³osy wzywaj¹ce do nowej oceny roli papie¿a w ca³ym chrze-
œcijañstwie. Niektóre z nich zawieraj¹ praktyczne postulaty dotycz¹ce dalszych
zachowañ baptystów w sprawie urzêdu papieskiego. Przedstawione dalej rozwa-
¿ania, odzwierciedlaj¹ce obecny stan debaty baptystycznej, ukazuj¹ niektóre su-
gestie wynikaj¹ce z przekonania, i¿ baptyœci, zobowi¹zani ekumeniczn¹ odpo-
wiedzialnoœci¹, powinni podj¹æ próbê znalezienia nowych sposobów staniêcia
wobec problemu papiestwa. Prezentowane s¹ z nadziej¹, ¿e mog¹ pomóc toro-
waæ drogê do bli¿szej wspólnoty chrzeœcijan baptystycznych i rzymskokatolic-
kich równie¿ w podejmowanej kwestii.

3.1. Eklezjalny charakter baptystycznych
koœcielnych struktur ponadlokalnych

Jednym z najwa¿niejszych kroków, które mog¹ spowodowaæ pog³êbienie eku-
menicznego zaanga¿owania baptystów w ogólnoœci, a jednoczeœnie s³u¿yæ budo-
wie bli¿szych wiêzi z katolickim skrzyd³em chrzeœcijañstwa, jest rozwój koœciel-
nego samozrozumienia wspólnoty baptystycznej. Odnosi siê to zw³aszcza po stro-
nie baptystycznej do koniecznoœci stopniowego uznawania eklezjalnego
charakteru ponadlokalnych instytucji baptystycznych, w tym struktur regional-
nych, krajowych i miêdzynarodowych. Mimo stanowczego kongregacjonizmu
wiêkszoœci baptystów, tworzenie ponadlokalnych instytucji odgrywaj¹cych klu-
czow¹ rolê w krzewieniu dzie³a Ewangelii jest integraln¹ czêœci¹ baptystycznej
wizji chrzeœcijañskiego ¿ycia wspólnotowego37 . Walter Thomas Conner (1877-
1952) wymienia elementy tej wizji w swych wywodach eklezjologicznych:

37 Baptist-Mennonite Theological Conversations (1989-1992), Baptist World Alliance – Mennonite
World Conference, [b. r. w.] s. 21.
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„Baptyœci s¹ demokratyczni w swym ustroju koœcielnym. Ka¿dy zbór lokalny
jest samorz¹dny i niezale¿ny w administrowaniu swoimi sprawami. Baptyœci nie
odnosz¹ pojêcia »koœció³« do którejkolwiek innej organizacji ni¿ lokalna kongre-
gacja, i uznaj¹ wszystkie komitety, stowarzyszenia i konwencje jako korporacje
stworzone dla prowadzenia sprawnej wspó³pracy i s³u¿enia rad¹ w sprawach le¿¹-
cych w obszarze wspólnych zainteresowañ zborów”38 .

Zdecydowana wiêkszoœæ baptystów nie potrafi sobie wyobraziæ praktyki ko-
œcielnej bez wymienionych ponadlokalnych elementów wspólnoty chrzeœcijañ-
skiej, st¹d w³aœciwym mo¿e byæ wyraŸne stwierdzenia ich statusu eklezjalnego.
Podejœcie to w oczywisty sposób znajduje wsparcie ze strony wnikliwego sta-
dium Nowego Testamentu, które dowodzi, i¿ Koœció³ pierwotny funkcjonowa³
równie¿ w ramach struktur miêdzyzborowych i ponadzborowych39 . Co ciekawe,
szereg mniejszych krajowych unii baptystycznych okreœla siê mianem „Koœcio-
³ów”, co mo¿na przyk³adowo zobaczyæ na polskim przyk³adzie (od roku
1945)40 . Charakter koœcielny mo¿e byæ przypisany nawet Œwiatowemu Alianso-
wi Baptystycznemu, z racji jego s³u¿by na rzecz struktur koœcielnych na p³asz-
czyŸnie kontynentalnej, krajowej a czasem nawet lokalnej, realizuj¹cemu po-
winnoœci w zakresie pos³ugi okreœlonej w Piœmie41 . Quasikoœcielny status
Aliansu jest ju¿ zreszt¹ faktem, chocia¿ wci¹¿ w niewystarczaj¹cym stopniu
stwierdzonym. Pomocny przyk³ad spodziewanego dalszego procesu w tym za-
kresie daje Œwiatowa Federacja Luterañska, rozwijaj¹ca siê we Wspólnotê Ko-
œcio³ów Luterañskich.

Baptystyczne uznanie eklezjalnego statusu jego w³asnych struktur denomi-
nacyjnych nie mia³oby na celu budowy autokratycznego ustroju Koœcio³a.
Nowa filozofia powinna siê opieraæ na zasadach wolnej (woluntarystycznej)
partycypacji, wzajemnego szacunku wobec podmiotów zaanga¿owanych, sta-
³ego dialogu partnerów, lojalnoœci wobec uzgodnionych i zaakceptowanych
ustaleñ. Innymi s³owy, przes³ank¹ udzia³u nie by³aby obawa przed znalezie-
niem siê poza wspólnot¹ poœrednicz¹c¹ w przekazywaniu ³aski nieosi¹galnej
gdzie indziej, gdy¿ zgodnie z baptystycznym zrozumieniem ¿adna struktura

 38 W. T. Conner, Christian Doctrine, Nashville Tenn.: Broadman Press, 1937, s. 266.
39 Nigel G. Wright, Free Church, Free State, s. 165-171.
40 Cf. Conversations Around the World. The Report of the International Conversations between the An-

glican Communion and the Baptist World Alliance, London, UK: The Anglican Communion Office, 2005,
s. 61.

41 Obecny sekretarz generalny Œwiatowego Aliansu Baptystycznego s³usznie pyta: „[C]zy nie potrzebu-
jemy ponownie przemyœleæ naszego zrozumienia ŒAB, by lepiej zniuansowaæ istotê naszego dobrowolnego
partnerstwa i wspó³pracy w ³onie globalnego ruchu baptystycznego?” – Neville Callam, Significance of BWA
as an Ecclesial Movement, „Baptist World” May 2008. Wczeœniej ni¿ zacytowana wypowiedŸ, koncepcjê
koœcielnego statusu ŒAB sformu³owa³ poprzedni sekretarz generalny ŒAB dr Denton Lotz. Zob. Ken Man-
ley, The Baptist World Alliance and Inter-Church Relationships, Falls Church, VA: Baptist World Alliance,
2003, s. 30.
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koœcielna nie mo¿e posiadaæ takiego statusu na zasadzie wy³¹cznoœci. Powo-
dem by³oby raczej chêæ znalezienia siê w ³onie troskliwej i empatycznej glo-
balnej koœcielnej wspólnoty, która stara siê byæ wierna Jezusowi Chrystusowi
jako jedynej g³owie Koœcio³a i stara siê to czyniæ wraz z innymi chrzeœcijañ-
skimi wspólnotami reprezentuj¹cymi pozosta³e tradycje konfesyjne. St¹d ce-
lem opisywanych d¹¿eñ nie by³oby formowanie struktur posiadaj¹cych hierar-
chiczn¹ jurysdykcjê nad wspólnotami w nich uczestnicz¹cymi, lecz raczej od-
powiedzialne forum, s³u¿¹ce – jak to okreœli³ Nigel G. Wright –
„wspólnotowoœci i wzajemnej troskliwej relacji”42 , posiadaj¹cych wszak¿e sil-
niejsze oœrodki przywódcze ni¿ znane obecnie. Funkcje przywódcze wspo-
mnianych struktur powinny byæ rozumiane w kategoriach kolegialnego nadzo-
ru (episcopé), nale¿¹cego do szeroko aprobowanego s³ownika ekumenicznego,
co czyni³oby wspólnotê baptystyczn¹ bardziej dostosowan¹ do proekumenicz-
nych nurtów chrystianizmu. Pragmatyczny charakter nowych struktur bapty-
stycznych determinowa³by ich otwartoœæ na dostosowanie siê do dalszych
zmian w powszechnych strukturach ogólnochrzeœcijañskiej jednoœci. Ich ela-
stycznoœæ43  znajdzie uzasadnienie w podstawowych baptystycznych przekona-
niach kongregacyjnych, które zak³adaj¹, i¿ lokalny zbór jest jedynym niezbêd-
nym elementem ¿ycia koœcielnego, podczas gdy inne struktury eklezjalne s¹
tworzone dla bene esse Koœcio³a powszechnego.

3.2. Dalsze formacja ekumeniczna
w ³onie ruchu baptystycznego

Od wielu dekad Œwiatowy Alians Baptystyczny krzewi wœród baptystów posta-
wê ekumeniczn¹. Mimo tych starañ, oddanie baptystów ekumenizmowi jest wci¹¿
zbyt ma³e. Znajduje to wyraz w naszym stosunku do Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego i zagadnienia papiestwa. Autentyczny ekumenizm opiera siê na realizmie i
uczciwoœci. Wymaga zdolnoœci do przedstawiania rzeczywistych przekonañ w
sposób szanuj¹cy innych, a tak¿e zdolnoœci do weryfikowania zasadnoœci w³asne-
go postrzegania partnerów ekumenicznych. Nale¿y stwierdziæ, ¿e pogl¹d przeciêt-
nego baptysty na papiestwo jest czêsto obci¹¿ony wieloma stereotypami, które
powinny byæ zast¹pione faktycznymi i zniuansowanymi danymi. Ze wzglêdu na
potrzebê s³u¿enia prawdzie, baptystyczni przywódcy koœcielni, teologowie i inne
osoby odpowiedzialne za nauczanie powinni podj¹æ starania maj¹ce na celu zre-

 42 Nigel G. Wright, Free Church, Free State, s. 44.
43 Wezwanie do dawania œwiadectwa o Chrystusie w dzisiejszym œwiecie. Raport z miêdzynarodowych

rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich (1984-1988), SiDE 1995, z. 1 (35), s. 61-62 (nr  23).
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widowanie tych wyobra¿eñ o Koœciele Rzymskokatolickim i papiestwie, które s¹
bardziej oparte na uprzedzeniach ni¿ na obiektywnych faktach i prawdziwej to¿sa-
moœci katolickiej. Zaœ uzasadnione baptystyczne zastrze¿enia teologiczne doty-
cz¹ce wiary i praktyki katolicyzmu powinny byæ wyra¿ane w jêzyku rzetelnoœci i
¿yczliwoœci.

3.3. Papiestwo i Sobór Ogólnochrzeœcijañski

Baptyœci podobnie jak niektóre inne Koœcio³y protestanckie zwykle wyra¿ali
sprzeciw wobec mo¿liwoœci organicznej jednoœci jako docelowej formy ogólno-
chrzeœcijañskiej wspólnoty. W tradycji baptystycznej k³adzie siê zwykle nacisk na
potrzebê „duchowej jednoœci”, i w tym znaczeniu zwykle interpretuje siê modli-
twê Jezusa z Ewangelii Jana 17. Jednakowo¿ jednoœæ duchowa powinna posiadaæ
wyraz widzialny, dlatego chrzeœcijañskie tradycje konfesyjne, w tym i baptyœci,
stoj¹ wobec pytania o mo¿liwy do zaakceptowania przysz³y model jednoœci pojed-
nanych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

Podstawowe przeœwiadczenia teologiczne ruchu baptystycznego mog³yby teo-
retycznie sankcjonowaæ modele jednoœci chrzeœcijañskiej, które opieraj¹ siê na
zasadzie jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci. Koncepcja ta mog³aby byæ urze-
czywistniona w formie „wspólnoty soborowej”, obejmuj¹cej ró¿ne tradycje chrze-
œcijañskie zgromadzone w oparciu o wspólnie uzgodnione instrumenty jednoœci.
Poniewa¿ udzia³ Koœcio³a Rzymskokatolickiego w takim systemie by³by warun-
kiem jego zaistnienia, jego architekci musieliby znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie
dotycz¹ce pozycji Biskupa Rzymu w przysz³ej wspólnocie soborowej. Wydaje siê,
¿e dla najbardziej ekumenicznie nastawionych baptystów44  jedynym godnym za-
akceptowania rozwi¹zaniem by³by Sobór Ogólnochrzeœcijañski „z papie¿em” lecz
nie „pod papie¿em”, jako rozwi¹zanie pragmatyczne a nie rozwi¹zanie de iure di-
vino45 .

Clark Pinnock, który poœród teologów baptystycznych wyrazi³ chyba najbar-
dziej entuzjastyczny g³os w sprawie pierwszorzêdnej roli Biskupa Rzymu w przy-
sz³ym zjednoczonym na powrót chrzeœcijañstwie, wymienia jednak szereg za-
strze¿eñ, które mog¹ byæ pomocne przy formowaniu ewentualnej wspólnoty sobo-
rowej:

44 Wielu g³êboko zaanga¿owanych ekumenicznie baptystów postrzega urz¹d papieski jako „niekoniecz-
ny” – Erich Geldbach, The Petrine Ministry and the Unity of the Church. A Baptist Perspective, [w:] J. F.
Puglisi (red.), The Petrine Ministry and the Unity of the Church, Collegeville Mn.: The Liturgical Press,
1999, s. 161.

45 Nigel G. Wright, The Petrine Ministry. Baptist Reflections, “Pro Ecclesia” Autumn 2004, s. 454. Tekst
ten jest czêœciowo przedrukowany w: Nigel G. Wright, Free Church, Free State, s. 257-269.
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„Oczywiœcie, papiestwo rzymskie stawia baptystów przed wieloma problema-
mi ze wzglêdu na bardzo stanowcze jego ukszta³towanie i ze wzglêdu na pewne
zachowania, jakich dopuœci³ siê w przesz³oœci. Na problemy te napotykaj¹ wszyst-
kie inne Koœcio³y, a nie tylko baptyœci. Papiestwo zachowywa³o siê w sposób he-
gemoniczny i wydaje siê byæ ukszta³towane w tak rygorystyczny sposób, by uza-
sadniæ ten rodzaj zachowania. Wraz z prawos³awnymi, sprzeciwiamy siê rzym-
skiemu centralizmowi. W³adztwo urzêdu musi mieæ Ÿród³o w wielu oœrodkach, a
nie tylko w jednym, musi pochodziæ od wielu przywódców, a nie tylko od jedne-
go. Oczekiwalibyœmy papiestwa, które prowadzi konsultacje i poszukuje konsen-
su. Musia³by to byæ kolegialny i przyjazny prymat, o którym pisa³ J. M. R. Tillard.
Nie chcemy papiestwa, które stoi na stanowisku, i¿ jest w stanie formu³owaæ osta-
teczne, nieomylne odpowiedzi we wszystkich kwestiach w oparciu o w³asne roze-
znanie i które przyjmuje, ¿e nigdy nie myli³o siê i nie mo¿e siê myliæ. Nie mo¿e
ono oczekiwaæ od baptystów poddania siê Koœcio³owi rzymskiemu w dawnym
stylu, który – mimo uznawania od Vaticanum II ³aski dzia³aj¹cej miêdzy nami –
nie potrafi uznaæ nas za pe³noprawnych chrzeœcijan, lecz obstaje przy wch³oniêciu
nas w ramy swej przewy¿szaj¹cej nas pe³ni. Papie¿, którego byœmy szanowali po-
winien przypominaæ postaæ opisan¹ trzydzieœci lat temu przez Hansa Kûnga w
jego ksi¹¿ce pt. Koœció³”46.

Teolog luterañski Oskar Cullmann w swej s³ynnej ksi¹¿ce Einheit durch Viel-
falt podj¹³ siê opisania g³ównych elementów ogólnochrzeœcijañskiego soboru eku-
menicznego47 . Zgodnie z jego pogl¹dem, wspólnota soborowa by³aby kierowana
przez organ kolegialny, z³o¿ony z delegatów tworz¹cych j¹ Koœcio³ów w liczbie
proporcjonalnej do bazy cz³onkowskiej, któr¹ reprezentuj¹. Papie¿ zajmowa³by w
tym organie czo³ow¹ pozycjê, jednak¿e bez uprawnieñ jurysdykcyjnych i sta³ego
prymacjalnego statusu48.

Idea Cullmannowska nie jest obca niektórym œrodowiskom baptystycznym. Ni-
gel G. Wright pisz¹c o wizji sprawowanego kolegialnie prymatu powszechnego
stwierdza: „[B]ior¹c pod uwagê to, i¿ jesteœmy spadkobiercami powa¿nej spuœci-
zny historycznej, nie jest mo¿liwe, by którakolwiek forma prymatu istnia³a bez
wsparcia i udzia³u Biskupa Rzymu, oraz, co istotne, innych posiadaj¹cych legity-
macjê historyczn¹ przywódców chrzeœcijañskich”49 . Wszak¿e odnosz¹c siê do od-
powiedzi Brytyjskiej Unii Baptystycznej na dokument Ut unum sint, ten sam autor
zauwa¿a, ¿e „brytyjscy baptyœci nie przewiduj¹, by Biskup Rzymu ani ¿aden in-

46 Clark Pinnock, Does Christian Unity Require Some Form of Papal Primacy?, “Journal of Ecumenical
Studies” Summer 1998 [wersja elektroniczna].

47 Oscar Cullmann, Einheit durch Vielfalt. Grundlegung und Beitrag zur Diskussion ûber die Möglichke-
iten ihrer Verwirklichung, Tûbingen 1986.

48 Ibidem, s. 116-117.
49 Nigel G. Wright, The Petrine Ministry. Baptist Reflections, “Pro Ecclesia” Autumn 2004, s. 463.
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nych przywódca œwiatowej wspólnoty [chrzeœcijañskiej] zajmowa³ na zasadzie
permanencji stanowisko pierwszego wœród równych”50 . Podejœcie takie mo¿na za-
sadnie postrzegaæ jako maksymaln¹ baptystyczn¹ koncesjê na rzecz roszczeñ pa-
pieskich w ramach procesu budowania widzialnej jednoœci miêdzy chrzeœcijanami
wszystkich tradycji.

Wniosek

Urz¹d papieski stanowi integraln¹ czêœæ to¿samoœci rzymskokatolickiej. Ponie-
wa¿ ruch ekumeniczny opiera siê na zasadzie poszanowania poszczególnych to¿-
samoœci i jednania ich w procesie dialogu i modlitwy, przedmiotem chrzeœcijañ-
skiej nadziei jest, ¿e w pewnym momencie historii kontrowersyjne zagadnienie
papiestwa zostanie rozstrzygniête dla dobra ca³ego Koœcio³a Jezusa Chrystusa.

50 Ibidem, s. 457.
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OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Genewa, Szwajcaria, 16-22 lutego 2011

Tradycyjnie wys³uchano na wstêpie sprawozdañ przewodnicz¹cego Komitetu
Naczelnego i sekretarza generalnego ŒRK.

Przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego ks. dr Walter Altmann, luteranin z Bra-
zylii, wypowiedzia³ siê na wstêpie, aby temat najbli¿szego Zgromadzenia Ogólne-
go, planowanego w paŸdzierniku 2013 roku  w Busan (Republika Korei), obejmo-
wa³ w sobie trzy elementy: jednoœæ, sprawiedliwoœæ i pokój. Koncentracja na tych
zagadnieniach jest konieczna, gdy¿ – jego zdaniem – wydarzenia, jak œwiatowy
kryzys finansowy i najnowsze próby demokratyzacji ¿ycia w krajach arabskich
„zwracaj¹ nasz¹ uwagê na ryzyka polityki, która narusza godnoœæ ludzk¹ i uciska
ca³e narody”. Przeto – zdaniem Altmanna – „usuniêcie ubóstwa, kampania prze-
ciw g³odowi i zobowi¹zanie do sprawiedliwoœci w miêdzynarodowych stosunkach
gospodarczych musi pozostaæ czêœci¹ programu ŒRK”.

Teolog brazylijski wezwa³ ŒRK do jeszcze wiêkszego uwzglêdnienia w po-
rz¹dku obrad „naszej troski o Bliski Wschód, szczególnie o Ziemiê Œwiêt¹”. Za-
apelowa³ o otoczenie szczególn¹ trosk¹ mniejszoœci chrzeœcijañskich w wielu kra-
jach Bliskiego Wschodu i zwróci³ uwagê, ¿e wysi³ki ŒRK przyczyniaj¹ siê do
„tworzenia i zachowania atmosfery wzajemnego respektu i wzajemnego uznania,
na bazie której mo¿na wcielaæ w ¿ycie pokój i sprawiedliwoœæ”. Takie wysi³ki s¹
te¿ wa¿ne w ramach ruchu ekumenicznego. Dlatego jest konieczne, ¿eby temat
Zgromadzenia Ogólnego mówi³ tak¿e o jednoœci. Jako podstawê biblijn¹ takiego
tematu poda³ tekst z Ewangelii Jana 17, 20-23. Tekst ten – doda³ – „wyra¿a lepiej
ni¿ ka¿dy inny, na czym polega nasze ekumeniczne powo³anie i nasze ekumenicz-
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ne zaanga¿owanie”. Poniewa¿ jednoœæ chrzeœcijan jest rzeczywistoœci¹ „w sercu
Boga”, przeto zadaniem Koœcio³ów  jest „pozostawanie w tej jednoœci i nie odda-
lanie od niej, nie sprzeciwianie siê Bogu i nie zrywanie wzajemnych stosunków”.

Dla norweskiego pastora luterañskiego ks. dr. Olava Fykse Tveita, wybranego
latem 2009 r. na stanowisko sekretarza generalnego, lecz wprowadzonego w urz¹d
dopiero na pocz¹tku 2010, obecne posiedzenie Komitetu Naczelnego by³o
pierwsz¹ okazj¹ do przedstawienia ca³orocznego raportu z dzia³alnoœci. Oœwiad-
czy³, ¿e zgromadzone doœwiadczenia wzmocni³y jego przekonanie, ¿e Koœcio³y s¹
wezwane, aby „stanowiæ jedno” – w swojej wierze, ale tak¿e w swoim praktycz-
nym zaanga¿owaniu na rzecz sprawiedliwego pokoju, który respektuje godnoœæ
wszystkich. ŒRK jest zarówno „globaln¹, ekumeniczn¹ wspólnot¹ Koœcio³ów
[…], której cz³onkowie s¹ zobowi¹zani do wzajemnego dzielenia siê swoimi po-
czynaniami”, jak równie¿ „organizacj¹  […], któr¹ utworzono w celu ustanawia-
nia koncyliarnych relacji miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi i wspierania ich
wspó³pracy”.

Do dziedzin, które – zdaniem Tveita – szczególnie le¿¹ na sercu ŒRK, jej Ko-
œcio³ów cz³onkowskich i innych partnerów, nale¿¹ stosunki miêdzyreligijne i dia-
log miêdzyreligijny, a tak¿e Koœcio³y i ludzie na Bliskim Wschodzie, zw³aszcza w
Jerozolimie i w Ziemi Œwiêtej. Wœród innych priorytetów Tveit wymieni³ pracê na
rzecz rozwoju, wspierania wspólnoty kobiet i mê¿czyzn w Koœciele i spo³eczeñ-
stwie, zmiany w Koœciele i œwiecie, które tworz¹ nowy „ekumeniczny krajobraz”,
i wreszcie sprawy zwi¹zane ze sprawiedliwoœci¹ i pokojem. Ostatnie dwa elemen-
ty tworz¹ te¿ punkt ciê¿koœci Miêdzynarodowej Ekumenicznej Konwokacji Poko-
jowej, która odbêdzie siê w maju 2011 roku w Kingston na Jamajce.  Tveit zakoñ-
czy³ swój formalny raport s³owami podziêkowania pod adresem Komitetu Naczel-
nego za udzielone wsparcie. „Ostatni rok by³ dla mnie najpracowitszym,
najintensywniejszym i najbardziej b³ogos³awionym rokiem mojego ¿ycia”.

Komitet Naczelny poœwiêci³ sporo uwagi dwom zagadnieniom: „Zmieniaj¹cy
siê krajobraz koœcielny i ekumeniczny” oraz „Stosunki miêdzyreligijne i wspó³-
praca miêdzyreligijna: d¹¿enie do sprawiedliwego pokoju”.

Pastor dr David Thompson ze Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego w
Zjednoczonym Królestwie stwierdzi³, ¿e „krajobraz” historyczny i kulturowy
wokó³ Koœcio³ów zmienia siê stale i doda³: „Pytanie brzmi: Jak reagujemy na to?”
Z kolei pastorka Jennifer S. Leath z Afrykañskiego Koœcio³a Metodystyczno-Epi-
skopalnego w USA postawi³a pytanie: „Jaka ekonomia trzyma nas razem w tej
strukturze ekumenii?” Nawi¹za³a przy tym do wspólnych greckich korzeni obu
pojêæ: „ekonomiczny” i „ekumeniczny”; oba wywodz¹ siê ze s³owa oikos, co
oznacza tyle co „dom” lub „gospodarstwo domowe”. Czy ŒRK jak gospodarka
œwiatowa zaakceptuje dominuj¹cy wp³yw Pó³nocy, czy te¿ stanie na stanowisku,
¿e trzeba respektowaæ wydziedziczonych? Zdaniem Leath  by³oby nie do zaakcep-
towania opowiedzenie siê za pierwszym modelem. W imieniu kobiet, m³odych lu-
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dzi i grup zintegrowanych na nowo z tradycyjnym ruchem ekumenicznym
oœwiadczy³a: „Nie bêdziemy [kosztem szerokiego partnerstwa] charyzmatycznym
szyldem tej Rady”, lecz zamiast tego  „ujawni siê oikos Boga”.

Gosbert Byamungu, wspó³przewodnicz¹cy Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a
Rzymskokatolickiego i ŒRK, okazywa³ optymizm uwa¿aj¹c, ¿e chrzeœcijañstwo
œwiatowe poradzi sobie z sytuacj¹, z któr¹ jest konfrontowane. W ostatnich piêæ-
dziesiêciu latach katolicy i ŒRK rozwinê³y stosunki, w których „miejsce nieufno-
œci i wrogoœci zajê³y zaufanie i przyjaŸñ”. Dzisiaj „wyzwanie dla nas polega na
tym, by jednoœæ w kwestiach doktrynalnych przemieniæ we wspólne œwiadectwo i
wspóln¹ s³u¿bê”.

Arcybiskup Nareg Alemezian z Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego w Liba-
nie mówi³ o swoim doœwiadczeniu na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach.
Wezwa³ do widzialnej jednoœci Koœcio³a w jego s³u¿bie na rzecz migrantów, w
pracy misyjnej i w stosunkach miêdzyreligijnych, jak te¿ w postêpowaniu z licz-
nymi wyzwaniami globalizacji. W szczególnoœci apelowa³ do Koœcio³ów cz³on-
kowskich, by „wspólnotê ŒRK prze¿ywa³y szerzej ni¿ jest to mo¿liwe w czysto
instytucjonalnych ramach” i anga¿owa³y siê na rzecz „ruchu modlitwy z Chrystu-
sem jako centrum”.

Wielu cz³onków Komitetu Naczelnego wykorzysta³o sposobnoœæ, by daæ wyraz
satysfakcji z powodu œciœlejszych stosunków, jakie powstaj¹ miêdzy ŒRK, Ko-
œcio³em katolickim, œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi, spo³ecznoœciami
zielonoœwi¹tkowymi i ewangelikalnymi na ca³ym œwiecie.

Przedstawiciele z Sri Lanki, Indonezji i Niemiec informowali, jak dialog i
wspó³praca miêdzyreligijna wp³ywaj¹ na sprawowan¹ przez nich s³u¿bê. Pastor
Ebenezer Joseph, metodysta z Sri Lanki, mówi³ o po¿ytku, jaki odkry³ w pracy z
wyznawcami innych religii. W Sri Lance organizowane s¹ miêdzyreligijne spotka-
nia z buddystami, hinduistami i muzu³manami na wszystkich p³aszczyznach Ko-
œcio³a i spo³eczeñstwa. „Jest to dialog ¿ycia, w którym wiara w ró¿norodnej for-
mie dochodzi do g³osu”.  Spotkania te charakteryzujê siê „pozytywnym religijnym
zaanga¿owaniem”. Joseph nazwa³ to „kolektywnym zaanga¿owaniem”, w którym
„po prostu staramy siê jedynie ustaliæ, co moglibyœmy wspólnie czyniæ”, zw³asz-
cza w kontekœcie zakoñczonej niedawno 30-letniej wojny domowej. W Sri Lance
istnieje te¿ sformalizowany dialog miêdzyreligijny, odbywaj¹cy siê z udzia³em
uczonych i duchownych, nie ma on „jednak ¿adnego wp³ywu na ¿ycie ludzi” –
uwa¿a Joseph.

Pastorka dr Margaretha Hendricks-Ririmasse, jedna z zastêpców przewodni-
cz¹cego Komitetu Naczelnego, nawi¹za³a do stosunków miêdzyreligijnych w In-
donezji, gdzie jako duchowna Prezbiteriañskiego Koœcio³a Protestanckiego Molu-
ków wspó³pracuje aktywnie z innymi wspólnotami religijnymi. „Ogólnie rzecz
bior¹c nie ma miêdzy nami wiêkszych konfliktów. Ale mimo to musimy siê zma-
gaæ z pewnymi uprzedzeniami, gdy¿ ka¿da wspólnota  religijna uwa¿a, ¿e jest naj-
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lepsza”. Doda³a, ze stosunki miêdzyreligijne pogorszy³y siê w Indonezji z powodu
popieranej przez USA „wojny przeciw terrorowi”. „Poniewa¿ chrzeœcijañstwo jest
postrzegane jako agent USA i Zachodu, przeto wœród muzu³manów wytworzy³y
siê grupy nieprzejednanych i istnieje coraz wiêcej ataków na chrzeœcijan i Koœcio-
³y”. Mimo to Hendricks-Ririmasse dostrzega wiele oznak nadziei, np. dobre sto-
sunki miêdzy wspólnot¹ Koœcio³ów w Indonezji a innymi grupami religijnymi.
Chrzeœcijanie mog¹ zawsze liczyæ na pomoc ze strony umiarkowanej wspólnoty
muzu³mañskiej. „Gdy zdarza³y siê ataki na nas, udzielali nam zawsze du¿ego
wsparcia i zajmowali jasn¹ pozycjê”.

Christina Biere z Koœcio³a  Ewangelickiego w Niemczech zwróci³a uwagê, ¿e
w stosunkach miêdzyreligijnych w kontekœcie europejskim du¿¹ rolê odgrywa³y
czêsto spo³ecznoœci migrantów. Cytowa³a ankietê opublikowan¹ niedawno przez
Uniwersytet w Münster, zgodnie z któr¹ „Niemcy s¹ mniej tolerancyjni wobec
muzu³manów ni¿ ich europejscy s¹siedzi”. Religijnie zabarwion¹ debatê na temat
imigrantów Niemczech uzasadnia³a tym, ¿e w kraju nie ma rzeczywistego dialogu
miêdzyreligijnego. „W przeciwieñstwie do naszych s¹siadów nie prowadziliœmy
dotychczas ¿adnej szczerej i intensywnej debaty na temat muzu³manów i imigra-
cji”. Jak w wielu innych obszarach nadzieja spoczywa na m³odszym pokoleniu.
Projekt szkolny realizowany miêdzy innymi pod patronatem jej Koœcio³a, który za
motto wybra³: „Czy wiesz, kim jestem?” przyczynia siê do powstania bardzo po-
zytywnego dialogu miêdzy uczniami chrzeœcijañskimi, muzu³mañskimi i ¿ydow-
skimi. „Ale te wysi³ki nie zadomowi³y siê jeszcze w sposób dostateczny  w para-
fiach” – oœwiadczy³a Biere.

W trakcie obrad z cz³onkami Komitetu Naczelnego spotka³a siê grupa przy-
wódców koœcielnych z Iraku. W jej sk³ad wchodzi³ patriarcha i czterech arcybi-
skupów. Informowali oni o nieustannej przemocy stosowanej w tym kraju wobec
ró¿nych grup spo³eczeñstwa; szczególnie dotkniêci s¹ tutaj chrzeœcijanie ró¿nych
obrz¹dków. Wskutek tej niepewnej sytuacji wielu chrzeœcijan opuszcza kraj. Wi-
zyta stworzy³a dla cz³onków Komitetu Naczelnego okazjê do wyra¿enia troski o
sytuacjê w Iraku i zapewnienia mieszkañców tego kraju o podejmowaniu wysi³-
ków na rzecz poprawy sytuacji obywateli. Sekretarz generalny ks. dr Olav Fykse
Tveit oœwiadczy³, ¿e „chrzeœcijanie w Iraku nale¿¹ do najstarszych wspólnot” i ¿e
„wspólnie z wszystkimi Irakijczykami prze¿ywaj¹ dzisiaj powa¿ne zagro¿enie.
Dlatego d¹¿ymy do wyra¿enia naszej ekumenicznej solidarnoœci z kobietami i
mê¿czyznami w tym kraju i wspólnie z Koœcio³ami i innymi instytucjami pragnie-
my dzia³aæ na rzecz poprawy ich losu”.

Przed dwoma laty Madagaskar popad³ w kryzys polityczny, który podzieli³ kraj
i powa¿nie zagrozi³ jednoœci Koœcio³a. Oko³o 45 % ludnoœci Madagaskaru to
chrzeœcijanie – mniej wiêcej po po³owie katolicy i protestanci. Koœcio³y zaanga-
¿owa³y siê w przezwyciê¿enie kryzysu – powiedzia³ pastor Lala Rasendrahasina,
prezydent Koœcio³a Jezusa Chrystusa na Madagaskarze i cz³onek Komitetu Na-
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czelnego ŒRK. „Koœció³ wspiera³ kraj stale w ró¿ny sposób w celu znalezienia
wyjœcia z kryzysu i zachowania pokoju”. Od marca 2009 nie ustawaliœmy w mo-
dlitwach w intencji naszego kraju – zapewni³ ks. Rasendrahasina. „Koœció³ musia³
poœredniczyæ miêdzy politykami, ale ze wzglêdu na ró¿ne czynniki rezultat nie
zawsze by³ tak zadowalaj¹cy, jak tego oczekiwaliœmy” – doda³.

ŒRK ostro skrytykowa³a poparcie Izraela przez USA w ONZ. Weto Stanów
Zjednoczonych przeciw potêpieniu budowy izraelskich osiedli na terenach pale-
styñskich w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ jest przyczyn¹ zatroskania i rozczaro-
wania – oœwiadczy³ Komitet Naczelny. ŒRK w budowaniu osiedli na terenach pa-
lestyñskich dopatruje siê naruszenia prawa miêdzynarodowego.

Komitet Naczelny przyj¹³ z zadowoleniem do wiadomoœci fakt  og³oszenia nie-
podleg³oœci przez Sudan po³udniowy. W przeprowadzonym referendum 99 %
uprawnionych do g³osowania obywateli, w wiêkszoœci chrzeœcijan lub wyznaw-
ców religii animistycznych, opowiedzia³o siê za od³¹czeniem od Sudanu pó³noc-
nego, rz¹dzonego przez muzu³manów. Zgodnie z porozumieniem pokojowym z
2005 r. kraj uzyska niepodleg³oœæ 9 lipca i najprawdopodobniej przyjmie nazwê
Republika Sudanu Po³udniowego. „Po wszystkim, co siê sta³o, dziêkujemy Bogu
za to, ¿e zakoñczy³ tê wojnê” – powiedzia³ pastor James Lagos Alexander z Char-
tumu podczas obrad Komitetu Naczelnego. „Referendum dowiod³o, ¿e po³udnio-
wi Sudañczycy s¹ w stanie wzi¹æ los w w³asne rêce” – stwierdzi³ pastor Alexan-
der prosz¹c wszystkich o dalsze udzielanie poparcia. Wraz z referendum dobieg³
kresu trwaj¹cy od blisko 60 lat konflikt, w którym 2 mln osób straci³o ¿ycie, a
dalsze 4 mln musia³y opuœciæ kraj. Wa¿n¹ rolê w procesie dojœcia do referendum
odegra³o Ekumeniczne Forum Sudanu, któremu przewodniczy³ pastor Samuel
Kobia, by³y sekretarz generalny ŒRK.

ŒRK za¿¹da³a natychmiastowego po³o¿enia kresu przemocy w Libii. Komitet
Naczelny podkreœli³, ze konflikt trzeba rozwi¹zaæ bez u¿ycia przemocy i w dialo-
gu. Obserwatorzy zachodni obarczyli re¿im odpowiedzialnoœci¹ za œmieræ setek
demonstrantów.

Jednoczeœnie Komitet Naczelny domaga³ siê lepszej ochrony chrzeœcijan na
Bliskim i Œrodkowym Wschodzie przed przemoc¹ i przeœladowaniem. Krwawe
ataki na chrzeœcijan w Iraku i Egipcie nie mog¹ siê powtórzyæ. Podczas ataku w
egipskiej Aleksandrii w noc sylwestrow¹  postrada³o ¿ycie ponad 20 osób. Pod-
czas zamachu terrorystycznego w stolicy Iraku Bagdadzie zginê³o w ubieg³ym
roku ponad 50 osób. Komitet Naczelny ostrzeg³ przed sta³¹ utrat¹ cz³onków przez
Koœcio³y chrzeœcijañskie w Iraku. Wyrazi³ ubolewanie z powodu opuszczania tego
kraju przez wyznawców Chrystusa, co jest szczególnie smutne dlatego, ¿e z tymi
terenami wi¹¿¹ siê pocz¹tki chrzeœcijañstwa. Ponadto Komitet Naczelny podkre-
œli³, ¿e chrzeœcijanie podczas rewolucji w Egipcie odegrali wa¿n¹ rolê.

Na zakoñczenie obrad przeg³osowano, ¿e temat Dziesi¹tego Zgromadzenia
Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, które zbierze siê w paŸdzierniku 2013 roku
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w Busan (Republika Korei), brzmieæ bêdzie nastêpuj¹co: „Bo¿e ¿ycia, prowadŸ
nas do sprawiedliwoœci i pokoju”. Jego ustalenie poprzedzi³y kilkudniowe dysku-
sje. Temat Zgromadzenia Ogólnego to nie tylko motto lub slogan, lecz stanowi te¿
punkt ciê¿koœci teologicznej refleksji, nabo¿eñstw i medytacji w kontekœcie Zgro-
madzenia. Poza tym temat znajduje uwzglêdnienie podczas planowania dzia³añ
przed, podczas i po Zgromadzeniu. Tekst nawi¹zuje do proroctwa Izajasza 42, 1-4
ukazuj¹cego s³ugê Pana, który „trzciny nad³amanej nie do³amie ani knota gasn¹-
cego nie dogasi” (w. 3), który nie upadnie na duchu, „dopóki nie utrwali prawa na
ziemi” (w. 4). Wybrany temat by³ jednym z dwóch propozycji Komitetu Planowa-
nia Zgromadzenia Ogólnego. Druga propozycja brzmia³a: „W œwiecie Bo¿ym po-
wo³ani do jednoœci”.

Opracowa³ Karol Karski
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KOŒCIÓ£ I WSPÓLNOTA KOŒCIELNA
Raport miêdzynarodowej

rzymskokatolicko-starokatolickiej
komisji dialogu (2009)

Przeds³owie

Wezwanie Soboru Watykañskiego II do przywrócenia jednoœci chrzeœcijan do-
prowadzi³o w Koœciele Rzymskokatolickim do zró¿nicowanej i ponownej oceny
eklezjalnego statusu nierzymskich Koœcio³ów katolickich oraz wspólnot koœciel-
nych (por. UR, nr 3; 15). Inny klimat wzajemnych relacji stworzy³ podstawy dla
nowej oceny przyczyn oraz rozmiaru podzia³ów miêdzy Koœcio³em Rzymskokato-
lickim a Koœcio³ami Starokatolickimi Unii Utrechckiej. Te ostatnie postawi³y so-
bie ju¿ od lat 70. XIX wieku za cel przywrócenie jednoœci na podstawie wiary
oraz ustroju Koœcio³a staro¿ytnego. Dlatego te¿ nawi¹za³y szczególny dialog z
prawos³awiem oraz Koœcio³em anglikañskim. To ukierunkowanie by³o w prze-
sz³oœci czêsto powi¹zane z wyraŸnym, antyrzymskim akcentem.

Po zakoñczeniu Soboru Watykañskiego II prowadzono od 1966 roku rozmowy
w krajowych i bilateralnych komisjach. Nastêpnie zapocz¹tkowano oficjalny dia-
log na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej (1972/73), który koncentrowa³ siê g³ównie
na wypracowaniu uzgodnieñ o charakterze pastoralnym. Cel ten nie zosta³ z ró¿-
nych przyczyn osi¹gniêty. Dialog przyniós³ jednak szereg wspólnych opinii o tym,
co wci¹¿ ³¹czy obydwa Koœcio³y; opinie te mog³y pos³u¿yæ za punkt wyjœciowy
do dalszej fazy dialogu.

Po d³u¿szych kontaktach miêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a
Miêdzynarodow¹ Konferencj¹ Biskupów Starokatolickich zaplanowano powo³a-
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nie nowej, tym razem Miêdzynarodowej Rzymskokatolicko-Starokatolickiej Ko-
misji Dialogu, co mia³o miejsce podczas spotkania arcybiskupa Utrechtu Antoniu-
sa Jana Glazemakera z Papiesk¹ Rad¹ w Rzymie z okazji ekumenicznych obcho-
dów Roku Jubileuszowego 2000. Z konkretn¹ inicjatyw¹ wyszed³ nowy przewod-
nicz¹cy Papieskiej Rady, kardyna³ Walter Kasper. Po posiedzeniu ma³ej grupy
przygotowawczej w dniach od 13 do 15 marca 2003 roku w Centrum Konferen-
cyjnym Hohenheim w Stuttgarcie mianowani przez swoje Koœcio³y cz³onkowie
komisji rozpoczêli pracê w maju 2004 roku w Bernie. Komisja zakoñczy³a dzia-
³alnoœæ po 11 posiedzeniach w maju 2009 roku w Salzburgu, przedk³adaj¹c niniej-
szy tekst.

Komisja Dialogu ponownie stwierdzi³a, podobnie jak podczas wczeœniejszych
faz dialogu, ¿e Koœcio³y Starokatolickie oraz Koœció³ Rzymskokatolicki ³¹czy
wspólne przywi¹zanie do Pisma Œwiêtego, do Nicejsko-Konstantynopolitañskiego
Symbolu Wiary, jak i do dogmatycznych decyzji soborów ekumenicznych uzna-
wanych na Wschodzie i Zachodzie. Ponadto stwierdzono, ¿e dla obydwu Koœcio-
³ów pos³uga biskupa w sukcesji apostolskiej, w której znajduje siê ca³y Koœció³,
oraz siedem sakramentów stanowi¹ eklezjalne filary ich starañ o wspólnotê ko-
œcieln¹.

Przekonanie o g³êbokiej, wspólnej podstawie wiary by³o wzmocnione równie¿
na innej p³aszczyŸnie ni¿ teologiczna refleksja, gdy¿ dni obrad rozpoczynane i
koñczone by³y Eucharysti¹ i nieszporami wed³ug rytu obydwu Koœcio³ów tak, i¿
w uwielbieniu Boga oraz modlitwie odczuwana by³a wzajemna bliskoœæ. W tych
kontekstach mog³a równie¿ wzrastaæ forsowana w ca³ym ruchu ekumenicznym
hermeneutyka zaufania, która w postaci niniejszego tekstu, przynios³a równie¿
owoc.

G³ównym powodem podzia³u naszych Koœcio³ów by³y ró¿nice dotycz¹ce rela-
cji Koœcio³a lokalnego oraz prymatu papieskiego (1723) wzglêdnie dogmaty So-
boru Watykañskiego I o nieomylnoœci i prymacie jurysdykcyjnym papie¿a (1870).
Koœcio³y starokatolickie nigdy jednak nie negowa³y szczególnej roli papie¿a dla
ca³ego Koœcio³a.

Pog³êbione przez obydwie strony eklezjologiczne refleksje, dotycz¹ce s³u¿by
papie¿a wobec wspólnoty wszystkich Koœcio³ów lokalnych, pokaza³y, ¿e nie ist-
niej¹ ju¿ nie daj¹ce siê pokonaæ przeciwieñstwa. Szczegó³y zawiera niniejszy
tekst, który zawdziêczamy wspólnej refleksji na temat tej s³u¿by, do czego zachê-
ca³ w encyklice Ut unum sint z 1995 roku papie¿ Jan Pawe³ II (nr 95-96). Nasz
wspólny tekst – który mo¿e byæ postrzegany równie¿ jako pierwsza, oficjalna od-
powiedŸ starokatolicka na wspomniane wezwanie – zak³ada, ¿e tzw. kwestia pa-
piestwa nie mo¿e byæ rozwa¿ana osobno, ale musi byæ umiejscowiona w szerszej
refleksji o Koœciele jako wspólnocie Koœcio³ów lokalnych, w których istnieje je-
den, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³, a który wyznajemy we wspomnia-
nym Symbolu Wiary.
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W trakcie pracy Komisja Dialogu dosz³a do wniosku, i¿ tekst o Koœciele powi-
nien byæ umieszczony w perspektywie nadziei na mo¿liw¹ wspólnotê koœcieln¹.
Oczywiœcie Komisja nie mog³a przeoczyæ faktu, ¿e na podstawie wspólnie wyzna-
wanej wiary katolickiej nast¹pi³ w naszych Koœcio³ach rozwój w niektórych kwe-
stiach nauki i koœcielnej dyscypliny. Zosta³y one ka¿dorazowo wypracowane i
przedstawione za pomoc¹ metody „zró¿nicowanego konsensu”. W ocenie Komisji
okaza³o siê, ¿e niektóre z tych ró¿nic stanowi¹ ograniczenia w realizacji mo¿liwej
wspólnoty koœcielnej.

Komisja uznaje swoje zadanie, powierzone jej przez Papiesk¹ Radê ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan oraz Miêdzynarodow¹ Konferencjê Biskupów Starokatolickich, za
obecnie zakoñczone oraz przedk³ada swój tekst do oceny instancjom koœcielnym,
które zleci³y jej rozpoczêcie prac. Komisja jest œwiadoma, ¿e niektóre przemyœle-
nia wymagaj¹ dalszych rozmów. Mamy jednak szczer¹ nadziejê, i¿ nast¹pi proces
recepcji tekstu na wszystkich p³aszczyznach, bez którego upragniona jednoœæ nie
mo¿e zostaæ osi¹gniêta.

Salzburg, 12 maja 2009 r.

Biskup-senior Paul-Werner Scheele Biskup-senior Fritz-René Müller

HISTORIÊ obecnej fazy dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a
Starokatolickim mo¿na przeczytaæ w nastêpuj¹cych tekstach starokatolickich oraz
rzymskokatolickich autorów:
 Jan Visser, Die Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Utrechter

Union aus altkatholischer Sicht, w: H. Gerny i in. (red.), Die Wurzel Theologie :
Sentire cum Ecclesia. FS Urs von Arx, Bern (Stämpfli) 2003, s. 309-325;
 Werner Pelz, Der Dialog zwischen der Alt-Katholischen und der Römisch-

Katholischen Kirche in Deutschland in den Jahren 1968-1973, IKZ 74 (1984), s.
85-128;
 Urs von Arx, Römisch-katholische und Christkatholische Kirche – Reflexio-

nen eines Christkatholiken zu ihrem Verhältnis gestern, heute und morgen, w :
Roger Liggenstorfer / Brigitte Muth-Oelschner (red.), (K)ein Koch-Buch. Anle-
itungen und Rezepte für eine Kirche der Hoffnung. FS Bischof Kurt Koch, Fre-
iburg Schweiz (Kanisius) 2000, s. 356-375/ Por. tak¿e IKZ 93 (2003), s. 196.

W tym dialogu po stronie starokatolickiej aktywnie uczestniczy³y Koœcio³y
Holandii, Niemiec i Szwajcarii. W Austrii nie powo³ano ¿adnej bilateralnej komi-
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sji. W Holandii dziêki inicjatywie rzymskokatolickiej dialog miêdzykoœcielny zo-
sta³ ponownie nawi¹zany w 1997 roku na ni¿szym szczeblu; por. bilateralnie wy-
pracowany tekst „Radoœnie dzieliæ wspólne dziedzictwo”. Zalecenie dla Zarz¹du
„Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz ekumenii” nt. relacji Koœcio³a Starokato-
lickiego i Rzymskokatolickiego w Holandii, IKZ 94 (2004), s. 249-276 (orygina³
w j. holenderskim na www.okkn.nl/fman/147.doc).

W rozmowach nie uczestniczy³y m.in. Polski Narodowy Koœció³ Katolicki w
Ameryce Pó³nocnej oraz Koœció³ Polskokatolicki w Europie. Ten pierwszy prowa-
dzi od 1984 roku w³asny dialog z Rzymem, w trakcie którego w 1993 roku przyjê-
to duszpasterskie porozumienie na podstawie kanonu 844 § 2 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego z 1983 r.; por. Journeying Together in Christ; The Journey Continues.
The Report of the Polish National Catholic -Roman Catholic Dialogue (1989-
2002). Wyd. przez bp. Roberta M. Nemkovicha / bp. Jamesa C. Tiimlina, Hun-
tington IN (Our Sunday Visitor) 2003; nastêpnie: IKZ 87 (1997), s. 98-101. W
2003 roku PNKK wyst¹pi³ z Unii Utrechckiej.

Od 1998 roku Koœció³ Polskokatolicki prowadzi równie¿ w³asny dialog z Ko-
œcio³em Rzymskokatolickim w Polsce; por. Zdzis³aw J. Kijas, Der Dialog zwi-
schen der Polnisch-katholischen Kirche und der Römisch-katholischen Kirche in
Polen. Die Arbeit der Gemeinsamen Kommission in den Jahren 1998-2003, IKZ
94 (2004), s. 217-248. Po obydwu stronach istnieje ¿yczenie, aby dialog ten zosta³
w³¹czony w kolejn¹ fazê miêdzynarodowego rzymskokatolicko-starokatolickiego
dialogu.

Wobec wspomnianej wy¿ej „daleko id¹cej wspólnej podstawy wiary” nale¿y
wskazaæ jeszcze na to, ¿e tzw. Nota z Zurychu (ZN), tekst z wytycznymi przyjêty
dla dalszego dialogu w paŸdzierniku 1968 w Zurychu podczas konsultacji rzym-
skokatolickich cz³onków krajowych komisji rozmów ze starokatolikami, cytuje w
drugim akapicie relatio do projektu Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegra-
tio, w którym to starokatolikom, podobnie jak prawos³awnym, przyznany jest sta-
tus Koœcio³a, a nie (tylko) wspólnoty koœcielnej.

Dodatkowo nale¿y jeszcze wspomnieæ pojedyncz¹ decyzjê Kongregacji Nauki
Wiary z 3 stycznia 1987 r., w której stwierdzono: „Do Koœcio³ów, które znajduj¹
siê w takim samym po³o¿eniu jak wymienione w kanonie 844 § 3 Koœcio³y orien-
talne, zaliczaj¹ siê równie¿ Koœcio³y starokatolickie w Europie oraz Polski Ko-
œció³ Narodowy w USA” (Prot. nr 795/68). W stwierdzeniu tym podkreœlono jed-
nak, ¿e nie posiada ono oficjalnego charakteru w sensie miarodajnej oceny Stolicy
Apostolskiej.
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1. Preambu³a

(1) Dialog miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Uni¹ Utrechck¹ Koœcio-
³ów Starokatolickich, jak ka¿dy inny dialog miêdzykoœcielny, opiera siê na obiet-
nicy i nakazie Jezusa Chrystusa, który modli³ siê o swoich, aby „wszyscy byli jed-
no, 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)

(2) Dialog ten cechuje siê ponadto wspóln¹ œwiadomoœci¹, ¿e w konsekwen-
cji wydarzeñ Soboru Watykañskiego I nast¹pi³o – a w przypadku Koœcio³a Utrech-
tu zosta³o pog³êbione – wyobcowanie i podzia³ miêdzy rzymskimi katolikami a
starokatolikami, co stanowi wewn¹trzkatolicki problem. Orientacja w kierunku
eklezjologii communio, o której nieustannie zaœwiadcza Sobór Watykañski II w
odpowiednich tekstach o pos³annictwie i strukturze Koœcio³a, stwarza podstawê
nie tylko dla zrozumienia zaistnia³ej sytuacji, lecz tak¿e dla niniejszej próby prze-
analizowania problemu oraz poszukiwania wspólnej p³aszczyzny dla uzdrowienia
podzia³u. Dialog ten wydaje siê byæ obiecuj¹cy tam, gdzie jego kryteriami sta³y
siê eklezjologiczne pryncypia wspólnej dla Wschodu i Zachodu Tradycji Koœcio³a
staro¿ytnego.

(3) Powsta³y w ten sposób tekst o Koœciele jest równie¿ pierwszym wynikiem
rozpoczêtego procesu oczyszczania pamiêci. Jest to mo¿liwe tylko wtedy, jeœli
wzajemna, na³adowana emocjami polemika oraz krzywdz¹ca pogarda z przesz³o-
œci ust¹pi¹ miejsca przysz³oœciowej hermeneutyce zaufania. Proces ten mo¿na
udokumentowaæ ju¿ tzw. Not¹ z Zurychu z roku 1968, kiedy to strona rzymskoka-
tolicka stwierdzi³a w odniesieniu do Koœcio³ów starokatolickich, ¿e w nich „zosta-
³y zachowane prawdziwe sakramenty, a w szczególnoœci moc¹ sukcesji apostol-
skiej sakrament kap³añstwa oraz Eucharystii. Równie¿ miêdzy Koœcio³ami staro-
katolickimi a Koœcio³em Rzymskokatolickim istnieje w kwestiach wiary bardzo
g³êboka wspólnota.” (ZN, nr 2)

(4) Wspomniana hermeneutyka zaufania sk³oni³a równie¿ Komisjê Dialogu w
trakcie jej pracy do tego, aby w niniejszym tekœcie naszkicowaæ mo¿liw¹ drogê do
wspólnoty koœcielnej obydwu Koœcio³ów. Na tej drodze pierwszym zadaniem jest
okreœlenie specyficznej relacji miêdzy Koœcio³em Starokatolickim a Rzymskoka-
tolickim. Komisja Dialogu ma jednak nadziejê, ¿e wspólnota koœcielna z Rzymem
nie implikuje „ekumenizmu powrotu”. W tym aspekcie tekst ten stanowi novum.
Komisja stara³a siê wci¹¿ uwzglêdniaæ tak¿e teksty tych dialogów, które obydwa
Koœcio³y prowadzi³y równie¿ z innymi Koœcio³ami, aby tym samym wzmocniæ
ich powi¹zanie oraz wzajemn¹ recepcjê.
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2. Koœció³ – trynitarno-soteriologiczne
wyjaœnienie fundamentów

5) Jednym i jedynym fundamentem Koœcio³a jest dokonane raz po wszystkie
czasy Bo¿e dzie³o zbawienia w Jezusie Chrystusie (KiWuS, nr 1). Ca³e Jego dzia-
³anie okreœlone i przenikniête jest tajemnic¹ Trójcy Œwiêtej: dzieje siê wci¹¿ w
pos³uszeñstwie wobec Ojca, który Go pos³a³, i jest równoczeœnie przepe³nione
moc¹ i si³¹ Ducha Œwiêtego, który pocz¹wszy od chrztu a¿ po wzbudzenie z mar-
twych, objawia³ Go jako Syna Bo¿ego. Jako uwielbienie raz po wszystkie czasy
dokonanego dzie³a zbawienia, trynitarne wyznanie wiary zawarte jest równie¿ w
pierwotnej postaci wyznania wiary w Chrystusa (L-RK/8, nr 12).

(6) Koœció³ jest ugruntowany i zakotwiczony w ca³ym Wydarzeniu Chrystuso-
wym niesionym przez Ducha Œwiêtego.
 Koœció³ jest wspólnot¹ przez Jezusa Chrystusa. Widaæ to w historycznym

dzia³aniu Jezusa Chrystusa, wpierw w Jego zwiastowaniu, w zgromadzaniu i po-
s³annictwie uczniów oraz w ustanowieniu Wieczerzy Pañskiej, a nastêpnie w Jego
Krzy¿u, Zmartwychwstaniu oraz Jego wywy¿szeniu do Ojca, i w wylaniu oraz
dzia³aniu Ducha Œwiêtego.
 Koœció³ jest wspólnot¹ z Jezusem Chrystusem. ¯ycie chrzeœcijan w Ciele

Chrystusowym jest darowanym przez Ducha Bo¿ego udzia³em w drodze Chrystu-
sowej od œmierci ku zmartwychwstaniu tak, jak jest ona zapocz¹tkowana w
Chrzcie Œwiêtym, a w perspektywie wype³nienia chwa³y Ojca obchodzona wci¹¿
na nowo w Wieczerzy Pañskiej.
 Koœció³ jest wspólnot¹ w Jezusie Chrystusie. Jest on z jednej strony stwo-

rzon¹ przez Jezusa Chrystusa przestrzeni¹ ¿ycia i zbawienia, a z drugiej jest on w
Chrystusie i pod Chrystusem skutecznym narzêdziem przekazywania zbawienia
za spraw¹ Ducha Bo¿ego (KiWuS nr 1-4)

(7) Koœció³ jako powo³ana do ¿ycia przez Trójjedynego wspólnota wierz¹-
cych jest stworzon¹ przez Boga ludzk¹ rzeczywistoœci¹ i co do swojej istoty sta-
nowi misterium. To, ¿e zakorzeniona jest w ¿yciu Trójjedynego Boga, nie ozna-
cza, ¿e pozbawia siê jej ludzkiego wymiaru. Niemniej jednak niemo¿liwe staje
siê tym samym rozumienie Koœcio³a, sk³aniaj¹ce siê ku postrzeganiu go tylko
lub g³ównie jako fenomenu spo³ecznego. Bóg umo¿liwia Koœcio³owi udzia³ w
Trójjedynym ¿yciu: Koœció³ jest Jego w³asnym Ludem, Cia³em zmartwychwsta-
³ego Chrystusa, œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego; jego jednoœæ ma udzia³ w jednoœci
Trójjedynego Boga i jest jej odbiciem (L-RK/8, nr 49). W ten sposób Koœció³
jest pierwotnym ustanowieniem, a moc¹ Ducha Œw. wci¹¿ nowym wydarzeniem
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i w swej istocie jutrzenk¹ odnowionego stworzenia, zd¹¿aj¹c¹ ku wype³nieniu
(KiWuS, nr 6).

(8) ¯yciowym kszta³tem Koœcio³a przez wszystkie czasy jest tym samym wiêŸ
okreœlona we wspólnocie z Ojcem przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Œwiête-
go, który rozpala wewnêtrzne ¿ycie Koœcio³a. Duch ten budzi w nim tak¿e te
moce, które w poszczególnych Koœcio³ach lokalnych oraz w Koœciele jako ca³oœci
w sposób szczególny s³u¿¹ jego zbudowaniu (CS, nr 17-18).

(9) Zgodnie z wol¹ Ojca Koœció³ ¿yje moc¹ Ducha Œwiêtego przez Jezusa
Chrystusa ze S³owa Bo¿ego oraz Sakramentów. Tak jak Jezus podczas swojego
ziemskiego ¿ycia dzia³a³ na rzecz ludzi poprzez swoje S³owo i Czyny, tak te¿
dzia³a On nadal poprzez S³owo i swoje Sakramenty. Koœció³ ¿yje dziêki nim i
znajduje siê jednoczeœnie w ich s³u¿bie.

(10) Pierwotnym œwiadectwem Bo¿ego S³owa s¹ Stary i Nowy Testament.
„Wspólnie nazywamy Pismo Œwiête S³owem Bo¿ym, poniewa¿ w nim wa¿nie ze-
brane jest œwiadectwo proroków i aposto³ów, którym Bóg powierzy³ swoje S³owo.
Zgodnie z wiar¹ ca³ego chrzeœcijañstwa we wszystkich czêœciach Pisma Œwiêtego,
w Torze, nauczaniu proroków oraz w uwielbieniu psalmów, jak i w Ewangelii
aposto³ów chodzi o Jezusa Chrystusa, o jedyne S³owo Boga na ratunek œwiata.”
(KiWuS, Nr 12; CS, nr 46). Poœwiadczone przez Pismo Œwiête objawienie i samo-
udzielenie siê (Selbstmitteilung) Boga przekazywane jest przez Koœció³ jako fun-
dament i Ÿród³o, z których ¿yje. Pismo Œwiête buduje dla tego przekazu kryterium
prawdy (AK-O/1a, nr [6]5).

(11) Poprzez Sakramenty wierz¹cy zjednoczeni s¹ w tajemniczy, ale te¿ realny
sposób z Chrystusem, który cierpia³ i zosta³ wywy¿szony. Poprzez Chrzest zostali
wcieleni w Chrystusa; podczas ³amania eucharystycznego chleba otrzymuj¹ praw-
dziwie udzia³ w Ciele Pañskim i zostaj¹ wzniesieni ku wspólnocie z Nim i miêdzy
sob¹ (UR, nr 3; LG, nr 7). Wraz z tymi dwoma podstawowymi i g³ównymi sakra-
mentami zwi¹zane jest piêæ nastêpnych: bierzmowanie, pokuta, namaszczenie
chorych, œwiêcenia oraz ma³¿eñstwo (por. LG, nr 11; AK-O/5). W ka¿dym z tych
sakramentów wiara katolicka dostrzega Pana udzielaj¹cego ³ask i buduj¹cego jed-
noœæ. W ka¿dym z nich chodzi nie tylko o ka¿dego przyjmuj¹cego sakrament, lecz
tak¿e o Koœció³, który sam rozumiany jest (L-RK/3, nr 18) jako „Sakrament Jed-
noœci” (SC, nr 26).

(12) Powy¿sze zagadnienie mo¿na uszczegó³owiæ nastêpuj¹co:
 Przez Chrzest cz³owiek staje siê cz³onkiem Koœcio³a Chrystusowego, gdy

przez udzia³ w misterium Bo¿ego dzie³a zbawienia uwolniony zostaje od panowa-
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nia grzechu i odradza siê jako nowe stworzenie w Chrystusie (AK-O/5b). W na-
szych Koœcio³ach praktykowany jest chrzest niemowl¹t (Protokó³ pierwszego po-
siedzenia, nr 1). Zwyk³ymi szafarzami Chrztu s¹: biskup, kap³an i diakoni. W na-
g³ych przypadkach tak¿e niewyœwiêceni mog¹ udzieliæ chrztu; musz¹ przy tym
chcieæ uczyniæ to, co Koœció³ czyni podczas chrztu, i podczas zanurzania lub pola-
nia wod¹ chrzczonego wypowiedzieæ trynitarn¹ formu³ê.
 Bierzmowanie udziela wierz¹cemu darów Ducha Œwiêtego do pomna¿a-

nia tego, co otrzyma³ przez Chrzest. Jest ono udzielane przez biskupa lub upo-
wa¿nionego do tego kap³ana. Obydwa Koœcio³y przeprowadzaj¹ sakramentaln¹
inicjacjê (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia) doros³ych podczas jednego na-
bo¿eñstwa, któremu przewodniczy kap³an. Koœció³ Chrzeœcijañsko-Katolicki
Szwajcarii dopuszcza równie¿ u niemowl¹t sakramentaln¹ inicjacjê przez
chrzest i bierzmowanie w ramach jednego nabo¿eñstwa prowadzonego przez
kap³ana.
 Sakrament œwiêtej Eucharystii jest j¹drem ca³ego ¿ycia Koœcio³a. W tym

sakramencie Chrystus jest prawdziwie i istotowo obecny, oraz udziela siê wier-
nym wci¹¿ na nowo prawdziwym uobecnieniem Jego niepowtarzalnej ofiary
krzy¿owej. Obydwa Koœcio³y postrzegaj¹ Eucharystiê jako Dziêkczynienie i od-
danie czci Ojcu, jako pami¹tkê Ofiary Chrystusa i jako obecnoœæ Chrystusa w
mocy Ducha Œwiêtego (AK-O/5d; KKK, nr 1358). Tylko biskup i kap³ani prze-
wodnicz¹ Eucharystii. Przy uwa¿nej analizie wypowiedzi Soboru Trydenckiego
(Sessio XII de ss. eucharistia oraz Sessio XXII de ss. missae sacrificio: COD III,
s. 693-698 oraz s. 732-736) oraz Deklaracji z Utrechtu z 24 wrzeœnia 1889 (UE,
nr 6) mo¿na by³o stwierdziæ ich zasadnicz¹ zgodnoœæ w nauczaniu i liturgii.
Tak¿e zg³aszane niekiedy przez stronê starokatolick¹ zastrze¿enia wobec pojêcia
„transsubstancjacja” nie oznaczaj¹ odrzucenia zamierzonej przez Sobór Try-
dencki wypowiedzi, któr¹ oddaj¹ pojêcia conversio wzglêdnie metabolé, a wyra-
¿onej w ³¹cznoœci z ca³¹ starokoœcieln¹ Tradycj¹ (Protokó³ drugiego posiedze-
nia, nr 1).
 W sakramencie pokuty odpuszczane s¹ przez kap³ana pope³nione po

chrzcie grzechy wierz¹cych, którzy ich szczerze ¿a³uj¹ i przed kap³anem wyznaj¹
(AK-O/5e). Grzechy ciê¿kie, które nie tylko ³ami¹ Bo¿e Przykazania, lecz
szkodz¹ tak¿e wspólnocie Koœcio³a, wymagaj¹ po szczerym ¿alu i nowym nawró-
ceniu do Boga sakramentalnej absolucji. W niej Bóg zapewnia wybaczenie i na-
stêpuje pojednanie z Koœcio³em (Protokó³ pierwszego posiedzenia, nr 3; LG, nr
11). Szafarzami sakramentu pokuty s¹ biskup i kap³ani. W tradycji starokatolickiej
stosuje siê zarówno deprekatywne1 , jak i oznajmuj¹ce formu³y absolucji. Obok
spowiedzi indywidualnej w obydwu Koœcio³ach odprawiane s¹ równie¿ nabo¿eñ-

1 Tj. wstawiennicze – wyj. D. B.
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stwa pokutne. Dla odpuszczenia grzechów ciê¿kich obowi¹zkowa jest jednak w
Koœciele Rzymskokatolickim spowiedŸ indywidualna, a w Koœciele Starokatolic-
kim jest ona zalecana.
 Pan nasz ³¹czy³ ze zwiastowaniem Królestwa Bo¿ego uzdrawianie ludzi,

którzy cierpieli na choroby cielesne i duchowe, nakazuj¹c równie¿ swoim
uczniom, aby czynili podobnie. Pod¹¿aj¹c za przyk³adem Pana i aposto³ów i
zgodnie z nowotestamentowym œwiadectwem (Jk 5,14-16), Koœció³ udziela sakra-
mentu namaszczenia chorych, podczas którego wierni w modlitwie namaszczani
s¹ olejem (AK-O/5f). Tym samym Koœció³ powierza chorych cierpi¹cemu i uwiel-
bionemu Panu, aby On ich podniós³ i uratowa³ (por. Rz 8,17; 2 Tm 2,11-12; 1 P
4,13; dalej LG, nr 11). Zwyk³ymi szafarzami namaszczenia chorych s¹ biskup i
kap³ani.
 Sakrament œwiêceñ kap³añskich (ordo) posiada swoje korzenie i niezmien-

ny fundament w powo³aniu i rozes³aniu aposto³ów przez zmartwychwsta³ego
Pana, który dla wype³nienia ich misji udzieli³ im Ducha Œwiêtego. Poprzez sakra-
ment œwiêceñ pos³annictwo, które Chrystus powierzy³ swoim aposto³om, bêdzie
przekazywane przez Koœció³ a¿ po koniec czasów. Przekazanie apostolskiej s³u¿-
by nastêpcom dokonuje siê na polecenie Koœcio³a przez na³o¿enie r¹k i modlitwê.
Przekazany w ten sposób urz¹d jest trójstopniowy: episkopat, prezbiteriat oraz
diakonat. Biskupi, którzy stoj¹ w apostolskiej sukcesji Koœcio³a, s¹ uprawnionymi
szafarzami sakramentu œwiêceñ (AK-O/5g; KKK, nr 1536, 1576). Reprezentuj¹
jako kolegium wspólnotê Koœcio³ów lokalnych i ponosz¹ g³ówn¹ odpowiedzial-
noœæ za jego jednoœæ i trwanie w prawdzie. Obydwa Koœcio³y postrzegaj¹ œwiêce-
nia (podobnie jak Chrzest i Bierzmowanie) za niepowtarzalny znak sakramental-
ny, który w terminologii zachodniej teologii odciska „niezatarte piêtno”.
 W odniesieniu do sakramentu ma³¿eñstwa istnieje miêdzy Koœcio³em Sta-

rokatolickim a Rzymskokatolickim zgoda co do sakramentalnoœci oraz nieroze-
rwalnoœci ma³¿eñstwa monogamicznego. Konstytutywne dla zawarcia ma³¿eñstwa
jest porozumienie narzeczonych. Zgodnie z rzymskokatolickim nauczaniem sakra-
mentalnoœæ ma³¿eñstwa miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ nastêpuje poprzez konsens
ochrzczonych ma³¿onków, o który w imieniu Koœcio³a zapytuje i przyjmuje upo-
wa¿niony do tego duchowny. W starokatolickim ujêciu ma³¿eñstwo zawi¹zuje siê
poprzez b³ogos³awieñstwo wyœwiêconego duchownego. W swojej nauce obydwa
Koœcio³y obstaj¹ przy nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa, odnosz¹c siê na podstawie
Ewangelii Mateusza 19,3-9 do Bo¿ej woli stworzenia. Zasadniczo rzecz ujmuj¹c,
rozwi¹zanie ma³¿eñstwa nastêpuje tylko poprzez œmieræ jednego z ma³¿onków. Z
przyczyn pastoralnych Koœció³ Starokatolicki zna, podobnie jak Koœció³ Prawo-
s³awny, równie¿ inne powody rozwi¹zania ma³¿eñstwa ni¿ fizyczna œmieræ partne-
ra (AK-O/5h). Dlatego te¿ w okreœlonych okolicznoœciach tak¿e rozwiedzieni
mog¹ ze wzglêdów duszpasterskich ponownie zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski i byæ
dopuszczeni do sakramentów.
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3. Lokalne, regionalne i uniwersalne
wymiary Koœcio³a

(13) Podstawowymi wymiarami prakseologicznymi Koœcio³a jako otwartej
przez Boga w pos³annictwie Jezusa Chrystusa i Ducha Œwiêtego przestrzeni ¿ycia
i zbawienia s¹ martyria, leitourgia oraz diakonia. Maj¹ one swoje Ÿród³o w spra-
wowaniu Eucharystii, w której Bóg wci¹¿ na nowo jednoczy ochrzczonych we
wspólnotê oraz posy³a do s³u¿by wobec bliŸniego. Wspólnota zbudowana jest po-
przez mnogoœæ urzêdów i rodzajów s³u¿by, poœród których urz¹d biskupa wraz z
jego pierwszorzêdn¹ odpowiedzialnoœci¹ posiada szczególne i nieodzowne zada-
nie dla jednoœci wspólnoty.

(14) Ukonstytuowany w ten sposób Koœció³ jest od dawien dawna zwi¹zany z
„miejscem”, o ile ¿yj¹cy na tym „miejscu” ochrzczeni w³¹czeni s¹ do przestrzeni
¿ycia i zbawienia, i jako Koœció³ samodzielnie wype³niaj¹ swoje zadania. „Miej-
sce” zdefiniowane jest poprzez przyporz¹dkowanie cz³onków Koœcio³a do jedne-
go biskupa jako osoby w³aœciwej do przewodniczenia Eucharystii i jako sprawu-
j¹cego osobisty nadzór (episkopé) nad trwaniem Koœcio³a lokalnego w prawdzie
(por. poni¿ej nr 20-26).

(15) Martyria, leitourgia oraz diakonia biskupiego Koœcio³a lokalnego reali-
zuj¹ siê przede wszystkim w parafiach. W nich prezbiterzy (kap³ani) przewod-
nicz¹ sprawowaniu Eucharystii w zastêpstwie biskupa, a diakoni oraz inni powo-
³ani do tego ochrzczeni podejmuj¹ s³u¿bê dla Bo¿ej Ewangelii.

(16) Ka¿dy Koœció³ lokalny jest urzeczywistnieniem jednego, œwiêtego, kato-
lickiego i apostolskiego Koœcio³a, o którym mówi ekumeniczny symbol wiary z
Nicei i Konstantynopola. Koœció³ lokalny jest katolicki, poniewa¿ z jednej strony
ma sakramentalny udzia³ w pe³nej, obejmuj¹cej Boga i cz³owieka, niebo i ziemiê
rzeczywistoœci zbawienia i w nich odnajduje swoj¹ jednoœæ. Z drugiej strony z³¹-
czony jest w jednoœci i wspólnocie z innymi Koœcio³ami lokalnymi, w których
odnajduje i uznaje w³asn¹ istotê, ugruntowan¹ w Bo¿ym dzia³aniu (por. Statut
Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich: Preambu³a, nr 3,1-2;
ÖRK-RK/9, nr 13-14). Koœcio³y lokalne, które w ten sposób z³¹czone s¹ ze sob¹,
rozpoznaj¹ i uznaj¹ wœród innych Koœcio³ów – wraz z ich lokaln¹ i kulturow¹ spe-
cyfik¹ – tê sam¹ rzeczywistoœæ misterium Koœcio³a. Znakami tej to¿samoœci s¹:
wspólna wiara apostolska; wspólne, podstawowe formy ¿ycia sakramentalno-litur-
gicznego oraz wspólne pryncypia koœcielnego porz¹dku z trójstopniowym urzê-
dem (por. AK-O/3b, nr [21-24] 2-5; O-RK I/6, nr [13]3b).
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(17) Jednoœæ i wspólnota Koœcio³ów lokalnych w ich ró¿nych, ponadregional-
nych rozszerzeniach a¿ do uniwersalnego wymiaru jest za ka¿dym razem urzeczy-
wistnieniem Una Santa jako wspólnoty Koœcio³ów lokalnych, jako communio ec-
clesiarium wzglêdnie communio communionum ecclesiarum. Ka¿dy Koœció³ lo-
kalny charakteryzuje siê w tej wspólnocie Koœcio³ów lokalnych w jednakowy
sposób pe³ni¹ katolickoœci. St¹d te¿ pojedyncze Koœcio³y lokalne s¹ wspó³odpo-
wiedzialne za ponadregionaln¹ i uniwersaln¹ wspólnotê, poniewa¿ Koœció³ lokal-
ny jest w pe³ni Koœcio³em, ale nie ca³ym Koœcio³em (ÖRK-RK/9, nr 36)

(18) Tê wspó³odpowiedzialnoœæ za wspólnoty Koœcio³ów lokalnych oraz za ich
wspólne œwiadectwo maj¹ przejmowaæ w pierwszym rzêdzie biskupi w ramach
synodalnych konsultacji i wyra¿aæ j¹ we wspólnocie Eucharystii.

(19) Ze wzglêdu na swoj¹ istotê i sakramentalnoœæ Koœcio³y lokalne nie s¹ nie-
pe³n¹ czêœci¹ uniwersalnego Koœcio³a, a ten nie jest równie¿ sum¹ Koœcio³ów lokal-
nych, lecz obydwa s¹ urzeczywistnieniem jednego, œwiêtego, katolickiego i apostol-
skiego Koœcio³a, który odnajdzie swoje wype³nienie w przysz³ym w³¹czeniu ca³ego
stworzenia do niebiañskiej Doxa, gdy Bóg bêdzie pe³ni¹ we wszystkim. Lokalny
oraz uniwersalny wymiar Koœcio³a s¹ komplementarne, warunkuj¹ siê nawzajem i
s¹ niezbêdne dla ¿ywotnoœci i dynamiki Koœcio³a (LUDK Nr 14,54).

Zastosowane tutaj wyra¿enia „jeden, œwiêty, powszechny i apostolski
Koœció³” symbolu wiary oraz „Koœcio³a uniwersalnego”, które za ka¿-
dym razem stoj¹ w relacji do „Koœcio³a lokalnego (miejscowego)”, u¿y-
wane s¹ w eklezjologicznym dyskursie naszych obydwu Koœcio³ów nieco
inaczej. „Una Sancta symbolu wiary” jest dla obydwu Koœcio³ów opisem
rzeczywistoœci Bo¿ej wspólnoty obejmuj¹cej wraz ze swoim stworze-
niem wszystkie, minione i przysz³e pokolenia ochrzczonych (a tak¿e
¿yj¹cych bez wiedzy o Ewangelii sprawiedliwych). W tym samym sensie
mo¿e byæ zastosowane wyra¿enie „Koœcio³a uniwersalnego” (albo: „Ko-
œcio³a katolickiego”).

Pojêcie „Koœcio³a uniwersalnego” stosowane jest w teologii rzymskoka-
tolickiej równie¿ inaczej: wed³ug rzymskokatolickiego przekonania Ko-
œció³ uniwersalny urzeczywistniony jest w widzialnym Koœciele (hin in ter-
ris, hoc in mundo), kierowanym przez papie¿a jako pasterza i g³owê kole-
gium biskupów (np. LG, nr 22, 23; kanony 330-331 CIC 1983 = kanony
42-43 CCEO 1990); o tym Koœciele jest na przyk³ad powiedziane, ¿e we-
d³ug jego wzoru ukszta³towane s¹ Koœcio³y partykularne (tzn. Koœcio³y lo-
kalne z przyporz¹dkowanymi im biskupami), w których realizuje siê i z
których siê sk³ada jeden i jedyny Koœció³ katolicki (LG, nr 23; por. równie¿
nr 8). Ta perspektywa i pojêciowoœæ s¹ obce tradycji starokatolickiej.
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4. Personalna, kolegialna i wspólnotowa
odpowiedzialnoœæ za jednoœæ Koœcio³a
i jego trwanie w prawdzie

(20) Do darów, które Bóg podarowa³ Koœcio³owi na jego wêdrówce poprzez
czasy dla zachowania integralnoœci jako stworzonej w Jezusie Chrystusie oraz w
Duchu Œwiêtym przestrzeni zbawienia i ¿ycia, zaliczaj¹ siê równie¿ ró¿ne urzê-
dy i pos³ugi. Do pos³annictwa Koœcio³a nale¿y równie¿ wyra¿anie i zachowywa-
nie jednoœci Koœcio³a oraz jego trwania w jedynej prawdzie podczas ci¹g³ego
procesu œwiatowej misji i inkulturacji Ewangelii. Te szczególne zadania realizo-
wane s¹ w personalnej, kolegialnej oraz wspólnotowej odpowiedzialnoœci (epi-
skopé) i to zarówno w Koœciele lokalnym, jak i w ponadlokalnej (regionalnej i
uniwersalnej) wspólnocie Koœcio³ów lokalnych (por. A-RK/15, nr 35-40; NMC,
nr 67, 90-98).

(21) W Koœciele lokalnym biskup, jako noœnik osobistego episkopé, sprawuje
swój urz¹d nadzoru w ³¹cznoœci z pozosta³ymi osobami, maj¹cymi udzia³ w apo-
stolskim urzêdzie (kolegium prezbiterów, diakonat) i wraz ze œwiadectwem wiary
wszystkich ochrzczonych.

(22) W ponadregionalnej (a¿ do uniwersalnej) wspólnocie Koœcio³ów lokal-
nych noœnikami episkopé s¹ przede wszystkim biskupi, którzy reprezentuj¹ Ko-
œcio³y lokalne na synodalnych zgromadzeniach i w zale¿noœci od sytuacji wraz z
innymi cz³onkami Ludu Bo¿ego podejmuj¹ zadanie poszukiwania, znajdywania
i zwiastowania prawdy. Prymat (s³u¿ba przewodnictwa) i synodalnoœæ (wspólna
odpowiedzialnoœæ) s¹ przy tym w równym stopniu konieczne: zadaniem biskupa
jest bowiem troska o to, aby pozostali biskupi w procesie synodalnym brali na
siebie przypisan¹ im odpowiedzialnoœæ (por. A-RK/4, nr 19-23; NMC nr 99-
104). W zale¿noœci od rozpiêtoœci ponadregionalnej wspólnoty Koœcio³ów lokal-
nych, które maj¹ podejmowaæ siê ci¹g³ego zadania zachowania jednoœci Koœcio-
³a oraz zaœwiadczania o prawdzie, istnia³y na przestrzeni historii Koœcio³a ró¿ne
opisy i formy funkcji prymatu. W wymiarze uniwersalnym prymat ten przypada
papie¿owi.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w powy¿szym rozdziale wyra¿enie
„prymat” stosowane jest w odniesieniu do wszystkich obszarów ponadre-
gionalnej wspólnoty, pocz¹wszy od Koœcio³ów lokalnych a¿ do ziemsko-
uniwersalnej wspólnoty wspólnot Koœcio³ów lokalnych, a nie tylko w
odniesieniu do prymatu papie¿a.
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(23) Wszêdzie tam, gdzie w personalnym, kolegialnym i wspólnotowym epi-
skopé podejmowane jest zadanie zachowywania wspólnoty Koœcio³a i jego trwania
w prawdzie, wa¿ne jest wspó³dzia³anie instancji sk³adaj¹cych œwiadectwo. Nale-
¿y pod tym rozumieæ ró¿ne artykulacje wiary, które przyczyniaj¹ siê do poznania i
do decyzji wiary. S¹ nimi Pismo Œwiête, Tradycja, zmys³ wiary wierz¹cych, Urz¹d
Nauczycielski Koœcio³a oraz teologia. Manifestuj¹ siê one na ró¿ny sposób w litur-
gicznym przekazie, w symbolach i decyzjach wiary ekumenicznych synodów, w
jednomyœlnym urzêdzie nauczycielskim biskupów, we wspólnej œwiadomoœci wiary
wierz¹cych oraz w refleksji naukowej teologii. Wszystkie one posiadaj¹ g³ówny
punkt odniesienia w Piœmie Œwiêtym jako œwiadectwie objawienia Trójjedynego
Boga i Jego woli zbawienia, tak jak jest ono przyjmowane i przekazywane we
wspólnocie Koœcio³a poprzez drogi zainicjowane przez Ducha Œwiêtego. Historycz-
na droga, któr¹ Koœció³ ma pod¹¿aæ w kierunku wype³nienia w Królestwie Bo¿ym,
prowadzi do wielopostaciowych inkulturacji wiary. St¹d te¿ w ka¿dorazowym
wspó³dzia³aniu wspomnianych instancji sk³adaj¹cych œwiadectwo (Bezeugungsin-
stanzen des Glaubens) nieodzowna jest zarówno kreatywna kontynuacja z nauk¹ i
duchowym doœwiadczeniem ojców i matek w wierze, jak i otwartoœæ na pytania lu-
dzi w danym czasie (AK-O/1a, nr [5] 4; AK-O/3d; CS, nr 72-73).

Przy instancjach sk³adaj¹cych œwiadectwo o wierze mo¿na dokony-
waæ rozró¿nienia miêdzy takimi, które s¹ nam dostêpne jako autoryta-
tywne teksty (np. Pismo Œwiête, symbole wiary) a takimi, w których kon-
kretne osoby (wierni, osoby sprawuj¹ce urz¹d nauczycielski, teolodzy)
odnosz¹ siê do nich i poprzez czynnoœci interpretacyjne ukazuj¹ ich eg-
zystencjalne znaczenie.

(24) W wydarzeniu sk³adania œwiadectwa o prawdzie i jej poznawania apostol-
skoœæ Koœcio³a zostaje wyra¿ona w taki sposób, ¿e podstawowe wymiary Koœcio-
³a w S³owie i Sakramencie, w nauczaniu i w urzêdzie wywodz¹ siê w czasie i
przestrzeni od pos³annictwa Jezusa Chrystusa oraz aposto³ów, i przed Nim s¹ od-
powiedzialne. Przekazywanie urzêdu apostolskiego poprzez modlitwê i na³o¿enie
r¹k stanowi istotny aspekt sukcesji apostolskiej, w której Koœció³ powinien trwaæ
wraz ze wszystkimi wa¿nymi wypowiedziami na temat ¿ycia. (Statut Miêdzynaro-
dowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, nr 3.4)

(25) Œwiadectwa synodalnych decyzji w s³u¿bie jednoœci Koœcio³a i jego trwania
w prawdzie wiary apostolskiej manifestuj¹ siê w ich praktycznej afirmacji przez
Koœció³ jako treœci zainspirowanych przez Ducha Bo¿ego i zgodnych z wol¹ Bo¿¹.

(26) Ten wspólny pogl¹d odnawia i poszerza sformu³owane w Niemczech w
1974 roku stanowisko miêdzy starokatolikami a Koœcio³em Rzymskokatolickim,
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wed³ug którego obydwa Koœcio³y „we wdziêcznoœci rozpoznaj¹ ich daleko
id¹c¹ wspólnotê w wyznawaniu wiary oraz w rozumieniu przekazanej wiary
katolickiej” oraz „raduj¹ siê ze zgody w odniesieniu do Bo¿ego objawienia i
jego przekazu poprzez œwiadectwo Pisma Œwiêtego oraz Koœcio³a, siedem sa-
kramentów i koœcielny urz¹d, który jest sprawowany w sukcesji apostolskiej”
(VPH).

5. S³u¿ba papie¿a dla jednoœci Koœcio³a
i jego trwania w prawdzie

(27) Wszystkie dotychczasowe oficjalne starokatolickie wypowiedzi oraz de-
klaracje, dotycz¹ce prymatu Biskupa Rzymu (zob. Za³¹cznik) praktycznie uzna-
wa³y prymat papieski tak, jak go rozumie wspólna tradycja Koœcio³a Wschodu i
Zachodu. To, co zosta³o odrzucone, to definicja o uniwersalnym prymacie jurys-
dykcyjnym oraz nieomylnoœci (nauczycielskiej) papie¿a tak, jak zosta³a ona ujêta
w Konstytucji Pastor aeternus Pierwszego Soboru Watykañskiego oraz potwier-
dzona w Konstytucji Lumen gentium (nr 3) Drugiego Soboru Watykañskiego, na-
wet jeœli w ramach o wiele szerszego kontekstu eklezjologicznego, znalaz³a swoje
ró¿norodne odzwierciedlenie w obowi¹zuj¹cych kodyfikacjach prawnych Kodek-
su Prawa Kanonicznego (1983) oraz CCEO (1990). W starokatolickich stanowi-
skach znajduj¹ siê równie¿ odniesienia do teologicznego uzasadnienia papiestwa,
jego usytuowania w apostolskim urzêdzie Koœcio³a oraz do funkcji papieskiego
prymatu.

(28) Jeœli chodzi o uzasadnienie, to wskazywane s¹ z jednej strony historyczne
uwarunkowania, jak przyznanie honorowego pierwszeñstwa rzymskiemu biskupo-
wi przez sobory ekumeniczne ze wzglêdu na siedzibê w stolicy Cesarstwa Rzym-
skiego (rok 325, kanon 6, rok 381,kanon 3; por. rok 451, kanon 28: COD I, s. 8-9;
32; 99-100) lub te¿ tradycja Ojców na podstawie tzw. podwójnej apostolskoœci
Rzymu, wynikaj¹cej ze znajduj¹cych siê w nim grobów aposto³ów Piotra i Paw³a.
Z drugiej jednak strony uwzglêdniane s¹ równie¿ nowotestamentowe œwiadectwa
szczególnej roli Piotra w przedwielkanocnym krêgu uczniów oraz w czasie po-
wielkanocnym Koœcio³a. W takim znaczeniu zastosowane jest wyra¿enie „urzêdu
Piotra” lub „pos³ugi Piotrowej”, a tym samym opisana zostaje misja, która przy
ca³ej niepowtarzalnoœci historycznej Piotra dla ¿ycia Koœcio³a, posiada niezmien-
ne znaczenie dla Koœcio³a, nawet jeœli bezpoœrednie nastêpstwo w starokatolickim
rozumieniu zdaje siê nie istnieæ.



79

KOŒCIÓ£ I WSPÓLNOTA KOŒCIELNA

(29) W odniesieniu do pozycji papie¿a jako depozytariusza uniwersalnego pry-
matu powracaj¹ce wci¹¿ wyra¿enie primus inter pares wyraŸnie pokazuje, ¿e pry-
mat musi poruszaæ siê w ramach synodalnoœci i kolegialnoœci Koœcio³ów lokal-
nych oraz ich biskupów; ponadto postrzegany jest on w œwietle teologii Koœcio-
³ów lokalnych wzglêdnie starokoœcielnego ustroju patriarchatów, w którym papie¿
jako pierwszy wœród patriarchów sprawuje uniwersalny prymat.

(30) Wypowiedzi, dotycz¹ce funkcji papieskiego prymatu zmierzaj¹ przede
wszystkim do stwierdzenia, ¿e sprawuj¹cy ten urz¹d jest personalnym zna-
kiem uniwersalnej jednoœci Koœcio³ów lokalnych; nastêpnie, ¿e w sytuacjach,
w których ich jednoœæ i trwanie w prawdzie s¹ zagro¿one, stoi on na czele
wi¹¿¹cych Koœcio³y lokalne inicjatyw oraz koordynuje wspólny proces decy-
zyjny; i wreszcie, ¿e w okreœlonych sytuacjach przyjmuje apelacje. Bez
wzglêdu na to, jak szczegó³owo opisywane s¹ jego funkcje wed³ug praw i obo-
wi¹zków, to zgodnie ze starokatolickim rozumieniem nie jest z tym zwi¹zana
jurysdykcja uprawniaj¹ca go do bezpoœredniej i ka¿dorazowej ingerencji w
sprawy Koœcio³ów lokalnych bez odpowiedniego wezwania; podobnie nie po-
siada on jurysdykcji niezbêdnej do podejmowania samodzielnych decyzji w
kwestiach, które dotycz¹ zachowania wspólnoty Koœcio³ów lokalnych w praw-
dzie oraz mi³oœci.

(31) Wed³ug nauki rzymskokatolickiej nale¿y uznaæ, ¿e najpóŸniej po Pierw-
szym Soborze Watykañskim prymat jurysdykcyjny i nauczycielski papie¿a jest in-
tegraln¹ i zgodn¹ z jego istot¹ – jednak nie we wszystkich jego postaciach – nie-
odzown¹ czêœci¹ sk³adow¹ pos³ugi Piotrowej (CS, nr 154) Nauka ta implikuje, ¿e
pos³uga Piotrowa sprawowana jest w osobistej sukcesji aposto³a Piotra. Nowote-
stamentowe wypowiedzi o Piotrze pokazuj¹, ¿e „Koœció³ pierwszych wieków wi¹-
za³ z postaci¹ Piotra funkcje s³u¿by nauczania i pasterza, które odnosz¹ siê do ca-
³oœci zgromadzeñ i w sposób szczególny s³u¿¹ ich jednoœci” (CS, nr 163, por. nr
158-163).

(32) Z powy¿szych wypowiedzi wynikaj¹ wed³ug nauki rzymskokatolickiej na-
stêpuj¹ce stwierdzenia:
 Urz¹d uniwersalno-koœcielnej odpowiedzialnoœci „jest zgodnie ze swoj¹

istot¹ urzeczywistniony historycznie w osobie oraz zadaniach biskupa Rzymu,
rzymskiego papie¿a” (CS, nr 193).
 „Do sedna tego urzêdu nale¿¹ wszystkie funkcje i dzia³ania, które wymaga-

ne s¹ do wype³nienia i zabezpieczenia uniwersalno-koœcielnej misji. Jest to przede
wszystkim obowi¹zuj¹ca ostatecznie kompetencja przewodniczenia i nauczania,
bez której papie¿ nie móg³by skutecznie wype³niaæ powierzonej mu troski o jed-
noœæ Koœcio³a w prawdzie Ewangelii” (CS, nr 193).
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(33) W dzisiejszych rozmowach ekumenicznych strona rzymskokatolicka
uznaje zasadnoœæ niektórych uwag wobec tej nauki i stwierdza, ¿e prymat jurys-
dykcyjny mo¿e mieæ swoje miejsce tylko i wy³¹cznie wewn¹trz struktur commu-
nio Koœcio³a. Ponadto jest ona przekonana, ¿e papieska nieomylnoœæ mo¿e byæ
sprawowana tylko w absolutnej wiernoœci wobec wiary apostolskiej, a papie¿, któ-
ry tej wiernoœci nie zachowuje eo ipso pozbawiany jest urzêdu (CS, nr 198, por. nr
67-68; A-RK/15, nr 46-48). Na skutek nowej, zró¿nicowanej oceny statusu ekle-
zjalnego Koœcio³ów nierzymskokatolickich oraz wspólnot koœcielnych przez Dru-
gi Sobór Watykañski (por. UR nr 3;15) wi¹¿¹ca moc czysto koœcielnych przepi-
sów w CIC 1983 (kanon 11) zosta³a ograniczona wy³¹cznie do chrzeœcijan wyzna-
nia rzymskokatolickiego (w odró¿nieniu od CIC z 1917 roku, który w kanonie 12
wi¹za³ wszystkich ochrzczonych z koœcielnymi normami Koœcio³a Rzymskokato-
lickiego).

6. Na drodze do pe³nej wspólnoty koœcielnej

6.1. Metoda zró¿nicowanego konsensu

(34) Pod wzglêdem metodycznym ustalone i daleko id¹ce zgodnoœci w rozu-
mieniu i wyznawaniu przekazanej wiary katolickiej (por. nr 26) zosta³y wypraco-
wane wed³ug nowych norm hermeneutyki ekumenicznej. U ich podstaw le¿y po-
znanie, ¿e jednoœæ w wierze, do której d¹¿ymy, nie oznacza jednolitoœci, ale ró¿-
norodnoœæ, w której obok zgodnoœci w podstawowych prawdach wiary istniej¹
jeszcze ró¿nice, które nie musz¹ byæ powodem podzia³u miêdzy Koœcio³ami. Od-
powiednio, celem dialogu nie jest osi¹gniêcie porozumienia w nauce w postaci
pe³nej kongruencji, ale zró¿nicowany konsens, który posiada dwie ró¿ni¹ce siê
czêœci sk³adowe:
 Jasn¹ wypowiedŸ nt. osi¹gniêtej zgodnoœci w podstawowej i istotnej treœci

dotychczas spornej nauki.
 Oœwiadczenie, stwierdzaj¹ce i uzasadniaj¹ce, dlaczego wci¹¿ istniej¹ce ró¿-

nice w nauczaniu, które równie¿ maj¹ byæ jasno wymienione, mog¹ byæ postrze-
gane jako dopuszczalne i nie neguj¹ zgodnoœci w podstawowych i istotnych kwe-
stiach.

(35) Ta metoda „zró¿nicowanego konsensu” okaza³a siê owocna w ostatnich
miêdzykoœcielnych dialogach, jednak tylko wtedy, gdy towarzyszy³a jej herme-
neutyka wzajemnego zaufania. Pod wzglêdem metodycznym stanowi ona, ¿e ka¿-
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da nieufnoœæ w odniesieniu do rozumienia jednoœci musi byæ pokonana, ¿e partne-
rzy obdarzaj¹ siê zaufaniem oraz ¿e obydwie strony rzeczywiœcie chc¹ osi¹gn¹æ
porozumienie.

Metoda zró¿nicowanego konsensu zosta³a z sukcesem u¿yta przez nie-
mieckie „Ekumeniczne Ko³o Robocze ewangelickich i katolickich teolo-
gów” w wypracowanym studium „Lehrverurteilungen – kirchentren-
nend” (1986-1994), a tak¿e w tekstach Koœció³ i usprawiedliwienie
(1994) oraz Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu
(1999; por. artyku³ Methodologie, ökumenische w: Wolfgang Thönissen
(red.), Lexikon der Ökumene und Konfessionskunde, Freiburg i. Br. 2008,
S. 871-873).

6.2. Podstawowe zgodnoœci

(36) Stwierdzono zgodnoœæ w podstawowym rozumieniu Koœcio³a (por. nr 5-
26): Jest on powo³an¹ do ¿ycia przez Boga w pos³annictwie Jezusa Chrystusa i
Ducha Œwiêtego wspólnot¹, w której wierz¹cy otrzymali sakramentalnie udzia³ we
wspólnocie Trójjedynego Boga oraz powo³ani i upowa¿nieni s¹ do zwiastowania
Ewangelii. Jako ustanowiona przez Boga i wci¹¿ na nowo dynamizowana prze-
strzeñ zbawienia i ¿ycia, Koœció³ jest wraz ze wszystkimi ludzkimi s³aboœciami
zwiastunem Królestwa Bo¿ego i odnowionego Stworzenia Bo¿ego, znajduj¹cym
siê w drodze ku Bogu, który bêdzie wszystkim we wszystkich.

(37) Koœció³ jako ziemska wspólnota sk³ada siê z urzêdów i ró¿nych rodzajów
s³u¿by, których zadaniem jest dbanie o to, aby Koœció³ realizowa³ swoje podsta-
wowe zadania, maj¹ce Ÿród³o w sprawowaniu Eucharystii, w martyria, leitourgia
oraz diakonia. Powo³anie to realizuje siê konkretnie w biskupim Koœciele lokal-
nym. Ka¿dy Koœció³ lokalny jest urzeczywistnieniem jednego, œwiêtego, katolic-
kiego i apostolskiego Koœcio³a symbolu wiary moc¹ udzia³u w otwartej przez
Trójjedynego Boga przestrzeni zbawienia i ¿ycia oraz wynikaj¹cej z tego jednoœci
i wspólnoty z innymi Koœcio³ami lokalnymi. Ta jednoœæ i wspólnota manifestuje
siê wreszcie na ró¿nych przestrzennych obszarach jako uniwersalna wspólnota
wspólnot Koœcio³ów lokalnych (communio communionum ecclesiarum).

(38) Odpowiedzialnoœæ za jednoœæ Koœcio³a i jego trwanie w prawdzie podej-
mowana jest zarówno w Koœciele lokalnym, jak i w regionalnej oraz uniwersalnej
wspólnocie Koœcio³ów lokalnych w personalnej, kolegialnej i wspólnotowej odpo-
wiedzialnoœci (episkopé). Dla ponadregionalnego wymiaru pierwszymi depozyta-
riuszami episkopé s¹ biskupi; podczas ich synodalnych zgromadzeñ ka¿dorazowo
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jeden biskup posiada s³u¿bê przewodniczenia (prymat); na p³aszczyŸnie uniwer-
salnej synodalnie umocowany prymat przypada papie¿owi. Podstawowe instancje
œwiadectwa wiary (por. nr 23), które opieraj¹ siê g³ównie na Piœmie Œwiêtym jako
na darowanym Koœcio³owi œwiadectwie objawienia, pe³ni¹ nieodzown¹ rolê w
wype³nianiu ich zadañ zwiastowania Bo¿ej woli ludziom.

(39) Zgodnoœci te unaoczniaj¹, ¿e sformu³owana podczas Pierwszego Soboru
Watykañskiego nauka o prymacie papie¿a nie posiada ju¿ wagi ró¿nicy dziel¹cej
nasze Koœcio³y, jak to by³o wczeœniej, jeœli papie¿ nie jest oderwany od struktury
communio.

6.3. Otwarte pytania

(40) Otwarte jeszcze pytania w odniesieniu do wspólnoty koœcielnej posiadaj¹
ró¿norodn¹ naturê: dotycz¹c¹ eklezjologii, obydwu dogmatów maryjnych z 1854
oraz 1950 roku, ordynacji kobiet, jak i koœcielno-prawnych trudnoœci.

6.3.1 Otwarte pytania dotycz¹ce eklezjologii

(41) Otwarte pytania, dotycz¹ce eklezjologii odnosz¹ siê, jak wynika z punk-
tów od 27 do 33 (a tak¿e ju¿ z przypisu do punktu 19), z jednej strony do ekle-
zjologicznego (a w prawie koœcielnym konkretnie rozwiniêtego) usytuowania
papie¿a w ¿yciu i œwiadectwie Koœcio³a w jego ró¿nych wymiarach; z drugiej
strony dotycz¹ one oddzia³ywania papiestwa na rozumienie Koœcio³a jako uni-
wersalnej wspólnoty Koœcio³ów lokalnych, wzglêdnie wspólnoty Koœcio³ów lo-
kalnych.

(42) Widaæ to najbardziej w tych tekstach Drugiego Soboru Watykañskiego,
które na ró¿ny sposób otwieraj¹ nowe perspektywy i jasno wskazuj¹ na znaczenie
Koœcio³ów lokalnych, w „których istnieje i z których siê sk³ada jeden i jedyny
Koœció³ katolicki” (LG, nr 23), i jednoczeœnie recypuj¹ naukê o prymacie jurys-
dykcyjnym i nauczycielskim papie¿a sformu³owan¹ na Pierwszym Soborze Waty-
kañskim (np. LG, nr 18; 22; por. tak¿e „nota explicativa praevia”).

(43) Fakt, ¿e nie zosta³o jeszcze powiedziane w tej kwestii ostatnie s³owo,
pokazuje proœba wyra¿ona przez Jana Paw³a II w encyklice Ut unum sint (nr 95-
96), aby wraz z nim poszukiwaæ wykraczaj¹cej poza Koœció³ rzymskokatolicki i
akceptowanej formy sprawowania uniwersalnego prymatu w uniwersalnej
wspólnocie Koœcio³ów lokalnych w „braterskim i cierpliwym dialogu na ten te-
mat”.
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W zwi¹zku z tym stwierdzeniem nale¿a³oby równie¿ rozwa¿yæ wypo-
wiedziane w Grazu w 1976 roku przez dzisiejszego papie¿a Benedykta
XVI stwierdzenie: „Rzym nie mo¿e od Wschodu wymagaæ w kwestii na-
uki o prymacie nic ponadto, co by³o sformu³owane i praktykowane w
pierwszym tysi¹cleciu.” (Joseph Kardinal Ratzinger, Die ökumenische Si-
tuation – Orthodoxie, Katholizismus und Reformation, w: tego¿, Theolo-
gische Prinzipienlehre. Beiträge zur Fundamentaltheologie, München
1982, s. 203-214, tutaj 209).

(44) W perspektywie „zró¿nicowanego konsensu“ nale¿y równie¿ zbadaæ
otwarte jeszcze pytania w kwestii nauki i praktyki. Dotycz¹ one nie tylko relacji
miêdzy w³aœciw¹ Koœcio³om lokalnym, wzglêdnie wspólnocie Koœcio³ów lokal-
nych, samodzielnoœci¹ w wype³nianiu pos³annictwa (por. wy¿ej nr 13-15) oraz
w wyborze swoich biskupów z jednej strony a prymatem papie¿a z drugiej, któ-
ry wed³ug stanowiska rzymskokatolickiego posiada „pe³n¹, najwy¿sz¹ i po-
wszechn¹  w³adzê (…)  nad ca³ym Koœcio³em” (LG, nr 22).

(45) Napiêcie wyra¿one przez wymagaj¹ce dalszej interpretacji pojêcia „pry-
matu jurysdykcyjnego i nauczycielskiego” oraz primus inter pares w rzymsko-
katolickim i starokatolickim rozumieniu papieskiego prymatu nale¿y ponadto
rozpatrywaæ w horyzoncie ró¿nych perspektyw, w których mowa jest o uniwer-
salnej wspólnocie koœcielnej (por. wy¿ej nr 19): Koœcio³owi uniwersalnemu
lub ca³emu Koœcio³owi (ecclesia universalis), który istnieje w Koœcio³ach lokal-
nych oraz z nich siê sk³ada, przys³uguje m.in. w opisie Konstytucji Lumen gen-
tium, nr 23, jasny, instytucjonalny charakter, podczas gdy w tekstach starokato-
lickich powszechna wspólnota Koœcio³ów lokalnych w ich ewentualnych ra-
mach instytucjonalnych wydaje siê byæ mniej wyraŸna (por. Statut
Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Preambu³a, nr 3;
AK-O/3b, nr [25]6).

Por. LG, nr 23: „Kolegialna jednoœæ uwidacznia siê równie¿ we wza-
jemnych  stosunkach poszczególnych biskupów z Koœcio³ami partykular-
nymi i z Koœcio³em powszechnym. Biskup Rzymu, jako Nastêpca Piotra,
jest trwa³ym i widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci zarówno ko-
legium biskupów, jak wszystkich wiernych. Poszczególni zaœ biskupi s¹
widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci w Koœcio³ach partykular-
nych, uformowanych na wzór Koœcio³a powszechnego, w których istnieje
i z których siê sk³ada jeden i jedyny Koœció³ katolicki. Dlatego poszcze-
gólni biskupi reprezentuj¹ swój Koœció³, wszyscy zaœ razem z papie¿em
ca³y Koœció³, z³¹czeni wiêzi¹ pokoju, mi³oœci i jednoœci…” Por. równie¿
LG, nr 8; kanon 369 CIC 1983.
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(46) Kolejnym przedmiotem dyskusji, zwi¹zanym z tym zagadnieniem, które-
go niniejszy tekst nie porusza bezpoœrednio, a który nale¿y mieæ jednak na uwa-
dze dla ca³ego kompleksu pozosta³ych pytañ, jest rozumienie tekstów, dotycz¹-
cych kolegialnoœci biskupów. I tak np. w LG, nr 19-24, wspólnota biskupów z pa-
pie¿em jako Nastêpc¹ œw. Piotra, g³ow¹ kolegium aposto³ów, a tym samym
Koœcio³a uniwersalnego (wraz z jego konferencjami biskupów) umiejscowiona
jest w sposób, który dla starokatolickiego rozumienia uniwersalnej wspólnoty Ko-
œcio³ów lokalnych jest obcy.

LG, nr 19, dostrzega w Dwunastu Aposto³ach antycypacjê póŸniejszego
kolegium biskupów z papie¿em jako g³ow¹ i widzialn¹ zasad¹ i fundamen-
tem jednoœci Koœcio³a uniwersalnego. Tzw. kolegium aposto³ów ze œw.
Piotrem na czele jest w pewien sposób zacz¹tkiem Koœcio³a powszechne-
go, który pocz¹wszy od Zes³ania Ducha Œwiêtego rozszerza siê z Jerozoli-
my na ca³¹ ziemiê. W rozwiniêciu tej uniwersalnej perspektywy mowa jest
o tym, ¿e kolegium biskupów z papie¿em jako swoj¹ g³ow¹ kontynuuje
zadanie pasterskie kolegium apostolskiego z Piotrem jako g³ow¹ (LG, nr
20; 22). W tle tego pogl¹du nale¿y wreszcie rozumieæ wypowiedŸ, ¿e Ko-
œcio³y partykularne s¹ „uformowane na wzór Koœcio³a powszechnego”
(LG, nr 23; por. wy¿ej nr 45), jak i id¹ce jeszcze dalej sformu³owanie, ¿e
najwy¿sza w³adza w Koœciele sprawowana jest przez papie¿a z formalnym
lub bez formalnego wspó³dzia³ania kolegium biskupów (LG, nr 22). Nato-
miast dla strony starokatolickiej kolegium biskupów – jeœli stosujemy to
pojêcie – jest w pierwszej kolejnoœci wyrazem synodalnoœci Koœcio³ów lo-
kalnych miêdzy sob¹, w których biskupi jako pierwsi przewodnicz¹ eucha-
rystycznym zgromadzeniom oraz s¹ œwiadkami i nauczycielami wiary. W
tym manifestuje siê pierwotny zamys³ starokatolickiej eklezjologii.

(47) W odniesieniu do znaczenia wyra¿eñ „urz¹d Piotrowy” lub „pos³uga Pio-
trowa” Koœcio³y starokatolickie maj¹ trudnoœæ z przyjêciem pogl¹du, jakoby wy-
ra¿a³y one nieodzownie wynikaj¹cy z nowotestamentowych wzorców, a spra-
wowany przez jedn¹ osobê (singulariter) i przekazywany w personalnej sukcesji
urz¹d, o którym nale¿a³oby nastêpnie powiedzieæ, ¿e istnieje on „na mocy prawa
Boskiego” lub – mówi¹c inaczej – zgodnie z wol¹ Pana nale¿y do istoty i misji
Koœcio³a. Jeœli przez „pos³ugê Piotrow¹” rozumiana jest s³u¿ba dla jednoœci, po-
s³annictwa oraz synodalnoœci Koœcio³ów lokalnych kierowanych i reprezentowa-
nych przez biskupów, s³u¿ba, która w perspektywie uniwersalnej sprawowana jest
przez papie¿a, to wówczas tak¿e teologia starokatolicka mog³aby zaakceptowaæ
merytoryczn¹ wymowê tego, co wypowiedziane jest za pomoc¹ obcego jej wyra-
¿enia „na mocy prawa Boskiego”, w powy¿ej zarysowanym znaczeniu (por. rów-
nie¿ A-RK/5, nr 10-15).
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6.3.2 Otwarte pytanie dotycz¹ce dogmatów maryjnych
z 1854 oraz 1950 roku

(48) Inn¹ ró¿nicê dogmatyczn¹ stanowi odrzucenie przez starokatolików zdefi-
niowanych przez papie¿a dogmatów o Niepokalanym Poczêciu NMP (1854) oraz
Wniebowziêciu Marii Panny (1950), które zosta³o potwierdzone we wspólnym
tekœcie Prawos³awno-Starokatolickiej Komisji Teologicznej o „Matce Boskiej”
(1977) – (por. AK-O/2c).

6.3.2.1 Starokatolickie wypowiedzi

(49) Starokatolickie odrzucenie tych dogmatów opiera siê przede wszystkim na
argumentacji, ¿e nauka, która nie jest wystarczaj¹co potwierdzona przez Pismo
Œwiête oraz Tradycjê Koœcio³a staro¿ytnego, nie mo¿e byæ przez papie¿a wi¹¿¹co
zdefiniowana jako przez Boga objawiona i konieczna do zbawienia prawda wiary.
Odrzucenie to nale¿y równie¿ rozumieæ w kontekœcie historycznym, gdy¿ dla sta-
rokatolików obydwa dogmaty maryjne, szczególnie ten og³oszony przez Piusa IX,
³¹cz¹ siê z katolicyzmem, który nie odpowiada³ ich rozumieniu Koœcio³a i pozo-
sta³ im obcy.

(50) Odrzucenie obydwu dogmatów maryjnych (UE, nr 3; Oœwiad-
czenie Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich z 1950 r.),
jak i zdystansowanie siê od niektórych wspó³czesnych, rzymskokatolic-
kich form kultu maryjnego, nie oznacza odwrócenia siê od „wiary Koœcio³a
staro¿ytnego, wy³o¿onej w ekumenicznych symbolach oraz w powszechnie
uznanych decyzjach dogmatycznych soborów ekumenicznych.” (UE, nr 1,
AK-O/2c).

(51) Starokatolickie porz¹dki liturgiczne oraz inne, nowsze teksty, dotycz¹-
ce Dziewicy i Matki Bo¿ej Marii pokazuj¹, ¿e w odniesieniu do misterium
wcielenia Syna Bo¿ego posiada Ona sta³e miejsce w wychwalaniu Boga w Ko-
œciele: Jako przez Boga przepe³niona ³ask¹, zosta³a wybrana, aby podarowaæ
œwiatu Odkupiciela i jako ta, która swoim „tak” otworzy³a siê na Boski plan
zbawienia, uznawana jest Ona za pierwsz¹ wœród œwiêtych, o której wstawien-
nictwo za wiernych Koœció³ prosi na ich drodze do Boga. Na tyle, na ile jej
droga do eschatologicznej chwa³y Bo¿ej jest widoczna dla wspólnoty
ochrzczonych, Maria postrzegana jest równie¿ jako obraz Koœcio³a i wzór dla
obdarowanych Duchem Bo¿ym wyznawców Chrystusa. W liturgii i praktyce
pobo¿noœciowej widoczne s¹ d¹¿enia do zachowania przy oddawaniu czci
Marii odniesieñ do Boga i Chrystusa, a tak¿e poetyckiego oraz doksologiczne-
go charakteru kultu.
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6.3.2.2 Nauka rzymskokatolicka

(52) Z perspektywy rzymskokatolickiej nale¿y przypomnieæ postanowienia So-
boru Watykañskiego II, który w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele usilnie na-
pomnia³ teologów i kaznodziejów S³owa Bo¿ego, aby „w rozwa¿aniu szczególnej
godnoœci  Bo¿ej Rodzicielki starannie wystrzegali siê na równi i  wszelkiej fa³szy-
wej przesady, i nadmiernej  ciasnoty umys³u. Studiuj¹c pilnie pod kierunkiem
Urzêdu Nauczycielskiego Pismo œwiête, Ojców i doktorów oraz liturgie Koœcio³a,
niech we w³aœciwy sposób wyjaœniaj¹ dary i przywileje B³ogos³awionej Dziewicy,
które zawsze odnosz¹ siê do Chrystusa, •ród³a wszelkiej prawdy, œwiêtoœci i po-
bo¿noœci. Niech siê pilnie wystrzegaj¹ wszystkiego, cokolwiek w s³owach lub
czynach mog³oby braci od³¹czonych albo  jakichkolwiek innych ludzi wprowa-
dziæ w b³¹d co do prawdziwej nauki Koœcio³a” (LG, nr 67).

(53) Zgodnie z powy¿szym mo¿liwe by³o w bilateralnym dialogu Koœcio³a
Rzymskokatolickiego oraz Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego
w Niemczech sformu³owanie stwierdzenia, odnosz¹cego siê do strony rzymskoka-
tolickiej:
 „Zdanie o Niepokalanym Poczêciu Marii opiera siê na wierz¹cej œwiadomo-

œci o wiernoœci Boga, który ‘wszystko ku dobremu prowadzi dla tych, którzy zgod-
nie z Jego wiecznym planem s¹ powo³ani’ (Rz 8,28). Oznacza ono, ¿e Matka Jezusa
od momentu swojego poczêcia przez rodziców uwolniona by³a od tej winy, w której
znajduj¹ siê wszyscy ludzie. Dla niej, jak i dla wszystkich ludzi, wa¿ne jest s³owo
Jezusa: ‘Gdy¿ beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie’ (J 15,5). Tak¿e ona jest równie¿
przez usprawiedliwiaj¹c¹ ³askê Boga odkupiona w Chrystusie, tyle ¿e nast¹pi³o to w
odniesieniu do nadchodz¹cej œmierci Odkupieñczej Chrystusa ju¿ u zarania jej
¿ycia, podczas gdy pozostali ludzie doœwiadczaj¹ tego póŸniej (u chrzeœcijan pod-
czas chrztu). Dogmat unaocznia tym samym moc ³aski Boga, który w suwerennej
wolnoœci powo³uje kogo chce i jak chce. Dogmat jest tak¿e jednoczeœnie obietnic¹,
¿e tak¿e i nas Bóg chce ca³kowicie przyci¹gn¹æ do swojej ³aski” (CS, nr 259).
 „Zdanie o Wniebowziêciu Marii zakorzenione jest w tej samej, przytoczo-

nej ju¿ refleksji Listu do Rzymian: ‘a których przeznaczy³, tych i powo³a³, a któ-
rych [Bóg] powo³a³, tych i usprawiedliwi³, a których usprawiedliwi³, tych i uwiel-
bi³’ (Rz 8,30). Oznacza to, ¿e kiedy Bóg raz przyrzeka trwaæ przy cz³owieku, wy-
bieraj¹c go i obdarowuj¹c ³ask¹, i jeœli cz³owiek w wierze przyjmuje tê ³askê i
zgodnie z ni¹ ¿yje, to Bóg darowuje mu ca³kowicie (cia³u, jak i duszy) udzia³ w
swojej ub³ogos³awiaj¹cej wspólnocie (Niebo). To, co w ostatnim zdaniu wyznañ
wiary wyznajemy jako nadziejê dla nas, to dogmat ten wyznaje w czasowej posta-
ci przesz³oœci o Matce Pana: Ona osi¹gnê³a zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne
jako owoc usprawiedliwiaj¹cej ³aski Boga, podczas gdy my wci¹¿ jesteœmy w dro-
dze.” (CS, nr 260).
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 6.3.2.3 Dalsze perspektywy

(54) Pog³êbiona dyskusja musi pokazaæ, czy ta interpretacja obydwu dogma-
tów maryjnych mo¿e sk³oniæ stronê starokatolick¹ do tego, aby ponownie przemy-
œleæ odrzucenie tych dogmatów; wydaje siê to byæ o wiele ³atwiejsze dla treœci de-
finicji z 1950 roku, ani¿eli tej z 1854.

(55) Istniej¹ce ró¿nice w nauce i praktyce nale¿y traktowaæ powa¿nie. Zobo-
wi¹zuj¹ nas do wyjaœniaj¹cego dialogu, od którego mo¿emy oczekiwaæ wyraŸne-
go zró¿nicowanego konsensu. Nie bacz¹c na niezale¿noœæ i specyfikê ka¿dego
Koœcio³a nale¿y postawiæ pytanie, czy mo¿liwa jest wspólna nauka dotycz¹ca tego
tematu. Matkê Pana nale¿y przy tym widzieæ w historiozbawczym kontekœcie tak,
jak jest on zasadniczo potwierdzony w Koœciele staro¿ytnym. Wa¿ne jest równie¿
rozró¿nienie miêdzy dogmatem a dogmatyzacj¹: w nauce wiary mog¹ istnieæ dale-
ko id¹ce zgodnoœci, nawet jeœli fakt dogmatyzacji ró¿nie jest oceniany. Ponadto
nale¿y podj¹æ refleksjê nad antropologicznym znaczeniu Marii:  mo¿e ona poka-
zaæ szczególnie dzisiejszemu cz³owiekowi, jakie dary otrzymuje od Boga i jak¹
mo¿e mieæ nadziejê.

6.3.3 Kwestia ordynacji kobiet do kap³añskiej s³u¿by

(56) Kolejn¹ kwesti¹ ró¿ni¹c¹ nasze wspólnoty jest stosowana przez wiêkszoœæ
Koœcio³ów starokatolickich Unii Utrechckiej praktyka ordynacji kobiet do s³u¿-
by kap³añskiej, która stanowi innowacjê w – ukszta³towanej przed tradycjê Ko-
œcio³a staro¿ytnego –  dyscyplinie koœcielnej. Kwestia ta znajduje siê jednak na
innej p³aszczyŸnie ni¿ pozosta³e ró¿nice wymienione dotychczas, poniewa¿ za-
równo Koœció³ Starokatolicki, jak i Rzymskokatolicki maj¹ w gruncie rzeczy to
samo rozumienie trójstopniowego sakramentalnego ordo Koœcio³a, przy czym
jego j¹drem jest urz¹d biskupa, rozumiany w œwietle powy¿szych rozwa¿añ nt.
episkopé (por. nr 13-15; 20-26), umocowany w pos³annictwie, które Jezus Chry-
stus w mocy Ducha Œwiêtego powierzy³ aposto³om i upowa¿ni³ ich do jego wy-
pe³niania (por. AK-O/5g; O-RK I/9).

6.3.3.1 Stanowisko rzymskokatolickie

(57) Koœció³ Rzymskokatolicki zachowuje w kwestii ordynacji kobiet – po-
dobnie jak Koœció³ Prawos³awny – wielowiekow¹ praktykê, zgodnie z któr¹
tylko ochrzczony mê¿czyzna mo¿e wa¿nie otrzymaæ œwiêcenia kap³añskie (ka-
non 1024 CIC 1983). Powo³uje siê na przyk³ad Jezusa oraz na Tradycjê, która
a¿ do XIX wieku by³a wspólnym dobrem wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich.
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(58) Mimo i¿ w spo³eczno-kulturowym kontekœcie swoich czasów Jezus by³
przychylny kobietom, nie powo³a³ do konstytutywnego dla Koœcio³a grona Dwu-
nastu Aposto³ów ¿adnej kobiety, nawet w³asnej Matki. Ten przyk³ad Jezusa by³ w
Koœciele zawsze respektowany oraz postrzegany jako obowi¹zuj¹cy. Kobiety nie
s¹ dopuszczane do œwiêceñ kap³añskich.

(59) Pewn¹ rolê odgrywa przy tym symbolicznoœæ tej pos³ugi. Sakrament œwiê-
ceñ jest znakiem relacji Chrystusa jako G³owy i Oblubieñca Koœcio³a oraz Ko-
œcio³a jako Jego Cia³a i Oblubienicy. Ta symbolika czyni mêsk¹ reprezentacjê
Chrystusa w urzêdzie œwiêceñ niezbêdn¹.

(60) Gdy we Wspólnocie Anglikañskiej pojawi³a siê kwestia ordynacji kobiet,
papie¿ Pawe³ VI jednoznacznie przedstawi³ w liœcie do Arcybiskupa Canterbury z
30 listopada 1975 roku stanowisko Koœcio³a Rzymskokatolickiego: „Koœció³
podtrzymuje, ¿e z zasadniczych powodów niedopuszczalne jest udzielanie kobie-
tom œwiêceñ kap³añskich. Do tych powodów nale¿¹: poœwiadczony w Piœmie
Œwiêtym wzór Chrystusa, który tylko mê¿czyzn wybra³ na aposto³ów, nieustanna
praktyka Koœcio³a, który w wy³¹cznym wyborze mê¿czyzn naœladowa³ Chrystusa,
oraz jego ¿ywy Urz¹d Nauczycielski, który niezmiennie podkreœla³, ¿e wy³¹czenie
kobiet z pos³ugi kap³añskiej jest zgodne z Bo¿ym planem dla Jego Koœcio³a”.

(61) Odpowiednio Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Inter insigniores z
1976 r. stwierdza: „Koœció³, pragn¹c pozostaæ wierny przyk³adowi Pana, uwa¿a,
¿e nie jest upowa¿niony, by dopuœciæ kobiety do œwiêceñ kap³añskich.”

(62) I wreszcie papie¿ Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim Ordinatio sacerdotalis
z 1994 podkreœli³, ¿e „Koœció³ nie ma ¿adnej w³adzy udzielania œwiêceñ kap³añ-
skich kobietom oraz ¿e orzeczenie to powinno byæ przez wszystkich wiernych
Koœcio³a uznane za ostateczne.”

6.3.3.2 Stanowisko starokatolickie

(63) Spora czêœæ Koœcio³ów starokatolickich wprowadzi³a pod koniec minione-
go stulecia praktykê, zgodnie z któr¹ tak¿e kobiety mog¹ byæ powo³ywane do
wype³niania trójstopniowego urzêdu apostolskiego wzglêdnie wyœwiêcane  do
s³u¿by kap³añskiej. Ta nowa praktyka spotyka siê z zastrze¿eniami, które funkcjo-
nuj¹ na ró¿nych p³aszczyznach.

(64) Po pierwsze jest to fakt nie przystaj¹cy do dotychczasowej praktyki Ko-
œcio³a katolickiego, który nie zna³ ordynacji kobiet do s³u¿by kap³añskiej. Na ile
mamy tutaj do czynienia z autentyczn¹ Tradycj¹ w sensie instancji zaœwiadczaj¹-
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cej o wierze (por. powy¿ej nr 23) lub „tylko” z historycznym faktem o d³ugim jed-
nak trwaniu, jest poœród ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich przedmiotem kon-
trowersji.

(65) Teologia starokatolicka dosz³a w wiêkszoœci do przekonania, ¿e nieordy-
nowanie kobiet nale¿y widzieæ przede wszystkim jako konsekwencjê patriarchal-
nej i androcentrycznej kultury staro¿ytnego œwiata, w której wyra¿ona zosta³a
równie¿ tradycja biblijna i w której kobiety by³y zasadniczo poddane mê¿czy-
znom i st¹d te¿ postrzegane jako nie nadaj¹ce siê do wype³niania publicznych
funkcji kierowniczych. W wiêkszoœci niezbyt licznych œwiadectw i uzasadnieñ
neguj¹cych mo¿liwoœæ dopuszczania kobiet do œwiêceñ kap³añskich mo¿na odna-
leŸæ powtarzane przez stulecia argumenty, zak³adaj¹ce wyobra¿enie kobiety, które
dziœ nie mo¿e byæ reprezentowane przez chrzeœcijañsk¹ antropologiê: w odniesie-
niu do swojej duszy lub ducha „przed Bogiem” kobiety postrzegane s¹ zasadniczo
na równi z mê¿czyznami, jednak w odniesieniu do konkretnej, cielesnej egzysten-
cji, realizuj¹cej siê w obszarach spo³ecznych tego œwiata, znajduj¹ siê one w dru-
giej kolejnoœci za mê¿czyzn¹ i jemu s¹ podporz¹dkowane.

(66) Aby uzasadniæ kontynuowanie dotychczasowej praktyki zakazuj¹cej ordy-
nacjê kobiet do pos³ugi kap³añskiej wskazuje siê obecnie na przyk³ad Jezusa, któ-
ry powo³a³ do krêgu Dwunastu Aposto³ów tylko mê¿czyzn. Teologia starokatolic-
ka nie jest o tym przekonana, ¿e z wyboru Dwunastu oraz z ich pos³annictwa do
Ludu Izraela musi koniecznie wynikaæ domyœlna wola Jezusa w sensie ustalonego
porz¹dku, zgodnie z którym urz¹d koœcielny musi pozostaæ zastrze¿ony dla mê¿-
czyzn w zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach kulturowych oraz historiozbaw-
czych. Nie istnieje na tê okolicznoœæ ¿adne s³owo Jezusa, z którego wynika³oby,
¿e proces wyboru musi byæ absolutnie rozumiany w tym sensie.

(67) Po drugie pojawia siê równie¿ argumentacja zwi¹zana z metafor¹ Oblu-
bienicy, w œwietle której nale¿y widzieæ i ukazywaæ duchowy zwi¹zek miêdzy
Jezusem Chrystusem a Jego Koœcio³em. Dynamika mi³oœci miêdzy Chrystusem
a Jego Koœcio³em, któr¹ najlepiej mo¿emy porównaæ z mi³oœci¹ miêdzy oblu-
bieñcem a oblubienic¹ (mê¿czyzn¹ a kobiet¹), wymaga naturalnego odwzorowa-
nia (naturhaft abbildliche Darstellung) w centralnym wydarzeniu sprawowania
Eucharystii, zgodnie z którym mêski kap³an wskazuje na Chrystusa, a uczestni-
cz¹ca w celebracji wspólnota musi postrzegaæ siê w przenoœnym sensie za
element ¿eñski, przyjmuj¹cy ³askê (w tym kontekœcie pojawia siê asocjacja ma-
ryjna).

(68) Teologia starokatolicka nie mo¿e zrozumieæ argumentacyjn¹ dominacjê tej
metaforyki, jak i logikê takiej symboliki p³ciowej, która w tak nietypowy sposób
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wyró¿nia znaczenie mêskiej p³ciowoœci Bogocz³owieczego Odkupiciela Jezusa
Chrystusa; w tym aspekcie teologia starokatolicka orientuje siê na starokoœciel-
nym przekonaniu stanowi¹cym: „Tylko to, co zosta³o przyjête we Wcieleniu i z
Bogiem zjednoczone, zosta³o zbawione”. Pan przyj¹³ wspóln¹ dla mê¿czyzny i
kobiety ludzk¹ naturê.

(69) Teologia starokatolicka wskazuje równie¿ na to, ¿e wprawdzie biskup jako
ten, który przewodniczy Eucharystii w swojej s³u¿bie zwiastowania, uœwiêcania i
kierowania powierzon¹ mu wspólnot¹ koœcieln¹, reprezentuje Jezusa Chrystusa (a
tym samym manifestuje priorytetowoœæ Bo¿ej inicjatywy zbawienia podarowanej
ludziom), to jednak reprezentuje on równie¿ ukonstytuowany przez Ducha Œwiê-
tego i przez niego o¿ywiony Koœció³, co ukazuj¹ kierowane do Boga tzw. modli-
twy prezydialne liturgii eucharystycznej.

(70) Koœcio³y starokatolickie, które po d³ugim zmaganiu wprowadzi³y œwiêce-
nia kobiet do kap³añskiej s³u¿by, nie chc¹ tym samym negowaæ opartej na Piœmie
i Tradycji apostolskoœci Koœcio³a, ani te¿ sakramentalnoœci œwiêceñ kap³añskich,
ani te¿ zmieniaæ ich istoty. W œwietle przemian kulturowych, które doprowadzi³y
m.in. do tego, ¿e obecnie kobiety, tak jak mê¿czyŸni, bior¹ na siebie odpowie-
dzialnoœæ stanowisk kierowniczych, Koœcio³y starokatolickie wierz¹, i¿ Ewangelia
oraz troska o przekazywanie wiary zobowi¹zuj¹ je do uczynienia takiego, a inne-
go kroku; podobnie jak Koœció³ w minionych epokach wci¹¿ na nowo wierzy³, i¿
rozpoznaje kairos odpowiedzialnej inkulturacji przes³ania Chrystusowego, tak i
dziœ Koœcio³y starokatolickie chc¹c pozostaæ mu wierne podjê³y decyzjê o œwiêce-
niu kobiet.

(71) Wewn¹trz Unii Utrechckiej w jej aktualnym sk³adzie (w 2003 roku Polski
Narodowy Koœció³ Katolicki w Ameryce Pó³nocnej wyst¹pi³ z powodu tej kwestii
z Unii Utrechckiej) ró¿na praktyka wyœwiêcania kobiet do kap³añstwa, wzglêdnie
jej odrzucenia oraz ka¿dorazowe uzasadnienie takiej decyzji, nie posiada takiego
znaczenia, które mia³oby prowadziæ do podzia³u Koœcio³a.

(72) Dla strony starokatolickiej rodzi siê pytanie, czy ró¿norodna praktyka oraz
nale¿¹ce do niej teologiczne uzasadnienie dotycz¹ takiego aspektu wiary chrzeœci-
jañskiej, który uniemo¿liwia³by b¹dŸ te¿ dopuszcza³ nawi¹zanie wspólnoty ko-
œcielnej (por. poni¿ej nr 81-82).

(73) Wskazaæ nale¿y równie¿ na ocenê Miêdzynarodowej Anglikañsko-Prawo-
s³awnej Komisji Teologicznej The Church of the Truine God. The Cyprus Agreed
Statement 2006 (Koœció³ Trójjedynego Boga. Uzgodnione Stanowisko z Cypru
2006): „Kwestiê,  czy taka ordynacja [tzn. ordynacja kobiet do pos³ugi kap³añ-



91

KOŒCIÓ£ I WSPÓLNOTA KOŒCIELNA

skiej] jest sprzeczna z dogmatycznym nauczaniem Koœcio³a, tak jak zosta³o ono
przekazane i przyjête, i czy zatem jest heretycka lub nie, mo¿na skierowaæ do dal-
szej dyskusji i otwartego procesu recepcji” (por. CAS, sect. IX, 29).

Por. równie¿ ze „Wspólnymi Przemyœleniami” oficjalnych Prawo-
s³awno-Starokatolickich konsultacji poœwieconych roli kobiety w Koœcie-
le oraz ordynacji kobiet jako ekumenicznego problemu, Levadia (Grecja)
oraz Konstancin (Polska) 1996, w: Urs von Arx / Anastasios Kallis (red.),
Bild Christi und Geschlecht (Obraz Chrystusa oraz p³eæ), IKZ 88 (1998),
s. 67-348, tutaj 81-82.

6.3.4 Otwarte pytania natury prawno-koœcielnej
z perspektywy rzymskokatolickiej

(74) Z perspektywy rzymskokatolickiego prawa kanonicznego pojawiaj¹ siê
jeszcze inne wa¿ne problemy, wymagaj¹ce rozwi¹zania. W kolejnych punktach
problemy te zostan¹ opisane i jednoczeœnie ukazane zostan¹ mo¿liwe rozwi¹zania
dla dalszych rozmów.

6.3.4.1 ¯onaci biskupi i kap³ani

(75) Chocia¿ Koœció³ Rzymskokatolicki obstawa³ przy wielowiekowej tradycji
celibatu, tj. bez¿eñstwa swoich kap³anów i biskupów, a taki kszta³t kap³añskiego
¿ycia nale¿y przyporz¹dkowaæ koœcielnej dyscyplinie, a nie dogmatycznemu
stwierdzeniu, to jednak zawsze uznawa³ inne drogi innych Koœcio³ów i tradycji.

(76) Tradycje te nie stoj¹ na drodze wspólnoty koœcielnej, jak pokazuje prakty-
ka zjednoczonych z Rzymem Koœcio³ów Wschodu. Koœció³ Rzymskokatolicki
jest jednak tego œwiadomy wraz ze zjednoczonymi z nim, a tak¿e oddzielonymi
od niego Koœcio³ami Wschodu, ¿e ju¿ wczesne sobory wypowiedzia³y siê prze-
ciwko œwiêceniom biskupim dla ¿onatych kap³anów, i obstaje przy tej praktyce,
nie poddaj¹c pod w¹tpliwoœæ wa¿noœci œwiêceñ biskupich ¿onatego kap³ana.

6.3.4.2 Byli duchowni rzymskokatoliccy

(77) Du¿a liczba by³ych duchownych rzymskokatolickich (kap³anów i diako-
nów) w Koœcio³ach starokatolickich posiada dla duszpasterskiej s³u¿by tych Ko-
œcio³ów du¿e znaczenie, jednak z powodu trwaj¹cej wci¹¿ wiêzi jurysdykcyjnej z
Koœcio³em rzymskokatolickim (kanon 11 CIC 1983) duchowni ci utrudniaj¹ drogê
do wspólnoty koœcielnej. Sankcjami, ci¹¿¹cymi wci¹¿ na nich w Koœciele Rzym-
skokatolickim, s¹ ekskomunika z powodu herezji i schizmy (kanon 1364 CIC)
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oraz zawieszenie w pos³udze kap³añskiej w przypadku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego (kanon 1394 §1 CIC). Obydwie kary zapobiegawcze zakazuj¹ kap³anowi
sprawowania w³adzy wynikaj¹cej z jego œwiêceñ i jurysdykcji (kanony 1351 §1,
1333 §1 CIC). Na podstawie zawieszenia z powodu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego s¹ z mocy prawa pozbawieni swojego urzêdu w Koœciele Rzymskokatolic-
kim (kanon 194 §1 oraz 3 CIC).

(78) Dla wyjaœnienia kwestii ekskomuniki z powodu herezji i schizmy numery
5-33 niniejszego tekstu zawieraj¹ zgodnoœci w sensie „zró¿nicowanego konsen-
su”, który mo¿e byæ pomocny przy rozwiniêciu kwestii herezji. Wspólnota ko-
œcielna, do której d¹¿ymy, zmierza do prze³amania schizmy tak, aby pope³nione
czyny mog³y staæ siê w przysz³oœci bezprzedmiotowe. W œwietle kluczowych
kwestii istotnego porozumienia w sprawach wiary i treœci nauczania, zawieszenie
(suspensa) jako element koœcielnego prawa dyscyplinarnego ukazuje siê w innym
œwietle.

(79) Oznacza to, ¿e w odniesieniu do istniej¹cych jeszcze sankcji nale¿a³oby
rozwa¿yæ nastêpuj¹ce mo¿liwoœci kanoniczne w zró¿nicowanym sposobie postê-
powania:
 Dla znajduj¹cych siê obecnie w s³u¿bie Koœcio³ów starokatolickich by³ych

duchownych rzymskokatolickich jednorazowy akt zwolnienia spod jurysdykcji
Koœcio³a rzymskokatolickiego (dyspensa od kanonu 11 CIC 1983) móg³by spowo-
dowaæ uwolnienie od ekskomuniki oraz suspensy.
 Po tym akcie de praesenti, dope³nionym przez podpisanie porozumienia,

musia³aby nast¹piæ wielowarstwowa procedura de futuro: Koœcio³y starokatolic-
kie uczyni¹ wszystko, co w ich mocy, aby rekrutowaæ przysz³ych duchownych
tylko z w³asnych szeregów. Potrzebne do tego miejsca i modu³y kszta³cenia
s¹ ju¿ od dawna dostêpne. Mimo tych wysi³ków nadal w pojedynczych wypad-
kach dochodziæ bêdzie do podejmowania duszpasterskich obowi¹zków przez
duchownych, którzy przeszli z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. W³asne za-
soby kadrowe nie pozwalaj¹ obecnie na generaln¹ rezygnacjê z przyjmowania
by³ych duchownych rzymskokatolickich. Tym samym nie mo¿na wykluczyæ
konwersji w przysz³oœci, dla których nale¿a³oby jeszcze uzgodniæ sposoby po-
stêpowania.

6.3.4.3 Byli wierni rzymskokatoliccy

(80) Starokatoliccy wierni, którzy wczeœniej nale¿eli do Koœcio³a Rzymskoka-
tolickiego, œci¹gnêli na siebie poprzez konwersjê kary kanoniczne za herezjê i
schizmê (kanon 1364 § CIC 1983). Odnosz¹ siê do nich odpowiednio ustalenia z
nr 76-78, dotycz¹ce sankcji.
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Treœæ z numerów 76-78 oraz 79 dotyczy wy³¹cznie starokatolickich
duchownych i wiernych, którzy wyst¹pili z Koœcio³a Rzymskokatolickie-
go, a nie tych, którzy zostali ochrzczeni w Koœciele Starokatolickim lub
wst¹pili do niego z innego Koœcio³a ni¿ Rzymskokatolicki.

6.3.4.4 Œwiêcenia kap³añskie kobiet

(81) Jedna ze wspomnianych w tym tekœcie otwartych kwestii dotyczy prakty-
kowanego w wiêkszoœci Koœcio³ów starokatolickich udzielania œwiêceñ kap³añ-
skich kobietom. Zgodnie z rzymskokatolickim rozumieniem œwiêcenia kap³añskie
mo¿e otrzymaæ wa¿nie tylko ochrzczony mê¿czyzna (kanon 1024 CIC 1983). W
Liœcie Apostolskim Ordinatio sacerdotalis z 22 maja 1994 roku papie¿ Jan Pawe³
II stwierdzi³, ¿e orzeczenie to winno byæ traktowane przez wszystkich wiernych
jako ostateczne. Dzia³ania przeciwko temu orzeczeniu wi¹¿¹ siê dla chrzeœcijan
wyznania rzymskokatolickiego z sankcjami (kanon 750 §2 CIC w zgodzie z kano-
nem 1371 §1 CIC), nawet jeœli nie dotycz¹ one herezji2.

(82) Z tego te¿ powodu przy porozumieniu, dotycz¹cym communicatio in sa-
cris nie mo¿e mieæ miejsca udzielanie przez kap³anki Koœcio³a Starokatolickiego
tych sakramentów rzymskim katolikom, które w rozumieniu rzymskokatolickim
zastrze¿one s¹ dla wyœwiêconego mê¿czyzny.

6.4 Starokatolickie wyobra¿enia
nt. formy mo¿liwej wspólnoty koœcielnej

(83) Wspólnota koœcielna z Koœcio³em Rzymskokatolickim, wzglêdnie z Bi-
skupem Rzymu oznacza³aby dla Unii Utrechckiej, ¿e jako Koœció³ istnieje dalej z
w³asnymi liturgiczno-kanonicznymi strukturami oraz ekumenicznymi zobowi¹-
zaniami, które powziê³a z innymi Koœcio³ami, tyle ¿e we wspólnocie z papie¿em
jako symbolem uniwersalnej wspólnoty Koœcio³ów lokalnych.

Ekumeniczne zobowi¹zania dotycz¹ Ugody z Bonn z 1931 roku w
odniesieniu do Wspólnoty Anglikañskiej oraz zaakceptowanej na jej pod-

2 Herezja (kanon 751 CIC 1983) dotyczy tylko pierwszego obszaru objawienia (kanon 750 § 1 CIC w zgo-
dzie z kanonem 1364 § 1 CIC). G³oszenie nauki o dopuszczaniu tylko mê¿czyzn do œwiêceñ kap³añskich nale-
¿y wprawdzie do depozytu wiary, lecz przyporz¹dkowane jest drugiemu poziomowi objawienia; por. Nota
Kongregacji Nauki Wiary nt. Wyjaœnienia doktrynalne dotycz¹ce koñcowej czêœci formu³y «Wyznania wiary» z
29 czerwca 1998, w: VApS 144 (1998), s. 23-24 oraz odpowiedŸ Kongregacji Nauki Wiary z 28 paŸdziernika
1995, w: AAS 87 (1995), s. 1114; zob. równie¿ wyjaœnienia Niemieckiej Konferencji Biskupów w: Archiv für
Katholisches Kirchenrecht (Archiwum Katolickiego Prawa Koœcielnego) 169 (2000), s. 141-147.
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stawie w 1965 wspólnoty z Niezale¿nym Koœcio³em Filipin, jak i uchwa-
lonych przez synody Koœcio³ów Unii Utrechckiej celów prawos³awno-
starokatolickiego dialogu z lat 1975-1987.

Z pragmatycznych wzglêdów trwaj¹ca d³u¿ej faza wspólnoty miêdzy
dwoma denominacyjnie ró¿nymi organizacjami koœcielnymi by³aby
pierwszym krokiem do wspomnianego w preambule niniejszego tekstu
uzdrowienia podzia³u.

(84) Wspólnota z Biskupem Rzymu oznacza³aby, ¿e papie¿:
  bêdzie wymieniany we wspomnieniach liturgii eucharystycznej Koœcio³ów

starokatolickich jako symbol istniej¹cej wspólnoty koœcielnej (podobnie zreszt¹
jak wymieniany jest Arcybiskup Canterbury jako Prymas Wspólnoty Anglikañ-
skiej);
 bêdzie informowany o wyborze biskupów Unii Utrechckiej, przy czym po-

przez przekazanie informacji o wyborze i jej przychylnym przyjêciu przez papie¿a
zamanifestowane bêdzie utrzymanie istniej¹cej wspólnoty koœcielnej;
  bêdzie informowany o stanowiskach i decyzjach Miêdzynarodowej Konfe-

rencji Biskupów Starokatolickich;
 przy formu³owaniu stanowisk oraz decyzji Miêdzynarodowej Konferencji

Biskupów Starokatolickich lub pojedynczych Koœcio³ów Starokatolickich, które
narusza³yby istniej¹c¹ wspólnotê koœcieln¹ w wierze i mi³oœci, papie¿ by³by
uprawniony do zwrócenia uwagi na ten stan i wskazania dróg dla zachowania
wspólnoty;
 w razie konfliktów w Unii Utrechckiej strona starokatolicka mog³aby od-

wo³aæ siê do papie¿a w tym sensie, ¿e w sytuacji, gdy wyczerpa³y siê mo¿liwoœci
Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, mia³by on prawo za-
inicjowaæ proces ponownej oceny kontrowersyjnej kwestii.

(85) Ponadto nale¿a³oby zdecydowaæ, w jaki sposób mog³oby dochodziæ do re-
gularnych kontaktów Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich z
papie¿em wzglêdnie pojedynczych biskupów starokatolickich z rzymskokatolicki-
mi biskupami tego samego kraju tak, aby otwarta zosta³a droga, która skutkowa³a-
by wspólnie sprawowanym episkopé (por. A-RK/15, nr 58-59; L-RK/8, nr 117-
145).

(86) Wspólnota z papie¿em nie oznacza³aby, ¿e Koœcio³y i biskupi Unii
Utrechckiej podporz¹dkowani s¹ jego jurysdykcji tak, jak jest ona szczegó³owo
opisana i uregulowana w istniej¹cych kodyfikacjach prawnych Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego (przede wszystkim w CIC 1983, lecz tak¿e w CCEO 1990). Nale-
¿a³oby natomiast znaleŸæ i uzgodniæ taki model s³u¿by biskupa Rzymu dla uni-
wersalnej jednoœci Koœcio³a w odniesieniu do celu, jakim jest wspólnota z Uni¹
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Utrechck¹; model ten musia³by uwzglêdniaæ konkretyzacjê przedstawionego rozu-
mienia prymatu w korelacji wzajemnego zobowi¹zania na rzecz wspólnoty i wo-
bec zasady subsydiarnoœci.

6.5 Na drodze pojednania i uzdrowienia

(87) Koœcio³y i wspólnoty koœcielne, którym droga jest œwiadomoœæ, ¿e Ko-
œció³ jako dar Bo¿y jest jeden, tak jak wyznaj¹ to w Symbolu Wiary i z tego te¿
powodu wezwane s¹ do ¿ycia jako Koœcio³y lokalne w napiêciu miêdzy jedno-
œci¹ oraz ró¿norodnoœci¹, powinny wobec powsta³ego roz³amu poszukiwaæ dróg
pojednania i uzdrowienia. Dotyczy to równie¿ szczególnej relacji miêdzy Ko-
œcio³em Rzymskokatolickim a Starokatolickim, która okreœlona jest nie tylko
przez historyczne i dogmatyczne uwarunkowania, ale równie¿ przez emocjonal-
ne, czêsto biograficzne komponenty. St¹d tez relacja ta nosi znamiona konfliktu
rodzinnego.

(88) Droga ku wspólnej przysz³oœci – ku której prowadz¹ równie¿ analogiczne
drogi z innymi Koœcio³ami – istnieæ bêdzie tylko wtedy, gdy wspólnie przepraco-
wane bêdzie to, co w niedawnej i dalekiej przesz³oœci doprowadzi³o do wyobco-
wania i krzywd. Podjêcie tej problematyki wymaga koniecznej otwartoœci oraz
wra¿liwoœci. Zachowuj¹c troskê o nadrzêdny cel, jakim jest jednoœæ, zadaniem bi-
lateralnych grup roboczych, które powsta³yby na p³aszczyŸnie krajowej, by³aby
realizacja istniej¹cych problemów.

(89) Ukazany w tym tekœcie zakres zgodnoœci miêdzy naszymi Koœcio³ami
przepe³nia nas nadziej¹, ¿e dziêki Bo¿emu prowadzeniu poprowadz¹ nas drog¹ ku
widzialnej jednoœci.
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Aneks

Wspólna Deklaracja Miêdzynarodowej
Anglikañsko-Starokatolickiej Konferencji Teologów

6 – 10 sierpnia 1985, Chichester (Wielka Brytania)

„Autorytet i prymat w koœciele”

1. Stworzony wszechœwiat jest dzie³em mi³oœci Boga; sens istnienia œwiata
wype³nia siê w uwielbieniu Boga poprzez radosne przyjêcie Jego mi³oœci. Ponie-
wa¿ cz³owiek odrzuci³ Bo¿¹ mi³oœæ, Bóg pos³a³ swojego Syna Jezusa Chrystusa
na œwiat, aby pojednaæ nas ze sob¹ i aby odkupionych zebraæ w jedn¹ owczarniê,
któr¹ jest Koœció³ Chrystusowy. W Zielone Œwiêta dla inspiracji i uœwiêcenia zo-
sta³ wylany na Koœció³ Duch Œwiêty. W mocy Ducha Koœció³ zosta³ pos³any, aby
nieœæ Chrystusowe dzie³o pojednania œwiatu.

2. Zmartwychwsta³y i wywy¿szony Pan uczyni³ swój lud „rodem wybranym,
królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym” (1 P 2,9). Wszyscy ochrzczeni s¹
cz³onkami Jego Cia³a, uœwiêconymi dla Jego s³u¿by. Sprawuj¹ swoje kap³añstwo
poprzez modlitwê i dziêkczynienie, gdy gromadz¹ siê na wspóln¹ Eucharystiê, i
poprzez swoje œwiadectwo w ¿yciu i s³owie. W tym wszystkim g³osz¹ wszystkim
Dobr¹ Nowinê zbawienia. Ich powo³aniem jest zwiastowanie Boga œwiatu, pochy-
lanie siê nad ludzkim nieszczêœciem w ka¿dej postaci oraz poprowadzenie œwiata
do uwielbienia Boga i s³u¿by dla Niego.

3. W Koœciele ka¿dy cz³onek posiada powo³anie i urz¹d. Urz¹d G³owy Ko-
œcio³a kontynuowany jest poprzez cz³onki Jego Cia³a tak, ¿e wzajemna s³u¿ba w
mi³oœci rozumiana jest jako najw³aœciwsze ¿ycie Chrystusa poœród cz³onków Ko-
œcio³a. Duchowe dary uzdalniaj¹ do s³u¿by innym w taki sposób, ¿e to, co siê pod-
czas s³u¿enia mówi i czyni, wyra¿a i udziela ³askê Chrystusa; przy tym zarówno
osoba, wype³niaj¹ca swój urz¹d, jak i ca³e Cia³o zostaj¹ zbudowane. W tym sensie
Koœció³ jest charyzmatyczn¹ wspólnot¹, w której wszyscy, jedni drugim, s³u¿¹ w
mocy Ducha Œwiêtego.

4. W Koœciele istnieje szczególny urz¹d S³owa oraz Sakramentów, który jest
po to, aby Koœcio³owi – a za jego poœrednictwem ca³ej ludzkoœci – s³u¿yæ poprzez
nabo¿eñstwo, misjê, nauczanie, duszpasterstwo oraz wspieranie wspólnoty i jed-
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noœci. Mimo i¿ urz¹d ten zakorzeniony jest w Koœciele lokalnym (diecezja/bi-
skupstwo), jest on potencjalnie uniwersalny, gdy¿ jest odpowiedzialny za to, aby
sk³adaæ œwiadectwo o katolickoœci, apostolskoœci oraz jednoœci nie tylko w³asnego
Koœcio³a, ale i wszystkich Koœcio³ów lokalnych oraz je zachowywaæ. Nasze Ko-
œcio³y wierz¹ wspólnie, ¿e urz¹d ten wywodzi siê z nakazu Chrystusa dla Jego
aposto³ów oraz ¿e jeszcze w czasach nowotestamentowych przybra³ trójstopniow¹
postaæ urzêdu biskupa, prezbitera oraz diakona. Nale¿y on dla nas, wraz z kano-
nem Pisma, wyznaniami wiary oraz sakramentami do Koœcio³a, tak jak zosta³ on
nam dany przez Boga.

5. Autorytet istnieje w Koœciele jako s³u¿ba. Chrystus otrzyma³ od Ojca naj-
wy¿szy autorytet. Obdarza On œwiat pe³ni¹ prawdy o Bogu i Jego woli dla cz³o-
wieka. Jego autorytet nie jest ludzk¹ form¹ ziemskiej w³adzy, ale objawia siê w
s³u¿bie, w ofiarowaniu swojego ¿ycia. Nie wymusza wiary, ale jej poszukuje jako
odpowiedzi, zawieraj¹cej nawrócenie, zrozumienie i pos³uszeñstwo. Pod prze-
wodnictwem Ducha Œwiêtego chrzeœcijañska wspólnota postrzega Bibliê jako uni-
kalny i autorytatywny dokument wype³nionego w Chrystusie Objawienia Bo¿ego
i zaœwiadcza sama o ¿ywym Chrystusie.

6. Autorytet, podobnie jak inne dary, istnieje w Koœciele po to, „aby przygoto-
waæ œwiêtych do dzie³a pos³ugiwania, do budowania cia³a Chrystusowego” (Ef
4,12). Zak³ada to utrzymanie Koœcio³a w prawdzie oraz prowadzenie go ku wiêk-
szemu zrozumieniu; istotne jest równie¿ zachowanie administracyjnych i dyscy-
plinarnych form sprawowania autorytetu, które s¹ konieczne, aby wspólnota mo-
g³a ¿yæ i wspólnie dzia³aæ. Nie mo¿na przy tym nigdy zapomnieæ, ¿e autorytet
nale¿y sprawowaæ w duchu s³u¿by, a nie panowania.

7. W odniesieniu do sprawowania autorytetu w Koœciele zgadzamy siê z nastê-
puj¹c¹ wypowiedzi¹: „Teologia uzasadnia, a historia udowadnia, ¿e decyduj¹cy au-
torytet oraz prawo wspólnego dzia³ania przypada ca³emu cia³u, Koœcio³owi, oraz ¿e
wspó³praca kleru i œwieckich w kwestiach kierowania Koœcio³em i karnoœci koœciel-
nej nale¿y do prawdziwego idea³u Koœcio³a”. Podzia³y w chrzeœcijañstwie przyspa-
rzaj¹ Koœcio³owi trudnoœci przy podejmowaniu decyzji  w wa¿nych kwestiach nauki
i praktyki. Utrudniaj¹ one prawid³ow¹ wymianê doœwiadczeñ i opinii, oraz szkodz¹
sakramentalnym relacjom, które powinny miêdzy nimi istnieæ. Mimo tego autorytet
Chrystusa wci¹¿ istnieje w podzielonych Koœcio³ach i ka¿dego dnia nale¿y w Jego
imieniu podejmowaæ decyzje. W wa¿nych kwestiach ¿aden Koœció³ lokalny nie po-
winien dzia³aæ samodzielnie bez rzetelnych konsultacji z innymi Koœcio³ami.

8. Przy podejmowaniu takich decyzji, ocena soborów mia³a zawsze szczegól-
ne znaczenie. Nie oznacza to, ¿e ka¿da decyzja ka¿dego soboru jest prawid³owa.
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Poprzez nastêpuj¹c¹ recepcjê Koœció³ podkreœla, ¿e sobór sta³ na stra¿y prawdy i
uznaje, ¿e jego decyzje s¹ zgodne z Pismem. Nasze obydwie tradycje przypisuj¹
decyzjom dogmatycznym pierwszych czterech soborów szczególne znaczenie i
wi¹¿¹cy autorytet. Starokatolicy uznaj¹ równie¿ wi¹¿¹cy charakter pozosta³ych
trzech soborów ekumenicznych sprzed schizmy miêdzy Wschodem i Zachodem.
Anglikañski punkt widzenia jest mniej jasny, jednak to nie stanowi wiêkszej trud-
noœci miêdzy starokatolickimi i anglikañskimi Koœcio³ami.

9. Urz¹d œwiêceñ (ordynowany urz¹d) posiada szczególn¹ odpowiedzialnoœæ
w sprawowaniu nadzoru oraz w³adzy w Koœciele; jest obdarzony autorytetem,
którego wymaga wspomniana odpowiedzialnoœæ. W naszych obydwu tradycjach
biskupi s¹ w sposób szczególny uznawani za zwierzchników Koœcio³ów lokalnych
oraz szafarzy pe³ni urzêdu, za stra¿ników koœcielnej wiary, nauczycieli, pasterzy i
przywódców oraz za s³ugi na rzecz jednoœci Koœcio³a. W Koœciele staro¿ytnym
sobory by³y w zdecydowanej mierze zgromadzeniami biskupów, jednak nale¿y to
rozumieæ w taki sposób, ¿e brali oni udzia³ w soborach jako zwierzchnicy Koœcio-
³ów lokalnych. Lepsze sposoby komunikacji oraz pe³niejsze zrozumienie natury
powszechnego kap³añstwa doprowadzi³y do stworzenia synodów, w których obok
biskupów reprezentowany jest równie¿ pozosta³y kler oraz laikat. Kwesti¹ dalszej
analizy jest to, jakie znaczenie podczas takich zgromadzeñ posiada podejmowanie
decyzji za pomoc¹ g³osowania i jak nale¿y je rozumieæ w odniesieniu do tworze-
nia ogólnokoœcielnego konsensu.  We Wspólnocie Anglikañskiej nie istnieje
¿aden organ, któremu przys³uguje wy³¹czny autorytet decyzyjny. Autorytet po-
dzielony jest miêdzy zgromadzenie prymasów, Konferencjê Lambeth, Angli-
kañsk¹ Radê Konsultacyjn¹, jak i synody, sobory oraz konwenty poszczególnych
prowincji koœcielnych. Najogólniej rzecz bior¹c wymienione na koñcu grupy po-
siadaj¹ prawnie wi¹¿¹cy autorytet, a inne autorytet moralny oraz doradczy.

10. W prawie wszystkich prowincjach koœcielnych Wspólnoty Anglikañskiej
dla biskupów zastrze¿ona jest szczególna odpowiedzialnoœæ wobec postanowieñ
synodalnych, dotycz¹cych nauki. Odpowiednikiem dla starokatolików jest Miê-
dzynarodowa Konferencja Biskupów, która autorytatywnie wypowiada siê na te-
maty wiary i obyczajów, przy za³o¿eniu, ¿e jej decyzje zosta³y podjête po konsul-
tacjach z krajowymi Koœcio³ami i przez nie zaaprobowane.

11. W obydwu Koœcio³ach biskupi lokalni postrzegani s¹ w odniesieniu do ich
biskupiego autorytetu jako równi sobie. Mimo tego w obydwu Koœcio³ach s¹ rów-
nie¿ niektórzy biskupi, których autorytet cieszy siê równie¿ uznaniem, wykracza-
j¹cym poza granice ich w³asnej diecezji. W odniesieniu do takich biskupów u¿y-
wane s¹ ró¿ne tytu³y jak arcybiskup, metropolita, pierwszy biskup, biskup naczel-
ny lub prymas. W niektórych przypadkach odpowiedzialnoœæ ta wynika z dalekiej
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przesz³oœci, a w innych jest ona uznana lub przekazywana oraz ustalana w zapisa-
nym statucie. Obydwa Koœcio³y s¹ wiêc zaznajomione z wyobra¿eniem biskupa,
posiadaj¹cego szczególne relacje z innymi biskupami i odpowiedzialnoœæ, która
siêga poza granice jego w³asnego biskupstwa. W historycznym rozwoju naszych
Koœcio³ów zdawa³o siê istnieæ pewne zapotrzebowanie na jednego biskupa, który
by³by spoiwem jednoœci i bra³by na siebie troskê za ca³y Koœció³. W przypadku
Unii Utrechckiej pozycjê te zajmuje Arcybiskup Utrechtu, który – mimo i¿ jest
primus inter pares – jako przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Konferencji Bisku-
pów odpowiada za jednoœæ i pomyœlnoœæ ca³ej Unii. We Wspólnocie Anglikañ-
skiej podobn¹ pozycjê posiada Arcybiskup Canterbury, którego wp³yw w ci¹gu
ostatnich lat znacznie wzrós³ i uwzglêdnia równie¿ szczególny autorytet wobec
niektórych Koœcio³ów Wspólnoty.

12. Doœwiadczenia te pokazuj¹, ¿e podobne rozwi¹zanie mog³oby byæ urzeczy-
wistnione w postaci œwiatowego spoiwa jednoœci; w ten sposób ró¿ne i podzielone
czêœci Koœcio³a mog³yby sobie wychodziæ naprzeciw. Poniewa¿ d¹¿ymy ku jed-
noœci z Koœcio³ami prawos³awnymi i Koœcio³em Rzymskokatolickim, jest dla nas
równie¿ jasne, ¿e szczególna pozycja  staro¿ytnych siedzib patriarchów musi zo-
staæ uwzglêdniona, poœród których siedziba biskupa Rzymu jest pierwsza na mocy
starej tradycji i decyzji dwóch soborów ekumenicznych. Sposób, w jaki rzymska
stolica biskupia mia³aby dojœæ do takiej pozycji, jest dobrze opisany w Oœwiad-
czeniu Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich z 1970 roku:
„Historycznie rzecz bior¹c gmina chrzeœcijan w Rzymie  ju¿ wczeœnie wyró¿nia³a
siê w ¿yciu wspólnotowym ca³ego Koœcio³a, na co wp³yw mia³ kult aposto³ów
mêczenników Piotra i Paw³a oraz pierwszorzêdna ranga Rzymu jako stolicy Za-
chodniego Cesarstwa. Dopiero póŸniej wi¹¿¹ siê z tym odniesienia do szczególnej
roli Piotra oraz do Piotrowych fragmentów z Nowego Testamentu, interpretowa-
nych jako argumentacja na rzecz honorowego prymatu rzymskiego biskupa”. Po-
dobnie stwierdza równie¿ Miêdzynarodowa Anglikañsko-Rzymskokatolicka Ko-
misja w jej drugim wyjaœnieniu pytania o autorytet w Koœciele (1981): „Koœció³
Rzymu, miasta, w którym nauczali Piotr i Pawe³ oraz gdzie ponieœli mêczeñstwo,
stawa³ siê stopniowo depozytariuszem szczególnej odpowiedzialnoœci miêdzy Ko-
œcio³ami; w biskupie Rzymu widziano szafarza szczególnej s³u¿by dla jednoœci
Koœcio³ów oraz wiernoœci wobec apostolskiego dziedzictwa; funkcje, które biskup
Rzymu wype³nia³ poœród swoich braci biskupów, widziano w analogii do tych
przypisanych Piotrowi, po którym prawo sukcesji roœci³ sobie biskup Rzymu.”
Wyra¿enie „szafarz szczególnej s³u¿by dla jednoœci Koœcio³ów oraz wiernoœci
wobec apostolskiego dziedzictwa” jest porównywalne z tym, znajduj¹cym siê w
Oœwiadczeniu Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów, które powiada, ¿e  „spra-
wowanie prymatu mo¿emy tylko o tyle uznaæ, (…) o ile s³u¿y ono  umacnianiu
ca³ego  Koœcio³a w prawdzie i mi³oœci”. Te i inne, zaznaczone ju¿ podobne pogl¹-
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dy wydaj¹ siê pokazywaæ, ¿e obydwa Koœcio³y mog³yby w siedzibie biskupiej
Rzymu uznaæ uniwersalny prymat, którego celem jest s³u¿ba dla jednoœci i dalsze-
go trwania ca³ego Koœcio³a w prawdzie i mi³oœci.

13. Jesteœmy tego œwiadomi, ¿e rzymski prymat rozwin¹³ siê w ci¹gu wieków z
tej prostej koncepcji do centralistycznego autorytetu, który roœci sobie prawo do
ustanowienia z mocy prawa Bo¿ego (iure divino) oraz posiadania w³adzy ingero-
wania w sprawy ka¿dej diecezji, do mianowania biskupów oraz ograniczania ich
autorytetu (jurysdykcja), jak i w kwestiach wiary do podejmowania wi¹¿¹cych
decyzji dla wszystkich chrzeœcijan (nieomylnoœæ). ¯aden z naszych Koœcio³ów nie
móg³by zaakceptowaæ papieskiego prymatu w takiej formie, jak jest on obecnie
rozumiany i sprawowany przez rzymsk¹ stolicê biskupi¹, mimo i¿ jesteœmy œwia-
domi, ¿e wielu rzymskich katolików, biskupów, kap³anów oraz œwieckich chcia³o-
by widzieæ wiêksze zmiany zmierzaj¹ce do z³agodzenia papieskiej w³adzy. St¹d
te¿ pojawia siê pytanie, czy uniwersalny prymat rzymskiej stolicy biskupiej mo¿-
liwy jest bez wiêkszej czêœci uprawnieñ, które w ci¹gu wieków biskupi Rzymu
przypisali do swojego urzêdu. Mog³oby to siê staæ tylko wtedy, gdyby autorytet,
który sprawowa³by taki prymat, zdefiniowany by³by w dok³adnym rozró¿nieniu
kompetencji oraz gdyby konstytucyjnie zapewniono, ¿e urz¹d ten by³by realizo-
wany w soborowych ramach oraz w kolegialnoœci z innymi biskupami – tak¿e
przy uwzglêdnieniu zasady, ¿e najwy¿szy autorytet przys³uguje soborowi ekume-
nicznemu. Znakiem gotowoœci Koœcio³a rzymskiego do pójœcia w tym kierunku
by³oby uczynienie z obecnego synodu biskupów czegoœ o wiele bardziej efektyw-
nego i wp³ywowego w ¿yciu Koœcio³a, ani¿eli dotychczas.

14. Uznajemy, ¿e uniwersalny prymat, jeœli ma byæ nie tylko znakiem jednoœci,
ale te¿ zdolny do utrzymywania jednoœci, prawdy i mi³oœci, powinien byæ zobo-
wi¹zany do zwo³ywania w okreœlonym czasie i okolicznoœciach zgromadzeñ bi-
skupich i soborów, jak i mieæ te¿ prawo czynienia tego, jeœli uwa¿aæ to bêdzie za
konieczne. Móg³by równie¿ otrzymaæ jasno okreœlone i ograniczone prawo do
sk³adania apelacji. Prawdopodobnie potrzebowa³by do prawid³owego wykonywa-
nia swoich obowi¹zków znacz¹cego aparatu administracyjnego, który nie powi-
nien jednak odwzorowywaæ dzisiejszej kurii, ale [powinien] wykazywaæ jasne
struktury odpowiedzialnoœci wobec Koœcio³ów. Bez tego rodzaju centrali Koœció³
uniwersalny, jak podpowiada doœwiadczenie, nie móg³by siê obyæ. Mog³aby ona
zagwarantowaæ, ¿e zasada subsydiarnoœci by³aby starannie przestrzegana – tzn.
¿adne sprawy, które mog³yby byæ rozwi¹zane na ni¿szym szczeblu, nie przenoszo-
no by na wy¿szy poziom, a ju¿ na pewno nie zajmowa³by siê nimi prymas.

15. Powy¿ej mówiliœmy o uniwersalnym prymacie, i¿ by³by on odpowiedzialny
za s³u¿bê jednoœci, prawdzie i mi³oœci dla ca³ego Koœcio³a. Wa¿ne jest, aby nie
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uwa¿aæ go za jedyny organ wspierania tych celów. Ka¿dy cz³onek i ka¿da czêœæ
Koœcio³a ponosz¹ wspó³odpowiedzialnoœæ. Prymat powinien byæ postrzegany nie
tylko w zwi¹zku z urzêdem ordynacji, lecz tak¿e w zwi¹zku z Pismem, wyznania-
mi wiary, sakramentami oraz innymi œrodkami ³aski, które utrzymuj¹ i buduj¹
Koœció³. „Koœció³ jako Bo¿a rzeczywistoœæ i pierwszy owoc Królestwa Bo¿ego
poddaje transcendencji nasz¹ teraŸniejsz¹, skoñczon¹ rzeczywistoœæ. Jednoczeœnie
posiada on, bêd¹c ludzk¹ instytucj¹ i organizacj¹, udzia³ we wszystkich wielo-
znacznoœciach i s³aboœciach ludzkiej egzystencji. Nieustannie potrzebuje reformy
i odnowy. Wraz z innymi chrzeœcijanami odkryliœmy wspólnotowy charakter Ko-
œcio³a w czasach samotnoœci i wyobcowania. Koœció³ ¿yje w koinonii i jest wspól-
not¹, w której wszyscy cz³onkowie, wyœwiêceni i œwieccy, poprzez swoje dary
czyni¹ swój wk³ad w ¿ycie ca³oœci.”

Uwaga: Dla powy¿szego tekstu przytaczaliœmy w obszerniejszych
fragmentach Oœwiadczenie anglikañsko-starokatolickiej Komisji Teolo-
gów z kwietnia 1980 roku z Trewiru oraz prace podobnej konferencji z
wrzeœnia 1982 roku z Wiednia. Ze wzglêdów czasowych niemo¿liwe
by³o omówienie zagadnienia nieomylnoœci, do czego impuls da³a wie-
deñska konferencja. Cytat w rozdziale 7 podsumowuje wyniki Wspólnej
Komisji Synodów Prowincjalnych Canterbury, która zosta³a powo³ana do
zbadania roli œwieckich przy kierowaniu Koœcio³em w perspektywie hi-
storycznej i teologicznej. Cytat z rozdzia³u 15 jest lekko zmienion¹ form¹
z prac Anglikañsko-Luterañskiej Komisji Europejskiej.

+ Marines Kok, emerytowany Arcybiskup Utrechtu
+ Eric Cicestr. (dr Eric Kemp), biskup Chichester

T³um. Dariusz Bruncz
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APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A
Dokument studyjny
Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Jednoœci
(2007)

W poprzednim zeszycie „Studiów” zamieœciliœmy czêœæ pierwsz¹ i
drug¹ dokumentu dialogu luterañsko-rzymskokatolickiego Apostol-
skoœæ Koœcio³a, obecnie publikujemy dwie dalsze jego czêœci  –
trzeci¹ i czwart¹                                                   (Redakcja).

Czêœæ trzecia
Sukcesja apostolska
i urz¹d z mocy ordynacji

3.1. Wprowadzenie

165. Czêœæ druga tego studium dotyczy³a apostolskoœci ca³ego Koœcio³a i roz-
wa¿a³a „elementy”, które – pod dzia³aniem Ducha Œwiêtego – przyczyniaj¹ siê do
tego, ¿e Koœció³ buduje siê „na fundamencie aposto³ów i proroków, a kamieniem
wêgielnym jest Chrystus Jezus” (Ef 2, 20). Do elementów tych nale¿¹: Pismo
Œwiête, przekazywanie S³owa Bo¿ego w zwiastowaniu, Chrzest i Wieczerza Pañ-
ska, urz¹d kluczy, katecheza jako przekazywanie dalej tradycji apostolskiej, wy-
znania wiary, Ojcze nasz i Dziesiêcioro przykazañ. Te „elementy” s¹ instytucjami
i wyrazicielami przekazu S³owa Bo¿ego, w których treœæ apostolskiej Ewangelii
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staje siê obecna po to, by istotom ludzkim przynosiæ zbawienie. W ten sposób
przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e Koœció³ jako ca³oœæ pozostaje apostolski. Apostol-
skoœæ Koœcio³a jest zwi¹zana z du¿¹ liczb¹ takich „elementów”, które oczywiœcie
s¹ obecne w naszych Koœcio³ach w ró¿nych konfiguracjach.

166. Poniewa¿ w przypadku tych „elementów” chodzi o instytucje i wyrazicieli
przekazu S³owa Bo¿ego, ich istotn¹ czêœæ sk³adow¹ stanowi¹ ludzie. Nie ma œwia-
dectwa bez œwiadków, kazania bez kaznodziei, sprawowania sakramentów bez
osoby udzielaj¹cej, lecz tak¿e nie ma œwiadectwa  i kazania bez ludzi, którzy tego
s³uchaj¹, i dystrybucji sakramentów bez ludzi, którzy je przyjmuj¹. Tak wiêc wy-
³ania siê pytanie dotycz¹ce przekazywania S³owa Bo¿ego  w taki sposób, by Ko-
œció³ pozostawa³ w kontynuacji tradycji apostolskiej.

167. Co siê tyczy ludzi jako s³uchaczy i odbiorców Ewangelii, to za Wspóln¹
deklaracj¹ w sprawie nauki o usprawiedliwieniu mo¿emy stwierdziæ: „Tylko
przez Chrystusa zostajemy usprawiedliwieni, przyjmuj¹c w wierze to zbawienie.
Z kolei sama wiara jest darem Boga przez Ducha Œwiêtego, który w S³owie i sa-
kramentach dzia³a we wspólnocie wierz¹cych”1 . Co siê tyczy ludzi jako wspó³-
pracowników Boga podczas zwiastowania Ewangelii, to wszyscy ochrzczeni i
wierz¹cy na podstawie swojego uczestnictwa w kap³añstwie Chrystusa s¹ powo³a-
ni do wspó³pracy w przekazywaniu Ewangelii. Jednoczeœnie istnieje urz¹d z mocy
ordynacji w Koœciele, do sprawowania którego niektóre jednostki s¹ szczególnie
powo³ane. Jest zadaniem dla katolików jak i luteranów wyjaœnienie relacji zacho-
dz¹cej miêdzy powszechnym lub wspólnym kap³añstwem wszystkich ochrzczo-
nych a szczególnym urzêdem, przekazywanym przez ordynacjê lub œwiêcenia.
OdpowiedŸ na to pytanie zale¿y od konfiguracji owych „elementów” i ma z kolei
wp³yw na tê konfiguracjê. Same „elementy” nie s¹ niezale¿ne od swoich ka¿dora-
zowych konfiguracji, co mo¿na dostrzec w relacji miêdzy urzêdem duchownym a
Eucharysti¹. Tak wiêc urz¹d, jego rozumienie nauczaj¹ce jak i jego porz¹dek in-
stytucjonalny, ma du¿e znaczenie dla apostolskoœci Koœcio³a.

168. OdpowiedŸ na pytanie w sprawie relacji miêdzy wspólnym kap³añstwem
wszystkich ochrzczonych a urzêdem z mocy ordynacji jest powi¹zana z odpowie-
dzi¹ na dalsze pytanie, które siê tutaj wy³ania, z pytaniem o dyferencjacjê w ra-
mach  urzêdu szczególnego. Przede wszystkim chodzi tu o relacjê miêdzy urzê-
dem pastora lub prezbitera a urzêdem biskupa. Ta relacja w dziejach Koœcio³a
by³a definiowana w ró¿ny sposób i jest ona rozumiana inaczej w Koœciele katolic-
kim ni¿ w Koœcio³ach luterañskich. Tak wiêc urzêdy w Koœciele rzymskokatolic-

1 Cyt. za Deklaracja o usprawiedliwieniu, Bielsko-Bia³a 2000, nr 16.
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kim i Koœcio³ach luterañskich maj¹ ró¿ny kszta³t (zarówno co do ich rozumienia
doktrynalnego jak i ustrojowo-koœcielnego). Zarówno dla katolików jak i lutera-
nów urz¹d szczególny jest szczególn¹ pos³ug¹ na rzecz apostolskiej Ewangelii i
tym samym na rzecz apostolskoœci Koœcio³a. Pytanie ekumeniczne, które wi¹¿e
siê z problemem form strukturalnych szczególnego urzêdu, brzmi: czy specyficz-
na struktura urzêdu duchownego i specyficzna struktura urzêdu biskupiego jak
równie¿ specyficzna forma osadzenia tego ostatniego w szerszym kolegium jest
niezbêdna dla autentycznej i prawnie uzasadnionej pos³ugi na rzecz apostolskiej
Ewangelii? Czy jeden urz¹d pos³ugi mo¿e przejawiaæ siê w ró¿nej postaci? Co jest
jego substancj¹, a co jego struktur¹, która – w pewnych granicach – mo¿e siê
zmieniaæ?

169. Punktem orientacyjnym w szukaniu odpowiedzi bêdzie Nowy Testament
w powi¹zaniu ze Starym jako pierwotne i wi¹¿¹ce œwiadectwo wiary chrzeœcijañ-
skiej (por. wy¿ej 1.4-5 i poni¿ej 3.2). Ale Nowy Testament pokazuje nam ró¿no-
rodnoœæ pos³ug i charyzmatów; ró¿ne formy i koncepcje urzêdów znajduj¹ siê w
procesie powstawania, one jeszcze pokrywaj¹ siê czêœciowo. Mo¿na, z pewn¹
ostro¿noœci¹, rozpoznaæ linie rozwojowe w Nowym Testamencie. Ich postrzeganie
i os¹d s¹, oczywiœcie, zale¿ne od tego,   jak ocenia siê dalszy rozwój historyczny
w kwestii urzêdu. Struktura trójstopniowego urzêdu Koœcio³a staro¿ytnego nie
znajduje jako taka potwierdzenia w Nowym Testamencie, lecz powsta³a ona przez
rozwój urzêdów, o których mówi Nowy Testament i które po³¹czono ze sob¹ w
okreœlonej konfiguracji. Ten rozwój urzêdu w staro¿ytnym Koœciele jest specy-
ficzn¹ form¹ recepcji œwiadectw Nowego Testamentu dotycz¹cych pos³ug i chary-
zmatów, które pe³ni³y skuteczn¹ rolê w Koœciele aposto³ów.

170. Historyczny rozwój urzêdu duchownego w Koœciele staro¿ytnym i œre-
dniowiecznym zostanie poni¿ej krótko naszkicowany. Jest to wspólna dla katoli-
ków i luteranów historia Koœcio³a, tote¿ mo¿na j¹ wspólnie opisaæ (por. poni¿ej
3.3). Dla jednych i drugich znaczenia ma to, ¿e ów rozwój tak wczeœnie i równie¿
trwale doprowadzi³ do odró¿nienia urzêdu prezbitera od urzêdu biskupa. Mo¿na
poznaæ powody i impulsy, jakimi siê tutaj kierowano oraz ustaliæ wewnêtrzn¹ lo-
gikê tego rozwoju. Oczywiœcie teologiczne oceny w sprawie normatywnoœci tego
rozwoju rozchodz¹ siê, i to przede wszystkim dlatego, ¿e reformatorzy doszli do
przekonania, i¿ Koœció³ ich czasów porzuci³ w wielu aspektach wiernoœæ wobec
apostolskiej Ewangelii o ³asce Bo¿ej, i ¿e tê tendencjê dostrzegli tak¿e w rozumie-
niu kap³añstwa, które urz¹d duchowny postrzega³o przede wszystkim jako pos³ugê
na rzecz ofiary mszalnej. Z kolei biskupi, przekonani przez swoich teologów o
b³êdach reformatorów, powstrzymywali siê przed ordynowaniem teologów ewan-
gelickich. W ten sposób zbory ewangelickie, które chcia³y mieæ reformatorskich
ksiê¿y, sta³y przed wyborem rezygnacji z ordynacji swoich ksiê¿y przez biskupów
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lub zarzuceniem swego rozumienia usprawiedliwienia jedynie z ³aski i jedynie z
wiary. Tak nast¹pi³ roz³am miêdzy dwoma elementarnymi aspektami sukcesji apo-
stolskiej. Rozwa¿enie narzucaj¹cych siê z tego powodu pytañ wymaga krótkiego
przedstawienia tego, jak urz¹d z mocy ordynacji rozwin¹³ siê  w Reformacji luter-
skiej i jak by³ rozumiany pod wzglêdem teologicznym (por. poni¿ej 3.4.1), jak
równie¿ szkicowej odpowiedzi, któr¹ Sobór Trydencki udzieli³ w kwestii reforma-
cyjnego pojmowania urzêdu (por. poni¿ej 3.4.2). W dalszej kolejnoœci bêdzie pre-
zentacja, jak Sobór Watykañski II podj¹³ i rozwin¹³ nauczanie Trydentu (por. po-
ni¿ej 3.5.1). Nastêpnie zostanie przedstawiony szkic wspó³czesnej luterañskiej na-
uki o urzêdzie (por. poni¿ej 3.5.2).

171. We „Wnioskach” (por. poni¿ej 3.6) ma byæ podjêta próba zbadania, jakie
zbli¿enia zachodz¹ w kwestii urzêdu apostolskiej sukcesji, gdy uwzglêdni siê oko-
licznoœci podzia³u w tej kwestii i gdy obok ró¿nic weŸmie siê pod uwagê te zbie¿-
noœci pogl¹dów w odniesieniu do apostolskoœci Koœcio³a i jego urzêdu, które ni-
gdy nie zosta³y utracone, jak równie¿ takie, które uœwiadomiono sobie na nowo.

3.2. Orientacja biblijna

172.  „Wy jednak jesteœcie potomstwem wybranym, królewskim kap³añstwem,
narodem œwiêtym, ludem wykupionym, abyœcie opowiadali o cnotach Tego, który
was wezwa³ z ciemnoœci do swojej niezwyk³ej œwiat³oœci”. Pierwszy List Piotra
(2, 9) odnosi obietnicê, jak¹ Bóg  wed³ug Wj 19, 5n czyni  ludowi Izraela, do
Koœcio³a Chrystusa. Mówi on o powo³aniu ca³ego Koœcio³a do zwiastowania S³o-
wa Bo¿ego œwiatu. Duch prowadzi Koœció³ na tej drodze, czyni go œwiadkiem
Ewangelii, umo¿liwia mu odczytanie znaków czasu i otwiera serca ludzi na wiarê
w Ewangeliê. Wszelka dyskusja na temat sukcesji apostolskiej i urzêdu z mocy
ordynacji znajduje siê w kontekœcie tej fundamentalnej kwalifikacji Koœcio³a.

173.  W Pierwszym Liœcie do Koryntian Pawe³, maj¹c siebie na myœli, lecz
charakteryzuj¹c urz¹d wszystkich aposto³ów, stwierdza: „Zgodnie z udzielon¹ mi
³ask¹ Boga niczym umiejêtny architekt po³o¿y³em fundament, inny natomiast na
nim buduje. A ka¿dy niech zwa¿a na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
mo¿e po³o¿yæ innego ni¿ ten, który jest po³o¿ony, a którym jest Jezus Chrystus”
(1 Kor 3, 10-11). Domem, budowanym na tym fundamencie, jest œwi¹tynia Boga,
któr¹ tworz¹ wierz¹cy w swojej wspólnocie: „Czy nie wiecie, ¿e jesteœcie œwi¹ty-
ni¹ Boga i ¿e Duch Boga w was mieszka?” (1 Kor 3, 16). List do Efezjan rozwija
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ten obraz powiadaj¹c, ¿e  Koœció³ jest wzniesiony „na fundamencie aposto³ów i
proroków, a kamieniem wêgielnym jest Chrystus Jezus” (Ef 2, 20). Dlatego Ko-
œció³ mo¿e swemu pos³annictwu, opowiadaniu o cnotach Boga (1 P 2, 9), pozostaæ
wierny tylko wówczas, gdy bêdzie stale odnawia³ swoj¹ orientacjê wobec apostol-
skiej Ewangelii. Przekazywanie wiary apostolskiej z pokolenia na pokolenie oraz
ponad wszelkimi granicami przestrzennymi i kulturowymi jest w rzeczywistoœci
tym, co póŸniej zosta³o nazwane „sukcesj¹ apostolsk¹”.

174.  Formy, w jakich prze¿ywana jest wiara i przekazywana Ewangelia, s¹
ró¿norodne i wielopostaciowe. Centralnym miejscem wspólnego wyznawania
wiary jest nabo¿eñstwo, szczególnie chrzest i Eucharystia. Katecheza odgrywa
decyduj¹c¹ rolê zarówno w doprowadzaniu do chrztu jak te¿ w pog³êbianiu wiary
(Hbr 6, 1n). Krytyka i refleksja teologiczna s¹ niezbêdne dla zrozumienia, obrony,
rozwijania i stale nowego wyra¿ania Ewangelii jako S³owa Bo¿ego (por. 1 Kor
14). Do œwiadectwa s³ów nale¿y œwiadectwo czynów: „Was natomiast niech Pan
uzdolni do coraz wiêkszej i bardziej obfitej mi³oœci wzajemnej i do wszystkich,
takiej, jak¹ my mamy do was” – ¿yczy Pawe³ zborowi w Tesalonikach  (1 Tes 3,
12). Poniewa¿ Ewangelia Boga w Jezusie Chrystusie jest uniwersalnym orêdziem
zbawczym, skutecznym s³owem ³aski, winna ona wywrzeæ g³êboki wp³yw na
wszystkie wymiary ¿ycia Koœcio³a oraz w ca³ej swej ró¿norodnoœci i pe³ni winna
byæ poœwiadczona i przekazywana koœcielnemu ¿yciu wiary.

175. W 1 Kor 12-14 aposto³ Pawe³ opisuje w sposób zró¿nicowany, jakie zada-
nia w ciele Chrystusa maj¹ ró¿norodne charyzmaty i pos³ugi, których zadaniem
jest wspieranie w ró¿ny sposób budowania Koœcio³a (1 Kor 14). Wieloœæ chary-
zmatów i pos³ug odpowiada wieloœci uzdolnieñ, jakie wszyscy ochrzczeni wnosz¹
do sprawy budowania Koœcio³a (1 Kor 14) i wieloœci zadañ, które musz¹ byæ wy-
konane przez Koœció³ w œwiecie. Decyduj¹ce przy wszystkich charyzmatach, po-
s³ugach i rodzajach poœrednictwa jest to, ¿e s¹ dane przez jednego Boga, jednego
Pana i jednego Ducha na po¿ytek innym i ca³ego Koœcio³a (1 Kor 12, 4-7). Jed-
noœæ w zakresie pocz¹tku wywiera wp³yw na jednoœæ celów w budowaniu Koœcio-
³a. W ciele Chrystusa charyzmaty znajduj¹ drogê do jednoœci  (1 Kor 12, 12-27;
Rz 12, 4n). Ró¿ne dary ³aski umo¿liwiaj¹ ró¿ne pos³ugi, które winny siê wzajem-
nie uznawaæ i wspieraæ (1 Kor 12, 28-30). „Drog¹”, która przewy¿sza wszystkie
charyzmaty (1 Kor 12, 31) jest mi³oœæ (1 Kor 13). Bez niej wszystkie charyzmaty
s¹ niczym (13, 1-3). Tylko w niej s¹ one skuteczne w dziele budowania Koœcio³a
(1 Kor 14, 1-5).

176.  Aposto³owie jako pos³añcy Jezusa Chrystusa, jako Jego nastêpcy zwia-
stuj¹ Ewangeliê Bo¿¹; zwiastuj¹ j¹ „w imiê Chrystusa” (2 Kor 5, 20). Dzia³alnoœæ
aposto³ów, jak mówi Pawe³, jest „s³u¿b¹ pojednania”, o ile Bóg przez aposto³ów
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wzywa do pojednania (2 Kor 5, 18). Zwiastowanie aposto³a Paw³a mo¿e jawiæ siê
jako s³abe i nie zawieraæ wiele m¹droœci, ale w³aœnie przez to wywo³uje wiarê,
która opiera siê ca³kiem na Bo¿ej mocy (1 Kor 2, 1-4). Pawe³ widzi siebie jako
s³ugê Chrystusa i „szafarza tajemnic Bo¿ych” (1 Kor 4, 1). Pos³uga aposto³a jest
wyposa¿ona we „w³adzê” (2 Kor 13, 10), gdy zwiastuje Jezusa Chrystusa  w celu
budowania Koœcio³a. W ka¿dym razie aposto³ przechowuje skarb Ewangelii w
„glinianych naczyniach”, aby „ta przeogromna moc by³a z Boga, a nie z nas” (2
Kor 4, 7). Poniewa¿ prawda o Jezusie Chrystusie jest taka, ¿e „chocia¿ zosta³
ukrzy¿owany na skutek s³aboœci, ¿yje jednak dziêki mocy Boga” (2 Kor 13, 4),
przeto aposto³ mo¿e powiedzieæ: „gdy niedomagam, wtedy jestem mocny” (2 Kor
12, 10).

177. Apostolat powinien s³u¿yæ ekspansji Koœcio³a a¿ do krañców ziemi i
trwaæ do koñca czasów (Mt 28, 20; por. Dz 1, 8). Wi¹¿e siê to z za³o¿eniem, ¿e
zwiastowanie Ewangelii, udzielanie sakramentów, misja i katecheza, kierowanie
wspólnotami, wspieranie i koordynowanie charyzmatów odbywaj¹ siê stale od
nowa. ¯e tak mo¿e siê dziaæ jest darem Ducha Œwiêtego (1 Kor 12-14, por. Ef 4).
W Pierwszym Liœcie do Koryntian Pawe³ anga¿uje siê na rzecz tego, by chary-
zmaty wzajemnie siê wspiera³y i wspó³pracowa³y (1 Kor 12, 4-31); zanim przed-
stawi d³u¿sz¹ listê ró¿nych darów, przypomina Koryntianom, ¿e „Bóg ustanowi³
w Koœciele najpierw aposto³ów,  po drugie proroków, po trzecie nauczycieli” (1
Kor 12, 28nn). Oczywiœcie tak¿e sami aposto³owie s¹ wezwani do przygotowania
wspólnot, by te sz³y drog¹ wiary. Wed³ug Dz 14, 23 Pawe³ i Barnaba podczas
swojej pierwszej podró¿y misyjnej ustanowili w ka¿dym zborze prezbitera. We-
d³ug œwiadectwa jego listów Pawe³ ma w zborach partnerów, którzy ponosz¹ od-
powiedzialnoœæ przez, na przyk³ad, upowszechnianie jego s³ów (1 Tes 5, 27);
imiennie wymienia diakonisê Febê w Koryncie lub w Kenchrach (Rz 16, 1) lub
Stefanasa, „pierwszy owoc Achai”, którego ca³y dom „odda³ siê na s³u¿bê œwiê-
tych” i z tego powodu zas³uguje na uznanie (1 Kor 16, 13-17). List do Filipian ju¿
we wstêpnym adresie wymienia „biskupów i diakonów” (Flp 1, 1). Jak zosta³o
przedstawione w czêœci pierwszej, wspó³pracownicy Paw³a, Tytus i Tymoteusz,
wype³niaj¹ szczególnie wa¿ne zadanie.  Pawe³ specjalnie domaga siê uznania
tych, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ  (1 Tes 5, 12n; 1 Kor 16, 16), serdecznego
przyjêcia swoich wspó³pracowników (Rz 16, 1) i udzielenia im wsparcia w miarê
mo¿liwoœci (1 Kor 16, 10; 2 Kor 8, 23n).

178. Ze wzglêdu na sukcesjê w wierze ró¿ne pisma nowotestamentowe mówi¹
o urzêdach koœcielnych, które s³u¿¹ orientacji wobec apostolskiego pocz¹tku. List
do Efezjan wymienia „ewangelistów, pasterzy i nauczycieli” (4, 11), listy pastoral-
ne podkreœlaj¹ prawowiern¹ naukê g³oszon¹ przez „biskupa” (episkopos), Pierw-
szy List Piotra mówi o pos³udze pastoralnej prezbiterów (5, 1-11), List do Hebraj-
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czyków o „prze³o¿onych” (Hbr 13, 7. 17. 24); w Dz 20, 17-38  Pawe³ napomina
prezbiterów w Efezie, by jako nadzorcy (episkopoi) kierowali Koœcio³em jako
trzod¹ Boga i zachowali „S³owa Jego ³aski” (Dz 20, 32)  tak¿e w walkach o praw-
dziw¹ wiarê. Wed³ug Listu do Efezjan to ten sam Duch, który uczyni³ aposto³ów i
proroków, który tak¿e daje „ewangelistów, pasterzy i nauczycieli”, którzy maj¹
dalej budowaæ na fundamencie aposto³ów Koœcio³a (4, 11). W imieniu Paw³a listy
pastoralne wzywaj¹, by uznaæ Tymoteusza w jego przez aposto³a powierzonej
„pos³udze” (2 Tm 4, 5) z powodu  „³aski” (por. 2 Tm 2, 1), która zosta³a mu
udzielona (1 Tm 4, 6nn), równie¿ prezbiterzy, „którzy dobrze sprawuj¹ swój
urz¹d”, winni znaleŸæ nale¿ne im uznanie(1 Tm 5, 17). Podobne napomnienia
znajduj¹ siê w Liœcie do Hebrajczyków (13, 7) i w Pierwszym Liœcie Piotra (5, 5).
Wed³ug Listu do Efezjan pos³uga „ewangelistów, pasterzy i nauczycieli” (Ef 4,
11) zmierza do tego, aby „wszyscy doszli do jednoœci wiary i poznania Syna Bo-
¿ego” (4, 13), wed³ug Pierwszego Listu Piotra prezbiterzy, którzy dzia³aj¹  jako
pasterze, zostaj¹ napominani: „[b¹dŸcie] nie jak ci, którzy maj¹ w³adzê nad po-
wierzonymi sobie, ale jak ci, którzy staj¹ siê wzorem dla trzody” (5, 3).

179. Perspektywa pneumatologiczna rzuca œwiat³o na relacjê miêdzy funda-
mentaln¹ pos³ug¹ aposto³ów, polegaj¹c¹ na po³o¿eniu „fundamentu” w Koœcio-
³ach lokalnych, tego „którym jest Jezus Chrystus”(1 Kor 3, 11), a budowaniem na
tym fundamencie z wykorzystaniem wspomnianych koœcielnych pos³ugiwañ.
Apostolat ró¿ni siê od tych pos³ugiwañ tym, ¿e jest jedyny w swoim rodzaju, gdy¿
z woli  Chrystusa sta³ siê elementem za³o¿ycielskim Koœcio³a. Urzêdy koœcielne
winny uznaæ tê historyczn¹ i teologiczn¹ niepowtarzalnoœæ apostolskiej pos³ugi
za³o¿ycielskiej oraz dawaæ jej wyraz s³owem i czynem podczas zwiastowania
Ewangelii.

180. Terminologia jest zró¿nicowana, obszary zadañ nadzorców i prezbiterów
zdaj¹ siê jeszcze w du¿ej mierze na siebie nak³adaæ. Wa¿nym zadaniem jest kiero-
wanie Koœcio³em na p³aszczyŸnie lokalnej. Zarówno wed³ug Dziejów Apostol-
skich jak równie¿ listów pastoralnych Duch Bo¿y jest tym, który inspiruje aposto-
³ów do wprowadzania owych urzêdów lub pos³ugiwañ i – przy poparciu ca³ego
Koœcio³a – powierzania ich poszczególnym chrzeœcijanom. Odpowiednio jest to
ten sam Duch, który umo¿liwia tym chrzeœcijanom sprawowanie ich pos³ugi dla
Koœcio³a z autorytetem harmonizuj¹cym z Ewangeli¹ (Ef 4, 7nn). Szczególnie
wed³ug Listów Pastoralnych istotnym elementem przewodzenia jest prawowierna
nauka, zarówno w konfrontacji z nauk¹ fa³szyw¹ jak te¿ w konstruktywnej pre-
zentacji treœci orêdzia o zbawieniu. Jednak dysputy na temat prawdy Ewangelii
nie mog¹ byæ tak¿e wykluczone poœród aposto³ów, proroków, nauczycieli i bisku-
pów, musz¹ byæ jednak prowadzone w tym samym Duchu prawdy, który trzyma
ca³y Koœció³ przy Ewangelii.
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181. W Listach Pastoralnych na³o¿enie r¹k poci¹ga za sob¹ wprowadzenie lub
ordynacjê na koœcielny urz¹d pos³ugiwania. Jest ono œciœle zwi¹zane z przekaza-
niem prawowitej nauki. Tak¿e wprowadzenie Siedmiu przez Dwunastu  odbywa
siê wed³ug Dz 6, 6 przez na³o¿enie r¹k. Wed³ug Listów Pastoralnych Bóg przez
na³o¿enie r¹k przekazuje „charyzmat”, który jest „w” tych, na których na³o¿ono
rêce (1Tm 4, 14; por. 2 Tm 1, 6). Jest to charyzmat pos³ugi wzorowany na aposto-
le Pawle (1 Tm 1, 18). Na³o¿enie r¹k daje Ducha mocy, mi³oœci i rozs¹dku ((2 Tm
1, 7). Mówi¹c o „urzêdzie ³aski” lub „urzêdzie charyzmatu” ma siê na myœli ³askê
lub dar ³aski, który Tymoteuszowi lub Tytusowi umo¿liwia wype³nienie nakazu
danego im przez Paw³a, mianowicie utrzymania Koœcio³a w prawdzie Ewangelii
(por. 1 Tm 1, 16nn i 2 Tm 1, 6nn).

182. Tymoteusz otrzymuje polecenie, by „r¹k na nikogo nie nak³ada³ pochop-
nie” (1 Tm 5, 22); jest mo¿liwe, ¿e chodzi³o tu o powo³anie prezbiterów lub
nadzorców. Równie¿ na Tymoteusza zosta³y na³o¿one rêce. Oczywiœcie na pod-
stawie tych listów nie istnieje jednolity ryt; gdy¿ wed³ug 1 Tm 4, 14 tymi, któ-
rzy na³o¿yli nañ rêce, to prezbiterzy, natomiast wed³ug 2 Tm 1, 6 rêce na³o¿y³
nañ Aposto³. Relacja miêdzy oboma rytami nie jest ca³kiem jasna. Czy odnoœnie
do 1 Tm 5, 22 nale¿y mówiæ o „³añcuchu” nak³adania r¹k, spotyka siê z ró¿n¹
ocen¹ egzegezy. Teologia  ewangelicka podkreœla silniej otwartoœæ i polifonicz-
noœæ œwiadectwa biblijnego. Gdy teologia katolicka w sukcesji nak³adania r¹k
widzi znak ³¹cznoœci z Chrystusem, spowodowan¹ przez Ducha kontynuacjê
zwiastowania Ewangelii i jednoœci Koœcio³a poprzez wieki, wówczas powo³uje
siê ona na Listy Pasterskie, ale nie izoluje nak³adania r¹k od ¿ycia Koœcio³a,
lecz traktuje je jako istotn¹ formê, dziêki której successio apostolica, które jest
konieczne ze wzglêdu na successio fidei, staje siê skuteczne moc¹ Ducha.
Przez praktykowanie ordynacji, rozumianej w duchu Nowego Testamentu, Ko-
œció³ nie staje siê panem Ewangelii, lecz jej siê podporz¹dkowuje. Autorytet,
który przez Ducha nale¿y siê koœcielnemu urzêdowi pos³ugi, s³u¿y wolnoœci
wszystkich wierz¹cych  w prawdê Ewangelii. Na³o¿enie r¹k jest dla ca³ego Ko-
œcio³a znakiem, ¿e ¿yje on ze s³uchania Ewangelii jako S³owa skierowanego nie
do samego siebie, lecz jako S³owa, przez które przemawia Bóg do ludzi na spo-
sób ludzki.

183.  Pawe³ wzywa swoje zbory, by go naœladowa³y tak, jak on naœladuje Chry-
stusa (1 Kor 4, 16; 11, 1; Flp 3, 17; 4, 9;1 Tes 1, 6). Wed³ug 2 Tm 1, 13 „zdrowa
nauka”, któr¹ Tymoteusz us³ysza³ od Paw³a, ma byæ dla niego „wzorem w wierze
i mi³oœci w Chrystusa Jezusa”. Takie jest za³o¿enie, gdy 2 Tm 3, 10 mówi o naœla-
dowaniu Aposto³a przez Tymoteusza w zakresie „nauki, postêpowania, pragnie-
nia, wiary, cierpliwoœci, mi³oœci, wytrwa³oœci, przeœladowañ, cierpieñ” (por. 1 Tm
4, 6). W tym sensie naœladowanie nie oznacza po prostu kontynuowania dzia³alno-
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œci Aposto³a, lecz trwa³e kierowanie siê jego przyk³adem, który wed³ug 1 Tm 1,
16 jest ze swej strony  „przyk³adem dla wszystkich”, ale dlatego, ¿e „dost¹pi³ mi-
³osierdzia”. W Nowym Testamencie „sukcesja apostolska” ma miejsce w perspek-
tywie naœladowania Jezusa. £¹czy ona wszystkich chrzeœcijan, z aposto³ami
w³¹cznie, z ich Panem i wzajemnie ze sob¹. Uczniowie Jezusa uwa¿ali siê za na-
œladowców, tak¿e w zakresie wziêcia  krzy¿a (Mk 8, 34-38, par.), tak aby mieæ
wspólnotê z Jezusem równie¿ w pe³nieniu misji po³¹czonej z cierpieniem. Mimo
zawodu, jaki sprawili, zostaj¹ przez Jezusa, który „poszed³ przed nimi do Galilei”
(Mk 14, 28; 16, 7; por. 10, 32nn), wezwani ponownie do naœladowania. O „apo-
stolskiej sukcesji” w przypadku  koœcielnego urzêdu pos³ugi mo¿na mówiæ dopie-
ro wówczas, gdy jego udzia³owcy bêd¹ siê wzorowaæ na aposto³ach w ich naœla-
dowaniu, zwiastowaniu, praktyce i s³u¿bie. W takim rozumieniu mówienie o „suk-
cesji apostolskiej” zachowuje  niepowtarzalnoœæ pos³ugi, jaka przynale¿y
aposto³om i utrzymuje j¹ w perspektywie naœladowania Jezusa Chrystusa  po³¹-
czonego z nieustann¹ s³u¿b¹ na rzecz budowania Koœcio³a na fundamencie Jezusa
Chrystusa, który niegdyœ po³o¿yli aposto³owie.

3.3. Urz¹d z mocy ordynacji
w Koœciele staro¿ytnym i œredniowieczu

184. W niektórych pismach nowotestamentowych a szczególnie w Listach Pa-
storalnych znajduje wyraz przekonanie, ¿e aposto³owie troszczyli siê o urzêdy
przywódcze w za³o¿onych przez siebie zborach i stwierdza siê œcis³¹ ³¹cznoœæ
miêdzy urzêdem przywódczym a przekazywaniem dalej „nauki” aposto³ów, „do-
bra powierzonego” uczniom aposto³ów (2 Tm 1, 13n). Ale dopiero w Pierwszym
Liœcie Klemensa  spotykamy siê z pojêciem nastêpstwa aposto³ów rozumianym
jako linia przes³ania od Boga przez Chrystusa do aposto³ów i ich „pierwocin”,
które ustanowili „po uprzednim wypróbowaniu w Duchu biskupami i diakonami
dla przysz³ych wierz¹cych” (por. 42, 1-4). W 44, 1-2 czytamy: „Tak¿e nasi apo-
sto³owie wiedzieli przez  naszego Pana Jezusa Chrystusa, ¿e bêdzie istnia³ spór o
urz¹d biskupi (peri tou onomatos tes episkopes). Z tego wiêc powodu ustanowili,
gdy¿ dysponowali z góry dok³adn¹ wiedz¹, wy¿ej wymienionych i potem dali in-
strukcjê, aby w przypadku ich œmierci inni wypróbowani mê¿owie przejêli ich
pos³ugê”2 . Obok biskupów jest tak¿e mowa o ustanowionych, wyznaczonych pre-

2 First Epistle of Clement 42, 1-4, 44, 1-3, w: A. Roberts I J. Donaldson (red.), The Ante-Nicene Fathers
(Reprint, Grand Rapids, 1977), 16-17.
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zbiterach (44, 5; 47, 6; 54, 2; 57, 1), których lekcewa¿enie sta³o siê powodem na-
pisania listu do Koœcio³a w Koryncie.

185. W fazie przejœciowej od apostolskich do poapostolskich czasów zaczê-
³a siê tak¿e kszta³towaæ struktura urzêdu, która jako nadzorcê przewiduje bi-
skupa, u którego boku stoi kolegium prezbiterów i diakonów; stopniowo ten
model ukszta³towa³ siê jako jedyny. Listy Ignacego z Antiochii (ok. 110 r.)
daj¹ pierwsze jednoznaczne œwiadectwo o istnieniu jednego biskupa otoczone-
go kolegium prezbiterów i diakonów. Tutaj poœwiadczony zostaje prezbiterat
jako samodzielny stopieñ hierarchiczny pomiêdzy miêdzy biskupem a diako-
nem. Ignacy czêsto mówi o triadzie z³o¿onej z biskupa (zawsze w liczbie poje-
dynczej), prezbiterium lub prezbiterów i diakonów. Ta trójstopniowa hierar-
chia jest odbiciem hierarchii niebiañskiej z Bogiem Ojcem, Chrystusem i Apo-
sto³ami3 . Nic, co dotyczy Koœcio³a, nie powinno siê dziaæ bez biskupa. „Za
wiarygodn¹ uchodzi ta uroczystoœæ eucharystyczna, która odbywa siê z udzia-
³em biskupa lub osoby przez niego upowa¿nionej. Gdzie pojawia siê biskup,
tam winien byæ zbór, podobnie jak gdziekolwiek jest Chrystus Jezus, tam jest
Koœció³ katolicki. Bez biskupa nie wolno ani chrzciæ, ani celebrowaæ uczty
mi³oœci…”4 .

186.  Formularze konsekracji i ordynacji, wystêpuj¹ce ok. 215 r. w Traditio
apostolica Hipolita z Rzymu dla ordynacji biskupa, prezbiterów i diakonów po-
kazuj¹ wyraŸnie, ¿e ta struktura urzêdów by³a ju¿ dosyæ mocno zainstalowana
na pocz¹tku III stulecia. Podczas zgromadzenia niedzielnego zboru i prezbite-
rium biskupowi wybranemu i potwierdzonemu przez wszystkich zostaj¹ na³o¿o-
ne rêce przez wszystkich obecnych biskupów. Prezbiterium nie uczestniczy w
na³o¿eniu r¹k. Wszyscy zachowuj¹ ciszê i modl¹ siê w swoich sercach o zst¹-
pienie Ducha Œwiêtego. Jeden z obecnych biskupów, upowa¿niony przez
wszystkich,  k³adzie rêkê na ordynowanego i wypowiada modlitwê konsekra-
cyjn¹. Potem nastêpuje celebracja Eucharystii. Podczas ordynacji prezbitera bi-
skup nak³ada na niego rêkê i wypowiada modlitwê konsekracyjn¹, podczas gdy
obecni kap³ani winni dotkn¹æ ordynowanego, to znaczy równie¿ na³o¿yæ rêce.
Podczas ordynacji diakona tylko biskup nak³ada rêce na ordynowanego i zma-
wia modlitwê konsekracyjn¹. On nie jest ordynowany na kap³ana, lecz do pe³-
nienia „s³u¿by”5 . Wed³ug porz¹dku poœwiadczonego w Traditio apostolica
urz¹d z mocy ordynacji na pocz¹tku III stulecia sk³ada siê z biskupa, prezbitera
i diakona.

 3 Epistle of Ignatius to the Magnesians, 6, 1, w: The Ante-Nicene Fathers,1, 61.
4 Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 8, 1n, w: The Ante-Nicene Fathers 1, 89-90.
5 The Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, ed. Gregory Dix (London, 2 wyd., 1968), 15.
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187.  Z powodu kwestii spornych, które powstaj¹ w drugim wieku w odnie-
sieniu do autentycznej treœci ewangelicznego orêdzia, ³¹cznoœæ miêdzy zwiasto-
wanym s³owem a œwiadkami zostaje podkreœlona w taki sposób, ¿e kontynuacja
biskupów w Koœciele lokalnym staje siê kryterium, wed³ug którego mo¿na roz-
poznaæ kontynuacjê publicznego przekazywania nauki apostolskiej. Ireneusz pi-
sze w tym kontekœcie o „tradycji aposto³ów manifestowanej na ca³ym œwiecie.
Wszyscy ludzie, którzy chc¹ zobaczyæ prawdê, mog¹ j¹ ogl¹daæ w ka¿dym Ko-
œciele. I mo¿emy wymieniæ biskupów, ustanowionych przez aposto³ów w po-
szczególnych Koœcio³ach  i ich nastêpców a¿ po dzisiejszy dzieñ”6 . Wed³ug Ire-
neusza prawdziwej nauki nale¿y szukaæ w tradycji, któr¹ otrzymali biskupi lub
ustanowieni przez nich prezbiterzy od aposto³ów i przekazywali j¹ dalej swoim
nastêpcom a¿ po dzisiejsze czasy. Ideê tradycji apostolskiej koresponduj¹cej z
sukcesj¹ biskupów podjêli w III stuleciu w Afryce pó³nocnej Tertulian i Cy-
prian, póŸniej, w czwartym i pi¹tym stuleciu sta³o siê to elementem sk³adowym
nauczania Ojców.

188. Proces, który doprowadzi³ do wykszta³cenia siê jednolitej struktury urzêdu
z episkopatem na czele, odzwierciedla w ten sposób  trwa³e zadanie Koœcio³a do
dawania wi¹¿¹cego œwiadectwa w bardzo trudnych sytuacjach, by zachowaæ jed-
noœæ Koœcio³a i zapobiec wynaturzeniu tradycyjnej wiary. Zw³aszcza w kontekœcie
walki z gnoz¹ rozwija siê obok merytorycznego kryterium wiernoœci biblijnemu
œwiadectwu i regula fidei  tak¿e personalne kryterium nastêpstwa (sukcesji)
œwiadków apostolskiej tradycji i stale zyskuje na znaczeniu. Tak wiêc w ramach
koœcielnego procesu przekazywania Ewangelii, którego przedstawicielami s¹
wszyscy cz³onkowie Koœcio³a i którego formy obejmuj¹ ca³oœæ chrzeœcijañskiego
œwiadectwa, mo¿na rozpoznaæ szczególn¹ p³aszczyznê, mianowicie p³aszczyznê
tych, którzy sprawuj¹ urz¹d kierowania i nadzoru i którzy uchodz¹ za kryterium,
którym mo¿na siê kierowaæ w sytuacji konfliktu.

189. Wokó³ tej centralnej funkcji urzêdu biskupa i urzêdu z mocy ordynacji,
która  s³u¿y kontynuacji zwiastowania apostolskiego, grupuj¹ siê liczne funkcje,
które dotycz¹ nadzoru nad ca³ym ¿yciem koœcielnym i maj¹ na celu utrzymanie
jednoœci Koœcio³a. Rola i autorytet, który biskup zyskuje stopniowo w Koœciele,
zale¿¹ od œcis³ego powi¹zania miêdzy nadzorem nad nienaruszalnym charakterem
tradycji apostolskiej a pos³ug¹ na rzecz jednoœci Koœcio³a. Gdy¿ dla jednoœci Ko-
œcio³a nie mo¿e byæ ¿adnego innego kryterium ni¿ apostolska Ewangelia, przyj-
mowana we wierze, celebrowana w sakramentach oraz poœwiadczona przez S³owo
i dzie³a mi³oœci.

6 Irenaeus, Adversus Haereses III, 3, 1, w: The Ante-Nicene Fathers, 1, 415.
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190. W trakcie czwartego stulecia nastêpuje drugi bardzo wa¿ny krok w zakre-
sie ukszta³towania urzêdu biskupa i prezbitera. Wskutek rozszerzania siê chrzeœci-
jañstwa poza obszar miejski powstaj¹ nowe zbory, które zostaj¹ powierzone trosce
pastoralnej prezbiterów. Tworzyli oni najpierw kolegium asystuj¹ce biskupowi,
teraz otrzymuj¹ zadanie udzielania chrztu i przewodniczenia Eucharystii, tak wiêc
przejmuj¹ funkcje, które do tego momentu by³y typowymi funkcjami biskupa.
Wówczas gdy urz¹d prezbiterów nabiera cech „episkopalnych”, urz¹d biskupa tra-
ci cechê bycia urzêdem, który przewodniczy zborom istniej¹cym w jednej miej-
scowoœci, staj¹c siê urzêdem o charakterze regionalnym. Urz¹d ten, w którym
obecnie na plan pierwszy wychodz¹ funkcje administracyjne i prawne, daje wyraz
jednoœci miêdzy ró¿nymi zborami eucharystycznymi. Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e w
tej fazie przejœciowej rozwoju ¿ycia Koœcio³a i struktur jego misji, nie zwiêksza
siê liczba biskupów – co by³oby zgodne z zasad¹: jeden biskup dla ka¿dego Ko-
œcio³a lokalnego –  lecz  dochodzi do „specjalizacji” urzêdu biskupa i prezbitera.
Oba urzêdy w ró¿ny sposób i na ró¿nych p³aszczyznach znajduj¹ siê w s³u¿bie
Koœcio³a lokalnego, lecz pozostaj¹, jak tego dowodzi zasada zale¿noœci prezbitera
od biskupa, œciœle ze sob¹ zwi¹zane.

191. Chc¹c opisaæ eklezjologiê Koœcio³a staro¿ytnego, tak jak ukszta³towa³a siê
ona w ¿yciu i œwiadomoœci Koœcio³a, narzuca siê idea wspólnoty (koinonia). Ka¿-
da ecclesia jest koinonia, któr¹ bli¿ej mo¿na okreœliæ jako wspólnotê wiary i sa-
kramentów. Biskup s³u¿y jej przede wszystkim w Eucharystii i zwiastowaniu wia-
ry, której jest on nauczycielem i stró¿em, jak równie¿ przez troskê o zachowanie
jednoœci ca³ego Koœcio³a. Ka¿dy Koœció³, który jest koinonia, znajduje siê jednak
we wspólnocie z innymi Koœcio³ami, i dlatego biskupa nale¿y rozumieæ nie tylko
jako jednostkê, lecz we wspólnocie z innymi biskupami. Ta kolegialna struktura
urzêdu biskupiego przejawia siê w sposób wyrazisty podczas ordynacji biskupa,
gdy na przyk³ad kanon 4 Soboru w Nicei stwierdza, ¿e by³oby „najlepiej”, gdyby
ka¿dy biskup by³ ordynowany przez wszystkich biskupów prowincji i tylko w sy-
tuacjach nadzwyczajnych przynajmniej trzech biskupów powinno zebraæ siê jed-
noczeœnie z powodu ordynacji; potwierdzenie procedur dla ka¿dej poszczególnej
prowincji przys³uguje jednak metropolicie7 . Ponadto w kanonie 6 znajduje siê za-
kaz powo³ywania biskupa bez zgody metropolity, i wspomniane jest tutaj pierw-
szeñstwo Aleksandrii, Rzymu i Antiochii, w kanonie 7 Jerozolimie, „matce Ko-
œcio³ów”8 , zostaje przyznane „nastêpstwo wynikaj¹ce z czci”. Do tego pierwszeñ-
stwa aspiruje po Soborze w Konstantynopolu (381)  jeszcze Konstantynopol jako

 7 Dokumenty soborów powszechnych, tom I: 325-787, Kraków 2002, s. 29.
8 Tak w „Liœcie biskupów zebranych w Konstantynopolu” w 382 r. na Synodzie, który jest streszczeniem

tego, co wydarzy³o siê na Soborze w 381 r., z usuniêciem ze stanowiska Maksyma i ordynacj¹ Nektariusza
na biskupa Konstantynopola w³¹cznie. Dokumenty soborów powszechnych…, s. 75nn.
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„Nowy Rzym”9 . W ogóle synody i sobory œwiadcz¹ o koinonia Koœcio³ów i ich
biskupów. Ale tym samym fundamentalne znaczenie ma tak¿e struktura wycho-
dz¹ca poza Koœcio³y lokalne, która ukszta³towa³a siê w metropoliach i patriarcha-
tach. Dla urzêdu biskupa oznacza to, ¿e jest on sprawowany nie tylko w personal-
nej relacji wobec zboru (wymiar personalny) i w sposób istotny jest w nim zako-
rzeniony (wymiar spo³ecznoœciowy), lecz wymaga tak¿e wspólnoty z innymi
biskupami (wymiar kolegialny).

192. Refleksje na temat urzêdu z mocy ordynacji, rozwiniête w œredniowieczu
zw³aszcza przez Piotra Lombarda, opieraj¹ siê w du¿ej mierze na pogl¹dzie Hiero-
nima, który podkreœli³ równoœæ miêdzy prezbiterami i biskupami, oraz na fakcie,
¿e definicja teologiczna urzêdu wywodzi siê z przewodniczenia uroczystoœci eu-
charystycznej. W konsekwencji urz¹d kap³añski sta³ siê podstaw¹ dla zrozumienia
urzêdu koœcielnego. £¹czy³o siê to z  trudnoœci¹ w teologii episkopatu, dotycz¹c¹
tego, czy jego specjalny status znajduje odzwierciedlenie w sakramencie œwiêceñ.
Ostatecznie zwyciê¿y³a tendencja do definiowania urzêdu biskupiego niemal wy-
³¹cznie w kategoriach jurydycznych.

193. Jednak¿e istnia³y te¿ tendencje przeciwstawne, które ujawni³y siê wyraŸ-
nie u Tomasza z Akwinu, opisuj¹ce ró¿nicê miêdzy kap³anem a biskupem w kwe-
stii autorytetu w odniesieniu do Koœcio³a jako corpus Christi mysticum w znacze-
niu wy¿szego autorytetu episkopalnego, który jest „kap³añstwem apostolskim”.
Ten duchowy autorytet biskup otrzymuje przez œwiêcenia10 . Jednak Tomasz ten
autorytet budowania Koœcio³a jako  Cia³a Chrystusa, w³¹cza do swojej koncepcji
poœrednictwa ³aski i zbawienia przez Chrystusa, G³owy Koœcio³a i idei instrumen-
talnej przyczynowoœci  cz³owieczeñstwa Chrystusa. Jego teologia ³aski doprowa-
dzi³a go do widzenia Chrystusa przede wszystkim jako Tego, który udziela ³aski, a
na bazie swojej teologii lex nova potrafi on nawet sprawy instytucjonalne przesu-
n¹æ do drugiego rzêdu eklezjologii.

9 Por. kanony 2 i 3 Soboru w Konstantynopolu, Dokumenty soborów powszechnych…, s. 72-73.
10 Por. In IV Sent., dist.24, cap. 3, qu.2, ad 3: “Omnis potestas spiritualis datur cum aliqua consecratio-

ne”.
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3.4. Urz¹d z mocy ordynacji w okresie Reformacji
luterañskiej i na Soborze Trydenckim

3.4.1. Urz¹d z mocy ordynacji w okresie Reformacji
luterañskiej

194. W kwestii, co dzia³o siê z urzêdem na obszarze luterañskiej Reformacji,
mamy do czynienia z kompleksem problemów. Po pierwsze chodzi o odmienne,
czêœciowo przeciwstawne interpretacje teologiczne urzêdu, na przyk³ad krytykê
rozumienia urzêdu z perspektywy mszy jako ofiary. Po drugie chodzi o zró¿nico-
wane, czêœciowo przeciwstawne ujêcia ³aski i usprawiedliwienia, co sk³oni³o bi-
skupów do nie ordynowania teologów luterañskich. Po trzecie rolê odgrywaj¹
momenty polityczne i prawne, jak na przyk³ad konstytucja Rzeszy Niemieckiej z
instytucj¹ biskupów-ksi¹¿¹t, której pomieszanie w³adzy œwieckiej i duchownej
spotyka siê z ostr¹ krytyk¹ reformatorów. Po czwarte istnieje oddzia³ywanie wza-
jemne akcji i reakcji, teologicznej krytyki i kontr-krytyki, instytucjonalnych œrod-
ków  stosowanych w Koœciele i pañstwie. Reformatorzy chcieli tworzyæ Koœció³,
lecz dysponowali ograniczonymi dla realizacji tego celu œrodkami, po stronie
ksi¹¿¹t pojawi³a siê wola poszerzenia w³adzy pañstwowej tak¿e na Koœció³. W
tym splocie skrajnie heterogenicznych czynników nast¹pi³ rozwój urzêdu Koœcio-
³ów ewangelickich i jego teologicznego rozumienia. Tylko czêœæ tego kompleksu
mo¿e byæ przedmiotem poni¿szych rozwa¿añ.

195.  Dla Reformacji luterañskiej urz¹d i ordynacja s¹  znamionami rozpo-
znawczymi Koœcio³a, zw³aszcza w ich s³u¿ebnej relacji wobec  zwiastowania i sa-
kramentów;  Luter w swoim piœmie O soborach i Koœcio³ach stwierdza: „Po pi¹te,
poznaje siê Koœció³ zewnêtrznie po tym, ¿e wyœwiêca lub powo³uje s³ugi Koœcio³a
albo ma urzêdy, które winien sprawowaæ. Trzeba bowiem mieæ biskupów, pro-
boszczów i kaznodziejów, którzy jawnie czy ukrycie te cztery czêœci, wy¿ej wy-
mienione, czy œrodki uœwiêcenia [w³aœciwie: relikwie; w tym przypadku: rzeczy
œwiête, uœwiêcaj¹ce. Chodzi tu o: S³owo Bo¿e, sakramenty Chrztu i Wieczerzy
Pañskiej, publiczne pos³ugiwanie siê w³adz¹ kluczy]  podaj¹, udzielaj¹ i wyko-
nuj¹, z powodu i w imieniu Koœcio³a, a raczej z ustanowienia Chrystusowego (…)
Gdzie wiêc takie rzeczy zobaczysz, mo¿esz byæ pewny, ¿e jest tam lud Bo¿y i
œwiêty lud chrzeœcijañski”11 .

11 WA 50; 632,35- 633,11 (Von den Konziliis und Kirchen, 1539). Cyt. za polskim przek³adem: M. Luter,
O soborach i Koœcio³ach w: Z problemów Reformacji, t. 6,  Bielsko-Bia³a 1993, s. 259n.
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Kap³añstwo wszystkich ochrzczonych

196. Kap³anem w pierwotnym i œcis³ym znaczeniu jest wed³ug Lutra jedynie
Chrystus, lecz chrzeœcijanie s¹ nimi przez udzia³ w Chrystusie we wierze we-
d³ug logiki ”radosnej zamiany”: „Jak zaœ Chrystus przez swoje pierworództwo
te dwie godnoœci otrzyma³, tak je te¿ rozdziela i czyni ich uczestnikami wszyst-
kich wierz¹cych w siebie na podstawie poprzedniego omówionego prawa doty-
cz¹cego ma³¿eñstwa, moc¹ którego do oblubienicy nale¿y wszystko to, co jest
w³asnoœci¹ Oblubieñca. St¹d my wszyscy w Chrystusie jesteœmy kap³anami i
królami, my, którzy wierzymy w Chrystusa jak mówi Piotr (1 P 2, 9): ‘Wy jeste-
œcie rodem wybranym, królewskim kap³añstwem’”12 . Chrzeœcijanie zostaj¹ ka-
p³anami nie przez œwiêcenie, lecz przez nowe narodzenie, przez duchowe naro-
dziny chrztu. Kap³anami nie zostaj¹ uczynieni, jako kap³ani siê rodz¹13 . „Bo-
wiem co siê wynurzy³o z chrztu, mo¿e siê chlubiæ, ¿e poœwiêcone ju¿ zosta³o na
kap³ana”14 .

197. Wed³ug Lutra, kap³añstwo ka¿dego ochrzczonego jako udzia³ w kap³añ-
stwie Chrystusa jest prze¿ywane lub realizowane w dzia³aniu kap³añskim, polega-
j¹cym na  sk³adaniu ofiary Bogu w imieniu ludzi i pouczaniu ich o Nim, przedsta-
wiaj¹c  w ten sposób jednej i drugiej stronie ich ka¿dorazowe troski15 . Gdy jedno
odbywa siê w modlitwach i oddaniu siê Bogu, zw³aszcza w cierpieniu, to drugie w
zwiastowaniu Ewangelii. Ka¿dy chrzeœcijanin modli siê w Chrystusie i tak staje
przed Bogiem.

198. Skoro kap³añstwo ka¿dego chrzeœcijanina ma swój fundament w chrzcie i
jest prze¿ywane w wierze w obietnicê Chrystusa, to wszyscy chrzeœcijanie s¹ rów-
ni wobec Boga – równi jako sacerdotes. Ró¿nica miêdzy duchownym a chrzeœci-
janinem, który nim nie jest, jest ró¿nic¹ w zakresie urzêdu. Pod wzglêdem stanu
³aski, w odniesieniu do zbawienia nie ma ró¿nicy miêdzy ordynowanymi a nie-
ordynowanymi. „Wszyscy chrzeœcijanie s¹ naprawdê stanu duchownego i nie ist-
niej¹ miêdzy nimi ¿adne ró¿nice, jak tylko przez urz¹d…”16 . Chrzeœcijanie jako
chrzeœcijanie nie pe³ni¹ urzêdu.  „Jest prawd¹, ¿e wszyscy chrzeœcijanie s¹ kap³a-
nami. Ale nie wszyscy s¹ duchownymi. By byæ duchownym trzeba byæ nie tylko
chrzeœcijaninem i kap³anem, lecz trzeba mieæ tak¿e urz¹d i powierzony obszar

12 WA 7;27-17-21 (Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520). Cyt. za polskim przek³adem: M.
Luter, O wolnoœci chrzeœcijañskiej, Warszawa 1991, s. 19.

13 Por. WA 12; 178,9n; 179,15-21 (De instituendis ministris Eclessiae, 1523).
14 WA 6; 407, 22n (An den christlichen Adel deutscher Nation, 1520). Cyt. za polskim przek³adem: M.

Luter, Do chrzeœcijañskiej szlachty niemieckiego narodu o ulepszenie chrzeœcijañskiego stanu, w: Z proble-
mów Reformacji, dz. cyt., s. 155.

15 Por. WA 8; 422,20-22 (De abroganda missa privata Martini Lutheri sententia; 1521).
16 WA 6; 407,13-15. Cyt. za: Z problemów Reformacji…, s. 155.
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dzia³alnoœci koœcielnej. Duchownym i kaznodziej¹ ktoœ staje siê przez powo³anie i
nakaz”17 .

199. Wraz z nauk¹ o powszechnym kap³añstwie traci swój teologiczny funda-
ment spo³eczny i prawny podzia³ chrzeœcijañstwa na kler i œwieckich, oparty na
zasadzie g³oszonej przez Gracjana: „Istniej¹ dwa rodzaje chrzeœcijan”18 . Jedno-
czeœnie traci znaczenie œredniowieczna koncepcja hierarchii stanowej, wed³ug
której stan duchowny sta³ wy¿ej ni¿ stan œwiecki.

Stosunek kap³añstwa wszystkich ochrzczonych
do urzêdu z mocy ordynacji

200. Luter mówi¹c o duchownym pos³uguje siê z regu³y s³owem minister. To
pokazuje generalny trend rozumienia przez niego urzêdu duchownego: podczas
gdy sakrament œwiêceñ kap³añskich nie oznacza³ w owym czasie automatyczne-
go wprzêgniêcia œwiêconego do s³u¿by w zborze i dla zboru, to wed³ug Lutra
urz¹d koœcielny ma byæ urzêdem pos³ugi (ministerium) i to urzêdem publiczne-
go zwiastowania Ewangelii za pomoc¹ S³owa i sakramentu w zborze. Jeœli za-
tem ka¿dy ochrzczony jako kap³an ma okreœlone zadania wobec Boga i ludzi
(modlitwa, zwiastowanie Ewangelii), wówczas wy³ania siê pytanie, jak uzasad-
niæ i rozumieæ szczególny urz¹d koœcielny, jako ¿e tak¿e zobowi¹zany jest w
istocie do zwiastowania Ewangelii. Na ten temat odbywa siê od pewnego czasu
powa¿na debata.

201. Istnieje bardzo wiele miejsc, w których Luter mówi wyraŸnie o Bo¿ym
ustanowieniu urzêdu z mocy ordynacji. W piœmie  Do chrzeœcijañskiej szlachty
niemieckiego narodu o ulepszenie chrzeœcijañskiego stanu (1520) czytamy:
”Chcê mówiæ o stanie duchownym, który ustanowi³ Bóg, który musi kierowaæ
zborem za pomoc¹ kazañ i sakramentów”19 . Oraz: „Mam nadziejê, ¿e wierz¹cy,
ci, którzy chc¹ siê nazywaæ chrzeœcijanami, bardzo dobrze wiedz¹, ¿e stan du-
chowny zosta³ ustanowiony przez Boga, nie z pomoc¹ z³ota lub srebra, lecz
drog¹ krwi¹ i gorzk¹ œmierci¹ Jego jedynego Syna, naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. Gdy¿ z Jego ran wyp³ywaj¹ naprawdê sakramenty (jak w swoim czasie
przedstawiano to na drzeworytach). On drogo zap³aci³ za to, byœmy mogli mieæ
wszêdzie urz¹d, który s³u¿y g³oszeniu, chrzczeniu, wi¹zaniu i rozwi¹zywaniu,
udzielaniu sakramentów, pocieszaniu, ostrzeganiu, napominaniu za pomoc¹ S³o-
wa Bo¿ego  i wszystkiemu, co do urzêdu troski duszpasterskiej przynale¿y (…)

17 WA 38/I; 211,17-20 (Der 82. Psalm ausgelegt, 1530).
18 „Duo sunt genera Christianorum” (Decretum Magistra Gratiani, pars. 2, causa 12, q.1.c.7 [Corpus iu-

ris canonici, ed. E. Friedberg, Leipzig 1879-81, I, 678)].
19 WA 6; 441, 24n.
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Nie mam jednak na myœli obecnego stanu duchownego w klasztorach i fundacjach
(…) Mam na myœli stan, który skupia siê na pracy kaznodziejskiej i poœwiêca
pos³udze S³owa i sakramentu, który daje Ducha i przyczynia siê do zbawie-
nia…”20 . Ksiêgi wyznaniowe stwierdzaj¹ jednoznacznie: „…s³u¿ba S³owa ma za
sob¹ przykazanie Bo¿e i ma te¿ wspania³e obietnice (…) Koœció³ ma bowiem po-
lecenie ustanawiaæ s³ugi…”21 .

202. Pismo Lutra do Czechów De instituendis ministris ecclesiae (1523)22  na-
le¿y do tekstów, który jest przywo³ywany na potwierdzenie tezy, ¿e jego zdaniem
urz¹d z mocy ordynacji wywodzi siê z kap³añstwa powszechnego wszystkich wie-
rz¹cych. Lecz pismo to w ogóle nie mówi o uzasadnieniu urzêdu (tytu³ nie brzmi:
„De instituendis ministeriis”!); raczej zajmuje siê rozwa¿aniem kwestii, czy wpro-
wadzenie w urz¹d duchowny jest mo¿liwe tylko przez akt biskupa albo czy w sy-
tuacji nadzwyczajnej („Episcopi papales nolint dare verbi ministros”23 ) tak¿e zbór
ze swojego grona podczas zgromadzenia przez wspólne g³osowanie mo¿e wybraæ
jedn¹ lub kilka odpowiednich osób oraz poleciæ i potwierdziæ je za pomoc¹ mo-
dlitw i na³o¿enia r¹k ogó³owi wiernych. Luter wychodzi tutaj z za³o¿enia, ¿e po
pierwsze Koœció³ nie mo¿e byæ bez S³owa Bo¿ego i po drugie – jako przes³anka
domniemana – ¿e bez specjalnego ministri verbi divini nie ma odpowiedniego
zwiastowania S³owa Bo¿ego w Koœciele. Tylko tak staje siê zrozumia³a alternaty-
wa, któr¹ widzi Luter: jeœli biskupi nie chc¹ wprowadziæ w urz¹d ministri verbi,
którzy zas³uguj¹ na tê nazwê, dochodzi albo do upadku Koœcio³a, gdy¿ jest pozba-
wiony S³owa Bo¿ego, albo ministri verbi zostaj¹ wprowadzeni w urz¹d w inny
sposób ni¿ przez ordynacjê biskupi¹. Urz¹d z mocy ordynacji jest wiêc ujêty jako
konieczny dla Koœcio³a i ta koniecznoœæ, co ukazuj¹ inne teksty, ma oparcie w
ustanowieniu urzêdu przez Chrystusa.

203. Dla Lutra urz¹d ten jest fundamentalnie zwi¹zany z powszechnym kap³añ-
stwem, poniewa¿ pos³uga tego urzêdu polega na umo¿liwieniu i kontynuowaniu
kap³añstwa wszystkich wierz¹cych. Wynika to z tego, ¿e ochrzczeni s¹ kap³anami
tylko w Chrystusie, lecz w Chrystusie s¹ oni tylko przez wiarê w S³owo Bo¿e. By
jednak S³owo Bo¿e jako pobudzaj¹ce i zachowuj¹ce wiarê by³o obecne dla
wszystkich i powszechnie, potrzebne jest jej publiczne zwiastowanie i publiczne
udzielanie sakramentów, a do tego s³u¿y urz¹d duchowny.

20 WA 30/II; 526,34; 527,14-21; 528,18n.25-27 (Eine Predigt, dass man Kinder zur Schulen halten sollte;
1530).

21 Cyt. za Obrona wyznania augsburskiego, w: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego, Bielsko-Bia-
³a 1999, s. 263 (BSLK 293,40-42.50n).

22 WA 12; 169-196.
23 WA 12; 191,19n.
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204. Urz¹d z mocy ordynacji i kap³añstwo wszystkich ochrzczonych tworz¹
wiêc z sob¹ trwa³¹ korelacjê. Ów urz¹d szczególny ma swój sens w pos³udze wo-
bec kap³añstwa powszechnego. Odwrotnie, w powszechnym kap³añstwie
ochrzczonych tkwi fundamentalna zdolnoœæ do pe³nienia urzêdu z mocy ordynacji
jak równie¿ odpowiedzialnoœæ za obsadzenie tego urzêdu. Co siê tyczy ostatniej
sprawy, nie oznacza to kwestionowania prawa i zadañ biskupa w sprawie ordyno-
wania ministri verbi Dei. W kwestii ordynacji, argumentuje Luter, Koœció³ jest
zwykle zdolny do dzia³ania przez biskupów. „Dlatego œwiêcenie biskupa nie jest
nic innego, jak gdyby ten¿e zamiast siebie i dla ca³ego zgromadzenia ze zboru, w
którym wszyscy maj¹ równe prawa, wybra³ jednego i rozkaza³ mu to prawo wy-
konaæ dla innych”24 . Biskup dzia³a „w osobie” ca³ego Koœcio³a, przez biskupa
Koœció³ jest zwykle podczas ordynacji dzia³aj¹cym podmiotem. Jeœli jednak bi-
skupi nie przeprowadzaj¹ ordynacji duchownych ewangelickich, musi Koœció³ lub
zbór, który potrzebuje duchownego, odzyskaæ w ten sposób swoj¹ utracon¹ zdol-
noœæ dzia³ania, dochodz¹c przez zgromadzenie do „wspólnego konsensu wierz¹-
cych, którzy uznaj¹ i wyznaj¹ Ewangeliê”25  i powo³uj¹c na tej bazie duchowne-
go26.

205. We wzmiankowanej sytuacji nadzwyczajnej kap³añstwo wszystkich wie-
rz¹cych w odniesieniu do pe³ni¹cych urz¹d jest sprawowane nastêpuj¹co: chrzest
stanowi fundamentaln¹ kwalifikacjê do pe³nienia urzêdu ministra; dlatego ludzie,
odpowiednio wybrani spoœród ochrzczonych jako nadaj¹cy siê do pos³ugi oraz
„konfirmowani” z towarzyszeniem modlitwy i na³o¿eniem r¹k w obecnoœci zboru,
s¹ w tej sytuacji nadzwyczajnej legalnymi biskupami i kap³anami, nawet jeœli or-
dynacja przez biskupa stanowi normaln¹ procedurê. W powo³aniu siê na Mt 18,
19n Luter powiada, ¿e w takim przypadku bez w¹tpienia nale¿y wierzyæ, ¿e ordy-
nacja dokonywana w ten sposób ma wsparcie samego Boga. Podczas powo³ywa-
nia i wprowadzania w urz¹d tym, który faktycznie dzia³a, jest Bóg27.

206. Wed³ug Lutra biskupi, ksiê¿a i kaznodzieje, którzy publicznie g³osz¹ S³o-
wo Bo¿e i udzielaj¹ sakramentów, czyni¹ to „w imieniu Koœcio³a,  a raczej z usta-
nowienia Chrystusowego”28. Koœció³ powo³uje reprezentantów urzêdu; w takiej
mierze dzia³aj¹ oni w imieniu Koœcio³a. Co czyni¹ w swoim urzêdzie, czyni¹ jed-

 24 WA 6; 407, 29n. Cyt. za: Z problemów Reformacji…, s. 155.
25 WA 12; 191, 26n.
26 Por. tak¿e Melanchtona Tractatus de potestate papae 66-70 (BSLK 491,1-492,6). Polski przek³ad: F.

Melanchton, Traktat o w³adzy i prymacie papie¿a, w: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego, dz. cyt., s.
366-367.

27 Por. WA 12; 191, 25n: „indubitata fide credento, a deo gestum et factum esse”.
28 WA 50; 633,3 (Von den Konziliis und Kirchen, 1539). Cyt. za polskim przek³adem w: Z problemów

Reformacji…, s. 259-260.
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nak „z ustanowienia Chrystusa”, poniewa¿ Ewangelia nie jest s³owem wierz¹cych,
lecz Chrystusa. Ustanowienie urzêdu przez Chrystusa umo¿liwia  i stawia sobie
jako cel, by s³owo Ewangelii jako s³owo Chrystusa dotar³o do wszystkich ludzi.

Autorytet urzêdu

207.  Z perspektywy tradycji przekazanej Lutrowi prerogatywy ewangelickich
reprezentantów urzêdu mog¹ jawiæ siê jako niewystarczaj¹ce, gdy¿ urz¹d wed³ug
ewangelickiego rozumienia nie zna character indelebilis a specyficzna potestas
nie zostaje przekazana urzêdowi przez biskupa, który ze swej strony zosta³ wy-
œwiêcony przez biskupów. Jednak dla luterañskiego rozumienia jest rzecz¹ oczy-
wist¹: „I nie ujmuje, i nie odbiera sakramentom skutecznoœci, jeœli s¹ sprawowane
przez niegodnych, poniewa¿ reprezentuj¹ oni osobê Chrystusa na podstawie po-
wo³ania Koœcio³a, a nie reprezentuj¹ w³asnej osoby, jak o tym œwiadczy Chrystus
w Ewangelii £ukasza (10, 16): ‘Kto was s³yszy, mnie s³yszy’. Gdy g³osz¹ s³owo,
gdy podaj¹ sakramenty, podaj¹ je w zastêpstwie i w miejsce Chrystusa”29. Bar-
dziej precyzyjnie daje siê to zrozumieæ w sposób nastêpuj¹cy:

208. W De captivitate babylonica Luter na temat chrztu powiada: „Nie wolno
nam przyjmowaæ chrztu z r¹k jakiegoœ cz³owieka inaczej ni¿ by³by to sam Chry-
stus, nawet sam Bóg, który ochrzci³by nas w³asnymi rêkami. Chrzest, który przyj-
mujemy z rêki jakiegoœ cz³owieka, nie jest mianowicie chrztem dokonanym przez
cz³owieka,  lecz przez Chrystusa i przez Boga (…) Strze¿ siê zatem przed takim
rozró¿nianiem w przypadku chrztu, ¿e to co zewnêtrzne przypiszesz cz³owiekowi,
a to co wewnêtrzne Bogu. Jedno i drugie przynale¿y Bogu, osoba chrzciciela jest
tylko narzêdziem w miejscu Boga, przez któr¹ Pan, który przebywa w niebie, za-
nurza ciebie w³asnymi rêkami w wodzie i obiecuje odpuszczenie grzechów na zie-
mi g³osem cz³owieka przemawiaj¹c do ciebie ustami swego s³ugi”30.

209. Dwa aspekty tworz¹ ca³oœæ: najwy¿szy szacunek okazywany temu, co
czyni duchowny – jego rêce podczas chrztu s¹ rêkami Boga, jego g³os g³osem
Boga – i „niewielki szacunek” okazywany jako instrumentum vicarium Dei. Oba
aspekty determinuj¹ siê wzajemnie: tylko gdy i na ile duchowny dzia³a jako zwy-
k³y instrument w zastêpstwie Boga, mo¿na o jego dzia³aniu powiedzieæ, ¿e jest to
zarazem dzia³anie Boga. To ¿e duchowny mo¿e i musi zwiastowaæ, chrzciæ i
udzielaæ Wieczerzy Pañskiej, zak³ada mandat Chrystusa na te dzia³ania i zwi¹zan¹
z tym obietnicê. Dlatego kwestia ustanowienia sakramentów jest tak wa¿na dla
reformatorów. Tylko powo³uj¹c siê na mandat Chrystusa i ufaj¹c Jego obietnicy

 29 Apol. VII/VIII, 28 (BSLK 240, 40-47). Cyt. za: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego…, s. 230.
30 WA 6; 530, 22-31.
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duchowny mo¿e sobie pozwoliæ na dzia³anie w imieniu i w miejsce Chrystusa.
Jednak jego lub jej powo³ywanie siê  przed ca³ym zborem na mandat i obietnicê
Chrystusa i dzia³anie w Jego imieniu musz¹ byæ poprzedzone powo³aniem i ordy-
nacj¹ na urz¹d i zwi¹zan¹ z nim publiczn¹ dzia³alnoœci¹. Ordynowany ma prawo i
obowi¹zek, powo³uj¹c siê na mandat   i obietnicê Chrystusa, publicznie zwiasto-
waæ Ewangeliê i udzielaæ sakramentów. I poniewa¿ duchowny jest zainstalowany
jako minister verbi Dei, kwestia jego autorytetu jest kwesti¹ powo³ania na urz¹d i
kwesti¹ autorytetu S³owa, któremu ma s³u¿yæ.

210. W s³ynnej mowie sto³owej Luter odrzuca nastêpuj¹ce rozró¿nienie, które
nazywa metafizycznym: „Cz³owiek zwiastuje, Duch dzia³a, duchowny chrzci, od-
puszcza grzechy, lecz Bóg oczyszcza i przebacza. Bynajmniej! Konkluzja jest ra-
czej taka: Bóg zwiastuje, chrzci, odpuszcza grzechy”31 . Przez to nie zostaje zatarte
rozró¿nienie miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, czynem Boga i cz³owieka. Raczej
ma on na myœli efektywn¹ jednoœæ miêdzy  dzia³aniem Ducha Œwiêtego a specy-
ficznym aktem duchownego, jednoœæ, która decyduje o tym, ¿e skutki zwiastowa-
nia i udzielania sakramentów s¹ zbawienne dla ludzi: „Dobry Bo¿e! Jak¹¿ pocie-
chê mo¿e otrzymaæ s³abe sumienie od kaznodziei, jeœli nie wierzy, ¿e te w³aœnie
s³owa s¹ pocieszeniem ze strony Boga, S³owem Boga, wyrokiem Boga?”32 .

Problematyka urzêdu biskupiego
w okresie Reformacji i reakcja reformatorów

211. W³aœnie w kwestii urzêdu biskupiego czynniki historyczne, z którymi
mieli do czynienia reformatorzy, lecz nie mogli ich zmieniæ, odegra³y wa¿n¹ rolê.
Biskupi i arcybiskupi w Œwiêtym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego
byli jednoczeœnie œwieckimi ksi¹¿êtami i jako tacy mieli mocn¹ pozycjê w insty-
tucjach cesarstwa: biskupi zasiadali w parlamencie i mieli w nim prawo g³osu;
trzech arcybiskupów by³o nawet elektorami i nale¿a³o do siódemki ksi¹¿¹t wybie-
raj¹cych cesarza. Skrupulatne zbadanie uwarunkowañ historycznych zwi¹zanych
z urzêdem biskupa w XVI stuleciu ma du¿e znaczenie zarówno dla Koœcio³ów lu-
terañskich jak i dla Koœcio³a rzymskokatolickiego: dla pierwszych chodzi³o o to,
by nie formu³owali swego stanowiska wy³¹cznie na podstawie specyficznej kon-
stelacji historycznej; dla drugich chodzi³o o to, by byli w stanie oceniæ odpowied-
nio decyzje Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji w kwestii ich koœcielnego przy-
wództwa.

 31 „Homo praedicat, Spiritus operatur, minister baptisat, absolvit, Deus autem mundat et remittit etc. Ne-
quaquam! Sed concludimus: Deus praedicat, baptisat, absolvit”. WA TR 3; 671,10-12 (nr 3868).

32 Jak wy¿ej, 671,21-23: „Optima Deus, quam consolationem potest a praedicatore recipere infirma con-
scientia, nisi credit haec ipsa verba consolationemesse Dei, verbum Dei, sententiam Dei?”.
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212. Owo po³¹czenie heterogenicznych zadañ i funkcji w urzêdzie biskupa do-
prowadzi³o do konfliktów pomiêdzy ich ró¿nymi obowi¹zkami, problematyczne-
go zinstrumentalizowania w³adzy œwieckiej w odniesieniu do w³adzy duchownej i
vice versa, do zaniedbywania zadania przewodniczenia w sferze duchowej. Czêsto
osoby sprawuj¹ce urz¹d biskupa nie nadawa³y siê do pe³nienia obowi¹zków du-
chowych i dawa³y siê zastêpowaæ przez inne osoby. Pomieszanie obu tych w³adz
w jednej osobie biskupa spotyka³o siê z  ostr¹ krytyk¹ reformatorów (por. Konfe-
sja Augsburska XXVIII). Podkreœlali, ¿e „pierwszym i jedynym zadaniem wszyst-
kich biskupów jest troska o to, by lud uczy³ siê Ewangelii i mi³oœci Chrystusa”33 .
Biskupi bêd¹cy jednoczeœnie ksi¹¿êtami, tak uwa¿ali reformatorzy, nie dawali
Bogu   tego co boskie, a „cesarzowi” tego co „cesarskie”.

213. Wa¿niejsze i bardziej obci¹¿aj¹ce dla Reformacji by³o jednak to, ¿e wiêk-
szoœæ biskupów trzymaj¹cych siê starej wiary nie dopuszcza³a ewangelickiego kaza-
nia, utrudnia³a dzia³alnoœæ lub przeœladowa³a kap³anów i kaznodziejów, którzy sk³a-
niali siê ku Reformacji, nie ordynowa³a reformacyjnie nastawionych teologów. Me-
lanchton w Apologii Konfesji Augsburskiej pisa³: „Lecz biskupi (…) zmuszaj¹
naszych duchownych do odrzucenia i potêpienia tego zestawu, który w postaci Wy-
znania przed³o¿yliœmy (…) Te przyczyny s¹ przeszkod¹, ¿e nasi kap³ani nie uznaj¹
tych biskupów (…) Nasze sumienia s¹ w tej sprawie czyste, poniewa¿ wiedz¹c, ¿e
nasze Wyznanie jest prawdziwe, nabo¿ne i katolickie, nie musimy godziæ siê na
okrucieñstwa tych, którzy przeœladuj¹ tê naukê. A wiemy, ¿e Koœció³ jest u tych,
którzy S³owa Bo¿ego prawdziwie nauczaj¹ i sakramenty nale¿ycie sprawuj¹”34 . W
konsekwencji dla Reformacji powsta³ konflikt pomiêdzy wiernoœci¹ wobec tradycji
apostolskiej, tj. Ewangelii a w³¹czeniem siê w tradycyjne formy przekazywania
urzêdu czy w ogóle w hierarchicznie ustrukturyzowan¹ wspólnotê Koœcio³a.

Teologiczna definicja relacji
miêdzy urzêdem duchownego a urzêdem biskupa

214.  Urz¹d jako urz¹d publicznego zwiastowania Ewangelii w S³owie i Sakra-
mencie jest w istocie jednym urzêdem, gdy¿ Ewangelia jest jedna, mimo ¿e  z
przyczyn praktycznych specyficzne zadania (np. episkopé) powierza siê poszcze-
gólnym duchownym. Luter patrzy³ pierwotnie na urz¹d z perspektywy zboru lo-
kalnego, który w zasadzie mo¿e siê gromadziæ w jednym miejscu na nabo¿eñ-
stwo. Fundamentalna zasada jego teologii, ¿e Duch Œwiêty wywo³uje wiarê i spra-
wia zbawienie przez zewnêtrzne S³owo, spowodowa³a, ¿e nast¹pi³a podstawowa
identyfikacja Koœcio³a i wspólnoty kultowej. Ze swoim rozumieniem zboru zgro-

 33 WA Br 1; 111,39-41 (List do arcybiskupa Albrechta z Moguncji z 31.10.1517).
34 Apol XIV, 2-4 (BSLK 297, 11-19). Cyt. za: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego…, s. 264.
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madzonym na nabo¿eñstwie jako podstawowego punktu odniesienia do urzêdu,
Luter zbli¿a siê bardzo w swoich pogl¹dach do Ojców Koœcio³a, dla których
wspólnota eucharystyczna jest oœrodkiem refleksji na temat Koœcio³a.

215. Luter wskazuje na nowotestamentowy uzus jêzykowy (Dz 20, 17-28; Tt 1,
5.7; por. 1 Tm 3, 1-7), zgodnie z którym s³owa: episkopos i presbyteros s¹ u¿ywa-
ne zamiennie. Jest to dla niego dowodem, ¿e urz¹d jest jeden, natomiast na jego
oznaczenie s¹ u¿ywane ró¿ne terminy. Luter znajduje ten sam pogl¹d u Ojca Ko-
œcio³a Hieronima, który w liœcie do prezbitera Evangelusa  pisze, i¿ wyra¿enia
„prezbiter” i „nadzorca” (episcopus) oznacza³y w czasach apostolskich to samo.
Dopiero póŸniej spoœród prezbiterów wybierano jednego i przyznawano mu pozy-
cjê prze³o¿onego z tytu³em episcopus, by przez to nie dopuœciæ do podzia³ów w
kwestiach wiary35 . Luter zwraca uwagê, ¿e ten list Hieronima wszed³ w sk³ad pra-
wa koœcielnego, a wiêc zosta³ zaaprobowany przez Koœció³ rzymskokatolicki36 .
Poza tym Luter ze swoim pogl¹dem, ¿e urz¹d w pierwotnym znaczeniu to prezbi-
terat, reprezentuje szeroko rozpowszechnion¹ w œredniowieczu czy wrêcz domi-
nuj¹c¹ liniê tradycji. W „Sentencjach” Piotra Lombarda, podstawowym podrêcz-
niku studiów teologicznych w okresie rozkwitu i póŸnego œredniowiecza, Luter
móg³ przeczytaæ, ¿e kanony znaj¹ tylko dwa œwiêcenia, diakonat i prezbiterat,
gdy¿ o Koœciele staro¿ytnym mówi siê, ¿e mia³ on tylko te œwiêcenia i my spe³-
niamy w tym wzglêdzie nakaz aposto³ów37 . Stosownie do tego biskup sprawuje
wprawdzie w ramach kap³añskiego ordo szczególny urz¹d i ma szczególn¹ god-
noœæ. Lecz urz¹d biskupi nie reprezentuje odrêbnego od urzêdu kap³añskiego
ordo, a konsekracja biskupia nie ma w sobie specyficznego charakteru sakramen-
talnego. Tradycja ta ma du¿e znaczenie dla oceny decyzji  reformatorów podjêtej
w kwestii ordynacji.

216. Luter kieruje siê czêsto stosunkami panuj¹cymi w miejskim zborze Ko-
œcio³a staro¿ytnego, gdy na przyk³ad nazywa Augustyna proboszczem miejskim
Hippony38 . Lecz Luter uwa¿a za coœ normalnego tak¿e regionalny urz¹d biskupa.

35 Por. Hieronymus, Epistola CXLVI ad Evangelum; w: Patrologiae cursus completus. Accurante Jaques-
Paul Migne. Series Latina 22, 1192-1195, i M. Luther, Resolutio Lutherana super propositione sua decimal
tertia de potestate papae (WA 2; 227-230). Por. tak¿e WA 50; (69-89) 84n, i Melanchthon, De potestate et
primate papae tractatus 62 (BSLK 489, 43-490-20). Polski przek³ad: Traktat o w³adzy i prymacie papie¿a, w:
Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego…, s. 359-369.

36 Por. Decretum Magistri Gratiani, pars 1, dist.93, c. 24, Corpus iuris canonici, ed. E. Friedberg (Leip-
zig 1879-1881), I, 327-329. U Lutra: WA 2; 230, 17-19.

37 IV Sent., dist.24,cap.12. Lombard powo³uje siê na can. 1 Synodu w Benevento (DS. 703). Zdanie to
mo¿na znaleŸæ w Decretum Gratiani, pars 1, dist.60, c. 4 (ed. Friedberg I, 227).

38 Por. WA 38; 237, 25-238,10 (Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe; 1533). Por. tak¿e “Do chrzeœci-
jañskiej szlachty…”: “Zgodnie z ustanowieniem Chrystusa i aposto³ów ka¿de miasto ma mieæ duchownego
lub biskupa, jak mówi o tym wyraŸnie Pawe³ w Tt 1,5” (WA 6, 440,21n; por. tak¿e 6, 440, 30-36).
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Wed³ug De instituendis ministris biskupi miejscy, a wiêc ksiê¿a, mog¹ wybraæ
spoœród siebie jednego lub wielu duchownych nazywanych potem „arcybiskupa-
mi”, których obowi¹zkiem by³oby wizytowanie biskupów i ich Koœcio³ów. Urz¹d
biskupi jest konsekwencj¹ niezbêdnego zadania wizytacji jako przekraczaj¹cej
ramy pojedynczego zboru troski o czystoœæ zwiastowania Ewangelii, która wywo-
³uje  wiarê i tworzy Koœció³. Jednoczeœnie jest on konsekwencj¹ zadania ordyno-
wania duchownych oraz badania ich przydatnoœci do sprawowania urzêdu. Me-
lanchton pisze: „Bowiem w Koœciele niezbêdni s¹ regenci, którzy egzaminuj¹ i
ordynuj¹ powo³anych na urzêdy koœcielne, sprawuj¹ s¹dy koœcielne i nadzór nad
nauczaniem duchownych. Gdyby nie by³o biskupów, trzeba by³oby ich jednak
stworzyæ”39 .

217. Co ma byæ zwiastowane w poszczególnych zborach nie jest spraw¹ do-
woln¹, gdy¿ wszêdzie ma byæ zwiastowana jedna Ewangelia. Ale nie jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e wszêdzie ta jedna Ewangelia jest zwiastowana w sposób w³aœciwy.
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ i rzeczywistoœæ g³oszenia b³êdnej nauki. Dlatego ponadzbo-
rowy urz¹d nadzoru nie jest tylko jedn¹ z mo¿liwoœci do wyboru. Melanchton
stwierdza dalej: „Aby zatem istnia³ jeden Koœció³, i to Koœció³ bêd¹cy w konsensie,
Bóg stale rozpowszechnia³ tê sam¹ Ewangeliê przez Ojców i Proroków, a potem
przez Chrystusa i Aposto³ów. Chrystus powo³a³ te¿ do ¿ycia jeden urz¹d, który ma
trwaæ do skoñczenia œwiata (…) On mianowicie strzeg³ Ewangelii i pragn¹³, by po
aposto³ach we wszystkich Koœcio³ach powo³ani zostali pasterze, którzy administro-
waliby urzêdem i nauczali Ewangelii. Chocia¿ ró¿ni pod wzglêdem darów, to jednak
troszcz¹ siê o ten sam urz¹d. Jednoœæ Koœcio³a polega wiêc na tej ³¹cznoœci z jedn¹
G³ow¹ przez tê sam¹ Ewangeliê i ten sam urz¹d. – By jednak wszystko w Koœciele
dzia³o siê w sposób uporz¹dkowany wed³ug regu³y Paw³a i by pasterze bardziej
wspierali siê wzajemnie, dziel¹c miêdzy sob¹ ciê¿ar przewodniczenia, troski wza-
jemnej, i by unikn¹æ ró¿nic pogl¹dów lub podzia³ów, wprowadzono u¿yteczny ³ad
polegaj¹cy na tym, ¿e spoœród wielu prezbiterów wybrano biskupa, który mia³ kie-
rowaæ Koœcio³em, nauczaj¹c Ewangelii, strzeg¹c dyscypliny i przewodnicz¹c pre-
zbiterom (…) £ad ten jest u¿yteczny w zakresie strze¿enia jednoœci Koœcio³a, gdy
ci, którzy s¹ nadzorcami, wype³niaj¹ swój urz¹d”40 .

218. Wed³ug luterañskiego rozumienia szczególnymi zadaniami biskupów
obok g³oszenia Ewangelii s¹: egzaminowanie i ordynowanie tych, którzy maj¹
byæ powo³ani na ministerium verbi;  wizytowanie ksiê¿y i ich zborów; badanie
nauki, wyszczególnienie i odrzucenie herezji; zastosowanie ekskomuniki. Jeœli

 39 CR 2,745n (Consilium de moderandis cotroversiis religionis; 1535).
40 Melanchton, CR 4, 367n (zredagowane przez niego stanowisko teologów wittenberskich wobec Re-

gensburger Buch; 1541).
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nawet na obszarze Reformacji luterañskiej w Niemczech przez ca³e stulecia nie
rozwin¹³ siê urz¹d biskupi, miêdzy innymi ze wzglêdu na fakt, i¿ biskupi w Niem-
czech pe³nili stanowiska zwi¹zane z prawem pañstwowym, to przecie¿ trzeba by
wskazaæ na kompetentny w owym czasie urz¹d superintendenta. Trzeba te¿ mieæ
w pamiêci opiniê, jak¹ Melanchton wypowiedzia³ w Apologii: „Co do tej sprawy,
czêsto sk³adaliœmy (…) oœwiadczenia, ¿e z najszczersz¹ chêci¹ pragniemy zacho-
waæ zarz¹d koœcielny i szczeble tego zarz¹du wprowadzone w Koœciele nawet
przez autorytet ludzki. Wiemy bowiem, ¿e – jak to opisuj¹ dawne kanony – tego
rodzaju karnoœæ koœcieln¹ ustanowili ojcowie po sumiennych naradach nad najko-
rzystniejszym jej ukszta³towaniem”41 .

Ordynacja i „sukcesja apostolska”

219. Starokoœcielna koncepcja sukcesji apostolskiej by³a nieznana w œrednio-
wieczu, mimo ¿e praktyka ordynacyjna kontynuowa³a w du¿ej mierze porz¹dek
starokoœcielny. Dopiero w okresie Reformacji koncepcja „sukcesji apostolskiej”
pojawia siê w dziele Enchiridion Christianae  institutionis teologa katolickiego
Johannesa Groppera (1538) z powo³aniem siê na Cypriana, Augustyna i przede
wszystkim Ireneusza (adv. haer. III i IV). Dzie³o g³ówne  biskupa Lyonu sta³o siê
znane na Zachodzie przez edycjê Erazma (1526); Piotr Lombard i Decretum Gra-
tiani nie znali go. Gropper czyni nastêpuj¹c¹ uwagê na temat 1 Tm 4,14: „Dla za-
chowania jednoœci Koœcio³a spraw¹ niezwykle wa¿n¹ by³a praktyka ordynacji,
wprowadzona przez Chrystusa, potem realizowana przez aposto³ów i przekazana
do nas przez nieprzerwany ³añcuch sukcesji”42 . Gropper powo³uje siê na Irene-
usza i cytuje go (adv. haer. IV, 63), gdy odrzuca pogl¹d, i¿ wystarczy sama sukce-
sja wiary: „Nale¿y wierzyæ tylko kap³anom, którzy maj¹ sukcesjê od aposto³ów,
którzy wraz z sukcesj¹ urzêdu biskupiego otrzymali pewny charyzmat prawdy
zgodnie z wol¹ Ojca”43 .

220. Melanchton ju¿ w 1539 r. (Von der Kirche und der Autorität des Wortes
Gottes) sprzeciwia siê takim pogl¹dom, które Koœció³  uzale¿niaj¹ od „uporz¹dko-
wanej sukcesji biskupów, podobnie jak istnienie pañstw zale¿y od uporz¹dkowa-
nej sukcesji w³adców. Ale w Koœciele sprawy maj¹ siê inaczej. Jest on zgroma-
dzeniem, którego wiêzi¹ jest nie uporz¹dkowana sukcesja, lecz S³owo Bo¿e”44 .

41 Apol XIV, 1 (BSLK 296, 14 – 297,1). Cyt. za Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego…, s. 264.
42 Johannes Gropper, Enchiridion Christianae institutionis, 1538, fol.67v (cyt. za G. Kretschmar, Die

Wiederentdeckung des Konzeptes  der “Apostolischen Sukzession” im Umkreis der Reformation, w: tego¿,
Das bischöfliche Amt. Kirchengeschichtliche und ökumenische Studien zur Frage des kirchlichen Amtes,
Göttingen 1999, 317, przypis 29).

43 Gropper, dz. cyt., fol.68r (cyt. za: Kretschmar, 317, przypis 29). Por. wy¿ej nr 187.
44 Melanchthons Werke in Auswahl, t. 1, hg. V. R. Stupperich, Gütersloh 1951, 330, 19-23.
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Przemyœlenia Groppera nie odegra³y ¿adnej konstruktywnej roli podczas pertrak-
tacji zjednoczeniowych w Regensburgu w 1541 roku.

221. W odniesieniu do ordynacji, która z regu³y jest przeprowadzana przez
osoby ordynowane,  Luter potrafi mówiæ ca³kiem otwarcie o sukcesji jako fakcie:
„Bóg powo³uje w sposób dwojaki: poœrednio i bezpoœrednio. Bóg powo³uje nas
wszystkich dzisiaj do pos³ugi S³owa przez powo³anie poœrednie, to znaczy przez
powo³anie, które dokonuje siê przez poœrednika, to znaczy przez cz³owieka. Ale
aposto³owie byli powo³ywani bezpoœrednio przez samego Chrystusa, jak prorocy
Starego Testamentu przez samego Boga. Potem aposto³owie powo³ali swoich
uczniów, jak Pawe³ Tymoteusza, Tytusa itd. Ci mê¿owie powo³ywali  z kolei bi-
skupów, jak powiada Tt 1, biskupi swoich nastêpców a¿ do naszych czasów i tak
dalej a¿ do koñca œwiata. I to jest powo³anie poœrednie, gdy¿ dokonuje siê przez
cz³owieka, a mimo to jest powo³aniem przez Boga”45 . „Jeœli wiêc nie ma teraz
aposto³ów, ewangelistów i proroków, to musz¹ przyjœæ inni na ich miejsce i musz¹
jeszcze stale przebywaæ a¿ do koñca œwiata. Koœció³ nie ma bowiem przestaæ ist-
nieæ a¿ do koñca œwiata, dlatego aposto³owie, ewangeliœci, prorocy musz¹ pozo-
staæ, jakkolwiek by siê mieli nazywaæ, którzy by nauczali S³owa Bo¿ego i dbali o
sprawê Bo¿¹”46 .

222. Wola reformatorów utrzymania katolickoœci i apostolskoœci urzêdu jawi
siê bardzo wyraŸnie w zachowanych wittenberskich œwiadectwach ordynacyj-
nych47 . Od 1535 r. w elektoracie Saksonii z rozporz¹dzenia elektora egzaminy i
ordynacja nowych duchownych by³y podejmowane przez wittenberski wydzia³
teologiczny. Wydzia³ ma mandat do ordynowania, ale ordynuj¹cym jest Bugen-
hagen, który jest wprawdzie cz³onkiem wydzia³u, lecz funkcjonuje jako pro-
boszcz miejski Wittenbergi i jako biskup regionalny. Nie ma byæ ¿adnych w¹t-
pliwoœci, ¿e ordynacja nie jest spraw¹ akademick¹, lecz koœcieln¹. Przed ordy-
nacj¹ wydzia³ bada kompetencjê i doktrynaln¹ poprawnoœæ kandydata, który
otrzyma³ powo³anie (vocatio) jakiegoœ zboru. „Ze szczególnym naciskiem wska-
zuje siê stale na zgodnoœæ doktrynaln¹ miêdzy ecclesia nostra a catholica eccle-
sia Christi; w drugim przypadku Luter rozumia³ (w nawi¹zaniu do Apostolskie-
go wyznania wiary) ‘ca³y Koœció³ chrzeœcijañski’. Od 1542 r. mocniej podkreœla
siê w œwiadectwach: uno spiritu atque una voce cum ecclesia catholica Christi
(…) Podobnie wskazuje siê na odrzucenie fanaticae opiniones  przez iudicium
catholicae ecclesiae Christi (…) Ten sam trend daje siê zauwa¿yæ, gdy od lata
1542 r. (…) stale dodawane jest wyraŸne wskazanie, ¿e iuxta doctrinam aposto-

 45 WA 40/I; 59, 16-23 (Galater Vorlesung zu Gal 1,1; 1535).
46 WA 50; 634, 11-15 (Von den Koziliis und Kirchen; 1539). Cyt. za: Z problemów Reformacji…, s. 260.
47 Por. WA Br. 12, 447-485.
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licam (por. zw³aszcza Tt 1,5 i Ef 4,8.11) przez publiczn¹ ordynacjê jest przeka-
zywany ordynowanemu urz¹d nauczania i administracja sakramentów”48 . Suc-
cessio w doktrynie nie jest wiêc rozumiana jako coœ, co mo¿na sobie wyobraziæ
w izolacji od ludzkich praktyk przekazywania nauki. Zachowanie doktryny wy-
maga ludzi, którzy j¹ przekazuj¹ i ludzkich dzia³añ, w których to dzieje siê i jest
sprawdzane. Œwiadectwo ordynacyjne, które ordynowani zabieraj¹ do zborów,
jest zawsze potwierdzeniem, ¿e pogl¹dy doktrynalne ordynowanego zosta³y zba-
dane.

223. Godne odnotowania jest tak¿e to, ¿e ordynacja odbywa siê nie w po-
szczególnych zborach, które dokona³y powo³ania (vocatio), lecz w Wittenber-
dze – co by³o w ca³kowitej niezgodzie z obiekcjami Bugenhagena.  Znowu
chodzi³o o pokazanie, ¿e ordynacja jest nie tylko instalacj¹ duchownego w
zborze, lecz pos³ug¹ na rzecz ca³ego Koœcio³a. Staje siê to oczywiste tak¿e
przez to, i¿ znowu zostaje przywo³any kanon 4 z Nicei, zgodnie z którym bi-
skupa powinni ordynowaæ biskupi sprawuj¹cy swój urz¹d w s¹siedztwie49 . W
ten sposób apostolskoœæ i katolickoœæ urzêdu maj¹ byæ zapewnione tak¿e przez
zaanga¿owanie innych ordynowanych osób podczas ordynacji. Tak¿e teksty
biblijne czytane podczas ordynacji mówi¹ o „urzêdzie biskupim”: 1 Tm 3,1-7,
Dz 20, 28-31.

224. Ordynacji towarzysz¹ konstytutywne elementy, takie jak modlitwa i
na³o¿enie r¹k. W rzeczywistoœci Tym, który dzia³a w ordynacji, jest Bóg, jak
ukazuje to proœba wstêpna, by pos³a³ robotników na swoje ¿niwa (Mt 9,38)
oraz proœba o Ducha Œwiêtego. Wraz z ordynacj¹ wezwanie Boga ogarnia
ordynowanego jako ca³ego cz³owieka50 . Ufaj¹c, ¿e te proœby zostan¹ wys³u-
chane, zostaje wypowiedziana misja s³owami 1 P 5,2-4. Tak przeprowadzona
ordynacja koresponduje z rozumieniem urzêdu, o którym jeden z formularzy
ordynacyjnych powiada: „Urz¹d Koœcio³a jest dla wszystkich Koœcio³ów nie-
zwykle wa¿n¹  i konieczn¹ spraw¹, a jego dawc¹ i zachowawc¹ jest sam
Bóg”51 .

48 Tam¿e, s. 448 (Wprowadzenie wydawcy).
49 Tam¿e, 456, 9-15 (por. COD I,7).
50 WA 38; 425, 1-17.
51 „…res maxima et necessaria est omnibus ecclesiis ministerium ecclesiae et a deo solo datum et conse-

rvatum” (WA 38; 423, 21-25).
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3.4.2. Trójstopniowy urz¹d z mocy ordynacji
(biskup – kap³an – diakon)
wed³ug Soboru Trydenckiego (1545-1563)

225.  Sobór Trydencki stanowi dla rzymskokatolickiego rozumienia urzêdu z
mocy ordynacji i jego trójstopniowego kszta³tu decyduj¹cy punkt odniesienia. Na
Soborze Trydenckim chodzi³o Ojcom o trzymanie siê apostolskiej tradycji, jak
by³a przekazywana i praktykowana przez stulecia. W œwiadomej opozycji wobec
nauk Reformacji, rozwa¿nie definiuj¹c ró¿nice,  starano siê sformu³owaæ wspólnie
rozumian¹ wiarê katolick¹ w centralnych tematach kontrowersyjnych (Pismo œw. i
Tradycja, grzech pierworodny i usprawiedliwienie, sakramenty), trzymaj¹c siê z
dala od opinii wyra¿anych przez ró¿ne szko³y (viae) teologii katolickiej. Celem
by³o zapocz¹tkowanie niezbêdnych reform Koœcio³a. Sobór nie by³ jednak w sta-
nie zintegrowaæ nauczania w sprawie urzêdu z mocy ordynacji w koherentnych
ramach eklezjologicznych.

226.  Doktryna i kanony trydenckiego Dekretu w sprawie sakramentu œwiêceñ
(sacramentum ordinis) by³y zdeterminowane d¹¿eniem  odciêcia siê od Reforma-
cji. Jego nauczanie opiera siê na za³o¿eniu, ¿e tak¿e w Nowym Przymierzu istnie-
je ofiara („œwiêta ofiara Eucharystii”) i ¿e z tego powodu istnieje ustanowione
przez Chrystusa nowe, „widzialne i zewnêtrzne kap³añstwo” (visibile et externum
sacerdotium). Niezbêdna do tego w³adza zosta³a dana „aposto³om i ich nastêpcom
w kap³añstwie” (DH 1764). To kap³añstwo ma „w³adzê konsekrowania i ofiaro-
wania prawdziwego Cia³a i Krwi Pana oraz  odpuszczenia i zatrzymywania grze-
chów”; tym samym ró¿ni siê ono wyraŸnie od „urzêdu g³oszenia  Ewangelii” (DH
1771; Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Koœcio³a, Poznañ 1998,
s. 476). Trydent trzyma siê „innych œwiêceñ”, wy¿szych i ni¿szych (DH 1772;
Breviarum fidei…, s. 476) oraz definicji, ¿e „kap³añstwo, tzn. œwiêcenia” jest sa-
kramentem ustanowionym przez Chrystusa; nie jest to tylko „obrzêd wybierania
s³ug S³owa Bo¿ego i sakramentów” (DH 1773; Breviarum fidei…, s. 476). Sobór
trzyma siê pogl¹du udzielenia Ducha ordynowanemu i sakramentalnego charakte-
ru, wskutek czego raz ordynowana osoba pozostaje kap³anem na zawsze (DH
1774; Breviarum fidei…, s. 476).

227. Dyskusja trydencka pokazuje, jak¹ decyduj¹c¹ rolê odgrywa rozumienie
sacerdotium dla zachowania tradycyjnej nauki o urzêdzie koœcielnym. Z powo-
du kluczowej funkcji, przypisywanej pojêciu sacerdotium przez tradycjê patry-
styczn¹ i œredniowieczn¹ dla rozumienia urzêdu koœcielnego, ojcowie Soboru w
Trydencie widzieli w krytyce Lutra wobec u¿ywania tej kategorii teologicznej
dla urzêdu z mocy ordynacji i jej stosowania wobec ka¿dego chrzeœcijanina
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podwa¿enie podstawowej struktury urzêdu koœcielnego. Przeto podkreœlaj¹, ¿e
do tradycji katolickiej nale¿y kap³añstwo zorientowane na celebracjê Euchary-
stii, lecz ¿e nie zosta³y odpowiednio rozwiniête eklezjologiczne ramy dla rozu-
mienia urzêdu koœcielnego. Nauka dogmatyczna Soboru w Trydencie skoncen-
trowa³a  siê wiêc na kwestii sakramentalnoœci ordynacji i specyficznym charak-
terze udzielanego w wyniku ordynacji i ró¿nego od kap³añstwa wszystkich
wierz¹cych  sacerdotium.

228.  Zadanie zwiastowania, powierzone ordynowanym na urz¹d duchowny,
by³o bliskie myœleniu ojców Soboru w Trydencie, chocia¿ temat ten nie by³ wy-
raŸnie zintegrowany z nauczaniem dogmatycznym, lecz by³ g³ównie podejmo-
wany w dekretach, które da³y wskazania dla reformy ¿ycia duchownych i dusz-
pasterstwa. Nowsze studia ukaza³y jednak z³o¿onoœæ doktryny trydenckiej w
sprawie urzêdu z mocy ordynacji i wp³yw pastoralnych aspektów urzêdu na teo-
logiê urzêdu biskupiego. Soborowi zale¿a³o przede wszystkim na potwierdzeniu
sakramentalnoœci sacramentum ordinis. Jednak niemniej wa¿ny by³ zamiar od-
nowy ¿ycia duchownych, jako ¿e skuteczne duszpasterstwo by³o g³ównym ce-
lem upragnionych reform. Z tego powodu zadaniem biskupa jest sprawdzenie i
wybranie odpowiednich kandydatów do ordynacji, ponadto biskupom i kap³a-
nom przypomniano o obowi¹zku g³oszenia kazañ. W kanonach o charakterze
dogmatycznym centralne miejsce zajmowa³y kap³añstwo, jego autorytet i cele-
browanie Eucharystii, natomiast w kanonach dotycz¹cych reformy sacramentum
ordinis na pierwszy plan wysuwa³y siê normy dotycz¹ce nominacji i promocji
duchownych, ich ordynacji i wizytacji. Pod tym wzglêdem jest to biskup a nie
kap³an, który ordynuje i ustala praktyczne ramy pos³ugi. Decyduje, kto ma byæ
ordynowany i podczas wizytacji ustala, w jaki sposób kap³an winien sprawowaæ
swój urz¹d.

229. Poniewa¿ u¿ycie pojêcia „widzialnego i zewnêtrznego kap³añstwa” na
okreœlenie ró¿nicy miêdzy urzêdem z mocy ordynacji a „niewidzialnym we-
wnêtrznym kap³añstwem” wszystkich wierz¹cych pozostawi³o otwartym pytanie o
wewnêtrzn¹ strukturê urzêdu oraz hierarchiczn¹ relacjê miêdzy biskupami, prezbi-
terami i diakonami, koniecznoœæ wyjaœnienia tej kwestii prowadzi³a do zmiany
perspektywy tak¿e przy omawianiu dogmatycznej strony nauki na temat urzêdu
koœcielnego. We wczeœniejszych fazach soboru przeprowadzono dyskusje w spra-
wie ordo w kontekœcie dekretu o ofierze mszalnej, tak ¿e sacrificium i sacerdo-
tium by³y punktami odniesienia dla sacramentum ordinis. Trzecie i ostatnie posie-
dzenie (1562-63) zrelatywizowa³o jednak sacerdotium jako punkt wyjœcia dla sa-
cramentum ordinis i podejmowa³o dalsze starania o wyjaœnienie
eklezjologicznego miejsca dla urzêdu z mocy ordynacji i relacji miêdzy ró¿nymi
urzêdami. Wynik tych starañ znajdujemy w kanonie 6, który po debacie otrzyma³
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swoj¹ dzisiejsz¹ formê: „Jeœli ktoœ twierdzi, ¿e w Koœciele katolickim nie ma hie-
rarchii z rozporz¹dzenia Bo¿ego, która siê sk³ada z biskupów, kap³anów i mini-
strów – niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoœci wiernych” (DH 1776; Breviarum
fidei…, s. 476). Kap³añstwo jest wiêc rozumiane jako struktura, która obejmuje
ró¿ne stopnie duchowego autorytetu. Kap³añstwo zawiera  w sobie ró¿norodnoœæ i
ta ró¿norodnoœæ stopni musi byæ zastosowana wobec sakramentalnej hierarchii,
przynajmniej wobec prezbiterów i biskupów.

230.  Co siê tyczy charakteru wewnêtrznej struktury urzêdu z mocy ordynacji
godny uwagi jest wybór wyra¿enia „z nominacji Bo¿ej” (divine ordinatione), któ-
re jest s³absze ni¿ wyra¿enie techniczne „z prawa Bo¿ego” (iure divino) i pokazu-
je, ¿e wewnêtrzne zró¿nicowanie urzêdu odpowiada wprawdzie woli Bo¿ej i Jego
planowi wobec Koœcio³a, przy czym jednak nie mo¿e byæ wykluczony pewien sto-
pieñ historycznej przypadkowoœci.

231. Struktura hierarchiczna urzêdu obejmuje tak¿e relacjê miêdzy biskupami a
biskupem Rzymu. Dyskusja trydencka nie by³a w stanie wypracowaæ niezbêdnego
wyjaœnienia dra¿liwego problemu dotycz¹cego podstaw autorytetu biskupiego i
pozostawi³a otwart¹ kwestiê relacji miêdzy œwiêceniem a jurysdykcj¹. Poniewa¿
kwestia jurysdykcji by³a wy³¹czona z powodu wczeœniejszych debat na temat w³a-
dzy biskupów i ich relacji do autorytetu papie¿a (delegowany lub bezpoœredni),
hierarchia by³a rozwa¿ana w ramach sacramentum ordinis w wê¿szym sensie, to
znaczy w relacji do sakramentalnego stopnia ordo. Kanonista Paleotti, który by³
odpowiedzialny za ostateczne brzmienie kanonu 6, w swoich uwagach z 6 lipca
1563, w dniu g³osowania pisa³: „Biskupi sprawuj¹ wszystkie czynnoœci sakramen-
talne nie inaczej ni¿ papie¿. Przeto w tej dziedzinie nie znajduj¹ siê pod papie¿em.
Istnieje bowiem dwojaka hierarchia: jedna na p³aszczyŸnie œwiêtych czynnoœci i
druga w dziedzinie koœcielnego przywództwa. Pierwsza przynale¿y do sacramen-
tum ordinis, o ni¹ chodzi teraz i w niej mieœci siê najwy¿szy stopieñ – stopieñ bi-
skupów”52 . Paleotti rozumie ponadto urz¹d biskupi jako urz¹d pastoralny, który
jest odpowiedzialny za „pasienie” (pascere) i któremu jest udzielona przez to tak-
¿e sakramentalnie uzasadniona jurysdykcja, która ró¿ni siê od zadania przewodze-
nia (regere).

232. Z jednej strony Sobór w Trydencie przypisuje centraln¹ pozycjê katego-
rii sacerdotium, lecz jednoczeœnie pojêcie sacerdotium jest tak poszerzone, ¿e
obejmuje zadania pastoralne. Przeto ordo nie jest ju¿ rozumiane wy³¹cznie na
bazie sacerdotium, lecz sacerdotium musi byæ rozumiane na bazie ordo z jego

52 CT III/1, 684.
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licznymi zadaniami pastoralnymi, tak ¿e konkretny Koœció³ otrzymuje ogólne
ramy dla ordo. Kanon 6 przypisuj¹c biskupowi najwy¿sz¹ pozycjê, podejmuje
zasadnicz¹ zmianê kierunku w rozumieniu sacramentum ordinis, dystansuj¹c siê
od corpus eucharisticum na rzecz corpus Christi ecclesiale i jego cz³onków. Ta
zmiana staje siê nawet lepiej widoczna i zrozumia³a  w dekretach reformy, które
pos³uguj¹ siê przyk³adem pasterza i pastora w opisie biskupa.

233. W trydenckiej doktrynie urzêdu koœcielnego i w dekretach reformy za-
warte s¹ dwie teologie dotycz¹ce urzêdu z mocy ordynacji (ordo). Podstawo-
wym pojêciem jednej jest sacerdotium, podczas gdy druga koncentruje siê na
urzêdzie biskupim. Druga perspektywa, wskutek trudnoœci w wyjaœnieniu relacji
miêdzy urzêdem biskupa i prymatem, nie wszêdzie zdoby³a uznanie. Mimo to
nada³a ona doktrynie zorientowanej pierwotnie na kap³añstwie zró¿nicowany
kszta³t i przezwyciê¿y³a jednostronnoœæ. Sta³o siê wiêc mo¿liwe utrzymanie sa-
kramentalnej ró¿nicy miêdzy biskupem a prezbiterem, wbrew tezie reprezento-
wanej przez Hieronima, ¿e istnieje sakramentalna to¿samoœæ kap³ana i biskupa,
którzy posiadaj¹ te same uprawnienia w odniesieniu do Eucharystii. To rozumie-
nie, i¿ sacerdotium nale¿y rozumieæ na podstawie ordo,  a nie odwrotnie, nie
potrafi³o jednak zdobyæ uznania w nastêpnych stuleciach. Aspekt katolickiego
rozumienia urzêdu, sacerdotium, zosta³o póŸniej tak bardzo wysuniête na pierw-
szy plan, ¿e niekiedy traktowano je jako pe³niê urzêdu z mocy ordynacji. Dopie-
ro Sobór Watykañski II by³ w stanie przezwyciê¿yæ to kontrreformacyjne zawê-
¿enie.

234. Brak zgody w sprawie relacji miêdzy ordo i jurisdictio by³ tak¿e przy-
czyn¹, dlaczego Sobór pomin¹³ dyskusjê na temat sukcesji apostolskiej, zw³asz-
cza podczas i po drugiej sesji. Dla uczestników Soboru by³o jasne, ¿e biskupi
byli nastêpcami aposto³ów a papie¿ nastêpc¹ aposto³a Piotra. Lecz ta wstêpna
idea nie zosta³a rozbudowana, aby na tej bazie rozwin¹æ urz¹d biskupi pod
wzglêdem teologicznym. Sobór chcia³ unikn¹æ pytania o relacjê miêdzy suk-
cesj¹ apostolsk¹ i piotrow¹ w odniesieniu do jurysdykcji. Temat sukcesji apo-
stolskiej biskupów nie zostaje pominiêty, lecz wspomniany w zdaniu pobocz-
nym: „biskupi, którzy przyszli w miejsce Aposto³ów jako ich nastêpcy” (episco-
pos, qui in Apostolorum locum succeserunt; DH 1768; Breviarum fidei…, s.
475) – traci w ten sposób sw¹ funkcjê tworzenia bazy dla nadrzêdnej pozycji i
specyficznego autorytetu biskupa. Funkcje biskupie, w których wy¿szoœæ bisku-
pa znajduje swój wyraz, zostaj¹ tylko wyliczone: „S¹ oni wy¿si od prezbiterów,
mog¹ udzielaæ sakramentu bierzmowania, wyœwiêcaæ s³ugi Koœcio³a i spe³niaæ
liczne inne czynnoœci, których to w³adz nie posiadaj¹ osoby œwiêceñ ni¿szych”
(DH 1768; Breviarum fidei…, s. 475). Dekret nie daje jednak ¿adnych wskazañ,
z jakich przes³anek wynikaj¹ te kompetencje.
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3.5. Urz¹d z mocy ordynacji
wed³ug Drugiego Soboru Watykañskiego
i wspó³czesnej nauki luterañskiej

3.5.1. Urz¹d z mocy ordynacji
na Drugim Soborze Watykañskim

235. Sobór w Trydencie da³ bezpoœredni¹ odpowiedŸ na pytania postawione
przez reformatów, natomiast Sobór Watykañski II (1962-1965) próbowa³ na te
same pytania odpowiedzieæ w sposób bardziej wywa¿ony w szerszych ramach
eklezjologicznych i w œwietle nowej œwiadomoœci wspólnej wiary umo¿liwionej
przez ruch ekumeniczny. Sobór Watykañski II ujrza³ inne Koœcio³y chrzeœcijañ-
skie i wspólnoty koœcielne w nowej perspektywie, w której podkreœlano przede
wszystkim wspólne elementy chrzeœcijañskie. Bez rezygnowania lub minimalizo-
wania wi¹¿¹cej doktryny Soboru w Trydencie, Vaticanum II nawi¹za³o do szerszej
tradycji koœcielnej i by³o w stanie w rozumieniu Koœcio³a postawiæ inne akcenty
ni¿ Trydent.

Powszechne kap³añstwo wszystkich ochrzczonych

236. Sobór Trydencki nie opracowa³ nauki o wspólnym kap³añstwie wszyst-
kich wierz¹cych, jednak w ramach jego zajmowania siê sakramentem œwiêceñ
(sacramentum ordinis) i innymi sakramentami ani go nie wykluczano ani nie kwe-
stionowano. Jego troska skupia³a siê na ordo Koœcio³a i na sacramentum ordinis,
gdy¿ uwa¿ano, ¿e jedno i drugie jest zagro¿one i kwestionowane przez reformato-
rów. W okresie rozkwitu œredniowiecza istnia³a te¿ nauka o udziale wszystkich
ochrzczonych w kap³añstwie Chrystusa. Tomasz z Akwinu mówi na przyk³ad o
kap³añstwie ¿ycia ³aski i sakramentalnym kap³añstwie, opartym na chrzcie i bierz-
mowaniu, które uzdalnia  wierz¹cych do przyjmowania i celebrowania sakramen-
tów; ró¿ni siê ono jednak od kap³añstwa z mocy ordynacji53 .

237.  Ta nauka o kap³añstwie wszystkich ochrzczonych jest wspominana w
starszych podrêcznikach dogmatyki. Jednak deklaracje urzêdu nauczaj¹cego na
ten temat pojawiaj¹ siê dopiero w XX stuleciu w nastêpstwie ruchu liturgicznego,
np. w encyklice Piusa XII Mediator Dei (1947) w sprawie celebrowania Euchary-
stii. G³ówn¹ ide¹ tej encykliki jest actuosa participio, czynne uczestnictwo ca³ego

53 Por. Summa Theologiae III, q.63, art.3.5.
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kap³añskiego ludu Bo¿ego w nabo¿eñstwie. Sobór Watykañski II podejmuje zno-
wu biblijne, patrystyczne i œredniowieczne wypowiedzi w sprawie wspólnego ka-
p³añstwa, czyni¹c je centralnymi koncepcjami swojej eklezjologii (por. LG 10n,
34; SC; AA 3; PO 2). Wskazuj¹c na klasyczne nowotestamentowe teksty dotycz¹-
ce kap³añskiego charakteru ludu Bo¿ego, zw³aszcza 1 P 2,4-10, Konstytucja do-
gmatyczna o Koœciele Lumen gentium (LG 10) opisuje wspólne kap³añstwo (sa-
cerdotium commune) i odró¿nia je od kap³añstwa s³u¿ebnego lub hierarchicznego
(sacerdotium ministeriale seu hierarchicum), sprawowanego przez reprezentantów
urzêdu z mocy ordynacji. LG 11 mówi o wiernych: „Uczestnicz¹c w Ofierze eu-
charystycznej, w Ÿródle i zarazem szczycie ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego, sk³a-
daj¹ Bogu Bosk¹ ¯ertwê ofiarn¹, a wraz z ni¹ samych siebie: tak zarówno przez
sk³adanie ofiary, jak i przez Komuniê œwiêt¹ wszyscy, aczkolwiek nie bez ró¿nicy,
lecz jedni inaczej ni¿ drudzy, bior¹ udzia³ w czynnoœci liturgicznej” (LG 11,1).

238. Wyra¿enie „jedni inaczej ni¿ drudzy” odnosi siê do ju¿ wspomnianego
rozró¿nienia miêdzy kap³añstwem wspólnym i kap³añstwem hierarchicznym, o
których LG 10 powiada, ¿e „ró¿ni¹ siê istot¹, a nie tylko stopniem” (essentia et
non gradu tantum). WypowiedŸ ta oznacza, ¿e „koœcielnego urzêdu nie nale¿y
wyprowadzaæ ze wspólnoty, ani rozumieæ go jako wy¿szy stopieñ powszechnego
kap³añstwa, ani te¿ uwa¿aæ sprawuj¹cego urz¹d za chrzeœcijanina w stopniu wy-
¿szym”54 . Wspólne kap³añstwo wszystkich wierz¹cych i urz¹d z mocy ordynacji –
jedno i drugie – maj¹ oparcie w kap³añstwie Chrystusa, lecz nale¿¹ do ró¿nych
obszarów; pierwsze jest wyrazem fundamentalnej chrzeœcijañskiej to¿samoœci
ka¿dego cz³onka Ludu Bo¿ego, drugie oznacza zdolnoœæ do sprawowania urzêdu
pastoralnego, który jest niezbêdny dla budowania ludu Bo¿ego. Specyficzny cha-
rakter kap³añskiej pos³ugi zostaje opisany w LG 10,2 w odniesieniu do liturgii:
Kap³an „w osobie Chrystusa (in persona Christi) sprawuje Ofiarê eucharystyczn¹
i sk³ada j¹ Bogu w imieniu ca³ego ludu; wierni zaœ na mocy swego królewskiego
kap³añstwa wspó³dzia³aj¹ w ofiarowaniu Eucharystii”. LG 34 daje szczegó³owy
opis wspólnego kap³añstwa wszystkich wierz¹cych i jego udzia³u w kulcie Ko-
œcio³a, lecz mówi tak¿e o pos³udze kap³añskiej ca³ego ich ¿ycia. W tym kontek-
œcie podkreœlone zostaj¹ na nowo ³¹cznoœæ i interakcja miêdzy wspólnym kap³añ-
stwem wszystkich wierz¹cych a kap³añstwem z mocy ordynacji: jedno jest nie do
pomyœlenia bez drugiego. Jedno i drugie s¹ szczególnymi i ró¿nymi sposobami
uczestnictwa w kap³añstwie Chrystusa, ale nie daj¹ siê wzajemnie z siebie wypro-
wadziæ.

54 Urz¹d duchowny w Koœciele. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterañskiej
(1981), nr 20, przypis 23, w: Bli¿ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, redakcja, wprowa-
dzenie i t³umaczenie tekstów: Karol Karski, Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv, Lublin 2003, s.
246.



138

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Misja apostolska i urz¹d koœcielny

239.  Ponowne odkrycie nauki o wspólnym kap³añstwie wszystkich ochrzczo-
nych i funkcja eklezjologiczna przyznana tej nauce w rozdziale drugim („Lud
Bo¿y”) Konstytucji Lumen gentium znajduje te¿ swoje odbicie  w nauce o urzê-
dzie z mocy ordynacji. Istota urzêdu koœcielnego nie mo¿e ju¿ wy³¹cznie i jedno-
znacznie byæ opisana za pomoc¹ pojêcia sacerdotium. Nie kwestionuj¹c tego pojê-
cia Sobór Watykañski II idzie inn¹ drog¹ w wyjaœnianiu podstawy i specyficznego
charakteru tego urzêdu, w³¹czaj¹c kap³añsko-liturgiczny wymiar urzêdu w ramy
misji pochodz¹cej od Chrystusa. „Boskie pos³annictwo powierzone przez Chry-
stusa Aposto³om trwaæ bêdzie do koñca wieków (por. Mt 28, 20). Poniewa¿
Ewangelia, któr¹ maj¹ przekazywaæ, jest dla Koœcio³a po wszystkie czasy Ÿród³em
ca³ego jego ¿ycia” (LG 20). Znaczenie aposto³ów wed³ug Dekretu Ad gentes mo¿e
byæ rozwa¿ane z dwóch punktów widzenia: byli oni „zal¹¿kami (germina) nowe-
go Izraela, a równoczeœnie pocz¹tkami (origo) œwiêtej hierarchii” (AG 5). Misja
zwiastowania Ewangelii jest powierzona ca³emu Koœcio³owi, tak ¿e wszyscy ci,
którzy nale¿¹ do ludu Bo¿ego, „stawszy siê na swój sposób uczestnikami kap³añ-
skiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawuj¹ w³aœciwe ca³emu ludowi
chrzeœcijañskiemu pos³annictwo w Koœciele i w œwiecie” (LG 31). W ramach po-
s³annictwa powierzonego ca³emu ludowi Bo¿emu kolegium biskupiemu powie-
rzone zostaje jednak specyficzne apostolskie pos³annictwo. Kolegium to kontynu-
uje dzie³o tych, którzy zostali wybrani przez aposto³ów, którzy „zarz¹dzili, aby
gdy tamci umr¹, pos³ugiwanie ich przejêli inni doœwiadczeni mê¿owie” (LG 20).
Temat sukcesji w misji apostolskiej i urzêdzie apostolskim zajmuje w ten sposób
centralne miejsce w teologii urzêdu z mocy ordynacji opracowanej przez Sobór
Watykañski II.

Urz¹d biskupi

240. Nowa perspektywa, z jakiej jest traktowany urz¹d koœcielny w Lumen
gentium, objaœnia zarówno centralne miejsce przypisywane urzêdowi biskupie-
mu (podczas gdy w Trydencie uwaga koncentrowa³a siê na kap³añstwie), jak i
wa¿noœæ tematu nastêpstwa apostolskiego. Nie neguj¹c doktrynalnego, misyjne-
go i egzystencjalnego wymiaru sukcesji apostolskiej, rozdzia³ 3 Lumen gentium
skupia g³ówn¹ uwagê na aspekcie dotycz¹cym urzêdu: „Tote¿ Sobór œwiêty po-
ucza, ¿e biskupi z ustanowienia Bo¿ego stali siê nastêpcami Aposto³ów, jako
pasterze Koœcio³a. Kto ich s³ucha, s³ucha Chrystusa, kto zaœ nimi gardzi, gardzi
Chrystusem i Tym, który pos³a³ Chrystusa (LG 20; por. £k 10, 16)”. Biskupi
„posiadaj¹ latoroœle wyros³e z nasienia apostolskiego” i w ten sposób „przez
tych, których Aposto³owie ustanowili biskupami, i przez ich nastêpców a¿ do
nas samych  w ca³ym œwiecie jest widoczna i zachowywana tradycja apostolska”
(LG 20).
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241. Sukcesja w urzêdzie pos³ugi w ramach tradycji apostolskiej, siêgaj¹ca
do samych pocz¹tków, jest przeto wed³ug Soboru Watykañskiego II podstaw¹
urzêdu biskupiego. „Stan zaœ biskupi, który w Urzêdzie Nauczycielskim i zarz¹-
dzaniu pasterskim jest kontynuacj¹ Kolegium Aposto³ów, co wiêcej, w którym
cia³o apostolskie trwa nieprzerwanie, stanowi równie¿ razem ze swoj¹ g³ow¹,
Biskupem Rzymu, a nigdy bez niego, podmiot najwy¿szej i pe³nej w³adzy nad
Koœcio³em” (LG 20). Szczególna pozycja i autorytet biskupa Rzymu wewn¹trz
kolegium  biskupów ma swoje podstawy w nastêpstwie Piotra (por. LG 20,2).
Dla Soboru Watykañskiego II urz¹d biskupi staje siê w ten sposób podstawow¹
form¹ urzêdu z mocy ordynacji i punktem wyjœcia dla teologicznej interpretacji
urzêdu koœcielnego. W ten sposób rozwój zapocz¹tkowany na Soborze w Try-
dencie zostaje zakoñczony. Vaticanum II pos³uguje siê konsekwentnie perspek-
tyw¹ pastoraln¹ (obejmuj¹c¹ nie tylko zadanie liturgiczne, lecz tak¿e urz¹d
zwiastowania i przewodniczenia) jako teologicznymi ramami dla zrozumienia
urzêdu z mocy ordynacji, widz¹c w urzêdzie biskupim podstawow¹, pierwotn¹ i
pe³n¹ postaæ tego urzêdu.

242. Merytoryczny opis urzêdu biskupiego i jego funkcji zostaje podjêty zgod-
nie z nauk¹ o trzech urzêdach (munera) – nauczyciel, kap³an i pasterz. G³oszenie
Ewangelii zajmuje szczególne miejsce wœród „g³ównych obowi¹zków biskupów”
(LG 25,1). Mo¿na by powiedzieæ, ¿e g³oszenie Ewangelii i sprawowanie sakra-
mentów s¹ „œrodkami”, dziêki którym biskupi jako pasterze „wypasaj¹” powierzo-
ny ich przewodnictwu lud Bo¿y.

243. Sakrament œwiêceñ jest drog¹, która daje dostêp do urzêdu biskupiego i
kolegium biskupów: „Sobór œwiêty uczy, ¿e przez œwiêcenia biskupie udziela siê
pe³ni sakramentu œwiêceñ (…) Œwiêcenia biskupie wraz z p³yn¹c¹ z nich misj¹
uœwiêcania przynosz¹ równie¿ funkcje nauczania i kierowania, które jednak ze
swojej natury mog¹ byæ wykonywane tylko w hierarchicznej komunii z g³ow¹
kolegium i z jego cz³onkami” (LG 21). Z t¹ charakterystyk¹ œwiêcenia biskupiego
zostaj¹ podkreœlone przede wszystkim dwa aspekty: sakramentalny pocz¹tek urzê-
du biskupiego i jego kolegialny charakter. Dar Ducha uzyskany poprzez sakra-
ment uzdalnia biskupa do wype³niania zadañ zwiastowania, przewodniczenia li-
turgii i kierowania. Jednoczeœnie sakrament czyni go cz³onkiem kolegium, które
jest „podmiotem najwy¿szej i pe³nej w³adzy nad ca³ym Koœcio³em” (LG 22). „Za-
daniem biskupów jest przez sakrament œwiêceñ przyjmowaæ nowych wybranych
do grona biskupiego” (LG 21). Na³o¿enie r¹k przez cz³onków kolegium biskupie-
go nale¿y dlatego do pe³ni znaku sakramentu œwiêceñ.

244. Ta co do swojej istoty kolegialna postaæ i natura urzêdu biskupiego ozna-
cza dalej, ¿e biskup jest w³¹czony do kolegium, w którym wspólnota Koœcio³ów
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(communio ecclesiarum) przejawia siê jako wspólnota biskupów (communio epi-
scoporum). Na bazie tej korespondencji miêdzy kolegium biskupów i wspólnot¹
Koœcio³ów Sobór Watykañski II sformu³owa³ te¿ fundamentalne zdanie swojej
eklezjologii, która dlatego mo¿e byæ te¿ nazwana communio-eklezjologi¹. Po-
szczególni biskupi „s¹ widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci w Koœcio³ach
partykularnych, uformowanych na wzór Koœcio³a powszechnego, w których ist-
nieje i z których siê sk³ada jeden i jedyny Koœció³ katolicki (in quibus et ex quibus
una et unica Ecclesia catholica exsistit). Dlatego poszczególni biskupi reprezen-
tuj¹ swój Koœció³, wszyscy zaœ razem z papie¿em ca³y Koœció³, z³¹czeni wiêzi¹
pokoju, mi³oœci i jednoœci” (LG 23, 1).

Prezbiterzy i diakoni

245.  Drugi Sobór Watykañski zajmuje siê tak¿e urzêdami prezbitera i diakona
w ramach wyznaczonych przez pos³annictwo aposto³ów i ich nastêpców, czyli bi-
skupów. W celu zachowania mo¿liwie du¿ej otwartoœci wobec historycznej kwe-
stii wewnêtrznego ukszta³towania i zró¿nicowania urzêdu z mocy ordynacji, tekst
w sprawie urzêdu prezbitera zosta³ sformu³owany w Lumen gentium bardzo
ostro¿nie. Czytamy tam, ¿e biskupi „w sposób prawomocny przekazali misjê swe-
go pos³ugiwania (munus ministerii) w ró¿nym stopniu  (vario gradu) ró¿nym oso-
bom w Koœciele” (28, 1). I w œwiadomoœci czasu, który by³ potrzebny dla ustale-
nia terminologii pos³ugiwania w dwóch pierwszych stuleciach, oraz problemów,
które wynika³y z tej próby precyzyjnego zdefiniowania relacji miêdzy urzêdem
biskupim a prezbiteratem, Sobór wypowiada siê tak¿e ostro¿nie: „Tak oto koœciel-
ne pos³ugiwanie, ustanowione przez Boga (divinitus institutum), jest sprawowane
na ró¿nych stopniach œwiêceñ (diversis ordinibus) przez tych, którzy ju¿ od staro-
¿ytnoœci (iam ab antiquo) nosz¹ nazwê biskupów, prezbiterów i diakonów”
 (LG 28, 1).

246.  O urzêdzie prezbitera powiada siê: „chocia¿ nie posiadaj¹ pe³ni kap³añ-
stwa i w wykonywaniu swej w³adzy s¹ zale¿ni od  biskupów, zwi¹zani s¹ jednak z
nimi godnoœci¹ kap³añsk¹ (sacerdotali honore) i na mocy sakramentu kap³añstwa
(…) s¹ wyœwiêcani, aby g³osiæ Ewangeliê, byæ pasterzami wiernych i sprawowaæ
kult Bo¿y jako prawdziwi kap³ani (sacerdotes)  Nowego Testamentu” (LG 28, 1).
Jest to powtórzenie tego, co przed³o¿ono w Trydencie. Jednak wymiar kap³añski
nie jest, jak po Trydencie, punktem wyjœcia teologii urzêdu prezbitera, lecz zostaje
rozwiniêty wed³ug wzoru trzech urzêdów.

247.   Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów Presbyterorum ordinis dostrzega
zal¹¿ek tego pos³ugiwania w zwiastowaniu Ewangelii, podobnie jak w przypad-
ku teologii episkopatu. Pos³ugiwanie kap³añskie bierze swój pocz¹tek w g³osze-
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niu Ewangelii: „Lud Bo¿y najpierw gromadzi siê przez s³owo Boga ¿ywego,
którego zupe³nie s³usznie nale¿y domagaæ siê z ust kap³anów. Poniewa¿ nikt nie
mo¿e siê zbawiæ, je¿eli wpierw nie uwierzy, prezbiterzy jako wspó³pracownicy
biskupów przede wszystkim maj¹ obowi¹zek przepowiadania wszystkim Ewan-
gelii Bo¿ej” (PO 4,1). Soborowi Watykañskiemu II nie chodzi ju¿ tylko o czêœæ
pos³ugi kap³añskiej, lecz o ca³¹ pos³ugê. Po g³oszeniu nastêpuje opis liturgicznej
pos³ugi kap³ana a Eucharystia zostaje opisana jako „Ÿród³o i szczyt ca³ej ewan-
gelizacji” (PO 5,2) i jako „centrum zgromadzenia wiernych” (PO 5,3). Ca³oœæ
podsumowuj¹ przemyœlenia na temat pos³ugi pasterskiej. Tam pada tak¿e stwier-
dzenie o kap³anach jako „wychowawcach w wierze”, którzy maj¹ siê troszczyæ
o to, „by ka¿dy z wiernych zosta³ w Duchu Œwiêtym doprowadzony do rozwoju
w³asnego powo³ania wed³ug zasad Ewangelii, do szczerej i czynnej mi³oœci oraz
wolnoœci, ku której wyswobodzi³ nas Chrystus” (PO 6,2). Staje siê zrozumia³e,
¿e poszczególne wymiary kap³añskiego urzêdu pos³ugi musz¹ byæ widziane tak-
¿e  we wzajemnym powi¹zaniu i dopiero jako ca³oœæ wype³niaj¹ zadania tego¿
urzêdu z mocy ordynacji.

248. Podobieñstwo w zakresie opisu funkcji pos³ugiwania prezbiterów i bisku-
pów zas³uguje na uwagê. Urz¹d biskupa i urz¹d kap³ana wykazuje siê t¹ sam¹
struktur¹ trojakiej pos³ugi (zwiastowanie, liturgia, kierowanie) i w konkretnym
¿yciu koœcielnym to w³aœnie prezbiterzy pe³ni¹ funkcjê codziennego wype³niania
zadañ przyczyniaj¹cych siê do budowania Koœcio³a, podczas gdy biskupom przy-
pada nadzorowanie nauczania i troska o utrzymanie wspólnoty miêdzy lokalnymi
zborami. Prezbiterzy pe³ni¹ swój urz¹d tylko w stanie podporz¹dkowania bisku-
pom i we wspólnocie z nimi. Sakramentalny pocz¹tek i hierarchiczna relacja z
urzêdem biskupa s¹ dlatego dwiema g³ównymi cechami urzêdu prezbiterów. Z
jednej strony ich misja i autorytet maj¹ swoje oparcie w darze Ducha Œwiêtego,
który zostaje udzielony przez sakrament œwiêceñ, z drugiej zaœ strony sprawuj¹
oni swój urz¹d w podporz¹dkowaniu biskupom i przez relacjê z nimi wewn¹trz
strukturalnej wspólnoty koœcielnej.

249. Dekret o pos³udze i ¿yciu  prezbiterów wspomina te¿ wyraŸnie eklezjaln¹
integracjê prezbiterów z kap³añskim ludem Bo¿ym. Wszyscy cz³onkowie Koœcio-
³a maj¹ udzia³ w namaszczeniu Chrystusa przez Ducha Œwiêtego. „W Duchu bo-
wiem wszyscy wierni staj¹ siê œwiêtym i królewskim kap³añstwem, sk³adaj¹ Bogu
duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa i og³aszaj¹ wielkie dzia³ania Tego, który
ich wezwa³ z ciemnoœci do przedziwnego swojego œwiat³a. Nie ma wiêc cz³onka,
który nie mia³by udzia³u w pos³annictwie ca³ego Cia³a, lecz ka¿dy powinien uznaæ
w swoim sercu Jezusa za œwiêtego i duchem proroctwa dawaæ œwiadectwo o Nim”
(PO 2, 1). Budowanie Cia³a Chrystusa jest widziane jako podstawa i cel urzêdu
kap³añskiego. O tych ordynowanych s³ugach Dekret powiada, „by w spo³ecznoœci
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wiernych na mocy œwiêceñ mieli œwiêt¹ w³adzê sk³adania Ofiary i odpuszczania
grzechów i by w imieniu Chrystusa publicznie pe³nili funkcjê kap³añsk¹” (PO
2,2). Jak Trydent, tak i Vaticanum II wspomina  w³adzê sk³adania ofiary i odpusz-
czania grzechów, lecz poza tym mówi te¿ o publicznym wymiarze urzêdu pos³ugi.

250. W Koœciele Zachodu zawsze istnia³ diakonat jako stopieñ ordynacji, jed-
nak tylko w skar³owacia³ej formie jako stadium przejœciowe do urzêdu prezbitera.
Ju¿ pod koniec pierwszego tysi¹clecia utraci³ on swoj¹ funkcjê jako niezale¿ny
urz¹d. Dopiero przez Sobór Watykañski II sta³y diakonat uleg³ realnemu o¿ywie-
niu. Co siê tyczy diakonów Sobór pos³uguje siê formu³¹ z liturgii Koœcio³a staro-
¿ytnego i powiada, ¿e nak³ada siê na nich rêce „nie dla kap³añstwa, lecz dla pos³u-
gi” (non ad sacerdotium, sed ad ministerium) [LG 29, 1]. Ponadto ten „na nowo
odkryty” zwi¹zany z ordynacj¹ urz¹d  sta³ego diakonatu w Koœciele katolickim
jest urzêdem bardzo otwartym, wykorzystywanym w Koœciele dla ró¿norodnych
pos³ug. Poza tym diakonat pokazuje, ¿e nawet urz¹d z mocy ordynacji mo¿e przez
ca³e stulecia pozostawaæ bez funkcji lub pozycji i ¿e praktyka Koœcio³a katolickie-
go w odniesieniu do urzêdu poczyni³a daleko siêgaj¹ce zmiany.

251. Jako podsumowanie tego przegl¹du dotycz¹cego urzêdu z mocy ordynacji
mo¿na by powiedzieæ, ¿e Trydent jest stale obecny w Soborze Watykañskim II,
lecz ¿e jednoczeœnie zosta³y postawione nowe akcenty, które nie s¹ ca³kiem obce
luterañskiej teologii urzêdu. Chodzi tu o zwi¹zanie urzêdu z mocy ordynacji z po-
wszechnym kap³añstwem wszystkich ochrzczonych, publiczny charakter tego
urzêdu i szczególne podkreœlenie g³oszenia Ewangelii jako g³ównego zadania
urzêdu koœcielnego w ogóle. Z tej perspektywy w³aœciwie dopiero Sobór Waty-
kañski II jest odpowiedzi¹ na Reformacjê i jej wysi³ki, aby punktem wyjœcia po-
strzegania urzêdu z mocy ordynacji by³o centrum wiary, to znaczy g³oszenie
Ewangelii w S³owie i Sakramencie. Z drugiej strony Vaticanum II przez swoje
akcentowanie urzêdu biskupiego jako podstawowej formy urzêdu koœcielnego
wskazuje na ró¿nicê wobec luterañskiego rozumienia urzêdu, którego pe³nym
urzeczywistnieniem publicznej pos³ugi na rzecz S³owa i sakramentu jest wspólno-
ta lokalna.

3.5.2.Urz¹d z mocy ordynacji
w dzisiejszym nauczaniu luterañskim

Urz¹d z mocy ordynacji i kap³añstwo wszystkich ochrzczonych

252. S³u¿ba polegaj¹ca na g³oszeniu Ewangelii ca³emu œwiatu jest powierzo-
na ludowi Bo¿emu jako ca³oœci jak te¿ ka¿demu jego cz³onkowi. Z perspektywy
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luterañskiej urz¹d z mocy ordynacji nale¿y widzieæ w relacji do powszechnego
kap³añstwa wszystkich ochrzczonych, a to dlatego, ¿e obu tym czynnikom jest
powierzone zadanie przekazywania dalej poselstwa Ewangelii. Lecz istnieje
charakterystyczna ró¿nica w zakresie uzasadnienia miêdzy jednym i drugim
czynnikiem. W³aœnie w tym zró¿nicowaniu istnieje miêdzy nimi wzajemne po-
wi¹zanie.

253. Wszyscy ochrzczeni w imiê Trójjedynego Boga otrzymuj¹ w chrzcie
udzia³ w kap³añstwie Chrystusa, co oznacza, ¿e ¿yj¹ w wierze w Chrystusa. Czê-
œci¹ sk³adow¹ tego kap³añstwa jest po pierwsze, ¿e ochrzczeni daj¹ wobec innych
œwiadectwo o Chrystusie, z którym s¹ zwi¹zani we wierze i którego w³aœciwoœci
(sprawiedliwoœæ, œwiêtoœæ, m¹droœæ) staj¹ siê ich udzia³em moc¹ wiary, szerz¹c w
ten sposób Ewangeliê. Po drugie, czêœci¹ ich kap³añstwa jest to, ¿e staj¹ siê Chry-
stusem dla innych w takiej mierze, w jakiej nosz¹ ich ciê¿ary  (Ga 6, 2), zw³aszcza
ich grzechy i powierzaj¹ ich Bogu w modlitwie. Chodzi tu o przekazywanie
Ewangelii przez œwiadectwo wiary i ¿ycia w ró¿nych codziennych okoliczno-
œciach ¿yciowych.

254. Urz¹d z mocy ordynacji – jako  urz¹d specjalny – opiera siê na Bo¿ym
ustanowieniu. Do urzêdu tego nie dochodzi siê ju¿ przez chrzest, lecz przez spe-
cjalne powo³anie i ordynacjê. Istotnymi cechami tego urzêdu s¹ jego charakter
publiczny i uregulowana struktura. Jego specyficznym zadaniem jest publiczne
zwiastowanie Ewangelii za pomoc¹ S³owa i Sakramentu. Do jego szczególnych
zadañ nale¿y administracja sakramentów, gdy¿ sakramenty s¹ w swej istocie
czynnoœciami publicznymi. Urz¹d ten jest skierowany do wszystkich; dlatego jego
istotnym zadaniem jest s³u¿ba na rzecz jednoœci tych wszystkich, którzy s¹ kap³a-
nami w znaczeniu powszechnego kap³añstwa. W ramach jednego zadania ca³ego
ludu Bo¿ego, polegaj¹cego na  g³oszeniu Ewangelii ca³emu œwiatu, istnieje wiêc
zró¿nicowana relacja miêdzy specyficznymi zadaniami powszechnego kap³añstwa
wszystkich ochrzczonych a urzêdem z mocy ordynacji.

255. Ustanowienie urzêdu z mocy ordynacji przez Boga koresponduje z ze-
wnêtrznoœci¹ S³owa Bo¿ego, które zachowuje sw¹  suwerennoœæ wobec zboru,
gdy¿ jest tym, z czego zbór ¿yje. Poniewa¿ i o ile urz¹d ma swoj¹ podstawê i swo-
je kryterium w zadaniu g³oszenia Ewangelii ca³emu zborowi w sposób tak wi¹¿¹-
cy, ¿e staje siê mo¿liwa i zostaje wzbudzona pewnoœæ wiary, tak¿e ordynowany
duchowny zachowuje suwerennoœæ wobec zboru – zw³aszcza z uwagi na po-
wszechne kap³añstwo. Potrzebny jest specjalny urz¹d, aby owo kap³añstwo mia³o
charakter powszechny i jedyny, podczas gdy powszechne kap³añstwo urzeczywist-
nia siê w³aœnie w specjalnych sytuacjach dnia codziennego, w których ¿yj¹ chrze-
œcijanie.
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256.  Jeœli, jak Luter, rozumie siê urz¹d z mocy ordynacji jako ustanowiony
przez Boga, to nie oznacza to – jak brzmi¹ czêsto zarzuty – klerykalnego przejêcia
w³adzy. Wrêcz przeciwnie! Jeœli zadaniem specjalnego urzêdu jest g³oszenie
wszystkim w sposób wi¹¿¹cy zewnêtrznego S³owa Ewangelii, to wi¹¿e siê z tym,
tak dalece jak to mo¿liwe,   zobowi¹zanie ordynowanego do rezygnacji z w³a-
snych ambicji na rzecz dojœcia do g³osu S³owa Bo¿ego i do od³o¿enia na bok
stronniczoœci, która wi¹¿e siê z koniecznoœci z walk¹ o w³adzê. Tym, co do tego
zobowi¹zuje, jest w³aœnie charakter tego zadania. Sprawy mia³yby siê ca³kiem
inaczej, gdyby osoba sprawuj¹ca urz¹d duchownego by³a funkcjonariuszem woli
zboru. Owo zobowi¹zanie zachowuje swoj¹ aktualnoœæ nawet w sytuacji, gdy rze-
czywistoœæ zdaje siê czêsto mu zaprzeczaæ.

257. Urz¹d duchowny ma za zadanie tak zwiastowaæ Ewangeliê, ¿eby wie-
rz¹cy zapoznali siê z g³osem Chrystusa i stali siê w ten sposób „owieczkami s³u-
chaj¹cymi g³osu swojego pasterza”55 . Ten proces edukacyjny jest ze swej strony
za³o¿eniem, i¿ zbór jest w stanie oceniaæ doktrynê, tak¿e zwiastowanie osób
sprawuj¹cych urz¹d. Ta kompetencja opiera siê na fakcie, ¿e wierz¹cy kieruj¹
siê S³owem zewnêtrznym, a wiêc maj¹ zdolnoœæ interpretowania Pisma. Z tego
co powiedziano wynika po pierwsze, ¿e obowi¹zkiem zboru jest ocenianie pracy
duchownego lub duchownej z punktu widzenia poprawnoœci w zakresie zwiasto-
wania Ewangelii (w jej odró¿nieniu od Prawa, lecz zarazem w sta³ej relacji do
niego). Po drugie oznacza to, ¿e osoby sprawuj¹ce urz¹d nie mog¹ oczekiwaæ
aprobaty dla swojej nauki lub kazania na podstawie formalnego powo³ywania
siê na autorytet swojego urzêdu, lecz tylko przez przed³o¿enie powodów, które
bezpoœrednio lub poœrednio maj¹ odniesienie do Pisma œw. Ale po trzecie ozna-
cza to, ¿e tak¿e odwrotnie temu obowi¹zkowi uzasadnienia podlega tak¿e os¹d
cz³onków zboru, tak ¿e jedni i drudzy, zbór i osoby pe³ni¹ce urz¹d, spotykaj¹ siê
w medium egzegezy biblijnej w szerokim tego s³owa znaczeniu,  zajmuj¹ siê
rozwi¹zywaniem konfliktów i szukaniem konsensów. Tylko gdy to zachodzi,
mo¿na mówiæ o sprawowaniu urzêdu z mocy ordynacji i powszechnym kap³añ-
stwie.

258. Kap³añstwo wszystkich wierz¹cych nie jest w pierwszym rzêdzie tytu³em
prawnym do wspó³decydowania w Koœciele, lecz przede wszystkim zdolnoœci¹ i
pe³nomocnictwem do stania siê Chrystusem dla innych, gdy¿ wierz¹cy ¿yj¹ z
Ewangelii Chrystusa i z Nim s¹ zjednoczeni we wierze. Lecz to oznacza tak¿e, ¿e
reprezentacja Chrystusa nie mo¿e byæ ograniczona do osób sprawuj¹cych urz¹d
duchownego, chyba ¿e reprezentacjê tê rozumie siê w specyficznym znaczeniu.

55 M. Luther, Schmalkaldische Artikel, cz. III (BSLK 459, 22 z cytatem J 10, 3). Cyt. za : Ksiêgi wyzna-
niowe Koœcio³a Luterañskiego…, s. 355.
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Koœcio³y luterañskie czuj¹ siê upowa¿nione i zobowi¹zane do powo³ywania tak¿e
kobiet na urz¹d z mocy ordynacji.

259.  Autorytet i w³adza urzêdu opieraj¹ siê zasadniczo na autorytecie i w³adzy
S³owa Bo¿ego, któremu urz¹d s³u¿y. Osoby sprawuj¹ce urz¹d dzia³aj¹  powo³uj¹c
siê na S³owo Bo¿e i jego autorytet (kiedy na przyk³ad podczas uroczystoœci Wie-
czerzy Pañskiej wypowiadaj¹ s³owa ustanowienia). Dzia³anie to odbywa siê w za-
sadzie w sposób publiczny i dla wszystkich. Dlatego nikt nie mo¿e z w³asnej ini-
cjatywy wprowadziæ siê w urz¹d; do tego potrzebne jest powo³anie z zewn¹trz.
Wprowadzenie w urz¹d nie mo¿e byæ jednak tylko powo³aniem, musi byæ tak¿e
autoryzacj¹, gdy¿ osoba pe³ni¹ca urz¹d jest œwiadkiem Ewangelii. Ka¿de œwiadec-
two znajduje siê pod wp³ywem indywidualnoœci i perspektywy œwiadka. A jednak
œwiadek – kobieta lub mê¿czyzna – winien sk³adaæ œwiadectwo o wydarzeniu
Chrystusowym, a wiêc mówiæ o czymœ innym ni¿ samym sobie (2 Kor 4, 5: „Nie
siebie samych bowiem g³osimy, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana”). Wymaga to
autoryzacji przez obietnicê, ¿e Duch Œwiêty wspiera stale duchownego w sprawo-
waniu jego urzêdu.

260. Wiarygodne w œcis³ym sensie jest wprawdzie jedynie S³owo Bo¿e, nie
¿ycie osób sprawuj¹cych urz¹d. Niemniej jednak œwiadectwo œwiadków doznaje
wsparcia lub os³abienia przez ich ¿ycie w³aœnie dlatego, ¿e Chrystus jako Pan
bierze ca³kiem we w³adanie  ¿ycie œwiadków. Znaczenie, jakie ¿ycie sprawuj¹-
cych urz¹d ma dla ich s³u¿by, daje siê dostrzec w liœcie wymogów wobec epi-
skopoi w 1 Tm 3, 1-7, a tak¿e w 1 P 5, 2n. Na podstawie owego powo³ania i
owej autoryzacji osoby pe³ni¹ce urz¹d mog¹ byæ pewne tego, ¿e Duch Œwiêty
wykorzystuje ich dzia³anie jako swoje narzêdzie, które przynosi owoce; mog¹
one ufaæ, ¿e w mocy Ducha Œwiêtego  stworz¹ w³aœciwy pos³uch i przestrzeñ
S³owu Bo¿emu; ta autoryzacja pomaga im, mimo niedoci¹gniêæ i grzechu, unik-
n¹æ niepowodzenia w wype³nieniu zadania,  które zosta³o im powierzone. Daje
im tak¿e wolnoœæ przyznania siê do b³êdów, gdy¿ powo³anie i autoryzacja s¹
wypowiadane bez czasowego ograniczenia. Dlatego Koœcio³y luterañskie winny
okazywaæ otwartoœæ wobec nadziei na specyficzny dar ³aski zwi¹zany z urzê-
dem udzielanym za pomoc¹ modlitwy i na³o¿enia r¹k podczas ordynacji; mówi¹
o tym 1 Tm 4, 14 i 2 Tm 1, 6. To jednak nie zmienia stanu ³aski osoby sprawu-
j¹cej urz¹d wobec Boga.

261. Ordynacja jako wprowadzenie w urz¹d dokonywana jest przez modlitwê i
na³o¿enie r¹k. Jest ona zarówno proœb¹ o Ducha Œwiêtego jak  i wiarygodn¹ obiet-
nic¹ pomocy z Jego strony i w ten sposób autoryzacj¹ pos³ugiwania duchownego.
Mo¿na wiêc powiedzieæ o presbyteroi, ¿e Duch Œwiêty powo³a³ ich, by byli epi-
skopoi i paœli zbór Boga (Dz 20, 17.28). Ordynacja jest powo³aniem do pos³ugi-
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wania w ca³ym Koœciele. Nie jest ona powtarzana podczas zmiany miejsca pracy i
tak¿e nie w przypadku czasowego zawieszenia s³u¿by w Koœciele. Jest ona powo-
³aniem na ca³e ¿ycie i absorbuje ca³ego cz³owieka do s³u¿by Bogu.

Zró¿nicowanie urzêdu

262. Poniewa¿ zwiastowanie S³owa Bo¿ego i administracja sakramentów
wzbudzaj¹ i utrzymuj¹ wiarê i tak buduj¹ Koœció³, podstawow¹ jednostk¹ Koœcio-
³a jest zbór zgromadzony na nabo¿eñstwie wokó³ S³owa i Sakramentu. Urz¹d du-
chowny  ma swoje zasadnicze odniesienie do tego zboru. Jednak¿e ka¿dy chrze-
œcijanin i ka¿dy zbór ma powi¹zanie z innymi chrzeœcijanami i innymi zborami
wierz¹cymi w tego samego Pana. Ta rzeczywistoœæ duchowa  – jak ka¿da rzeczy-
wistoœæ duchowa – pragnie znaleŸæ konkretny wyraz w ludziach i praktykach, któ-
re z kolei jako instrumenty Ducha Œwiêtego zachowuj¹ i wzmacniaj¹ tê wiêŸ w
Koœciele. To koresponduje z faktyczn¹ logik¹ S³owa zewnêtrznego, którym Duch
Œwiêty pos³uguje siê jako swoim instrumentem. Nie wystarczy zwyk³a konstatacja
zwi¹zków ka¿dego zboru sprawuj¹cego nabo¿eñstwo z Koœcio³em powszechnym.
Trzeba raczej bardziej œwiadomego, zinstytucjonalizowanego kszta³tu tych zwi¹z-
ków, o ile nie chce siê doprowadziæ do ich os³abienia i naraziæ na szwank  wza-
jemnej jednoœci zborów. Te wiêzi duchowe trzeba dostrzec i podtrzymywaæ przez
urz¹d i specjalnie w tym celu powo³anych ludzi.

263. Jak  stwierdzono powy¿ej, zadanie osoby sprawuj¹cej urz¹d polega na
g³oszeniu ca³emu zborowi orêdzia Ewangelii i przekazywaniu jej wszystkim w
sakramentach. Doœwiadczenie uczy, ¿e osoby sprawuj¹ce urz¹d bynajmniej nie
zawsze czyni¹ to prawid³owo i ¿e w ró¿nych zborach Ewangelia g³oszona jest w
sposób zró¿nicowany a niekiedy nawet sprzeczny i ¿e sakramenty nie zawsze by-
najmniej s¹ dystrybuowane w sposób w³aœciwy. Ale nie mo¿e byæ tak, by w jed-
nym zborze prawda Ewangelii brzmia³a inaczej ni¿ w innym zborze. Dlatego po-
trzebny jest urz¹d, który sprawuje nadzór nad zborami i ich duchownymi. Okazuje
siê to konieczne z perspektywy nastêpuj¹cych czynników: po pierwsze z faktu, ¿e
Koœció³ jest tylko tam, gdzie Ewangelia jest zwiastowana w sposób czysty a sa-
kramenty s¹ udzielane zgodnie z ich ustanowieniem; po drugie ze sk³onnoœci do
b³êdu i grzechu duchownych sprawuj¹cych swój urz¹d, zw³aszcza w g³oszeniu
Ewangelii i sprawowaniu sakramentów; po trzecie z wiêzi ³¹cz¹cej wszystkich
chrzeœcijan i wszystkie zbory chrzeœcijañskie; po czwarte z koniecznoœci nadania
konkretnej zinstytucjonalizowanej formy tej duchowej rzeczywistoœci ³¹cz¹cej
wszystkich chrzeœcijan i zbory chrzeœcijañskie.

264. Chc¹c ¿eby ponad poszczególnymi zborami istnia³ jeden Koœció³, trzeba
ustanowienia urzêdu  ponadzborowego. Zadaniem tego urzêdu jest z jednej strony
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troszczenie siê o jednoœæ Koœcio³a, z drugiej zaœ utrzymanie go w zgodnoœci z
jego apostolskim pocz¹tkiem. W rzeczywistoœci urz¹d ten mo¿e troszczyæ siê o
jednoœæ Koœcio³a tylko w taki sposób, ¿e zadba o to, aby ¿ycie i nauczanie wszyst-
kich zborów chrzeœcijañskich by³o zgodne z apostolskimi pocz¹tkami. Zadanie to
nie ró¿ni siê od zadania urzêdu prezbitera, przy czym w urzêdzie ponadlokalnym
obszar kompetencji jest wiêkszy; wi¹¿¹ siê z tym dodatkowe zadania i kompeten-
cje. Z tego wywodz¹ siê specjalne prawa i obowi¹zki biskupa.

265.  Z punktu widzenia podstawowych zadañ urz¹d jest jeden,  nawet jeœli
jego wewnêtrzne zró¿nicowanie jest niezbêdne dla jednoœci Koœcio³a. Nie przes¹-
dza to o tym, jaki szczegó³owy kszta³t przybierze to ponadlokalne episkope. Nie
mo¿e to byæ konstrukcja oparta na jednej zasadzie. Decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹
tutaj doœwiadczenia, które zosta³y poczynione w Koœciele. Oznacza to wieloœæ
form, gdy¿ owe doœwiadczenia nie zawsze i nie wszêdzie s¹ te same. Wiadomo,
ze Reformacja luterañska w Niemczech chcia³a zachowaæ urz¹d biskupi mimo jej
krytyki wobec instytucji ksi¹¿¹t-biskupów. W Rzeszy Niemieckiej, w przeciwieñ-
stwie do krajów nordyckich, nie by³o to mo¿liwe, czêœciowo z przyczyn konstytu-
cyjnych. Mimo to zawsze istnia³y urzêdy ponadlokalne.

266.  Gdy po upadku monarchii w 1918 roku Koœcio³y luterañskie w Niem-
czech musia³y dokonaæ reorganizacji, zaczêto stopniowo niemal wszêdzie przy-
wracaæ urz¹d biskupi. Oczywiœcie w swoim ponadlokalnym zadaniu episkope
zosta³ przyporz¹dkowany synodowi, zgodnie z zasad¹, ¿e tak¿e wszyscy nie-
ordynowani cz³onkowie Koœcio³a na podstawie powszechnego kap³añstwa po-
nosz¹ odpowiedzialnoœæ za Koœció³. Tak wiêc równie¿ nieordynowani na ró¿-
nych p³aszczyznach s¹ w³¹czeni do urzêdów kierowania Koœcio³em. Jednak po-
jawia siê tu wiele kwestii zwi¹zanych z dok³adnym teologicznym
uzasadnieniem, jak równie¿ kwestii dotycz¹cych ukszta³towania relacji w szcze-
gó³ach. Nie wszystkie kwestie znalaz³y jak dot¹d zadowalaj¹c¹ odpowiedŸ.
Kwestia zró¿nicowania urzêdu koncentruje siê tutaj na kwestii urzêdu duchow-
nego i urzêdu biskupiego, gdy¿ kwestia sukcesji apostolskiej odnios³a siê przede
wszystkim do tego zagadnienia. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e w wielu Ko-
œcio³ach luterañskich odbywa siê intensywna dyskusja wokó³ diakonatu i jego
relacji do urzêdu z mocy ordynacji.

267.  Jeœli wiêc ordynacja jest wprowadzeniem w urz¹d ca³ego Koœcio³a, wów-
czas zgodnie z logik¹ ordynuj¹cy jest t¹ osob¹, która reprezentuje ca³y (regional-
ny) Koœció³, a wiêc biskupem. Wprawdzie na bazie jednoœci urzêdu mo¿liwa jest
zasadniczo ordynacja prezbiterska. Jednak¿e zgodnie z intencj¹ urzêdu episkopal-
nego ordynacja przez biskupa powinna byæ normaln¹ praktyk¹. Poniewa¿ jednak
zbór lokalny, to jest zbór nabo¿eñstwowy, jest fundamentaln¹ jednostk¹ Koœcio³a i
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urz¹d z mocy ordynacji ma odniesienie do niego, trzeba tak¿e przewidzieæ wspó³-
dzia³anie zboru podczas ordynacji.

268. A wiêc biskup ma troszczyæ siê o jednoœæ Koœcio³a lokalnego. Jak w
przypadku relacji wzajemnej miêdzy pojedynczymi zborami powtarza siê pro-
blem jednoœci Koœcio³a w relacji miêdzy diecezjami. Ze wzglêdu na jednoœæ
Koœcio³a przekraczaj¹c¹ granice diecezji jest rzecz¹ stosown¹, by urz¹d biskupi
by³ sprawowany kolegialnie. Na obszarze Koœcio³ów luterañskich dzieje siê tak
faktycznie do pewnego stopnia w ramach narodowych przez konferencje bisku-
pów i wspólne synody. Poniewa¿ jednak narody nie s¹ (lub byæ nie mog¹) teolo-
gicznie relewantnymi wielkoœciami dla bytu Koœcio³a, brak kolegium biskupów
luterañskich i organów kierowniczych, wykraczaj¹cych poza ramy narodowe,
jest powa¿nym problemem. W ostatnich latach Œwiatowa Federacja Luterañska
zaczê³a organizowaæ regionalne i globalne spotkania biskupów i prezydentów
Koœcio³ów luterañskich. Do dzisiaj takie wydarzenia nie maj¹, oczywiœcie, ofi-
cjalnego miejsca wewn¹trz wspólnoty luterañskiej. A rola pos³ugi biskupiej jako
wyraz jednoœci ca³ego Koœcio³a i jej ochrony pozostaje wœród luteran przedmio-
tem dyskusji.

269. Historyczny urz¹d biskupi, który jest przedmiotem regionalnych porozu-
mieñ ekumenicznych miêdzy anglikanami i luteranami, zostaje uznany przez lute-
ranów jako znak apostolskoœci Koœcio³a. Nie jest on rozumiany jako gwarancja
apostolskoœci,  lecz jako znak, który zobowi¹zuje ca³y Koœció³ a w szczególnoœci
jego biskupów, do ponoszenia troski za tê apostolskoœæ. We Wspólnej deklaracji z
Porvoo czytamy:  „U¿ycie znaku historycznej sukcesji biskupiej nie gwarantuje
samo z siebie wiernoœci Koœcio³a wobec ka¿dego aspektu wiary, ¿ycia i misji apo-
stolskiej. W dziejach Koœcio³ów, które pos³uguj¹ siê znakiem historycznej sukce-
sji, wystêpowa³y roz³amy. Znak nie gwarantuje tak¿e personalnej wiernoœci bisku-
pa. Mimo to utrzymanie znaku oznacza sta³e wezwanie do wiernoœci i jednoœci,
apel o poœwiadczenie sta³ych cech Koœcio³a aposto³ów oraz pe³nomocnictwo do
pe³nego ich urzeczywistniania”56 . Jak biskup jest odpowiedzialny zarówno za jed-
noœæ miêdzy zborami w czasie sprawowania urzêdu (synchron) i, przez ordynacje,
za jednoœæ  i apostolskoœæ Koœcio³a poprzez wieki (diachron), tak jest te¿ rzecz¹
w³aœciw¹ wyra¿enie za pomoc¹ znaków historycznej sukcesji temporalnego wy-
miaru apostolskoœci: kontynuacji Koœcio³a, któr¹ sprawia Duch Œwiêty; pod Jego
przewodnictwem i z Jego pomoc¹ biskup mo¿e byæ s³ug¹ w dziele kontynuacji i
apostolskoœci Koœcio³a.

56 Cyt. za polskim przek³adem:  Wspólna deklaracja z Porvoo (1992). Rozmowy miêdzy brytyjskimi i ir-
landzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a nordyckimi i ba³tyckimi Koœcio³ami luterañskimi, „Studia i Dokumen-
ty Ekumeniczne” XV (1999) nr 2 (44), s. 126 (nr 51 dokumentu).
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3.6. Wnioski: Sukcesja apostolska i urz¹d
z mocy ordynacji

270.  Urz¹d z mocy ordynacji nale¿y do tych zasadniczych elementów, które –
w mocy Ducha Œwiêtego – przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e Koœció³ jest i pozostaje
Koœcio³em apostolskim; jednoczeœnie elementy te wyra¿aj¹ ze swojej strony apo-
stolskoœæ Koœcio³a. Chc¹c wype³niaæ to zadanie sam urz¹d musi byæ urzêdem bê-
d¹cym w sukcesji apostolskiej. Co to znaczy i pod jakimi warunkami urz¹d zas³u-
guje na to, by go nazwaæ urzêdem apostolskim, by³o od pocz¹tku Reformacji kwe-
sti¹ sporn¹ miêdzy katolikami i luteranami. W chwili obecnej mamy do czynienia
z asymetri¹ w tym sensie, ¿e luteranie uznaj¹ urz¹d w Koœciele katolickim jako
apostolski, lecz nie ma podobnego odzewu po stronie katolickiej. Wywody prowa-
dzone w tej czêœci ujawni³y wa¿ne zbie¿noœci i wa¿ne ró¿nice w rzeczywistoœci
instytucjonalnej i w doktrynalnym rozumieniu urzêdów z mocy ordynacji miêdzy
Koœcio³em katolickim a Koœcio³ami luterañskimi. Wynikaj¹ z tego nowe perspek-
tywy w kwestii uznania urzêdów.

3.6.1. Zbie¿noœci

271. Katolicy i luteranie powiadaj¹ wspólnie: Koœció³ ma charakter apostolski
na podstawie apostolskiej Ewangelii i w wiernoœci wobec niej. Ewangelia ma stale
pozycjê nadrzêdn¹ wobec Koœcio³a, zgodnie ze stwierdzeniem Paw³a: Bóg „nam
powierzy³ g³oszenie pojednania. Jesteœmy wiêc pos³ani w imiê Chrystusa. Sam
Bóg niejako zachêca przez nas. W imiê Chrystusa prosimy: Dajcie siê pojednaæ z
Bogiem” (2 Kor 5, 19c.20). Aposto³owie jako powo³ani œwiadkowie zmartwych-
wsta³ego Jezusa Chrystusa s¹ pierwszymi i miarodajnymi œwiadkami Ewangelii.
Jako naoczni œwiadkowie nie maj¹ oni nastêpców; ich œwiadectwo ma charakter
fundamentalny dla wszystkich epok Koœcio³a. Koœció³ mo¿e mieæ charakter apo-
stolski tylko w zgodzie z œwiadectwem aposto³ów.

272.  W swoim zwiastowaniu i w swoim dzia³aniu aposto³owie s¹ wys³annika-
mi Chrystusa; jest to ich aktywnoœæ ludzka. Ale sam Bóg jest Tym, który zabiera
g³os w ich zwiastowaniu; Bóg jest w³aœciwym podmiotem owej proœby: „Pojed-
najcie siê z Bogiem”. Sam Bóg uobecnia siê ludziom w ludzkich s³owach zwiasto-
wania i cielesnych s³owach sakramentów. Luteranie i katolicy reprezentuj¹ zgodne
przekonanie, ¿e Chrystus, pos³any przez Ojca, daje samego siebie ludziom w wi-
dzialnych s³owach zwiastowania i w cielesnych s³owach sakramentów. Dzieje siê
to w mocy Ducha Œwiêtego i daje siê poj¹æ we wierze. Dzia³anie Ducha Œwiêtego
jest kontekstem teologicznej dyskusji o urzêdzie.
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273. Katolicy i luteranie s¹ zgodni co do tego, ¿e wszyscy ochrzczeni i wierz¹-
cy w Chrystusa maj¹ udzia³ w Jego urzêdzie, s¹ wiêc upowa¿nieni, by „og³aszali
wielkie dzia³ania Tego,  który ich wezwa³ z ciemnoœci do przedziwnego swojego
œwiat³a” (1 P 2, 9b).  Nie ma wiêc cz³onka, który nie mia³by udzia³u w pos³annic-
twie ca³ego Cia³a, lecz ka¿dy powinien uznaæ w swoim sercu Jezusa za œwiêtego i
duchem proroctwa dawaæ œwiadectwo o Nim” (PO 2,1).

274.  Osoby ordynowane maj¹ do wype³nienia specjalne zadanie w ramach
misji ca³ego Koœcio³a. Luteranie powiadaj¹, ¿e osobom pe³ni¹cym urz¹d jest po-
wierzone publiczne zwiastowanie S³owa Bo¿ego i dystrybucja sakramentów.
„Ewangelia bowiem daje tym, którzy stoj¹ na czele Koœcio³ów, polecenie jej na-
uczania, odpuszczania grzechów, zawiadywania sakramentami”57 . Tak¿e katolicy
oœwiadczaj¹, ¿e specjalnym zadaniem pe³ni¹cych urz¹d jest gromadzenie ludu
Bo¿ego wokó³ Jego S³owa i g³oszenie go wszystkim, aby uwierzyli. Zadaniem
kap³anów jest ponadto, „aby stawszy siê w szczególny sposób uczestnikami ka-
p³añstwa Chrystusowego, przy sprawowaniu œwiêtych czynnoœci dzia³ali jako s³u-
dzy Tego, który swe kap³añskie zadanie przez swojego Ducha wykonuje stale dla
nas w liturgii” (PO 5,1). Tak wiêc kap³anom jest powierzona dystrybucja sakra-
mentów, które „wi¹¿¹ siê ze œwiêt¹ Eucharysti¹ i ku niej zmierzaj¹”, poniewa¿
Eucharystia jawi siê „jako Ÿród³o i szczyt ca³ej ewangelizacji” (PO 5, 2). A zatem
dla katolików i luteranów podstawowym zadaniem i intencj¹ urzêdu z mocy ordy-
nacji jest publiczna s³u¿ba na rzecz S³owa Bo¿ego, Ewangelii Jezusa Chrystusa,
której g³oszenie ca³emu œwiatu  Bóg w Trójcy Jedyny powierzy³ Koœcio³owi. Z
tym zobowi¹zaniem musi siê zmierzyæ ka¿dy urz¹d i ka¿da ten urz¹d sprawuj¹ca
osoba.

275.  Dla katolików i luteranów kap³añstwo wszystkich ochrzczonych i spe-
cjalny urz¹d z mocy ordynacji nie konkuruj¹ ze sob¹. W rzeczywistoœci zada-
niem urzêdu specjalnego jest sprawowanie s³u¿by na rzecz wspólnego kap³añ-
stwa wszystkich. Osoby pe³ni¹ce urz¹d maj¹ za zadanie wierne przekazywanie
Ewangelii wszystkim, tak aby wierz¹cy w miejscu swojego przebywania mogli
byæ kap³anami w znaczeniu powszechnego lub wspólnego kap³añstwa i wype³-
niaæ misjê Koœcio³a na tej p³aszczyŸnie. Duchowni dzia³aj¹ na rzecz jednoœci
wierz¹cych w jednej wierze w jednego Pana, tak aby stali siê oni „jednym Cia-
³em i jednym Duchem” (Ef 4, 4). Jako s³u¿ba S³owa Bo¿ego urz¹d ten zajmuje
wobec zboru pozycjê vis a vis, lecz jednoczeœnie sam duchowny przynale¿y do
zboru.

57 Melanchton w Tractatus de potestate papae stwierdza wyraŸnie, ¿e zosta³o to powiedziane w odnie-
sieniu do tego, o czym by³a ju¿ mowa  w art. XXVIII zarówno Konfesji Augsburskiej jak i Apologii tej¿e
Konfesji (BSLK 489, 30-35). Cyt. za: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego…, s. 366.
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276.  Katolicy i luteranie powiadaj¹ wspólnie, ¿e urz¹d zosta³ ustanowiony
przez Boga i jest niezbêdny dla bytu Koœcio³a, gdy¿ S³owo Bo¿e i jego publiczne
zwiastowanie w S³owie i Sakramencie s¹ niezbêdne, ¿eby dosz³o do pobudzenia i
utrzymania wiary w Jezusa Chrystusa, ¿eby – w konsekwencji – dosz³o do po-
wstania i zachowania Koœcio³a i ¿eby wierz¹cy stanowili Cia³o Chrystusa w jed-
noœci wiary.

277. Wprowadzenie w urz¹d duchownego dokonuje siê przez ordynacjê, w któ-
rej chrzeœcijanin poprzez modlitwê i na³o¿enie r¹k zostaje powo³any i wys³any do
s³u¿by publicznego zwiastowania Ewangelii w S³owie i Sakramencie. Owa modli-
twa jest proœb¹ o wys³uchanie i  dary Ducha Œwiêtego. W ludzkim rycie ordynacji
dzia³a sam Chrystus, który ordynowanemu obiecuje i daje dla jego pos³ugiwania
Ducha Œwiêtego. Przez to nie ulega zmianie ³aska usprawiedliwienia ordynowa-
nych przed Bogiem, lecz ich pos³ugiwanie ma odbywaæ siê w mocy i ze wspar-
ciem Ducha Œwiêtego. Ordynacja jest zasadniczo wprowadzeniem w pos³ugiwa-
nie ca³ego Koœcio³a, mimo ¿e nie da siê tego w pe³ni urzeczywistniæ ze wzglêdu
na aktualnie istniej¹cy  podzia³ Koœcio³ów.  Ordynowani przez swoje powo³anie i
misjê maj¹ byæ s³ugami Ewangelii przez ca³e ¿ycie. Na tyle katolicy i luteranie s¹
zgodni w rozumieniu ordynacji.

278. Urz¹d jest s³u¿b¹ na rzecz Ewangelii. Wi¹¿¹ siê z tym dwie powi¹zane
wzajemnie implikacje. Z jednej strony urz¹d nie mo¿e dysponowaæ Ewangeli¹;
mo¿e jej, zgodnie z jej intencj¹, tylko s³u¿yæ i wskazywaæ na jej znaczenie. Z
drugiej strony Ewangelia spotyka cz³owieka konkretnie w zwiastowaniu i w sa-
kramentach Koœcio³a. Oba czynniki nale¿¹ do siebie, poniewa¿ Duch Œwiêty
jest Tym, który w sposób zbawczy uobecnia Jezusa Chrystusa i Jego czyn pojed-
nania wobec ca³ego œwiata wszystkim istotom ludzkim za pomoc¹ ludzkich
s³ów i dzia³añ.

279. Podzia³ strukturalny pos³ugiwania duchownego na s³u¿bê bardziej lokaln¹
i bardziej regionaln¹ jest logiczn¹ konsekwencj¹ pojmowania urzêdu i jego zada-
nia jako urzêdu jednoœci we wierze. Zbór zgromadzony na nabo¿eñstwie jest miej-
scem, w którym ludzie s³uchaj¹ i przyjmuj¹ Ewangeliê w S³owie i Sakramencie.
W ten sposób dochodzi do wzbudzania, podsycania i odnawiania wiary, a wierz¹-
cy gromadz¹ siê i jednocz¹ w wierze w Chrystusa. Istnieje wiele takich gromadz¹-
cych siê na nabo¿eñstwie zborów. Aby tak¿e one stanowi³y jednoœæ we wierze w
jedn¹ Ewangeliê i utrzymywa³y ze sob¹ wspólnotê, potrzebny jest urz¹d, który
jest odpowiedzialny za tê jednoœæ. W IV stuleciu zrodzi³a siê szczególna potrzeba
utworzenia regionalnego przywództwa. W coraz wiêkszym stopniu zaczêto je po-
wierzaæ biskupom, podczas gdy prezbiterzy stali siê przywódcami zborów lokal-
nych. Wizytacje ponadlokalne w okresie Reformacji nie by³y czymœ przypadko-
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wym, lecz dochodzi³o do nich z wewnêtrznej koniecznoœci. Koœcio³y luterañskie
mia³y od zawsze ustrój episkopalny w tym sensie, ¿e dysponowa³y urzêdem, który
ponosi³ odpowiedzialnoœæ za wspólnotê we wierze poszczególnych zborów lokal-
nych. Szczegó³owy kszta³t tego urzêdu jest jeszcze spraw¹ otwart¹, to samo mo¿-
na powiedzieæ o jego stosunku do urzêdu duchownego. Konieczne jest jednak
wprowadzenie zró¿nicowania w ramach samego urzêdu. Ponadlokalny urz¹d  epi-
skope (nadzoru) jest dzisiaj sprawowany w Koœcio³ach luterañskich przez jednost-
ki i synody, w których wspó³dzia³aj¹ ordynowani i nieordynowani.

280. Dokument Urz¹d duchowny w Koœciele stwierdza: „Jeœli oba Koœcio³y
uznaj¹, ¿e – w oczach wiary – ten historyczny rozwój urzêdu apostolskiego w
urz¹d bardziej lokalny i w urz¹d bardziej regionalny dokona³ siê nie bez Ducha
Œwiêtego, i ¿e w ten sposób narodzi³o siê coœ, co jest istotne dla Koœcio³a, to osi¹-
gniêto daleko posuniête  uzgodnienie”58 . Uwzglêdniaj¹c przedstawion¹ wy¿ej me-
rytoryczn¹ koniecznoœæ zró¿nicowania urzêdu, które istnieje i jest uznane tak¿e w
Koœcio³ach luterañskich, wówczas hipotetyczne brzmienie tego sformu³owania
mo¿e byæ zamienione w afirmacjê. Katolicy i luteranie powiadaj¹ wspólnie, ¿e
episkope urzêdu musi byæ sprawowane na dwóch ró¿nych p³aszczyznach – lokal-
nej i regionalnej.

3.6.2. Ró¿nice

281. Doktryna katolicka stoi na stanowisku, ¿e œwiêta hierarchia biskupów, ka-
p³anów i diakonów istnieje „z Bo¿ego ustanowienia”59 . Wspó³czesna teologia ka-
tolicka przewa¿nie nie rozumie tego w ten sposób, ¿e w tym przypadku mo¿na siê
powo³aæ na pojedynczy  akt ustanowienia przez Jezusa; tak¿e to, co nale¿y do ius
divinum, raczej trzeba widzieæ w ten sposób, ¿e nast¹pi³o w wyniku  historyczne-
go rozwoju w epoce apostolskiej lub tak¿e po niej; ten rozwój jest jednak zgodny
z Ewangeli¹  i zachowuje trwa³¹ wartoœæ w zakresie jej przekazywania. Tak wiêc
skutek tego procesu jest wyrazem prawid³owej  struktury Koœcio³a, choæ jedno-
czeœnie nosi cechy historycznych uwarunkowañ. Poniewa¿ droga Koœcio³a znaj-
duje siê pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego, przeto wed³ug katolickiego prze-
konania bardzo wczesny i trwa³y rozwój trójstopniowego urzêdu musi byæ rozu-
miany jako wytworzenie podstawowej struktury, która raz zaistniawszy jest odt¹d
nieodwracalna i nale¿y do pe³ni natury Koœcio³a.

58 Cyt. za polskim przek³adem: Urz¹d duchowny w Koœciele. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolic-
ko/Ewangelicko-luterañskiej (1981), nr 49, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 259.

59 „Divina ordinatione institutam” (Sobór Trydencki, kanon 6 o sakramencie œwiêceñ; DH 1776; Tanner,
744).
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282. Luteranie ucz¹ o kontynuacji Koœcio³a i podkreœlaj¹ „¿e jeden œwiêty
Koœció³ trwaæ bêdzie po wszystkie czasy”60 . Dlatego historia urzêdu z czasów
Nowego Testamentu nale¿y tak¿e do ich historii, która jako historia Koœcio³a
jest nie do pomyœlenia bez Ducha Œwiêtego. Luteranie przypominaj¹ oczywi-
œcie, ¿e ich Ojcowie w XVI stuleciu nie mogli postrzegaæ i doœwiadczaæ urzêdu
biskupów jako urzêdu jednoœci we wierze, ¿e raczej byli postawieni przed wy-
borem miêdzy wiernoœci¹ Ewangelii a pos³uszeñstwem wobec biskupów, i w
konsekwencji wybrali to pierwsze. W³aœnie dlatego, ¿e urz¹d by³ dla nich istot-
ny dla bytu Koœcio³a, musieli praktykowaæ ordynacjê  prezbiterialn¹, poniewa¿
biskupi katoliccy nie chcieli ordynowaæ teologów luterañskich. Czynili to w
œwiadomoœci, ¿e urz¹d jest w istocie jeden i w przekonaniu, ¿e w ich ordyna-
cjach czynny jest Duch Œwiêty. W niemal wszystkich Koœcio³ach luterañskich
istnieje dzisiaj ugruntowany zwyczaj, ¿e zadanie ordynowania duchownych jest
prerogatyw¹ osób sprawuj¹cych urz¹d ponadlokalny. Nie jest wiêc kwesti¹
sporn¹ miêdzy luteranami i katolikami, ¿e biskupi (lub inni reprezentanci urzê-
dów ponadzborowych w Koœcio³ach luterañskich) s¹ tymi, którzy przeprowa-
dzaj¹ ordynacje.

283. Miêdzy katolikami i luteranami nie jest kontrowersyjne ró¿nicowanie
lub rozró¿nianie urzêdu lokalnego i regionalnego, nie jest kontrowersyjna
równie¿ kwestia, ¿e ordynowanie jest spraw¹ urzêdu regionalnego. Kontro-
wersyjne jest raczej zagadnienie, co powoduje, ¿e dana osoba staje siê repre-
zentantem lub reprezentantk¹ urzêdu regionalnego i co daje jej uprawnienie do
przeprowadzania ordynacji. A wiêc chodzi tu o kwestiê apostolskiej sukcesji
w urzêdzie biskupim. Jaka jest ranga modlitwy i na³o¿enia r¹k przez innych
biskupów oraz  w³¹czenia do kolegium biskupów rzymskokatolickich pod
przewodnictwem papie¿a? Wed³ug nauki katolickiej praktyka i doktryna apo-
stolskiej sukcesji w urzêdzie biskupim, wraz z urzêdem trójstopniowym, s¹
elementami ca³ej struktury Koœcio³a. Sukcesja ta realizuje siê w sposób korpo-
racyjny. Poprzez œwiêcenie biskupi zostaj¹ przyjêci do kolegium biskupów
Koœcio³a katolickiego. Dlatego wed³ug doktryny katolickiej w Koœcio³ach lu-
terañskich nie jest w pe³ni obecny sakramentalny znak ordynacji, poniewa¿ or-
dynuj¹cy nie dzia³aj¹ we wspólnocie z kolegium biskupim Koœcio³a katolic-
kiego61 . Dlatego Sobór Watykañski II mówi o defectus sacramenti ordinis (UR
22, 3) w tych Koœcio³ach.

284. Wraz ze wspomnian¹ ró¿nic¹ zwi¹zana jest dalsza: „Dla luteranów wspól-
nota lokalna jest Koœcio³em w pe³nym sensie; dla katolików bêdzie to Koœció³ lo-

60 CA VII (BSLK 61, 2-4). Cyt. za: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego.., s. 144.
61 Por. wy¿ej nr 243.
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kalny kierowany przez biskupa”62 .Specjalne znaczenie przys³uguj¹ce biskupowi
wed³ug katolickiego rozumienia bierze siê st¹d, ¿e jego specjalnym zadaniem jest
dbanie o jednoœæ wspólnot eucharystycznych w jego Koœciele lokalnym i jednoœæ
jego Koœcio³a lokalnego z innymi Koœcio³ami lokalnymi. Jest on ogniwem ³¹cz¹-
cym miêdzy lokaln¹, regionaln¹ i globaln¹ p³aszczyzn¹ Koœcio³a. Tym jest on
oczywiœcie tylko jako cz³onek kolegium biskupów we wspólnocie z g³ow¹ tego
kolegium, papie¿em. Wed³ug nauczania katolickiego prawne uzasadnienie i auten-
tycznoœæ urzêdu s¹ uzale¿nione od widzialnego i fizycznego (physical) przekazy-
wania katolickoœci. W konsekwencji ordynacja dokonana przez cz³onka tego kole-
gium biskupiego jest skutecznym (sakramentalnym) znakiem tego, ¿e urz¹d cha-
rakteryzuje siê w swojej genezie zasadnicz¹ ³¹cznoœci¹ z apostolsk¹ tradycj¹ i
globalnym Koœcio³em.

285.  Gdy luteranie powiadaj¹, ¿e zbór lokalny jest Koœcio³em w pe³nym zna-
czeniu, to ³¹czy siê to z za³o¿eniem, ¿e zbór zebrany na nabo¿eñstwie stoi w za-
sadniczej relacji do Koœcio³a globalnego. Jest tak dlatego, ¿e zbór lokalny nie jest
ca³ym Koœcio³em, mimo ¿e jest Koœcio³em w zupe³noœci. To odniesienie do Ko-
œcio³a globalnego nie jest czymœ drugorzêdnym, póŸniejszym dodatkiem do  ¿ycia
kultowego zboru, lecz czymœ, co by³o z nim zwi¹zane od zawsze. Nie jest to wiêc
ten punkt, w którym zachodzi ró¿nica miêdzy koncepcj¹ luterañsk¹ i katolick¹.
Ró¿ne padaj¹ odpowiedzi na pytanie, jak personalnie i instytucjonalnie urzeczy-
wistnia siê relacja miêdzy zborem lokalnym i Koœcio³em globalnym. Wed³ug lute-
rañskiego rozumienia rzeczywistoœæ duchowa nie mo¿e siê obyæ bez cielesnego,
dostrzegalnego wymiaru, poniewa¿ Duch Œwiêty stwarza i zachowuje wiarê Ko-
œcio³a w taki sposób, ¿e pos³uguje siê w tym celu jako œrodkami cielesnym S³o-
wem zwiastowania i sakramentami.

286.  Wed³ug pogl¹du luterañskiego Koœció³ globalny jest dostrzegalnie obecny
w zborze uczestnicz¹cym w nabo¿eñstwie poprzez te elementy, które zosta³y
przed³o¿one w drugim rozdziale niniejszego studium: przez Pismo Œwiête, które
jest miarodajnym œwiadectwem Ewangelii o Jezusie Chrystusie; przez wyznania
wiary Koœcio³a staro¿ytnego, które zapoznaj¹ nas ze wspólnym rozumieniem
Ewangelii; przez chrzest, który w³¹cza ludzi w Cia³o Chrystusa; przez wspólne
modlitwy (Ojcze nasz, Psalmy, jak równie¿ Benedictus, Magnificat i Nunc dimii-
tis); przez Dziesiêcioro Przykazañ  i podwójne przykazanie mi³oœci jako zasady
¿ycia i przez ordynacjê, która wprawdzie jest przeprowadzana w jednostkowym
Koœciele, lecz mimo to – zgodnie z intencj¹ – jest ordynacj¹ na urz¹d w jednym

62 Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trze-
ciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 84, w: Bli¿ej wspólnoty…,
s. 395-396.



155

APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A

Koœciele, rozumianym jako dany od Boga. Rozró¿nianie i przyporz¹dkowanie po-
jedynczych zborów i Koœcio³a regionalnego (diecezja) jest w Koœcio³ach luterañ-
skich oczywistoœci¹. Gdzie istniej¹ odpowiednie warunki, tam biskupi lub organy
kierownicze  Koœcio³ów regionalnych spotykaj¹ siê tak¿e w wiêkszych, przewa¿-
nie krajowych ramach.

287.  O wiele s³abiej jest rozwiniêta communio Koœcio³ów luterañskich na
szczeblu œwiatowym. Kompetencje gremiów kierowniczych powy¿ej p³aszczyzny
pojedynczych Koœcio³ów i wi¹¿¹cy charakter ich decyzji s¹  ró¿nie uregulowane i
jeszcze niewystarczaj¹co wyjaœnione. Luteranie reprezentuj¹ ró¿ne pogl¹dy w
sprawie instytucjonalnego postrzegania globalnej pos³ugi na rzecz jednoœci i
ewentualnej struktury tej pos³ugi. Miêdzy luteranami i katolikami nie jest jednak
rzecz¹ sporn¹, i¿ ka¿dy zbór uczestnicz¹cy w nabo¿eñstwie znajduje siê w istotnej
relacji z Koœcio³em globalnym. Nie jest równie¿ rzecz¹ sporn¹, ¿e ta relacja prze-
jawia siê w ró¿ny sposób.  Sporne jest jednak to, jak¹ intensywnoœæ i jaki kszta³t
musi przybraæ owa relacja z Koœcio³em globalnym, aby zbory uczestnicz¹ce w
nabo¿eñstwie i pojedyncze Koœcio³y mog³y powiedzieæ, ¿e dzia³aj¹ w zgodzie z
jego misj¹ apostolsk¹.

3.6.3. Ekumeniczna perspektywa
w obliczu tych ró¿nic

288. Dla sukcesji apostolskiej istotnym aspektem jest sukcesja we wierze; bez
niej pozbawiona wartoœci by³aby tak¿e sukcesja w urzêdzie. Urz¹d jest s³u¿b¹ na
rzecz apostolskiej Ewangelii. Wraz z og³oszeniem Wspólnej deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu zosta³ stwierdzony „konsens w podstawowych praw-
dach nauki o usprawiedliwieniu” miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³ami lute-
rañskimi. To pokazuje wysoki stopieñ zgodnoœci w wierze, a wiêc w tym, co sta-
nowi j¹dro apostolskiej sukcesji. Wed³ug Wspólnej deklaracji nauka o usprawie-
dliwieniu jest „miernikiem lub probierzem wiary chrzeœcijañskiej”; oznacza to:
„¯adna nauka nie mo¿e byæ sprzeczna z tym kryterium”63 . Katolicki ogl¹d urzêdu
w Koœcio³ach luterañskich i luterañski ogl¹d urzêdu w Koœciele rzymskokatolic-
kim nie mo¿e pozostaæ nietkniêty w œwietle Wspólnej deklaracji. Gdy¿ jeœli nawet
strze¿enie wiary nie jest tylko zadaniem urzêdu z mocy ordynacji, to jednak jego
specyficznym zadaniem jest publiczne nauczanie i zwiastowanie Ewangelii. Pod-
pisanie Wspólnej deklaracji implikuje zatem uznanie, ¿e urz¹d z mocy ordynacji

63 Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Aneks do Oficjalnego wspólnego oœwiad-
czenia Koœcio³a katolickiego i Œwiatowej Federacji Luterañskiej nr 3. Cyt. za: Bli¿ej wspólnoty…, s. 523.
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w obu Koœcio³ach przez moc Ducha Œwiêtego wype³ni³ swoj¹ s³u¿bê w zakresie
zachowania wiernoœci wierze apostolskiej odnoœnie centralnych kwestii wiary
przed³o¿onych w tej deklaracji.

289.  Relacja miêdzy urzêdem kap³añskim a urzêdem biskupim zosta³a zdefi-
niowana w ró¿ny sposób w historii Koœcio³a katolickiego. Dlatego jest rzecz¹ bar-
dzo wa¿n¹, ¿eby to, co wydarzy³o siê w okresie Reformacji, zosta³o dzisiaj oce-
nione przez stronê katolick¹ w historycznie zró¿nicowany sposób. Zgodnie z So-
borem Watykañskim II, „Zadanie pos³ugi biskupiej zosta³o przekazane
prezbiterom  w podporz¹dkowanym stopniu” (PO 2,2). Pe³nia urzêdu jest dana w
urzêdzie biskupim; konsekracja  biskupów jest rozumiana sakramentalnie. W œre-
dniowieczu – w ka¿dym razie w bardzo szerokim spektrum – tak nie by³o. Tutaj,
powo³uj¹c siê na Hieronima, urz¹d biskupi by³ zasadniczo stawiany na równi z
urzêdem prezbitera, z tym ¿e pewne zadania jako funkcje wynikaj¹ce z prawa ka-
nonicznego, zastrze¿one by³y dla biskupa. Poniewa¿ ta koncepcja by³a przytoczo-
na w Decretum Gratianum, ordynacje prezbiterialne praktykowane przez Refor-
matorów nie musia³y byæ uznawane za zerwanie z Tradycj¹, i to tym bardziej, ¿e
chcieli oni zachowaæ episkopalny ustrój Koœcio³a, o czym wielokrotnie zapewnia-
li64 . Jednak¿e, o czym by³a mowa powy¿ej, ujrzeli siê postawieni w sytuacji, w
której dla nich elementy apostolskoœci urzêdu, to jest  wiernoœæ wobec apostol-
skiej Ewangelii i ordynacja kanoniczna przez biskupa, popad³y ze sob¹ w konflikt,
tote¿ musieli siê zdecydowaæ – na rzecz wiernoœci apostolskiej tradycji (jak j¹ ro-
zumieli). To winno byæ wziête pod uwagê, gdy katolicy oceniaj¹ rozwój urzêdu w
Koœcio³ach luterañskich.

290. Na przestrzeni blisko 2000 lat historii urzêdy Koœcio³a katolickiego – przy
zachowaniu swoich nazw – przesz³y g³êbokie zmiany strukturalne. Zosta³o to czê-
œciowo naszkicowane na pocz¹tku niniejszego rozdzia³u. Podczas gdy u Ignacego
z Antiochii zadaniem biskupa jest przewodniczenie nabo¿eñstwu zboru, to poczy-
naj¹c od IV stulecia biskup staje siê coraz bardziej posiadaczem regionalnego
urzêdu, który ma za zadanie troszczyæ siê o wspólnotê zborów celebruj¹cych Eu-
charystiê. To jest znacz¹ca ró¿nica. Odt¹d istotnym momentem rozró¿niania miê-
dzy urzêdem prezbitera a urzêdem biskupa jest ró¿nica miêdzy lokaln¹ i regio-
naln¹ odpowiedzialnoœci¹ kierownicz¹. W blisko dwutysi¹cletniej historii Koœcio-
³a – stosownie do bardzo ró¿nych kontekstów – nast¹pi³y ró¿ne zmiany w
strukturze pos³ugiwañ biskupów i kap³anów. Daj¹ one powód do rozró¿niania
miêdzy podstawow¹ form¹ lub te¿ elementarnym zadaniem tego urzêdu  a struktu-
rami jego sprawowania. Tak¿e ró¿ne interpretacje urzêdu z punktu widzenia teolo-

64 CA XXVIII, 69 i Apol XIV, 1 (BSLK 131,36-39 i 296,10-297,1).
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gicznego i eklezjalnego nie s¹ tylko interpretacjami zewnêtrznymi, lecz dotycz¹
jego ¿ywej rzeczywistoœci. Teologia katolicka podkreœla, ¿e mimo zmiany struktur
zachowa³a siê podstawowa forma urzêdu. Poniewa¿ jednak historyczna zmiana
strukturalna nie mo¿e byæ oceniana jako zaprzeczenie podstawowej formy trój-
stopniowego urzêdu, powstaje pytanie, czy nie istnieje mo¿liwoœæ, w zwi¹zku z
opisanymi wy¿ej zasadniczymi zbie¿noœciami, uznania struktury urzêdu w Ko-
œcio³ach luterañskich, które w odmiennych  kontekstach rozwinê³y siê   paralelnie
do Koœcio³a katolickiego, jako prawomocnej formy publicznej pos³ugi  na rzecz
S³owa i Sakramentu.

291. Jest nauk¹ katolick¹, ¿e indywidualny biskup nie zostaje w³¹czony do suk-
cesji apostolskiej ju¿ przez to, ¿e mo¿e siê powo³aæ na historycznie zweryfikowa-
ny nieprzerwany ³añcuch nak³adania r¹k na jego poprzedników siêgaj¹cy jednego
z aposto³ów. Zasadnicze znaczenie ma to, ¿e znajduje siê on w komunii z ca³ym
ordo episcoporum, który ze swej strony znajduje siê jako ca³oœæ w sukcesji kole-
gium apostolskiego i jego pos³annictwa.  Dlatego konsens miêdzy biskupami
uchodzi za decyduj¹cy znak apostolskoœci ich nauki. Katolickoœæ jest œrodkiem
s³u¿¹cym do wyra¿ania apostolskoœci. Jeœli katolickoœæ jest znakiem apostolsko-
œci, to apostolskoœæ jest warunkiem katolickoœci. Wiernoœæ wobec Ewangelii apo-
stolskiej ma zatem priorytet we wspó³dzia³aniu traditio, successio i communio.
Wewnêtrzny porz¹dek tych trzech aspektów sukcesji apostolskiej ma du¿e znacze-
nie. Z tej perspektywy raz jeszcze staje siê jasne, jak wa¿na jest wyra¿ona i wy-
znawana zgodnoœæ w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu. Ko-
œció³ rzymskokatolicki jest w stanie uznaæ biskupów pewnych Koœcio³ów za bi-
skupów nawet wówczas, gdy ci nie znajduj¹ siê w pe³nej komunii z biskupami i
„z Nastêpc¹ Piotra jako g³ow¹”65 . Co to oznacza dla ordo episcoporum nie zosta³o
ostatecznie  wyjaœnione.  Istnieje jednak wiele osób, które w ró¿nych miejscach
pe³ni¹ w³aœnie owe zadania nadzoru (episkope) chrzeœcijañskiego, które w Koœcie-
le rzymskokatolickim przypadaj¹ biskupom. Ponosz¹ one szczególn¹ odpowie-
dzialnoœæ za apostolskoœæ nauki swoich Koœcio³ów i – jak przyznaje strona kato-
licka we Wspólnej deklaracji – potrafi¹  tak¿e sprostaæ temu zadaniu. Przewodz¹
oni Koœcio³om i Wspólnotom koœcielnym, o których Sobór Watykañski II powia-
da, ¿e „Duch Chrystusa  nie waha siê pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zbawienia”
(UR 3). Jeœli zatem konsens biskupów jest ostatecznym znakiem apostolskoœci ich
nauczania, wówczas katolicy nie mog¹ wykluczyæ tych innych episkopoi  z krêgu
tych, których konsens wed³ug katolickiego ujêcia jest znakiem apostolskoœci na-
uczania.

65 Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio  (UR), nr 15 odnosi siê do sprawy uznania, nr 2 – do cy-
tatu.
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292. To co zosta³o powiedziane pokazuje wyraŸnie, ¿e w kwestii urzêdu nie
mo¿e chodziæ jedynie o zwyk³e albo-albo miêdzy tym lub owym rozumieniem
urzêdu lub miêdzy t¹ a ow¹ instytucjonaln¹ struktur¹ urzêdu. Wówczas jednak
trzeba zapytaæ, czy móg³by te¿ istnieæ w nauce o urzêdzie lub urzêdach zró¿nico-
wany konsens; gdy¿ jesteœmy zgodni co do tego, ¿e Koœció³ jest apostolski na
podstawie apostolskiej Ewangelii, której pozostaje wierny, ¿e wszyscy ochrzczeni
i wierz¹cy w Chrystusa maj¹ udzia³ w urzêdzie Jezusa Chrystusa, ¿e urz¹d z mocy
ordynacji jest istotny dla Koœcio³a z powodu publicznego zwiastowania Ewangelii
w S³owie i Sakramencie i ¿e ten urz¹d ze wzglêdu na swoj¹ pos³ugê na rzecz jed-
noœci we wierze jest zró¿nicowany, przybieraj¹c formy lokaln¹ i regionaln¹.
Rzecz jasna w kwestii urzêdu sytuacja jest ró¿na od tej, która dotyczy nauki o
usprawiedliwieniu, gdy¿ tutaj mamy do czynienia nie tylko z ró¿nymi formami
doktryny, lecz tak¿e z ró¿nymi formami urzêdu, to jest z instytucjonalnie uporz¹d-
kowanymi rzeczywistoœciami, którym, oczywiœcie, towarzyszy zawsze interpreta-
cja teologiczna. Chodzi wiêc zarówno o mo¿liwoœæ zró¿nicowanego konsensu w
nauce o urzêdzie, jak i o dostêp do ró¿ni¹cych siê form urzêdu, w których odkry-
wa siê tak wiele wspólnego, ¿e staje siê mo¿liwe wzajemne uznanie urzêdów.

293.  Taki zró¿nicowany konsens mo¿e wymagaæ zgodnoœci w rozumieniu
urzêdu z mocy ordynacji, jak to zosta³o przedstawione powy¿ej, a wiêc tego, ¿e
fundamentalnym zadaniem urzêdu jest s³u¿enie apostolskiej Ewangelii, której
przys³uguje pierwszeñstwo w Koœciele. S³u¿ba ta dzieje siê w mocy Ducha Œwiê-
tego, który jest w³aœciwym podmiotem zwiastowania Ewangelii i dystrybucji sa-
kramentów. W tym ludzkim dzia³aniu Duch Œwiêty uobecnia Chrystusa ludziom,
wzbudza ich wiarê i daruje im zbawienie. Wierzymy, ¿e Duch Œwiêty jest obecny
w tych dzia³aniach w taki sposób, i¿ ludzie mog¹ byæ pewni, ¿e Chrystus spotyka
ich tutaj w konkretny sposób. Ale dzia³anie Ducha Œwiêtego jest wiêksze ni¿ spe-
cyficzne formy, w których dany Koœció³ realizuje swoj¹ s³u¿bê na rzecz apostol-
skiej Ewangelii, tak ¿e jest mo¿liwa duchowa ocena, ¿e „wœród elementów albo
dóbr, z których razem wziêtych buduje siê i o¿ywia sam Koœció³, niektóre, i to
liczne i wa¿ne” (UR 3) mog¹ istnieæ tak¿e w innych Koœcio³ach poza obrêbem
w³asnego Koœcio³a. Mo¿na pójœæ dalej i stwierdziæ na temat innych Koœcio³ów,  ¿e
„Duch Chrystusa nie waha siê pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zbawienia” (UR 3).
Jest to ocena duchowa. Porównywalna ocena duchowa w sprawie urzêdu mog³aby
byæ mo¿liwa, gdyby, jak mia³o to miejsce w przypadku Wspólnej deklaracji, tak¿e
w przypadku urzêdu posz³o siê œwiadomie drog¹ zró¿nicowanego konsensu i
uzna³o siê mo¿liwoœæ ró¿ni¹cych siê od siebie form urzêdu, jako ¿e urzeczywist-
niaj¹ one tylko fundamentaln¹ intencjê urzêdu pos³ugiwania i s³u¿¹ mu. Taka du-
chowa ocena musia³aby szukaæ oparcia we wspomnianych wy¿ej intuicjach teolo-
gicznych, a jednoczeœnie winna poza nie wychodziæ. Jest to ryzyko opieraj¹ce siê
na zaufaniu w pomoc Ducha Œwiêtego.
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Czêœæ czwarta

Nauka koœcielna,
która pozostaje w prawdzie

4.1. Wprowadzenie

294. W studium tym ukazany zosta³ godny uwagi stopieñ luterañsko-katolickiej
zgodnoœci pogl¹dów w rozumieniu Ewangelii, który przemawia za apostolskoœci¹
Koœcio³a (czêœæ druga),   jak te¿ w odniesieniu do fundamentalnej roli w Koœciele
urzêdu S³owa i Sakramentu (czêœæ trzecia). W czêœci czwartej podjête zostaj¹
kwestie, jak nauka Koœcio³a pozostaje w prawdzie, która jest objawiona w Ewan-
gelii Jezusa Chrystusa.

295. Dwa wielkie tematy wysuwaj¹ siê na plan pierwszy: po pierwsze pisma
Starego i Nowego Testamentu w ich kanonicznym autorytecie i po drugie urz¹d
wi¹¿¹cego nauczania w Koœciele. Luteranie i katolicy zgadzaj¹ siê w tym, ¿e Ko-
œció³ ma istotn¹ podstawê swojego nauczania w pismach kanonicznych, które po-
œwiadczaj¹ dzieje zbawczego dzia³ania Boga w Izraelu i Ewangeliê Jezusa Chry-
stusa, tak ¿e œwiat mo¿e s³yszeæ orêdzie, które staje siê skuteczne w mocy Ducha
Œwiêtego. Przez tego samego Ducha Bóg przekaza³ obietnicê, ¿e bêdzie stale
utrzymywa³ Koœció³ w prawdzie. Temu s³u¿y nauka koœcielna; ¿yje ona ze S³owa
Bo¿ego poœwiadczonego w Piœmie œw. Jest to S³owo, które przez swoje zwiasto-
wanie stwarza i buduje Koœció³ jako wspólnotê w prawdzie.

296. Od czasów wczesnego Koœcio³a istnia³y oficjalne pos³ugi i urzêdy naucza-
nia, których celem by³o zachowanie i przekazywanie orêdzia i nauki aposto³ów, w
pierwszym rzêdzie przez interpretacjê autorytatywnych pism. Ale od Reformacji i
jeszcze bardziej od Soboru Watykañskiego I istniej¹ znacz¹ce ró¿nice w odniesie-
niu do urzêdów, które tworz¹ koœcielny urz¹d nauczania, i to zarówno w kwestii
ich struktury, jak i funkcjonowania w odniesieniu do pism autorytatywnych, aby
utrzymaæ Koœció³ w prawdzie o Bo¿ym objawieniu zbawczym.

297. Podczas gdy luteranie i katolicy s¹ zgodni w tym, ¿e Koœció³ ¿yje przez
S³owo Bo¿e, którego pierwotnym œwiadkiem jest Pismo œw., to maj¹ ró¿ne zapa-
trywania w kwestiach, jak zostaje uzasadniona i zweryfikowana kanonicznoœæ Pi-
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sma i jak Pismo zostaje autentycznie zinterpretowane w obowi¹zuj¹cym naucza-
niu. Ale uczestnicy tego dialogu wyra¿aj¹ ufnoœæ, ¿e odnowione metodyczne zba-
danie naszej historii i nauczania mo¿e przyczyniæ siê do postêpu w dochodzeniu
do zgodnoœci pogl¹dów w tych kwestiach.

298. W poni¿szych rozwa¿aniach zajmiemy siê najpierw nowotestamentowymi
perspektywami odnosz¹cymi siê do prawdy doktryny, urzêdów nauczania i roz-
wi¹zywania konfliktów na tle doktrynalnym (4.2). Potem podejmiemy prezentacjê
przemian dokonywanych w czasach wczesnego i œredniowiecznego Koœcio³a, któ-
re dotycz¹ nauczania zgodnego z przekazywan¹ wiar¹, tworzenia biblijnego kano-
nu jak równie¿ metod i instancji interpretacji Biblii w Koœciele (4.3). Potem
przedstawione zostan¹ nasze wyobra¿enia o Piœmie œw.,  doktrynie i urzêdach na-
uczania, jakie powsta³y w okresie Reformacji luterañskiej (4.4) i w rzymskokato-
lickich przemianach od Trydentu do Soboru Watykañskiego II (4.5). W czêœci
koñcowej przedstawione zostan¹ istota i stopieñ naszej ekumenicznej zgodnoœci
co do nauczania, które Koœció³ zachowuje w prawdzie naszego zbawienia w Chry-
stusie.

4.2.  Orientacja biblijna

299.  Jezus wed³ug Ewangelii Jana mówi do Pi³ata: „Ja po to siê narodzi³em i
przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie” (J 18, 37). W ca³ej Ewange-
lii Jana podkreœla siê, ¿e pos³annictwo Jezusa s³u¿y prawdzie. Jego ca³e ¿ycie by³o
tak bezkompromisowo nastawione na prawdê i prawda ta jest tak bardzo samo-
objawieniem Boga w Jezusie Chrystusie, ¿e Jezus wed³ug J 14, 6 w mowie po¿e-
gnalnej mówi do swoich uczniów: „Ja jestem drog¹, i prawd¹, i ¿yciem”. Podczas
gdy nikt nigdy Boga nie widzia³, Jednorodzony Syn jest tym, który „uczyni³ Go
znanym” (J 1, 18). On jest œwiadkiem prawdy, jedynym, w którym œwiadek i
œwiadectwo stanowi¹ jedno (J 5, 31-38). On przynosi œwiatu prawdê, daj¹c wie-
rz¹cym udzia³ w ¿yciu Boga i toruj¹c im drogê do Niego. O tej prawdzie Jezus
powiada wed³ug J 8, 32, ¿e „wyzwala”. Ma On na myœli wyzwolenie z grzechu i
œmierci, wyzwolenie do wiary i mi³oœci. To wyzwolenie jest darem Ducha. Nauka
koœcielna, która pozostaje w prawdzie, nie uczy niczego innego ni¿ prawdy Bo¿ej,
któr¹ Jezus objawia w Duchu dla zbawienia œwiata.

300. Jezus wed³ug tradycji synoptycznej jest „nauczycielem”, który mówi
„prawdê”, stwierdza z uznaniem uczony w Piœmie, gdy Jezus sformu³owa³ po-
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dwójne przykazanie (Mk 12, 28-34). On jest jedynym, który w pe³nym tego s³owa
znaczeniu zas³uguje na miano nauczyciela: „Wy natomiast nie pozwalajcie tytu³o-
waæ siê Rabbi. Jednego bowiem macie Nauczyciela” (Mt 23, 8). Nauka koœcielna,
która pozostaje w prawdzie, uznaje prymat nauczyciela Jezusa w znaczeniu Jego
misyjnego mandatu: „nauczaj¹c je (narody) zachowywaæ wszystko, co wam naka-
za³em” (Mt 28, 20).

301. Wed³ug Dziejów Apostolskich Zmartwychwsta³y kieruje do Jedenastu s³o-
wa stanowi¹ce misjê: „”Bêdziecie Moimi œwiadkami…” (Dz 1, 8). Oni wype³niaj¹
to pos³annictwo wraz z wszystkimi innymi pos³añcami wiary, gdy Duch zst¹pi³ na
ca³y zgromadzony Koœció³ i nape³ni³ wszystkich (Dz 2, 1-13). Szczepan, Filip,
Barnaba i Pawe³ wraz z  wielu innymi anonimowymi œwiadkami  bior¹ udzia³ z
dwunastoma aposto³ami w misji tworz¹cej fundament Koœcio³a. Wed³ug Dz 13,
47 Pawe³ z myœl¹ o Barnabie i sobie samym powiada: „Tak bowiem nakaza³ nam
Pan: Ustanowi³em Ciebie œwiat³oœci¹ dla pogan, abyœ by³ zbawieniem a¿ po krañ-
ce ziemi”. Aposto³owie i wszyscy œwiadkowie wielkanocni  czuj¹ siê w Duchu
zwi¹zani z prorokami Starego Testamentu (por. Rz 1, 1-4); s¹ oni w Koœciele
wprawdzie pierwszymi, ale nie jedynymi, którzy s³u¿¹ Ewangelii przez swoje
œwiadectwo w naœladowaniu Jezusa Chrystusa.

302. Wed³ug Rz 1, 16n Ewangelia Jezusa Chrystusa (por. Rz 1, 9), zwiasto-
wana przez aposto³ów (Rz 1, 1n), jest moc¹ Bo¿¹ dla ratowania wszystkich wie-
rz¹cych, gdy¿ w Ewangelii  objawia siê sprawiedliwoœæ Bo¿a. Jest to prawda
nieroz³¹cznie zwi¹zana z apostolsk¹ Ewangeli¹. Dla  tej „prawdy Ewangelii”
(Ga 2, 5.14) Pawe³ interweniowa³ na „soborze apostolskim” w celu pokazania
uniwersalizmu usprawiedliwienia z wiary dokonywanego przez Chrystusa
(Ga 2, 1-10); podkreœla, ¿e w sporze o misjê wœród pogan tak¿e Jerozolimczycy
uznali, ¿e jemu „powierzono Ewangeliê dla nieobrzezanych, podobnie jak
Piotrowi dla obrzezanych” (Ga 2, 7); dlatego podkreœla te¿, ¿e „Jakub, Kefas
i Jan, uznawani za filary, podali rêkê mnie i Barnabie na znak wspólnoty”
(Ga 2, 9).

303. Œwiadectwo prawdzie Ewangelii nale¿y dawaæ ze wzglêdu na jedynoœæ
Boga i obietnicê Ewangelii. „Inna ewangelia” jest karykatur¹ prawdziwej Ewan-
gelii Jezusa Chrystusa. Dlatego ju¿ u Paw³a spotykamy s³owa „potêpienia” (Ga 1,
6-9). Znacznie wa¿niejsze jest jednak dla niego wspólne zmaganie siê o prawdê i
poszukiwanie g³êbszego poznania prawdy. Pozostawanie w prawdzie jest kwesti¹
w³aœciwej doktryny i w³aœciwej wiedzy, ale jeszcze bardziej kwesti¹ naœladowania
Chrystusa i wiary w Ewangeliê, która „dzia³a przez  mi³oœæ” (Ga 5, 6). Nie ma
ludzkiej instancji, która zagwarantowa³aby posiadanie prawdy. Ale istnieje obiet-
nica Chrystusa, ¿e „Duch Prawdy” pozostanie „z” i „w” Jego uczniach (J 14, 17).
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304. Pawe³ jako aposto³ jest tak¿e nauczycielem swoich zborów; zalicza on
„nauczycieli” do pos³ug charyzmatycznych, które Bóg ustanowi³ w Koœciele (1
Kor 12, 28). „Jako nauczyciel pogan w wierze i prawdzie” (1 Tm 2, 7) Pawe³ po-
zosta³ w pamiêci Koœcio³a. List do Efezjan widzi w nauczycielach tych chrzeœci-
jan, którzy wspólnie z g³osicielami Dobrej Nowiny i pasterzami na fundamencie
aposto³ów i proroków sprawuj¹ szczególn¹ pos³ugê dla wzrostu cia³a Chrystuso-
wego (Ef 4, 11).

305. Wed³ug listów pastoralnych publiczne nauczanie Ewangelii w Koœciele
zdaje siê byæ szczególnym zadaniem biskupa (episkopos) wzglêdnie prezbite-
rów (presbiteroi). Tak¿e krytyka nauki, odbiegaj¹cej od normy Ewangelii, jest
zadaniem biskupa jako nauczyciela. ¯e to zadanie nauczania jawi siê jako
istotne, œwiadczy o tym powi¹zanie tego urzêdu i sposobu jego sprawowania z
apostolsk¹ Ewangeli¹. Powo³ani do publicznego nauczania Ewangelii w Ko-
œciele w taki sposób, aby wzrasta³a jednoœæ Koœcio³a w prawdzie, s¹ ci, któ-
rych Bóg czyni nauczycielami Koœcio³a. Znajduj¹ siê oni ze swoj¹ pos³ug¹ w
Koœciele, który jako ca³oœæ i w swoich indywidualnych cz³onkach ma udzia³ w
pos³udze prorockiej Jezusa Chrystusa polegaj¹cej na dawaniu œwiadectwa
prawdzie Bo¿ej.

306. Ju¿ Nowy Testament ukazuje, ¿e spór o Ewangeliê istnia³ tak¿e wœród
aposto³ów i nauczycieli. Chodzi³o o w³aœciwe rozumienie i w³aœciw¹ praktykê
wiary. Do tego dochodzi „konflikt antiocheñski” miêdzy Paw³em a Piotrem, który
Pawe³ opisuje w Ga 2, 11-14. Poprzedza go relacja z „soboru apostolskiego” (Ga
2, 1-10), gdzie Pawe³, jako misjonarz pogan, przez podanie rêki zostaje uznany za
aposto³a. Gdy jednak podczas pobytu  w Antiochii Piotr unika³ wspólnych posi³-
ków z poganochrzeœcijanami, Pawe³ uzna³ to postêpowanie jako „ob³udne”,
sprzeczne z „prawd¹ Ewangelii” (Ga 2, 14) i z jej wolnoœci¹ (Ga 2, 4). „Otwarcie
przeciwstawi³ siê” Piotrowi (Ga 2, 11). Stoi on nas gruncie  zasady usprawiedli-
wienia z wiary (Ga 2, 15n) i domaga siê, by tak¿e Piotr  trzyma³ siê tej prawdy
(„my”). W postêpowaniu Piotra nie chce jeszcze dostrzegaæ zerwania wspólnoty
koœcielnej, lecz walczy o jej utrzymanie.

307. Gwa³towna interwencja aposto³a Paw³a na rzecz utrzymania wspólnoty
koœcielnej jest obecna w ca³ym jego Liœcie do Galatów. Pawe³ wi¹¿e aktualne po-
lemiki z zasadniczymi wyjaœnieniami: „Dziwiê siê, ¿e tak szybko przechodzicie
od Tego, który was powo³a³ ³ask¹ Chrystusa, do innej ewangelii. Nie ma jednak
innej. S¹ tylko tacy, którzy siej¹ zamêt wœród was i chc¹ sfa³szowaæ Ewangeliê
Chrystusa. Ale jeœlibyœmy nawet my lub anio³ z nieba g³osi³    wam dobr¹ nowinê
inn¹ od tej, któr¹ wam g³osiliœmy, niech bêdzie przeklêty” (Ga 1, 6-8). Takie kon-
flikty zagra¿aj¹ z perspektywy pauliñskiej wspólnocie koœcielnej. Konflikt o „inn¹



163

APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A

ewangeliê” domaga siê podwójnego wyjaœnienia: dotycz¹cego misji Paw³a jako
aposto³a narodów (Ga 1, 15n) i usprawiedliwienia z wiary bez uczynków Prawa
(Ga 2, 16-21).

308. Dla Paw³a istniej¹ takie podejœcia do Ewangelii, które zapowiadaj¹ utratê
wspólnoty koœcielnej, jak w przypadku konfliktu z „fa³szywymi braæmi” na sobo-
rze apostolskim, ale tak¿e w przypadku nieco inaczej umiejscowionych polemik z
„fa³szywymi aposto³ami” z Koryntu (2 Kor 11, 13; por. 11, 5; 12, 11) i „z³ymi pra-
cownikami” w Filippi (Flp 3, 2). Wszêdzie chodzi o usprawiedliwienie z wiary
jako podstawê zarówno misji wœród pogan jak i warunek jednoœci Koœcio³a, gdzie
„nie ma ju¿ ¯yda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mê¿czyzny
ani kobiety. Wszyscy bowiem stanowicie jednoœæ w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,
28). W³aœnie Pawe³ wyjaœnia w Nowym Testamencie, ¿e spór o prawdê jest sposo-
bem poznania, wywalczenia i poœwiadczenia tej prawdy. Jest on konieczny, jeœli w
miejsce powsta³ego z mocy Ducha œwiadectwa prawdy nie maj¹ wejœæ ludzkie
wzglêdy i przekonania.

309. Wed³ug Dziejów Apostolskich i Listów Katolickich spór w pierwszych
zborach, tak¿e wœród przywódców Koœcio³a, dotyczy równie¿ podstawowych
spraw z zakresu chrystologii i eschatologii. W swojej mowie wyg³oszonej w Mi-
lecie Pawe³ – wed³ug Dz 20, 17-38 – ostrzega prezbiterów efeskich, do których
zwraca siê jako do biskupów: „Tak¿e spoœród was samych powstan¹ ludzie, któ-
rzy bêd¹ g³osiæ przewrotne nauki, aby poci¹gn¹æ za sob¹ uczniów” (Dz 20, 30).
Apeluje do nich, by za jego przyk³adem sprawowali bezinteresown¹ s³u¿bê, a
przede wszystkim naœladowali go w zwiastowaniu. „Zdrowa nauka” (1 Tm 1,
10; 2 Tm 1, 13; 4, 3; por. 1 Tm 4, 6; 6, 3), do której Listy Pasterskie sk³aniaj¹
szczególnie biskupów, charakteryzuje siê równie¿ braniem przyk³adu z aposto-
³ów i ich nauki. Listy Jana, Judy i drugi Piotra pokazuj¹, jak g³êbokie ró¿nice
religijne zaznaczy³y siê w zborach w takich kwestiach, jak synostwo Bo¿e Jezu-
sa i wiarygodnoœæ Jego orêdzia o Królestwie Bo¿ym. Wed³ug I Listu Jana decy-
duj¹ce jest trzymanie siê tego, co ma znaczenie fundamentalne, jest nim miano-
wicie wydarzenie zbawcze Jezusa Chrystusa i œwiadectwo tych, którzy doœwiad-
czyli go jako pierwsi: „To, co by³o od pocz¹tku, co us³yszeliœmy, co
widzieliœmy na w³asne oczy, na co patrzyliœmy i czego dotyka³y nasze rêce, a co
dotyczy S³owa ¿ycia” (1 J 1, 1).

310. Nauczanie musi s³u¿yæ prawdzie Ewangelii a przez to budowaniu Koœcio-
³a, wreszcie zbawieniu ludzi. W sporze o w³aœciwe nauczanie decyduje wed³ug
Nowego Testamentu merytoryczna zgodnoœæ z pierwotnym œwiadectwem apostol-
skim. Ju¿ Pawe³ domaga siê dla prorokowania „zgodnoœci z wiar¹” (Rz 12, 6). Co
to oznacza, znajduje swoje rozstrzygniêcie w jakoœci lepszych argumentów, lecz
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tak¿e w efektach nauczania: w pocieszeniu tych, którzy siê smuc¹, w wierze tych,
którzy w¹tpi¹, w mi³oœci tych, którzy maj¹ nadziejê, w dziele budowania Koœcio-
³a. Podmiotem tego poznania w dziedzinie wiary jest ca³y Koœció³. Dla ka¿dego
chrzeœcijanina decyduj¹ce znaczenie ma g³os jego sumienia, nawet wówczas, gdy-
by brzmia³ „s³abo” (1 Kor 8-10).

311.  Zgodnie z t¹ nowotestamentow¹ perspektyw¹ Koœció³ w póŸniejszym
okresie czasu bierze jako podstawowe œwiadectwa nauki koœcielnej wspomnienia
o Jezusie zapisane w Ewangeliach, wczesne  formu³y wiary  (np. Rz 10, 9), wy-
znania chrzcielne, liturgiê, proroctwo i katechezê zboru pierwotnego, listy apo-
stolskie, i nie na ostatnim miejscu pisma œwiête Izraela (Rz 1, 2). Dlatego podsta-
wowym dokumentem nauczania koœcielnego jest Biblia Starego i Nowego Testa-
mentu. Jest ona kanonem, kryterium i wytyczn¹ koœcielnego nauczania dla
wszystkich epok.

312. Prawda Bo¿a otwiera siê wierz¹cym moc¹ Ducha. Ten sam Duch, który
umo¿liwia dawanie œwiadectwa Ewangelii, umo¿liwia tak¿e s³uchanie i rozumie-
nie. Wiara, która wyznaje prawdê, jest zarówno poznaniem i akceptacj¹ tej praw-
dy jak równie¿ ufnoœci¹ w mo¿liwoœæ wytrwania w niej przez ca³e ¿ycie (Rz 10,
9n). Poznanie, jak d³ugo trwa czas, podlega ludzkim ograniczeniom i b³êdom, któ-
re uda siê dopiero przezwyciê¿yæ, gdy wszystko dobiegnie kresu, gdy ujrzymy
Boga „twarz¹ w twarz” (1 Kor 13, 12). Ale tak¿e ju¿ teraz istnieje skuteczny dla
zbawienia stan bycia poznanym przez Boga, a to z kolei ma wp³yw na Jego po-
znanie we wierze (Ga 4, 9). Zgodnie z tym wraz z nadziej¹ i mi³oœci¹ „pozostaje”
wiara (1 Kor 13, 13), aczkolwiek jest ona prze¿ywana przez tych, których Duch
jest pe³en zapa³u, ale cia³o s³abe (Mk 14, 38).

313. Zmartwychwsta³y Jezus Chrystus tchn¹³ wed³ug Ewangelii Jana na swo-
ich uczniów  (J 20, 22), aby ich o¿ywiæ, podobnie jak Bóg tchn¹³ w nozdrza
Adama dech ¿ycia (Rdz 2, 7). W tym Duchu s¹ oni pos³ani, jak Ojciec pos³a³
Jezusa (J 20, 21).  Duch, „którego mieli otrzymaæ ci, którzy uwierzyli w Niego”
(J 7, 39), jest „Duchem prawdy” (J 14, 17; 15, 26). Ten Duch jest „Parakletem”,
obroñc¹, rzecznikiem, upominaj¹cym i pocieszycielem; On bêdzie z uczniami
Jezusa „na wieki” (J 14, 16); „nauczy ich wszystkiego” i „przypomni im wszyst-
ko”, co Jezus im powiedzia³ (J 14, 26). On da œwiadectwo o Jezusie (J 15, 26).
Po mowach po¿egnalnych Jezus daje swoim uczniom obietnicê na drogê: „
Kiedy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy”
(J 16, 13).
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4.3.  Nauka i prawda apostolska w Koœciele
staro¿ytnym i œredniowiecznym

314. W tej czêœci przedstawiamy liczne komponenty nauczania koœcielnego,
pokazujemy tak¿e, jak przez wybuchem kontrowersji w okresie Reformacji po-
œwiadcza³y one prawdê S³owa Bo¿ego w Koœciele.

4.3.1. Wczesne wypowiedzi
na temat Ewangelii, nauczania, nauczycieli i Pisma

  315. W powi¹zaniu z powstaj¹cym kanonem nowotestamentowym Ojcowie
apostolscy przywo³uj¹  w ró¿nych kontekstach takie sk³adniki jak: Ewangelia,
nauczanie, osoby sprawuj¹ce urzêdy koœcielne i odziedziczone Pisma starotesta-
mentowe. Apel o przywrócenie porz¹dku w Koryncie zawarty w Pierwszym Li-
œcie Klemensa ma w zapleczu Ewangeliê, o czym siê mo¿na przekonaæ na pod-
stawie odniesieñ do krwi Chrystusa, która zosta³a przelana w celu nawrócenia i
odkupienia obficie udzielanego przez Ducha Œwiêtego (12, 7; 21, 6; 49, 6; 2, 2;
8, 1) oraz na podstawie wskazañ na Jezusa Chrystusa jako Arcykap³ana, w któ-
rym wierz¹cy s¹ powo³ani do usprawiedliwienia nie na podstawie œwiêtych czy-
nów, lecz przez wiarê wywo³ywan¹ przez Boga (36; 32, 4). Ignacy z Antiochii
mówi o nowym ¿yciu, które otworzy³o siê w Chrystusie, „który umar³ z powodu
nas, byœmy wierz¹c w Jego œmieræ uniknêli w³asnego umierania (…) On jest
nasz¹ nadziej¹; ¿yj¹c w jednoœci z Nim teraz, zyskamy ¿ycie wieczne” (List do
Trallianów 2, 1-2).

316. W Didache, rozdzia³ 1-6,  zdrowe nauczanie jest katechez¹ na rzecz kro-
czenia „drog¹ ¿ycia” i unikania „drogi œmierci”. Dlatego Ignacy wie, ¿e Efezjanie
zamknêli swoje uszy na obce „z³e nauczanie” (List do Efezjan 9, 1). Ignacy odpo-
wiada na b³êdne pogl¹dy, obstaj¹c przy tym, ¿e Jezus „naprawdê siê urodzi³ (…),
naprawdê zosta³ ukrzy¿owany i umar³, (…) naprawdê zosta³ wskrzeszony z umar-
³ych” (List do Trallianów 9, 1-2).

317. Didache mówi o nauczycielach wêdruj¹cych, aposto³ach i prorokach,
których tryb ¿ycia musi byæ zbadany, zanim otrzymaj¹ zgodê na pobyt w zborze
(11, 1-8; 13, 1-7), w którym nauczyciele nauczaj¹ „dwóch dróg” (1, 1). Wed³ug
Ignacego pos³uga biskupa polega na publicznym poœwiadczaniu Ewangelii. Pod-
czas mêczeñskiej œmierci Polikarpa, biskupa Smyrny, t³um krzycza³: „To jest na-
uczyciel Azji, ojciec chrzeœcijan, niszczyciel naszych bo¿ków, który nauczy³
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wielu, by nie sk³adali im ofiar i nie oddawali im czci” (Martyrium Polycarpi
12, 2).

318.  Pierwszy List Klemensa zak³ada, ¿e natchnione Pisma s¹ znane (45, 2; 53,
1; 62, 3) i czêsto je cytuje. Ignacy reprezentuje stanowisko, ¿e Pismo nale¿y inter-
pretowaæ w œwietle krzy¿a Chrystusa, Jego œmierci i zmartwychwstania (List do
Filadelfiañczyków 8, 2; List do Smyrnañczyków 7, 2).

319. W powo³aniu na Ewangeliê, nauczanie, nauczycieli i Pismo œw. Koœció³
rzymski oko³o roku 140 podj¹³ akcjê przeciw Marcjonowi. Justyn wspomina
jego heretyck¹ naukê o Bogu, który jest wiêkszy ni¿ Stwórca i Ojciec Jezusa
(Pierwsza Apologia 26, 58). Z powodu tej nauki Marcjon zosta³ wykluczony;
w ten sposób chciano chroniæ prawdê nauki apostolskiej i biblijnej. To postêpo-
wanie doktrynalnego episkopé by³o punktem zwrotnym, który wyjaœni³, czym
jest ortodoksyjna nauka. Wystêpuj¹c przeciw redukcjonizmowi Marcjona, za-
pewniono przysz³ym pokoleniom dwuczêœciowy kanon Pisma œw., z czteroma
kanonicznymi Ewangeliami, Dziejami Apostolskimi i listami apostolskimi
w³¹cznie.

4.3.2. Regu³a wiary

320.  Dzie³a z koñca drugiego i pocz¹tku trzeciego stulecia s¹ przyk³adem
„zdrowej nauki”, która s³u¿y jako istotny œrodek zachowania Koœcio³ów w
prawdzie objawienia Bo¿ego. Ireneusz z Lyonu, Tertulian, Klemens Aleksan-
dryjski i Orygenes przedstawiaj¹ „kanon prawdy” lub „regu³ê wiary” (regula fi-
dei), mocn¹ strukturê i treœæ wiary, odt¹d wyznawanej i nauczanej  w Koœcio-
³ach pochodz¹cych od aposto³ów. Regu³a powiada, ¿e nale¿y wierzyæ w Boga,
wszechmog¹cego Ojca, który stworzy³ wszystko, co jest; w Jezusa Chrystusa,
Syna, który sta³ siê cia³em dla naszego zbawienia; i w Ducha Œwiêtego, który
mówi³ przez proroków o narodzeniu, cierpieniu, zmartwychwstaniu i wniebo-
wst¹pieniu  Chrystusa oraz o przysz³ym zmartwychwstaniu i powrocie Chrystu-
sa w chwale jako sprawiedliwego Sêdziego wszystkich (Ireneusz, Adversus ha-
ereses I, 10, 1-2). W regule wiary otrzymuje tradycja chrzeœcijañska wczesne,
ale bardzo klarowne sformu³owanie.

321. Regu³a wiary nie zosta³a ustalona werbalnie. Raczej dawa³a ona przeka-
zowi Ewangelii i podstawowej doktryny dla katechumenów jasn¹ formê, gdy ci
przed swoim chrztem podporz¹dkowywali siê tej normie wiary. Regu³a wyra¿a³a
trynitarn¹ strukturê wiary,  która  chroni³a jednoœæ stworzenia, zbawienia,
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uœwiêcenia i objawienia. Adaptacja by³a mo¿liwa tam, gdzie b³êdy stwarza³y
koniecznoœæ wyeksponowania pewnych aspektów. Tak wiêc w polemice z Mar-
cjonem podkreœlona zosta³a jednoœæ obu Testamentów, natomiast wystêpuj¹c
przeciw gnostycyzmowi akcentowano fakt, ¿e Syn Bo¿y przyj¹³ rzeczywiœcie
ludzkie cia³o.

322. Regu³y nie zastosowano wobec pism prorockich i apostolskich jako
zasady koœcielnej, która by³aby im obca. Regu³a wyra¿a³a raczej sens Pisma
œw. Nauczyciele przekazywali j¹ publicznie w Koœcio³ach, aby wspieraæ upo-
rz¹dkowane rozumienie zbawczych czynów Boga. Regu³a by³a formu³¹, lecz
– jak mówi³ Ireneusz – korespondowa³a ona ze zbawieniem, które Duch Œwiê-
ty wpisa³ w namaszczone przez siebie serca wierz¹cych (Adversus haereses
III, 4, 2).

4.3.3. Symbole do wyznawania wiary apostolskiej

323. Stare formu³y wyznawania wiary apostolskiej s¹ poœwiadczone w Nowym
Testamencie, jak œwiadczy o tym skoncentrowana deklaracja: „Jezus jest Panem”
(1 Kor 12, 3). Pawe³ objaœnia j¹: „Jeœli wiêc swoimi ustami wyznasz, ¿e Panem
jest Jezus, i uwierzysz w swoim sercu, ¿e Bóg wskrzesi³ Go z martwych, bêdziesz
zbawiony” Rz 10, 9). Oko³o roku 200 po Chrystusie ci, którzy chcieli byæ
ochrzczeni w Afryce pó³nocnej wypierali siê najpierw szatana a potem wyznawali
swoj¹ wiarê, odpowiadaj¹c na trzy zasadnicze pytania dotycz¹ce ich wiary w
Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego (Tertulian, De corona, 3; tak¿e Hipolit, Traditio
apostolica, 21). Do najstarszych wyznañ chrzcielnych nale¿a³ dialog: „Wierzê”
brzmia³a odpowiedŸ na pytania, które odnosi³y siê do dzia³ania Ojca, Syna i Du-
cha Œwiêtego.

324. Wiele wyznañ wiary z IV stulecia s³u¿y³o katechumenatowi, w którym
przekazanie koœcielnych wyznañ wiary (traditio symboli) oznacza³o etap przejœcia
w przygotowaniu do chrztu. Po pouczeniach dotycz¹cych treœci  kandydaci recy-
towali publicznie wyznanie wiary przed zgromadzon¹ wspólnot¹ (reditio symboli;
por. Augustyn, Wyznania VIII, 2, 5). Treœci¹ tych deklaratywnych wyznañ wiary
by³o j¹dro samoobjawienia Boga i dzie³o zbawcze Chrystusa. W wyznaniach wia-
ry na podstawie centralnych treœci przekazywanej wiary doszed³ do g³osu aspekt
doktrynalny tradycji chrzeœcijañskiej.

325. Sobór w Nicei w 325  roku po Chrystusie swoim deklaratywnym wyzna-
niem wiary rozpocz¹³ nowy etap w rozwoju ca³ego Koœcio³a (DH 125). Wyrazi³
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wiarê w formie wykluczaj¹cej b³êdne wypowiedzi o Jezusie Chrystusie. To do-
gmatyczne wyznanie wiary chroni³o wiarê apostolsk¹, wykluczaj¹c b³êdn¹ inter-
pretacjê Pisma œw. i zapewniaj¹c rozumienie zbawienia jako w³asne dzie³o Boga
w jego Boskim Synu. W ¿yciu koœcielnym Nicejskie wyznanie wiary nie zosta³o
wykorzystane w katechumenacie do wyra¿enia osobistej wiary pojedynczego
chrzeœcijanina, lecz by³o przez lud wyznawane w wielu eucharystycznych litur-
giach i s³u¿y³o biskupom i nauczycielom, funkcjonuj¹c publicznie jako kryterium
wspólnoty miêdzy Koœcio³ami i norma prawowiernoœci.

326. Wyznania wiary jako wyznania publiczne wywodz¹ siê z kazania aposto-
³ów Chrystusa. Znajduj¹ zastosowanie pod kuratel¹ tych, którzy wyk³adaj¹ i chro-
ni¹ przekazane S³owo w Koœcio³ach. Lecz w osobistym recytowaniu wyznania
wiary przez jednostki Dobra Nowina Boga osi¹ga swój przewidziany cel darowa-
nia nowego ¿ycia w Trójjedynym Bogu. Odpowiednio do tego Tomasz z Akwinu
wypowiedzia³ zasadê: „Akt wiary nie osi¹ga swego celu w formule, lecz  wyra¿e-
niu rzeczywistoœci” (Actus autem credentis non terminator ad enuntiabile, sed ad
rem) [Summa theologiae II-II, q.1, a.2 ad 2]). Wyznanie wiary wyra¿a prawdê ob-
jawienia, ale tekst nie jest w³aœciwym przedmiotem wiary. Wyznawanie wiary jest
przez dzie³o Ducha Bo¿ego momentem na drodze do jednoœci z Bogiem w Jego
wspólnocie zbawienia.

4.3.4. Kanon Pisma

327. Wraz z wzrastaj¹c¹ klarownoœci¹ w dziedzinie doktryny dziêki regule i
wyznaniom wiary Koœcio³y dosz³y te¿ do wiêkszej pewnoœci w sprawie pism bi-
blijnych przyjêtych od Izraela i generacji apostolskiej. Kilka dziesiêcioleci po Ni-
cei zosta³y ustalone dok³adniej granice kanonicznej Biblii chrzeœcijañskiej, której
centralna treœæ by³a ju¿ jasna. Pojêcie „kanon” ma dwa zbiegaj¹ce siê znaczenia.
W pierwszym rzêdzie zawiera on katalog tych ksi¹g, które tworz¹ Bibliê Koœcio³a.
Ale jako pisma „kanoniczne” jest Biblia normatywnym kryterium ¿ycia i nauki
Koœcio³a.

328. W judaizmie Tora i Prorocy uchodzi³y najpóŸniej oko³o roku 100 po
Chrystusie za zasadniczo zamkniête zbiory, podczas gdy tzw. „Pisma”  co do swo-
jej objêtoœci ci¹gle jeszcze siê zmienia³y w tradycjach ró¿nych grup, mimo jedy-
nego w swoim rodzaju autorytetu Psalmów. Podczas odnowy judaizmu po zburze-
niu œwi¹tyni zwyciê¿y³a wreszcie koncepcja rabiniczna. Ta przypisywa³a dwu-
dziestu dwom ksiêgom hebrajskim absolutny autorytet w zakresie nauczania w
synagodze; wykluczy³a ona dodatkowe dzie³a, które wchodzi³y w sk³ad greckiej
Biblii, tzw.  Septuaginty ¯ydów z diaspory.
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329.  Od samego pocz¹tku Pisma Izraela, póŸniej tak zwany „Stary Testament”,
by³y tak¿e Bibli¹ chrzeœcijan. Dlatego du¿e znaczenie mia³o to, ¿e Koœció³ odrzu-
ci³ zanegowanie przez Marcjona znaczenia Pism Izraela dla chrzeœcijan. To pro-
wadzi³o do kampanii w katechetyce i teologii (tak by³o np. w przypadku Ireneusza
i Orygenesa), która podkreœla³a istotny wk³ad œwiadectwa starotestamentowego do
wiary w jednego Boga, Stwórcê wszystkiego i Ojca Jezusa Chrystusa.

330. Wnet jednak pojawi³y siê ró¿nice pogl¹dów w sprawie statusu ksi¹g Sep-
tuaginty, które nie wchodzi³y do kanonu hebrajskiego: Ksiêgi Tobiasza, Judyty,
Pierwszej i Drugiej Ksiêgi Machabejskiej, M¹droœci, Syracha,   Barucha oraz czê-
œci Ksiêgi Estery (rozdzia³y 11-16) i Daniela (3, 25-90, rozdzia³y 13-14). Na
Wschodzie Atanazy i Cyryl z Jerozolimy wraz z Hieronimem uwa¿ali te ksiêgi za
u¿yteczne regu³y ¿ycia, lecz nie za kanoniczne autorytety w sprawach wiary. Na
Zachodzie Augustyn broni³ tych ksi¹g jako niezawodnych w ich u¿ytecznoœci dla
liturgii i w swoim wk³adzie zarówno do doktryny jak i pobo¿noœci. Regionalne
sobory w Hipponie w roku 393 i Kartaginie w 397 po Chrystusie nada³y moc obo-
wi¹zuj¹c¹ poszerzonemu kanonowi, co uzyska³o potwierdzenie papie¿a Innocen-
tego I w 405 roku po Chrystusie (DH 213). Te decyzje zapewni³y miejsce ksiêgom
„deuterokanonicznym” w Wulgacie, która upowszechni³a siê w zachodnim chrze-
œcijañstwie.

331. Kanon ksi¹g Nowego Testamentu ukszta³towa³ siê przez sta³e u¿ywanie
czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich, podczas gdy inne ksiêgi z okresu
wczesnochrzeœcijañskiego nie zosta³y przyswojone jako kanoniczne przez ca³y
Koœció³. Dwa czynniki doprowadzi³y do klarownoœci w zakresie objêtoœci kanonu
nowotestamentowego, która w III i IV stuleciu zosta³a w du¿ej mierze osi¹gniêta.
Z jednej strony Marcjon redukowa³ autorytatywne teksty do dziesiêciu listów
paw³owych (w skróconej formie) i zredagowanego tekstu Ewangelii £ukasza; z
drugiej strony nauczyciele gnostyccy przedstawiali dalsze teksty, które mia³y rze-
komo pochodziæ od Jezusa i aposto³ów. W reakcji na to pisarze z wielkich Koœcio-
³ów lokalnych, jak Ireneusz, krytykowali oba pogl¹dy. Przy okazji siêgali szcze-
gólnie do regula fidei w celu uniewa¿nienia redukcjonizmu Marcjona i odrzucenia
dzie³ pochodzenia gnostyckiego z powodu ich b³êdów.

332. Na pocz¹tku czwartego stulecia Euzebiusz pisa³ o szerokiej zgodnoœci po-
gl¹dów co do czterech Ewangelii, Dziejów Apostolich, Corpus Paulinum i I Listu
Jana, ale wspomina³ tak¿e, ¿e istniej¹ ró¿nice zdañ w przypadku Listu Jakuba, I i
II Listu Piotra, Listu Judy i II i III Listu Jana, natomiast kontrowersyjny jest status
Objawienia Jana (Historia Koœcio³a III, 25). Najstarsza lista, która odpowiada na-
szemu kanonowi Nowego Testamentu, jest list okolicznoœciowy Atanazego z 367
roku po Chrystusie, który lekcjonarzom z Egiptu narzuca³ jednolitoœæ oraz wyklu-
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cza³ gnostyckie ewangelie i apokalipsy. Zachodnie kanony z Hippony i Kartaginy
jak równie¿ papie¿ Innocenty byli zgodni w sporz¹dzeniu listy 27 ksi¹g, które
tworz¹ nowotestamentowy kanon Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

333. Wiele osób przyczyni³o siê do nadania kszta³tu i treœci chrzeœcijañskiemu
kanonowi  biblijnemu. Biskupi, w pojedynkê lub na synodach, podejmowali wa¿-
ne kroki zmierzaj¹ce do uregulowania publicznych czytañ liturgicznych. Miaro-
dajnym kryterium oceny by³a tutaj koherencja przyjêtych ksi¹g z przekazan¹
wiar¹, co sta³o siê widoczne w odrzuceniu „ewangelii” gnostyckich, w których
brakowa³o relacji w sprawie pasji, œmierci i zmartwychwstania Jezusa. Przekazana
wiara dostarcza³a centralne treœci wczeœniejszych i niekwestionowanych Ewange-
lii i listów. Wszystkie przyjête do Nowego Testamentu ksiêgi mia³y koneksje z
aposto³ami Jezusa, tak ¿e przyprowadza³y one swoich czytelników w pobli¿e Je-
zusa i tworz¹cych Koœció³ pos³ug aposto³ów i ich bliskich wspó³pracowników.

334. Ksiêgi kanonu s³u¿¹ do tego, ¿eby Koœció³ w ka¿dym pokoleniu pozosta-
wa³ „apostolski”; myœl tê wyra¿a wyznanie wiary, które powiada, ¿e takim on jest
i takim pozostanie. Kanon daje wszystkim chrzeœcijanom listê ksi¹g, które co-
dziennie powinni czytaæ i rozumieæ w celu pog³êbienia autentycznoœci swojej wia-
ry, a Bo¿e s³owo prawdy  ma ich prowadziæ po zmiennych œcie¿kach ich ¿ycia66 .

335. Ustanowienie kanonu prowadzi do dwóch dalszych pytañ. Po pierwsze: W
jaki sposób pismo kanoniczne przyczyni³o siê do tradycji dogmatycznej, która
wy³oni³a siê w nauczaniu soborów powszechnych? Po drugie: Jak starokoœcielni i
œredniowieczni nauczyciele interpretowali ksiêgi biblijne, dziêki czemu przekaz
prawdy objawienia móg³ przyj¹æ rolê kszta³tuj¹c¹ wiarê i ¿ycie wierz¹cych?

4.3.5. Sobory pierwszych oœmiu stuleci

336. Sobór w Nicei mia³ w swojej s³u¿bie na rzecz prawdy wiary i jej publicz-
nego wyznawania (por. wy¿ej nr 325) licznych poprzedników w regionalnych sy-
nodach biskupów, które zaczê³y siê w II stuleciu, np. w tych, które potêpi³y mon-
tanistycznych „nowych proroków” (po roku 160 po Chr.). Wiêksze synody bisku-
pów, które zebra³y siê w III stuleciu w Antiochii, potêpi³y chrystologiê
adopcjonistyczn¹ Paw³a z Samosaty, którego b³êdy zosta³y dok³adnie zaprezento-
wane w listach synodalnych dla innych regionów Koœcio³a. Normy praktyki po-
kutnej zosta³y ustalone podczas synodów w Elvira (Hiszpania) w roku 306, Arles

66 Kwestia kanonu bêdzie rozwa¿ana dalej w czêœci 4, 4 (pozycja luterañska) i 4, 5 (pozycja katolicka).
W podsumowaniu (4, 6) zostanie zbadany stopieñ, w jakim mo¿liwa jest tutaj pojednana ró¿norodnoœæ.
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(Galia) w roku 314 i Ankarze (Azja Mniejsza i Syria) równie¿ w roku 314. W
roku 320 zgromadzi³o siê oko³o 100 biskupów z Egiptu i Libii w Aleksandrii, aby
potêpiæ naukê Ariusza jako sprzeczn¹ z nauk¹ Ewangelii S³owa (Logos), które
by³o na pocz¹tku i przez które wszystko zosta³o stworzone. Biskup Aleksander z
Aleksandrii posy³a³ innym biskupom encykliki, aby ich ostrzec przed przyjmowa-
niem zwolenników Ariusza, gdy¿ ci przeciwstawili siê apostolskiej nauce pobo¿-
noœci.

337. Sobór w Nicei poszerzy³ w 325 roku synodaln¹ praktykê na wszystkie
Koœcio³y Cesarstwa Rzymskiego. Jego wyznanie wiary by³o przyjmowane stop-
niowo jako wyraz i ochrona ortodoksyjnej wiary; póŸniejsze sobory regionalne i
ekumeniczne uczyni³y je miarodajnym punktem wyjœcia swoich narad doktrynal-
nych. Podczas Soboru w Efezie w 431 roku odczytanie tekstów doktrynalnych
Nestoriusza i Cyryla z Aleksandrii poprzedzi³o Nicejskie wyznanie wiary. Mia³o
ono s³u¿yæ za normê, przy pomocy której mo¿na by³o rozstrzygn¹æ, czy nauki obu
dysputantów s¹ ortodoksyjne lub heterodoksyjne.

338. Akta Soboru w Chalcedonie nawi¹zuj¹ czêsto do wczeœniejszych soborów
w Nicei, Konstantynopolu i Efezie. Zak³adaj¹ przy tym, ¿e sobory te uczy³y praw-
dy o Bogu i Chrystusie. Grzegorz Wielki czci³ pierwsze cztery sobory ekumenicz-
ne  jak cztery Ewangelie, poniewa¿ sobory stworzy³y fundament, na którym
wznosi siê gmach wiary Koœcio³a67 .

339.  W swoim nauczaniu na soborach biskupi dawali œwiadectwo wiary Ko-
œcio³a, która ma pozostaæ w stanie nienaruszonym, kiedy podejmowali wi¹¿¹ce
decyzje w tym, co ma byæ publicznie g³oszone i nauczane a co nie, równie¿ co do
tego, jak nale¿y i jak nie nale¿y wyk³adaæ Pismo  œw.

340.  Na wielkich soborach narady odbywa³y siê przed otwart¹ ksiêg¹ Ewange-
lii. Umieszczano j¹ na honorowym miejscu, aby zaznaczyæ, ¿e Chrystus przewo-
dzi³ soborowi. Ale podczas gdy póŸniej pisarze teologiczni bronili nauki soboro-
wej przez to, ¿e w swojej prezentacji nauczania cytowali wiele miejsc z Pisma
œw., to same sobory oceniali kontrowersyjne nauki wed³ug ich zgodnoœci lub nie-
zgodnoœci z nauk¹ wczeœniejszych soborów i z dzie³ami uznanych ortodoksyjnych
nauczycieli. Jeœli listy synodalne rozpowszechnia³y decyzje soborów, jak po So-
borze w Efezie w 431 roku, baz¹ dla nich by³a „wiara z Nicei” rozumiana jako
streszczenie nauki biblijnej.

67 Epistola I, 25 (Patrologiae cursus completus. Accurante Jacqes-Paul Migne. Series Latina 77, 478).
Zdanie to sta³o siê potem szeroko znane jako cytat w Decretum Gratiani (pars 1, dist. 15, c.2).
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341. Na II Soborze w Nicei w roku 787 po Chr. dokument soborowy, który ak-
ceptowa³ oddawanie czci obrazom, zaczyna³ siê od czterech tekstów biblijnych;
potem nastêpowa³a obszerna lista tekstów patrystycznych jako dowód tradycji od-
dawania czci obrazom. Wczeœniejsze wyznania wiary i Ojcowie mieli na soborach
decyduj¹cy g³os, gdy¿ w przypadku teologicznych kontrowersji obie strony powo-
³ywa³y siê na Pismo œw., arianie na przyk³ad  powo³ywali  siê na teksty, w których
Syn by³ podporz¹dkowany Ojcu. PóŸniejsze sobory obradowa³y w obecnoœci
otwartych ksi¹g Ewangelii; ale nauki, które og³asza³y, mia³y zadanie mówienia w
nowy sposób dla ich epoki o tym, co otrzyma³y od swoich przodków w tradycji
soborowej.

4.3.6. Prawda Pisma i jej interpretacja
dla potrzeb Koœcio³a: sposób podejœcia w Koœciele
staro¿ytnym i w œredniowieczu

342. Poniewa¿ ka¿de pokolenie chrzeœcijan siêga³o do Pisma œw., aby otrzymaæ
autorytatywne S³owo Boga, przeto nie by³o dla nich zaskoczeniem to, co powie-
dzia³ etiopski eunuch na temat przewodnictwa niezbêdnego do czytania Pisma œw.
(Dz 8, 30-31). Przeto interpretacja jest sta³ym zadaniem, przy czym stosuje siê
tutaj, oczywiœcie, ró¿ne metody. W okresie póŸnego antyku dyskutowano nad
œrodkami i drogami interpretacji, która z ca³ego œwiadectwa Pisma œw. uzyskuje
wi¹¿¹c¹ prawdê objawienia Bo¿ego dla Koœcio³a.

343. Jezus cytowa³ Pisma Izraela jako miarodajne i inspirowane dokumenty
(Mk 2, 25; 11, 17; 12, 36), przy czym zwraca³ uwagê, ¿e ich j¹drem jest mi³oœæ
Boga i mi³oœæ bliŸniego (Mk 12, 29-31). Apostolskie zwiastowanie œmierci i
zmartwychwstania Jezusa deklarowa³o, ¿e te wydarzenia mia³y miejsce „zgodnie
z Pismem” (1 Kor 15, 3-4). Jednoczeœnie te same Pisma mia³y centralne znaczenie
dla pastoralnej nauki apostolskiej: „A co niegdyœ zosta³o napisane, napisano dla
naszego pouczenia, abyœmy przez wytrwa³oœæ i zachêtê p³yn¹c¹ z Pism, trwali w
nadziei” (Rz 15, 4). List do Hebrajczyków wzmocni³ przywi¹zanie  Koœcio³a do
odziedziczonych Pism przez typologiczny sposób czytania pism izraelickich, któ-
re zosta³y odniesione do Jezusa, podczas gdy ewangelista Mateusz zastanawia³ siê
nad chrzeœcijañsk¹ pewnoœci¹, ¿e przyjœcie i ¿ycie Jezusa, „to wszystko siê sta³o,
aby spe³ni³o siê, co Pan zapowiedzia³ przez proroka” (Mt 1, 22). W  J 5, 39 Jezus
zapewnia, ¿e Pisma daj¹ o Nim œwiadectwo. Ewangelia £ukasza koñczy siê za-
pewnieniem zmartwychwsta³ego Jezusa skierowanym do uczniów, ¿e „musi siê
spe³niæ wszystko, co jest o Mnie napisane w Prawie Moj¿esza, u Proroków i w
Psalmach” (£k 24, 44). Apostolska praktyka zbadania odziedziczonych Pism do-
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chodzi do g³osu w obronie Paw³a, ¿e on „nie g³osi nic ponad to, co przepowiedzie-
li Prorocy i Moj¿esz, ¿e siê stanie; ¿e Mesjasz musi cierpieæ, ¿e jako pierwszy ze
zmartwychwsta³ych bêdzie g³osi³ œwiat³o ludowi i poganom” (Dz 26, 22-23).

344. Godny uwagi sposób podejœcia do Pisma œw. stanowi w II stuleciu ob-
szerny zbiór œwiadectw starotestamentowych Justyna, który przepowiada, co
wydarzy³o siê Chrystusie i przez rozszerzenie chrzeœcijañstwa. Ireneusz sta³ na
stanowisku, ¿e regula fidei przekazuje  relewantne dla wiary orêdzie biblijne w
formie streszczenia. Regula zostaje uznane przez patrystycznych interpretatorów
za normê, z któr¹ musi pozostawaæ w zgodzie ka¿da interpretacja. Wraz z ni¹
pojawi³ siê autorytet doktrynalny, który wyra¿a³ aspekt tradycji i by³ publicznie
wykorzystywany przez nauczycieli w Koœciele w prowadzeniu czytania i inter-
pretacji Pisma.

345. W œrodowisku kulturalnej Aleksandrii Klemens i Orygenes nawi¹zali do
hellenistycznych tradycji interpretacji alegorycznej w celu znalezienia w Piœmie
rozleg³ego sensu. Pawe³ stosowa³ metody alegorii (Ga 4, 24) i typologii (1 Kor
10) dla interpretowania œwiêtych Pism Izraela jako wskazuj¹cych na Chrystusa.
Ta tendencja rozwinê³a siê we wczesnym Koœciele w sposób kompleksowy, a ce-
lem by³o znalezienie bazy biblijnej dla doktryny i postêpowania, dla uczonych
dyskursów  na temat  œwiata i natury ludzkiej oraz dla mistycznego pouczenia.
Wiarê w inspiracjê podsyca³o oczekiwanie znalezienia w tekstach pod powierzch-
ni¹ dos³ownoœci wielu znaczeñ, danych przez Ducha Bo¿ego dla uczenia i wspie-
rania ¿ycia i modlitwy, interpretacji, która wyra¿a³a w praktyce wystarczalnoœæ
Pisma dla wiary i postêpowania.

346. Szko³a antiocheñska, reprezentowana przez Teodora z Mopsuestii i Jana
Chryzostoma, sta³a na stanowisku, ¿e wydarzenia, które s¹ opowiadane w Pi-
œmie, mia³y dla autorów i pierwszych czytelników znaczenie, które interpretacja
musi respektowaæ i przedstawiaæ przez œcis³e zwrócenie uwagi na oczywisty
sens tekstu. Antiocheñczycy dostrzegali proroctwa i typologie Chrystusa w Sta-
rym Testamencie, wszelako znacznie w mniejszym stopniu ni¿ Aleksandryjczy-
cy z ich duchowym sposobem czytania. Antiocheñski sposób interpretacji, który
preferowa³ jedno oryginalne znaczenie, cierpia³ wprawdzie z powodu swoich
koneksji z Nestoriuszem; zosta³ jednak uwiarygodniony przez Augustyna, który
w swoich pismach antypelagiañskich pos³ugiwa³ siê sposobem czytania Paw³a,
który by³  bliski dos³ownemu brzmieniu tekstu. Antiocheñski sposób interpreta-
cji  wspiera³ dok³adne studia nad tekstem i znalaz³ akceptacjê w œredniowiecznej
zasadzie, ¿e w spornym przypadku wy³¹cznie pierwotny, dos³owny sens Pisma
mo¿e mieæ moc dowodow¹ dla „œwiêtej nauki” (Tomasz, Summa Theologiae I,
q.1, a.10 ad 1).



174

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

347. Augustyn z³o¿y³ s³ynn¹ deklaracjê, ¿e autorytet Koœcio³a sk³oni³ go do
dania wiary Ewangelii (Contra ep. Fundamenti 5, 6); ale stwierdzi³ tak¿e, ¿e ksiê-
gi kanoniczne zawieraj¹ wszystko, co jest niezbêdne dla wiary i ¿ycia w nadziei i
mi³oœci (De doctrina Christiana 2, 9,14). Autorzy biblijni nie mylili siê nigdy, ale
pozostawili te¿ teksty, które s¹ trudne do zrozumienia i dlatego interpretacja dla
uzyskania orientacji  musi siê trzymaæ regu³y wiary. Z kolei ta ostatnia znajduje
swoje oparcie w jednoznacznych tekstach Pisma œw. i w autorytecie Koœcio³a
(tam¿e, 3, 2,2). Lecz ca³e Pismo musi koniec koñców mieæ odniesienie do swoje-
go celu, musi mianowicie wspieraæ mi³oœæ Boga i bliŸniego, jak o tym œwiadczy
samo Pismo (tam¿e, 1, 36,40).

348. Po œmierci Augustyna Wincenty z Lerynu sformu³owa³ s³ynn¹ regu³ê dla
w³aœciwego zrozumienia Boskiego i autorytatywnego S³owa Pisma, która brzmi:
„byœmy siê trzymali tego, co wszêdzie, co zawsze i przez wszystkich by³o wy-
znawane” (ut id teneamus quod ubique, quod semper, quo ad omnibus creditum
est [Commonitorium 2, 5]).   Tak wiêc tradycja przekazuje Koœcio³owi prawdzi-
wy sens Pisma, ale tradycja ta, nie zmieniaj¹c siê substancjalnie, rozwija siê po
to, aby wytworzyæ g³êbsze zrozumienie w Koœciele (tam¿e, 23, 1nn). Wincenty
d¹¿y³ do wyjaœnienia, czym jest autentyczna doktrynalna interpretacja Pisma,
które jest jednak w sobie doskona³ym œwiadectwem prawdy „i we wszystkim
wystarcza sobie z nadmiarem” (cum… ad omnia satis superque sufficiat [tam¿e,
2, 2; tak¿e 29, 3]).

349.  Dla Wincentego problem polega na tym, ¿e ró¿ni komentatorzy ró¿nie
interpretuj¹ Pismo (tam¿e, 2, 3-4) i ¿e wielu heretyków powo³uje siê na teksty Pi-
sma jako przekonywaj¹ce podstawy dla g³oszonych przez nich pogl¹dów (tam¿e,
25, 3). Gdy do tego dochodzi, trzeba powo³ywaæ siê na wspólne nauczanie na-
szych Ojców we wspólnocie katolickiej (tam¿e, 28,5), zw³aszcza na dekrety, które
zosta³y wydane przez biskupów zgromadzonych na soborach (tam¿e, 23, 18 i 29,
5); tak by³o w Efezie, gdzie potêpiono Nestoriusza, gdy¿ odszed³ od wiary katolic-
kiej, która by³a przekazana przez autentycznych, znanych w ca³ym œwiecie œwiad-
ków (tam¿e, 29-30). Patrolodzy nie s¹ zgodni w kwestii w³aœciwych intencji Win-
centego, Ale jest rzecz¹ jasn¹, ¿e dla niego tradycja, wyra¿ona w dzia³alnoœci Oj-
ców i soborów, nie stanowi innego Ÿród³a obok Pisma, raczej jest ona w³asn¹
prawd¹ Pisma, tak¹, jaka dochodzi do g³osu w Koœciele.

350. W ka¿dym razie tradycja ma  dla niektórych Ojców inne znaczenie, które
wykracza poza przekazan¹ prawdê Pisma. Otó¿ pewne praktyki mia³y byæ przeka-
zane przez aposto³ów ustnie, jak uwa¿ali na przyk³ad Tertulian (De corona 3-4) i
Augustyn (De baptismo 2, 7, 11). Bazyli z Cezarei sporz¹dzi³ listê takich tradycji
apostolskich, o których nie wspomina Pismo, ale które zosta³y uwzglêdnione w
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modlitwie liturgicznej i w rytach sakramentalnych (De Spiritu Santo 27). Tekst ten
cieszy³ siê d³ugim ¿yciem dziêki umieszczeniu go w Decretum Gratiani (pars 1,
dist. 11, c.5). U Bazylego Pismo nie zostaje uzupe³nione przez ustnie przekazane
nauki wiary. Zamiast tego Koœció³ konsoliduje swoje ¿ycie kultowe w formach,
które przez wiernych chrzeœcijan s¹ przestrzegane w praktyce.

351.  W XII stuleciu magister Gracjan wniós³ wk³ad do naszej kwestii, uznaj¹c
wspólnie z oficjalnym nauczaniem soborowym i papieskim interpretacjê Pisma
przez innych, mianowicie komentatorów ³¹cz¹cych ze sob¹ dary duchowe, uczo-
noœæ i zdrowe pos³ugiwanie siê rozumem. Podczas gdy tym, którzy dysponuj¹
w³adz¹ jurysdykcyjn¹ w Koœciele przys³uguje pierwszeñstwo „decydowania w
przypadkach spornych”, tak¿e w dysputach doktrynalnych, to komentatorzy zaj-
muj¹ pierwsze miejsce w interpretacji Pisma (Decretum Gratiani, pars 1, dictum
ante dist.20, c. 1). Sto lat póŸniej Tomasz z Akwinu mówi³ w podobny sposób o
dwóch stolcach, które ró¿ni¹ siê w swoich zadaniach i kompetencjach: „stolec na-
ukowy” (katedra), z którego nauczyciele   przekazuj¹ swoj¹ wiedz¹ w sprawach
wiary, oraz „stolec papieski i biskupi”, z którego pra³aci jako pasterze trzody
Chrystusowej podejmuj¹ wi¹¿¹ce decyzje (Quaestiones  quodlibetales III, 4, 1).
Eklezjologia tomistyczna Juana Turrecrematy OP (zm. 1468) czyni³a rozró¿nienie
miêdzy uczonymi,  którzy pokazuj¹, co tekst biblijny oznacza, przy czym nie jest
tu wymagana akceptacja wierz¹cych, a papie¿em, który mo¿e ustaliæ sens Pisma
jako obowi¹zuj¹cy w Koœciele (Summa de ecclesia II, 107). Tak wiêc œrednio-
wieczni nauczyciele z niekwestionowanym autorytetem znaj¹ dobrze pluralizm
mandatariuszy koœcielnych, którzy s³u¿¹ objawionej prawdzie.

352. Dla Tomasza z Akwinu prawda wiary jest przekazywana i wyznawana w
wyznaniach wiary, jest ich wiele i s³u¿¹ one jako odpowiedzi na nastêpuj¹ce suk-
cesywnie ataki heretyckie  (Summa theologiae II-II, q.1, a.9 ad 2). Wyznania wia-
ry by³y wydawane  przez sobory powszechne, ale w przypadku koniecznej reakcji
na b³¹d tak¿e nastêpca Piotra na podstawie mandatu, wyprowadzanego z £k 22,
32 i swojej s³u¿by na rzecz jednoœci wiary, mo¿e tak¿e stwierdziæ, co wywodzi siê
z wiary i sformu³owaæ to w odnowionym wyznaniu wiary (tam¿e, q.1, a.10).

353.  Dla Akwinaty i nauczycieli okresu rozwiniêtego œredniowiecza dzia³anie
urzêdu nauczaj¹cego wyjaœnia znaczenie proroków i aposto³ów, którzy przekazuj¹
nam S³owo Bo¿e w Piœmie. Pismo jest pod wzglêdem treœci wystarczaj¹cym Ÿró-
d³em œwiêtej nauki, przy czym treœæ tê mo¿na tak¿e znaleŸæ w tradycji68 . Ale póŸ-
noœredniowieczne wykazy Ÿróde³ prawdy katolickiej ulega³y coraz wiêkszemu

68 Por. Yves Congar, Tradition and Traditions (London, 1963), 107-118 (rozdzia³ 3, ekskurs A: “Wystar-
czalnoœæ Pisma u Ojców i teologów œredniowiecza”).
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zró¿nicowaniu i w apologetyce polemicznej przeciw Marsyliuszowi z Padwy i
Johnowi Wyclifowi pojawi³y siê nawet nowe elementy, jak na przyk³ad wyprowa-
dzanie autorytetu Pisma z Koœcio³a, który swoim autorytetem ustali³ kanon (Gu-
ido Tereni, O. Carm., zm. 1342) i rozci¹gniêcie niepisanych – wed³ug Bazylego -
tradycji praktyki na wi¹¿¹ce dogmaty wiary; chodzi tu o prawdy wiary,  które po-
chodz¹ od Chrystusa, lecz nie znajduj¹ siê w Piœmie, lecz zosta³y przekazane
ustnie, w dalszej kolejnoœci  sformu³owano je na piœmie i udzielono im  – na przy-
k³ad sakramentowi bierzmowania – koœcieln¹ aprobatê (Thomas Netter, O. Carm.,
zm. 1430; Gabriel Biel, zm. 1495).

354. W Europie na pocz¹tku XVI stulecia wzros³y oczekiwania na wys³uchi-
wanie lepszych kazañ, lepsz¹ edukacjê i duszpasterstwo. Regularnie rozlega³y siê
wo³ania o odnowê (por. wy¿ej czêœæ druga, nr 92). Gdy wynalazek druku uczyni³
Pismo œw. dostêpne w nowy sposób, wkrótce w formie wydañ w jêzykach orygi-
nalnych, hebrajskim i greckim, otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci odnowy, które
swoje oparcie znajdowa³y w pierwszorzêdnym Ÿródle wiary i ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego. Biblie, których tekst otacza³y bloki wczesnych komentarzy chrzeœcijañ-
skich, utraci³y wkrótce swoj¹ si³ê przyci¹gaj¹c¹. Gdy Reformacja zrealizowa³a w
praktyce wezwanie do odnowy, piln¹ spraw¹ sta³o siê podjêcie licznych kwestii,
na które wczeœniejsze stulecia nie da³y ¿adnych zgodnych odpowiedzi. Jak Pismo
uzasadnia autentyczne nauczanie, na przyk³ad na potrzeby katechezy? Co wobec
zró¿nicowanych treœci  Pisma stanowi j¹dro, które powinno kontrolowaæ interpre-
tacjê? Na czym polega przy interpretacji S³owa Bo¿ego w³aœciwa relacja miêdzy
wczeœniejszymi tradycjami, wyznaniami wiary, soborami, papie¿em i teologiczny-
mi propozycjami maj¹cymi uzasadnienie w Piœmie œw.?

4.4. Koœció³ pozostaj¹cy w prawdzie
w perspektywie Reformacji luterañskiej

4.4.1. Kanon, interpretacja Pisma i nauczanie
w Reformacji luterañskiej

355. Reformatorzy kwestiê pozostawania Koœcio³a w prawdzie widz¹ w kon-
tekœcie pewnoœci, „¿e jeden œwiêty Koœció³ trwaæ bêdzie po wszystkie czasy”69 .

69 CA (BSLK 61, 2-4). Cyt. za: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego…, s. 144.
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Koœció³ ten jest rozumiany jako „zgromadzenie œwiêtych, w którym siê wiernie
naucza Ewangelii i nale¿ycie udziela sakramentów”70 . Dlatego pozostawanie w
prawdzie Ewangelii jest istotne dla koœcielnoœci Koœcio³a. Ta obietnica pozosta-
wania Koœcio³a odnosi siê do Koœcio³a jako ca³oœci. Ale oto w okresie Reformacji
w³aœnie w kwestii  prawdy i b³êdu w zakresie nauki, zwiastowania i udzielania
sakramentów pojawi³y siê podzia³y, które dla ka¿dej czêœci chrzeœcijañstwa wi¹-
za³y siê z pytaniem, czy ci nauczaj¹cy inaczej pozostali w prawdzie. W pewnych
kwestiach definitywnie kwestionowali wa¿noœæ nauczania innych.

356. Kontrowersja dotyczy³a pocz¹tkowo materialnych kwestii dogmatycz-
nych, takich jak rozumienie i praktyka odpustów lub ujêcie pewnoœci wiary, z jak¹
penitent w spowiedzi powinien polegaæ na s³owie absolucji. Ale wszczêcie proce-
su heretyckiego przeciw Lutrowi, cenzurowanie szeregu jego pogl¹dów jako here-
tyckich, gorsz¹cych lub fa³szywych71  wi¹za³o siê jednoczeœnie z postawieniem
pewnych pytañ. Pierwsze z nich dotyczy³o autorytetów, na które mo¿na by siê
powo³aæ za lub przeciw takiemu os¹dowi, drugie odnosi³o siê do instancji, które w
takim przypadku by³yby kompetentne i relewantne w zakresie wydawania orze-
czeñ. W latach 1517 do 1521 kontrowersja pog³êbi³a siê z szalon¹ szybkoœci¹.
Z perspektywy czasu jawi siê ona jako rozwój, który jest zarazem tragiczny jak i
zawiniony.

357. Na pocz¹tku kontrowersji Luter jako autorytety, których nale¿y s³uchaæ w
sporach dogmatycznych, wymienia³ stale: Pismo œw., Ojców Koœcio³a i dekreta-
³y72 , przyjmuj¹c przy tym za³o¿enie, ¿e wzajemnie harmonizuj¹ ze sob¹ i ¿e nad-
rzêdn¹ pozycjê ma Pismo œw. Ale w trakcie sporu Luter coraz bardziej zaczyna³
dochodziæ do przekonania, ¿e wiele argumentów wytaczanych przeciwko niemu
na podstawie prawa kanonicznego nie mia³o przekonuj¹cego umocowania w Pi-
œmie œw. i ¿e ten deficyt chciano wyrównywaæ powo³ywaniem siê na autorytet
urzêdu nauczaj¹cego. Tak wiêc Luter podda³ w w¹tpliwoœæ tradycyjny porz¹dek
dotychczasowych autorytetów i w konsekwencji przedmiotem kontrowersji sta³y
siê tak¿e dla niego instancje nauczania. W kardynale Kajetanie spotka³ on osobi-
œcie w 1518 roku w Augsburgu reprezentanta urzêdu nauczaj¹cego. Podczas prze-
s³uchania przez kardyna³a apelowa³ od Ÿle poinformowanego do lepiej informo-

 70 Tam¿e.
71 Kompletna lista w: DS 1492.
72 WA 1; 647, 32n (Ad dialogum Silvestri Prieratis de potestate papae responsio; 1518): sine Scriptura,

sine patribus, sine Canonibus, denique sine ullis rationibus. WA 1; 648, 19n: Rogo, ubi hic Scriptura, patres
aut Canones sonant? WA 1; 648, 35: ex Scriptura, Patribus, Canonibus, rationibus. W swojej apelacji do pa-
pie¿a Luter zapewnia, ¿e nie chce niczego powiedzieæ i pomyœleæ: quod non in et ex sacris literis et ecclesia-
sticis patribus sacrisque Canonibus probari potest, i powo³uje siê na swoje rezolucje dotycz¹ce tez w sprawie
odpustów (WA 2; 32, 27-30 [Appellatio M. Lutheri a Caietano ad Papam; 1518] ).
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wanego papie¿a, czyni¹c to w oczekiwaniu, ¿e w g³osie papie¿a us³yszy g³os
Chrystusa73 .  Ale krótko potem, kiedy Luter móg³ zapoznaæ siê z listem zawieraj¹-
cym instrukcje papie¿a dla Kajetana74 , zaapelowa³ do innej instancji, w której ca³y
Koœció³, który siê nie myli, ma pos³uch – do Soboru75 .

358. Krótko po owym przes³uchaniu Lutra w Augsburgu papie¿ z pozycji urzê-
du nauczaj¹cego objaœni³ kwestiê odpustów76 . Poniewa¿ tekst nie dostarczy³ bi-
blijnych lub innych argumentów, Luter nie us³ysza³ w nim ani g³osu Chrystusa,
ani Koœcio³a. Wkrótce potem Luter zacz¹³ podnosiæ obiekcje egzegetyczne prze-
ciw biblijnemu uzasadnieniu prymatu papieskiego i zacz¹³ kwestionowaæ sposób,
w jaki jego przeciwnicy prezentowali autorytet papie¿a, mimo ¿e ten nie by³ jesz-
cze autorytatywnie zdefiniowany. Gdy papie¿ w bulli z 1520 za¿¹da³ od Lutra od-
wo³ania g³oszonych pogl¹dów, ten w odpowiedzi nazwa³ papie¿a „antychrystem”,
uzasadniaj¹c to tym, ¿e stawia siê on ponad S³owem Bo¿ym i ustanawia nowe ar-
tyku³y wiary77 .

359. Dla Lutra pozosta³a wówczas tylko mo¿liwoœæ odwo³ania siê do innej in-
stancji – soboru. Podczas dysputy lipskiej (1519) reprezentowa³ on pogl¹d, ¿e nie-
które potêpione przez Sobór w Konstancji zdania Jana Husa zosta³y odrzucone
nies³usznie. W sposób nieunikniony wi¹za³ siê z tym os¹d, ¿e tak¿e sobory mog¹
siê myliæ. Ewentualne podporz¹dkowanie siê decyzji soboru by³o dla Lutra do za-
akceptowania tylko pod warunkiem zbadania jej w konfrontacji z Pismem œw. Tak
wiêc Luter znalaz³ siê poniek¹d w pozycji jednostki w opozycji do Koœcio³a, gdy¿
z obu instancji, które tradycyjnie by³y upowa¿nione do przemawiania w imieniu
Koœcio³a, jedna, papie¿, ju¿ jednoznacznie odrzuci³a liczne jego wypowiedzi, pod-
czas gdy drug¹ instancjê, sobór, nie by³ on w stanie uznaæ bez zastrze¿eñ za osta-
tecznego sêdziego. Z drugiej strony coraz wiêcej ludzi podziela³o jego rozumienie
Ewangelii i przedstawiane przez niego argumenty, tak ¿e Luter nie by³ bynajmniej
osamotniony, lecz sta³ na czele wzrastaj¹cego ruchu.

360. W tym czasie kontrowersja osi¹gnê³a stadium, które nie gwarantowa³o
³atwego rozwi¹zania. Z perspektywy czasu i na podstawie Ÿróde³ mo¿na sobie jed-
nak wyobraziæ inny rozwój. W owym czasie nie istnia³o jeszcze w pe³ni jednolite
rozumienie norm chrzeœcijañskich. Pluralizm mo¿liwych koncepcji dawa³ wiêksze

73 M. Luther, Appellatio a Caietano, WA 2; 32, 25-27.
74 M. Luther, Acta Augustana (1518), WA 2, 23-25, 4.
75 Appellatio F. Martini Luther  ad Concilium  (28.11. 1518), WA 2, 36-40.
76 Dekret „Cum postquam” (9 XI 1518), DS 1447-1449.
77 Bulla, w której papie¿ Leon X za¿¹da³ od Lutra odwo³ania, to „Exsurge Domine” z 15 VI 1520, DS

1451-1492. Oskar¿enie Lutra, ¿e papie¿ jest „antychrystem”, zosta³o w miêdzyczasie jednoznacznie odwo³a-
ne przez luteranów.
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pole manewru ni¿ wynika³oby to z faktycznego przebiegu wydarzeñ. Wspólne
problemy i zadania, przed którymi sta³y obie strony, by³y szersze, a wspólnie po-
dzielane pogl¹dy rozleglejsze ni¿ wielu wspó³czeœnie ¿yj¹cych jest w stanie sobie
wyobraziæ.

361.  Wspólny obu stronom by³ pogl¹d, ¿e Pismo œw. jest normatywne dla na-
uczania koœcielnego. Spór toczy³ siê wokó³ precyzyjnej relacji miêdzy Koœcio³em
a Pismem œw. Konflikt rozgorza³  podczas dysputy lipskiej miêdzy Lutrem a Ec-
kem (1519) przy omawianiu kanonu wokó³ kwestii biblijnego uzasadnienia nauki
o czyœæcu78 . Luter podda³ w w¹tpliwoœæ, ¿e mo¿na znaleŸæ podstawy biblijne, któ-
re uzasadnia³yby naukê o czyœæcu. Tekst z 2 Ksiêgi Machabejskiej 12, 46 pocho-
dzi z ksiêgi nie nale¿¹cej do kanonu i z tego powodu nie by³ on dla Lutra w³aœci-
wym argumentem na rzecz istnienia czyœæca. Odnoœnie do wa¿noœci kanonicznej
Luter dokona³ wyraŸnego rozró¿nienia miêdzy ksiêgami kanonu hebrajskiego a
tymi pismami, które zosta³y przekazane tylko w Septuagincie. Zaprzeczy³ temu
Johannes Eck wskazuj¹c, ¿e Ksiêgi Machabejskie nie s¹ wprawdzie czêœci¹ kano-
nu hebrajskiego, ale Koœció³ przyj¹³ je do kanonu; powo³a³ siê przy tym na Augu-
styna79 . Luter odpowiedzia³ na to, ¿e Koœció³ nie mo¿e jakiejœ ksiêdze przypisaæ
wiêkszy autorytet, ni¿ ksiêga ta ma sama w sobie80 .

362. Swój sprzeciw wobec rozumienia Pisma œw. przez Lutra Eck sformu³owa³
w sposób pryncypialny: „Pismo nie jest autentyczne bez autorytetu Koœcio³a”81 .
Dotyczy to w pierwszym rzêdzie kanonicznoœci kanonu: Ksiêgi Pisma œw. s¹ ka-
noniczne na podstawie uznania przez Koœció³. Po drugie, jako konsekwencja, Ko-
œció³ jest w stanie daæ wi¹¿¹c¹ interpretacjê Pisma œw. i jest zobowi¹zany to czy-
niæ. Dla uzasadnienia tego zdania powo³a³ siê na czêsto cytowane s³owo Augusty-
na: „Nie uwierzy³bym Ewangelii, gdyby nie sk³oni³ mnie do tego autorytet
Koœcio³a”82 . Pozycja przeciwna Lutra powiada³a: Nawet gdy istnia³y decyzje Ko-
œcio³a w sprawie objêtoœci kanonu, to  te decyzje co do swojego sensu trzeba rozu-
mieæ jako os¹d, w którym Koœció³ stwierdzi³, ¿e pewne Pisma ukaza³y siê mu jako
S³owo Bo¿e i z tego powodu uzna³ je za pisma kanoniczne.

363. Reformacja luterañska zrezygnowa³a z ustanowienia pe³nej listy ksi¹g ka-
nonicznych. Jest to tym bardziej godne uwagi, ¿e  na pocz¹tku Formu³y Konkordii

78 Disputatio inter Ioannem Eccium et Martinum Lutherum (1519), WA 59; 525, 2866-549,3655.
79 WA 59; 528, 2958-2963. Por. Augustyn, De civitate dei XVIII, 36 (CSEL 40/2, 326).
80 WA 59, 529, 2985n.
81 J. Eck, Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525-1543)

(Corpus Catholicorum 34, hg. V. P. Fraenkel, Münster 1979), 27.
82 Augustyn, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5, 6 (CSEL 25/1, 197). Por. wy¿ej

nr 347.
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(Epitome) podkreœla siê, i¿ „jedyn¹ regu³¹ i norm¹, wed³ug której powinno siê
oceniaæ i os¹dzaæ wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie mo¿e to byæ
¿adna inna, jak tylko prorockie i apostolskie pisma Starego i Nowego Testamen-
tu”83 . Owa rezygnacja ma swoj¹ przyczynê w tym, ¿e dla kanonicznego i apo-
stolskiego charakteru Pism wed³ug Lutra miarodajne jest nie tyle (apostolskie)
autorstwo, ile raczej treœæ. Ksiêgi Pisma œw. zostaj¹ zintegrowane przez swoj¹
centraln¹ treœæ – Jezusa Chrystusa. Tote¿ os¹d Lutra brzmi: „Jeœli usuniesz
Chrystusa z Pisma Œwiêtego, to co wiêcej jeszcze w nim znajdziesz?”84 .
Wszystko w Piœmie œw. jest zorientowane na Chrystusa i poniewa¿ urzêdem
aposto³a jest g³oszenie Chrystusa, przeto    probierzem rangi apostolskiej po-
szczególnych pism jest pytanie, „czy zajmuj¹ siê Chrystusem lub nie”85 . Nie
sprawdza siê to w przypadku Listu Jakuba, który interpretuje tak¿e Abrahama w
sposób sprzeczny z nauk¹ o usprawiedliwieniu Paw³a86 . Pomimo to Luter – na
co warto zwróciæ uwagê – ze swoich bardzo krytycznych komentarzy odnoœnie
do Listu Jakuba nie wyci¹gn¹³ konsekwencji usuniêcia go z kanonu. Zmieni³
tylko kolejnoœæ ostatnich dziewiêciu ksi¹g Nowego Testamentu i przydzieli³ Li-
stowi Jakuba dalsze miejsce, bli¿ej koñca.

364. Reformatorzy nie potrzebowali specjalnego uzasadnienia dla uznania nor-
matywnoœci Pisma œw. w obu jêzykach staro¿ytnych. „Gdy¿ Bóg kaza³ celowo
napisaæ swoje Pismo w dwóch jêzykach, Stary Testament po hebrajsku, Nowy po
grecku. Jeœli zatem Bóg nie pogardza nimi, lecz wybra³ je przed wszystkimi inny-
mi jako swoje S³owo, przeto tak¿e my powinniœmy oddawaæ im honor przed
wszystkimi innymi jêzykami”87 . „Aczkolwiek Ewangelia przysz³a i stale przycho-
dzi przez Ducha Œwiêtego, to przecie¿ przysz³a ona za poœrednictwem jêzyków,
rozpowszechni³a siê tym sposobem  i tym sposobem musi byæ tak¿e zachowa-
na”88 . St¹d daje siê tak¿e wyjaœniæ pewna niejasnoœæ, któr¹ ludzie znajduj¹ w Pi-
œmie; tak wiêc „s¹dzili, ¿e Bo¿e S³owo jest z natury niejasne i pos³uguje siê  spe-
cjalnym sposobem mówienia. Ale nie dostrzegaj¹, ¿e ca³y niedostatek znajduje siê
po stronie jêzyków; gdybyœmy rozumieli jêzyki, wówczas nic nie brzmia³oby wy-
raŸniej ni¿ S³owo Bo¿e”89 . Teologia winna uczyæ siê swego sposobu mówienia o
Bogu ze s³ów, którymi pos³uguje siê sam Bóg, i w tym celu konieczna jest znajo-
moœæ jêzyków staro¿ytnych i w³aœciwe pos³ugiwanie siê tekstem oryginalnym.

83 Epitome, 1 (BSLK 767, 15-19). Cyt. za: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego…, s. 397.
84 Cyt. za: M. Luter, De Servo Arbitrio – O niewolnej woli, Œwiêtoch³owice 2002, s. 68.
85 WADB 7; 384,27 (Vorrede auf die Episteln Sanct Jacobi und Judas; 1522).
86 Por. WADB 7; 384, 9-18.
87 WA 15; 37, 18-22 (An die Ratherren aller Städte deutsches Lands, dass sie christliche Schulen au-

frichten und halten sollen; 1524).
88 WA 15; 37, 4-6.
89 WA 15; 41, 3-5.
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365. Pisma biblijne maj¹ zewnêtrzn¹ jasnoœæ, sens, który ka¿dy mo¿e poznaæ.
Niejasne miejsca w Piœmie mog¹ byæ rozjaœnione przez jasne miejsca. Do tego
konieczna jest znajomoœæ jêzyków i pos³ugiwanie siê odpowiednimi metodami fi-
lologicznymi. ¯eby jednak Pismo sta³o siê zrozumia³e w sercu, powoduj¹c w ten
sposób wewnêtrzn¹ jasnoœæ, to nie le¿y w mo¿liwoœciach cz³owieka, którego serce
jest zaciemnione; tutaj jest potrzebny Duch Œwiêty. Duch Œwiêty jest tym, który
otwiera, zachowuje i uwiarygodnia  Pismo œw. dla cz³owieka  jako S³owo Bo¿e.
Na podstawie swojej jasnoœci Pismo œw. mo¿e byæ zrozumia³e  samo przez siê i w
swoim Duchu. Nie ma byæ ono interpretowane wed³ug specyficznych idei czytel-
nika i jego w³asnego ducha. „Pamiêtaj, ¿e moc Pisma œw. polega na tym, ¿e nie
przemienia siê ona w tego, który je studiuje, lecz przemienia tego, który je mi³uje,
w siebie i swoje w³asne si³y”90 . Jedynie Pismo powinno panowaæ, w tym celu
musi byæ ono swoim w³asnym interpretatorem91 .

366.  To, ¿e Pismo œw. interpretuje samo siebie oznacza pod wzglêdem formal-
nym, ¿e teksty biblijne s¹ objaœniane i rozumiane przez teksty biblijne. Pod wzglê-
dem materialnym oznacza to, ¿e List do Rzymian jako „w³aœciwa czêœæ Nowego
Testamentu i najczystsza postaæ Ewangelii”92  rzuca œwiat³o na ca³e Pismo œw. i
jest jego sum¹. W ten sposób Luter artyku³uje to, do czego doszed³ w swoim re-
formatorskim poznaniu93 . Chodzi³o tu o interpretacjê Rz 1, 16n a w szczególnoœci
o zrozumienie pojêcia „sprawiedliwoœæ Bo¿a”. „Medytuj¹c dniem i noc¹” Luter
chcia³ dociec znaczenia tego zwrotu.  Dziêki ³asce Bo¿ej filologiczne odkrycie
sta³o siê jego udzia³em („zwraca³em uwagê na zwi¹zek miêdzy s³owami”). Ze-
wnêtrzna jasnoœæ, jak¹ tekst przez to uzyska³, ³¹czy³a siê dla niego z wewnêtrzn¹
jasnoœci¹, która wprowadzi³a go w now¹ relacjê z Bogiem, dziêki czemu ca³e Pi-
smo œw. uzyska³o nowe oblicze. To dominuj¹ce doœwiadczenie, w którym Pismo
œw. przez Ducha Œwiêtego sta³o siê podmiotem, pozwala zrozumieæ, co Luter ro-
zumie przez jasnoœæ i samointerpretacjê Pisma œw.

367.   Przekazywanie dalej Ewangelii poœwiadczonej w Piœmie œw. (w odró¿-
nieniu od Prawa) zachodzi zarówno we wspólnocie kultowej jak i indywidualnie
i osobiœcie. Tak dokonuje siê transmisja „g³ównego artyku³u nauki chrzeœcijañ-
skiej”94  – Christus pro me. W ten sposób urz¹d kaznodziejski staje siê urzêdem
nauczaj¹cym i odwrotnie, wszak docere oznacza dla Reformatorów „zwiasto-

90 WA 3; 397, 9-11 (Dictata super Psalterium zu Ps 68, 14; 1513-1516)
91 WA 7; 98, 40-99, 2 (Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X. novissimam dam-

natorum; 1520).
92 WADB 7; 2, 3-4 (Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer; 1522).
93 Por. WA 54; 185, 12-186; 24 (Vorrede zum ersten Bande der Gesamtausgaben seiner leteinischen

Schriften; 1545).
94 Por. WA 40/I; 168, 20-28 (Galaterkommentar zu Gal 2, 4n; 1535).
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waæ” i nauczaæ”. W kazaniu w imieniu Trójjedynego Boga, Bóg sam staje siê
obecny dla ludzkiego zbawienia; obdarza ludzi poznaniem samego siebie wraz z
ufnoœci¹ w Jego S³owo.  S³owo Bo¿e jest nauk¹, gdy¿ przynosi tym, którzy go
s³uchaj¹ i w nie wierz¹ konkretne treœci, które wywo³uj¹ w nich fundamentaln¹
przemianê. Integralnym momentem wiary jako ufnego polegania na obietnicy
Bo¿ej i trzymania siê Chrystusa jest akceptacja artyku³ów wiary95 . Tak wiêc
wiara jako zaufanie i wiara jako akceptacja nie znajduj¹ siê w opozycji do sie-
bie, lecz w wewnêtrznym zwi¹zku, gdy¿ artyku³y wiary zawieraj¹ zawsze pro
me i wskazuj¹ poza siebie na relacjê z Bogiem. Lecz relacja ta potrzebuje arty-
ku³ów wiary dla upewnienia siê, ¿e jest to relacja z prawdziwym a nie z fa³szy-
wym Bogiem. Nauka w os¹dzie Reformatorów jest tak wa¿na, gdy¿ w ich prze-
konaniu „jaka jest nauka, tak¹ jest te¿ wiara. Jeœli nauka jest prawid³owa, prawi-
d³owa jest tak¿e wiara, jest ona fa³szywa i zatruta, wówczas mamy tak¿e do
czynienia z fa³szyw¹, martw¹ wiar¹”96 . Tote¿ do zadañ pos³ugi pastoralnej nale-
¿y nie tylko „wypasanie”, lecz tak¿e ochrona przez wskazywanie na heretyckie
b³êdy97 .

368. Do pozostawania Koœcio³a w prawdzie nale¿y tak¿e codzienny indywi-
dualny kontakt z Pismem œw. Luter wymienia w tym celu trzy regu³y, które
„wskazuj¹ tobie w³aœciwy sposób studiowania teologii”: oratio (modlitwa), me-
ditatio (medytacja) i tentatio (pokusa)98 .  Poniewa¿ Pismo œw. jest ksiêg¹, która
uczy o ¿yciu wiecznym, otwiera siê ono na poznanie serca tylko wówczas, gdy
Duch Œwiêty cz³owieka oœwieca i prowadzi. Dlatego proœba o Ducha Œwiêtego
(oratio) znajduje siê zawsze na pocz¹tku uwa¿nego, stale powtarzanego czyta-
nia (meditatio). Ale to, co czytamy, jest czêsto sprzeczne z tym, co spotykamy w
¿yciu i doœwiadczeniu, i tak rodzi siê pokusa (tentatio) negowania s³ów Pisma
œw. Lecz w³aœnie doœwiadczenie winy i grzechu zwi¹zane z oskar¿eniem ze stro-
ny Prawa Bo¿ego, jak te¿ doœwiadczenie skrytoœci Boga poœród przeciwnoœci
¿ycia s¹ tym, co wprowadzaj¹ wierz¹cych g³êbiej w rozumienie Pisma œw. i po-
zwalaj¹ doœwiadczyæ niezawodnoœæ tego S³owa. W takiej medytacji Pisma œw.
udzia³em wierz¹cych staje siê doœwiadczenie, ¿e Pismo jest interpretowane nie
tylko przez nich, lecz ¿e samo Pismo staje siê aktywnym podmiotem interpreta-
cji. Pismo interpretuje swoich interpretatorów. Jest to interpretacja Pisma, z któ-
rej wy³ania siê nauka, która nie jest nasz¹, lecz nauk¹ Boga.

 95 Por. WA 40/II; 27, 14-16 (Galaterkommentar zu Gal 5, 5; 1535).
96 WA 24; 207, 21-23 (Predigten über das erste Buch Mose – über Gen 9; 1527).
97 WA 25; 29, 1n (Vorlesung über die Briefe an Titus und Philemon, zu Tit 1, 9n; 1527).
98 WA 50; 658, 29 – 660, 30 (Vorrede zum 1. Bande der Wittenberger Ausgabe der deutschen Schriften;

1539).
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369. Ka¿da nauka koœcielna jako wyraŸne przedstawienie treœci wiary we w³a-
œciwych formach jêzyka, takich jak katechizmy, wyznanie wiary lub teologiczne
twierdzenie, musi mieæ bezpoœrednio lub poœrednio oparcie w Piœmie Œwiêtym.
Luter podkreœla: „Nauka ma byæ nic tylko  Pismem”99 . Widzimy to na przyk³adzie
katechizmu. W trzech czêœciach – Credo, Ojcze nasz i Dekalogu – jest „wszystko,
co Pismo zawiera i zawsze powinno byæ g³oszone, tak¿e wszystko, co chrzeœcija-
nin powinien wiedzieæ, poj¹æ gruntownie w ca³ym jego bogactwie”100 . Te czêœci
winny byæ codziennie przedmiotem nauki i æwiczeñ, i tak¿e tutaj, jak w obcowa-
niu z Bibli¹, mo¿na poczyniæ doœwiadczenie: „to przecie¿ przynosi wiele po¿ytku
i korzyœci, gdy siê katechizm codziennie czyta i roztrz¹sa w myœlach i w mowie,
zw³aszcza ¿e Duch Œwiêty jest obecny przy takim czytaniu, mówieniu i myœle-
niu…”101 . Jest to wa¿ne tym bardziej, ¿e „sam Bóg nie wstydzi siê nauczaæ tych
rzeczy codziennie i nie umie niczego lepszego uczyæ, jak zawsze jednego i tego
samego, nic nowego ani innego nie przerabia, a wszyscy œwiêci nie znaj¹ nic lep-
szego ani innego do nauki i nie mog¹ siê tego wyuczyæ”102 . Jak w przypadku Pi-
sma, tak i Katechizmu istnieje wspólnotowy i osobisty wymiar obcowania: pierw-
szy w kazaniach katechetycznych i æwiczeniach prowadzonych przez ojca rodzi-
ny, drugi w medytacji indywidualnej. Katechizmy Lutra sta³y siê ksiêgami
wykorzystywanymi w publicznym nabo¿eñstwie i pobo¿noœci prywatnej. Przez
przyjêcie ich do Ksiêgi Zgody w 1580 r. uzyska³y najwy¿szy stopieñ autorytetu
doktrynalnego.

370.  Koœció³ w swoim nauczaniu mo¿e tylko uwydatniæ, co Pismo œw. zawie-
ra. Chodzi tu o apostolski charakter Koœcio³a. Po Chrystusie, nie ma autorytetu
porównywalnego z aposto³ami i prorokami. Tote¿ nastêpcy aposto³ów swoje nauki
i stwierdzenia mog¹ przedstawiaæ tylko w zgodzie z autorytetem aposto³ów. Dla-
tego Koœció³ nie mo¿e tworzyæ nowych artyku³ów wiary, w swoim nauczaniu
mo¿e ukazywaæ tylko to, czym jest doctrina Pisma i broniæ jej przed b³êdami.
Wtedy jednak mo¿e i musi powiedzieæ: „Ta doktryna nie jest nasza, lecz Boga”103 .
Gdy Luter nauce ludzkiej przeciwstawia S³owo Bo¿e, nie jest to równoznaczne ze
stosowanym dzisiaj rozró¿nieniem miêdzy Bo¿ym i ludzkim dyskursem. „Ludz-
kiej doktryny nie strofujemy dlatego, ¿e zosta³a wypowiedziana przez ludzi, lecz
¿e mamy tu do czynienia z k³amstwami i bluŸnierstwami przeciw Pismu œw., które
choæ pisane przez ludzi, to jednak  pochodzi nie z nich samych, lecz z Boga”104 .

99 WA 10/I/1; 605, 7n (Kirchenpostille, 1522).
100 WA 7; 204, 9-11 (D.M.L. Eine kurze Form des Glaubens. Eine kurze Form des Vaterunsers; 1520).
101 M. Luter, Du¿y Katechizm, Przedmowa (BSLK 549, 6-10). Cyt. za: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Lu-

terañskiego…, s. 58.
102 Tam¿e, s. 59.
103 WA 20; 300, 18 (Predigt Am Sonntag Judika; 1526)
104 WA 10/II; 92, 4-7 (Von Menschenlehre zu meiden; 1522).
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W odniesieniu do soboru oznacza to: to, czy rzeczywiœcie jest zgromadzony w
Duchu  i reprezentuje Koœció³ w taki sposób, ¿e ten jako ca³oœæ przemawia w nim,
pokazuje siê w tym, ¿e ocenia i przemawia na podstawie Pisma œw. Autorytet so-
boru nie wyprowadza siê z tego, ¿e wed³ug jego samozrozumienia zosta³ zwo³any
prawowicie w Duchu Œwiêtym. W Duchu jest on zgromadzony tylko wówczas,
gdy pod¹¿aj¹c za autorytetem aposto³ów nie kieruje siê w³asnymi ideami, lecz
analogi¹ wiary105 .

371. Ojcowie Koœcio³a jako norma nie staj¹ siê bynajmniej zbêdni. Wprawdzie
nie s¹ oni samodzielnym lub uzupe³niaj¹cym Ÿród³em doktryny; nie jest to ju¿
mo¿liwe ze wzglêdu na polifonicznoœæ i czêœciow¹ sprzecznoœæ ich œwiadectwa.
Ale przez powo³ywanie siê na nich Reformatorzy pokazuj¹ dobitnie, ¿e ich na-
uczanie nie jest nowe, lecz zgodne z Pismem œw., tak jak je rozumieli i interpreto-
wali Ojcowie Koœcio³a. Luter stwierdzi³, ¿e opublikowa³ trzy staro¿ytne wyznania
wiary, aby pokazaæ, i¿ „trzymam siê prawowiernego Koœcio³a chrzeœcijañskie-
go”106 , bêd¹cego w zgodzie z ca³ym chrzeœcijañstwem. W Confessio Augustana i
Apologii Melanchton powo³uje siê stale na starokoœcielne dogmaty i Ojców Ko-
œcio³a.

372. Wizytacja przeprowadzana od 1527 w Saksonii elektorskiej pokazuje,
jak powa¿nie Reformatorzy potraktowali przekazywanie w³aœciwej doktryny. W
Unterricht der Visitatoren wa¿ne elementy doktryny chrzeœcijañskiej przedsta-
wione zosta³y z praktyczn¹ intencj¹ instruowania i egzaminowania duchownych.
Wprowadzony zosta³ urz¹d superintendenta, który mia³ sprawowaæ nadzór nad
nauczaniem i ¿yciem w zborach dzia³aj¹cych na jakimœ obszarze i egzaminowaæ
kandydatów na urz¹d duchownego. Zauwa¿ono bowiem, ile dobrego lub z³ego
mo¿na oczekiwaæ od kompetentnych lub niekompetentnych kaznodziejów. Tak
powsta³ regionalny urz¹d nadzoru z zadaniami biskupimi, którego g³ównym za-
daniem by³o troszczenie siê o to, aby zbory na ich obszarze pozosta³y w praw-
dzie107 .

373. Odpowiedzialnoœæ za pozostawanie w prawdzie nie spoczywa jednak wy-
³¹cznie na superintendencie, lecz oczywiœcie tak¿e na pastorach i pozosta³ych
cz³onkach wspólnoty. Wspólnotê chrzeœcijañsk¹ poznaje siê po tym, ¿e w niej
Ewangelia jest g³oszona w sposób czysty a sakramenty s¹ udzielane zgodnie z ich
ustanowieniem. To nie mo¿e pozostawaæ bez owoców, gdy¿ taka wspólnota jest

 105 Por. 39/I; 186, 18-22 (Die Disputation de potestate Concilii; 1536).
106 WA 50; 262, 8n (Die drei Symbola oder Bekenntnis des Glaubens Christi; 1538).
107 Por. WA; 26, 235, 6-39 (Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum zu Sachsen;

1528).
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przyzwyczajona do g³osu swojego Pana i potrafi go odró¿niæ od innych g³osów,
co te¿ oznacza, ¿e posiada zdolnoœæ odró¿niania nauki prawdziwej od fa³szy-
wej108 . To jednak ma miejsce tylko wówczas, gdy ukszta³towana jest u chrzeœcijan
zdolnoœæ s³uchu i gdy oni przez kazanie i katechezê, przez osobist¹ medytacjê Pi-
sma œw. i katechizmu staj¹ siê zdolni do ocen doktrynalnych.

374.  Szczególne znaczenie dla pozostania Koœcio³ów luterañskich w prawdzie
mia³y wyznania wiary, takie jak Konfesja Augsburska czy Ma³y Katechizm, a tak-
¿e inne, które wesz³y w sk³ad Ksiêgi Zgody. Bardzo wczeœnie zosta³y one w³¹czo-
ne do porz¹dków koœcielnych; osoby sprawuj¹ce urz¹d koœcielny podczas ordyna-
cji, w przesz³oœci i teraŸniejszoœci, zobowi¹zuj¹ siê, ¿e w pe³nionej s³u¿bie bêd¹
kierowaæ siê normami zawartymi w tych wyznaniach. Ksiêga Zgody stwierdza, ¿e
Pismo Œwiête jest jedyn¹ regu³¹ i norm¹ (unica regula et norma) doktryny, pod-
czas gdy trzy starokoœcielne wyznania wiary wraz z Konfesj¹ Augsbursk¹ i inny-
mi dokumentami doktrynalnymi tworz¹ normê podporz¹dkowan¹ normie Pisma
œw. Ma ona „dobre oparcie w S³owie Bo¿ym”, dlatego kieruj¹c siê ni¹ mo¿na od-
ró¿niæ prawdziwe nauczanie od fa³szywego109 .

375. To, ¿e Koœció³ pozostaje w prawdzie, jest od pocz¹tku do koñca Bo¿ym
dzie³em. „Gdy Bóg nas opuszcza  i pozostawia nas samym sobie, nasza m¹droœæ,
nasza wiedza itd. staj¹ siê niczym. Jeœli On sam nie zachowuje nas stale, wówczas
nieu¿yteczny staje siê najwy¿szy stopieñ poznania, najwy¿szej próby teologia”110 .
Reformatorzy byli pewni, ¿e Trójjedyny Bóg po³o¿y³ fundament i stale dzia³a w
Koœciele, tote¿ byli w stanie przydzieliæ ludzkiej inicjatywie w zakresie zwiasto-
wania, nauczania, medytowania i wyznawania w³aœciwe miejsce ze wzglêdu na
pozostawanie Koœcio³a w prawdzie.

4.4.2. Urz¹d nauczania w Koœcio³ach luterañskich

376. Koœcio³y luterañskie nie znaj¹ urzêdu nauczycielskiego w znaczeniu in-
stytucji wewn¹trz wspólnoty Koœcio³a, w której szczególna grupa osób na podsta-
wie swojej przynale¿noœci do kolegium biskupów jest upowa¿niona w sprawie
treœci objawienia Bo¿ego wydawaæ wi¹¿¹ce, a w pewnych sytuacjach ostateczne
opinie i rozstrzygaæ kwestie sporne. Mimo to doktryna odgrywa w Koœcio³ach lu-

108 Por. WA 11; 408-411 (Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle
Lehren zu urteilen…; 1523).

109 Formu³a Konkordii (BSLK 759, 31-34). Polski przek³ad w: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskie-
go…, s. 398.

110 WA 40/I; 205, 23-25 (Galaterkommentar zu Gal 2, 13; 1535).
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terañskich du¿¹ rolê. Oczywiœcie miêdzy tymi Koœcio³ami a tak¿e w ich obrêbie
istniej¹ ró¿nice co do tego, jak doktryna jest rozumiana i jaka ranga przys³uguje
jej w Koœciele; podobnie istniej¹ ró¿nice co do kwestii, jakie normatywne teksty
obok Pisma œw. i jakie instancje odgrywaj¹ rolê w procesie nauczania i na czym
ich  rola ka¿dorazowo polega. Mimo to na temat tego, co mo¿na by nazwaæ „po-
s³ug¹ nauczania” w Koœcio³ach luterañskich, da siê powiedzieæ, co nastêpuje.

377. Pismo Œwiête jest normatywn¹ dokumentacj¹ Ewangelii apostolskiej i tym
samym stanowi normê wszelkiej doktryny, zwiastowania i sprawowania sakra-
mentów oraz wszelkiej aktywnoœci koœcielnej, któr¹ nazwaæ mo¿na aktywnoœci¹
apostolsk¹.

378. Zwiastowanie Ewangelii za pomoc¹ S³owa i Sakramentu, które odbywa
siê w mocy Ducha, uobecnia ludziom Ewangeliê a wraz z ni¹ Chrystusa. W tym
wydarzeniu Duch Œwiêty otwiera ludziom Ewangeliê jako przynosz¹c¹ im zba-
wienie prawdê o Bogu i cz³owieku, wzbudzaj¹c tym samym w nich wiarê w
Ewangeliê  Jezusa Chrystusa.   Tak wiêc wiara i Koœció³ s¹ oparte na Jezusie
Chrystusie. To zwiastowanie w ramach nabo¿eñstwa jest fundamentalnym wyda-
rzeniem nauczania.

379. Duch Œwiêty otwiera serca ludzi na prawdê zwiastowanej Ewangelii, On
jest równie¿ tym, który zachowuje ludzi w tej prawdzie. A mimo to Duch Œwiê-
ty pos³uguje siê prawid³ow¹ nauk¹ Ewangelii i w³aœciw¹ administracj¹ sakra-
mentów, chc¹c by ludzie uzmys³owili sobie prawdê S³owa Bo¿ego. W ten spo-
sób stwarza i zachowuje nasz¹ wiarê w Boga.  Fa³szywa nauka i fa³szywe spra-
wowanie sakramentów s¹ przeszkodami dla dzia³ania Ducha Œwiêtego. To
wyjaœnia gwa³towny charakter sporu w okresie Reformacji w sprawie w³aœciwej
doktryny i w³aœciwego sprawowania sakramentów, to nastawienie nie uleg³o
zmianie do dnia dzisiejszego. Oczywiœcie wszelkie ludzkie nauczanie mo¿e byæ
w³aœciwe tylko wówczas, gdy odbywa siê w zasiêgu dzia³ania Ducha Œwiêtego i
w ufnoœci wobec Jego osoby.

380. Nauczanie chrzeœcijañskie jest bezpoœrednio lub poœrednio interpretacj¹
Pisma Œwiêtego, chocia¿ do dnia dzisiejszego jest ono czêsto interpretowane w
sposób zró¿nicowany, a nawet przeciwstawny. Prowadzi³o to czêsto do sporu.
Koœció³ stale na nowo podejmowa³ próby jego za¿egnania, w tym celu szuka³
konsensu w interpretacji Pisma œw. i stara³ siê go wyraziæ w wyznaniu wiary, na-
daj¹c mu w ten sposób wi¹¿¹cy charakter. Oczywiœcie nie rzadko prowadzi³o to
do nowych kontrowersji i wyznania wiary  niekiedy dopiero po d³u¿szych polemi-
kach zyskiwa³y uznanie szerokich krêgów. Dla wielu Koœcio³ów luterañskich wi¹-
¿¹cy charakter maj¹ wyznania i pisma wyznaniowe zawarte w Ksiêdze Zgody,
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wszystkie Koœcio³y zrzeszone w Œwiatowej Federacji Luterañskiej zobowi¹zuj¹
siê w ka¿dym razie do tego, ¿e „w trzech ekumenicznych wyznaniach wiary i w
wyznaniach Koœcio³a luterañskiego, zw³aszcza w niezmienionej Konfesji Augs-
burskiej i w Ma³ym Katechizmie Marcina Lutra” widz¹ „w³aœciw¹ interpretacjê
S³owa Bo¿ego”111 .

381. Nauczanie chrzeœcijañskie obejmuje tak¿e odrzucanie nauk, które zaciem-
niaj¹ Ewangeliê lub nawet kieruj¹ wiarê w stronê „innej ewangelii” (Ga 1, 6-9).
Ma siê to jednak odbywaæ „bez u¿ycia si³y ludzkiej, lecz s³owem”112  i bez
uszczerbku dla tych, którzy ponosz¹ winê. „Palenie heretyków uwa¿amy za
sprzeczne z wol¹ Ducha Œwiêtego”113 . Godne ubolewania jest to, ¿e stany luterañ-
skie w okresie Reformacji nie zawsze trzyma³y siê tej zasady.

382. Dla luteranów nauka o usprawiedliwieniu od samego pocz¹tku pe³ni³a
szczególn¹ rolê w ramach ca³ego nauczania chrzeœcijañskiego, poniewa¿ wskazy-
wa³a na w³aœciw¹ relacjê miêdzy usprawiedliwiaj¹cym Bogiem i grzesznym cz³o-
wiekiem. Nauka o usprawiedliwieniu stwierdza jasno, ¿e Chrystus jest jedynym po-
œrednikiem zbawienia i ¿e usprawiedliwienie staje siê udzia³em grzesznika jedynie z
³aski i jest przyjmowane przez niego jedynie w wierze. Nauka o usprawiedliwieniu
zawiera trynitarne i chrystologiczne wyznanie wiary Koœcio³a, orientuj¹c je ku
zbawczemu spotkaniu Boga z cz³owiekiem: „Bóg odda³ siê nam wszystkim zupe³-
nie, z wszystkim, czym jest i co ma”114 . Bóg Ojciec pos³a³ Jezusa Chrystusa, swoje-
go Syna do œwiata, aby ten w swojej inkarnacji, cierpieniu, œmierci i zmartwych-
wstaniu sta³ siê zbawieniem wszystkich ludzi. Ale Duch Œwiêty jest tym, który
uobecnia ludziom osobê i dzie³o Jezusa Chrystusa w taki sposób, ¿e dostêpuj¹ zba-
wienia;  jednoczeœnie powstaje i zachowany zostaje  Koœció³ dziêki s³yszalnemu i
widzialnemu  S³owu obietnicy, za poœrednictwem którego Duch wzbudza wiarê.
Katolicy i luteranie powiadaj¹ wspólnie: nauka o usprawiedliwieniu „jest mierni-
kiem lub probierzem wiary chrzeœcijañskiej. ¯adna nauka nie mo¿e byæ sprzeczna z
tym kryterium”115 . Nauka o usprawiedliwieniu nie tylko wszelk¹ chrzeœcijañsk¹
naukê, ale i „praktykê Koœcio³a chce skupiaæ nieustannie wokó³ Chrystusa” (WD
18). Wszystkie Koœcio³y musz¹ zadaæ sobie samokrytyczne pytanie, czy ich nauka,
zwiastowanie i wszelkie formy ich praktyki s¹ zgodne z istot¹, wol¹ i dzia³aniem
Trójjedynego Boga, tak jak to wyra¿a nauka o usprawiedliwieniu.

111 Konstytucja Œwiatowej Federacji Luterañskiej, art. II: baza doktrynalna (1990).
112 Konfesja Augsburska, art. 28 („sine vi humana, sed verbo”). Cyt. za Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a

Luterañskiego…, s. 160.
113 Por. WA 1; 624, 35-625, 5 (Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute; 1518).
114 WA 26; 505, 38n (Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis; 1528). Por. tak¿e: WA 26; 505, 38-507, 16.
115 Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Aneks do Oficjalnego wspólnego oœwiad-

czenia, nr 3, w: Deklaracja o usprawiedliwieniu…, s. 74.
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383. Publiczne nauczanie jest specyficznym zadaniem urzêdu z mocy ordyna-
cji. Poniewa¿ dzia³alnoœæ tego urzêdu zmierza do umo¿liwienia kap³añstwa
wszystkich wierz¹cych i rozwiniêcia ich zdolnoœci os¹du, przeto w konsekwen-
cji ordynacja nie mo¿e oznaczaæ monopolu w zakresie chrzeœcijañskiego pozna-
nia prawdy. Pos³uga nauczania jest postrzegana raczej jako  kooperacja ró¿nych
i zró¿nicowanych podmiotów; istotn¹ rolê odgrywa tutaj odpowiedzialnoœæ nie-
ordynowanych osób za nauczanie. Rzecz jasna – podobnie jak osoby ordynowa-
ne – s¹ one zobowi¹zane do uzasadnienia swoich wypowiedzi dotycz¹cych dok-
tryny, i to w oparciu o argumenty wyprowadzane z Pisma œw. W ten sposób
urz¹d i wspólnota (zbór) znajduj¹ siê w relacji wzajemnej odpowiedzialnoœci za
doktrynê.

384. Biskupi wype³niaj¹ zadanie publicznego nauczania w wymiarze ponadlo-
kalnym; w szczególnej mierze jest im powierzona pos³uga na rzecz jednoœci Ko-
œcio³a i jego nauki. Wype³niaj¹ tê pos³ugê przez w³asne zwiastowanie i ustosunko-
wywanie siê do kwestii doktrynalnych, jak równie¿ przez swoj¹ szczególn¹
wspó³odpowiedzialnoœæ za poprawne nauczanie ksiê¿y. Ponadlokalna odpowie-
dzialnoœæ za poprawne nauczanie (episkope) pod wzglêdem synchronicznym i dia-
chronicznym jest konieczna dla Koœcio³a i jego pozostawanie w prawdzie, przy
czym w Koœcio³ach luterañskich mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. W wiêkszoœci Ko-
œcio³ów tej tradycji biskupi lub prezydenci koœcielni wype³niaj¹ to zadanie we
wspó³pracy z synodem, którego cz³onkami s¹ tak¿e osoby nieordynowane. Osoby
pe³ni¹ce pos³ugê episkope przez egzaminowanie kandydatów przed ordynacj¹,
przez sam akt ordynacji i przez wizytacje ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za przekazy-
wanie nauki z pokolenia na pokolenie. Natomiast przez kontakt ze sprawuj¹cymi
pos³ugê episkope w innych Koœcio³ach ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za jednoœæ i
katolickoœæ nauczania w epoce, w której przysz³o im ¿yæ i dzia³aæ. Podczas ordy-
nacji ksiê¿a zobowi¹zuj¹ siê do nauczania zgodnego z Pismem œw. i jego interpre-
tacj¹ w ksiêgach wyznaniowych Reformacji. Wed³ug tych kryteriów mog¹ byæ oni
oceniani. W przypadku, gdy osoby sprawuj¹ce urz¹d publicznie i uparcie g³osz¹
pogl¹dy sprzeczne z Pismem œw. i luterañskimi pismami wyznaniowymi, wiele
Koœcio³ów luterañskich przeprowadza tzw. doktrynalny proces dyscyplinarny, któ-
ry – po d³ugotrwa³ym badaniu i stwierdzeniu odchyleñ doktrynalnych – mo¿e pro-
wadziæ do utraty urzêdu i praw uzyskanych w wyniku ordynacji.

385. Teologia ma decyduj¹ce znaczenie dla pos³ugi nauczania w jej ró¿nych
formach jako metodyczna refleksja nad usprawiedliwiaj¹cym Bogiem i grzesznym
cz³owiekiem oraz nad wszystkim, co z tej perspektywy jest do powiedzenia na te-
mat Boga, cz³owieka i œwiata. W teologii decyduj¹ce znaczenia ma S³owo Bo¿e i
wiara.  Teologia rozwa¿a fundamentaln¹ relacjê wiary wobec Pisma œw., próbuj¹c
przez podejmowanie stale nowych wysi³ków, za pomoc¹ nowego formu³owania
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problemów i nowych metod uj¹æ sens pism kanonicznych. Teologia czyni to w
kontekœcie wi¹¿¹cej interpretacji Pisma œw. danej w koœcielnych wyznaniach wia-
ry i przez respekt wobec historii Koœcio³a, która jest tak¿e histori¹ interpretacji
Pisma œw. Teologia prezentuje treœæ doktryny w sposób uporz¹dkowany i w relacji
do zagadnieñ, intuicji i metod  ka¿dorazowej epoki oraz jej pojmowania rozumu i
wiedzy. Swoje poznanie odnosi ona do elementarnych czynnoœci Koœcio³a w na-
bo¿eñstwie, œwiadectwie i s³u¿bie i w ten sposób do pastoralnego przywództwa
zborów i Koœcio³a. Ze wzglêdu na swoje odniesienie do w³asnej epoki i kontekstu
teologia ma charakter innowacyjny. Tylko dziêki temu Koœció³ jest w stanie „roz-
liczyæ siê z nadziei”, która w nim jest (por. 1 P 3, 15). Teologia rozwija nowe per-
spektywy, które mog¹ staæ tak¿e przyczyn¹ powstania konfliktów, ale jest ona za-
razem miejscem i poœrednikiem w przezwyciê¿aniu konfliktów.

386. Poniewa¿ Pismo œw. potrzebuje interpretacji, przeto zwyk³e cytowanie
fragmentów biblijnych nie wystarcza do wykazania, ¿e jakieœ nauczanie lub prak-
tyka s¹ rzeczywiœcie zgodne z Pismem œw. Wobec ró¿ni¹cych siê i czêœciowo
sprzecznych interpretacji Koœcio³y musz¹ stale na nowo szukaæ konsensu w rozu-
mieniu Pisma œw. i ustalaniu jego relacji z wyznaniami wiary. Podobnie wyznania
wiary, które s¹ wyrazem konsensu, do którego dosz³y wczeœniejsze pokolenia w
interpretacji Pisma œw., potrzebuj¹ interpretacji, i tak¿e tutaj trzeba stale na nowo
d¹¿yæ do zgody. Na swojej drodze poprzez epoki Koœcio³om chodzi stale o prze-
kazywanie œwiadectwa Pisma œw., o jego recepcjê w nowych sytuacjach i dalsze
przekazywanie w odnowionej formie.

387. Trzeba dodaæ, ¿e ró¿norodnoœæ interpretacji i wyjaœnieñ ma swoj¹ nie-
zbêdn¹ i uprawnion¹  pozycjê w zale¿noœci od ró¿nych miejsc i epok, podmiotów
i kontekstów. Pos³uga nauczania w Koœcio³ach luterañskich ma umo¿liwiæ tak¹
ró¿norodnoœæ i zachêcaæ do niej, i jednoczeœnie z nale¿n¹ starannoœci¹ i energi¹
ma baczyæ na to, by w tej ró¿norodnoœci zachowane zosta³o to co wspólne i co
wi¹¿e. Ró¿norodnoœæ, w której nie mo¿na ju¿ rozpoznaæ jednoœci doktrynalnej,
jest sprzeczna z jednoœci¹ Koœcio³a Jezusa Chrystusa (por. Ef 4, 3-6). Jednak z
drugiej strony próba ustanowienia uniformizmu doktrynalnego, wykluczaj¹ca wie-
loœæ pogl¹dów, jest sprzeczna z ró¿norodnoœci¹ cz³onków w Ciele Chrystusa i ich
charyzmatów.   Pos³uga nauczania ma s³u¿yæ absolutnemu priorytetowi S³owa
Bo¿ego we wszystkim, co dzieje siê w Koœciele. Dlatego ma ona z jednej strony
troszczyæ siê o to, ¿eby Ewangelia apostolska w ró¿norodnoœci podmiotów i w
ró¿nych kontekstach by³a s³yszana, przyjmowana, rozumiana i prze¿ywana. Z dru-
giej strony ma ona troszczyæ siê o to, ¿eby prawda Ewangelii nie uleg³a spaczeniu
z powodu subiektywizmu jej s³uchaczy i czytelników oraz odpowiedniego kontek-
stu. To wszystko mo¿e nast¹piæ tylko wskutek wyraŸnej œwiadomoœci obcoœci
S³owa o Krzy¿u wobec wszystkich warunków ¿ycia i rozumienia, które s¹ natural-
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nym œrodowiskiem cz³owieka. Tak¿e wierz¹cy i osoby pe³ni¹ce urz¹d koœcielny
nie s¹ wolni od niebezpieczeñstwa rozwodnienia tego niebezpieczeñstwa przez
dostosowanie go do warunków tego œwiata. Pos³uga nauczania musi byæ w stanie
przy interpretacji Pisma œw. w zmiennych kontekstach umieæ przekonuj¹co roz-
ró¿niaæ miêdzy  uprawnion¹ ró¿norodnoœci¹ a niezbêdnym konsensem, jak rów-
nie¿ odnieœæ wzajemnie do siebie te oba czynniki. Jak dalece uda siê ten cel osi¹-
gn¹æ, tak dalece nauczanie zyska autorytet   i bêdzie  s³u¿yæ jednoœci i katolicko-
œci Koœcio³a.

388.  Urz¹d nadzoru (episkopé), który kompetencjami wykracza poza zbór lo-
kalny, jest eklezjologicznie konieczny. W Koœcio³ach luterañskich jest on zin-
stytucjonalizowany i praktykowany. Powstaje jednak pytanie, czy urz¹d ten ma
byæ sprawowany tylko w ramach pojedynczych Koœcio³ów luterañskich. Poje-
dyncze Koœcio³y luterañskie s¹ Koœcio³ami samodzielnymi, samodzielnymi tak-
¿e w podejmowaniu kwestii doktrynalnych. Nie ma jednak ¿adnych przekonuj¹-
cych argumentów teologicznych, dlaczego eklezjalnie konieczny episkopé mia³-
by mieæ tylko strukturê regionaln¹. Fakty i czynniki historyczne nie powinny
byæ podnoszone do rangi argumentów teologicznych. Wgl¹d w prawdê Ewange-
lii, który uzyskali Reformatorzy luterañscy i który zosta³ wyeksponowany w ar-
tyku³ach 1-21 Konfesji Augsburskiej, jest wyznaniem wiary, które ³¹czy Koœcio-
³y luterañskie. Ze wzglêdu na to winna byæ mo¿liwa wzajemna i wspólna odpo-
wiedzialnoœæ wszystkich Koœcio³ów luterañskich za ich doktrynê oraz
postrzegana jako ich wa¿ne zadanie. Jeœli „zgodnoœæ w nauce Ewangelii i udzie-
laniu sakramentów” (consentire de doctrina ewangelii et de administratione sa-
cramentorum, CA 7) umo¿liwia wspólnotê Koœcio³ów luterañskich, to w realiza-
cji tej doktryny winna istnieæ wspólnota, w ka¿dym razie w znaczeniu wzajem-
nej odpowiedzialnoœci i regularnych wspólnych konsultacji w kwestiach
doktrynalnych. Jeœli pos³uga nauczania w tym znaczeniu bêdzie praktykowana
w szerszym obszarze ni¿ obszar pojedynczego Koœcio³a, wówczas pomo¿e to w
relatywizowaniu problemów i perspektyw partykularnych oraz w powa¿nym po-
traktowaniu odmiennych opcji wystêpuj¹cych w innych Koœcio³ach. Œwiatowa
Federacja Luterañska wielokrotnie podejmowa³a siê tego zadania i z upowa¿nie-
nia Koœcio³ów cz³onkowskich wypracowywa³a wspóln¹ opiniê w kwestiach
doktrynalnych. Jednym z przyk³adów mo¿e byæ uchwa³a Zgromadzenia Ogólne-
go ŒFL w Budapeszcie w 1984 r., dotycz¹ca zawieszenia cz³onkostwa bia³ych
Koœcio³ów z Afryki po³udniowej, które nie zerwa³y z podzia³em Koœcio³a z
przyczyn rasowych i nie potêpi³y jednoznacznie systemu apartheidu. Innym
przyk³adem jest Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, któ-
ra zosta³a podpisana w Augsburgu w 1999 roku przez reprezentantów ŒFL i
Koœcio³a Rzymskokatolickiego, po d³ugotrwa³ym procesie konsultacji i decyzji
w Koœcio³ach luterañskich. Tak wiêc œwiatowa wspólnota luterañska dysponuje
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rzeczywistym instrumentem do podejmowania wspólnych wypowiedzi doktry-
nalnych.

389. Z tego, co powiedziano (wy¿ej nr 383-385 i 388) wynika, ¿e pos³uga na-
uczania w Koœcio³ach luterañskich dokonuje siê przez wspó³pracê wielu ró¿nych
osób i instancji oraz przez wspó³dzia³anie wielu ró¿nych procesów. Ale z luterañ-
skiego punktu widzenia ani  kompleksowa wspó³praca ró¿nych instancji, ani nastê-
powanie po sobie osób sprawuj¹cych urz¹d nie mo¿e byæ gwarancj¹, ¿e Koœcio³y
zachowaj¹ orêdzie o zbawieniu w jego apostolskiej to¿samoœci. Tym, w którym
Koœcio³y pok³adaj¹ nadziejê i o to prosz¹, by zachowa³ je w prawdzie, jest raczej
Duch Œwiêty. Niemniej jednak pos³uga nauczania duchownych odbywa siê w po-
czuciu eschatologicznej odpowiedzialnoœci za zbawienie wieczne powierzonych im
osób (por. Dz 20, 17-26). W swoim „Wyznaniu” z 1528 r. Luter powiada: „Pragnê t¹
rozpraw¹ wyznaæ moj¹ wiarê przed Bogiem i ca³ym œwiatem, punkt po punkcie.
Pragnê przy niej pozostaæ a¿ do œmierci i – tak mi dopomó¿ Bóg! – z t¹ wiar¹ œwiat
opuœciæ i stan¹æ przed urzêdem sêdziego naszego Pana Jezusa Chrystusa”116 .

4.5. Nauka katolicka o kanonie biblijnym,
interpretacji Pisma

i urzêdzie nauczaj¹cym

4.5.1. Kanon Pisma i jego podstawa

390. W poprzednim rozdziale zosta³ przedstawiony spór miêdzy Lutrem i Ec-
kem na temat Drugiej Ksiêgi Machabejskiej a szczególnie roli Koœcio³a w tworze-
niu kanonu Pisma œw. (por. wy¿ej nr 361-362). Szeroko rozpowszechnione refor-
matorskie odrzucenie autorytetu nauczaj¹cego „apokryfów” Starego Testamentu
zrodzi³o potrzebê zajêcia siê Soboru Trydenckiego t¹ kwesti¹. Na swoim czwar-
tym posiedzeniu 8 kwietnia 1546 sobór przyj¹³ ksiêgi „deuterokanoniczne” ofi-
cjalnie jako integralne czêœci Starego Testamentu Koœcio³a Katolickiego (DS
1502; Tanner, 663-664).

391. Dekret trydencki w sprawie kanonu nie poda³ ¿adnych argumentów dla
swojej decyzji, ale powody i podstawa pewnoœci co do tej decyzji daj¹ siê wysnuæ

116 WA 26; 499, 7-10.
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z poprzedzaj¹cej dyskusji na soborze i ze wskazówek zawartych w samym dekre-
cie (DS 1501-1505). Dalszy wgl¹d w stanowisko katolickie odnoœnie podstawy
kanonu znajdujemy u czo³owych teologów oraz w tym, co na temat Pisma œw.
powiedzia³y Pierwszy i Drugi Sobór Watykañski.

392. Na Soborze Trydenckim dyskusja na temat kanonu zaczê³a siê ju¿ wcze-
œnie, mianowicie po oficjalnym przyjêciu Nicaeno-Constantinopolitanum jako
„tarczy wiary” (Ef 6, 16), co nast¹pi³o wzorem poprzednich soborów (Tanner,
662). Nastêpny krok polega³ na ustaleniu Ÿróde³, z których sobór mia³ czerpaæ
treœæ do opracowywanych dekretów doktrynalnych i reformistycznych, tzn. „jaki-
mi œwiadectwami i pomocami pos³u¿y siê g³ównie przy formu³owaniu swojego
nauczania (dogmata) i odnowy obyczajów (mores) w Koœciele” (DS 1505, Tanner,
664).  •ród³ami bêd¹ Pismo œw. i tradycje apostolskie, poœrednicz¹ce w przekazy-
waniu Ewangelii Chrystusa.

393.  W sprawie kanonu Starego Testamentu niektórzy Ojcowie trydenccy
zwrócili uwagê, ¿e bazê stworzyli ju¿ teologowie, tacy jak J. Cochlaeus, J. Eck, A.
de Castro i J. Driado, którzy w opozycji wobec  Reformatorów argumentowali, ¿e
jasnoœæ w sprawie kanonu wiêkszego rodzi³a siê stopniowo w Tradycji Koœcio³a
pod wp³ywem Bo¿ego oœwiecenia. Argumentem na rzecz ograniczenia siê do
zwyk³ej deklaracji na temat kanonu bez szerszej refleksji by³ fakt, ¿e wczeœniejsze
sobory, jak Trzeci Sobór Kartagiñski (397 po Chr.) a szczególnie Sobór Florencki
(Dekret w sprawie unii z Koptami, 1442; DS 1334-1335; Tanner, 572) zajê³y siê t¹
kwesti¹, przy czym ostatni z dekretów potwierdzi³ tysi¹cletni¹ tradycjê, która
ksiêgi deuterokanoniczne traktowa³a jako przynale¿ne do Biblii. Powo³ano siê
tak¿e na zakaz kanoniczny, który nie dopuszcza³, aby przedmiotem dyskusji sta³a
siê ponownie kwestia, która zosta³a ju¿ rozstrzygniêta przez wczeœniejszy sobór
(Decretum Magistri Gratiani, pars 2, causa 24, q.1, c. 2). Kanon trydencki opiera
siê dlatego na autorytecie tradycji, jako ¿e stara praktyka uformowa³a ¿ycie ko-
œcielne a sobory j¹ oficjalnie uzna³y i przez to usankcjonowa³y.

394. Dalsza podstawa dla trydenckiego kanonu Biblii pojawia siê w samym
dekrecie. Ksiêgami kanonicznymi s¹ ksiêgi, które „ustalonym zwyczajem s¹ czy-
tane w Koœciele katolickim i zosta³y umieszczone w starym ³aciñskim wydaniu
Wulgaty” (DS 1504; Tanner, 664). Dla Ojców trydenckich ksiêgi, znajduj¹ce siê
w Wulgacie, stanowi³y Bibliê, za pomoc¹ której zgodnie z d³ugotrwa³¹ praktyk¹
byli szkoleni w chrzeœcijañskiej doktrynie i duchowoœci, któr¹ s³yszeli podczas
celebrowania mszy i recytowali podczas liturgii godzin. Trydent domaga³ siê
wprawdzie gruntownej  rewizji tekstu Wulgaty (DS 1508; Tanner, 665), tak aby
mog³a ona spe³niaæ lepiej rolê oficjalnego tekstu dla publicznego u¿ycia (DS
1506; Tanner, 664). Ale kanonicznoœci ksi¹g, oferowanej przez Wulgatê, nie mo¿-
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na by³o zakwestionowaæ bez jednoczesnego przyznania, ¿e ta Biblia, któr¹ pos³u-
giwano siê faktycznie przez stulecia,  wprowadza³a w b³¹d wierz¹cych odnoœnie
ksi¹g przekazuj¹cych S³owo Bo¿e117 .

395. Luter i Eck spierali siê równie¿ na temat roli autorytetu koœcielnego w
ustalaniu kanonu Pisma œw. Dzisiaj katoliccy historycy dogmatów reprezentuj¹
pogl¹d, ¿e wielu przedtrydenckich teologów polemistów pos³ugiwa³o siê tzw.
„teologi¹ zaczepn¹”, która pozbawiona by³a wra¿liwoœci na niuanse i na mo-
menty prawdy w pozycjach swoich przeciwników. Jest to przypadek argumenta-
cji Jana Ecka, ¿e zwolennicy Reformacji sami sobie zaprzeczaj¹, gdy powo³uj¹
siê na autorytet Pisma œw. przeciw konstytucji i zwyk³ym praktykom Koœcio³a,
gdy¿ sk¹d mogliby wiedzieæ, ¿e Pisma maj¹ znaczenie kanoniczne, gdyby nie
Koœcio³a?118

396. PóŸniej, mistrz polemistów R. Bellarmin zda³ sobie sprawê ze z³o¿onoœci
historycznego rozwoju kanonu starotestamentowego  i z raczej stopniowego
przyjmowania ksi¹g deuterokanonicznych. Tak¿e zdawa³ sobie sprawê z we-
wnêtrznych kryteriów, za których pomoc¹ mo¿na ukazaæ kanoniczn¹ wartoœæ
ksi¹g biblijnych. Bellarmin oœwiadczy³, ¿e Koœció³ ksi¹g „nie czyni kanoniczny-
mi”, jeœli nie by³y one takimi dotychczas. Zamiast tego Koœció³ oœwiadczy³ na so-
borach, jakie ksiêgi nale¿y uwa¿aæ za kanoniczne, i to nie przedwczeœnie lub sa-
mowolnie, gdy¿ ich os¹d opiera siê (1)  na licznych œwiadectwach Ojców, (2) na
podobieñstwach miêdzy treœci¹ ksi¹g, uznanych wczeœniej za w¹tpliwe a treœci¹
innych ksi¹g o niew¹tpliwej kanonicznoœci i (3) na trafnoœci s¹du ludu koœcielne-
go. Jest to proces, do którego nawi¹zywa³ Hieronim odnosz¹c  siê  do sposobu, w
jaki List Jakuba na podstawie w³asnych zalet uzyska³ stopniowo rangê kano-
niczn¹119 .

117 Dziêki przemianom, jakie dokona³y siê po Soborze Watykañskim II, nast¹pi³a pewna praktyczna kon-
wergencja miêdzy protestantami i katolikami w kwestii apokryfów i ksi¹g deuterokanonicznych. Niemiecki
Lekcjonarz Ewangelicki z 1985 r. zawiera 24 perykopy z tych ksi¹g, podczas gdy Lekcjonarz Rytu £aciñ-
skiego Koœcio³a Katolickiego w swoim trzyletnim cyklu dla niedziel i œwi¹t tylko skromny wybór 18 pery-
kop. Wœród nowszych miêdzywyznaniowych przek³adów niemiecki Przek³ad Jednolity (Einheitsüberset-
zung, 1979) umieszcza ksiêgi deuterokanoniczne wed³ug porz¹dku Wulgaty, podczas gdy Revised English
Bible (Wielka Brytania, 1989) i New Revised Standard Version (USA, 1989) umieszcza te ksiêgi w osobnym
dziale miêdzy Prorokami a Nowym Testamentem – zgodnie z praktyk¹, któr¹ zaakceptowa³ Watykan w 1968
i ponownie w 1987 roku. Ale New International Version (1978), szeroko rozpowszechniona wœród protestan-
tów, nie zawiera tych apokryfów.

118 Por. np. J. Eck, Enchiridion locorum communium (1525), Loc. I, OdpowiedŸ na obiekcje 3.
119 De controversis christianae fidei, t. I (1586), Contr. De Verbo Dei, lib. I, cap. 10.  Trzeci sposób reali-

zuje siê “ex communi sensu et quasi gustu populi Christiani”. Bellarmin zaj¹³ siê tym kanonem w pierwszej
z wszystkich swoich polemik, poniewa¿ Pisma s¹ dla Koœcio³a Katolickiego „S³owem Bo¿ym i regu³¹ wia-
ry” (c. 1). Przytacza³ d³ug¹ listê œwiadków patrystycznych, chc¹c ukazaæ szerokie uznanie spornych ksi¹g
starotestamentowych, które zosta³y uznane przez sobory za kanoniczne (Kartagina III, Florencja, Trydent).
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397. W 1870 r. Sobór Watykañski I w swej Konstytucji dogmatycznej o wierze
katolickiej, Dei Filius,  uczyni³ punkt pierwszy Bellarmina obowi¹zuj¹c¹ nauk¹
oœwiadczaj¹c, ¿e Koœció³ nie przekazuje autorytetu kanonicznego i ¿e nie dlatego
uznaje ksiêgi biblijne „za œwiête i kanoniczne, poniewa¿ zosta³y zredagowane
wy³¹cznie dziêki ludzkiej pracowitoœci a potem spotka³y siê z akceptacj¹ jego au-
torytetu; œciœle rzecz bior¹c tak¿e nie dlatego, ¿e zawiera³y czysty przekaz obja-
wienia, lecz dlatego, ¿e pisane z inspiracji Ducha Œwiêtego, Boga maj¹ za spraw-
cê i jako takie zosta³y przekazane Koœcio³owi” (DS 3006; Tanner, 806). Koœció³ i
jego hierarchia s¹ odbiorcami inspirowanych i kanonicznych ksi¹g.

398. Co w Trydencie wystêpowa³o implicite, to podczas Soboru Watykañskie-
go II sta³o siê explicite, mianowicie ¿e wiedza na temat kanonu biblijnego jest da-
rem Tradycji, który pochodzi od aposto³ów i w Koœciele jest rozumiany coraz bar-
dziej. „Dziêki tej Tradycji Koœció³ poznaje ca³y kanon ksi¹g œwiêtych, w niej tak-
¿e samo Pismo œwiête  pe³niej jest rozumiane i nieustannie skutecznie oddzia³uje”
(DV 8.4). Dlatego kanon stanowi przypadek, w którym Pismo œw. i Tradycja spo-
tykaj¹ siê, gdy¿ w ramach trwaj¹cego publicznego przekazu Ewangelii, który
streszczony jest w regule i wyznaniach wiary wraz z praktykami wspieraj¹cymi
¿ycie wiary, dosz³o do pe³nego uznania kanonu.

399.  Ten sam dokument Soboru Watykañskiego II, który przypisuje Tradycji
og³oszenie kanonu, zachêca do wielostronnego wspierania czytania i studiowania
Pism Œwiêtych w Koœciele ze wzglêdu na ich wewnêtrzn¹ si³ê oddzia³ywania,
„poniewa¿ natchnione przez Boga i spisane raz na zawsze, niezmiennie przeka-
zuj¹ Bo¿e s³owo i sprawiaj¹, ¿e w wypowiedziach Aposto³ów i Proroków roz-
brzmiewa g³os Ducha Œwiêtego (…) Tak wielka zaœ w s³owie Bo¿ym zawiera siê
moc i potêga, ¿e staje siê ono dla Koœcio³a podstaw¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla dzieci
Koœcio³a umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwa³ym Ÿród³em ¿ycia
duchowego” (DV 21). Teologia i pos³uga S³owa musz¹ braæ z Pisma œw. pokarm i
si³ê (DV 24), a wszyscy wierz¹cy s¹ intensywnie napominani, by z towarzysze-
niem modlitwy æwiczyli siê w czytaniu Pisma œw., w którym Bóg z nimi rozma-
wia (DV 25).

400. Dlatego nauka katolicka nie zgadza siê z tym, czego obawia siê teologia
reformacyjna i chce za wszelk¹ cenê unikn¹æ, mianowicie wywodzenia kanonicz-
nego i wi¹¿¹cego autorytetu Pisma œw. z autorytetu hierarchii koœcielnej, która
podaje kanon do wiadomoœci.

401.  Nauka katolicka uznaje ponadto, co podkreœla³a Reformacja, ¿e we-
wnêtrzna moc s³owa biblijnego jest w stanie  uczyniæ z siebie normê i przewodni-
ka, tzn. byæ „kanonem” ¿ycia przed Bogiem. To uznanie wewnêtrznej jakoœci Pi-
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sma œwiêtego pozostaje nienaruszone, nawet gdy nauka katolicka postrzega, ¿e
kanonicznoœæ, to znaczy publiczny wi¹¿¹cy autorytet nauki, ¿ycia i kultu wywodzi
siê wprawdzie z Biblii, ale tylko w œcis³ej ³¹cznoœci (1) z ¿yciem wiary wyznaw-
ców, uformowanych przez elementy, w których swój wyraz znajduje Tradycja i w
których uznana zostaje normatywnoœæ Pisma œw., jak œwiadcz¹ o tym wyznania
wiary, i (2) z urzêdem tych, którzy, szczególnie na soborach ponosz¹ odpowie-
dzialnoœæ za klarowne naszkicowanie granic Pisma œw., które ma nadaæ kszta³t
publicznemu nauczaniu, ¿yciu i kultowi w ca³ym Koœciele.

4.5.2. Interpretacja biblijna: od Trydentu
do Drugiego Soboru Watykañskiego

402. We wczeœniejszych rozwa¿aniach przedstawione zosta³y reformatorskie
zasady interpretacji Biblii (nr 364-366), zw³aszcza w odniesieniu do Pisma œw.,
które jest swoim w³asnym interpretatorem (nr 366-368). W odpowiedzi na to So-
bór w Trydencie poruszy³ kwestiê interpretacji Pisma œw. jako temat (DS 1507;
Tanner, 664) w d³u¿szym dekrecie reformistycznym, przyjêtym tego samego dnia,
w którym zosta³ wydany dekret doktrynalny w sprawie Ewangelii – Pisma – Tra-
dycji i kanonu biblijnego   (DS 1501-1505; Tanner, 663-664). Drugi z wymienio-
nych dekretów zosta³ zredagowany po dyskusji Ojców trydenckich na temat ró¿-
nych nadu¿yæ zwi¹zanych z Pismem œw. Chc¹c doprowadziæ do uniformizmu w
publicznym u¿yciu Pisma œw. w Koœciele zachodnim (w ³aciñskich tekstach msza-
³u, liturgii godzin, katechizmach itp.) dekret og³osi³, ¿e Wulgata jest oficjaln¹
³aciñsk¹ wersj¹ (DS 1506; Tanner, 664)120 . Potem Trydent w zwartym paragrafie
ustali³ normy koryguj¹ce b³êdn¹ praktykê interpretacji Pisma œw.

403.  W zakresie interpretacji Trydent mia³ dwóch prekursorów.  Po pierwsze,
Pi¹ty Sobór Laterañski w 1516 r. upomnia³ tych kaznodziejów, którzy przekrêcali

120 Trydent og³osi³ „autentycznoœæ” Wulgaty dla publicznego u¿ytku w Koœciele w momencie, w którym
w obiegu by³y nowe ³aciñskie przek³ady, jak przek³ad Psa³terza z hebrajskiego dokonany przez Felice de
Prato (1515), Agostino Giustiniani (1516) i kardyna³a Kajetana przek³ad zawarty w komentarzu do Psalmów
(1527). Erazm wyda³ swoj¹ now¹ ³aciñsk¹ wersjê Nowego Testamentu obok tekstu greckiego (1516). Sante
Pagnini OP opublikowa³ w 1528 now¹ Bibliê ³aciñsk¹, w której Stary Testament by³ na nowo przet³umaczo-
ny z hebrajskiego, a Isidore Clarius OSB opublikowa³ dalszy na tekœcie hebrajskim oparty Stary Testament
w Biblii z 1542 r. Wp³ywowy teolog J. Driado z Louvain wzi¹³ w obronê Wulgatê w 1535 r., jednak nie jako
tekst inspirowany lub bezb³êdny, lecz jako od dawna u¿ywany œrodek do dalszego przekazywania wiary. Je-
œli nawet nie przekazuje ona dok³adnie pierwotn¹ wersjê hebrajsk¹ lub greck¹, to przecie¿ nie wspiera ona
herezji ani nie jest przez to niebezpieczna dla publicznego u¿ycia. Przewodnicz¹cy Soboru w Trydencie
zwrócili siê do papie¿a z proœb¹ o zrewidowanie Wulgaty, aby mog³a staæ siê wydaniem ”czystym i niezafa³-
szowanym”, jednoczeœnie wezwali do podjêcia prac wstêpnych nad poprawieniem hebrajskich i greckich
tekstów Biblii (CT 5, 29 i 1, 37).
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sens Pisma œw. przez swoje w³asne pospieszne i nienaukowe interpretacje, na
przyk³ad przez przepowiadanie S¹du Ostatecznego. Kaznodzieje maj¹ obowi¹zek
„g³oszenia i interpretowania prawdy ewangelicznej i Pisma œw. zgodnie z obja-
œnieniem, interpretacj¹ i komentarzem nauczycieli, którzy zyskali uznanie Koœcio-
³a lub ciesz¹ siê nim od d³u¿szego czasu…”121 . Po drugie, we Francji Sobór w
Sens  dla regionu Pary¿a w 1528 r. podj¹³ kwestie bêd¹ce przedmiotem kontro-
wersji we wczesnym okresie Reformacji. Uwypukli³ on autorytet i prawdê Pisma
œw., cytuj¹c 2 P 1, 20-21 i 2 Tm 3, 16-17, odrzucaj¹c jednoczeœnie arbitralne inter-
pretacje. Przeciw heretykom, którzy stale twierdz¹, ¿e interpretuj¹ Pismo œw.,
trzeba pos³u¿yæ siê g³êbszym sensem, naœladuj¹c w tym „koœcielnych interpretato-
rów”. Gdy pojawiaj¹ siê konflikty w kwestiach wiary, nie wystarcza czêsto zgro-
madzenie cytatów Pisma œw., lecz musi w odpowiednim czasie interweniowaæ
pewny i nieomylny autorytet Koœcio³a, by zakoñczyæ dysputê. Ten sam Koœció³,
który odró¿nia ksiêgi kanoniczne od apokryficznych, jest te¿ w stanie odró¿niæ
„sens katolicki od sensu heretyckiego”122 . Jednak ten sam dekret autorytet koœciel-
ny, upowa¿niony do rozstrzygania kwestii doktrynalnych, usadowi³ w soborach,
którymi kieruje Duch Œwiêty123 .

404. Paragraf, który w Trydencie reguluje tê kwestiê, ³¹czy zamiar Pi¹tego
Soboru Laterañskiego wykluczania arbitralnych, nietradycyjnych interpretacji z
przedstawionym przez Sobór w Sens apelem o os¹d Koœcio³a, kiedy Pismo œw.
jest interpretowane jako Ÿród³o wiary i praktyki chrzeœcijañskiej. „Poza tym So-
bór, chc¹c   zdyscyplinowaæ lekkomyœlne umys³y, postanawia, ¿eby nikt nie
wa¿y³ siê w oparciu o w³asn¹ m¹droœæ w kwestiach wiary i obyczajów maj¹cych
zwi¹zek z doktryn¹ chrzeœcijañsk¹, interpretowaæ Pismo œw. w sposób dostoso-
wany do w³asnych pogl¹dów i w opozycji do tego sensu, którego trzyma³a siê i
nadal trzyma œwiêta Matka Koœció³, którego zadaniem jest wydawaæ opiniê na
temat w³aœciwego sensu i interpretacji Pism Œwiêtych; lub te¿ (by nikt nie wa¿y³
siê) interpretowaæ je wbrew zgodnej opinii Ojców” (DS 1507; Tanner, 664).
Tutaj Ojcowie i Koœció³, w szczególnoœci tradycja koncyliarna, przedstawiaj¹
wywodz¹c¹ siê z przesz³oœci normê negatywn¹, przeciw której nie nale¿y inter-
pretowaæ Biblii. „Os¹d Koœcio³a” ma znaczenie dla teraŸniejszoœci, wykonuj¹c
to, co Sobór w Sens przyzna³ soborom, mianowicie to, co twierdz¹, oceniaj¹
i os¹dzaj¹ interpretatorzy jako biblijn¹ treœæ wiary oraz w³aœciwe formy
¿ycia i kultu chrzeœcijañskiego. „Magisterium” Koœcio³a, które oficjalnie na-
ucza, staje siê czêœci¹ katolickiej tradycji doktrynalnej,  chocia¿ nie u¿yto tutaj
tego pojêcia.

 121 Tanner, 636.
122 Mansi,  t. 32, 1164.
123 Tam¿e, 1163n.
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405. W 1870 r. Sobór Watykañski I odnowi³ dekret reformatorski Trydentu w
sprawie interpretacji biblijnej w Konstytucji dogmatycznej Dei Filius, dokonuj¹c
jednak jednej zmiany, gdy¿ oœwiadczy³, ¿e koœcielny sensus Scripturae, który w
Trydencie funkcjonowa³ jeszcze  jako negatywna norma, jest prawdziwym sensem
Pisma (DS 3007, Tanner, 806). Ale granice koœcielnego sensus w nastêpstwie So-
boru Watykañskiego I sta³y siê oczywiste, kiedy urz¹d nauczaj¹cy zdecydowanie
zaapelowa³ do katolików o uprawianie naukowych studiów Pisma œw. z wykorzy-
staniem wiedzy jêzykowej, historycznej i literackiej. Odzyskania i wyjaœniania
œwiadectwa biblijnego dla objawienia i ¿ycia wiary nie osi¹ga siê przez uciekanie
siê do tego, w co wierzy i czego naucza Koœció³ w nauce soborów i papie¿y, gdy¿
do pracy tej musz¹ wkroczyæ inni interpretatorzy124 .

406. Sobór Watykañski II oœwiadczy³, ¿e przekonanie, i¿ Pismo jest œwiête i
kanoniczne, poniewa¿ jego autorzy pisali pod inspiracj¹ Ducha Œwiêtego, nale¿y
do wiary apostolskiej (DV 11, 1). Konstytucja powiada dalej, ¿e Pismo dlatego
prawdê, któr¹ Bóg chcia³ zapisaæ  ze wzglêdu na nasze zbawienie, przekazuje bez-
b³êdnie. Ale odkrywanie owej prawdy Pisma œw. przez interpretacjê zostaje potem
w Dei Verbum 12 opisane jako wielopostaciowe przedsiêwziêcie, które obejmuje
zarówno (1) czytanie, by to, co pierwotnie zamierzali powiedzieæ autorzy, zosta³o
zbadane z zastosowaniem naukowych metod, jak równie¿ (2) czytanie oczami
wiary, w zgodnoœci z Duchem Œwiêtym, które (i) odnosi siê do ca³ej treœci i jedno-
œci Pisma skoncentrowanej na Chrystusie, (ii) tradycji koœcielnej, która znajduje
siê pod sta³ym dzia³aniem Pisma œw., (iii) „analogii wiary”, tzn. koherencji arty-
ku³ów wiary w porz¹dku objawienia, (3) „podlega ostatecznie os¹dowi Koœcio³a”
(DV 12), któremu Bóg powierzy³ pos³ugê strze¿enia i objaœniania Jego S³owa. Ale
os¹d Koœcio³a, powiada Sobór, dojrzewa w trakcie dzia³alnoœci nauczaj¹cej pod
wp³ywem postêpów w dziedzinie egzegezy, które bior¹ siê z wczeœniej wspomnia-
nego czytania tekstów œwiêtych na sposób naukowy i religijny.

407.  Przed podjêciem kwestii urzêdu nauczaj¹cego i doktryny koœcielnej mo¿-
na tutaj uczyniæ tymczasowy bilans w odniesieniu do stanowiska luterañskiego i
katolickiego w kwestii autentycznej interpretacji Pisma œw. Po pierwsze, gdy dok-
tryna katolicka stoi na stanowisku, ¿e „os¹d Koœcio³a” odgrywa rolê przy auten-
tycznej interpretacji Pisma œw., to nie przypisuje ona magisterium koœcielnemu
monopolu w zakresie interpretacji, którego  reformatorzy s³usznie obawiali siê i

124 Papie¿e starali siê wspieraæ katolickie studia biblijne w encyklikach z 1893 (Leon XIII, Prividentissi-
mus Deus), 1920 (Benedykt XV, Spiritus Paraclitus) i 1943 r. ((Pius XII, Divino afflante Spiritu). Po ograni-
czeniu wolnoœci badañ naukowych przez antymodernistyczne wytyczne Piusa IX (1905-1914), Papieska
Komisja Biblijna sta³a siê instancj¹ pozytywnej promocji studiów biblijnych  w 1941  (Pismo do biskupów
w³oskich broni¹ce analizy filologicznej, historycznej i literackiej Pisma œw.), 1964 (Instrukcja w sprawie
rozwoju treœci Ewangelii, przyjêta w DV 19) i 1993 (Interpretacja Biblii w Koœciele).
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odrzucali. Ju¿ przed Reformacj¹ znacz¹ce osoby wskazywa³y na koœcielny plura-
lizm interpretatorów (por. wy¿ej nr 351). Tam, gdzie Sobór Watykañski II mówi o
tym, ¿e ostateczny os¹d podlega Koœcio³owi (DV 12), wyklucza on w sposób
oczywisty monopolistyczne roszczenie magisterium, by byæ jedynym organem in-
terpretacji, co znajduje potwierdzenie zarówno w trwaj¹cym od stuleci oficjalnym
wspieraniu katolickich studiów biblijnych, jak i w uznawaniu roli egzegezy w pro-
cesie dojrzewania os¹du wypowiadanego przez urz¹d nauczaj¹cy (DV 12).

408. Poniewa¿ Pismo œw. pod natchnieniem Ducha Œwiêtego pochodzi od
Boga, ¿aden pojedynczy organ, tak¿e ¿adna instancja ostateczna nie jest w stanie
daæ wyczerpuj¹cej interpretacji sensu Pisma œw. Faktycznie interwencje magiste-
rium odnosz¹ siê w pierwszej linii nie do tekstów biblijnych, lecz do tych interpre-
tacji Pisma œw., które s¹ w publicznym obiegu i maj¹ wp³yw na nauczanie dogma-
tycznego dziedzictwa. Os¹d magisterium dotyczy wartoœci interpretacji, gdy oce-
nia je w ramach nieustannej odpowiedzialnoœci Koœcio³a za publiczne nauczanie
prawdziwej wiary i wspieranie autentycznej wspólnoty sakramentalnej.

409. Po drugie, nale¿y sobie przypomnieæ du¿e zainteresowanie, jakie katolicy
okazywali  nauce o inspiracji zarówno w nauczaniu autorytatywnym, jak i w teo-
logii125 . Potwierdza to wspólne przekonanie z Reformacj¹, ¿e nape³niony Duchem
tekst biblijny ma swoj¹ w³asn¹ skutecznoœæ, gdy przekazuje prawdê objawion¹,
która formuje Ducha serce, jak to  zostaje potwierdzone w 2 Tm 3, 17 i stwierdzo-
ne przez Vaticanum II (DV 21-25; por. wy¿ej nr 399).

410. W ka¿dym razie katolicy trzymaj¹ siê tego, ¿e ta skutecznoœæ by³a obecna
w Koœciele przez ca³y czas, nie tylko u pojedynczych wierz¹cych, lecz tak¿e w
tradycji koœcielnej, zarówno w wypowiedziach doktrynalnych wysokiej rangi, jak
i w regule wiary, wyznaniach wiary i w nauczaniu soborowym, jak i w podstawo-
wych strukturach publicznego nabo¿eñstwa126 . Zbawcza prawda Pisma œw. znala-
z³a wyraz w sformu³owaniach, które obejmuj¹ zarówno œwiadectwo Pisma o
zbawczym dziele Boga, jak równie¿ niekiedy odnosz¹ siê do punktów krytycz-
nych wymagaj¹cych dogmatycznego objaœnienia. Pismo uobecni³o siê samo w
Tradycji, która dlatego jest w stanie odegraæ istotn¹ rolê hermeneutyczn¹. Sobór
Watykañski II nie mówi, ¿e Tradycja przyczynia siê do powstawania nowych

125 O inspiruj¹cym wp³ywie Ducha Œwiêtego na pisarzy biblijnych mówili: Sobór Watykañski I (DS
3006), Leon XIII (DS 3292-3293) i Sobór Watykañski II (DV 11). W okresie 1870 – 1960 powsta³o wiele
wp³ywowych dzie³ na temat nauki o inspiracji takich autorów jak: J.B. Franzelin, M.-J. Lagrange, A. Bea, K.
Rahner, Alonso Schoekel i P. Benoit.

126 Katolicy otrzymuj¹ przekaz centralnych treœci Biblii w ¿ywy sposób w dorocznych cyklach roku ko-
œcielnego i œwi¹t, jak równie¿ przez wi¹¿¹c¹ formê modlitwy skierowanej „do Ojca przez Chrystusa w
Duchu Œwiêtym”.
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prawd poza Pismem, ale ¿e poœredniczy w przekazywaniu pewnoœci o prawdzie
potwierdzonej przez Pismo œw.127 . Dlatego katolicy raczej podchodz¹ z rezerw¹
do wypowiedzi: „”Pismo œw. interpretuje siê przez siê”, o ile ta wypowiedŸ doty-
cz¹ca formowania i pewnoœci wiary zostaje odniesiona do Bo¿ego   objawienia.
Ale katolicy nie neguj¹ podstawy reformacyjnego „interpretuj¹cego siê samo
przez siê Pisma, mianowicie jego si³y oddzia³ywania. Mówi¹c katolickim jêzy-
kiem: na podstawie faktu inspiracji Pismo œw. jest „najwy¿szym autorytetem w
sprawach wiary” nawet gdy z przytoczonych wy¿ej wzglêdów musi pozostaæ w
³¹cznoœci z „œwiêt¹ Tradycj¹ – nieodzown¹ interpretacj¹ s³owa Bo¿ego” (Jan
Pawe³ II, Ut unum sint, nr 79).

4.5.3. Urz¹d nauczaj¹cy wed³ug nauki katolickiej

411. Podrozdzia³ 4.4. zawiera prezentacjê urzêdów nauczania, jak równie¿ pro-
cesów, które s³u¿¹ przekazywaniu doktryny w Koœcio³ach luterañskich (wy¿ej nr
367, 372-373 i 383-387). Dla kontynuowania dialogu w tym obszarze w niniej-
szym podrozdziale zostan¹ przedstawione zasadnicze przemyœlenia na temat urzê-
du nauczaj¹cego Koœcio³a, jaki siê rozwin¹³ w Koœciele katolickim i jego rozu-
mienia w teologii katolickiej.

412. Jest rzecz¹ w³aœciw¹, ¿eby najpierw zarejestrowaæ listê przekonañ luterañ-
skich, przedstawion¹ w 4.4. Katolicy z luteranami podzielaj¹ pogl¹d, ¿e w³aœciwa
nauka jest istotna dla w³aœciwego kszta³tu relacji wiary do Boga i Jego dzie³a
zbawczego w Chrystusie (wy¿ej nr 367). Katolicy zgadzaj¹ siê z luteranami w
sprawie znaczenia urzêdu ponadlokalnego nadzoru doktrynalnego, który ma za
zadanie troszczyæ siê o jednoœæ i katolickoœæ doktryny (wy¿ej nr 372 i 384), cho-
cia¿ postrzegaj¹ ten urz¹d jako uniwersalne episkopé nastêpcy Piotra. Jak lutera-
nie tak¿e katolicy przypisuj¹ Duchowi Œwiêtemu skuteczne zachowanie Koœcio³a
w prawdzie Ewangelii i w³aœciwym sprawowaniu sakramentów (nr 379). Ludzkie
nauczanie i osoby sprawuj¹ce urz¹d s³u¿¹ temu dzie³u Ducha Œwiêtego.

413. Jednak¿e poza tymi wspólnymi przekonaniami urz¹d nauczaj¹cy Koœcio³a
katolickiego przyj¹³ strukturê i sposób pracy, który jest zdecydowanie inny ni¿
urzêdy nauczania w Koœcio³ach luterañskich, jak zosta³o to przedstawione powy-
¿ej w podrozdziale 4.4.2 (nr 376-389). Jako instancja nauczaj¹ca urz¹d Piotrowy
sprawuje g³ówn¹ rolê, zgodnie z naszkicowan¹ wczeœniej prezentacj¹ (wy¿ej

127 Po przedstawieniu skoordynowanych ról Pisma i Tradycji w przekazywaniu S³owa Bo¿ego Sobór
dochodzi do konkluzji: „Koœció³ swoj¹ pewnoœæ odnoœnie do wszystkich spraw objawionych czerpie nie z
samego tylko Pisma œwiêtego” (DV 9).
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czêœæ druga, nr 88). Oba Watykañskie Sobory mówi³y o nieomylnoœci urzêdu na-
uczaj¹cego i urzêdzie papieskim, ale równie¿ o kolegialnoœci biskupiej i sensus fi-
delium. Godne uwagi wyjaœnienia zosta³y podjête w sprawie ró¿nych stopni mocy
wi¹¿¹cej wypowiedzi urzêdu nauczaj¹cego. Chc¹c posun¹æ naprzód dialog lute-
rañsko-katolicki w kolejnych paragrafach przedstawiony zostanie szkic tego roz-
woju, który ma s³u¿yæ wyjaœnieniu.

414.  W XIX stuleciu w rozumieniu katolickiego urzêdu nauczaj¹cego dosz³o
do wyraŸnego zró¿nicowania jego specyfiki; zdefiniowano go – a definicja ta za-
chowuje do dzisiaj swoj¹ aktualnoœæ – jako urz¹d wi¹¿¹cego nauczania, sprawo-
wanego przez biskupów Koœcio³a. Pe³nomocnictwo do nauczania (potestas magi-
sterii) odró¿niono od pe³nomocnictw sakramentalnych (potestas ordinis) i jurys-
dykcji w zakresie kierowania Koœcio³em (potestas iurisdictionis) i przedstawione
za równie istotne dla urzêdu biskupiego w Koœciele. By³ to skutek rozwoju, w któ-
rym od XVI stulecia przypad³a hierarchii rosn¹ca rola w zachowywaniu prawd
wiary i – jako konsekwencja – pozostawanie Koœcio³a w prawdzie sta³o siê coraz
bardziej zale¿ne od urzêdu nauczaj¹cego biskupów a zw³aszcza papie¿a.

415. Zgodnie z tym rozwojem akcent przeniós³ siê z bezdefektywnoœci (inde-
fectibility) ca³ego Koœcio³a na nieomylnoœæ urzêdu nauczaj¹cego. By³ to rezultat
tego, ¿e Koœció³ w stuleciach po Soborze w Trydencie poczu³ siê skonfrontowany
z modernistyczn¹ krytyk¹ objawienia i ¿¹daniem autonomii ludzkiego podmiotu,
co spowodowa³o wysuniêcie na plan pierwszy pytania, jak skutecznie zagwaranto-
waæ obiektywn¹ prawdê objawienia. Wp³ywowy nurt w katolickiej eklezjologii
XIX stulecia rozumia³ nieomylny autorytet papie¿a w sposób jurystyczny jako typ
suwerennoœci, która bêdzie w  stanie zagwarantowaæ pewne zachowanie objawie-
nia i stwarzaj¹cy warunki umo¿liwiaj¹ce wydawanie os¹dów doktrynalnych maj¹-
cych niepodwa¿aln¹ moc wi¹¿¹c¹.

416. Wp³ywy z tego historycznego kontekstu pozostawi³y œlady w Pastor
aeternus, Konstytucji Soboru Watykañskiego I, która definiuje autorytet posiada-
ny przez papie¿a, gdy sprawuje swój urz¹d Piotrowy w istotnych kwestiach wiary
i moralnoœci, og³aszaj¹c nieomylnie wiarê Koœcio³a. To co naucza³ Sobór Waty-
kañski I mia³o oczywiœcie odniesienie do czynników historycznych, gdy¿ jego za-
miarem by³o wyeliminowanie gallikañskiej zasady, ¿e pewnoœæ papieskiego na-
uczania ex cathedra powstaje wy³¹cznie z nastêpuj¹cego zaaprobowania go przez
Koœció³. Sobór Watykañski I oœwiadczy³ natomiast, ¿e nieomylne nauczanie pa-
pie¿a jest „niezmienne same z siebie, a nie na skutek zgody Koœcio³a” (DS 3074;
Tanner, 816). Tym samym wykluczone zostaje istnienie jakiejkolwiek instancji z
moc¹ decyzyjn¹ nad papie¿em, przez co jego nieomylne nauczanie podlega³oby
zakwestionowaniu.
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417. Pastor aeternus naucza, ¿e papie¿, gdy wypowiada siê ex cathedra jako
uniwersalny pasterz, jest przez charyzmat nieomylnoœci chroniony przed b³êdem.
Charyzmat ten otrzymuje on osobiœcie dok³adnie wówczas, gdy sprawuje swój
urz¹d na najwy¿szym poziomie autorytetu. Ale chocia¿ Ojcowie Soboru Watykañ-
skiego I byli przekonani, ¿e papie¿ dojdzie do sensus ecclesiae przez s³uchanie
œwiadectwa biskupów, nie uczynili oni tego formalnym warunkiem definicji dok-
trynalnej12 .

418. Zgodnie z Soborem Watykañskim I nieomylne nauczanie dotyczy spraw
doktrynalnych, które pochodz¹ z Bo¿ego objawienia i maj¹ istotne znaczenie dla
wiary i moralnoœci. W nastêpstwie Vaticanum I opracowano systematyczn¹ pre-
zentacjê dalszych p³aszczyzn oficjalnego nauczania koœcielnego, uwzglêdniaj¹c
ró¿ne stopnie wi¹¿¹cego autorytetu i mocy prawnej129. Co siê tyczy interpretacji
Pisma œw., urz¹d nauczaj¹cy, jak zaznaczono wy¿ej (nr 408) jest mniej zajêty wy-
jaœnianiem egzegezy poszczególnych perykop ni¿ ocen¹ zgodnoœci interpretacji z
sensem Pisma œw., które Koœció³ otrzyma³ i wyrazi³ w swoim wyznaniu i  artyku-
³ach wiary.

419. Sobór Watykañski II chcia³ poszerzyæ eklezjologiê Soboru Watykañskiego
I, uwzglêdniaj¹c role episkopatu i ca³ego ludu Bo¿ego w Koœciele. Równie¿ fakt,
¿e Sobór nawi¹za³ do pierwotnych Ÿróde³ chrzeœcijañskich stworzy³ nowe orienta-
cje, gdy na przyk³ad Konstytucja Dei Verbum oœwiadcza: „Ten Urz¹d Nauczyciel-
ski nie jest ponad s³owem Bo¿ym, lecz jemu s³u¿y, nauczaj¹c jedynie tego, co zo-
sta³o przekazane. Z nakazu Bo¿ego i przy pomocy Ducha Œwiêtego pobo¿nie s³u-
cha on Bo¿ego s³owa, œwiêcie strze¿e i wiernie wyk³ada” (DV 10). Konstytucja
dogmatyczna o Koœciele (Lumen gentium) modyfikuje traktowanie hierarchii i pa-
pieskiej nieomylnoœci, przydzielaj¹c im miejsce w ramach œwiadectwa, które  ca³y
lud Bo¿y  daje w swojej roli prorockiej.

420. Lud jako ca³oœæ ma wiarê, która siê nie myli: ca³e cia³o wierz¹cych, któ-
rzy otrzymali namaszczenie od Tego, który jest œwiêty (1 J 2, 20.27), nie mo¿e
b³¹dziæ we wierze. Pokazuje tê w³aœciwoœæ przez nadnaturalny zmys³ wiary ca³e-
go ludu, gdy „od biskupów a¿ do ostatnich z wierz¹cych” (Augustyn) ukazuje uni-
wersalny konsens w kwestiach wiary i moralnoœci.  Ale przez ten zmys³ wiary,
wzbudzony i zachowany przez Ducha Prawdy, lud Bo¿y, pod przewodnictwem

128 Oficjalny raport na temat znaczenia Pastor aeternus, przedstawiony przez biskupa Vinzenza Gassera,
podkreœla istotny zwi¹zek pomiêdzy (1) zgod¹ Koœcio³a w unii z ca³ym urzêdem nauczania, która jest regu³¹
wiary dla papie¿a a (2) dzia³aniem, przez które papie¿ przedk³ada nieomyln¹ definicjê dotycz¹c¹ treœci wiary
(Mansi, t. 52, Sp. 1213D-1214A, 1216D).

129 W czasach nam bli¿szych Kongregacja Nauki Wiary przed³o¿y³a instrukcjê O koœcielnym powo³aniu
teologa.  Angielska wersja w: Origins 20 (5 lipca 1990), ss. 118-126.
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œwiêtego Urzêdu Nauczycielskiego, którego wiernie s³ucha, otrzymuje nie s³owo
ludzi, lecz prawdziwe S³owo Bo¿e (por. 1 Tes 2, 13), „wiarê, która raz zosta³a
przekazana œwiêtym” (Jud 3). Lud nieomylnie trzyma siê tej wiary, wg³êbia siê w
ni¹ przez w³aœciwe os¹dzanie i w pe³niejszy sposób stosuje j¹ w ¿yciu codzien-
nym (LG 12).

421. Ca³y lud Bo¿y staje siê przeto nosicielem objawienia i podmiotem, który
kontynuuje Tradycjê. Przez swój sensus fidei,   który pochodzi z namaszczenia
przez Ducha Œwiêtego, nie mo¿e on pob³¹dziæ we wierze. Tekst (LG 12) wykra-
cza poza jedynie biern¹ nieomylnoœæ  w przyjêciu tego, co przychodzi od ak-
tywnej nieomylnoœci Urzêdu Nauczycielskiego. Cz³onkowie ludu Bo¿ego s¹
pierwotnymi adresatami objawienia, i odpowiadaj¹ aktywnie na zmys³ wiary.
Prowadzeni przez Urz¹d Nauczycielski przyjmuj¹ szczególne orêdzie S³owa
Bo¿ego, zg³êbiaj¹ je trafnoœci¹ s¹du i stosuj¹ w ¿yciu. Sensus fidei stawia ludzi
w po³o¿eniu poznania objawienia i tworzy relacjê z prawd¹, która jest przekazy-
wana dalej. W mocy tej ¿ywej relacji ludzie s¹ w stanie rozró¿niaæ prawdê i
b³¹d w kwestiach wiary i poj¹æ g³êbiej objawienie w taki sposób, aby móc zgod-
nie z nim ¿yæ.

422. W obrêbie ludu Bo¿ego biskupi pe³ni¹  urz¹d pastoralny po³¹czony z na-
uczaniem. Sobór Watykañski II przypomina naukê o nieomylnoœci papie¿a, ale
przypisuje mu miejsce w ramach kolegium biskupów (LG 25). Kolegium nie
mo¿e dzia³aæ bez swojej g³owy, lecz z drugiej strony papieski urz¹d nauczycielski
prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ we wspólnocie uniwersalnego kolegium biskupiego.
Wszyscy, którzy sprawuj¹ urz¹d nauczycielski, musz¹ pos³ugiwaæ siê w³aœciwymi
œrodkami, aby uzyskaæ pewnoœæ, ¿e nauczaj¹ w zgodzie z objawieniem: „Zgodnie
zaœ ze spoczywaj¹cym na nich obowi¹zkiem i powag¹ sprawy papie¿ i biskupi pil-
nie dok³adaj¹ starañ, stosuj¹c odpowiednie œrodki, aby badaæ je (objawienie) jak
nale¿y i wyra¿aæ w odpowiedni sposób” (LG 25).

423. Lumen gentium powtórzy³o deklaracjê Soboru Watykañskiego I, ¿e defini-
cje papieskie ze wzglêdu na swoj¹ naturê a nie z powodu konsensu Koœcio³a s¹
niereformowalne130 . Ale Sobór Watykañski II podkreœli³ te¿ sensus fidelium, gdy¿
dziêki dzia³aniu Ducha „ca³a trzoda Chrystusa utrzymuje siê w jednoœci wiary i
czyni w niej postêpy” (LG 25).

130 Jak zosta³o stwierdzone we Wprowadzeniu do niniejszego dokumentu studyjnego, Komisja w obecnej
fazie dialogu nie rozpatrywa³a specjalnie szczególnego urzêdu nauczaj¹cego biskupa Rzymu. Inne dialogi
katolicko-luterañskie podjê³y ten temat, zarówno w USA jak i w Niemczech. Tak¿e nauczanie papieskie nie
odegra³o w naszym dokumencie studyjnym szczególnej roli podczas przedstawiania zasadniczych treœci na-
uczania katolickiego na Soborze w Trydencie oraz Pierwszym i Drugim Soborze Watykañskim.
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424. Poniewa¿ urz¹d nauczycielski nie jest po prostu przekazicielem naucza-
nia, które Koœció³ ju¿ reprezentuje, jest zatem rzecz¹ jasn¹, ¿e definicje, bêd¹ce
pod wp³ywem charyzmatu urzêdu nauczycielskiego, znajd¹ echo w wierze Ko-
œcio³a i wzbudz¹ aprobatê. Gdyby to nie nast¹pi³o, mog³oby to oznaczaæ, ¿e nie
by³y brane pod uwagê odpowiednie granice i nie by³y spe³nione niezbêdne warun-
ki dla podjêcia nieomylnej decyzji przez urz¹d nauczycielski.

425. Ca³e Cia³o Chrystusa jest namaszczone Duchem Œwiêtym, tak ¿e nadnatu-
ralny „zmys³ wiary” daje wierz¹cym mo¿liwoœæ rozpoznawania S³owa Bo¿ego w
tym, co nauczane oraz wzrastania w osobistym rozumieniu Boga i Jego dzie³a
zbawczego. Przez to wierz¹cy – w ³¹cznoœci z innymi instancjami daj¹cymi œwia-
dectwo – s¹ niezbêdnym œrodkiem utrzymania Koœcio³a w prawdzie.

426.  Spogl¹daj¹c na urz¹d nauczycielski Koœcio³a w szerszej perspektywie hi-
storycznej staje siê jasne, ¿e formy wyra¿ania prawd wiary przez urz¹d nauczy-
cielski faktycznie nie przekazuj¹ prawdy w ca³ej jej pe³ni. Wyjaœniaj¹ one nie-
zbêdne linie demarkacyjne, które zapewniaj¹, ¿e Koœció³ pozostaje wierny praw-
dzie wiary. Ale wytaczanie granic wobec ujêæ teologicznych, które nie daj¹ siê
zharmonizowaæ z katolickim nauczaniem, ³¹czy siê czêsto z bolesn¹ strat¹, która
prowadzi do zubo¿enia pe³nego poznania prawdy wiary. Odrzucenie b³êdu w mo-
mencie konfrontacji przynosi ze sob¹ niebezpieczeñstwo jednostronnego zajêcia
pozycji przeciwnej do tej, która jest uznana za b³¹d.

427. A zatem, podczas gdy nauczanie, które przedstawia urz¹d nauczycielski,
stanowi dla katolików niezbêdne s³owo Koœcio³a w okreœlonej sytuacji, historia
pokazuje, ¿e nie jest ono ostatnim s³owem Koœcio³a. Takie definicje mog¹ za-
koñczyæ kontrowersje, które gro¿¹ to¿samoœci i integralnoœci prawdy wiary;
lecz poza tym zachodzi potrzeba ich recepcji przez wiarê Koœcio³a, aby w ten
sposób mog³y byæ uznane w swym trwa³ym znaczeniu dla zachowania Koœcio³a
w prawdzie Ewangelii. Ta recepcja nauczania przez urz¹d nauczaj¹cy ma wspar-
cie tego samego Ducha Œwiêtego, który ca³y Koœció³ zachowuje w prawdzie.
Przez to aspekt prawdy, który najpierw zosta³ wykluczony jako sprzeczny z
wiar¹ katolick¹, mo¿e w przysz³oœci – pod warunkiem przyjêcia nauczania urzê-
du nauczycielskiego – byæ znowu przyjêty w formie,   daj¹cej siê pojednaæ z
wiar¹ Koœcio³a.

428. Gdy urz¹d nauczaj¹cy daje pozytywn¹ prezentacjê wiary Koœcio³a, to czy-
ni to z zamiarem ukazania wzajemnych powi¹zañ doktryn wiary, chc¹c przez to
przygotowaæ wierz¹cych do lepszego zrozumienia ca³ej prawdy Ewangelii. W
stopniu, w jakim takie nauczanie roœci sobie prawo do nieomylnoœci, takie pozy-
tywne treœci s³u¿¹ nie tylko zwiastowaniu w danym momencie, lecz tak¿e przy-
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sz³ej wierze Koœcio³a, który jest prowadzony przez Ducha Œwiêtego ku przenika-
niu prawdy wiary g³êbszym zrozumieniem. Co jest wymowne w danej interwencji
znajduje potem odpowiednie miejsce w hierarchii prawd (UR 11). Jeœli urz¹d na-
uczycielski przedk³ada prawdy wiary wraz z wyjaœnieniami mocy wi¹¿¹cej party-
kularnych treœci, nie oznacza to, ¿e taka prezentacja powstrzymuje Koœció³ w
przysz³oœci przed znajdowaniem pod kierownictwem Ducha Œwiêtego nowych
sformu³owañ swojej wiary, które odpowiedz¹ lepiej na wyzwania nowych sytu-
acji. Faktyczny rozwój katolickiego zmys³u wiary pokazuje, ¿e znajduje siê on w
sta³ym ruchu zmierzaj¹cym – poprzez kryzysy i konflikty – do pierwotnej pe³ni
prawdy dotycz¹cej zbawczego dzie³a Boga, któr¹ Ewangelia zwiastowa³a raz na
zawsze.

4.6. Wnioski: Koœció³ pozostaj¹cy w prawdzie

Wprowadzenie

429. Nasz dialog stawia sobie za cel wnieœæ wk³ad do ustanowienia pe³nej
wspólnoty miêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³ami luterañskimi na œwie-
cie. Taka wspólnota potrzebuje wspólnego wyznania prawdy, która jest dana
ludzkoœci przez zbawcze dzia³anie i S³owo Bo¿e. Na drodze do tego celu trze-
ba wspólnie zbadaæ ró¿nice w wierze i nauczaniu miêdzy luteranami i katoli-
kami, ostatecznym zamiarem jest odkrycie przekonañ, które mo¿na wspólnie
reprezentowaæ i wyjaœnienie, czy ró¿ne teologiczne koncepcje s¹ otwarte na
pojednanie.

430. W tej czêœci zbadano, jak nasze obie tradycje rozumiej¹ œrodki, przez któ-
re Duch Œwiêty dzia³a w Koœciele, aby utrzymaæ go w prawdzie wiary i zdrowej
nauce pochodz¹cej od aposto³ów. Zrelacjonowano tutaj wyniki badañ nad Nowym
Testamentem (4.2), starokoœcielnymi i œredniowiecznymi sposobami wyra¿ania i
pos³ugami nauczania prawdy pochodz¹cej od Boga w Chrystusie (4.3), luterañski-
mi  przekonaniami  dotycz¹cymi kanonu, interpretacji Pisma œw. i urzêdu naucza-
nia (4.4), katolickim nauczaniem dotycz¹cym kanonu, interpretacji Pisma œw. i
urzêdu nauczycielskiego (4.5).

431. W tym podrozdziale wnioski zostan¹ przedstawione w dwóch etapach.
(1) Wychodz¹c z wczeœniejszych jasno sformu³owanych deklaracji i za³o¿eñ,
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które obie strony faktycznie podzielaj¹, wymienione zostan¹ trzy znacz¹ce
wspólnie reprezentowane fundamentalne przekonania. Na tym obszarze istnieje
pe³ny konsens. (2) Z tego, co zdo³ano ustaliæ w tej fazie dialogu, trzeba wymie-
niæ trzy tematy zró¿nicowanego konsensu, w którym pozostaj¹ce ró¿nice obja-
wi³y siê jako koœcielnie nie dziel¹ce. Na tym obszarze panuje pojednana ró¿no-
rodnoœæ.

4.6.1. Wspólne fundamentalne przekonania
w sprawach wiary

A. Ewangelia o ³asce Bo¿ej w Chrystusie

432.   Po pierwsze miêdzy luteranami i katolikami istnieje pe³na zgoda w tym,
¿e Bóg w ludzkiej historii oznajmi³ orêdzie ³aski i prawdy w s³owie i czynie, które
swój punkt kulminacyjny znalaz³o w zbawczej œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, i które zosta³o poœwiadczone przez wielkanocnych œwiadków w mocy
Ducha Œwiêtego. Jezus Chrystus jest definitywnym i personalnym s³owem Bo¿ej
³aski, które przewy¿sza samomanifestacjê Boga poprzez Moj¿esza i proroków. Jak
to zosta³o potwierdzone we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedli-
wieniu, w naszej wierze w Ewangeliê trzymamy siê j¹dra nowotestamentowego
œwiadectwa o zbawczym dzia³aniu Boga w Chrystusie, mianowicie ¿e „nasze
nowe ¿ycie zawdziêczamy wy³¹cznie mi³osierdziu Bo¿emu, które sprawia przeba-
czenie i wszystko czyni nowe; mi³osierdzie to mo¿emy otrzymaæ tylko jako dar i
przyj¹æ w wierze” (WD 17). Wierzymy bowiem, ¿e Bóg jest u nas, by nas przez
swój wolny dar wyzwoliæ od grzechu i œmierci i wzbudziæ do nowego ¿ycia (por.
WD 36).

B. Ewangelia i Koœció³

433.  Po drugie, miêdzy katolikami i luteranami istnieje pe³na zgodnoœæ w tym,
¿e samoobjawienie Boga w Jezusie Chrystusie dla zbawienia ludzi nadal jest
zwiastowane w Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Aposto³owie jako pierwsi j¹ zwia-
stowali, gromadz¹c wspólnoty wierz¹cych, w których serca Duch Œwiêty wpisa³
orêdzie ³aski i prawdy Boga. Przez tê Ewangeliê ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y
Pan ukazuje, ¿e ¿yje i sprawia zbawienie, gdy Koœció³ zwiastuje Go nieustannie
przez S³owo i Sakrament. Koœció³ wszystkich epok podlega imperatywowi strze-
¿enia S³owa Bo¿ego o zbawczej prawdzie w nieprzerwanej sukcesji. Obietnica
Chrystusa, ¿e przez wszystkie dni bêdzie ze swoimi uczniami jest podstaw¹ odwa-
gi, z któr¹ Koœció³ realizuje swoj¹ misjê zwiastowania Ewangelii w ka¿dym miej-
scu z pokolenia na pokolenie.
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C. Ewangelia, pisma kanoniczne oraz nauczanie i ¿ycie Koœcio³a

434.  Po trzecie, dla katolików i luteranów Pismo œw. jest Ÿród³em, regu³¹,
przewodnikiem i kryterium poprawnoœci i czystoœci zwiastowania Koœcio³a, opra-
cowania jego doktryny, jak równie¿ sakramentalnej i pastoralnej praktyki. Gdy¿ w
pierwszych zborach, utworzonych przez aposto³ów Chrystusa, powsta³y z inspira-
cji Ducha Œwiêtego przez zwiastowanie i nauczanie apostolskiej Ewangelii ksiêgi
nowotestamentowe. Te ksiêgi wraz z pismami Izraela w Starym Testamencie maj¹
wszystkim epokom uobecniaæ prawdê o S³owie Bo¿ym, aby formowaæ wiarê i
prowadziæ wierz¹cych w ¿yciu godnym Ewangelii Chrystusa. Przez kanon biblij-
ny Koœció³ nie konstytuuje, lecz uznaje wewnêtrzny autorytet pism prorockich i
apostolskich. W konsekwencji zwiastowanie i ca³e ¿ycie Koœcio³a czerpie swój
pokarm z Pisma œw. Koœció³ musi uznaæ jego przewodnictwo, stale siê w nie
ws³uchiwaæ i studiowaæ. W³aœciwa interpretacja i wykorzystanie Pisma œw. utrzy-
muje nauczanie Koœcio³a w prawdzie.

4.6.2.Tematy zwi¹zane z pojednan¹ ró¿norodnoœci¹

435. Œwiadomi, ¿e jedna prawda Ewangelii wskutek ró¿nicy epok i miejsc
musi przyj¹æ ró¿ne formy wyra¿ania, chcemy teraz pokazaæ, jak obie nasze trady-
cje w tematach, w których istniej¹ godne uwagi ró¿nice, uznaj¹ siê wzajemnie na
podstawie wspólnej prawdy apostolskiej Ewangelii o Jezusie Chrystusie131 .

A. Kanon Pisma i Koœció³

436.  Luteranie reprezentuj¹ przekonanie, ¿e z³o¿ony proces historyczny, który
doprowadzi³ do stworzenia kanonu Pisma Œwiêtego, nie ma byæ rozumiany w taki
sposób, jakoby Koœció³ nada³ Pismu autorytet w sprawach wiary i ¿ycia, lecz tak,
¿e wskutek czytania ksi¹g i nauczania ich treœci pod wp³ywem Ducha Œwiêtego
doszed³ do uznania kanonicznego autorytetu ksi¹g, któremu Koœció³ siê podpo-
rz¹dkowa³.

437. Katolicy s¹ przekonani, ¿e – mówi¹c sformu³owaniami Pierwszego i Dru-
giego Soboru Watykañskiego – ksiêgi Pisma Œwiêtego zosta³y przekazane Koœcio-
³owi jako ksiêgi inspirowane, œwiête i kanoniczne (DS 3006; Tanner, 806; DV 11,

131 Wnioski tymczasowe, wskazuj¹ce w kierunku pojednanej ró¿norodnoœci przedstawione zosta³y ju¿
wy¿ej pod nr. 400-401 (kanon biblijny i Koœció³), nr. 407-409 (interpretacja Biblii wed³ug rozumienia lute-
rañskiego i katolickiego). Podobnie pod nr. 412 ukazana zosta³a wstêpna konwergencja w kwestii doktryny i
urzêdu nauczycielskiego.



207

APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A

1). Przez wydanie list ksi¹g kanonicznych biskupi i sobory koœcielne nie uczynili
tych ksi¹g normatywnymi œwiadectwami zbawczego dzie³a i S³owa Boga, lecz
zamiast tego uznali, ¿e takimi ju¿ by³y w sobie i w swoim skutecznym wk³adzie
do wiary i ¿ycia Koœcio³a. Gdy teologiczne prezentacje kanonu wymieniaj¹ osoby
pe³ni¹ce urz¹d, które ustali³y dok³adnie, jakie ksiêgi zosta³y przyjête jako kano-
niczne, to katolicy widz¹ w tym wskazanie na tych, którzy s¹ odpowiedzialni za
publiczne nauczanie  i ¿ycie kultowe Koœcio³a, w którym ksiêgi kanoniczne pe³ni¹
centraln¹ funkcjê.

438. To rozumienie jest do pogodzenia ze wspomnianym ujêciem luterañskim,
¿e j¹dro kanonu uzyska³o znaczenie koœcielne przez to, ¿e orêdzie jego ksi¹g
uwiarygodni³o siê samo przez siê. Lecz pewnoœæ co do tego, co decyduje o kano-
nicznoœci Pisma, nie wyklucza, ¿e istniej¹ ró¿ne koncepcje w sprawie zewnêtrz-
nych granic Pisma.  Kwestia liczby ksi¹g kanonicznych jest drugorzêdna wobec
jakoœciowych kwestii kanonicznoœci. Koresponduje to z tym, ¿e w obrêbie Ko-
œcio³ów luterañskich nie dosz³o do oficjalnego ustalenia granic kanonu.

439. Ocena Lutra, ¿e apokryfy nie s¹ czêœci¹ Pisma Œwiêtego132 , i decyzja So-
boru w Trydencie stwierdzaj¹ca, ¿e ksiêgi te nale¿¹ do kanonu Pisma Œwiêtego133 ,
doprowadzi³y do tradycyjnej luterañsko-katolickiej ró¿nicy w sprawie granic ka-
nonu. Niemniej jednak ten sam Luter twierdzi³, ¿e apokryfy „s¹ po¿yteczne i za-
s³uguj¹ na czytanie”134 . Doprowadzi³o to do tego, ¿e by³y one drukowane nie tyl-
ko w Bibliach Lutra z 1534 i 1545 r., lecz s¹ równie¿ uwzglêdniane do dnia dzi-
siejszego w licznych edycjach Biblii w obszarze Koœcio³ów luterañskich. Rzecz
jasna apokryfy ukazuj¹ siê tak¿e w miêdzykonfesyjnych wydaniach Biblii. W
ewangelickich lekcjonarzach ukazuje siê sporo tekstów z apokryfów (por. wy¿ej
nr 394, przypis 138).

440. Nowa ocena apokryfów i ich przynale¿noœci do kanonu dokonuje siê
obecnie po stronie luterañskiej, zw³aszcza wœród egzegetów. Jeœli w warunkach
historyczno-krytycznej œwiadomoœci podejmowana jest kwestia Pisma œw., to wie-
lu egzegetów podkreœla przede wszystkim trzy aspekty: po pierwsze, ¿e w okresie
powstawania pism nowotestamentowych kanon pism nazwanych póŸniej „Starym
Testamentem” nie by³ jeszcze ustalony ostatecznie; po drugie, ¿e Pismem Œwiê-
tym pierwotnego chrzeœcijañstwa by³a w pierwszym rzêdzie Septuaginta; po trze-
cie, zwrócono uwagê na to, ¿e gdyby Stary Testament ograniczono do kanonu he-
brajskiego, powsta³aby du¿a luka w procesie tradycji, który prowadzi od Starego

132 WADB 12, 3 (Biblia 1545) (por. WADB 12, 2; Biblia 1534).
133 Por. DS 1502; Tanner, 663-664.
134 WADB 12, 3 (por. 12, 2).
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do Nowego; to jednak utrudni³oby odpowiednie zrozumienie Nowego Testamentu
i jego jednoœæ ze Starym. Kwestia jednoœci Pisma w zmienionym kontekœcie
zmieni³a tradycyjn¹ kontrowersjê wokó³ granic kanonu i zrelatywizowa³a jej zna-
czenie.

441. Dlatego w kwestii kanonu biblijnego i Koœcio³a luteranie i katolicy znaj-
duj¹ siê w tak daleko id¹cej zgodzie co do pocz¹tku kanonicznego autorytetu Bi-
blii, ¿e pozostaj¹ce ró¿nice w sprawie objêtoœci kanonu nie maj¹ takiego znacze-
nia, ¿eby usprawiedliwia³y kontynuowanie istniej¹cego podzia³u.  Na tym obsza-
rze istnieje jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci. Jednak ta zasadnicza zgoda w
sprawie kanonu domaga siê wyjaœnienia pozycji katolickiej i luterañskiej co do
roli Tradycji w interpretacji Pisma œw. i urzêdu nauczycielskiego w Koœciele.

B. Pismo i Tradycja

442. Katolicy i luteranie s¹ zgodni nie tylko w tym, ¿e Pismo œw. rozwinê³o siê
historycznie z procesu Tradycji zarówno w Izraelu jak i w apostolskim Koœciele,
lecz tak¿e w tym, ¿e jest ono zorientowane na proces jego interpretacji w kontek-
œcie tradycji koœcielnej.

443. Gdy katolicy podkreœlaj¹, ¿e Tradycja jest nieodzowna w interpretacji S³o-
wa Bo¿ego (Ut unum sint, nr 79; por. wy¿ej nr 404-406), ³¹cz¹ oni Ewangeliê i
Pismo œw. z prze¿ywan¹ i przekazan¹ w historii wiar¹ chrzeœcijañsk¹. Przynios³a
ona wa¿ne sposoby wyra¿ania owej wiary. Takimi sposobami wyra¿ania s¹: regu³a
wiary (wy¿ej nr 320-322), wyznania wiary, zw³aszcza Nicejsko-Konstantynopoli-
tañskie (wy¿ej nr 325-326) i soborowe sformu³owania artyku³ów wiary (wy¿ej nr
337-340). Odnosz¹ siê one do Bo¿ego dzie³a zbawienia jako skoncentrowane
streszczenia i objaœnienia tego, co jest zwiastowane w apostolskiej Ewangelii i
udokumentowane w ksiêgach Pisma œw. Katolicy twierdz¹, ¿e pochodz¹ one z Pi-
sma œw. i ¿e jako istotne formy wyra¿ania wiary i ¿ycia  maj¹ dawaæ kierunek
koœcielnemu nauczaniu i interpretacji Pisma œw. Te formy wyra¿ania Tradycji
nale¿¹ do podstawowych œrodków, przez które Duch Œwiêty utrzymywa³ Koœció³
przez stulecia w prawdzie zbawczego S³owa Bo¿ego i przez które wierz¹cy byli
prowadzeni, by zrozumieli w³aœciwie orêdzie o zbawieniu, które jest obecne w
Piœmie œw.

444. Katolicy przyswoili sobie na nowo przekonanie patrystyczne i œrednio-
wieczne, ¿e Pismo œw. zawiera ca³¹ objawion¹ prawdê, co prowadzi do znacz¹ce-
go rozró¿nienia. Liczne „tradycje” s¹ formami ¿ycia i praktyki, w których jest sto-
sowane S³owo Bo¿e i które s¹ brane pod uwagê z wiernoœci wobec wspólnoty
wiary. Pismo jest inspirowanym S³owem Bo¿ym, podczas gdy Tradycja jest
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¿ywym procesem, który przekazuje w ca³oœci „s³owo Boga powierzone Aposto-
³om przez Chrystusa Pana i Ducha Œwiêtego” (DV 9). To przekazywanie nie jest
Ÿród³em nowych prawd, które uzupe³nia³oby treœæ natchnionego Pisma œw., ale
prowadzi do elementarnych sposobów wyra¿ania, o których jest mowa pod nr.
443, i które nie s¹ po prostu „ludzkimi tradycjami”, gdy¿ wyra¿aj¹ biblijn¹ treœæ
wiary i nadaj¹ jej pewnoœæ.

445.  Gdy luteranie mówi¹ o Piœmie i Tradycji, musz¹ najpierw dokonaæ obja-
œnienia pojêcia. Wyra¿enie „tradycje” oznacza u reformatorów i w pismach wy-
znaniowych przewa¿nie „ludzki porz¹dek w sprawach duchowych lub koœciel-
nych”135 . Chodzi tu o porz¹dki w Koœciele, które ustanowili ludzie bez wyraŸnego
uzasadnienia w Piœmie œw.; maj¹ byæ one przestrzegane, gdy¿ s¹ u¿yteczne dla
pokoju i ³adu Koœcio³a. Ale w tym celu trzeba spe³niæ dwa warunki: po pierwsze,
takie porz¹dki nie mog¹ byæ ³¹czone z przekonaniem, ¿e s¹ konieczne do zbawie-
nia lub z oczekiwaniem, ¿e ludzie przez ich przestrzeganie mogliby dost¹piæ zba-
wienia; po drugie, nie mog¹ byæ sprzeczne z przykazaniem Bo¿ym. Jeœli te warun-
ki nie s¹ spe³nione, wówczas wyra¿enie „ludzkie tradycje” oznacza coœ naganne-
go. Lecz wszystkie postanowienia, „które nie s¹ sprzeczne z œwiêt¹ Ewangeli¹”,
mog¹ byæ zachowane136 .

446. Czymœ innym ni¿ owe „ludzkie tradycje” s¹ dla reformatorów wyznania
wiary staro¿ytnego Koœcio³a. Patrz¹ na nie jako na dobrze umocowane w Piœmie
Œwiêtym, tote¿ maj¹ one dla nich autorytet jako w³aœciwe streszczenia Ewangelii i
jako jej obrona wobec b³êdnej nauki. Wyznania te s¹ uwzglêdnione wyraŸnie we
Konfesji Augsburskiej a ich treœæ jest wykorzystana w nauce o usprawiedliwieniu.
Przejête zostaj¹ tak¿e potêpienia b³êdnych nauk staro¿ytnego Koœcio³a. W ten
sposób reformatorzy demonstruj¹ katolickoœæ swojej nauki wraz z licznymi wska-
zaniami na Ojców Koœcio³a, którzy s¹ dla nich œwiadkami prawdziwej interpreta-
cji Pisma œw. Gdy dzisiaj luteranie te wi¹¿¹ce formy wyra¿ania wiary nazywaj¹
„tradycj¹”, to reprezentuj¹ tak¿e pogl¹d, ¿e Pismo i Tradycja nale¿¹ do siebie.
Tak¿e reformatorzy wyra¿ali swoj¹ wiarê  i swoje rozumienia Pisma œw. w ksiê-
gach wyznaniowych  i katechizmie, które do dzisiaj  w obrêbie Koœcio³ów lute-
rañskich odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w przekazywaniu apostolskiej Ewangelii, po-
œwiadczonej miarodajnie w Piœmie œw. Ta tradycja daje Koœcio³owi w³aœciw¹
orientacjê w dawaniu œwiadectwa Ewangelii i w obcowaniu z Pismem œw., tak ¿e
jego nauczanie kontynuuje apostolskie œwiadectwo na rzecz prawdy o objawieniu
Bo¿ym.

135 M. Luther, Artyku³y marburskie, nr 13 (WA 30/III; 168, 3n; 1528).
136 Artyku³y torgawskie, 1530 (BSLK 107, 25).
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447. Luteranie w dalszym ci¹gu reprezentuj¹ stanowisko, ¿e chocia¿ Pismo i
Tradycja s¹ wzajemnie ze sob¹ powi¹zane, to Pismo nie mo¿e byæ w³¹czone w
proces tradycji, lecz musi wobec niej zachowaæ stale nadrzêdn¹ pozycjê jako nor-
ma krytyczna, norma wywodz¹ca siê z apostolskich pocz¹tków i z tego powodu
nadrzêdna wobec tradycji Koœcio³a. Katolicy akceptuj¹ ten pogl¹d, jako ¿e Pismo
jest dla nich „najwy¿szym autorytetem w sprawach wiary” (Ut unum sint, nr 79).
Pismo stale kieruje Koœcio³em w potrzebnej mu „sta³ej reformie” ¿ycia i naucza-
nia (UR 6).

448. Dlatego w odniesieniu do Pisma i Tradycji luteranie i katolicy doszli do
tak daleko id¹cej zgody, ¿e ich ró¿ne rozk³adanie akcentów nie jest wystarczaj¹-
cym usprawiedliwieniem dla obecnego podzia³u Koœcio³ów. W tym obszarze ist-
nieje jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci.

C. Urz¹d nauczaj¹cy: jego koniecznoœæ i miejsce w Koœciele

449.  Ta prezentacja luterañsko-katolickiej pojednanej ró¿norodnoœci w odnie-
sieniu do urzêdu nauczaj¹cego Koœcio³a podejmuje ten problem z fundamentalnej
perspektywy jego koniecznoœci i kontekstu, w którym ma on miejsce. Podrozdzia³
4.5.3. opisa³ daleko siêgaj¹cy rozwój koœcielnej funkcji urzêdu nauczycielskiego
w Koœciele katolickim przez stulecia luterañsko-katolickiego roz³amu. Historycz-
ne zmiany w doktrynie katolickiej w tym okresie i najnowsze dyferencjacje po-
zwalaj¹ ujawniæ zasadnicze ró¿nice miêdzy katolickim Magisterium a funkcj¹ au-
torytetu nauczaj¹cego w Koœcio³ach luterañskich z ich urzêdem biskupim i forma-
mi synodalnymi. Tote¿ przed³o¿ona prezentacja zajmuje siê wy³¹cznie z
fundamentalnymi kwestiami, w których mimo to da siê przedstawiæ ekumeniczny
postêp.

C.1. Egzystencja urzêdu nauczania publicznego
na p³aszczyŸnie lokalnej i ponadlokalnej

450. Doktryna luterañska lokuje pos³ugê nauczania przede wszystkim w zborze
lokalnym. Dla tej pos³ugi w ustalonym trybie powo³uje siê i ordynuje duchow-
nych, aby publicznie nauczali i sprawowali sakramenty (CA XIV). Wraz ze so-
lidn¹ egzegez¹ i teologiczn¹ refleksj¹ pos³uga nauczania stanowi niezbêdny kom-
ponent ¿ycia Koœcio³a. Odpowiedzialnoœæ za przekazywanie Ewangelii w ¿yciu
publicznym Koœcio³a ponosz¹ te¿ poszczególne jednostki, przez co buduje siê ka-
p³añstwo wszystkich wierz¹cych. Luterañska tradycja wyznaniowa reprezentuje
tak¿e przekonanie, ¿e istotne znaczenie ma ponadlokalna w³adza w Koœciele, od-
powiedzialna za nadzór nad dyscyplin¹ i doktryn¹ (CA XXVIII). Taki urz¹d na-
uczania jest wyrazicielem ³¹cznoœci miêdzy poszczególnymi zborami w Koœciele.
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We wspó³czesnych statutach Koœcio³ów luterañskich konkretne formy tego urzêdu
ponadlokalnego s¹ zró¿nicowane, lecz synody, do których nale¿¹ tak¿e nieordyno-
wani  i reprezentuj¹ ca³y kap³añski lud Bo¿y, stanowi¹ istotny kontekst, w którym
biskupi sprawuj¹ swój nadzór doktrynalny, tak ¿e ¿adna osoba sprawuj¹ca urz¹d
nie posiada ekskluzywnych kompetencji.

451.   Podczas dyskusji na temat pos³ugi nauczania w Koœcio³ach luterañskich
nie mo¿na siê, oczywiœcie, ograniczaæ wy³¹cznie do osób sprawuj¹cych urz¹d i in-
stytucji, lecz trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê procesy interakcji pomiêdzy sprawuj¹cymi
urz¹d, podobnie jak interwencje chrzeœcijan, którzy praktykuj¹ powszechne kap³añ-
stwo ochrzczonych, i teologów, którzy ze swoimi uczonymi studiami i ocenami w
kwestiach doktrynalnych wnosz¹ wk³ad do pos³ugi nauczania. Koœcio³y luterañskie
maj¹ mocn¹ nadziejê, ¿e Duch Œwiêty przez te procesy zachowa je w prawdzie
Ewangelii, gdy kontynuuj¹ w swojej epoce czytanie Pisma œw. i ws³uchiwanie siê w
nie i przy okazji staraj¹ siê zachowaæ wiernoœæ swoim wyznaniom wiary.

452. W eklezjologii katolickiej „Magisterium” oznacza misjê nauczania, która
przys³uguje kolegium biskupów, papie¿owi jako jego g³owie i poszczególnym bi-
skupom, którzy z nastêpc¹ Piotra s¹ zwi¹zani w hierarchicznej wspólnocie. Stano-
wi ono istotn¹ instytucjonaln¹ czêœæ sk³adow¹ pastoralnej pos³ugi Koœcio³a z w³a-
snym autorytetem, który siê ró¿ni od jurysdykcji w zakresie kierownictwa koœciel-
nego. Lecz episkopalny urz¹d nauczania jest sprawowany w ramach
rozbudowanej sieci s³ug S³owa, z których ordynowani duchowni parafialni maj¹
szczególne znaczenie w kazaniu i katechezie. Podczas gdy pewne formy pos³ugi
S³owa, jak pos³uga teologów,  s¹ sprawowane na podstawie intelektualnej kompe-
tencji, Magisterium wykonuje swoje dzia³ania na mocy zdolnoœci rozró¿niania
prawdy S³owa Bo¿ego, która opiera siê na charyzmacie otrzymywanym przez bi-
skupi¹ ordynacjê.

453.  Mimo ró¿nego ukszta³towania urzêdów nauczania luteranie i katolicy s¹
zgodni w tym, ¿e Koœció³ musi mianowaæ cz³onków, którzy s³u¿¹ przekazywaniu
dalej Ewangelii, która jest konieczna dla zbawczej wiary. Gdyby nie by³o urzêdu
nauczania i gdyby nie funkcjonowa³  on w specyficzny sposób na p³aszczyznach
zborów lokalnych i regionów z kilkoma lub wieloma zborami, to Koœció³ cierpia³-
by z powodu niedostatku.

C.2. Urz¹d nauczaj¹cy w ramach ró¿nych instancji
poœwiadczania S³owa Bo¿ego

454.  Luteranie i katolicy s¹ zgodni w tym, ¿e ci, którzy odpowiadaj¹ za na-
uczanie Koœcio³a, w znacz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do utrzymania Koœcio³a w
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prawdzie. Ich nauczanie s³u¿y wierze ca³ego Koœcio³a. Ale ci, którzy nauczaj¹,
czyni¹ to w relacji do wielu instancji poœwiadczania S³owa Bo¿ego.

455. W teologii katolickiej wp³ywowe dzie³o Melchiora Cano z 1563 r., opubli-
kowane po  jego œmierci przed³o¿y³o dziesiêæ loci theologici jako obszary wiedzy,
które przez proces tradycji zosta³y tak uformowane, i¿ ka¿dy locus lub obszar
ukazuje prawdê objawienia. Przeto Magisterium pastoralne formu³uj¹c doktrynê,
nawet na najwy¿szym szczeblu, nie dzia³a w izolacji od Pisma œw. i jego interpre-
tacji w loci, wyznañ wiary i przekazanego nauczania, nieustannego kultu Koœcio³a
i œwiadectwa œwiêtych ludzi. Magisterium znajduje siê w sta³ej interakcji z tymi
instancjami poœwiadczania Boga i Jego objawienia. Ono musi przede wszystkim
uwzglêdniæ rzeczywistoœæ nieomylnej wiary ludu traktowanego jako ca³oœæ (LG
12; cytowane pod nr 420), tak ¿eby w jego pos³udze panowa³a „szczególna jedno-
myœlnoœæ (singularis conspiratio) prze³o¿onych i wiernych” (DV 10).

456.  Luterañska pos³uga nauczania obejmuje liczne uczestnicz¹ce w niej oso-
by i instancje, z których ¿adna nie ma prawa do posiadania ekskluzywnej kompe-
tencji; zosta³o to szczegó³owo przedstawione w podrozdziale od nr 383 do 389.
Ludzie, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za doktrynê, sprawuj¹ ten urz¹d w spo-
sób osobisty, kolegialny i wspólnotowy w ramach ju¿ opisanych procesów.

457.  Dlatego luteranie i katolicy s¹ zasadniczo zgodni w tym, ¿e istnieje sieæ
wielu instancji poœwiadczania S³owa Bo¿ego, która stanowi istotny kontekst, w
ramach którego ci, którzy sprawuj¹ urz¹d nauczania, musz¹ wype³niaæ swoje obo-
wi¹zki.

C.3. Urz¹d nauczaj¹cy w jego funkcjach konstruktywnych
i krytycznych

458. Luteranie i katolicy s¹ zgodni w tym, ¿e pos³uga nauczania lub Magiste-
rium przez swe publiczne œwiadectwo na rzecz prawdy S³owa Bo¿ego s³u¿y ca³e-
mu Koœcio³owi. Jej zadaniem jest zwiastowanie Ewangelii o Bo¿ej ³asce, wyja-
œnianie œwiadectwa biblijnego i przekazywanie S³owa Bo¿ego powierzonego ca³e-
mu Koœcio³owi i wyra¿onego w wyznaniach i artyku³ach wiary. Celem jest pomóc
wszystkim cz³onkom Koœcio³a wyznawaæ swoj¹ wiarê w zgodzie z Bo¿ym obja-
wieniem w Chrystusie i bez popadania w b³¹d. Dlatego urz¹d  lub pos³uga naucza-
nia jest niezbêdnym œrodkiem, za którego pomoc¹ Koœció³ zostaje zachowany w
prawdzie Ewangelii Chrystusa.

459. Luteranie i katolicy s¹ dalej zgodni w tym, ¿e urz¹d nauczaj¹cy obejmo-
waæ musi wi¹¿¹ce poznanie doktryny przedstawionej publicznie, co prowadzi do
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orzeczeñ, które chroni¹ prawdziwe nauczanie. Interpretacje wiary, sprzeczne z
apostolsk¹ Ewangeli¹, musz¹ (w zgodzie z Ga 1, 9 por. Apol CA VII, 48), byæ
wykluczone. Zgodnie z Konfesj¹ Augsbursk¹, do urzêdu biskupiego, który jest
dzisiaj sprawowany kolegialnie i w strukturach synodalnych, nale¿y odrzucanie
„nauki niezgodnej z Ewangeli¹” (CA XXVIII, 21).

460. Œwiadectwo koœcielne na rzecz prawdy egzystuje w historii i obejmuje
dlatego aspekty o charakterze zarówno definitywnym jak i tymczasowym. Lutera-
nie i katolicy s¹ zgodni w tym, ¿e jedyna troska urzêdu nauczaj¹cego polega na
publicznym i sta³ym nag³aœnianiu ostatecznego przyjœcia Boga do ludzi w œmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa, w czym wierz¹cy pok³adaj¹ najwy¿sz¹  nadziejê
na ¿ycie i ostateczne zbawienie. Lecz wiara jest wyznawana i prze¿ywana w hi-
storii poœród zmian kulturowych, co wymaga sta³ego poszukiwania odpowiednich
sposobów wyra¿ania doktryny, zgodnego z prawd¹ Bo¿¹ w czasie przed ostatecz-
nym eschatologicznym objawieniem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela wszyst-
kich.

T³umaczenie na podstawie tekstu niemieckiego i angielskiego: Karol Karski
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WSPÓLNE PODSTAWY NADZIEI
Dokument Komisji Wiara i Ustrój
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1978)

Poni¿ej publikujemy dokument, który zosta³ przyjêty na posiedzeniu ple-
narnym Komisji „Wiara i Ustrój” w Bangalur, Indie (sierpieñ-wrzesieñ
1978). Dokument ten zosta³ nastêpnie zatwierdzony przez Komitet Na-
czelny ŒRK obraduj¹cy w Kingston (Jamajka) w styczniu 1979 roku jako
oficjalny dokument Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Mimo up³ywu ponad trzy-
dziestu lat tekst ten nie straci³ nic na swojej aktualnoœci. Z tego powodu
postanowiliœmy udostêpniæ jego polski przek³ad, który ukaza³ siê pierwot-
nie w nieistniej¹cym ju¿ miesiêczniku „¯ycie i Myœl” (1979 nr 7-8).

Redakcja

I. Dziêkczynienie

Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Œwiêty. Chrystus jest
nasz¹ nadziej¹: potêg¹ mi³oœci  silniejsz¹ ni¿ œwiat. ¯y³ tu na ziemi: Boskie „Tak”
na zbawienie œwiata. Zosta³ ukrzy¿owany i wskrzeszony z martwych: pierwszy
owoc nowej ludzkoœci.

Jest obecny w swoim Koœciele; jest obecny w tych, którzy cierpi¹;
- Jest nami.

Ponownie przyjdzie w chwale: nasz s¹d i nasza nadzieja,
- Ods³aniaj¹c owo „Tak” zbawienia.

Dar ten mamy od Boga ¿ywego,
- Jego Duch nape³ni³ serca nasze.

Z radoœci¹ sk³adajmy dziêkczynienie!
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II. G³osy nadziei

W wielu miejscach na ca³ym œwiecie ludzie uczestnicz¹ w owym „tak”. Nawet
poœród krzyku rozpaczy s³yszymy g³osy nadziei.

Poeta latynoamerykañski wyra¿a j¹ w nastêpuj¹cych s³owach:

Od kiedy On przyszed³ na œwiat i wkroczy³ w historiê,
Przerwa³ milczenie i cierpienie;
nape³ni³ œwiat swoj¹ chwa³¹,
sta³ siê œwiat³em w nocy naszej oziêb³oœci;
urodzi³ siê w ciemnym ¿³obie,
swym ¿yciem zasia³ mi³oœæ i œwiat³o;
z³ama³ serca zatwardzia³e,
a podŸwign¹³ dusze przygnêbione.

Dlatego dzisiaj jesteœmy pe³ni nadziei,
nie ustajemy w naszych zmaganiach;
w przysz³oœæ spogl¹damy dziœ z ufnoœci¹,
na tej ziemi, która jest nasz¹ ziemi¹.

Pieœni nadziei i têsknoty œpiewane s¹ wszêdzie. Wiele takich pieœni rozbrzmie-
wa³o w naszych ustach, gdy czytaliœmy wypowiedzi ujawniaj¹ce ludzkie nadzieje.
By³a ich osza³amiaj¹ca ró¿norodnoœæ: tych, którzy ³akn¹ chleba, sprawiedliwoœci i
pokoju; tych, którzy têskni¹ za wolnoœci¹ od przeœladowañ religijnych i politycz-
nych; tych, którzy oczekuj¹ wybawienia z u³omnoœci cia³a i umys³u; tych, którzy
pragn¹ nowej wspólnoty kobiet i mê¿czyzn; tych, którzy poszukuj¹ autentyczno-
œci kulturalnej; tych, którzy ufaj¹ w odpowiedzialne wykorzystanie zdobyczy na-
uki i technologii; tych, którzy ewangelizuj¹ i pracuj¹ nad rozg³aszaniem Dobrej
Nowiny; tych, którzy mozolnie pracuj¹ dla sprawy widzialnej jednoœci Koœcio³a.
Staliœmy siê nawet œwiadomi nadziei, które pragn¹ wyraziæ ci, którzy milcz¹. Ich
milczenie zawiera w sobie przes³anie dla tych, którzy potrafi¹ je us³yszeæ.

III. Nadzieje spotykaj¹ siê z nadziejami

S³uchaliœmy tych g³osów, poniewa¿ sami jesteœmy wezwani do uzasadnienia
naszej nadziei (1 P 3, 15). Jesteœmy grup¹ 160 chrzeœcijan, z wielu Koœcio³ów
wszystkich kontynentów, zgromadzonych w Indiach jako Komisja Wiara i Ustrój
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Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Naszym mandatem, jaki otrzymaliœmy od Koœcio³ów,
jest posuwanie naprzód sprawy widzialnej jednoœci Koœcio³a. Sednem tego zada-
nia jest wzrost zdolnoœci Koœcio³ów do niesienia wspólnego œwiadectwa swojej
wiary.

Jako krok wstêpny Komisja podjê³a w 1971 roku pracê nad sformu³owaniem
wspólnego oœwiadczenia zawieraj¹cego œwiadectwa nadziei. Dzisiaj chcemy
mówiæ o naszej wspólnej przysz³oœci do cz³onków Koœcio³ów ¿yj¹cych wszê-
dzie i do wszystkich innych, którzy chcieliby nas wys³uchaæ. Problemy by³y
ogromne: ró¿norodnoœæ wyznaniowa i kulturalna, wyraŸnie zró¿nicowane sytu-
acje polityczne i  spo³eczne, zagro¿enie wiêzi w szybko zmieniaj¹cym siê œwie-
cie, potrzeba uwzglêdnienia nowych g³osów, które pozostawa³y dotychczas na
marginesie dyskusji teologicznej. Samo to wspólne przedsiêwziêcie ju¿ sta³o siê
Ÿród³em nadziei. Odkryliœmy na nowo si³ê Ewangelii zdolnej inspirowaæ wspól-
ne œwiadectwo. Zbli¿yliœmy siê do siebie; pomiêdzy tymi, którzy ¿ywi¹ nadzie-
je, zosta³y utorowane nowe drogi porozumienia.

Ten wspólny obrachunek z nadziej¹ opiera siê na spotkaniu ró¿nych œwia-
dectw nadziei. Spotkanie to okaza³o siê donios³e. Pomog³o nam odró¿niæ p³asz-
czyznê, gdzie oczekujemy okreœlonych rzeczy – na przyk³ad, aby mieæ dosyæ
jedzenia – od p³aszczyzny, na której pojawia siê pytanie: „Dlaczego w ogóle
spodziewacie siê tego, czego nie mo¿ecie zobaczyæ?” (por. Rz 8, 25).

Spotkanie to by³o spotkaniem pokory, poniewa¿ prowokowa³o do wiêkszego
krytycyzmu wobec siebie. Trzeba odró¿niæ nadziejê od pragnieñ  czy te¿
¿yczeñ. Niektóre nasze oczekiwania s¹ czymœ wiêcej ni¿ niezbadanymi pragnie-
niami i ¿yczeniami albo wyrazami obaw i niepokojów. A te czêsto s¹ ze sob¹
sprzeczne. Pragnienie rozwijania gospodarki w jednym kraju mo¿e spowodowaæ
nêdzê w innym. Niektórzy nawet mówi¹: „Nadzieje jednych staj¹ siê rozpacz¹
drugich”.

Ale my nie chcemy wierzyæ, ¿e nadzieje ludzkoœci s¹ ostatecznie sprzeczne:
nadzieje dane przez Boga s¹ wszechstronne i dope³niaj¹ce siê. Lecz serca ludz-
kie s¹ grzeszne i ich pragnienia mog¹ byæ fa³szywe. Musz¹ byæ os¹dzone i
oczyszczone. Sêdzi¹ ludzkich nadziei jest Chrystus. On wa¿y ludzkie pragnie-
nia.

Spotkanie ludzkich nadziei jest dla nas tak¿e zachêt¹, bo stajemy siê dziêki
niemu œwiadomi mocy i kierownictwa Ducha Œwiêtego. Poprzez tego Ducha na-
dzieje innych przemawiaj¹ do nas, czêsto mimowolnie, czasami nieoczekiwanie.
Spotkanie nadziei dowodzi istnienia szerszej wspólnoty nadziei z innymi ludŸmi
i z Duchem Bo¿ym. Ponadto mo¿e ukazaæ istnienie szerszej wspólnoty pomiê-
dzy tymi, którzy wierz¹ w Chrystusa, i tymi, którzy nie wierz¹. „Nadzieja jed-
nych staje siê nadziej¹ drugich!”
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IV. Nasza nadzieja w Bogu

Koœció³ jest bratersk¹ wspólnot¹ tych, którzy wierz¹ w Boga, i dlatego mo¿li-
we jest prawdziwe spotkanie miêdzy naszymi nadziejami.

Nie jesteœmy pierwszymi, którzy wyra¿ali tê wiarê i nadziejê. Przed nami by³o
wielu. Otacza nas ca³y zastêp œwiadków, którzy sk³adali swoje œwiadectwo, nawet
kosztem w³asnego ¿ycia. Wiernym œwiadkiem ludzkiej nadziei w Bogu jest Jezus
Chrystus. I za ka¿dym razem, kiedy sprawujemy Jego pami¹tkê, otrzymujemy
³askê i moc do dawania naszego œwiadectwa.

Jezus Chrystus jest nasz¹ nadziej¹. W swoim ¿yciu by³ ca³kowicie pos³uszny
Bogu Ojcu. Identyfikowa³ siê z tymi, którymi spo³eczeñstwo pogardza³o. G³osi³
orêdzie o nadchodz¹cym Królestwie Bo¿ym, które podtrzymuje nas na duchu
swoj¹ wizj¹ jutra, istnieniu którego nie da siê zaprzeczyæ. Zosta³ aresztowany,
poddany torturom i uœmiercony. W Jego krzy¿u i zmartwychwstaniu Bóg obali³
panowanie si³ grzechu, winy, œmierci i z³a. Bóg pojedna³ œwiat ze sob¹. Obroni³
swój obraz we wszystkich – w dzieciach, kobietach i mê¿czyznach – i otworzy³
przed nimi now¹ godnoœæ – godnoœæ dzieci Bo¿ych. Dlatego w³aœnie mamy na-
dziejê, ¿e wszystko to, co zagra¿a ludzkiej godnoœci, w³¹cznie z sam¹ œmierci¹,
zostanie ostatecznie zniweczone: ostatecznie, bowiem chocia¿ w tym œwiecie si³y
tego zagro¿enia zosta³y pokonane, jeszcze jednak nie unicestwione; nasza obecna
nadzieja zakotwicza siê w dzia³aniu Boga w historii oraz w ¿yciu wiecznym, które
ma nadejœæ. Wiemy, ¿e zostaliœmy przyjêci przez Boga jako grzesznicy, którym
przebaczono, i dlatego jesteœmy pewni, ¿e mo¿emy tu i teraz byæ wspó³pracowni-
kami Boga w ukazywaniu Jego panowania.  W Chrystusie jak w zwierciadle wi-
dzimy wolê Boga. Chrystus przyjdzie jako objawienie prawdy i sprawiedliwoœci.
Ostateczny os¹d œwiata nale¿y do Niego, przyczyny naszej pewnoœci, ¿e morderca
nigdy ostatecznie nie zatriumfuje nad swoj¹ ofiar¹. Tej ostatecznej nadziei pok³a-
danej w panowaniu Chrystusa i nadejœciu Królestwa Bo¿ego nie mo¿na oddzieliæ
ani te¿ uto¿samiæ z naszymi historycznymi nadziejami wolnoœci, sprawiedliwoœci,
egalitaryzmu i pokoju. Nasze usilne starania o ludzk¹ pomyœlnoœæ  s¹ os¹dzane i
przemieniane w ¿yciu z Bogiem, którego wyrazem s¹ bezinteresowne dary prze-
baczenia, nowe ¿ycie i zbawienie. Antycypuj¹c, oœmielamy siê mieæ nadziejê, ¿e
ludzkie têsknoty i wysi³ki s¹ usprawiedliwione i ¿e ostateczny ich wynik jest w
rêkach Boga.

Posy³aj¹c swego Syna nie po to, aby potêpi³ œwiat, lecz by œwiat zosta³ przez
Niego zbawiony (J 3, 17) Bóg  Ojciec uzna³ œwiat  za swe stworzenie i da³ œwia-
dectwo swej wobec niego wiernoœci. My tak¿e bêdziemy wierni temu œwiatu. Bóg
ukocha³ dzie³o swych r¹k i nazwa³ je dobrym. Dlatego mamy nadziejê na utwo-



220

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

rzenie spo³eczeñstwa, które nie naruszy tej dobroci natury. Ufaj¹c, ¿e Bóg chcia³
wyposa¿yæ w twórcz¹ moc tak¿e stworzenia ludzkie, mamy nadziejê, ¿e rozum
ludzki zostanie wykorzystany odpowiedzialnie do kszta³towania przysz³oœci. Nasz
Stwórca jest sprawiedliwy; Jego prawo i sprawiedliwoœæ odnowi prawa tych, któ-
rzy s¹ uciskani. Dlatego ufamy, ¿e nasze d¹¿enie do sprawiedliwoœci i ochrony
praw cz³owieka jest s³uszne. Ten œwiat jest pe³en cierpienia i niesprawiedliwoœci,
lecz jako Bo¿y œwiat jest on miejscem naszego pos³uszeñstwa w ufnoœci, ¿e Bóg
nie pozwoli mu wypaœæ ze swych r¹k. Kiedy naœladuj¹c Chrystusa walczymy
przeciwko z³u, czynimy to nie tylko w nadziei na przysporzenie szczêœcia ludzkie-
go; czynimy to tak¿e w nadziei, ¿e ciemiê¿cy nawróc¹ siê i przestan¹ byæ ciemiê¿-
cami, i ¿e wszyscy zwróc¹ siê do Boga w wierze i razem otrzymaj¹ b³ogos³awieñ-
stwo, którego On pragnie im  udzieliæ.

¯ywy Bóg staje siê dla nas dostêpny przez Ducha Œwiêtego, który potwierdza
obecnoœæ Boga w naszym ¿yciu i czyni nas cz³onkami Cia³a Chrystusa, Koœcio³a.
Przez Ducha Œwiêtego mamy nadziejê, ¿e w naszym ciele ju¿ teraz mo¿na do-
strzec znaki nowego stworzenia. Przez tego Ducha Bóg udziela nam swej mocy i
kierownictwa, Duch ten uwalnia nas od mocy ciemnoœci, porusza naszego ducha,
roznieca na nowo nasz¹ energiê, budzi w nas wizje i marzenia, przynagla nas do
pracy na rzecz prawdziwej wspólnoty oraz przezwyciê¿enia barier wzniesionych
przez grzech. Dziêki Duchowi Œwiêtemu Bo¿a mi³oœæ nape³nia nasze serca. Nie
mo¿e byæ prawdziwej nadziei bez mi³oœci. Dzia³anie w nadziei jest mo¿liwe dla
wszystkich: dla tych, którzy mog¹ dzia³aæ otwarcie i widzialnie, a tak¿e dla tych,
których mi³oœæ i dzia³anie wyra¿aj¹ siê w cierpieniu i modlitwie. Poniewa¿ Bo¿e
obietnice odnosz¹ siê do ca³ej ludzkoœci, ¿ywimy nadziejê i modlimy siê, ¿e Duch
umo¿liwi nam g³oszenie dobrej nowiny zbawienia i d¹¿enie do jej realizacji w
¿yciu. To jest jedyna misja Koœcio³a jako takiego oraz ka¿dego z jego cz³onków.

V. Koœció³: wspólnota nadziei

„Pan zmartwychwsta³!” Jest obecny i potê¿ny poœród swego ludu, czyni¹c jed-
nych cz³onkami drugich, a wszystkich cz³onkami swojego Cia³a – Koœcio³a. On
jest mistrzem; oni s¹ uczniami. On jest krzewem winnym – oni pêdami. Tych, któ-
rzy pok³adaj¹ w Nim swoj¹ wiarê, obdarza duchow¹ wspólnot¹ nadziei i posy³a
jako znak nadziei dla ca³ej ludzkoœci.

Oni uczestnicz¹ w Jego boskim ¿yciu, wspólnocie Ojca, Syna i Ducha Œwiête-
go, jedynego Boga, którego w³asne istnienie zosta³o odzwierciedlone w ca³ej
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twórczej mi³oœci. W chrzeœcijañskiej wspólnocie trwaj¹cej w wyznaniu aposto³ów,
zgromadzonej wokó³ s³owa Bo¿ego i przyjmuj¹cej te same sakramenty, otrzymu-
jemy moc do dzielenia siê z innymi. Mo¿emy cieszyæ siê z tymi, którzy siê ciesz¹,
i p³akaæ z tymi, którzy p³acz¹. Mo¿emy dŸwigaæ ciê¿ary innych. To w³aœnie w tej
wspólnocie uczymy siê tak¿e dzieliæ nadzieje innych. To spotkanie nadziei zosta³o
samo w sobie uczynione przez Boga znakiem w ka¿dej sytuacji i w ka¿dym miej-
scu: Chrystus nasz¹ nadziej¹, potêg¹ mi³oœci!

 Poniewa¿ to jest duchow¹ rzeczywistoœci¹ Koœcio³a, jesteœmy zawstydzeni
tym, czym s¹ obecnie nasze Koœcio³y. Wspólnota nadziei jest tak zaciemniona, ¿e
jest prawie nierozpoznawalna. Wspólne œwiadectwo jest okaleczone podzia³ami.
Nasze Koœcio³y zbyt czêsto i zbyt wyraŸnie s¹ odbiciem grzechów spo³eczeñstwa
i znajduj¹ siê po stronie uprzywilejowanych i mo¿nych. Kobietom czêsto odma-
wia siê nale¿nego im kierowniczego miejsca w ¿yciu koœcielnym. Cz³onkowie
Koœcio³a i duchowni nie uznaj¹ siê w pe³ni nawzajem. I – co jest wci¹¿ wielkim
zgorszeniem – nasze Koœcio³y nie wielbi¹ jeszcze razem Boga wokó³ Wspólnego
Sto³u. Wielu nam wspó³czesnych s¹dzi, ¿e parodi¹ jest nazywaæ ten lud znakiem
nadziei. Nadzieja na osi¹gniêcie odnowy i jednoœci  naszych Koœcio³ów jest czê-
sto dla nas najtrudniejszym zadaniem duchowym.

Mimo to, mamy gor¹c¹ nadziejê, ¿e Koœció³ Chrystusowy bêdzie siê coraz bar-
dziej manifestowa³ w ¿yciu naszych Koœcio³ów. Mamy nadziejê, ¿e ich misja zo-
stanie uzdrowiona i przyniesie obfite owoce. Wspólnota, choæ zaciemniona, nie
zosta³a utracona; ma ona oparcie nie w swoich cz³onkach, lecz w Bogu. Zosta³o
jej dane S³owo i to S³owo trwa. Duch, który dzia³a³ w ci¹gu wieków, jest obecny i
w naszych czasach, aby na nowo ustanowiæ wiarygodn¹ wspólnotê. Zbudowana
na takich fundamentach wspólnota stanie siê wspólnot¹ skruchy!

Tej mocy obecnej poœród Koœcio³ów jesteœmy œwiadomi. W takiej wspólnocie
pok³adamy mocne nadzieje. Wierzymy, ¿e ta wspólnota, na razie jeszcze niepe³na,
mo¿e staæ siê dla innych znakiem nadziei. Wspólnota w Chrystusie daje mo¿li-
woœæ spotkania ponad ludzkimi barierami. Ustanawia ona nowe relacje we wza-
jemnym poszanowaniu, bez koniecznoœci poœwiêcania swoich przekonañ. Mo¿e
staæ siê sprawdzianem dla œwiadectwa, które winien dawaæ ka¿dy z Koœcio³ów.
Koœcio³y mog¹ staæ siê wzajemnie za siebie odpowiedzialne bez wymuszenia na
nich zgodnoœci. To tak¿e jest Ÿród³em nadziei; poniewa¿ same ¿yj¹ dziêki przeba-
czeniu Boga, mog¹ tak¿e udzieliæ przebaczenia innym Koœcio³om i odnaleŸæ w
œwiadectwie i zaanga¿owaniu innych w³asne ubogacenie. Wspólnota w Chrystusie
jest wreszcie Ÿród³em nadziei, kiedy antycypuje panowanie Boga i nie godzi siê
na istniej¹cy stan rzeczy.

Tak wiêc Koœció³ dziêkuje Bogu za przedsmak tego, co ma nadziejê. Od dawna
antycypowa³ swoj¹ nadziejê  modl¹c siê: przyjdŸ Królestwo Twoje. Niech siê sta-
nie wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Daj nam chleba powszedniego. Od-
puœæ nam nasze grzechy. Zachowaj nas od z³ego.
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VI. Wspólne nadzieje wobec wspólnej przysz³oœci

„Chrystus zmartwychwsta³!” Co to znaczy mieæ wspóln¹ nadziejê w œwiecie, w
którym stoimy przed wspólnym zagro¿eniem? Istniej¹ wspólne dziedziny zaanga-
¿owania chrzeœcijan; mo¿liwe jest zgodne dzia³anie, choæ w ró¿nych czêœciach
œwiata k³adzie siê nacisk na odmienne sprawy.

Nasza wspólna nadzieja jest zagro¿ona przez wci¹¿ wzrastaj¹c¹, a ju¿ nad-
miern¹ koncentracjê si³y i zwi¹zan¹ z tym groŸbê wyzysku i ubóstwa.  One to
s¹ odpowiedzialne za wci¹¿ rosn¹c¹ przepaœæ miêdzy bogatymi i biednymi – nie
tylko miêdzy narodami, lecz tak¿e wewn¹trz poszczególnych narodów. Wyzysk
polityczny i zale¿noœæ, g³ód i niedo¿ywienie s¹ cen¹ p³acon¹ przez biednych za
nadmierne nagromadzenie dóbr i w³adzy w rêkach bogatych. Koncentracja w³adzy
prowadzi tak¿e do utrwalenia istniej¹cych podzia³ów klasowych i do tworzenia
nowych. Mimo to ¿ywimy wspóln¹ nadziejê, poniewa¿ wierzymy, ¿e Bóg opo-
wiedzia³ siê po jednej ze stron zaanga¿owanych w tej walce (Ps 103, 6).

W naszej wspólnej przysz³oœci dominowaæ bêdzie coraz wiêksza zdolnoœæ do
kszta³towania fizycznego œwiata. Nauka i technologia przyczyni³y siê do popra-
wy ludzkiego losu. Przy m¹drym wykorzystaniu mog¹ one dopomóc w nakarmie-
niu g³odnych, uleczeniu chorych, rozwiniêciu œrodków ³¹cznoœci, umocnieniu
wspólnoty. Odmowa odpowiedzialnego wykorzystania tych mocy dla dobra
wszystkich ludzi na ca³ej Ziemi, szczególnie zaœ mo¿liwoœæ przyw³aszczenia tych
dobrodziejstw przez bogatych tylko dla siebie, grozi zniszczeniem œrodowiska,
katastrofami biologicznymi i zag³ad¹ nuklearn¹. Mimo to pok³adamy nadziejê w
nieustannym dzia³aniu Ducha Stworzyciela, który nie opuœci swoich stworzeñ i
który mo¿e natchn¹æ nas do odpowiedzialnego dzia³ania jako w³odarzy stworze-
nia.

Najbardziej alarmuj¹c¹ koncentracj¹ si³y jest w naszych czasach pozornie nie-
mo¿liwy do kontrolowania postêp zbrojeñ. Arsena³ g³owic nuklearnych, bêd¹cy
obecnie w posiadaniu supermocarstw, znacznie przekracza liczbê dziesiêciu tysiê-
cy sztuk  – jest to przesz³o milion razy bardziej niszczycielska si³a ni¿ ta, która
zniszczy³a Hiroszimê. Nawet tak zwany Trzeci Œwiat zwiêkszy³ swoje wydatki na
zbrojenia, z oœmiu miliardów w 1957 r. do czterdziestu miliardów w 1977 r. Nie
mo¿na ¿ywiæ nadziei niczym nie uzasadnionych, ale trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
Duch Bo¿y otwiera drogi wyjœcia nie mieszcz¹ce siê w granicach ludzkich oczeki-
wañ. Z³o nie jest koniecznoœci¹. Duch mo¿e zaszczepiæ zaczyn pokoju w nieocze-
kiwanym miejscu i stworzyæ nadziejê, ¿e zaprowadzenie sprawiedliwoœci jest
mo¿liwe bez uciekania siê do wojny.

Wspólnota ludzka poddana jest zewsz¹d naciskom i silom, które gro¿¹
jej dezintegracj¹. Wzajemnie wrogie nastawienia istniej¹ pomiêdzy rasami,
klasami, p³ciami, a nawet religiami. Na ca³ym œwiecie odziedziczone modele
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spo³eczeñstwa rozrywaj¹ i os³abiaj¹ poczucie przynale¿noœci, którego dostarcza
wspólnota. Jednoczeœnie pojawiaj¹ siê nowe formy wspólnoty, które – w swojej
nowoœci – tak¿e mog¹ budziæ niepokój. Mimo to Duch dzia³a ze zdumiewaj¹c¹
swobod¹ zachowuj¹c to, co podtrzymuje ¿ycie, i rodz¹c coœ autentycznie nowe-
go. Dlatego mo¿emy mieæ odwagê eksperymentowania z nowymi formami sto-
warzyszeñ, nowymi strukturami i instytucjami, nowymi formami stosunków
miêdzyludzkich.

Nasza wspólna nadzieja jest zagro¿ona przez zniewa¿anie ludzkiej godno-
œci. Ujête jako liczby w statystykach ró¿nych programów, zaszeregowane sza-
blonowo jako niewolnicy, ofiary lub po prostu „ci zapomnieni” – osoby ludzkie
i ich ludzkie mo¿liwoœci s¹ dzisiaj wszêdzie zagro¿one. Jednostkowe prawa
ludzkie s¹ gwa³cone przez arbitralne aresztowania i „znikniêcia”. Jesteœmy prze-
ra¿eni rosn¹c¹ liczb¹ „wiêŸniów sumienia” i coraz bardziej systematycznym
stosowaniem tortur jako zwyk³ej metody sprawowania w³adzy. Gwa³cone s¹
równie¿ spo³eczne prawa cz³owieka poprzez odmawianie mu ¿ywnoœci, miesz-
kania, pracy, wykszta³cenia i opieki zdrowotnej, czêsto w powi¹zaniu z rasi-
zmem i dyskryminacj¹ p³ci. Nie ma takiej czêœci œwiata, w której nie wystêpo-
wa³yby któreœ z tych zjawisk. Ci, którzy dehumanizuj¹ innych, dehumanizuj¹
przez to siebie samych. Mimo to nie opuszcza nas nadzieja, bo Bóg jest gwaran-
tem godnoœci nawet „tego najmniejszego”.

Zarówno zaanga¿owanie we wspóln¹ przysz³oœæ, jak i samo ¿ycie s¹ rozsa-
dzane przez poczucie bezsensownoœci i absurdalnoœci. W warunkach zamo¿-
noœci mo¿e to wynikaæ „z zachowywania okreœlonych zasad gry” obowi¹zuj¹-
cych w kulturze zorientowanej na sukces. W warunkach szybkich przemian kul-
turowych i spo³ecznych mo¿e to byæ nastêpstwem zamêtu spowodowanego
koniecznoœci¹ pe³nienia nie okreœlonych uprzednio ról. W sytuacjach wyzysku,
zale¿noœci i „marginalizacji” mo¿e siê to rodziæ z poczucia niemo¿noœci i fru-
stracji jako konsekwencji niezdolnoœci do dzia³ania w interesie w³asnym i swo-
jej klasy spo³ecznej. Mimo to ¿ywimy wspóln¹ nadziejê, bo sam Syn Bo¿y prze-
ciwstawi³ siê groŸbie bezsensownoœci i absurdalnoœci. W uzdrawiaj¹cym s³owie
Boga mo¿na odnaleŸæ ró¿ne akcenty: dla bogatych jest ono wezwaniem do wy-
rzeczenia siê fa³szywych bogów; pogr¹¿onym w zamêcie ofiarowuje œwiat³o
¿ycia Jezusa jako klucz do rozwik³ania matni; wyw³aszczonym przynosi wezwa-
nie i upowa¿nienie do podjêcia walki. Dla wszystkich stanowi zapewnienie, ¿e
¿ycie ma sens.

Problemy wydaj¹ siê nas wszystkich przyt³aczaæ. G³êboko w ka¿dym z nas
tkwi wo³anie o realizm; wyra¿a siê w nim w pewien sposób podstawowe pytanie o
nadziejê chrzeœcijañsk¹. Wierzymy jednak, ¿e ka¿de s³uszne dzia³anie ma znacze-
nie, bo Bóg je b³ogos³awi. Jezus nakarmi³ rzeszê ludzi piêcioma bochenkami chle-
ba i dwiema rybami, które przyniós³ mu m³odzieniec. Nadzieja ¿yje ze szczególn¹
moc¹ w drobnych uczynkach.



224

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Przede wszystkim oœmielamy siê mieæ nadziejê w obliczu œmierci, podstawo-
wego zagro¿enia dla naszych dzia³añ i aspiracji. Jako grzesznicy pod s¹dem Bo-
¿ym, musimy umrzeæ. Tak wiêc œmieræ jest „ostatnim wrogiem” naszych nadziei.
Przenika ona ¿ycie z parali¿uj¹c¹ si³¹, szczególnie kiedy zabiera ludzi, zanim jesz-
cze dano im szansê ¿ycia. Jednak¿e nadzieja w Chrystusie zeœrodkowuje siê do-
k³adnie  na tym wrogu. Zmartwychwstanie jest triumfem ³aski Bo¿ej – zwyciê-
stwem Chrystusa nad œmierci¹ i grzechem wraz ze wszystkimi ich sprzymierzeñ-
cami. Aposto³ powiedzia³: „Je¿eli tylko za ¿ycia doczesnego w Chrystusie
nadziejê pok³adamy, jesteœmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania” (1
Kor 15, 19). Cieszymy siê, ¿e jego prze³omowe „je¿eli” znajduje jednoznaczn¹
odpowiedŸ: nie tylko w tym ¿yciu. W³aœnie to „nie tylko” otwiera przed ¿yciem
pe³n¹ nadziei perspektywê. Fatum jest pokonane. Jutro istnieje dla nas dzisiaj – i
w godzinie naszej œmierci.

Nadzieja chrzeœcijañska jest motorem sprzeciwu przeciwko fatalizmowi.

VII. Nadzieja jako wezwanie do ryzyka

„Chrystus zmartwychwsta³!” Lecz ten zmartwychwsta³y jest tak¿e Ukrzy¿owa-
nym. Oznacza to, ¿e nasze ¿ycie nadziej¹ nie jest gwarancj¹ bezpieczeñstwa, ale
wezwaniem do ryzyka. ¯ycie nadziej¹ nie oznacza jeszcze osi¹gniêcia naszego
celu, lecz to, ¿e zawsze jesteœmy w pe³nej ryzyka podró¿y.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ walkê. Odmówiono nam przywileju bycia „ani
gor¹cym, ani zimnym”, przyjmowania postawy pseudoneutralnoœci, skrycie
wspieraj¹cej tych, którzy maj¹ si³ê. Walczyæ – to znaczy opowiedzieæ siê otwarcie
po czyjejœ stronie, powiedzieæ „tak” jednym, kosztem powiedzenia „nie” drugim.
Jeœli cierpliwa wytrwa³oœæ jest wszystkim, co mo¿na w danej sytuacji zrobiæ, to
mo¿e byæ ona tak¿e form¹ protestu. Mo¿emy sobie pozwoliæ nawet na niepowo-
dzenie, bo Bóg mo¿e pos³u¿yæ siê naszym fiaskiem do wype³nienia swoich celów.
Nadzieja zawiera w sobie ryzyko walki.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ u¿ycie w³adzy [power]. Niektórzy posiadaj¹
zbyt wiele w³adzy, aby im ufaæ; wiêkszoœæ ma jej zbyt ma³o, aby dzia³aæ skutecznie.
Nies³usznym jest, aby niewielka grupa narzuca³a swoje decyzje wiêkszoœci. Musi-
my d¹¿yæ do identyfikowania siê z tymi, którzy nie posiadaj¹ w³adzy, i pomóc im
wyrwaæ siê z ¿ycia w zale¿noœci od innych. Lecz musimy tak¿e pe³niæ pos³ugê wo-
bec tych, którzy maj¹ w³adzê, prosz¹c ich, aby wys³uchali „biednych tej ziemi”, aby
sprawiedliwie u¿ywali swej w³adzy i dzielili j¹ z tymi, którzy nie nale¿¹ do ich krê-
gu. Nadzieja zawiera w sobie ryzyko odpowiedzialnego u¿ycia w³adzy.
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¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ afirmacjê nowego i reafirmacjê starego.
Afirmacja nowego jest uznaniem, ¿e Chrystus idzie przed nami; potwierdzenie
starego jest uznaniem, ¿e nie przyszed³ On niweczyæ, lecz aby wype³niæ, bo On
jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.  Nadzieja posy³a nas na nieprzetarte drogi
i wzywa do odkrywania nowego, nadchodz¹cego, czy to w wyniku wyzwania no-
wych kontekstów kulturalnych, apeli o nowe style ¿ycia czy lekcewa¿onego
uprzednio wo³ania o wyzwolenie. Jeœli zamkniemy siê w przesz³oœci, mo¿emy
staæ siê g³usi na lamenty i b³agania Ducha. A jednak Duch bêdzie zawsze potwier-
dza³ prawdê Chrystusa. Dlatego nadzieja zawiera w sobie zarówno ryzyko no-
wych orientacji, jak i ryzyko wiernoœci wobec przesz³oœci wbrew pokusom prze-
mijaj¹cej mody.

¯yæ nadziej¹ znaczy te¿ ryzyko samokrytycyzmu jako drogi do odnowy. Za-
równo w kulturze, jak i w Koœciele odnowa przychodzi poprzez rzucenie wyzwa-
nia temu, co jest ustalone, aby tchn¹æ w nie nowe ¿ycie albo je odrzuciæ. Ale od-
nowa, w prawdziwym sensie tego s³owa, nie le¿y w naszej mocy. Ma ona miejsce
wtedy, gdy jesteœmy s¹dzeni przez Boga i kiedy zostajemy doprowadzeni do skru-
chy oraz wydania owoców godnych tej skruchy. £¹czyæ siê z tym mo¿e gotowoœæ
do tego, by nie traktowaæ siebie samych zbyt powa¿nie. Tylko ci, którzy potrafi¹
œmiaæ siê z siebie, mog¹ ostatecznie traktowaæ innych na serio. Nadzieja obejmuje
ryzyko samokrytycyzmu jako drogi do odnowy.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ dialog. Prawdziwemu spotkaniu z innymi
mo¿e towarzyszyæ wyzwanie, byœmy zrezygnowali z pozycji szczególnego uprzy-
wilejowania i wystawili siê na ciosy z zewn¹trz. Wejœcie w dialog z przedstawi-
cielami innych wierzeñ i ideologii oznacza ryzyko nara¿enia na wstrz¹s swojej
w³asnej wiary i dostrze¿enie, ¿e s¹ inne sposoby wyra¿ania prawdy ni¿ te, których
dot¹d siê uczyliœmy. Dialog z ¯ydami zawiera szczególn¹ obietnicê i szczególne
trudnoœci; obietnicê wzbogacenia, poniewa¿ z nikim innym nasze wspólne korze-
nie nie siêgaj¹ a¿ tak g³êboko; trudnoœci, poniewa¿ pojawiaj¹ce siê kwestie teolo-
giczne i polityczne gro¿¹ podzia³em zarówno nas miêdzy sob¹, jak i rozdzia³em
miêdzy nimi a nami. Poniewa¿ w dialogu mo¿emy uzyskaæ pe³niejsze zrozumie-
nie naszej w³asnej wiary i g³êbsze zrozumienie naszych bliŸnich, nadzieja nie oba-
wia siê dialogu.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ wspó³pracê z tymi, od których siê ró¿nimy.
Kiedy ³¹czymy siê z innymi w pilnych ludzkich przedsiêwziêciach, ryzykujemy,
¿e zostaniemy wykorzystani i wch³oniêci. Lecz kiedy napotykamy tych, którzy nie
uznaj¹c imienia Chrystusa s³u¿¹ ludzkoœci, mo¿emy stan¹æ po ich stronie zarówno
przez wzgl¹d na dobro wszystkich dzieci Bo¿ych, jak i – je¿eli jest po temu oka-
zja – aby daæ œwiadectwo naszej w³asnej nadziei. Nadzieja chêtna jest do wspó³-
pracy z tymi, którzy siê od nas ró¿ni¹.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ nowe formy wspólnoty miêdzy kobietami i
mê¿czyznami. Sprawa ta wymaga ³aski i zrozumienia, które jest w stanie ogarn¹æ
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dawne struktury, stereotypy i urazy, i przekszta³ciæ je w nowe formy wspólnego
¿ycia, tak wewn¹trz, jak i na zewn¹trz Koœcio³a. Jesteœmy wezwani do odnalezie-
nia, na podstawie Pisma Œwiêtego i Tradycji, wspó³czesnych sposobów wyra¿ania
wspó³zale¿noœci i równoœci, a szczególnie zrozumienia na nowo, co to znaczy byæ
stworzonym na obraz Boga.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ nara¿enie siê na szyderstwo. Wiêkszoœci lu-
dzi wspó³czesnych nasze nadzieje wydaj¹ siê pró¿ne, to znaczy w najlepszym ra-
zie niestosowne, a w najgorszym wrogie. ¯ycie nadziej¹ oznacza mimo to nieusta-
wanie w œwiadczeniu o zbawczej mocy Jezusa Chrystusa, bez wzglêdu na to, czy
jesteœmy ignorowani czy atakowani. Poniewa¿ rozpowszechnianie Ewangelii jest
nie tylko nasz¹ misj¹, lecz tak¿e naszym przywilejem i radoœci¹, mo¿emy podj¹æ
ryzyko nara¿enia siê na kpiny.

¯yæ nadziej¹ znaczy ryzykowaæ œmieræ w imiê nadziei. ¯aden chrzeœcijanin
nie mo¿e decydowaæ o kimœ, ¿e powinien zostaæ mêczennikiem. Ale ka¿dy z nas
staje w obliczu prawdopodobieñstwa, ¿e wierne œwiadectwo mo¿e staæ siê œwia-
dectwem drogo okupionym. Nadzieja chrzeœcijañska nie g³osi, ¿e œmierci mo¿na
unikn¹æ, lecz ¿e mo¿na œmieræ przezwyciê¿yæ. Ci, którzy naprawdê ¿yj¹ nadziej¹,
doszli do porozumienia ze œmierci¹ i mog¹ ryzykowaæ umieranie z Chrystusem.
Dla niektórych jest to retoryka; dla innych jest to sedno nadziei, z któr¹ staj¹ wo-
bec ka¿dego nowego dnia. ¯ycie nadziej¹ oznacza przyjêcie ryzyka œmierci w
imiê nadziei.

„Nauka to zas³uguj¹ca na wiarê:
Je¿eli bowiem z Nim wspó³umarli,
wespó³ z Nim i ¿yæ bêdziemy.
Jeœli trwamy w cierpliwoœci,
wespó³ z Nim te¿ królowaæ bêdziemy.
Jeœli siê bêdziemy Go zapierali,
to i On nas siê zaprze.
Jeœli my odmawiamy wiernoœci,
On wiary dochowuje, bo nie mo¿e siê zaprzeæ
siebie samego” (2 Tm 2, 11-13).”

T³um. Krzysztof Doroszewski
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1928 – 2010

    W swej ponad 50-letniej historii Polska Rada Ekumeniczna mia³a wielu wy-
bitnych przedstawicieli, którzy budowali zrêby polskiego ekumenizmu po II woj-
nie œwiatowej. W gronie szczególnie zas³u¿onych dzia³aczy tej miêdzywyznanio-
wej organizacji poczesne miejsce zajmuje ks. dr Zdzis³aw Pawlik1 , który by³ nie
tylko jej wieloletnim etatowym pracownikiem, ale równie¿ osob¹ maj¹c¹ niebaga-
telne zas³ugi w dziele budowania presti¿u PRE szczególnie w latach kryzysu
zwi¹zanego ze stanem wojennym oraz jego nastêpstwami w Polsce w latach 80.
ubieg³ego wieku.

    Wraz z jego odejœciem polska ekumenia straci³a jednego z najbardziej zna-
cz¹cych i wybitnych dzia³aczy, którzy reprezentowali szerokie ekumeniczne hory-
zonty i odwa¿ny sposób myœlenia o wspó³dzia³aniu i koegzystencji ró¿nych Ko-
œcio³ów dla dobra wspólnego wszystkich Polaków w II po³owie XX wieku. Warto
wiêc przypomnieæ drogê ¿ycia oraz zakrojon¹ na szerok¹ skalê dzia³alnoœæ ko-
œcieln¹ i ekumeniczn¹ ks. dr. Zdzis³awa Pawlika.

    Urodzi³ siê dnia 13 wrzeœnia 1928 roku w Nowym S¹czu jako syn Stanis³a-
wa i Marii z domu Szewczyk2. Tam siê wychowywa³ w chrzeœcijañskiej atmosfe-
rze domu rodzinnego, a pod koniec II wojny œwiatowej, w wieku 16 lat, postano-

1 Jego szczegó³owa  biografia i dokonania ekumeniczne i koœcielne w: A. Seweryn, Na drodze dialogu.
Zaanga¿owanie ekumeniczne Koœcio³a Baptystycznego jako cz³onka Polskiej Rady Ekumenicznej w latach
1945-1989, Warszawa 2006, s. 196-208.

2 Zob. A. Seweryn, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2007, s. 135-137.
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wi³ poœwiêciæ swoje ¿ycie Bogu i na wyznanie osobistej wiary zosta³ dnia 16 lipca
1944 roku ochrzczony w Nowym S¹czu przez prezbitera Wilhelma Pospiszy³a,
staj¹c siê jednoczeœnie cz³onkiem Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów.

    Kilka lat po wojnie ukoñczy³ liceum o profilu matematyczno-fizycznym i
wkrótce potem poczu³ wewnêtrzne powo³anie do s³u¿by Bogu w Koœciele.
Podj¹³ wiêc w 1948 roku studia na pierwszym powojennym kursie Baptystycz-
nego Seminarium Teologicznego w Malborku3 . Po ukoñczeniu pierwszego roku,
w latach 1949-1953 kontynuowa³ teologiczne studia magisterskie na Wydziale
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego (przekszta³conym w 1954
roku w samodzieln¹ uczelniê – Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹), po któ-
rych ukoñczeniu uzyska³ tytu³ magistra teologii ewangelickiej4 . W czasie stu-
diów pe³ni³ funkcjê misjonarza w warszawskim zborze baptystycznym oraz
opiekuna placówki zboru w podwarszawskiej Radoœci. Od m³odych lat poza teo-
logi¹ pasjonowa³ siê rozwojem techniki oraz nauk¹ jêzyków obcych. W 1953
roku poœlubi³ Lubê z domu Bia³ow¹s, z któr¹ mia³ dwoje dzieci: syna Miros³awa
i córkê Danutê.

    Po ukoñczeniu studiów teologicznych podj¹³ pierwsz¹ samodzieln¹ pracê
jako kaznodzieja zboru baptystycznego w Chorzowie oraz opiekun placówek w
Bytomiu i Zabrzu (od listopada 1953 roku do lipca 1955 roku), zaœ przez nastêpne
piêæ lat, do wrzeœnia 1960 roku, by³ kaznodziej¹ zboru w £odzi przy ulicy Abra-
mowskiego 25 oraz opiekunem placówek w Pabianicach i Rudzie Pabianickiej.

    Po piêciu latach pracy koœcielnej zosta³ dnia 30 listopada 1958 roku ordyno-
wany na urz¹d prezbitera5  zboru ³ódzkiego przez prezbiterów: Aleksandra Kircu-
na, Stefana Andresa i Jana Mackiewicza6 . W tym czasie by³ równie¿ cz³onkiem
Kolegium Redakcyjnego „S³owa Prawdy”7  oraz Komitetu M³odzie¿y Polskiego
Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów (PKChB)8 .

W paŸdzierniku 1960 roku Zdzis³aw Pawlik przeniós³ siê do Warszawy, gdzie
Naczelna Rada Koœcio³a (NRK) powierzy³a mu stanowisko dyrektora Baptystycz-

3 K. Wiazowski, Kszta³cenie teologiczne w Koœciele Chrzeœcijan Baptystów w Polsce, Warszawa 2000,
s. 16.

4 Zob. Teczka personalna Zdzis³awa Pawlika w Archiwum Rady Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w
Warszawie.

5 W tamtym okresie duchownymi Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów byli m. in.: kaznodzieje,
którzy mieli ograniczone prawa do wykonywania niektórych pos³ug duszpasterskich w swoim zborze, a tak-
¿e prezbiterzy, którzy byli duchownymi ordynowanymi maj¹cymi pe³ne prawa do wykonywania wszelkich
pos³ug duszpasterskich w ca³ym Koœciele oraz prawo piastowania najwy¿szych stanowisk koœcielnych. Zob.
Statut Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, Warszawa 1969, s. 33.

6 A. Kircun, Z naszej niwy. £ódŸ, S³owo Prawdy 1959, nr 1, s. 23.
7 Miesiêcznik „S³owo Prawdy” jest oficjalnym organem Koœcio³a Baptystycznego, za³o¿onym w 1925

roku. Nale¿y do najstarszych  i istniej¹cych do dzisiaj pism konfesyjnych w Polsce, jest tak¿e opiniotwór-
czym g³osem polskiego œrodowiska baptystycznego. Redaktorem tego pisma jest obecnie pastor Mateusz
Wichary.

8 Taka nazwa Koœcio³a obowi¹zywa³a w latach 1948-1991.
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nego Seminarium Teologicznego, które przeniesiono z Malborka do stolicy. Pod
jego sprawnym kierownictwem odby³y siê trzy stacjonarne kursy seminaryjne
trwaj¹ce po trzy lata – w latach 1962-1965, 1966-1969 i 1976-1978, przy czym
by³ on jednoczeœnie wyk³adowc¹ Nowego Testamentu9 .

    Dnia 8 wrzeœnia 1962 roku, na XIX Soborze PKChB obraduj¹cym w War-
szawie, zosta³ po raz pierwszy wybrany do NRK10 , w której piastowa³ najpierw
funkcjê sekretarza (1965-1975)11 , a potem wiceprezesa NRK (1975-1980).
W latach 1964-1980 by³ równie¿ II kaznodziej¹ zboru warszawskich bap-
tystów.

     Kolejnym obszarem aktywnej dzia³alnoœci ks. Zdzis³awa Pawlika w Ko-
œciele Baptystycznym by³a jego praca t³umaczeniowa. Przet³umaczy³ z jêzyków:
angielskiego i niemieckiego na jêzyk polski kilka chrzeœcijañskich ksi¹¿ek i ko-
mentarzy biblijnych wydanych przez Wydawnictwo „S³owa Prawdy”, m. in.: 5-
tomowy komentarz do Pisma Œwiêtego pt. Przewodnik biblijny Henry’ego H. Hal-
ley’a, nastêpnie 2-tomowy komentarz Günthera Wegenera pt. 6000 lat i jedna
ksiêga  czy wreszcie dwa tomy komentarza Williama Barclay’a pt. Ewangelia œw.
Mateusza, tom I i III.

    Znany by³ równie¿ w swoim Koœciele jako utalentowany mówca i ewangeli-
sta, który g³osi³ S³owo Bo¿e na ewangelizacjach w licznych zborach baptystycz-
nych w Polsce, do których by³ chêtnie i czêsto zapraszany.

    Pocz¹tki zainteresowañ Zdzis³awa Pawlika ekumenizmem wi¹¿¹ siê z jego
3-miesiêcznymi studiami teologicznymi, które latem 1957 roku odby³ w Miêdzy-
narodowym Baptystycznym Seminarium Teologicznym ((International Baptist
Theological Seminary) w Rüschlikonie  w Szwajcarii12  i w czasie których odwie-
dzi³ Instytut Ekumeniczny w Château de Bossey w Szwajcarii. W czasie odbywa-
nia tych studiów reprezentowa³ polskich baptystów na konferencji dla pastorów z
ca³ej Europy, która odbywa³a siê w tym oœrodku ekumenicznym w dniach od 25
maja do 12 czerwca 1957 roku13 .

    Cztery lata póŸniej, w 1961 roku, zwi¹za³ siê na sta³e z Polsk¹ Rad¹ Ekume-
niczn¹, poniewa¿ ówczesny prezes PRE, ks. Jan Niewieczerza³ zaproponowa³ mu
objêcie stanowiska dyrektora biura Rady14 . Od 1963 roku ks. Pawlik zacz¹³ repre-
zentowaæ polski ruch ekumeniczny za granic¹, odwiedzaj¹c w sumie a¿ 65 krajów
œwiata i uczestnicz¹c w wielu miêdzynarodowych kongresach i konferencjach

9 Otwarcie pierwszego kursu pod kierownictwem Z. Pawlika nast¹pi³o dnia 18 lutego 1962 roku. Zob.
Seminarium otwarte, SP 1962, nr 4, s. 17-18. Zob. te¿: K. Wiazowski, Kszta³cenie teologiczne…, dz. cyt., s.
18-20. Zob. te¿: S³owo Prawdy 1982, nr 9, s. 16.

10 Sprawozdanie z XIX Soboru PKChB w S³owie Prawdy 1962, nr 11, s. 10.
11 Protokó³ nr 1 z posiedzenia NRK z dnia 3 listopada 1965 r., s. 1, Archiwum Koœcio³a Chrzeœcijan

Baptystów, Skoroszyt Protoko³y z posiedzeñ Nacz. Rady Koœcio³a 1952-1968.
12 Obecnie siedziba tego Seminarium mieœci siê w czeskiej Pradze.
13 Z. Pawlik, W Instytucie Ekumenicznym w Bossey, S³owo Prawdy 1957, nr 11, s. 19-20.
14 Zob. A. Seweryn, Na drodze dialogu…, dz. cyt., s. 198-199. Zob. te¿  Jednota 1975, nr 3, s. 9.
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ekumenicznych. W latach 1963-1976 by³ równie¿ aktywnym dzia³aczem Chrze-
œcijañskiej Konferencji Pokojowej w Pradze15 ,  dwukrotnie wchodzi³ w sk³ad Se-
kretariatu Miêdzynarodowego tej organizacji16 . Za swoj¹ dzia³alnoœæ miêdzyko-
œcieln¹ w kraju i za granic¹ zosta³ dnia 23 lutego 1967 roku odznaczony Odznak¹
Tysi¹clecia17 .

    W opinii bpa Zdzis³awa Trandy, by³ego prezesa PRE, „ks. Zdzis³aw Pawlik
by³ zwolennikiem wspó³pracy ekumenicznej z Koœcio³em Rzymskokatolickim i w
tej dziedzinie dobrze siê rozumia³ z ówczesnym prezesem PRE, ks. biskupem Ja-
nem Niewieczerza³em. D¹¿y³ te¿ do wspó³dzia³ania z Koœcio³ami w Ameryce (nie
tylko w Stanach Zjednoczonych). Reprezentowa³ równie¿ pogl¹d, ¿e nale¿y roz-
wijaæ wspó³pracê z Koœcio³ami w ówczesnym Zwi¹zku Radzieckim. Uwa¿a³, ¿e
by³oby niedobrze, gdyby tamtejsze Koœcio³y pozostawa³y w izolacji i osamotnie-
niu”18 .

    W drugiej po³owie lat 60. ub. wieku w³adza pañstwowa obserwowa³a
dzia³alnoœæ koœcieln¹, ekumeniczn¹ oraz jego aktywnoœæ na arenie miêdzynaro-
dowej z du¿¹ rezerw¹.  Na specjalnej naradzie w Komitecie Centralnym PZPR
w sprawie wyznañ nierzymskokatolickich odbytej dnia 16 paŸdziernika 1968
roku wyra¿ono wrêcz opiniê, ¿e Zdzis³aw Pawlik mo¿e odgrywaæ okreœlon¹
rolê w dywersji ideologiczno-politycznej Zachodu przeciwko krajom socjali-
stycznym i ustalono, ¿e jego kandydatura na stanowisko Prezesa Naczelnej
Rady Koœcio³a nie mo¿e byæ brana pod uwagê19 . Jednak¿e kilka dni póŸniej kie-
rownik warszawskiego Wydzia³u do Spraw Wyznañ Roman Kochañski scharak-
teryzowa³ Z. Pawlika nastêpuj¹co: „Na zajmowanych stanowiskach koœcielnych
da³ siê poznaæ jako cz³owiek zrównowa¿ony, w pracy jego nie zanotowano ¿ad-
nych wrogich wyst¹pieñ. Interesuje siê zagadnieniami sytuacji miêdzynarodo-
wej”20 .

    Z kolei, jeœli chodzi o aktywnoœæ Z. Pawlika na rzecz w³asnego Koœcio³a, to
nale¿y przywo³aæ równie¿ fakt, ¿e dziêki jego licznym kontaktom zarówno z Eu-
ropejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹ jak równie¿ ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów uda³o

15 Choæ w niektórych krêgach chrzeœcijañskich organizacja ta nie cieszy³a siê najlepsz¹ reputacj¹, to jed-
nak wraz z Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich by³a oknem na œwiat Europy Zachodniej np. dla Koœcio³a
Prawos³awnego i Baptystycznego w Zwi¹zku Radzieckim. Zob. Z. Tranda,  Wspomnienie o ks. Zdzis³awie
Pawliku, Jednota 2011, nr 1-2, s. 30.

16 K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, Warszawa 1986, s. 393. Zob. te¿: K. Kar-
ski, Trzy i pó³ roku w PRE, Jednota 1977, nr 1, s. 14.

17 Zob. Materia³y z posiedzenia plenarnego Polskiej Rady Ekumenicznej, Warszawa 23 II 1967, s. 1,
Archiwum Polskiej Rady Ekumenicznej, Teczka Walne Zgromadzenia PRE 1967-1976.

18 Z. Tranda, Wspomnienie…, art. cyt., s. 29.
19 Zob. H. R. Tomaszewski, Spo³ecznoœæ baptystyczna w kontekœcie dzia³añ w³adz Polski Ludowej [w:]

W³adze Polski Ludowej a mniejszoœciowe zwi¹zki wyznaniowe pod red. T. J. Zieliñskiego, Warszawa 2010,
s. 152.

20 Cytat z Charakterystyki osobowej Z. Pawlika sporz¹dzonej dnia 21 paŸdziernika 1968 r., AAN-UdSW,
sygn. 131/154, s. 15.
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mu siê uzyskaæ mo¿liwoœci dla Koœcio³a Baptystycznego w Polsce do nadawania
audycji radiowych przez miêdzynarodow¹ organizacjê radiow¹ Trans World Radio
za poœrednictwem radiostacji w Monte Carlo (Monaco)21 .

    W czerwcu 1970 roku ks. Zdzis³aw Pawlik zosta³ powo³any na pe³noetato-
wego sekretarza Zarz¹du PRE, zaœ w 1971 roku zosta³ mianowany dyrektorem
Akcji Pomocy PRE. Jej celem by³a dystrybucja darów, które nap³ywa³y do Ko-
œcio³ów zrzeszonych w PRE z Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Natomiast w latach 1976-1986 by³ sta³ym i aktywnym przedsta-
wicielem polskiej ekumenii w Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu22 .

    W latach 70-tych ub. wieku reprezentowa³ równie¿ swój Koœció³ na licz-
nych konferencjach oraz kongresach Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz
Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego, m. in. w Zurychu (1973), Sztokholmie
(1975), Louisville w USA (1974) czy Manili na Filipinach (1978).

    Szczególnego zaszczytu Zdzis³aw Pawlik dost¹pi³ w 1978 roku, poniewa¿
by³  jednym ze wspó³organizatorów oraz osobistym t³umaczem i przewodnikiem
znanego ewangelisty amerykañskiego, dr. Billy Grahama w czasie jego kampa-
nii ewangelizacyjnej w Polsce w paŸdzierniku 1978 roku oraz w czasie drugiej
wizyty ewangelisty w styczniu 1981 roku, w czasie której B. Graham otrzyma³
tytu³ doktora honoris causa ChAT w Warszawie23 . W tym celu przeszed³ spe-
cjalne przeszkolenie i jako t³umacz tego wybitnego baptysty, wywi¹za³ siê z po-
wierzonego mu zadania bardzo profesjonalnie. Po latach sam dr Billy Graham w
swojej autobiografii tak wspomina³ wspó³pracê z nim: „Moim t³umaczem by³
pastor Zdzis³aw Pawlik, jeden z przywódców Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów,
który œwietnie mówi³ po angielsku i mia³ wspania³e poczucie humoru. Wiêk-
szoœæ osób z naszego zespo³u [ewangelizacyjnego – dop. autora] nie by³a w sta-
nie wymówiæ jego imienia, tak wiêc powiedzia³ im, aby mówili do niego
Fred”24 .

    W 1980 roku Z. Pawlik zosta³ powo³any na stanowisko przewodnicz¹cego
Komisji Koordynacji Pomocy PRE i a¿ do roku 1986 prowadzi³ i koordynowa³
bezprecedensow¹ akcjê pomocy charytatywnej, jaka w czasie i po okresie stanu
wojennego w Polsce zaczê³a nap³ywaæ z ponad 40 organizacji koœcielnych i poza-
koœcielnych z wielu krajów œwiata za poœrednictwem Wydzia³u Pomocy Miêdzy-
koœcielnej ŒRK z siedzib¹ w Genewie. Wartoœæ tej pomocy wynios³a kilkadziesi¹t

21 By³y to 15-minutowe audycje religijne „S³owo Prawdy z Warszawy” nadawane co tydzieñ pocz¹wszy
od 1969 roku. Zob. Protokó³ posiedzenia NRK z dnia 24 kwietnia 1969 roku w Archiwum KChB, Protoko³y
NRK Kadencja Naczelnej Rady Koœcio³a po XXI Soborze, s. 13.

22 Szerzej o jego dzia³alnoœci w Komisji Mieszanej zob: A. Seweryn, Na drodze dialogu…, dz. cyt.,
s. 200.

23 Obie wizyty opisane tam¿e, s. 137-182.
24 B. Graham, Taki, jaki jestem Autobiografia, Wydawnictwo THEOLOGOS, bmw, 2010, s. 528.
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milionów dolarów25 . Z tej zakrojonej na bezprecedensow¹ skalê pomocy, któr¹
bardzo sprawnie i rzetelnie koordynowa³ Z. Pawlik, skorzysta³y nie tylko Koœcio-
³y zrzeszone w PRE, ale tak¿e Koœció³ Rzymskokatolicki, liczne Domy Opieki,
szpitale, organizacje spo³eczne i charytatywne oraz osoby prywatne.

    Ks. Pawlik wspó³pracowa³ równie¿ z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Spo-
³ecznej, jak te¿ z Komisj¹ Charytatywn¹ Episkopatu Koœcio³a Rzymskokatolickie-
go. Ponadto du¿o podró¿owa³ po œwiecie, nawi¹zuj¹c kontakty z Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi, organizacjami charytatywnymi, udzielaj¹c licznych wywiadów
radiowych i telewizyjnych, zachêcaj¹c w ten sposób do udzielania pomocy nasze-
mu krajowi. Na przyk³ad w paŸdzierniku 1976 roku, w czasie pobytu w Stanach
Zjednoczonych, odby³ 40 publicznych spotkañ w Koœcio³ach ró¿nych wyznañ, a
tak¿e na uczelniach œwieckich i teologicznych26 . Sprzyja³a temu wyj¹tkowa oso-
bowoœæ ks. Z. Pawlika i jego ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów, co szczególnie
w relacjach miêdzynarodowych u³atwia³a mu znajomoœæ jêzyków obcych: angiel-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego i czeskiego.

    Jego osobiste zas³ugi w koordynowaniu Akcji Pomocy PRE zosta³y dostrze-
¿one, docenione i nagrodzone. Otrzyma³ bowiem wiele listów z podziêkowaniami
i wyrazami wdziêcznoœci od instytucji, Koœcio³ów oraz osób prywatnych, a tak¿e
od wiceprezesa Rady Ministrów, Jerzego Ozdowskiego czy ministra Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej Tadeusza Szelachowskiego27 . Dlatego te¿ w marcu 1985 roku,
w uznaniu zas³ug ks. Pawlika na polu dzia³alnoœci charytatywnej, Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej odznaczy³o go medalem „Pomoc wspó³praca”.

    Niebagatelne zas³ugi na niwie ekumenicznej i charytatywnej ks. Pawlika
dostrzeg³a równie¿ uczelnia amerykañska Whitworth College w Spokane w stanie
Washington (USA), która dnia 13 listopada 1984 roku nada³a mu tytu³ doktora
honoris causa28 . W laudacji napisano: „Przez ponad 10 lat Wielebny Zdzis³aw
Pawlik by³ kluczow¹ postaci¹ w dostarczaniu pomocy charytatywnej dla ludnoœci
w Polsce (…). Jego odwaga i i poœwiêcenie wzbudza³y szacunek i zaufanie u pol-
skich w³adz oraz u przywódców Koœcio³a Rzymskokatolickiego, który dominuje
w tym kraju. W niekiedy burzliwych relacjach miêdzy Koœcio³ami Protestanckimi
i Katolickim a polskim rz¹dem, pe³ni³ rolê dyplomaty. Zawsze buduj¹cy mosty
porozumienia, jest on cz³owiekiem posiadaj¹cym prawdziwego ducha ekumenicz-

25 Zob. S³u¿yæ wszystkim w potrzebie. O darach z zagranicy mówi dla „Za i Przeciw” ks. Zdzis³aw Paw-
lik – sekretarz generalny Polskiej Rady Ekumenicznej [wywiad Andrzeja Magolewskiego], „Za i Przeciw”,
nr 13/1303 z dnia 25 kwietnia 1982 roku, s. 10-11. Zob. te¿: A. Grzeœkowiak, Aby pomoc ludzi zbli¿a³a,
„S³owo Powszechne” z 22-24 paŸdziernika 1982 r., s. 1 i 5.

26 Zob. W. Benedyktowicz, Wolnoœæ i powo³anie. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicz-
nej za okres od 16 maja 1973 do 22 listopada 1976 r., s. 14-15. Archiwum PRE, Teczka Walne Zgromadze-
nia PRE 1967-1976.

27 Zob. A. Seweryn, Na drodze dialogu…, dz. cyt., s. 205-207.
28 O czym w krótkiej notatce prasowej informowa³o równie¿ „¯ycie Warszawy” w wydaniu z 3 grudnia

1984 roku.
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nego, dzia³aj¹cym na rzecz wzajemnego zrozumienia pomiêdzy wszystkimi Ko-
œcio³ami w Polsce”29 .

    W tym miejscu warto równie¿ odnotowaæ, ¿e ks. Pawlik osobiœcie zorgani-
zowa³ trzy wa¿ne miêdzynarodowe konferencje ekumeniczne w Polsce. Pierwsz¹
by³a konferencja teologiczna w siedzibie Zjednoczonego Koœcio³a Ewangeliczne-
go przy ulicy Zagórnej 10 w Warszawie, poœwiêcona zagadnieniom œwiadectwa,
s³u¿by, sprawiedliwoœci i pokoju (wrzesieñ 1979 r.), nastêpnie konferencja teolo-
giczno-ewangelizacyjna zorganizowana przez PRE oraz miêdzynarodow¹ funda-
cjê World Vision z USA w œwi¹tyni baptystycznej przy ulicy Waliców 25 (czer-
wiec 1981 r.) i wreszcie trzecia konferencja ekumeniczna, w czasie której spotkali
siê w Warszawie przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w ŒRK z kilkunastu kra-
jów Europy Zachodniej i USA, by oceniæ akcjê charytatywn¹ dla Polski w pierw-
szych latach kryzysu (kwiecieñ 1983)30 .

    Dnia 27 maja 1985 roku ks. Zdzis³aw Pawlik z powodów osobistych popro-
si³ Naczeln¹ Radê Koœcio³a Baptystycznego o skreœlenie go z listy duchownych
PKChB, natomiast z powodzeniem kontynuowa³ swoj¹ pracê w PRE. Piêæ lat póŸ-
niej, w 1990 roku, zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora specjalnego progra-
mu pomocy dla Europy Centralnej i Wschodniej w ramach organizacji Christian
Children’s Fund z siedzib¹ w Genewie, w której dzia³a³ nadal na rzecz pomocy
humanitarnej w tej czêœci naszego kontynentu. Swoj¹ wieloletni¹ i bardzo ak-
tywn¹ pracê w PRE zakoñczy³ w 1992 roku. Po przejœciu na emeryturê wyjecha³ z
Polski i zamieszka³ w stolicy Czech – Pradze, gdzie powtórnie siê o¿eni³. Zmar³
dnia 12 listopada 2010 roku31  na udar mózgu. Prze¿y³ 82 lata.

    Ks. bp Zdzis³aw Tranda, który reprezentowa³ PRE na pogrzebie ks. Pawlika
w Pradze, wyrazi³ opiniê, ¿e cechowa³a go szczególna pasja ekumeniczna i doda³:
„Zawsze dobrze siê rozumieliœmy i dobrze nam siê wspó³pracowa³o, co by³o
szczególnie wa¿ne w czasie, gdy by³em prezesem PRE [w latach 1990-1993 –
dop. autora] i gdy dzia³a³em w Komisji Ewangelizacji PRE jako jej przewod-
nicz¹cy”32 .

    We wspomnieniach tych, którzy wspó³pracowali i znali osobiœcie Z. Pawli-
ka, pozosta³ on cz³owiekiem o szczególnej duchowoœci, maj¹cym w sercu wybit-
nie ekumenicznego ducha, który pozwoli³ mu dzia³aæ dla dobra wszystkich part-
nerów ekumenicznych, bez partykularnych akcentów w dzia³aniach na rzecz Ko-
œcio³a Baptystycznego, z którego siê wywodzi³. Jego erudycja, znajomoœæ
jêzyków obcych, wysoka kultura osobista i wreszcie wyj¹tkowe poczucie humoru,

29 Zob. tekst „Citation for Honorary Degree DOCTOR OF DIVINITY” oraz kopiê dyplomu doktorskie-
go w: Teczka personalna Z. Pawlika w Archiwum Rady Koœcio³a w Warszawie.

30 Zob. A. Seweryn, Na drodze dialogu…, dz. cyt., s. 204-205.
31 A. Seweryn, Prezbiter dr Zdzis³aw Pawlik (1928-2010),  „S³owo Prawdy” 2011, nr 2, s. 7.
32 Z. Tranda, Wspomnienie…, art. cyt., s. 30.
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a nade wszystko ekumeniczna otwartoœæ – wszystkie te cechy jego nieprzeciêtnej
osobowoœci zjednywa³y mu przyjació³ nie tylko w kraju, ale tak¿e poza jego gra-
nicami. Sta³ siê godnym zaufania partnerem i to wszystko, co sob¹ reprezentowa³,
przek³ada³o siê póŸniej na wiele dowodów solidarnej ¿yczliwoœci i spektakularnej
pomocy chrzeœcijan z ca³ego œwiata okazanej Koœcio³om w Polsce w trudnych la-
tach 80. ubieg³ego wieku.

    Wielop³aszczyznowa i wykonywana z poœwiêceniem s³u¿ba ks. Zdzis³awa
Pawlika zarówno w Koœciele Baptystycznym, jak i w Polskiej Radzie Ekumenicz-
nej zas³uguje na uznanie, szacunek i pamiêæ. Dzie³o jego ¿ycia to znakomity przy-
k³ad ekumenizmu praktycznego. Jego osobowoœæ zaœ – jako duchownego i dzia³a-
cza ekumenicznego – mo¿e byæ dzisiaj pozytywn¹ inspiracj¹ dla wspó³czesnych
dzia³aczy koœcielnych w Polsce.

                                              Andrzej Seweryn
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1948 – 2011

10 lutego 2011 zmar³ w Rzymie abp Józef ¯yciñski, metropolita lubelski, cz³o-
nek Papieskiej Rady ds. Kultury,  jeden z najwybitniejszych wspó³czeœnie hierar-
chów katolickich w Polsce, profesor filozofii, kosmolog, logik,  teolog, autor 50
ksi¹¿ek i kilkuset artyku³ów, wa¿ny uczestnik debaty publicznej, cz³owiek dialogu.

Pogrzeb arcybiskupa ¯yciñskiego mia³ wymiar symbolu. Przed uroczystoœcia-
mi katolickimi za zmar³ego modlili siê lubelscy ¯ydzi z naczelnym rabinem Pol-
ski Michaelem Schudrichem.

„Mo¿emy kontynuowaæ jego drogê, tak¹ sam¹, któr¹ pokaza³ nam nasz papie¿
Jan Pawe³ II. Od pierwszego spotkania mówi³, ¿e my ¯ydzi jesteœmy jego braæmi.
Byæ mo¿e na pocz¹tku nie do koñca to rozumieliœmy. Ale on mia³ du¿o cierpliwo-
œci i my rozumiemy dziœ, ¿e Józef to nasz brat” – stwierdzi³ rabin.

Michael Schudrich wraz z lubelskimi biskupami pomocniczymi, wœród których
by³ bp Mieczys³aw Cis³o, przewodnicz¹cy Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
Konferencji Episkopatu Polski,  szed³ na czele konduktu pogrzebowego, z koœcio-
³a akademickiego KUL do katedry lubelskiej. Przed katedr¹ do³¹czy³ do nich
imam Nidal Abu Tabaq, mufti Ligi Muzu³mañskiej w RP. Duchowni niechrzeœci-
jañscy odmówili za zmar³ego modlitwê. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci byli
œwiadkami sceny, któr¹ trudno by³oby sobie wyobraziæ na pogrzebie jakiegokol-
wiek biskupa w Polsce. Duchowni trzech religii: rabin, imam i biskup uœciskali siê
serdecznie. Scena-symbol, bêd¹ca ukoronowaniem ¿ycia arcybiskupa, który
szczerze szuka³ dialogu nie tylko z chrzeœcijanami innych wyznañ, ale tak¿e z
wszystkimi ludŸmi wiary.
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Tu¿ przed rozpoczêciem mszy prezydent RP Bronis³aw Komorowski odznaczy³
poœmiertnie abp. ¯yciñskiego Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za
„wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci duszpasterskiej, osi¹gniêcia w pracy naukowej i
dydaktycznej, za chrzeœcijañskie œwiadectwo humanizmu i tolerancji”.  Prezydent
stwierdzi³, ¿e Zmar³y by³ wybitn¹ postaci¹ Koœcio³a i bardzo wa¿nym uczestni-
kiem polskiego ¿ycia publicznego. Jako myœliciel by³ piêknym dowodem na to, ¿e
rozum i wiara mog¹ dzia³aæ wspólnie, a nie przeciwko sobie. By³ cz³owiekiem
dialogu i intelektualnej odwagi, by³ wierny tradycji, ale równoczeœnie bez lêków
patrzy³ w przysz³oœæ Polski i Koœcio³a w okresie wielkiej, g³êbokiej modernizacji
– mówi³ prezydent Komorowski.

Stwierdzi³, ¿e abp ¯yciñski przekracza³ bariery, by³ wzorem otwartoœci na ludzi
myœl¹cych inaczej, potrafi³ nazywaæ po imieniu sprawy trudne i by³ czêsto ostrym
polemist¹. Walczy³ z nienawiœci¹ i pogard¹ wobec drugiego cz³owieka. Potrafi³
przeciwstawiaæ siê pod³oœci. Pochyla³ siê przy tym nad codziennymi problemami
ludzi, skutecznie organizowa³ pomoc dla wszystkich potrzebuj¹cych. By³ g³osem
Koœcio³a, s³u¿¹cego cz³owiekowi i widz¹cego w cz³owieku to, co dobre w pol-
skim ¿yciu publicznym i w Koœciele. „Polska ¿egna dziœ jednego z wielkich swo-
ich synów” – zaznaczy³ prezydent RP.

Wœród osób ¿egnaj¹cych zmar³ego metropolitê  by³ prawos³awny biskup lubel-
ski i che³mski abp Abel, który podkreœli³, ¿e „niespodziewane odejœcie do Pana
metropolity lubelskiego jest ogromn¹ strat¹ dla ca³ego chrzeœcijañstwa”. – ¯egna-
my dzisiaj modlitewnie pasterza o wielkich zas³ugach, promieniuj¹cego dobroci¹
cz³owieka wielkiej wiary, pe³nego otwartoœci ekumenicznej – mówi³ abp Abel.
Prawos³awny hierarcha wyrazi³ te¿ przekonanie, ¿e „abp Józef pozostanie na zie-
mi lubelskiej kamieniem wêgielnym w budowaniu relacji ekumenicznych miêdzy
naszymi, siostrzanymi Koœcio³ami” oraz ¿e dzie³o abp. ¯yciñskiego  wpisze siê
trwale w bieg historii wspó³czesnego œwiata. Wyzna³ te¿, ¿e w osobie abp. ¯yciñ-
skiego traci „serdecznego i otwartego przyjaciela”. W Lublinie obaj hierarchowie
tworzyli osobliwy tandem, realizuj¹cy wspólne przedsiêwziêcia duszpasterskie:
arcybiskup Abel, mê¿czyzna potê¿nej postury, i arcybiskup Józef, cz³owiek o nie-
pozornej sylwetce. Jednak metropolita lubelski z typowym dla siebie poczuciem
humoru zastrzega³ siê, ¿e nie mo¿e nazwaæ arcybiskupa Abla bratem. Pytany: dla-
czego? Odpowiada³: „Bo nie chcê byæ dla niego Kainem”. Ci dwaj arcybiskupi
pisali wspólne listy pasterskie do katolików i prawos³awnych.

Zmar³y po³o¿y³ wielkie zas³ugi dla dialogu z ¯ydami, pamiêtaj¹c o dramatycz-
nych losach tej bardzo licznej przed wojn¹ na LubelszczyŸnie wspólnoty. Jako je-
dyny z polskich biskupów za³o¿y³ w swej diecezji Centrum Dialogu Katolicko-
¯ydowskiego. Wprowadzi³ tak¿e do programu duszpasterskiego „op³akiwanie
¯ydów”, organizuj¹c modlitwy za „starszych braci” w Izbicy, Trawnikach i Kazi-
mierzu. Da³o mu to wielkie uznanie w œrodowiskach ¿ydowskich,  za co  drugiej
strony u ludzi pod³ych zyska³ przezwisko „¯ydziñski”. W Drodze Krzy¿owej na
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Majdanku z udzia³em metropolity lubelskiego zawsze uczestniczyli przedstawi-
ciele ró¿nych wyznañ i religii.

By³ jedynym biskupem w polskim Episkopacie, który realizowa³ program au-
torski, nie ogl¹daj¹c siê na dyrektywy z Watykanu. Abp ¯yciñski doskonale ko-
rzysta³ z tego, ¿e wspó³czesna doktryna katolicka daje wprost nieograniczone
mo¿liwoœci dialogicznego dzia³ania, dlatego sam podejmowa³ liczne inicjatywy,
uwzglêdniaj¹c nie tylko kalendarz uroczystoœci katolickich. W organizowanych
przezeñ na KUL Kongresach Kultury Chrzeœcijañskiej uczestniczyli tak¿e intelek-
tualiœci i twórcy innych religii oraz agnostycy.

Ta postawa arcybiskupa wynika³a z  zauroczenia i prze¿ycia jednej z kluczo-
wych dla niego scen ewangelicznych: rozmowy Jezusa z Samarytank¹ przy stud-
ni.  Abp ¯yciñski s³owa Jezusa skierowane do samarytañskiej kobiety, ¿e Bogu
nale¿y oddawaæ czeœæ „ w Duchu i w prawdzie”, obra³ sobie jako dewizê pos³ugi
biskupiej.

By³ najwiêksz¹ indywidualnoœci¹ w Episkopacie Polski, dlatego – jak ka¿da
nieprzeciêtna osobowoœæ – czêsto spotyka³ siê z przejawami niechêci i niezrozu-
mienia. Znamienne, ¿e tytu³ jednego ze wspomnieñ o nim w miesiêczniku
„WiêŸ” brzmia³:  „Samotnoœæ d³ugodystansowca”.  Nie da siê ukryæ, ¿e by³ przez
swych kolegów w biskupstwie marginalizowany. Niektórzy biskupi wrêcz nama-
wiali siê miêdzy sob¹, ¿eby na niego nie g³osowaæ przy wyborach do Rady Sta³ej.
Zadzia³a³o – utr¹cili „libera³a”.

Ale i tak jego g³os by³ s³yszany w debacie publicznej i brzmia³ nieraz wyrazi-
œciej ni¿ oficjalne enuncjacje Konferencji Episkopatu Polski. Zreszt¹ abp ¯yciñski
czêsto „robi³ za Episkopat” zabieraj¹c g³os w pal¹cych sprawach spo³ecznych za-
nim ukaza³o siê oficjalne stanowisko biskupów. Z w³asnej inicjatywy pisa³ listy z
podziêkowaniami do dziennikarzy, którzy w swojej publicystyce wyró¿niali siê
wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹.

Walczy³ z g³upot¹ w ¿yciu publicznym, fanatyzmem, nietolerancj¹. Nara¿a³ siê
skrajnej prawicy krytykuj¹c „naszoœæ” i wskazywanie, kto jest prawdziwym Pola-
kiem a kto nie. Nie móg³ liczyæ na poklask tego œrodowiska, kiedy powiedzia³, ¿e
„Nasz Dziennik” ma tyle wspólnego z Koœcio³em katolickim, co „Trybuna Ludu”
z robotnikami.

Jako jedyny polski biskup mia³ odwagê stawaæ w obronie ludzi opluwanych.
Tak by³o, gdy broni³ Jana Nowaka Jeziorañskiego, atakowanego na falach „Radia
Maryja” na podstawie ubeckich fa³szywek o kolaboracjê z hitlerowcami. Odwa¿-
nie stan¹³ w obronie Czes³awa Mi³osza, kiedy œrodowiska ultraprawicowe gwa³-
townie zaprotestowa³y przeciwko jego pochówkowi na Ska³ce, a na pogrzebie po-
ety wyg³osi³ porywaj¹c¹ homiliê.

Swoich kolegów z Episkopatu przewy¿sza³ nie tylko g³êbi¹ intelektu, ale tak¿e
wra¿liwoœci¹  i wielkoœci¹ serca. Wyœwiechtane i w gruncie rzeczy nic nie znacz¹-
ce okreœlenie, ¿e jakiœ biskup „pochyla siê z trosk¹” nad potrzebuj¹cymi, w jego
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przypadku urzeczywistnia³o siê w wielu konkretach. Ze swoich honorariów autor-
skich pomaga³ bezrobotnym, pielêgniarkom, a nied³ugo przed swoj¹ œmierci¹
przela³ wszystkie swoje oszczêdnoœci na konto jednej ze smoleñskich wdów, wy-
chowuj¹cej wiele dzieci.

By³ cz³owiekiem modlitwy, dzieciêcej i  ufnej wiary, co trochê nie pasowa³o do
jego wizerunku subtelnego intelektualisty i erudyty. Pracowa³ ponad si³y, zupe³nie
nie licz¹c siê ze swoim zdrowiem, spalaj¹c siê w s³u¿bie dla ludzi i Boga niczym
œwieca. ¯y³ krótko, tak jak to przewidzia³.

Grzegorz Polak
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Ze œwiata

 W Watykanie 1 lipca podano do oficjalnej wiadomoœci, ¿e nastêpc¹ kard.
Waltera Kaspra na stanowisku przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan zosta³ 60-letni biskup szwajcarski Kurt Koch.  Od 1995 r. kierowa³
diecezj¹ Bazylei. Przedtem by³ profesorem dogmatyki i uchodzi³ za najwiêkszego
intelektualistê wœród biskupów szwajcarskich. Broni³ Hansa Künga, gdy ten zna-
laz³ siê w konflikcie z watykañsk¹ Kongregacj¹ Nauki Wiary. Opowiada³ siê za
dopuszczeniem kobiet do kap³añstwa. Jako biskup i przewodnicz¹cy Szwajcar-
skiej Konferencji Biskupów w latach 2007-2009 zajmowa³ ju¿ bardziej konserwa-
tywn¹ w porównaniu z latami wczeœniejszymi postawê. Dla ewangelików jest
wa¿ne, ¿e wraz z Kurtem Kochem na czele Papieskiej Rady stoi znowu osoba
maj¹ca bezpoœrednie doœwiadczenia z Koœcio³ami ewangelickimi. By³ to te¿ jeden
z motywów tej nominacji. Zadowolenie z nominacji wyrazi³a Œwiatowa Rada Ko-
œcio³ów. Jej sekretarz generalny ks. dr Olav Fykse Tveit oœwiadczy³, ¿e liczy na
wspó³pracê z nim na rzecz „widzialnej jednoœci Koœcio³a”. Jego zdaniem, hierar-
cha „jest dobrze znany ze swej otwartoœci i g³êbokiego zaanga¿owania ekume-
nicznego”. Jego ksi¹¿ka „Aby wszyscy byli jedno. Perspektywy ekumeniczne”
jest znakomitym podsumowaniem obecnego stanu dialogu ekumenicznego. „Wi-
dzimy w biskupie Kochu rzetelnego partnera tych wszystkich, którzy s¹ w³¹czeni
w ruch ekumeniczny i ufamy, ¿e bêdzie on nadal k³ad³ nacisk,  tak jak kard. Wal-
ter Kasper, na ekumenizm duchowy” – doda³. W wywiadzie dla szwajcarskiego
dziennika „Neue Zürcher Zeitung” bp Koch stwierdzi³, ¿e wprawdzie nie s³abnie
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pragnienie jednoœci wœród wielu ludzi, to jednak utracono z oczu w³aœciwy cel
ekumenizmu. – „Ka¿dy Koœció³ posiada w³asn¹ naukê o Koœciele i jego jednoœci.
Ka¿dy nara¿ony jest na pokusê przenoszenia w³asnych wyobra¿eñ o jednoœci na
cel ekumenii i nazywaæ je ekumenicznymi. St¹d te¿ uwa¿am, ¿e powinniœmy wiê-
cej mówiæ o rozumieniu Koœcio³a, abyœmy znowu posiadali wspóln¹ wizjê jedno-
œci Koœcio³a” – powiedzia³. Zapytany o rozumienie jednoœci i warunki jej urzeczy-
wistnienia oraz o pluralizm dialogu bp Koch podkreœli³, ¿e ka¿da ze stron musi
zaakceptowaæ ekumenicznego partnera takiego, jakim jest bez narzucania mu cze-
gokolwiek, co jest nie do pogodzenia z jego to¿samoœci¹ wiary. – „Nie mo¿emy
reformowanym narzucaæ papiestwa, ale z drugiej strony mo¿emy oczekiwaæ od
reformowanych, ¿e nie bêd¹ nas przynaglaæ do interkomunii i intercelebracji” –
doda³. Kilka miesiêcy po nominacji na przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan bp Kurt Koch otrzyma³ kapelusz kardynalski.

 W dniach 9-13 sierpnia odbywa³ siê  w Zurychu jubileuszowy XXX Miê-
dzynarodowy Kongres Starokatolików. Obrady toczy³y siê  pod has³em „Z wese-
lem wyjdziecie” zaczerpniêtym ze starotestamentowej ksiêgi Izajasza (Iz 55,12).
Jego celem statutowym jest rozszerzanie wspó³pracy miêdzy poszczególnymi Ko-
œcio³ami cz³onkowskimi Unii Utrechckiej. Kongres nie mo¿e podejmowaæ wi¹¿¹-
cych decyzji, jego zadaniem jest raczej wzmacnianie wiêzi wewn¹trz wspólnoty
starokatolickiej oraz dbanie o kontakty ekumeniczne. Pierwsze tego rodzaju spo-
tkanie mia³o miejsce w 1871 r. w Monachium i od tego momentu starokatolicy
spotykaj¹ siê regularnie co 4-5 lat. Organizatorzy Kongresu zadbali o specjaln¹
oprawê spotkania, przedstawiaj¹c program pe³en konferencji i warsztatów. W
Kongresie uczestniczy³y liczne delegacje ze wszystkich Koœcio³ów Starokatolic-
kich Unii Utrechckiej oraz z Koœcio³a Anglikañskiego. Obecni byli tak¿e œwieccy
i duchowni z polskich Koœcio³ów tradycji starokatolickiej – Koœcio³a Polskokato-
lickiego oraz Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. W swych pozdrowieniach
skierowanych do uczestników Kongresu sekretarz generalny Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów ks. Olav Fykse Tveit podkreœli³ rolê Koœcio³ów starokatolickich w ruchu
ekumenicznym.

  Minê³o siedemdziesi¹t lat od utworzenia ekumenicznej Wspólnoty z Taizé.
Rocznica ta zbieg³a siê równie¿ z pi¹t¹ rocznic¹ tragicznej œmierci Brata Rogera –
za³o¿yciela Wspólnoty. 20 sierpnia 1940 r. szwajcarski duchowny ewangelicko-
reformowany Roger Schutz przyby³ do francuskiej wioski Taizé, gdzie postanowi³
osi¹œæ i za³o¿yæ ekumeniczn¹ wspólnotê zakonn¹. Jej celem mia³o byæ d¹¿enie do
rozwoju ¿ycia wewnêtrznego dziêki wspólnej modlitwie oraz praca na rzecz poko-
ju, zgody i praktycznego pojednania chrzeœcijan. W ci¹gu nastêpnych lat do
Wspólnoty zaczê³y wstêpowaæ kolejne osoby. Obecnie nale¿y do niej ponad stu
braci wyznania ewangelickiego i katolickiego z ponad 25 krajów. Od lat 60. do
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Taizé zaczê³o przyje¿d¿aæ tysi¹ce m³odych ludzi z ró¿nych krajów, by wzi¹æ
udzia³ w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych i doœwiadczyæ specyficznej
duchowoœci Wspólnoty. Od 1978 r. w ró¿nych miastach Europy Wspólnota orga-
nizuje dla m³odzie¿y miêdzynarodowe spotkania sylwestrowe, zwane Europejski-
mi Spotkaniami M³odych. Ostatnie – na prze³omie 2009 i 2010 r. – mia³o miejsce
w Poznaniu. Na czele Wspólnoty z Taizé przez 65 lat sta³ Brat Roger. 16 sierpnia
2005 r. zosta³ on zamordowany przez niezrównowa¿on¹ psychicznie kobietê.
Obecnie przeorem Wspólnoty jest Brat Alois. W zwi¹zku z rocznicami 14 sierpnia
w Taizé odby³a skromna i cicha uroczystoœæ. Bracia ze Wspólnoty wraz z ok. 5
tys. obecnych pielgrzymów modlili siê, œpiewali i czytali teksty biblijne. Z okazji
podwójnej rocznicy wydana zosta³a te¿ niewielka ksi¹¿ka „¯yæ dla mi³oœci”, która
zawiera wybrane myœli Brata Rogera. Przywódcy ró¿nych tradycji chrzeœcijañ-
skich i organizacji ekumenicznych przys³ali do Taizé okolicznoœciowe pozdrowie-
nia. „To ostatnie siedemdziesiêciolecie przynios³o owoce dziêki inspiracji i b³ogo-
s³awieñstwom, jakie pos³uga Wspólnoty z Taizé da³a œwiatu. ‘Przypowieœæ o
wspólnocie’ sta³a siê pioniersk¹ s³u¿b¹ – zainspirowa³a Koœcio³y na ca³ym œwie-
cie, sta³a siê wzorem uczestniczenia w potrzebach duchowych i materialnych ludu
Bo¿ego, w szczególnoœci ludzi m³odych” – napisa³ sekretarz generalny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów ks. Olav Fykse Tveit.

 Poœród wielu wyzwañ, które napotykamy w poszukiwaniu chrzeœcijañskiej
jednoœci, potrzebujemy prze³amania podzia³ów i uprzedzeñ, które wykluczaj¹ nas
wzajemnie – powiedzia³ ks. dr Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów (ŒRK), podczas 22. Œwiatowej Konferencji Zielonoœwi¹tkowej
w Sztokholmie. By³o to pierwsze przemówienie lidera ŒRK przed globaln¹ orga-
nizacj¹ zielonoœwi¹tkowców. Przemawiaj¹c do delegatów konferencji, ks. Tveit
podkreœli³ wspólne zobowi¹zanie do misji. Œwiatowa Konferencja Zielonoœwi¹t-
kowa odbywa³a siê w dniach od 24 do 27 sierpnia pod has³em „Wyposa¿ siebie,
innych i Koœció³.” Konferencja zgromadzi³a przedstawicieli ró¿nych nurtów zielo-
noœwi¹tkowych z ponad 70 krajów. Obecni przedstawiciele wiêkszoœci g³ównych
denominacji zielonoœwi¹tkowych.

   Koœcio³y prawos³awne tradycji bizantyjskiej rozpoczê³y 1 wrzeœnia nowy
rok koœcielny. W 1989 r. patriarcha Konstantynopola Dimitrios I wybra³ tê datê
jako Dzieñ Ochrony Œrodowiska. Przypomnia³ o tym w dorocznym przes³aniu na
te obchody jego nastêpca, Bart³omiej I. Honorowy zwierzchnik prawos³awia
zwróci³ uwagê, ¿e zgodnie z nauczaniem Koœcio³a prawos³awnego ka¿dy cz³o-
wiek ma ogromn¹ odpowiedzialnoœæ za ochronê stworzenia. Przypomnia³, ¿e z
Bo¿ego nakazu cz³owiek ma obowi¹zek uprawiaæ ziemiê i jej strzec. Zdaniem pa-
triarchy ekumenicznego, prze¿ywany obecnie globalny kryzys finansowy winien
sk³oniæ do przestawienia polityki gospodarczo-spo³ecznej. Bart³omiej I wskazuje,
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¿e jej priorytetem w miejsce niepohamowanej pogoni za zyskiem winno staæ siê
œrodowisko naturalne. Prawos³awna inicjatywa Dnia Ochrony Œrodowiska prze-
kroczy³a z czasem granice wyznaniowe.

  W podedynburskim Musselburgh (Szkocja) od 14 do 17 wrzeœnia obrado-
wa³ Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Komitet Wykonawczy
podj¹³ decyzjê, ¿e X Zgromadzenie Ogólne ŒRK bêdzie obradowaæ od 2 do 13
paŸdziernika 2013 r. w koreañskiej miejscowoœci Pusan. Komitet Naczelny ŒRK,
którego obrady s¹ zaplanowane na luty 2011 r., ustali temat Zgromadzenia. Komi-
tet Wykonawczy przyj¹³ trzy oœwiadczenia. W obliczu nadchodz¹cych wyborów
w Birmie zwrócono siê do tamtejszych w³adz o uwolnienie wiêŸniów politycz-
nych, respektowanie podstawowych wolnoœci dla wszystkich oraz zadbanie o
uczciwe i wolne wybory. W oœwiadczeniu dotycz¹cym sytuacji w Nigerii wezwa-
no tamtejszy rz¹d, Koœció³ oraz grupy religijne i spo³eczne do podjêcia dzia³añ na
rzecz pokoju. Trzecie oœwiadczenie odnios³o siê do procesu pokojowego w Suda-
nie. Wszystkie partie polityczne w tym kraju zosta³y wezwane do przestrzegania
ustaleñ w sprawie referendum, zawartych kilka lat temu w porozumieniu pokojo-
wym. Poza oœwiadczeniami Komitet Wykonawczy wezwa³ Koœcio³y cz³onkow-
skie ŒRK do wyra¿enia solidarnoœci i udzielenia wsparcia ofiarom powodzi w Pa-
kistanie. Ponadto, w obliczu niedawnej groŸby publicznego spalenia Koranu przez
florydzkiego pastora, co przyczyni³o siê do spalenia kilku koœcio³ów w Pakistanie,
wezwano Koœcio³y w Europie i USA, by zachêca³y swoich wiernych i spo³eczeñ-
stwa do unikania dzia³añ, które mog¹ raniæ uczucia religijne innych wspólnot wy-
znaniowych. Po wys³uchaniu relacji sekretarza generalnego z jego niedawnej wi-
zyty w Ziemi Œwiêtej, Komitet Wykonawczy podkreœli³, ¿e ŒRK powinna siê za-
stanowiæ nad tym, jak wspieraæ tamtejszych chrzeœcijan, by w ten sposób
przys³u¿yæ siê procesowi pokojowemu w tym regionie. Przyjêto równie¿ projekt
bud¿etu ŒRK na 2011 r. oraz podjêto kilka decyzji personalnych.

   Papie¿ Benedykt XVI odby³ w dniach 16-19 wrzeœnia podró¿ do Wielkiej
Brytanii, podczas której odwiedzi³ kolejno Edynburg, Glasgow, Londyn i Bir-
mingham. W Edynburgu papie¿ zosta³ powitany przez królow¹ El¿bietê II. W
Londynie, w drugim dniu wizyty papie¿ spotka³ siê z duchownymi i œwieckimi
ró¿nych wspólnot religijnych kraju. W okolicznoœciowym przemówieniu stwier-
dzi³, ¿e „katolicy, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na ca³ym œwiecie, nadal bêd¹
budowaæ mosty przyjaŸni z wyznawcami innych religii, aby leczyæ krzywdy prze-
sz³oœci i wspieraæ zaufanie miêdzy jednostkami i wspólnotami”. ¯ydowskiej spo-
³ecznoœci w Wielkiej Brytanii i na œwiecie papie¿ ¿yczy³ „szczêœliwych i œwiêtych
obchodów œwiêta Jom Kipur”. W spotkaniu obok przedstawicieli ¯ydów, wziêli
udzia³ tak¿e muzu³manie, wyznawcy hinduizmu, sikhowie oraz cz³onkowie in-
nych wspólnot religijnych. Wyznawców ró¿nych religii papie¿ nazwa³ „ludŸmi
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ducha”  ¿yj¹cymi w czasach, gdy „przekonania religijne nie zawsze s¹ zrozumiane
i doceniane”. Podczas spotkania z anglikañskim arcybiskupem Canterbury Rowa-
nem Williamsem ten ostatni z wielkim uznaniem odniós³ siê do s³u¿by Biskupa
Rzymu. Poruszy³  równie¿ dziel¹c¹ chrzeœcijan kwestiê prymatu papieskiego,
stwierdzaj¹c, ¿e chrzeœcijanie maj¹ bardzo zró¿nicowane podejœcie do natury po-
wo³ania, które zwi¹zane jest ze Stolic¹ Rzymsk¹. W odpowiedzi na wyst¹pienie
anglikañskiego prymasa, Benedykt XVI odniós³ siê równie¿ do kwestii trudnych,
jednak jak podkreœli³: – „Nie mam dziœ zamiaru mówiæ o trudnoœciach, które po-
wsta³y na ekumenicznej drodze i wci¹¿ bêd¹ powstawaæ. O wiele bardziej chcia³-
bym Waszej £askawoœci wyraziæ podziêkowanie za serdeczn¹ przyjaŸñ, która
miêdzy nami wzros³a, za ogromny postêp w wielu obszarach dialogu podczas 40
lat”. Benedykt nie pomin¹³ kwestii beatyfikacji kardyna³a Johna Henry’ego New-
mana, podkreœlaj¹c jego anglikañskie korzenie, duchowoœæ, dziêki której wzrasta³,
s³u¿¹c Koœcio³owi Anglii. Papie¿ wyrazi³ przekonanie, ¿e Newman mo¿e byæ na-
uczycielem ekumenicznych cnót w tym sensie, ¿e z jednej strony poczu³ siê zobo-
wi¹zany pójœæ za decyzj¹ sumienia, a z drugiej pozosta³ wierny przyjaŸniom ze
swoimi by³ymi wspó³wyznawcami, z którymi dzieli³ têsknotê za jednoœci¹ w wie-
rze. Zwracaj¹c siê do prymasa Williamsa, Benedykt XVI powiedzia³: „Wasza
£askawoœæ, chciejmy w tym duchu przyjaŸni odnowiæ nasze zdecydowanie, zgod-
nie z wol¹ naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa”. Kulminacyjnym punk-
tem papieskiej wizyty na Wyspach Brytyjskich by³a beatyfikacja kard. Newmana.
We Mszy œw. beatyfikacyjnej w Birmingham wziê³o udzia³ ponad 55 tys. osób.
Papie¿ og³osi³, ¿e liturgiczne wspomnienie b³ogos³awionego bêdzie mia³o miejsce
9 paŸdziernika. Nawi¹zuj¹c do s³ów kard. Newmana „Serce mówi do serca” Be-
nedykt XVI podkreœli³, ¿e s³owa te daj¹ nam „wgl¹d w jego rozumienie ¿ycia
chrzeœcijañskiego jako powo³ania do œwiêtoœci, doœwiadczanej jako g³êbokie pra-
gnienie ludzkiego serca wejœcia w intymn¹ komuniê z Sercem Bo¿ym”.

 W dniach 20-27  wrzeœnia w Wiedniu odby³o siê XII posiedzenie Miêdzy-
narodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokato-
lickim a Prawos³awnym. Temat rozmów brzmia³: „Miejsce i rola biskupa Rzymu
w Koœciele w pierwszym tysi¹cleciu”. Obaj wspó³przewodnicz¹cy – abp Kurt
Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan i prawos³awny
metropolita Jan – wyrazili na konferencji prasowej zadowolenie z wyniku obrad.
Obaj podkreœlili, ¿e po obu stronach istnieje wielka   gotowoœæ wzajemnego po-
znawania siê. Nawet jeœli nie osi¹gnêliœmy ¿adnego konkretnego, wymiernego
postêpu, to spotkania tego rodzaju pozwalaj¹ bli¿ej siê poznaæ i lepiej zrozumieæ
stanowisko strony przeciwnej – powiedzia³ abp Koch. Zarówno on, jak metropoli-
ta Jan podkreœlili, ¿e trwa dyskusja nad przysz³ym modelem jednoœci. Tym, czym
dla Koœcio³a katolickiego jest prymat, dla prawos³awnych jest soborowoœæ. Nie
ma „Pierwszego” (protos) bez zasady soborowoœci i nie ma soborowoœci bez
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„Pierwszego” – podkreœli³ prawos³awny metropolita Pergamonu. Zauwa¿y³, ¿e
badania Ÿród³owe wykaza³y, i¿ ta zasada „wzajemnoœci prymatu i soborowoœci”
by³a rzeczywiœcie wype³niana przez Koœcio³y w pierwszym tysi¹cleciu. Abp
Koch uzupe³ni³ tê wypowiedŸ, podkreœlaj¹c, ¿e Koœció³ katolicki, kieruj¹c siê
ide¹ prymatu, „w sprawie soborowoœci musi nadrobiæ trochê dystansu”. Doda³,
¿e ekumenizm oznacza zawsze uczenie siê od siebie nawzajem.  Jako wa¿n¹
kwestiê na przysz³oœæ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady wymieni³ wspólne za-
stanowienie siê nad tym, „jaki ma byæ wzorzec jednoœci, do której d¹¿¹ Koœcio-
³y”. W tej sprawie potrzebne s¹ jeszcze wyjaœnienia ze strony autokefalicznych
Koœcio³ów prawos³awnych. – Bêdziemy musieli sobie otwarcie powiedzieæ, jaki
model jednoœci Koœcio³a sobie wyobra¿amy – oœwiadczy³ arcybiskup. Jego zda-
niem, nie mo¿e to byæ wzorzec monolityczny, jednolity, nie uwzglêdniaj¹cy ist-
niej¹cych ró¿nic kulturowych. Obaj wspó³przewodnicz¹cy Komisji byli zgodni,
¿e nale¿y to rozumieæ jako bogactwo Koœcio³a. Metropolita Jan zapowiedzia³,
¿e kolejne spotkania bêd¹ siê bardziej skupia³y na zagadnieniach teologicznych.
Wyrazi³ przy tym nadziejê, ¿e nastêpne spotkanie komisji odbêdzie siê za dwa
lata. Zagadnienie dotycz¹ce struktur hierarchicznych i prymatu biskupa Rzymu
szerzej rozwa¿ano ju¿ we wrzeœniu 2006 roku w Belgradzie, na IX posiedzeniu.
Z wielk¹ uwag¹ spotka³o siê X. spotkanie w Rawennie we wrzeœniu 2008 roku.
Podpisany tam dokument (z wyj¹tkiem przedstawicieli Patriarchatu Moskiew-
skiego) zawiera³ po raz pierwszy wspólne stanowisko rozdzielonych od 1054
roku Koœcio³ów w sprawie prymatu „Pierwszego” (Protos) Biskupa w Koœciele
powszechnym. Po raz pierwszy Koœcio³y potwierdzi³y, ¿e „zgodnie z tradycj¹
Koœcio³a” ma miejsce równie¿ w wymiarze powszechnym pierwszoplanowa po-
zycja „Pierwszego” taka, jak¹ posiada³ w pierwszym wieku biskup Rzymu. W
2009 roku XI posiedzenie odby³o siê w Pafos na Cyprze. Obrady dotyczy³y
kwestii przysz³oœci pos³ugi papieskiej. Dyskusji na temat roli biskupa Rzymu w
niepodzielonym Koœciele, ze wzglêdu na wielk¹ z³o¿onoœæ tego problemu, nie
zamkniêto równie¿ w Pafos. Dlatego temat ten powróci³ równie¿ na XII. posie-
dzenie Komisji w Wiedniu.

 Œwiatowa Rada Koœcio³ów zachêca chrzeœcijan i Koœcio³y na ca³ym œwie-
cie do aktywnego uczestniczenia w Miêdzynarodowym Dniu Modlitwy o Pokój
(MDMoP). W 2010 roku szczególna uwaga poœwiêcona by³a projektom pokojo-
wym w Afryce. MDMoP jest co roku obchodzony 21 wrzeœnia – tego samego
dnia, co Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju ONZ. Stanowi on równie¿ element Deka-
dy Przezwyciê¿ania Przemocy – projektu Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) pro-
wadzonego w latach 2001-2010. ŒRK zachêca w ten sposób chrzeœcijan i Koœcio-
³y na ca³ym œwiecie do modlitwy o pokój oraz do wspólnych dzia³añ na rzecz eli-
minowania przemocy. W Afryce, gdzie miliony ludzi pad³o ofiarami wojen i
konfliktów etnicznych, Koœcio³y i œrodowiska ekumeniczne prowadz¹ szereg pro-
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jektów maj¹cych na celu zagojenie ran i pojednanie zwaœnionych grup. Tego ro-
dzaju dzia³ania s¹ prowadzone m.in. w Ugandzie, Ghanie, Nigerii i Tanzanii. ŒRK
zaprasza Koœcio³y cz³onkowskie na ca³ym œwiecie do organizacji 21 wrzeœnia lub
w najbli¿sz¹ niedzielê modlitwy o pokój. Na stronie internetowej  Dekady Prze-
zwyciê¿ania Przemocy mo¿na znaleŸæ teksty modlitw przygotowanych na tego-
roczny Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitwy o Pokój.

 Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (GEKE, d. Konkordia
Leuenberska) oraz Europejska Federacja Baptystyczna (EFB) podpisa³y 24 wrze-
œnia w miejscowoœci Rocca di Papa (W³ochy) umowê o zacieœnieniu wspó³pracy.
Cz³onkostwo baptystów w GEKE nie jest na razie mo¿liwe z powodu ró¿nic teo-
logicznych dotycz¹cych rozumienia sakramentu chrztu œwiêtego, jednak obydwie
wspólnoty chc¹ mocniej wspó³pracowaæ na p³aszczyŸnie teologicznej oraz organi-
zowaæ spotkania informacyjne miêdzy w³adzami i agendami obydwóch instytucji.
Do GEKE nale¿y 105 Koœcio³ów luterañskich, reformowanych, unijnych i meto-
dystycznych z ponad 30 krajów, w tym z Polski. Z kolei do EFB nale¿y 51 wspól-
not baptystycznych z ca³ego Kontynentu. W imieniu GEKE umowê podpisa³ se-
kretarz generalny ks. bp Michael Bünker, a EFB reprezentowa³ jej prezydent, pa-
stor Tony Peck.

 W monasterze patriarchalnym w Saidnaya (Syria) w dniach od 26 wrzeœnia
do 2 paŸdziernika odby³y siê doroczne obrady  Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio-
³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Rolê gospodarza pe³ni³
miejscowy Koœció³ prawos³awny. Obradom wspó³przewodniczyli prawos³awny
metropolita Nifon z Targoviste (Rumunia)  i rzymskokatolicki arcybiskup Diar-
muid Martin z Dublina (Irlandia). Uczestnicy obrad dokonali powa¿nego postêpu
w pracy nad dwoma dokumentami studyjnymi, z których jeden dotyczy ekume-
nicznej recepcji, drugi zaœ duchowych korzeni ekumenizmu. Przedstawiciele Ko-
œcio³ów syryjskich zwrócili uwagê na ogromne znaczenie dwóch kwestii: migracji
i m³odzie¿y. Dali wyraz g³êbokiemu zatroskaniu z powodu spadaj¹cej liczby
chrzeœcijan w tym regionie oraz przysz³oœci m³odych ludzi.

 Nie odmawiaj sprawiedliwoœci ubogim”. Taki tytu³ nosi tekst, który Ko-
œcio³y i organizacje chrzeœcijañskie Starego Kontynentu przekaza³y instytucjom i
pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej. Wspólny ekumeniczny dokument
wrêczono 1 paŸdziernika w Brukseli podczas konferencji o walce z ubóstwem i
wykluczeniem spo³ecznym. Odby³a siê ona z inicjatywy Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego pod patronatem jego
przewodnicz¹cego, Jerzego Buzka. Konferencjê przygotowa³y organizacje chary-
tatywne Caritas Europa i jej protestancki odpowiednik Eurodiakonia, katolicka
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) oraz Komisja „Ko-
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œció³ i Spo³eczeñstwo” Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KEK), zrzeszaj¹cej
chrzeœcijan innych wyznañ. Przedstawiciele Koœcio³ów zwrócili uwagê, ¿e choæ
przed 10 laty w Unii Europejskiej zobowi¹zano siê znacznie zredukowaæ ubóstwo
– 17 proc. jej obywateli, czyli 84 mln ludzi, nadal jest nim zagro¿onych. Zaapelo-
wano zatem do instytucji i pañstw Europy o wzmo¿enie wysi³ków, by zmieniæ ten
stan. Wiele nowych dróg pomocy ubogim z równoczesnym uszanowaniem ich
godnoœci wskazaæ mog¹ doœwiadczenia wolontariatu chrzeœcijan z ró¿nych diece-
zji, parafii czy misji. Konferencjê o walce z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecz-
nym poprzedzi³a wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli, poœwiêcona
dzia³alnoœci charytatywnej chrzeœcijañskich organizacji.

Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Danii zosta³ 13. cz³onkiem Wspólnoty Po-
rvoo, do której nale¿¹ niektóre nadba³tyckie i skandynawskie Koœcio³y luterañskie
oraz Koœcio³y anglikañskie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dokument z Porvoo
podpisany przed 15 laty ustanawia pe³n¹ wspólnotê o³tarza i ambony miêdzy lute-
rañskimi a anglikañskimi sygnatariuszami oraz wymaga obecnoœci biskupów jed-
nej tradycji przy introdukcji biskupa drugiej wspólnoty.   Koœció³ Danii od dawna
mia³ status obserwatora we wspólnocie Porvoo, jednak ze wzglêdu na brak akcep-
tacji dla kobiet-biskupów w Koœciele Anglii, nie zg³asza³ akcesu do pe³nego
cz³onkostwa. Teraz, kiedy Koœció³ Anglii finalizuje dopuszczenie kobiet do kon-
sekracji biskupiej, duñscy luteranie postanowili przy³¹czyæ siê do Porvoo, co sta³o
siê podczas uroczystego nabo¿eñstwa w kopenhaskiej katedrze.

 W mieœcie Peè w zachodnim Kosowie odby³a siê 3 paŸdziernika introni-
zacja patriarchy serbskiego Ireneusza. Zwierzchnik serbskiego prawos³awia za-
apelowa³ o zgodê miêdzy Serbami a Albañczykami w Kosowie. Wspólnotê miê-
dzynarodow¹ prosi³ zaœ, by pamiêta³a o prawach tutejszej mniejszoœci serbskiej.
By³ to ostatni akord przejmowania przezeñ najwy¿szego urzêdu w Serbskim
Koœciele Prawos³awnym, na który zosta³ wybrany w styczniu. Obj¹³ on to stano-
wisko ju¿ wówczas, jednak¿e – zgodnie z tradycj¹ i przepisami serbskiego pra-
wos³awia – w³aœciwa intronizacja winna siê odbyæ w katedrze patriarszej w
Peèu, który obecnie znajduje siê w niezale¿nym od Serbii Kosowie. Na uroczy-
stoœæ przybyli wszyscy biskupi Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego, hierarcho-
wie innych Koœcio³ów prawos³awnych, a tak¿e prezydent Serbii Boris Tadiæ
oraz wielu innych polityków serbskich i cz³onkowie korpusu dyplomatycznego.
Liturgiê wraz z nimi i pozosta³ymi biskupami serbskimi sprawowali hierarcho-
wie 14 pozosta³ych autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych. Z Polski przy-
by³ biskup lubelski i che³mski, Abel. Koœció³ katolicki na uroczystoœci reprezen-
towali m.in. przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Obecni
byli równie¿ przedstawiciele Koœcio³ów: Anglikañskiego i Ormiañskiego, Œwia-
towej Rady Koœcio³ów oraz wspólnot muzu³mañskiej i ¿ydowskiej z Serbii.
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 Bart³omiej I dostrzega oznaki poprawy sytuacji Patriarchatu Ekume-
nicznego w Turcji. Honorowy zwierzchnik prawos³awia ma nadziejê, ¿e byæ
mo¿e w przysz³ym roku zostanie ponownie otwarte s³ynne seminarium du-
chowne na wyspie Chalki – nieczynne od 40 lat. W rozmowie z austriack¹
agencj¹ katolick¹ „Kathpress” ( 12 X)  patriarcha stwierdzi³, ¿e swoje nadzieje
opiera na ostatnich wypowiedziach wicepremiera Turcji , Bülenta Arinca. W
wywiadzie telewizyjnym polityk powiedzia³, ¿e Chalki trzeba otworzyæ, gdy¿
chrzeœcijanie w Turcji maj¹ prawo do kszta³cenia w³asnych teologów i ducho-
wieñstwa. Seminarium na Chalki zosta³o zamkniête w 1971 r. w ramach
wzmacniania kontroli pañstwowej nad prywatnymi instytucjami oœwiatowymi.
W³adze t³umaczy³y wówczas, ¿e w Turcji nie ma miejsca na prywatne uniwer-
sytety. Od czasu zamkniêcia seminarium i po³¹czonej z nim Akademii Teolo-
gicznej Koœció³ prawos³awny w Turcji nie ma mo¿liwoœci kszta³cenia nowych
ksiê¿y. Wiêkszoœæ duchownych maj¹cych obywatelstwo tureckie jest w wieku
oko³o 70 lat. Przywrócenie dzia³alnoœci uczelni na Chalki jest jednym z g³ów-
nych warunków stawianych Turcji przez Uniê Europejsk¹ w rozmowach na
temat przyst¹pienia tego kraju do UE. „Po 40 latach nadszed³ ju¿ czas, aby-
œmy mogli kszta³ciæ nowych ksiê¿y” – podkreœli³ patriarcha Bart³omiej.
Doda³, ¿e teraz z wiêkszym optymizmem ni¿ wczeœniej myœli o tym, ¿e rz¹d
turecki znajdzie wreszcie drogê, która umo¿liwi mu ponowne otwarcie nie-
czynnej od lat uczelni. Kolejnym pozytywnym sygna³em ze strony rz¹du Tur-
cji jest w ocenie patriarchy Bart³omieja fakt, ¿e 10 paŸdziernika rz¹d przyzna³
obywatelstwo tureckie piêtnastu metropolitom Patriarchatu Ekumenicznego
pracuj¹cym za granic¹, w tym m.in. metropolicie Austrii, Michaelowi Staiko-
sowi. Wed³ug przepisów tureckich urz¹d patriarchy mo¿e sprawowaæ tylko
obywatel turecki. Pozytywnym sygna³em dla Patriarchatu Ekumenicznego jest
niedawna zgoda w³adz tureckich na to, aby w przysz³oœci Koœció³ prawos³aw-
ny móg³ raz w roku – 15 sierpnia – sprawowaæ liturgiê koœciele klasztoru w
Sümeli. Na pierwsz¹ po 88 latach liturgiê w sierpniu br. przyby³o tam 1,5 tys.
chrzeœcijan. Liturgii przewodniczy³ patriarcha Bart³omiej. Od czasu wymiany
ludnoœci miêdzy Grecj¹ i Turcj¹ w 1922 roku klasztor by³ opuszczony i podle-
ga³ urzêdowi ds. zabytków. Po tym nabo¿eñstwie premier Turcji, Recep
Tayyip Erdogan odrzuci³ krytykê krêgów nacjonalistycznych swego kraju.
Podkreœli³, ¿e Turcja niczego nie straci³a, jeœli tysi¹c, czy nawet dwa ty-
si¹ce chrzeœcijan przysz³o na swoje nabo¿eñstwo. Wielki problem stanowi
w dalszym ci¹gu nierozwi¹zana kwestia prawnego uznania Patriarchatu Eku-
menicznego w Stambule. W³adze pañstwowe w dalszym ci¹gu nie uznaj¹ ani
tytu³u Patriarchy Ekumenicznego, ani honorowej pieczy Patriarchatu nad ca-
³ym prawos³awiem. Oficjalnie uznaj¹ patriarchê Bart³omieja I tylko jako
zwierzchnika kilku tysiêcy ¿yj¹cych w Turcji wyznawców greckiego prawo-
s³awia.
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 W dniach 18-22 paŸdziernika  na wyspie Rodos odbywa³o siê II Forum Ka-
tolicko-Prawos³awne. Jego organizatorami byli Patriarchat Ekumeniczny Konstan-
tynopola oraz Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Has³o spotkania
brzmia³o: „Relacje Koœció³-pañstwo. Perspektywy teologiczne i historyczne”. Fo-
rum zakoñczy³o siê podpisaniem wspólnej deklaracji, która zawiera panoramê re-
lacji Koœció³ – Pañstwo w Europie oraz szereg postulatów. Kieruje ona tak¿e apel
do wszystkich katolików i prawos³awnych w Europie, aby swoim zaanga¿owa-
niem przyczyniali siê do budowy spo³ecznoœci opartej na walorach chrzeœcijañ-
skich. Wziê³o w nim udzia³ 17 delegatów CCEE z 12 krajów i 17 przedstawicieli
europejskich Koœcio³ów prawos³awnych. Forum wspó³przewodniczy³ metropolita
Sassimy Genadiusz (Gennadios Limouris) z Patriarchatu Ekumenicznego oraz
kard. Péter Erdõ, przewodnicz¹cy CCEE i prymas Wêgier. Wœród cz³onków dele-
gacji katolickiej obok biskupa sandomierskiego, Krzysztofa Nitkiewicza byli
m.in. abp Tadeusz Kondrusiewicz z Miñska na Bia³orusi oraz teolog Domu Papie-
skiego, o. Wojciech Giertych OP. Nastêpne spotkanie jest planowane w 2012 r. w
Lizbonie. Pierwsze Forum Katolicko-Prawos³awne odby³o siê w Trydencie we
W³oszech i dotyczy³o spraw rodziny.

 Piêciu biskupów anglikañskich wst¹pi³o do Koœcio³a katolickiego przez
strukturê ordynariatu personalnego na mocy konstytucji apostolskiej „Anglicano-
rum coetibus” z ubieg³ego roku. Episkopat katolicki Anglii i Walii przyj¹³ z zado-
woleniem decyzjê z 8 listopada podjêt¹ przez Andrew Burnhama, Keitha Newto-
na, Johna Broadhursta, Edwina Barnes’a i Davida Silka. Rzecznik Watykanu, ks.
Federico Lombardi, poinformowa³ natychmiast, ¿e „Stolica Apostolska studiuje
utworzenie pierwszego ordynariatu personalnego dla grup by³ych anglikanów”.
Trzech z biskupów to sufragani przeciwni kap³añstwu kobiet, dwaj pozostali to
biskupi-seniorzy. Grupy konwertytów nie bêd¹ tworzyæ oddzielnego obrz¹dku,
a jedynie odrêbne struktury w obrêbie rytu ³aciñskiego, wzorowane na ordynaria-
tach wojskowych. Duchowni ¿onaci, którzy zdecyduj¹ siê na jednoœæ z Rzymem,
bêd¹ mogli przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie.

 W Rzymie odby³y siê obchody zwi¹zane z 50. rocznic¹ powo³ania do ¿ycia
Sekretariatu (od 1988: Papieskiej Rady) ds. Jednoœci Chrzeœcijan (okolicznoœcio-
wy tekst zamieszczamy w dziale „Artyku³y”)

 Rosyjski Koœció³ Prawos³awny i Koœció³ rzymskokatolicki jednym frontem
broni¹ wartoœci chrzeœcijañskich – uwa¿a patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji, Cyryl.
Dialog prawos³awno-katolicki okreœli³ jako trudny i stwierdzi³, ¿e nie mo¿na
oczekiwaæ natychmiastowych jego owoców. „W obliczu agresywnego, zsekulary-
zowanego liberalizmu razem z Koœcio³em rzymskokatolickim bronimy tradycyj-
nych wartoœci chrzeœcijañskich, takich jak rodzina i wartoœæ ¿ycia ludzkiego. Na-
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sze Koœcio³y jednym frontem wystêpuj¹ przeciwko medyczno-biologicznym eks-
perymentom niezgodnym z postaw¹ szacunku dla godnoœci ludzkiej osoby” –
mówi³ Cyryl na spotkaniu ze studentami prowadzonej przez rosyjskie MSZ Aka-
demii Dyplomatycznej oraz z pracownikami rosyjskiej dyplomacji. Wyrazi³ g³ê-
bok¹ troskê z powodu tendencji do „liberalizacji teologii i moralnoœci” w szeregu
Koœcio³ów protestanckich. Dawanie œlubów homoseksualistom i dopuszczanie do
kap³añstwa uzna³ za niedopuszczalne. W podsumowaniu wskaza³, ¿e wiele wspól-
not prawos³awnych, katolickich, protestanckich w krajach Wspólnoty Niepodle-
g³ych Pañstw i Europy Wschodniej pozostaje wiernymi tradycyjnym wartoœciom
chrzeœcijañskim.

 Honorowy przywódca prawos³awia patriarcha Bart³omiej I przyj¹³ delega-
cjê watykañsk¹, która uczestniczy³a w Stambule w uroczystoœciach ku czci œwiê-
tego Andrzeja Aposto³a (30 listopada), patrona Patriarchatu Konstantynpola. Przy
tej okazji stwierdzi³: „Koœcio³y Rzymu i Konstantynopola maj¹ obowi¹zek po-
nownego nawi¹zania wiêzów komunii, by ukazaæ, ¿e s¹ godne dziedzictwa, jakie
pozostawili aposto³owie Piotr i Andrzej”. Bart³omiej I podkreœli³ znaczenie ofi-
cjalnego dialogu teologicznego miêdzy obydwoma Koœcio³ami, poniewa¿ „jed-
noœæ w mi³oœci nie wystarcza i wymaga jednoczeœnie jednoœci w wierze i praw-
dzie”. Patriarcha przypomnia³, i¿ wszystkie autokefaliczne Koœcio³y prawos³awne
s¹ zgodne co do koniecznoœci podtrzymywania tego dialogu, aby uczciwie, w „du-
chu mi³oœci przemyœleæ kwestie teologiczne zarówno te, które nas ³¹cz¹ jak i dzie-
l¹ce nas i abyœmy wszyscy doszli do jednoœci w wierze”. Bart³omiej I zapewni³
te¿ o swej modlitwie w intencji sukcesu tego dialogu, zw³aszcza w jego obecnej
fazie, kiedy podejmowane s¹ kontrowersyjne kwestie, które „w przesz³oœci dopro-
wadzi³y do ostrego konfliktu obydwu naszych Koœcio³ów”. Nawi¹zuj¹c do nie-
dawnej sesji plenarnej Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teolo-
gicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim a Koœcio³em Prawos³awnym – patriarcha
zauwa¿y³, ¿e wskaza³a ona na istniej¹ce trudnoœci, a jednoczeœnie gotowoœæ i de-
terminacjê, by przezwyciê¿yæ owe trudnoœci z mi³oœci¹ i z dochowaniem wierno-
œci doktrynie i ¿yciu Koœcio³a, jakie przekaza³o nam pierwsze tysi¹clecie chrzeœci-
jañstwa, by posun¹æ siê naprzód w swych rozwi¹zaniach. Delegacji watykañskiej
na uroczystoœci przewodniczy³ szef Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
kard. Kurt Koch.

 W dniach 3-5 grudnia przebywa³a w Rzymie delegacja Œwiatowej Rady
Koœcio³ów pod przewodnictwem jej sekretarza generalnego – ks. dr. Olava Fykse
Tveita. Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e nowi sekretarze generalni sk³adaj¹ wizytê papie-
¿owi. W sk³ad delegacji wchodzili m. in. pastor Martin Robra, odpowiedzialny w
ŒRK za kontakty z katolikami oraz pastorka Fulata Mbano-Moyo, zajmuj¹ca siê
zagadnieniami feministycznymi. Delegacja najpierw spotka³a siê z kard. Kurtem
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Kochem, przewodnicz¹cym Papieskiej  Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, z którym
dyskutowa³a o mo¿liwoœci podró¿y papie¿a do Genewy i wizyty w siedzibie ŒRK,
a potem zosta³a przyjêta przez Benedykta XVI. Program przewidywa³ tak¿e wizy-
ty w rzymskich koœcio³ach protestanckich oraz  w siedzibach Wspólnoty œw.
Idziego oraz Ruchu Focolari. Rozmowa z papie¿em dotyczy³a przysz³oœci ekume-
nizmu i sytuacji chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie. Sekretarz generalny powie-
dzia³ Radiu Watykañskiemu, ¿e papie¿ podkreœli³ znaczenie ŒRK. Interesowa³o
go, jak wyobra¿amy sobie nasz¹ dzia³alnoœæ w przysz³oœci. Chcia³ wiedzieæ, jak
traktujemy kwestie teologiczne i w jaki sposób przyczyniamy siê do umacniania
jednoœci, widzialnej jednoœci miêdzy Koœcio³ami. Tveit podkreœli³, ¿e jemu nie
chodzi o formalne cz³onkostwo Koœcio³a Rzymskokatolickiego w ŒRK, lecz o
wzmocnienie dotychczasowej wspó³pracy w ró¿nych komisjach rady, a tak¿e co-
dzienne zaanga¿owanie ekumeniczne na œwiecie. „A zatem bardziej ni¿ o umoc-
nienie relacji na linii Rzym – Genewa, chodzi o wspó³pracê miêdzy Koœcio³ami
na ca³ym œwiecie”. Benedykt XVI i ks. Tveit dyskutowali tak¿e o sytuacji poli-
tycznej i religijnej w Sudanie i na Bliskim Wschodzie. Obaj duchowni zauwa¿yli,
¿e sytuacja tamtejszych Koœcio³ów jest zwi¹zana z sytuacj¹ polityczn¹ zarówno w
Izraelu i Palestynie, jak te¿ w ca³ym regionie. Ks. Tveit przypomnia³ tak¿e, ¿e
materia³y do najbli¿szego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan przygotowa³y
Koœcio³y z Jerozolimy.

 Jednoœæ protestantów chiñskich jest istotnym powodem szybkiego wzrostu
Koœcio³a w Chinach – stwierdzi³ sekretarz generalny Chiñskiej Rady Chrzeœcijan
(CRC) Kan Baoping podczas pobytu w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
Genewie.  Siedmioosobowa delegacja przywódców CRC spotka³a siê 6 grudnia z
sekretarzem generalnym ŒRK i innymi wspó³pracownikami organizacji koœciel-
nych, które maj¹ swoj¹ siedzibê w Genewie. By³a to czwarta tego rodzaju wizyta
od czasu utworzenia postkonfesjonalnej CRC w 1980 r. Ostatnia z nich mia³a
miejsce w 2003 r. CRC, która w 2009 r. mia³a 19 milionów cz³onków, w 1991 r.
zosta³a oficjalnie przyjêta na Zgromadzeniu Ogólnym w Canberrze (Australia) w
poczet cz³onków ŒRK. Delegacja chiñska odby³a spotkanie „okr¹g³ego sto³u” z
przedstawicielami ŒRK, a nastêpnie spotka³a siê na obiedzie z sekretarzami gene-
ralnymi Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Œwiatowej Federacji Luterañskiej, Œwiato-
wej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych i Œwiatowej Organizacji Chrzeœcijañ-
skich Zwi¹zków M³odych Kobiet. Odwiedzi³a te¿ Instytut Ekumeniczny w Bossey
k. Genewy.

 Benedykt XVI przyk³ada do dialogu z Koœcio³ami wywodz¹cymi siê z
Reformacji tak¹ sam¹ wagê, jak do dialogu z prawos³awiem – podkreœli³ prze-
wodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kardyna³ Kurt Koch w
rozmowie z austriack¹ agencj¹ katolick¹ „Kathpress”. „Gdy papie¿ zapyta³
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mnie, czy podj¹³bym urz¹d w Watykanie, jego istotnym argumentem by³o to,
¿eby mia³ znowu kogoœ, kto z w³asnego doœwiadczenia, a nie tylko z ksi¹¿ek
zna Koœcio³y i wspólnoty koœcielne wywodz¹ce siê z Reformacji” – powiedzia³
pochodz¹cy ze Szwajcarii kard. Koch. Hierarcha wskaza³, ¿e podczas gdy dialog
z prawos³awiem toczy siê wokó³ prymatu papie¿a, w ³onie Koœcio³ów Reforma-
cji powsta³a „wielka ró¿norodnoœæ wspólnot skupionych wokó³ fragmentarycz-
nego nauczania, co utrudnia dialog, wyjaœnia³ watykañski „minister ds. ekume-
nizmu”. „Dlatego niezbêdne jest istnienie organizacji zwierzchnich, zw³aszcza
takich, jak Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (GEKE), której se-
kretarzem generalnym jest austriacki biskup Michael Bünker. Jest ona partnerem
dialogu, z którym mo¿na rozmawiaæ w sposób wi¹¿¹cy” – stwierdzi³ kard.
Koch. Jako „dalszy” cel przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan wymieni³ wspólne oœwiadczenie na temat Koœcio³a, Eucharystii i urzêdu.
„Wydaje mi siê, ¿e jest to decyduj¹cy problem dla naszej przysz³oœci” – podkre-
œli³ szwajcarski purpurat.

 Dla nas Reformacja jest radoœci¹  wyzwalaj¹c¹ moc Ewangelii, któr¹ na
nowo g³osili reformatorzy i chcemy to œwiêtowaæ. Nale¿y mówiæ o tym, co Re-
formacja uszkodzi³a, ale równie¿ o jej ekumenicznych aspektach – powiedzia³
bp Munib Younan, prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) podczas
spotkania z Benedyktem XVI. Palestyñski biskup zaprosi³ papie¿a do wspó³pra-
cy przy zorganizowaniu ekumenicznych obchodów 500-lecia Reformacji. Bp
Younan podkreœli³, ¿e nie mo¿na osi¹gn¹æ widzialnej jednoœci w pojedynkê. –
„Nie mo¿emy tego uczyniæ bez Waszej pomocy. Dlatego zapraszam Wasz¹
Œwi¹tobliwoœæ do wspó³pracy w przygotowaniu tej rocznicy, abyœmy w 2017
roku byli bli¿si w dzieleniu Chleba ¯ycia ni¿ jesteœmy dzisiaj” – zaznaczy³.
Younan wskaza³ na ogromne znaczenie jednoœci wokó³ Sto³u Pañskiego. – „Mu-
simy mieæ przed oczyma ten cel, który Luter postrzega³ jako sumê Ewangelii” –
argumentowa³ biskup. Z kolei Benedykt XVI wyrazi³ wdziêcznoœæ za wiele zna-
cz¹cych owoców, jakie pojawia³y siê w ci¹gu dekad bilateralnych dyskusji miê-
dzy luteranami a rzymskimi katolikami. – „Powoli i cierpliwie usuwane by³y
bariery, aby wzmocniæ widzialne wiêzi jednoœci za pomoc¹ dialogu teologiczne-
go i praktycznej wspó³pracy, szczególnie na poziomie spo³ecznoœci lokalnych.
Katolicy i luteranie s¹ wezwani do podjêcia nowej refleksji, dok¹d  nas podró¿
ku jednoœci doprowadzi³a, oraz do zabiegania o Bo¿e prowadzenie oraz pomoc
na przysz³oœæ” – powiedzia³ Biskup Rzymu. Zwierzchnik Koœcio³a Rzymskoka-
tolickiego przypomnia³ ponadto znaczenie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu z 1999 roku, w której powstaniu sam mia³ udzia³, oraz za-
chêci³ do pog³êbiania ekumenicznych relacji. W sk³ad luterañskiej delegacji,
oprócz bpa Younana, który jest równie¿ zwierzchnikiem luteranów w Ziemi
Œwiêtej, wszed³ ks. dr Martin Junge, nowy sekretarz generalny ŒFL oraz wszy-
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scy wiceprezydenci regionów ŒFL. Luterañscy goœcie spotkali siê równie¿ z kar-
dyna³em Kurtem Kochem, przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan.

 W swoim przes³aniu bo¿onarodzeniowym sekretarz generalny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów ks. Olav Fykse Tveit odwo³uj¹c siê do historii narodzin Jezusa
apeluje o wzmo¿enie dzia³añ na rzecz pokoju na ca³ym œwiecie. Ks. Tveit zwraca
uwagê na kontrasty, jakie mo¿na znaleŸæ w historii narodzin Jezusa. Objawienie
chwa³y niebiañskiej dane jest prostym ludziom ¿yj¹cym na polach i pastwiskach.
Podobne kontrasty s¹ zdaniem sekretarza generalnego ŒRK widoczne dzisiaj: bie-
da i zamo¿noœæ, systemy tyranii i sprawiedliwoœci, przemoc i pojednanie. „W tym
wszystkim jesteœmy dotkliwie œwiadomi potrzeby pokoju godnego imienia: spra-
wiedliwy pokój dla wszystkich” – pisze w swym przes³aniu ks. Tveit. Sekretarz
generalny ŒRK przypomina równie¿ o maj¹cym siê odbyæ w maju 2011 r. w
Kingston na Jamajce Miêdzynarodowym Ekumenicznym Zgromadzeniu Pokojo-
wym. Jego motto bêdzie brzmia³o: „Chwa³a Bogu, pokój na ziemi”. Zgromadze-
nie bêdzie podsumowaniem projektu ŒRK „Dekada przezwyciê¿ania przemocy”
(2001-2010) oraz okazj¹ do podjêcia wspólnych zobowi¹zañ Koœcio³ów w spra-
wie dzia³añ na rzecz sprawiedliwego pokoju miêdzy narodami. Wszystkie Koœcio-
³y ŒRK s¹ zaproszone na Zgromadzenie w Kingston.

 Kongregacja Nauki Wiary utworzy³a na terytorium Anglii i Walii Ordyna-
riat Personalny dla grup anglikañskiego duchowieñstwa i wiernych, którzy prze-
szli do Koœcio³a katolickiego. Patronem ordynariatu zosta³ John Henry New-
man, który w XIX wieku sam przeszed³ z anglikanizmu na katolicyzm. Bene-
dykt XVI mianowa³ te¿ jego pierwszego prze³o¿onego – ks. Keitha Newtona,
który wraz z dwoma by³ymi biskupami anglikañskimi: Johnem Charlesem Bro-
adhurstem i Andrew Burnhamem przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w katedrze west-
minsterskiej w Londynie z r¹k abp Vincenta Nicholsa. W komunikacie Biura
Prasowego Stolicy Apostolskiej przypomniano, ¿e Ordynariat Personalny jest
struktur¹ umo¿liwiaj¹c¹ grupowe zjednoczenie by³ych anglikanów z Koœcio³em
katolickim, z zachowaniem ich w³asnego dziedzictwa liturgicznego, duchowego
i duszpasterskiego. Zaznaczono, ¿e ze wzglêdów doktrynalnych Koœció³ nie ze-
zwala na wyœwiêcenie mê¿czyzn ¿onatych na biskupów. Jednak¿e Konstytucja
Apostolska Anglicanorum coetibus, pod pewnymi warunkami pozwala na wy-
œwiêcenie ¿onatych by³ych duchownych anglikañskich na kap³anów. Sta³o siê to
w katedrze westminsterskiej, kiedy byli biskupi anglikañscy przyjêli œwiêcenia z
r¹k abpa Nicholsa. Wraz z ordynariuszem, Keithem Newtonem dwaj pozostali
bêd¹ nadzorowali przygotowanie katechetyczne pierwszych grup anglikanów,
którzy na Wielkanoc, wraz ze swymi duszpasterzami zostan¹ przyjêci do Ko-
œcio³a katolickiego. Bêd¹ te¿ towarzyszyæ duchownym przygotowuj¹cym siê do
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katolickich œwiêceñ kap³añskich, które odbêd¹ siê w okresie Zes³ania Ducha
Œwiêtego. Watykañski komunikat zaznacza, ¿e utworzenie nowej struktury jest
zgodne z zaanga¿owaniem w dialog ekumeniczny, który jest nadal priorytetem
dla Koœcio³a katolickiego. „Inicjatywa prowadz¹ca do opublikowania Konstytu-
cji Apostolskiej oraz utworzenia Ordynariatu Personalnego wyp³ynê³a od wielu
ró¿nych grup anglikanów, którzy oœwiadczyli, ¿e wyznaj¹ wiarê katolick¹, tak
jak jest ona wyra¿ona w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego oraz akceptuj¹ Po-
s³ugê Piotrow¹, jako tê, której Chrystus pragn¹³ dla swego Koœcio³a. Nadszed³
dla nich czas wyra¿enia tej domyœlnej jednoœci w widzialnej formie komunii” –
stwierdza komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Pierwszy ordyna-
riusz Ordynariatu Personalnego Keith Newton urodzi³ siê w 1952 r. Odby³ stu-
dia w londyñskim King’s College a nastêpnie w Christ Church College w Can-
terbury. Zosta³ wyœwiêcony na prezbitera w Koœciele anglikañskim w 1976 r. W
2002 zosta³ biskupem Richborough, sufraganem arcybiskupa Canterbury odpo-
wiedzialnym za parafie tradycyjne na wschodzie prowincji Canterbury. Przecho-
dz¹c do Koœcio³a katolickiego podkreœli³, ¿e choæ kwestia œwiêcenia kobiet jest
wa¿na, to nie by³a dla niego g³ównym powodem obecnej decyzji. Podj¹³ j¹,
przyjmuj¹c bardzo osobiœcie s³owa modlitwy Pana Jezusa „Aby wszyscy byli
jedno”. K. Newton jest ¿onaty i ma troje doros³ych dzieci.

 W liturgiczne œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a (25 stycznia), podczas uroczy-
stych ekumenicznych nieszporów w bazylice œw. Paw³a za murami w Rzymie,
koñcz¹cych Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, papie¿ Benedykt XVI zwró-
ci³ siê do zgromadzonych dostojników koœcielnych z ró¿nych Koœcio³ów i Wspól-
not koœcielnych z pewnym skonsolidowanym programem ekumenicznym ujêtym
w tzw. „kryteria jednoœci”. Podstawowym apelem papie¿a sta³o siê wo³anie o re-
zygnacjê ze swoistego „pesymizmu ekumenicznego”, który jest aktualnie wyczu-
walny we wszystkich próbach podejmowania wzajemnych rozmów przez ekume-
nicznych partnerów. Papie¿ podkreœli³, i¿ jednoœæ, od której Koœcio³y chrzeœcijañ-
skie s¹ jeszcze doœæ daleko, nie polega na stworzeniu jedynie organizatorskich i
logistycznych struktur owej przysz³ej „wspólnotowoœci”, lecz musi siê zdecydo-
wanie urzeczywistniaæ na o wiele g³êbszej p³aszczyŸnie „wspó³¿ycia”. Papie¿ do-
s³ownie: „Jest to naszym obowi¹zkiem, aby pod¹¿aæ t¹ drog¹ z zachwytem i entu-
zjazmem, a za pomoc¹ powa¿nego i konsekwentnego dialogu pog³êbiaæ wspólne
dziedzictwo zarówno w wymiarze teologicznym jak i liturgicznym”. „Imperaty-
wem moralnym” nazwa³ Benedykt XVI wspó³pracê ekumeniczn¹ Koœcio³ów
chrzeœcijañskich na drodze do takiej pe³nej jednoœci chrzeœcijan, która w sensie
biblijnym panowa³a w Jerozolimie w Koœciele pierwotnym przed podzia³ami. Pa-
pie¿ ostrzega³ tak¿e, aby nie ograniczaæ mentalnie ruchu ekumenicznego tylko do
relacji katolicko-protestanckich podkreœlaj¹c wa¿koœæ wspó³pracy i dialogu tak¿e
z Koœcio³ami wschodnimi.
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 Papie¿ przyj¹³ na audiencji prywatnej delegacje Koœcio³a koptyjskiego, sy-
ryjskiego, ormiañskiego i etiopskiego,  jak i delegacjê Zjednoczonego Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec pod przewodnictwem bawarskiego biskupa
Johannesa Friedricha. Biskup Friedrich powiedzia³, ¿e owocem papieskiej audien-
cji jest pragnienie, aby obchody 500-lecia Reformacji w roku 2017 na terenie Nie-
miec mia³y charakter ekumeniczny. Na tê okazjê zostanie przygotowany wspólny
dokument luterañsko-katolicki na temat rozumienia i roli Reformacji. Bp Frie-
drich zdradzi³ te¿, i¿ poprosi³ papie¿a o katolick¹, krytyczno-konstruktywn¹ ocenê
Marcina Lutra. Staæ siê to mo¿e ju¿ w tym roku, podczas planowanej na wrzesieñ
wizyty apostolskiej Benedykta XVI w swojej ojczyŸnie, gdy¿ w jej programie
uwzglêdniono tak¿e pobyt w Wittenberdze, gdzie papie¿ bêdzie celebrowa³ nabo-
¿eñstwo ekumeniczne i wyg³osi homiliê.

 Liczba katolików na œwiecie wzrasta – wynika z nowego wydania „Annu-
ario Pontificio”. Rocznik podaje podstawowe informacje o urzêdach Stolicy Apo-
stolskiej i diecezjach, zakonach i wy¿szych uczelniach. Od 2008 do 2009 r. liczba
katolików wzros³a o 15 mln, (o 1,3 proc.), osi¹gaj¹c 1,181 mld. Po³owa wszyst-
kich katolików mieszka w Ameryce. Liczba ksiê¿y, po d³u¿szym okresie spadku,
od 2000 r. powoli wzrasta. W 2009 r. by³o ich 410 593, o 5 tys. wiêcej ni¿ 10 lat
wczeœniej. Utrzymuje siê spadek liczby zakonnic, których w 2010 r. by³o 729 371,
o 10 tys. mniej ni¿ rok wczeœniej. Liczba kandydatów do kap³añstwa wzros³a
o 0,82 proc., osi¹gaj¹c 117 978. Najwiêkszy wzrost odnotowano na kontynentach
azjatyckim i afrykañskim. 

 W 2010 roku utrzymywa³ siê negatywny trend dla Koœcio³ów luterañskich
w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Powody do radoœci maj¹ luteranie z Afryki, Azji
i z Ameryki Po³udniowej. Z danych opublikowanych przez Œwiatow¹ Federacjê
Luterañsk¹ (ŒFL) wynika, ¿e liczba wiernych, nale¿¹cych do Koœcio³ów cz³on-
kowskich ŒFL wzros³a o nieco ponad 213 tys. (+0,3%) i wynosi obecnie 70 milio-
nów 308 tys. Szacuje siê, ¿e ogólna liczba luteranów na œwiecie wynosi 74 milio-
ny, uwzglêdniaj¹c tak¿e Koœcio³y luterañskie, niezwi¹zane z ŒFL – oznacza to
wzrost o 237 tys. O ile w Afryce przyby³o  prawie 700 tys. nowych wiernych, o
tyle w Europie uby³o 400 tys., a w Ameryce P³n. ponad 84 tys. Tylko 16 spoœród
145 Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL posiada ponad milion wiernych. Najwiêkszym
Koœcio³em luterañskim na œwiecie pozostaje wci¹¿ Koœció³ Szwecji – posiada on
6,7 milionów wiernych, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o
0,75% (- 51 tys. osób). Na drugim miejscu plasuje siê Ewangelicko-Luterañski
Koœció³ Tanzanii (5,6 mln), a na trzecim Etiopski Koœció³ Ewangelicki Mykane
Yesus oraz Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Ludowy Danii – ka¿dorazowo po 4,5
mln wiernych. Tradycyjnie od kilku dziesiêcioleci najwiêkszy przyrost wiernych
odnotowuj¹ afrykañskie Koœcio³y luterañskie – w 2010 roku o 3,7% do liczby 19
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milionów 209 tys. wiernych. Najwiêkszym Koœcio³em afrykañskim pozostaje
wspomniany Koœció³ Tanzanii, który odnotowa³ wzrost wiernych o 5,6% (prawie
300 tys.). Mimo ubytków Europa wci¹¿ pozostaje kontynentem z najwiêksz¹
liczb¹ luteran na œwiecie (36 mln 749 tys.). Du¿y spadek wiernych odnotowa³ fiñ-
ski Koœció³ luterañski (-2,05 %, tj. – 91 tys. osób). Niemcy pozostaj¹ krajem z
najwiêksz¹ liczb¹ luteran – 12 mln 676 tys.- jednak w porównaniu z 2009 rokiem
jest to spadek o 261 tys. (-2%). Dobre informacji nap³ynê³y z Estonii, gdzie tam-
tejszy Koœció³ luterañski powiêkszy³ siê a¿ o 12 tys. osób (+7,5%) i posiada obec-
nie 172 tys. wiernych.

 W dniach 16 – 22 lutego obradowa³ w Genewie Komitet Naczelny Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów (wiêcej na ten temat w dziale „Sprawozdania i dokumenty).

 W oœrodku Patriarchatu Konstantynopola w szwajcarskiej miejscowoœci
Chambésy ko³o Genewy obradowa³a w dniach 21-27 lutego miêdzyprawos³awna
komisja ds. przygotowania Wielkiego i Œwiêtego Soboru Ogólnoprawos³awnego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 autokefalicznych Koœcio³ów prawo-
s³awnych, w tym biskup wroc³awski i szczeciñski abp Jeremiasz. Posiedzeniu
przewodniczy³ metropolita Pergamonu Jan z Patriarchatu Konstantynopola. Komi-
sja kontynuowa³a rozpoczêt¹ w 2009 r. debatê na temat tzw. tomosu o autokefalii.
Nie uda³o siê osi¹gn¹æ jednomyœlnoœci w tej sprawie. Tym samym uznano, ¿e spo-
sób og³oszenia i akceptacji autokefalii, tzn. niezale¿noœci koœcielnej, wymaga dal-
szych prac. W trakcie obrad omówiono te¿ problemy tzw. dyptychów, czyli litur-
gicznych spisów zwierzchników Koœcio³ów prawos³awnych, za których modl¹ siê
duchowni i wierni w Eucharystii. Zapoznano siê z kanonicznymi i eklezjologicz-
nymi aspektami tego zagadnienia oraz z obecn¹ praktyk¹ Koœcio³ów prawos³aw-
nych. Zgodzono siê, ¿e w przysz³oœci spis imion zwierzchników prawos³awnych
umieszczonych w dyptychu powinien byæ jeden, obowi¹zuj¹cy wszystkie Koœcio-
³y miejscowe.

 Jurysdykcji Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego podlega obecnie 150 mi-
lionów wiernych w ponad 60 krajach. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny (RKP) dzie-
li siê na 164 diecezje, 30675  parafii w Rosji oraz w krajach powsta³ych z rozpadu
ZSRR i innych. W ramach Koœcio³a dzia³a te¿ 805 monasterów. Hierarchia RKP
liczy 217 biskupów – diecezjalnych i pomocniczych, a duszpastersko pracuje w
nim ponad  30 tysiêcy kap³anów i diakonów. Te i wiele innych danych przedstawi³
2 marca na spotkaniu ze studentami Paryskiego Instytutu Badañ Politycznych w
Moskwie przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Pa-
triarchatu Moskiewskiego metropolita wo³oko³amski Hilarion. Podkreœli³, ¿e
„wa¿nym kierunkiem” dzia³alnoœci kierowanego przezeñ  urzêdu jest wspó³dzia³a-
nie z Koœcio³em rzymskokatolickim. – W ostatnich latach nasze stosunki wyraŸnie
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siê ociepli³y. Dotyczy to zarówno kontaktów Patriarchatu Moskiewskiego ze Sto-
lic¹ Apostolsk¹, jak i stosunków ze wspólnotami katolickimi w poszczególnych
krajach.

 Wed³ug uczestników tygodniowej konsultacji Koœcio³ów prawos³awnych i
orientalnych na Cyprze, eklezjologia pozostaje „w naszych czasach bez w¹tpienia
kluczow¹ kwesti¹ dla chrzeœcijañskiej teologii w ekumenicznej perspektywie”.
Delegaci ustosunkowali siê do opublikowanego w 2005 roku tekstu „Natura i mi-
sja Koœcio³a” opracowanego przez Komisjê Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów (publikowany na naszych ³amach w 2010 nr 1). Konsultacje trwa³y od 2
do 9 marca. Uczestniczy³ w nich w roli obserwatora luterañski duchowny, ks. dr
Olav Fykse Tveit, który jest sekretarzem generalnym ŒRK, a tak¿e przedstawicie-
le Komisji Wiara i Ustrój. Teolodzy prawos³awni i orientalni zwrócili uwagê na
fakt, ¿e dokument ŒRK odnosi siê do wielu tradycji eklezjalnych i zosta³ napisany
w duchu zachodniej filozofii. – To w³aœnie stwarza trudnoœæ w uznaniu tekstu jako
reprezentuj¹cego prawos³awny punkt widzenia. Dokument nie spe³nia warunków
tekstu konwergencyjnego – g³osi komunikat ze spotkania. Jednoczeœnie uczestni-
cy obrad docenili wysi³ek Komisji w poszukiwaniu widzialnej jednoœci Koœcio³a.
Tekst z uwagami prawos³awnych zostanie przes³any do Komisji i bêdzie przed-
miotem dalszych poszukiwañ ekumenicznego konsensu w kwestiach eklezjolo-
gicznych – informuje serwis ŒRK.

 Wielki immam islamskiego uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, Ahmad al-
Tayyeb potêpi³ atak na koœció³ koptyjski pw. œw. Miny i œw. Jerzego w wiosce
Soul Atfif. Jednoczeœnie wezwa³ tamtejszych muzu³manów do odbudowania
zniszczonej 5 marca œwi¹tyni w tej le¿¹cej 30 km na po³udnie od Kairu wsi. Kon-
sekwencj¹ napaœci na koptów s¹ trwaj¹ca od 6 marca ich demonstracje przed sie-
dzib¹ telewizji w Kairze. Jak przypomina agencja Asianews brak policji sprawi³,
¿e fanatyczni muzu³manie oraz si³y popieraj¹ce by³ego prezydenta, Mubaraka
wykorzysta³y chaos do sprowokowania zamieszek. Straci³o w nich ¿ycie 13 osób
a 140 odnios³o rany.

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Kurt Koch
przez piêæ dni przebywa³  w Moskwie. Najwa¿niejszym punktem wizyty by³o spo-
tkanie z patriarch¹ Moskwy i ca³ej Rosji Cyrylem I – 16 marca. Rozmawiano o
wspó³pracy pomiêdzy Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym a Koœcio³em Rzym-
skokatolickim. Patriarcha i kardyna³ poruszyli problemy, nad którymi pracuje
Miêdzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio-
³em Katolickim a Koœcio³em Prawos³awnym. Zdaniem obu hierarchów Komisja ta
jest „baz¹ dla dialogu prawos³awno-katolickiego”. Mimo ró¿nic teologicznych
Koœcio³y prawos³awny i rzymskokatolicki mog¹ œciœle wspó³pracowaæ w tych ob-
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szarach, w których ich stanowiska s¹ zbie¿ne. Dotyczy to: obrony tradycyjnych
wartoœci chrzeœcijañskich w Europie, obecnoœci wartoœci chrzeœcijañskich w sfe-
rze ekonomiczno-spo³ecznej, przestrzegania zasad moralnych w badaniach nauko-
wych i bioetyki. Wed³ug rozmówców wspó³praca w tych kwestiach powinna byæ
prowadzona na forum organizacji miêdzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE i
Unia Europejska. Obie strony ustosunkowa³y te¿ do problemu chrystianofobii
obecnej nie tylko w krajach, w których jawnie przeœladuje siê chrzeœcijan, ale
równie¿ w pañstwach europejskich o wielowiekowych tradycjach chrzeœcijañ-
skich. Rozmowa dotyczy³a tak¿e przeciwstawiania wartoœci liberalnych warto-
œciom chrzeœcijañskim i próbom dyskredytowania tych ostatnich. Kard. Koch wy-
razi³ zadowolenie, ¿e w tej kwestii stanowiska papie¿a Benedykta XVI i patriar-
chy Cyryla s¹ zbie¿ne, co sprzyja dalszej wspó³pracy obu Koœcio³ów. Ze swej
strony patriarcha Cyryl zaznaczy³, ¿e szanuje pogl¹dy papie¿a, który broni trady-
cji chrzeœcijañskiej, nie ogl¹daj¹c siê na krytykê ze strony krêgów liberalnych.
Kard. Koch poinformowa³, ¿e nie rozmawiano na temat ewentualnego spotkania
Benedykta XVI z patriarch¹ Cyrylem I. Zaznaczy³ jednak, ¿e przy obecnych, do-
brych relacjach takie spotkanie staje siê coraz bardziej realne.  By³a to pierwsza
oficjalna wizyta kard. Kocha jako przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan w Rosji. W Moskwie spotka³ siê on tak¿e z przewodnicz¹cym Wy-
dzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego metro-
polit¹ wo³oko³amskim  Hilarionem  oraz innymi wysokimi przedstawicielami
RKP. Odwiedzi³ te¿ œwi¹tyniê Chrystusa Zbawiciela, cerkwie na  Kremlu oraz
uda³ siê do Siergijew Posadu, gdzie odwiedzi³ £awrê Œwiêtej Trójcy i œw. Sergiu-
sza oraz Moskiewsk¹ Akademiê Duchown¹.

 Biskup Swiatos³aw Szewczuk zosta³ nowym zwierzchnikiem Ukraiñskiego
Koœcio³a Greckokatolickiego i arcybiskupem wiêkszym kijowsko-halickim. Wy-
brali go 23 marca uczestnicy Synodu Wyborczego UKGK, który obradowa³ w
Brzuchowicach pod Lwowem, a ich decyzjê zatwierdzi³ Benedykt XVI. Introniza-
cja, czyli uroczyste objêcie urzêdu przez nowego zwierzchnika, odbêdzie siê 27
wrzeœnia w soborze katedralnym Zmartwychwstania Pañskiego w Kijowie. Arcy-
biskup Swiatos³aw Szewczuk urodzi³ siê 5 maja 1970 r. w Stryju na ziemi lwow-
skiej. Po ukoñczeniu szko³y œredniej uczêszcza³ do szko³y pielêgniarskiej w Bory-
s³awiu, kszta³c¹c siê jednoczeœnie w podziemnym seminarium duchownym. Gdy
na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych grekokatolicy odzyskali mo¿noœæ normalnego
wyznawania swej wiary, w 1991 roku w³adze UKGK wys³a³y go na studia filozo-
ficzne na Uniwersytecie Salezjañskim w Buenos Aires. Po powrocie do kraju w
1994 r. studiowa³ teologiê w greckokatolickim seminarium duchownym we Lwo-
wie. W tym samym roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Wkrótce potem wyjecha³
na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie œw. Tomasza z Akwinu w Rzymie,
które ukoñczy³ z wyró¿nieniem w 1999 r., uzyskuj¹c doktorat z teologii. Nastêp-
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nie wróci³ do kraju i do 2009 r. by³ kolejno prefektem, wicerektorem i rektorem
Lwowskiego Seminarium Duchownego Œwiêtego Ducha. Jednoczeœnie w latach
2002-05 by³ osobistym sekretarzem kard. Lubomyra Huzara. 14 stycznia 2009 r.
Benedykt XVI mianowa³ ks. prof. Szewczuka biskupem pomocniczym greckoka-
tolickiej eparchii w Buenos Aires. Na tym stanowisku zasta³ go obecny wybór na
najwy¿szy urz¹d w Ukraiñskim Koœciele Greckokatolickim. UKGK to najwiêkszy
liczebnie wschodni Koœció³ katolicki, a liczbê jego wiernych ocenia siê na ponad
5 milionów. Mieszkaj¹ oni zarówno w samej Ukrainie, jak i poza jej granicami,
m.in. w Polsce, Europie Zachodniej, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Argenty-
nie, Brazylii, Australii i w szeregu innych krajach. Koœció³ ma status arcybiskup-
stwa wiêkszego kijowsko-halickiego z siedzib¹ jego zwierzchnika w Kijowie a w
jego sk³ad wchodz¹ 4 metropolie. Zgodnie z ustawodawstwem wschodnich Ko-
œcio³ów katolickich ca³y episkopat UKGK tworzy Synod tego Koœcio³a, któremu
przewodniczy arcybiskup wiêkszy kijowsko-halicki. Obecnie liczy on prawie 40
cz³onków – w tym dwóch w Polsce.

 W Jerozolimie odby³o siê w dniach 29-31 marca dziesi¹te spotkanie delega-
cji g³ównego rabinatu Izraela i watykañskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z
Judaizmem. „Wspólne stanowisko” og³oszone na zakoñczenie obrad zwraca uwa-
gê, ¿e religie i przywódcy religijni maj¹ do odegrania „rolê krytyczn¹” wobec
wyzwañ, przed którymi stoj¹ zsekularyzowane spo³eczeñstwa. Szybki postêp
technologiczny, „galopuj¹cy konsumpcjonizm” oraz nihilistyczna ideologia, wraz
z „przesadnym skupieniem siê na jednostce” kosztem dobra wspólnego, doprowa-
dzi³y do kryzysu moralnego. Minione stulecie obok „korzyœci emancypacji” by³o
œwiadkiem „niespotykanej przemocy i barbarzyñstwa”. – Nasz wspó³czesny œwiat
jest zasadniczo pozbawiony zmys³u przynale¿noœci, sensu i celu – diagnozuj¹
przedstawiciele judaizmu i katolicyzmu. W tej sytuacji religie i ich przywódcy
powinni nieœæ nadziejê i zapewniæ moralne przewodnictwo, „bêd¹ce pochodni¹
Bo¿ej obecnoœci i Bo¿ego obrazu w ka¿dej istocie ludzkiej”. Dlatego judaizm i
katolicyzm wskazuj¹ na znaczenie modlitwy, bêd¹cej wyrazem œwiadomoœci Bo-
¿ej obecnoœci, jak te¿ sposobem pobudzania tej œwiadomoœci i wynikaj¹cych z
niej imperatywów moralnych. Zasadniczej inspiracji ukierunkowania ¿yciowego
obie tradycje religijne upatruj¹ w s³owie Bo¿ym, zawartym w Piœmie Œwiêtym,
zaœ wzorem pe³nienia takiej roli jest dla przywódców religijnych postaæ Moj¿esza.
Autorzy dokumentu wyra¿aj¹ tak¿e nadziejê, ¿e „nierozstrzygniête dotychczas
problemy w negocjacjach miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Pañstwem Izrael znajd¹
rozwi¹zanie i szybko dojdzie do ratyfikacji dwustronnych porozumieñ z korzyœci¹
dla obu wspólnot”. Ponadto delegacja katolicka potwierdzi³a „historyczne naucza-
nie Soboru Watykañskiego II” z nr. 4 deklaracji „Nostra aetate”, dotycz¹ce trwa³o-
œci przymierza Boga z narodem izraelskim. Delegacji ¿ydowskiej przewodniczy³
rabin Shear Jaszuw Cohen, zaœ katolickiej – kard.   Jorge Maria Mejía.
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Z kraju

 W dniach od 16 do 20 sierpnia przebywa³ w Polsce ekumeniczny patriarcha
Konstantynopola Bart³omiej I. Po przylocie do Warszawy zosta³ przywitany w
prawos³awnej katedrze metropolitalnej pw. œw. Marii Magdaleny. Podczas uro-
czystoœci podkreœli³ fakt, ¿e Koœció³ Prawos³awny w Polsce pomimo wielu trud-
nych okresów w swojej historii rozkwita. Bart³omiej I spotka³ siê równie¿ z mar-
sza³kiem Sejmu Grzegorzem Schetyn¹. W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e prawo-
s³awny metropolita Warszawy i ca³ej Polski Sawa. G³ównym punktem wizyty
patriarchy w Polsce by³o uczestnictwo w œwiêcie Przemienienia Pañskiego na
Œwiêtej Górze Grabarce, które zbieg³o siê z 300. rocznic¹ cudu na tej górze. Ostat-
niego dnia pobytu Bart³omiej I otrzyma³ doktorat honoris causa Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. W uchwale senatu uczelni o przyznaniu tego tytu³u czyta-
my: „Jego Œwi¹tobliwoœæ Patriarcha Bart³omiej I oddaj¹c swoje si³y ofiarnej i nie-
zwykle trudnej s³u¿bie Koœcio³owi, jednoœci wszystkich chrzeœcijan oraz
dialogowi z innymi religiami i wspó³czesnym œwiatem, jest rzeczywiœcie Cz³owie-
kiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, ¿e historia jest w rêkach Boga, do którego
nale¿y ostatnie s³owo”. W uroczystoœci przyznania honorowego doktoratu wziêli
równie¿ udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej. Patriarcha Konstantynopola otrzyma³ ju¿ wczeœniej tytu³ doktora honoris
causa Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Bart³omiej I odwie-
dzi³ równie¿ prawos³awny Dom Pomocy Spo³ecznej „Betania” w podwarszaw-
skim Stanis³awowie, wyœwiêci³ cerkiew w Siemiatyczach oraz z³o¿y³ kwiaty w
by³ym obozie koncentracyjnym na Majdanku. By³a to czwarta oficjalna wizyta
tego hierarchy w Polsce.

 W Lublinie w ramach „Dyskusji dwóch ambon” abp Damian Zimoñ z Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego oraz ks. superintendent Jan Ostryk z Koœcio³a Ewan-
gelicko-Metodystycznego rozmawiali o krzy¿u jako znaku zwyciêstwa nad œmier-
ci¹, nadziei i ³aski. Spotkanie odby³o siê 13 wrzeœnia u lubelskich dominikanów.
Prowadz¹cy debatê o. Tomasz Dostatni zapowiedzia³, ¿e podczas gdy w Warsza-
wie na Krakowskim Przedmieœciu krzy¿ jest ukazywany w kontekœcie politycz-
nym, goœcie spotkania chc¹ o nim rozmawiaæ, ukazuj¹c jego znaczenie religijne.
Ks. sup. Jan Ostryk podkreœli³, ¿e krzy¿ to miejsce, które powinno jednoczyæ
chrzeœcijan.  „Miejsce, gdzie chrzeœcijanie przychodz¹, aby siê modliæ i to jest
przede wszystkim krzy¿ w rozumieniu ewangelików” – zaznaczy³. Przypomnia³,
¿e krzy¿ jest znakiem pojednania œwiêtego Boga z grzesznym cz³owiekiem, po-
jednania, którego inicjatorem jest Bóg. Abp Damian Zimoñ zwróci³ uwagê na
zwi¹zany z krzy¿em aspekt uni¿enia Chrystusa. „Uni¿enie Pana Jezusa w aspek-
cie ekumenicznym ma wielkie znaczenie, bo im bli¿ej bêdziemy krzy¿a, tym bli-
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¿ej bêdziemy siebie”. Nawi¹za³ tak¿e do sytuacji na Krakowskim Przedmieœciu.
„Gdziekolwiek cz³owiek przychodzi pod krzy¿ ze swymi ambicjami, takimi czy
innymi, ze swoj¹ propozycj¹, chce przekazaæ coœ swego, to nie pasuje, to jest
dra¿ni¹ce” – doda³. „Dyskusje dwóch ambon” odbywaj¹ siê w koœciele ojców do-
minikanów w Lublinie od 10 lat. Jak przypomnia³ o. Tomasz Dostatni, ich inspi-
racj¹ jest legenda o kazaniach wyg³aszanych z dwóch naprzeciwleg³ych ambon
znajduj¹cych siê w bazylice.

 W Kamieniu Œl¹skim ko³o Opola odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
ekumeniczna „Migracje w Œrodkowej i Wschodniej Europie – problemy pojedna-
nia i wspó³istnienia kultur”. Zorganizowa³a j¹ Polska Rada Ekumeniczna w ra-
mach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³oru-
si, w Polsce i w Niemczech”. Konferencja odby³a siê od 15 do 18 wrzeœnia w
Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Wœród ponad 40 uczestników byli przedstawiciele Koœcio³ów i organizacji eku-
menicznych z trzech tradycji chrzeœcijañskich – katolickiej, prawos³awnej i ewan-
gelickiej z Bia³orusi, Ukrainy, Niemiec i Polski. W konferencji wziêli tak¿e udzia³
przedstawiciele miêdzynarodowych i krajowych organizacji i urzêdów zajmuj¹-
cych siê problematyk¹ migracji, m.in. biura Wysokiego Komisarza ONZ ds.
UchodŸców (UNHCR), Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, Polskiej Ak-
cji Humanitarnej, La Strady. Celem kamieñskiej konferencji by³o m.in. umo¿li-
wienie Koœcio³om i organizacjom ekumenicznym w regionie Europy Œrodkowo-
Wschodniej spotkania i wymiany doœwiadczeñ na temat szeroko pojêtych proce-
sów migracyjnych. Istotne by³o tak¿e nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy
Koœcio³ami a instytucjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi w zakresie pomocy mi-
grantom oraz omówienie i zaplanowanie wspólnych, ekumenicznych dzia³añ do-
tycz¹cych pracy z migrantami. Referaty wyg³oszone podczas konferencji dotyczy-
³y m.in. polityki Unii Europejskiej i Polski wobec migrantów, ich integracji ze
spo³eczeñstwami przyjmuj¹cymi, wielokulturowoœci, handlu ludŸmi, a tak¿e roli
Koœcio³ów i prowadzonego przez nie duszpasterstwa wœród migrantów. Jednym z
powodów, dla których konferencja zosta³a zorganizowana, by³ projekt „Rok mi-
gracji. Koœcio³y europejskie wobec migracji”, realizowany w 2010 r. wspólnie
przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich oraz Komisjê Koœcio³ów ds. Migran-
tów w Europie Sympozjum w Kamieniu Œl¹skim by³o regionalnym wk³adem Pol-
skiej Rady Ekumenicznej i jej Koœcio³ów cz³onkowskich w europejsk¹ debatê na
temat migracji.

  W dniach 16-18 wrzeœnia w Warszawskim Seminarium Teologicznym
odby³a siê sesja Synodu Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego po³¹czona z doroczn¹
konferencj¹ duchownych. Najwiêksz¹ kontrowersj¹ podczas sesji Synodu mia³a
byæ kwestia ordynacji kobiet. Sta³o siê jednak inaczej. Synod wys³ucha³ prze-
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wodnicz¹cego Komisji Praw Koœcielnych, który relacjonowa³ jej stanowiska w
spornych kwestiach zg³oszonych do komisji w okresie miêdzy sesjami Synodu.
Nastêpnie zwierzchnik Koœcio³a, bp Marek Kamiñski, zaprezentowa³ Synodowi
plan rozwoju Koœcio³a na najbli¿sze lata, jednoczeœnie wycofuj¹c siê z pomys³u
ordynacji kobiet, który wzbudza³ najwiêksze emocje. Wed³ug zapewnieñ bisku-
pa, „nie bêdzie propozycji zmian dotycz¹cych ordynacji kobiet”. Po prezentacji
odby³a siê dyskusja nad propozycjami. Ju¿ po zakoñczeniu sesji Synodu, a pod-
czas konferencji duchownych, biskup poinformowa³ zebranych delegatów o de-
cyzji Naczelnej Rady Koœcio³a o wyst¹pieniu Koœcio³a z Aliansu Ewangeliczne-
go. Wed³ug relacji biskupa, NRK wycofa³a KZ z Aliansu z powodu nieporozu-
mieñ z jednym z Koœcio³ów zrzeszonych w tej samej organizacji oraz
krytycznych tekstów na temat braku lustracji w KZ w kwartalniku „Cel”, które-
go wydawc¹ jest fundacja bêd¹ca cz³onkiem Aliansu. Brak reakcji ze strony
Aliansu na te wydarzenia spowodowa³y wycofanie siê KZ z tej organizacji.
Alians Ewangeliczny jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ Koœcio³y i stowarzyszenia o
charakterze ewangelikalnym. Polski Alians jest czêœci¹ Europejskiego i Œwiato-
wego Aliansu Ewangelicznego, skupiaj¹cego zdecydowan¹ wiêkszoœæ œrodo-
wisk ewangelikalnych na œwiecie. Kilka zborów Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego,
rozwa¿a mo¿liwoœæ przyst¹pienia do Aliansu, który pozwala na udzia³ w swoich
pracach nie tylko ca³ym denominacjom, ale tak¿e poszczególnym zborom czy
innym jednostkom organizacyjnym.

 W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej 30 wrzeœnia odby³o siê posie-
dzenie Komisji ds. Dialogu miêdzy PRE a Konferencj¹ Episkopatu Polski.
Omówiono stan przygotowañ do Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w
styczniu 2011 r. Przedstawiono tak¿e przebieg prac nad materia³ami na Tydzieñ
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w 2012 r., za przygotowanie których odpowie-
dzialne by³y Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce. W tej sprawie we wrzeœniu
mia³o miejsce w Warszawie spotkanie miêdzynarodowej grupy roboczej, sk³ada-
j¹cej siê z przedstawicieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Papieskiej Rady ds. Jed-
noœci Chrzeœcijan, która wypracowa³a koñcow¹ wersjê tych materia³ów. Wymie-
niono opinie o najwa¿niejszych wydarzeniach w kraju: w pierwszej kolejnoœci
na temat instrumentalnego traktowania krzy¿a przez niektóre œrodowiska, po-
trzeby zachowania œwi¹tecznego charakteru niedzieli. Zastanawiano siê nad
sposobem wk³adu Koœcio³ów w Polsce na rzecz ochrony stworzenia, w tym
szczególnie czystoœci lasów. Temu tematowi bêdzie poœwiêcone specjalne sym-
pozjum ekumeniczne w ChAT. Przedyskutowano stan prac nad dokumentem na
temat ma³¿eñstw osób o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej. Komisja wyrazi³a
zamiar zorganizowania sesji naukowej na ten temat. Najbli¿sze zebranie Komi-
sji ds. Dialogu odbêdzie siê 14 marca 2011 r. w siedzibie Sekretariatu KEP w
Warszawie.
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 W Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odby³a siê 7 paŸ-
dziernika uroczystoœæ inauguracji nowego roku akademickiego. Uroczystoœæ roz-
poczê³o nabo¿eñstwo ekumeniczne, odprawione przez nauczycieli akademickich
reprezentuj¹cych trzy sekcje uczelni: ewangelick¹, prawos³awn¹ i starokatolick¹.
W inauguracji wziêli udzia³  przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej, a tak¿e Koœcio³a Rzymskokatolickiego. W inauguracji
uczestniczyli  tak¿e przedstawiciele warszawskich uczelni wy¿szych. W ostatniej
czêœci uroczystoœci wyk³ad inauguracyjny dotycz¹cy problematyki pojednania
jako kategorii soteriologicznej i spo³eczno-politycznej wyg³osi³ abp Henryk Mu-
szyñski. W referacie hierarcha zwróci³ uwagê na ewangeliczne nawo³ywania do
¿ycia w prawdzie i pojednaniu, poruszona zosta³a tak¿e problematyka porozumie-
nia pomiêdzy narodami na przyk³adzie Polski i Niemiec. Obecnie w ChAT studiu-
je 806 studentów, z czego prawie 200 osób to studenci I roku.

 W P³ocku odby³o siê 13 paŸdziernika ostatnie, 25. posiedzenie robocze
Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów. Zakoñczy³o ono
obecny etap dialogu katolicko-mariawickiego, rozpoczêtego w 1997 r. W okre-
sie 14-letniej dzia³alnoœci Komisja skupi³a siê na 4 zagadnieniach: 1. poznaniu
nauki obu Koœcio³ów w kwestii interesuj¹cych obie strony, np. rozumienia sa-
kramentów, zasady ex opere operato, objawieñ prywatnych, prymatu, odpustów,
sukcesji apostolskiej, pos³uszeñstwa itp.; 2. analizie teologicznej pism Matki
Marii Franciszki Koz³owskiej; 3. badaniu genezy ruchu mariawickiego w œwie-
tle najstarszych dokumentów uzyskanych w archiwach Kongregacji Nauki Wia-
ry, bp. Adolfa Piotra Szel¹¿ka i innych; 4. rozwi¹zywaniu w miarê mo¿liwoœci,
problemów, pojawiaj¹cych siê we wzajemnych relacjach obu Koœcio³ów, infor-
mowaniu o tym, ¿e mariawici mog¹ byæ œwiadkami przy udzielaniu sakramen-
tów chrztu i ma³¿eñstwa itp. Posiedzenia odbywa³y siê dwa razy do roku.  Pod-
czas ostatniego  posiedzenia uzgodniono treœæ dwóch publikacji, dokumentuj¹-
cych g³ówne nurty prac Komisji: „Dwustronna refleksja na temat podstawowych
pism Matki Marii Franciszki Koz³owskiej dotycz¹cych Dzie³a Wielkiego Mi³o-
sierdzia” oraz „Ze Ÿróde³ kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-
1906”. Ustalono, ¿e publikacj¹ pierwszej ksi¹¿ki zajmie siê strona mariawicka,
publikacj¹ zaœ materia³ów historycznych, uzyskanych w toku prac Komisji, oraz
ich ocen¹, przedstawion¹ przez obie delegacje – strona katolicka. Postanowiono
wydrukowaæ po 600 egzemplarzy ka¿dej pozycji. Ustalono, ¿e uroczyste za-
mkniêcie prac Komisji nast¹pi w P³ocku, podczas obchodów Tygodnia Modlitw
o Jednoœæ Chrzeœcijan w styczniu 2011 roku. Z³o¿¹ siê na nie nastêpuj¹ce punk-
ty: 1. Historia i podsumowanie prac. 2. Prezentacja publikacji, dokumentuj¹cych
g³ówne nurty prac Komisji. 3. Nabo¿eñstwo dziêkczynne. Wybiegaj¹c myœl¹ w
przysz³oœæ stwierdzono, ¿e wa¿n¹ rzecz¹ bêdzie teraz przede wszystkim konty-
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nuowanie wysi³ków w celu usuwania nieporozumieñ i trudnoœci, które w kon-
taktach obu Koœcio³ów niesie codzienne ¿ycie. Dlatego Komisja zwróci³a siê do
w³adz obu Koœcio³ów z postulatem utworzenia Sta³ej Komisji Porozumiewaw-
czej, która spotykaj¹c siê raz, dwa razy do roku zajmowa³aby siê rozwi¹zywa-
niem tych problemów.

 W dniach 15 do 17 paŸdziernika obradowa³ w Bielsku-Bia³ej Synod Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Z³o¿ony do Synodu oficjalny wniosek o
wprowadzenie ordynacji kobiet wywo³a³ burzliw¹ dyskusjê. W tajnym g³osowaniu
synoda³owie go odrzucili. Za wprowadzeniem ordynacji kobiet by³o 20 g³osów,
przeciw 33, przy siedmiu wstrzymuj¹cych siê. Synod przyj¹³ tak¿e oœwiadczenie
w sprawie transplantacji i dawstwa organów. „Polscy luteranie w niniejszym
Oœwiadczeniu uznaj¹, ¿e transplantacja organów jest metod¹ moralnie akcepto-
waln¹ i widz¹ w rozwoju transplantologii szansê na ratowanie ¿ycia wielu ludzi.
Jednoczeœnie uznaj¹, ¿e przeszczep organów mo¿e byæ stosowany tylko w tym
przypadku, gdy inne metody leczenia nie s¹ mo¿liwe” – czytamy w dokumencie.
Ponadto przyjêto sprawozdania biskupa, Rady Synodalnej i Konsystorza oraz
nowe przepisy dyscyplinarne dotycz¹ce ksiê¿y i osób œwieckich. Uporz¹dkowano
te¿ regulacje prawne dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez ko-
œcielne osoby prawne. Synod wybra³ równie¿ prezesa Diakonii Koœcio³a, którym
ponownie zosta³ bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wroc³awskiej.

 W Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odby³a siê 20
paŸdziernika ekumeniczna konferencja naukowa „Ekoteologia w duszpasterskiej
praktyce. Stan obecny i postulaty na przysz³oœæ”. Zorganizowa³y j¹ razem Polska
Rada Ekumeniczna (PRE), Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna (ChAT), Insty-
tut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Rada Konferencji
Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Sesja zgromadzi³a kilkadziesi¹t osób. Sesjê
otworzy³ prezes PRE i rektor ChAT abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego.
Wyrazi³ on nadziejê, ¿e konferencja dostarczy materia³ów i chêci do tego, by wy-
stosowaæ wspólny apel do spo³eczeñstwa o wziêcie odpowiedzialnoœci za œrodo-
wisko naturalne. Pierwszy referat na temat „Las i cz³owiek. Refleksja leœnika” 
wyg³osi³ prof. Tomasz Borecki, by³y rektor warszawskiej Szko³y G³ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego, leœnik i specjalista w zakresie leœnictwa. Kolejny referat
przedstawi³a dr Jadwiga Leœniewska, katolicka teolo¿ka i ekumenistka. Swoje wy-
st¹pienie na temat „Ekoteologia – nowe mo¿liwoœci dla duszpasterstwa” zaczê³a
od zwrócenia uwagi na to, i¿ cz³owiek znajduje siê w trzech relacjach: z Bogiem,
z innymi ludŸmi oraz z innymi stworzeniami. Zauwa¿y³a, ¿e mimo wielu ofert
duszpasterskich, Koœció³ w Polsce nie uczy na szerok¹ skalê szacunku do przyro-
dy. Referentka podkreœli³a, i¿ ekoteologia ma sens tylko wtedy, gdy j¹ prze³o¿ymy
na praktykê. O wk³adzie Koœcio³a Prawos³awnego mówi³ ks. archimandryta dr
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Warsonofiusz Doroszkiewicz, adiunkt w Katedrze Teologii Prawos³awnej Uniwer-
sytetu w Bia³ymstoku. Z kolei dr Jaros³aw Pieniek, celnik z zawodu i doktor teo-
logii ekumenicznej, zaprezentowa³ inicjatywy ekologiczne Koœcio³a Anglii.
Wskaza³ na szereg konkretnych dzia³añ podjêtych w tym Koœciele na ró¿nych
szczeblach. Perspektywê protestanck¹ problemu przedstawi³ w referacie „Ziemia
ukrzy¿owana” ks. dr Marek J. Uglorz, biblista, adiunkt w Katedrze Wiedzy No-
wotestamentowej i Jêzyka Greckiego ChAT. Mówi¹c o potrzebie dzia³añ Koœcio³a
na rzecz ochrony œrodowiska, ks. dr Uglorz ubolewa³, ¿e Koœció³ Ewangelicko-
Augsburski w Polsce nie podejmuje dzia³añ ekologicznych o charakterze ca³oœcio-
wym, a jedynie jednostkowe, na poziomie parafii. Franciszkanin i ekolog o. dr
Stanis³aw Jaromi zaprezentowa³ inicjatywy Koœcio³a Rzymskokatolickiego w za-
kresie ekoteologii. Przedstawi³ szereg dokumentów Katolickiej Nauki Spo³ecznej
dotykaj¹cych tej problematyki. Mówi³ te¿ o zakonie franciszkanów, prowadz¹cym
szerok¹ dzia³alnoœæ ekologiczn¹, m.in. na polu edukacji. Ostatni referat konferen-
cji na temat „Ekoteologia w inicjatywach ekumenicznych” wyg³osi³a ponownie dr
Jadwiga Leœniewska. Opowiada³a o wielu projektach ekologicznych realizowa-
nych przez Koœcio³y i organizacje ekumeniczne na œwiecie. Podczas krótkiej dys-
kusji, która mia³a miejsce na koniec konferencji, bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego odniós³ siê do koncepcji panowania cz³owieka nad
przyrod¹. Przytoczy³ w tym kontekœcie s³owa Jana Amosa Komeñskiego, który
zauwa¿y³, ¿e panowanie to troska o poddanych.

 W Pa³acu Prezydenckim w Warszawie odby³o siê 27 paŸdziernika spotkanie
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego z cz³onkami prezydium Polskiej Rady
Ekumenicznej. Omawiano bie¿¹c¹ sytuacjê Koœcio³ów zrzeszonych w Radzie.
Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej z preze-
sem Rady abp Jeremiaszem (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny) na cze-
le.  W trakcie spotkania omówiona zosta³a bie¿¹ca sytuacja Koœcio³ów zrzeszo-
nych w PRE, kwestie administracyjno-prawne oraz plany zwi¹zane z powstaniem
nowej siedziby Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zebrani
przekazali zaproszenie dla prezydenta do wziêcia udzia³u w odbywaj¹cym siê co-
rocznie w styczniu modlitewnym spotkaniu ekumenicznym. Jednoczeœnie Broni-
s³aw Komorowski, dziêkuj¹c za spotkanie, wyrazi³ nadziejê, ¿e takie wydarzenia
stan¹ siê sta³ym elementem dialogu oraz bêd¹ s³u¿yæ wymianie informacji oraz
inspiracji do dalszych dzia³añ.

 Pod has³em „Niech siê nie trwo¿y wasze serce, wierzcie w Boga i we Mnie
wierzcie!” zaczerpniêtym z Ewangelii Jana (J 14,1) odbywa³o siê w Poznaniu od
25 do 30 paŸdziernika IX Ekumeniczne Œwiêto Biblii. Zorganizowa³a je Poznañ-
ska Grupa Ekumeniczna, do której  nale¿¹: Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawo-
s³awny, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny,
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Koœció³ Rzymskokatolicki, Koœció³ Polskokatolicki i Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy.
W koœciele ewangelicko-augsburskim ks. dr Ferdinand Schlingensiepen wyg³osi³
wyk³ad „Rzym – nieustaj¹ca têsknota Dietricha Bonhoeffera”. Odby³ siê te¿ wie-
czór Bonhoefferowski. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza przedstawiciele
Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego, Prawos³awnego i Rzymskokatolickiego
wziêli udzia³ w panelu dyskusyjnym: „Kto lub co da mi pokój serca? Czyli, jak
wierzyæ, aby ¿yæ pokojem serca?”. G³ównym punktem Ekumenicznego Œwiêta
Biblii by³o nabo¿eñstwo S³owa, które zosta³o odprawione w poznañskiej katedrze
rzymskokatolickiej na Ostrowie Tumskim. Kazania wyg³osili abp Stanis³aw G¹-
decki, rzymskokatolicki metropolita poznañski, oraz bp Marek Kamiñski,
zwierzchnik Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w Polsce. – „Modlitwa ekumeniczna
jest elementem budowania pokoju, jest sercem usi³owañ zmierzaj¹cych do budo-
wania pokoju w porz¹dku, sprawiedliwoœci i wolnoœci” – powiedzia³ abp G¹decki.
Obaj kaznodzieje mówili o potrzebie obecnoœci Chrystusa i Jego pokoju w ¿yciu
cz³owieka. – „Pismo Œwiête poucza, ¿e Pan Jezus sta³ siê grzechem za nas. Pa-
trz¹c na Syna Cz³owieczego podwy¿szonego na krzy¿u, widzimy podniesiony
grzech, cierpienie, smutek, rozpacz, którymi zosta³ obarczony za nas Jezus Chry-
stus” – podkreœli³ bp Kamiñski. Podczas nabo¿eñstwa przedstawiciele Koœcio³ów
chrzeœcijañskich modlili siê te¿ o jednoœæ i pokój.

 Ju¿ po raz drugi we Wroc³awiu zorganizowano Dni Reformacji. W progra-
mie tej ekumenicznej inicjatywy znalaz³y siê nabo¿eñstwa, koncert, konferencja,
pokaz filmu oraz ods³oniêcie popiersia ewangelickiego teologa Dietricha Bonho-
effera. Tegoroczne Dni Reformacji odby³y siê od 23 do 31 paŸdziernika. Ich po-
mys³odawc¹ i organizatorem by³a Ewangelikalna Wy¿sza Szko³a Teologiczna
(EWST), zaœ wspó³organizatorami trzy wroc³awskie zbory protestanckie: Parafia
Ewangelicko-Augsburska Opatrznoœci Bo¿ej, I Zbór Koœcio³a Chrzeœcijan Bapty-
stów oraz Zbór ,,Antiochia” Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. Patronat honorowy
nad imprez¹ obj¹³ zwierzchnik diecezji wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Au-
gsburskiego bp Ryszard Bogusz. „Intencj¹ organizatorów Dni Reformacji jest
przypomnienie wroc³awianom, ¿e impulsem dla szesnastowiecznej Reformacji
by³a potrzeba powrotu do Ÿróde³ wiary chrzeœcijañskiej, która – poza teologi¹ –
przejawiaæ siê mia³a w postawie autentycznej troski o drugiego cz³owieka. Dlate-
go te¿, swoistym mottem tegorocznych Dni Reformacji bêdzie zaanga¿owanie
spo³eczne protestantów, a wszystkim wydarzeniom towarzyszyæ bêdzie kwesta na
rzecz wroc³awskiego Hospicjum dla Dzieci” – czytamy na stronie internetowej
Dni Reformacji. 28 paŸdziernika w Galerii S³awnych Wroc³awian w ratuszu od-
s³oniêto popiersie Dietricha Bonhoeffera, urodzonego we Wroc³awiu ewangelic-
kiego teologa, który podczas wojny dzia³a³ w podziemiu antyhitlerowskim, za co
zosta³ stracony w kwietniu 1945 r. W uroczystoœci wziêli udzia³ m.in. zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, luterañscy biskupi diece-
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zjalni: bp Pawe³ Anweiler, bp Tadeusz Szurman i bp Ryszard Bogusz, a tak¿e bp
Hans Wilhelm Pietz z Koœcio³a Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i Œl¹skich
Górnych £u¿yc. W siedzibie EWST zorganizowano poœwiêcon¹ Bonhoefferowi
sesjê naukow¹ pt. „Nic nie jest warte ¿ycia oprócz mi³oœci”.

 W œwiêto Reformacji, 31 paŸdziernika, w koœciele ewangelicko-augsbur-
skim Opatrznoœci Bo¿ej we Wroc³awiu odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne.
Uczestnicz¹cy w nim rzymskokatolicki metropolita wroc³awski abp Marian Go-
³êbiewski przypomnia³ o latach wojen i waœni pomiêdzy ewangelikami i katoli-
kami. – „To ju¿ jednak przesz³oœæ, w tej chwili wyzwaniem dla ewangelików,
katolików, prawos³awnych i chrzeœcijan innych denominacji s¹ ateizm, laicyzm,
sekularyzm” – podkreœli³ katolicki hierarcha. Natomiast bp Ryszard Bogusz w
wyg³oszonym kazaniu mówi³ o trwaj¹cej Dekadzie Lutra, przygotowuj¹cej
ewangelików na ca³ym œwiecie do obchodów 500-lecia Reformacji. – „Dekada
nie bêdzie festynem nostalgii, ale œwiêtem wiary i chrzeœcijañskiej wolnoœci” –
zaznaczy³, cytuj¹c s³owa by³ego zwierzchnika Ewangelickiego Koœcio³a Nie-
miec bp. Wolfganga Hubera.

 W oœrodku Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego „Warfieldowo” w
podwarszawskim Klarysewie odby³a siê od 5 do 7 listopada doroczna Ogólnopol-
ska Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Temat konferencji brzmia³: „Problemy
zwi¹zane z emigracj¹ zarobkow¹”, a na has³o biblijne wybrano s³owa z Ksiêgi Je-
remiasza: „Pamiêtajcie o Panu na obczyŸnie, a Jeruzalem miejcie w sercu”. Jej or-
ganizatorami by³a Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Ko-
mitet Krajowy Œwiatowego Dnia Modlitwy (ŒDM). W spotkaniu wziê³o udzia³ 26
kobiet z Koœcio³ów: Chrzeœcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewan-
gelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Greckokatolickiego,
Prawos³awnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Zielo-
noœwi¹tkowego. Co przynosi emigracja zarobkowa: korzyœci czy straty? Jak¹ rolê
maj¹ w tym zakresie Koœcio³y, organizacje spo³eczne, charytatywne itp.? Wokó³
takich pytañ toczy³y siê dyskusje podczas konferencji. Wstêpne dane na temat
skali migracji zarobkowej i kierunków migracji w Europie przedstawi³a Ewa Ko-
nonienko-Pawlas, która bra³a udzia³ w Walnym Zgromadzeniu Ekumenicznego
Forum Chrzeœcijanek Europy. Jeden z warsztatów podczas tego Zgromadzenia
poœwiêcony by³ tematyce migracji i sytuacji ekonomicznej.  G³ównym prelegen-
tem na klarysewskiej konferencji by³ dr Olgierd Benedyktowicz, psycholog i pra-
cownik naukowy Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przed-
stawi³ on problemy socjologiczne i psychologiczne zwi¹zane z emigracj¹. Cieka-
we by³y uwagi przedstawione przez przedstawicielkê Koœcio³a
Greckokatolickiego Katarzynê Sirock¹, która spotyka siê bezpoœrednio z du¿¹
liczb¹ imigrantów przybywaj¹cych do Polski ze Wschodu. Z kolei Urszula Ra-
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kowska, luteranka z Ustronia, przedstawi³a historiê emigrantów, którzy 100 lat
temu wyjechali za chlebem z Wis³y na po³udnie i osiedlili siê w pó³nocnej Serbii.
Osada istnieje do dziœ, zachowali oni nawet wiœlañska gwarê. W konferencji bra³a
udzia³ dr Petra Heilig z Niemieckiego Komitetu ŒDM. Opowiada³a ona o progra-
mach, jakie zarówno ŒDM, jak i inne organizacje przygotowuj¹ i realizuj¹ w sto-
sunku do przybywaj¹cych imigrantów. W drugiej czêœci konferencji uczestniczki
zapozna³y siê z liturgi¹ ŒDM na rok 2011, przygotowywan¹ przez chrzeœcijanki z
Chile. W niedzielê w kaplicy oœrodka „Warfieldowo” odby³o siê nabo¿eñstwo
wed³ug tej liturgii.

 12 listopada w Pradze zmar³ ks. Zdzis³aw Pawlik, duchowny baptystycz-
ny, wieloletni dzia³acz ruchu ekumenicznego, by³y dyrektor biura Polskiej Rady
Ekumenicznej. Mia³ 82 lata. Ks. Zdzis³aw Pawlik urodzi³ siê 13 wrzeœnia 1928
r. w Nowym S¹czu. Studiowa³ w Baptystycznym Seminarium Duchownym w
Malborku oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskie-
go, gdzie w 1953 r. uzyska³ tytu³ magistra teologii. Pracowa³ w zborach bapty-
stycznych w Warszawie, Chorzowie i £odzi. W 1958 r. zosta³ ordynowany na
prezbitera zboru ³ódzkiego. W 1960 r. zosta³ dyrektorem Baptystycznego Semi-
narium Duchownego, w którym by³ te¿ wyk³adowc¹ Nowego Testamentu. Od
1962 r. zasiada³ w Naczelnej Radzie Koœcio³a, gdzie pe³ni³ m.in. funkcje sekre-
tarza i wiceprezesa. Od 1961 r. ks. Pawlik pracowa³ w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej, w której by³ dyrektorem biura. W PRE na przestrzeni lat pe³ni³ te¿ m.in.
funkcje sekretarza Zarz¹du, dyrektora Akcji Pomocy, przewodnicz¹cego Komi-
sji Koordynacji Pomocy. Dzia³a³ w miêdzynarodowym ruchu ekumenicznym,
m.in. w Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. W 1984 r. amerykañska uczel-
nia Whitworth College w Spokane (stan Waszyngton) nada³a mu tytu³ doktora
honoris causa. Pogrzeb ks. Zdzis³awa Pawlika odby³ siê 19 listopada w Pradze.
Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ reprezentowa³ bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a Ewan-
gelicko-Reformowanego.

 W warszawskim koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy zainaugu-
rowano 27 listopada coroczne Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom. W tej ekume-
nicznej akcji charytatywnej uczestnicz¹ Caritas Polska Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego, Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonia Koœcio³a Ewan-
gelicko-Reformowanego oraz Prawos³awne Dzie³o Mi³osierdzia ELEOS.
Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom 2010 odbywa³o siê pod has³em: „Zapalmy
dzieciom œwiat³o nadziei”. Podczas trwania adwentu wymienione koœcielne orga-
nizacje charytatywne sprzedawa³y œwiece, z których dochód przeznaczono w
szczególnoœci na rzecz dzieci, które ucierpia³y wskutek powodzi w Polsce. Trzy
wigilijne œwiece Caritas, Diakonii i Eleos zapalono w miejscu, gdzie ponad 100
lat temu wyznaczono geodezyjny œrodek stolicy, dok³adnie pod krzy¿em wieñcz¹-



KRONIKA

268

cym kopu³ê koœcio³a luterañskiego Œw. Trójcy. Podczas inauguracji wyst¹pi³y trzy
chóry – Schola M³odzie¿owego Zak³adu dla Niewidomych w Laskach, Chór para-
fialny z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œwiêtej Trójcy w Warszawie oraz Chór
uczelniany Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej w Warszawie. By³y to   sie-
demnaste obchody Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom.

   Pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pikusa odby³ siê 1 grudnia w War-
szawie ogólnopolski zjazd diecezjalnych i zakonnych referentów ds. ekumenizmu.
Uczestniczyli w nim równie¿ ksiê¿a, siostry zakonne i œwieccy, zajmuj¹cy siê t¹
tematyk¹ w placówkach naukowych i w ruchach koœcielnych. Otwieraj¹c obrady
przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, bp Tadeusz Pikus
przypomnia³ niektóre najwa¿niejsze wydarzenia ekumeniczne, do jakich dosz³o w
Polsce i na œwiecie w koñcz¹cym siê ju¿ roku 2010. Wymieni³ m.in. konferencjê
w Edynburgu w czerwcu, zwo³an¹ w setn¹ rocznicê zorganizowania w tym mie-
œcie w 1910 r. pierwszej Œwiatowej Konferencji Misyjnej, uwa¿anej za datê naro-
dzin wspó³czesnego ruchu ekumenicznego. Przypomnia³ o planowanych na rok
2014 uroczystych ogólnoœwiatowych obchodach 50-lecia soborowego Dekretu o
Ekumenizmie i zaapelowa³ o nadsy³anie propozycji jak najlepszego uczczenia tej
wa¿nej rocznicy. Za szczególnie wa¿ne bp Pikus uzna³ rozpoczêcie oficjalnych
rozmów miêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Rosyjskim Koœcio³em Prawo-
s³awnym (RKP). Kontakty te – nawi¹zane z inicjatywy strony rosyjskiej – sta-
wiaj¹ przed sob¹ trzy cele: dialog ekumeniczny, przede wszystkim duszpasterski,
w wymiarze lokalnym; wk³ad Koœcio³ów katolickiego i prawos³awnego do dzie³a
pojednania miêdzy narodami polskim i rosyjskim oraz wspólne œwiadectwo wiary
przed œwiatem. Dotychczas odby³y siê trzy etapy tych rozmów: 26 lutego w War-
szawie, gdy obie delegacje spotka³y siê po raz pierwszy i m.in. zaproponowa³y
powo³anie wspólnej komisji, 7 kwietnia – przy grobach polskich oficerów w Ka-
tyniu i 24 czerwca – ponownie w Warszawie. Mówca zwróci³ uwagê na szereg
trudnoœci i ró¿nic w porównaniu z podobnymi rozmowami, jakie przed laty pro-
wadzi³ episkopat Polski z biskupami niemieckimi, co doprowadzi³o do pamiêtne-
go Listu o pojednaniu w 1965 r. Wtedy by³y to kontakty w obrêbie Koœcio³a kato-
lickiego, obecnie s¹ to rozmowy miêdzy dwoma ró¿nymi Koœcio³ami. Poza tym
ze wzglêdu na fakt, ¿e spotkania odbywaj¹ siê w kraju, który z prawos³awnego
punktu widzenia jest obszarem kanonicznym Polskiego Autokefalicznego Koœcio-
³a Prawos³awnego, strona rosyjska zaproponowa³a w³¹czenie jego przedstawicieli
do rozmów jako doradców. Podobny status bêd¹ mieli przedstawiciele Koœcio³a
katolickiego w Rosji. Nastêpnie dr Katarzyna Tempczyk wyg³osi³a referat nt. wa¿-
noœci chrztu w Koœciele Katolickim Mariawitów (KKM). Prelegentka zaznaczy³a,
¿e g³ównym problemem, jaki pojawia siê przy omawianiu tego zagadnienia, jest
szczególna rola, jak¹ w tym Koœciele odgrywa za³o¿ycielka mariawityzmu – Ma-
ria Franciszka Koz³owska, uwa¿ana przez nurt felicjanowski za wspó³odkupiciel-
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kê i wcielenie Ducha Œwiêtego. Stawia to pod znakiem zapytania naukê o Trójcy
Œwiêtej, bêd¹c¹ podstaw¹ ca³ego chrzeœcijañstwa. W odpowiedzi na list abp. Józe-
fa Michalika wystosowany w imieniu episkopatu, Kongregacja Nauki Wiary
stwierdzi³a, ¿e wed³ug stanu na dzieñ dzisiejszy chrzest udzielany w KKM nale¿y
uznaæ za w¹tpliwy. Oznacza to m.in., ¿e ktoœ, kto przechodzi z tego Koœcio³a na
katolicyzm, musi przyj¹æ chrzest warunkowo. Z kolei o dzia³alnoœci powsta³ego w
2009 r.  Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów mówili jego przewodnicz¹cy ks.
dr Janusz Bujak i ks. prof. Wojciech Hanc. Do organizacji tej mog¹ nale¿eæ za-
równo duchowni, jak i œwieccy, teologowie, wyk³adowcy wy¿szych uczelni i oso-
by po prostu interesuj¹ce siê sprawami jednoœci chrzeœcijan. Ks. dr S³awomir
Paw³owski SAC przedstawi³ zwiêz³y przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ ekume-
nicznych w 2010 na œwiecie i w Polsce. Podobne przegl¹dy, tyle ¿e dotycz¹ce die-
cezji, uczelni i ruchów koœcielnych, przedstawili równie¿ ich przedstawiciele. Za-
powiedziano, ¿e nastêpny zjazd diecezjalnych referentów ds. ekumenizmu odbê-
dzie siê 16 listopada 2011 r. równie¿ w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w
Warszawie.

 W siedzibie prawos³awnej parafii pod wezwaniem Œwiêtego Ducha w Bia-
³ymstoku odby³o siê 10 grudnia plenarne posiedzenie Zespo³u Bilateralnego Kato-
licko-Prawos³awnego. Obradom przewodniczyli: abp Abel z Koœcio³a Prawos³aw-
nego oraz bp Tadeusz Pikus z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Podczas spotkania
omówiono bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z ekumenicznym dialogiem katolicko-prawo-
s³awnym, w tym przysz³oroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Konty-
nuowano tak¿e temat ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej. Najbli¿sze
spotkanie odbêdzie siê w marcu 2011 roku w Warszawie. Zorganizuje je strona
katolicka.

 W Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie odby³o siê 10 grudnia
spotkanie cz³onków Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Konsy-
storza Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, Rady Koœcio³a Ewangelicko-Me-
todystycznego oraz przedstawicieli tych Koœcio³ów dzia³aj¹cych w Komisji Trój-
stronnej. Rozmawiano m.in. o lokalnych relacjach miêdzy ewangelikami ró¿nych
wyznañ oraz o dokumencie ekumenicznym na temat ma³¿eñstw mieszanych. De-
legacjom Koœcio³ów przewodniczyli ich zwierzchnicy: bp Jerzy Samiec (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metody-
styczny) oraz bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany). Dyskuto-
wano nad równoprawnym traktowaniem w spo³ecznoœci lokalnej (na szczeblu pa-
rafialnym) ewangelika innej konfesji. Wyra¿ono wolê porozumienia w tej materii.
Podkreœlano znaczenie w codziennej praktyce podpisania przez trzy Koœcio³y
„Konkordii leuenberskiej”, ustanawiaj¹cej wspólnotê Sto³u Pañskiego i kazalnicy.
Zauwa¿ono potrzebê wyjaœniaj¹cych i zarazem reguluj¹cych rozmów bilateral-
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nych, gdy¿ prawo, jakim w dzia³aniach wewnêtrznych kieruj¹ siê Koœcio³y, ró¿nie
okreœla prawa i obowi¹zki cz³onka parafii. Bp Edward Puœlecki poruszy³ sprawê
dokumentu przygotowanego przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ i Konferencjê Epi-
skopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego „Ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie o
ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej”. Zdecydowano, ¿e trzy Koœcio³y ewangelic-
kie wydadz¹ wspólne oœwiadczenie o zawieraniu takich zwi¹zków. Spotkanie za-
koñczy³o siê wyznaczeniem tematyki prac na najbli¿sze miesi¹ce dla Komisji
Trójstronnej. Bêdzie to szeroko rozumiana rola rodziny.

 W siedzibie warszawskiego Muzeum Niepodleg³oœci odby³a siê 15 grudnia
po raz 35. uroczystoœæ  wrêczenia Nagrody im. œw. Brata Alberta. Wœród trzynastu
tegorocznych laureatów nagrody znalaz³a siê Danuta Baszkowska, znana dzia³acz-
ka ekumeniczna i organizatorka comiesiêcznych modlitewnych spotkañ ekume-
nicznych. Po podpisaniu 23 stycznia 2000 r. przez szeœæ Koœcio³ów cz³onkow-
skich Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœció³ Rzymskokatolicki dokumentu o wza-
jemnym uznawaniu chrztu, utworzy³a ona Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania
„Effatha”. Stowarzyszenie to co miesi¹c organizuje w Warszawie modlitewne spo-
tkania ekumeniczne. Odbywaj¹ siê one zawsze 23. dnia ka¿dego miesi¹ca – w³a-
œnie dla upamiêtnienia podpisania deklaracji o chrzcie. Stowarzyszenie „Effatha”
wspó³organizuje je wraz z Warszawskim Oddzia³em PRE i Parafi¹ Rzymskokato-
lick¹ œw. Alojzego Orione. Spotkania te gromadz¹ duchownych i œwieckich z wie-
lu Koœcio³ów, nie tylko tych zrzeszonych w PRE. Danuta Baszkowska aktywnie
uczestniczy równie¿ w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz Œwiatowym
Dniu Modlitwy. Anga¿uje siê te¿ w organizacjê Zjazdów GnieŸnieñskich – z jej
inicjatywy wprowadzono do programów Zjazdu takie ekumeniczne elementy, jak
Ekumeniczna Droga Krzy¿owa czy Œwiêto Biblii. Za dzia³alnoœæ ekumeniczn¹
wyró¿niono w tym roku równie¿ ks. dr. Justusa Werdina z Niemiec oraz Miêdzy-
narodow¹ Misjê „Chrzeœcijañska S³u¿ba Socjalna” (Bia³oruœ). Ks. Werdin otrzy-
ma³ nagrodê zagraniczn¹ za „budowanie jednoœci miêdzy Polakami i Niemcami
oraz katolikami i ewangelikami przez pielgrzymkê ekumeniczn¹ szlakiem cesarza
Ottona III Magdeburg-Gniezno”. Nagrodê specjaln¹ przyznano minister Ewie Ko-
pacz za wsparcie okazane rodzinom tragicznie zmar³ych w katastrofie smoleñ-
skiej. Wœród pozosta³ych laureatów Nagrody im. œw. Brata Alberta znaleŸli siê:
Janusz Arent (dzia³alnoœæ gospodarczo-charytatywna), red. Halina Bortnowska
(literatura), prof. Zbigniew Judycki i m³. insp. Miros³aw Karpowicz (ochrona za-
bytków), o. Wac³aw Oszajca SC (literatura), Micha³ P³oski (sztuka sakralna), Raj-
ner Smolorz (renowacja i rekonstrukcja obiektów sakralnych), Jadwiga Sobol
(dzia³alnoœæ charytatywna) oraz Katarzyna Walentynowicz (nauka-edukacja).

 Polska Rada Ekumeniczna uruchomi³a na swojej stronie internetowej eku-
menia.pl specjalny serwis poœwiêcony Tygodniowi Modlitw o Jednoœæ Chrzeœci-
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jan. To pierwszy w polskim internecie tak obszerny zbiór informacji i materia³ów
na temat tej inicjatywy. Tydzieñ modlitw obchodzony jest co roku w dniach od 18
do 25 stycznia. W Polsce od 1998 r. broszurê z materia³ami na Tydzieñ Modlitw
razem przygotowuj¹ Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Kon-
ferencji Episkopatu Polski. W polskim internecie nie by³o dotychczas serwisu gro-
madz¹cego szersze materia³y dotycz¹ce Tygodnia modlitw. Serwis internetowy
PRE od dwóch lat publikowa³ w styczniu harmonogramy nabo¿eñstw ekumenicz-
nych i fragmenty broszury z materia³ami. Obecnie na stronach www.ekume-
nia.pl powsta³ kompleksowy serwis, zawieraj¹cy informacje o idei, historii i prze-
biegu Tygodnia modlitw, a tak¿e archiwalne i najnowsze materia³y z kolejnych
broszur.

 Nak³adem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukaza³a
siê ksi¹¿ka „Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolo-
wi Karskiemu w 70. urodziny”. Publikacja ta zawiera blisko trzydzieœci tekstów
autorstwa teologów i ekumenistów ró¿nych wyznañ. Praca zosta³a wydana przy
wsparciu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiej Rady Ekumenicznej
(PRE). Okazj¹ do jej wydania by³ jubileusz 70. urodzin prof. Karola Karskiego –
kierownika katedry ekumenizmu w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
(ChAT), redaktora naczelnego „Studiów i dokumentów ekumenicznych”, a tak¿e
pracownika PRE w latach 1970-1983. W ksi¹¿ce znajdziemy 28 artyku³ów teolo-
gów katolickich, prawos³awnych i protestanckich. Wœród autorów znaleŸli siê
m.in. ks. prof. Marcin Hintz, ks. prof. Wac³aw Hryniewicz, ks. prof. Bogus³aw
Milerski, ks. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski, ks. dr Henryk Paprocki,
prof. Bogus³aw Wid³a, prof. Kalina Wojciechowska, prof. Tadeusz J. Zieliñski.
Poruszana problematyka dotyka zagadnieñ z zakresu ekumenizmu, dialogu miê-
dzyreligijnego, etyki, biblistyki, historii, prawa. Praca ukaza³a siê pod redakcj¹ ks.
Marcina Hintza i Tadeusza Zieliñskiego. Promocja ksi¹¿ki odby³a siê 21 grudnia
podczas uroczystoœci jubileuszu prof. Karskiego w Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej. Wziê³o w niej udzia³ kilkadziesi¹t osób zwi¹zanych z ruchem eku-
menicznym w Polsce, w tym prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz,
który pe³ni równie¿ funkcjê rektora ChAT, a tak¿e kilku zwierzchników Koœcio-
³ów, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, teologowie, duchowni, dzienni-
karze i przyjaciele jubilata.

 „W Biblii i teologii chrzeœcijañskiej tkwi ogromny potencja³ potrzebny do
uœwiadamiania wspó³czesnemu cz³owiekowi jego odpowiedzialnoœci za stan sto-
sunków wewn¹trz spo³eczeñstwa” – powiedzia³ prezes Polskiej Rady Ekumenicz-
nej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warsza-
wie. W tegorocznym spotkaniu, które mia³o miejsce 11 stycznia w warszawskim
Centrum Luterañskim i zgromadzi³o liczne grono osób zwi¹zanych z ruchem eku-
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menicznym i ¿yciem publicznym w Polsce, udzia³ wzi¹³ prezydent Bronis³aw Ko-
morowski. Abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego przypomnia³ w swym prze-
mówieniu wydarzenia minionego roku oraz przedstawi³ pokrótce dzia³alnoœæ PRE
w tym okresie. Mówi¹c o katastrofie smoleñskiej 10 kwietnia wyrazi³ ból po stra-
cie tak wielu osób, ale te¿ satysfakcjê, i¿ te tragiczne wydarzenia nie zdestabilizo-
wa³y funkcjonowania kraju. Pogratulowa³ prezydentowi wyboru na to najwy¿sze
stanowisko pañstwowe oraz wyrazi³ radoœæ z wyników osi¹gniêtych w wyborach
samorz¹dowych przez kandydatów bêd¹cych wiernymi Koœcio³ów zrzeszonych w
PRE. Opowiadaj¹c o dzia³alnoœci PRE abp Jeremiasz przywo³a³ jej kontakty za-
graniczne, szczególnie wa¿ne w procesie pojednania z s¹siadami Polski. Mówi³
równie¿ o wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim: ci¹gle opracowywany
jest dokument o ma³¿eñstwach o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej, zorganizowa-
no wspólnie dwie konferencje naukowe na temat stulecia ruchu ekumenicznego
oraz ekoteologii. – „Wspólnym tematem jest te¿ problem pracy w niedzielê oraz
warunków pracy w wielkich domach handlowych. Ten problem staje siê w odczu-
ciu Koœcio³ów spraw¹ godnoœci cz³owieka i prawa do odpoczynku jako podstawo-
wego prawa ka¿dego cz³owieka. Wi¹¿e siê ten problem z kszta³tem ¿ycia rodzin-
nego i celów stawianych przed nastêpnymi pokoleniami. Dominacja konsumpcji
mo¿e staæ siê destrukcj¹ moraln¹” – podkreœli³ prawos³awny hierarcha. W kontak-
tach PRE z rz¹dem abp Jeremiasz wymieni³ dwa szczególnie wa¿ne konteksty:
wieloletnie zaanga¿owanie Rady w sprawy zwi¹zane z migracjami oraz zbli¿aj¹ca
siê prezydencja Polski w Unii Europejskiej, bêd¹ca równie¿ wyzwaniem dla Ko-
œcio³ów. Po przemówieniu abp. Jeremiasza g³os zabra³ prezydent Bronis³aw Ko-
morowski. Podkreœli³, i¿ dzisiaj wspóln¹ trosk¹, przy ca³ej mozaice ró¿nych wy-
znañ i kultur, jest budowanie wzajemnego zrozumienia. – „Chcia³bym, aby Ko-
œcio³y zarówno zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak i te poza ni¹,
czu³y, ¿e pañstwo polskie jest pañstwem wszystkich obywateli” – powiedzia³ pre-
zydent. Wszystkim z³o¿y³ ¿yczenia optymistycznego widzenia œwiata. W spotka-
niu udzia³ wziêli wszyscy zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w PRE. Obecni
byli równie¿: dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, przewodnicz¹cy Rady
Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przedstawiciele Zwi¹zku Gmin
Wyznaniowych ¯ydowskich, Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej, Koœcio³a Ad-
wentystów Dnia Siódmego, Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, oddzia³ów i komisji
PRE, ludzie nauki i mediów, politycy oraz wielu innych œwieckich i duchownych
zaanga¿owanych w dialog i ruch ekumeniczny.

 Nak³adem Towarzystwa Biblijnego w Polsce ukaza³o siê na p³ytach CD
„Pismo Œwiête Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie. Przek³ad ekumeniczny”.
To ju¿ drugi – po Ksiêdze Psalmów – audiobook z ksiêgami biblijnymi w tym
przek³adzie. Projekt ekumenicznego przek³adu Pisma Œwiêtego prowadzony jest
przez Towarzystwo Biblijne w Polsce od 1995 r. Dotychczas w wersji ksi¹¿kowej
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ukaza³y siê Nowy Testament w 2001 r. oraz Ksiêgi Dydaktyczne Starego Testa-
mentu w 2008 r. Ponadto w 2008 r. wydane zosta³y Cztery Ewangelie alfabetem
Braille’a, a w 2009 r. pierwszy audiobook z Ksiêg¹ Psalmów. Towarzystwo Biblij-
ne chce jeszcze w tym roku wydaæ w formacie audio Dzieje Apostolskie, Listy,
Apokalipsê œw. Jana oraz Ksiêgi Dydaktyczne Starego Testamentu. Kontynuowa-
ne s¹ te¿ prace nad przek³adem ekumenicznym pozosta³ych ksi¹g Starego Testa-
mentu. Tekst Nowego Testamentu i Ksi¹g Dydaktycznych Starego Testamentu zo-
sta³ zaakceptowany przez jedenaœcie Koœcio³ów w Polsce.

 Dnia 14 stycznia w Lutheraneum – podziemiach koœcio³a ewangelicko-
augsburskiego Œw. Trójcy w Warszawie – odby³ siê panel dyskusyjny „Religia,
demokracja, konflikt?” Wziêli w nim udzia³: ks. prof. Tomáš Halík – duchowny
katolicki, socjolog, prezydent czeskiej Akademii Chrzeœcijañskiej; ks. prof. Bo-
gus³aw Milerski – duchowny luterañski, teolog, pedagog, profesor Chrzeœcijañ-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie; prof. Stanis³aw Krajewski – przed-
stawiciel gminy ¿ydowskiej, filozof i matematyk, wspó³przewodnicz¹cy Pol-
skiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów oraz o. Tomasz Dostatni – dominikanin, prezes
Fundacji Ponad Granicami. Organizatorem spotkania by³ Instytut Obywatelski
we wspó³pracy z miejscow¹ parafi¹ ewangelick¹ oraz portalem ekumenizm.pl.
Dyskusjê prowadzi³ dyrektor Instytutu Obywatelskiego Jaros³aw Makowski. W
pierwszej czêœci spotkania paneliœci mówili o sekularyzacji. Ks. prof. Milerski
stwierdzi³, ¿e nie mo¿na mówiæ o œmierci sekularyzacji. WyraŸnie dostrzegalny
jest spadek tradycyjnej religijnoœci, a droga fundamentalistyczna nie jest drog¹
przysz³oœci. Prof. Krajewski zauwa¿y³, ¿e sekularyzacja jest faktem, ale funda-
menty religii trwaj¹.  „Widaæ to wyraŸnie przy rytua³ach przejœcia, które s¹ reli-
gijne. Szczególnie pogrzeby”. Z kolei ks. prof. Halík podkreœli³, i¿ cz³owiek jest
stworzeniem nieuleczalnie religijnym.  „Gdy umiera jeden typ religijnoœci, poja-
wia siê nastêpny”. Nastêpnie dyskutowano o miejscu religii w sytuacji demokra-
tycznego pañstwa i pluralizmu œwiatopogl¹dowego. O. Tomasz Dostatni podkre-
œli³, ¿e demokracja siê op³aca. Zwróci³ uwagê na demokratyczny ustrój zako-
nów. Mówi³ te¿, ¿e religie i wyznania nie mog¹ ¿yæ równolegle.  „Konieczne
jest przekraczanie murów, spotkanie cz³owieka z cz³owiekiem”. Jego zdaniem
papierkiem lakmusowym demokracji jest stosunek do mniejszoœci. Ks. prof.
Tomáš Halík podkreœli³ potrzebê dialogu tradycji chrzeœcijañskiej z oœwiece-
niow¹. Dialog religii z ateizmem jest mo¿liwy, ale sekularyzacja nie mo¿e staæ
siê now¹ religi¹. Zdaniem prof. Stanis³awa Krajewskiego demokracja jest wiêk-
szym wyzwaniem dla religii ni¿ sytuacja pañstwa œciœle zwi¹zanego z religi¹.
Odnosz¹c siê do pluralizmu i relatywizmu w demokracji ks. prof. Bogus³aw
Milerski stwierdzi³, ¿e bez prawdy stracilibyœmy swoje cz³owieczeñstwo. Ale
nie wolno narzucaæ prawdy ani jej odgórnie sankcjonowaæ. Na koniec dyskusji
by³ czas na pytania z sali. Wœród ró¿nych g³osów pojawi³o siê m.in. pytanie, czy
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w sytuacji przeœladowañ chrzeœcijan w krajach islamskich nie powinno siê ogra-
niczyæ wolnoœci wyznania dla muzu³manów w Europie. Wszyscy paneliœci zdecy-
dowanie sprzeciwili siê takiemu rozwi¹zaniu.

 Przedstawicie Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
spotkali siê w nale¿¹cej do diecezji warszawsko-praskiej bazylice katedralnej
œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana na wspólnej modlitwie o jednoœæ chrze-
œcijan. Uroczystej Mszy œw. przewodniczy³ abp Henryk Hoser, a homiliê wy-
g³osi³ ks. Piotr Gaœ, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii œw. Trójcy w
Warszawie. Witaj¹c zaproszonych goœci abp Hoser  przywo³a³ postaæ Jana
Paw³a II nazywaj¹c Go wielkim chrzeœcijaninem, którego poprzez beatyfika-
cjê Koœció³ katolicki ukazuje œwiatu jako przyk³ad do naœladowania. „Jeste-
œmy wszyscy d³u¿nikami Jego d³ugiego pontyfikatu i tej ci¹gle ponawianej
woli zjednoczenia chrzeœcijan” – podkreœli³ abp Hoser. Odwo³uj¹c siê do en-
cykliki Jana Paw³a II „Ut unum sint ” przypomnia³, ¿e zapraszaj¹c chrzeœcijan
do budowania jednoœci papie¿ apelowa³, aby przy tym nie umniejszali zasta-
³ych podzia³ów. „Moc Ewangelii wzywa chrzeœcijan, aby ze szczerym i ca³ko-
witym obiektywizmem wspólnie uznali pope³nione b³êdy oraz wskazali ze-
wnêtrzne czynniki, które sta³y siê przyczyn¹ godnych ubolewania podzia³ów
miêdzy nimi” – cytowa³ encyklikê abp Hoser. Ks. Piotr Gaœ zwróci³ uwagê, ¿e
„mimo tak wielu ró¿nic, które nas dziel¹, mamy coœ wspólnego. Tym, który
nas ³¹czy, jest Jeden Jedyny Bóg”. Wyrazi³ ubolewanie, ¿e niejednokrotnie
chrzeœcijanie bardziej ni¿ samego Boga ceni¹ w³asn¹ tradycjê. Nawi¹zuj¹c do
postaci Abrahama podkreœli³, ¿e jeœli chrzeœcijanie pragn¹ byæ rzeczywiœcie
s³ugami Pana, to powinni na nowo wszystko z³o¿yæ przed Bogiem. Dziêkuj¹c
wszystkim za wspóln¹ modlitwê abp Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefa-
licznego Koœcio³a Prawos³awnego podkreœli³, ¿e celem ekumenicznych d¹¿eñ
jest spotkanie siê przy wspólnym Eucharystycznym Stole. „Jak budowaæ tê
jednoœæ pokazywa³ nam Jan Pawe³ II” – zaznaczy³ hierarcha wyra¿aj¹c radoœæ
z beatyfikacji polskiego papie¿a.

 Nak³adem Wydawnictwa „Signa Temporis” ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. „Sio-
stra Stanis³awa Andronowska i jej ekumeniczne dzie³o. Lubelska Szarytka we
wspomnieniach nierzymskokatolików”. S. Stanis³awa Andronowska by³a przez
wiele lat niestrudzonym propagatorem idei ekumenizmu na terenie Lublina i
okolic.

 Co ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie s¹dz¹ o rodzinie, seksualnoœci, grze-
chu, klonowaniu i in vitro? Tego mo¿na siê dowiedzieæ z ksi¹¿ki Beaty Deskur i
Tomasza Królaka „Drogi do Boga. ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie o sobie”.
Podczas prezentacji ksi¹¿ki,  która odby³a siê 9 lutego w siedzibie Episkopatu Pol-
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ski w Warszawie, podkreœlano, i¿ jest to religijny trójg³os na najwa¿niejsze pyta-
nia dotycz¹ce egzystencji cz³owieka. Publikacjê nazwano kompendium wiedzy o
judaizmie, islamie i chrzeœcijañstwie. Wydana przez Edycjê Œwiêtego Paw³a
ksi¹¿ka jest zapisem rozmów Beaty Deskur i Tomasza Królaka z trzydziestoma
przedstawicielami trzech wielkich religii. Rabini, imamowie i teologowie katolic-
cy staraj¹ siê odpowiedzieæ na pytanie, jak judaizm, chrzeœcijañstwo i islam odno-
si siê do tak fundamentalnych kwestii, jak mi³oœæ, rodzina, seksualnoœæ, grzech,
cierpienie, œmieræ oraz jak reaguje na nowe wyzwania – in vitro, klonowanie czy
eutanazja. ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie opowiadaj¹ te¿ m.in. o: tradycjach i
obyczajach pielêgnowanych w ich religiach, szatanie, najwa¿niejszych œwiêtach,
roli kobiety, modlitwie oraz o tym, jak wyobra¿aj¹ sobie ¿ycie po œmierci. Pod-
czas spotkania w siedzibie Episkopatu uczestnicy dyskutowali m.in. o relacjach
miêdzy ró¿nymi religiami.

 W Rzymie 10 lutego zmar³ nagle rzymskokatolicki metropolita lubelski abp
Józef ¯yciñski. Mia³ 62 lata. Znany by³ jako intelektualista i osoba o otwartej,
ekumenicznej postawie. Józef ¯yciñski urodzi³ siê w 1948 r. w Nowej Wsi ko³o
Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r., po ukoñczeniu studiów w Wy¿szym Czê-
stochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, przyj¹³ œwiêcenia kap³añ-
skie. W latach 1990-1997 by³ biskupem tarnowskim, a od 1997 r. arcybiskupem
metropolit¹ lubelskim. Abp Józef ¯yciñski posiada³ du¿y dorobek naukowy.
Obroni³ dwa doktoraty – z teologii i filozofii. W 1980 r. habilitowa³ siê na podsta-
wie pracy „Prostota i dyskonfirmowalnoœæ jako kryteria heurystyczne w kosmolo-
gii relatywistycznej”. Pe³ni³ funkcje dziekana i prodziekana Wydzia³u Filozoficz-
nego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. By³ równie¿ konsultorem,
wspó³pracownikiem i cz³onkiem wielu œwiatowych œrodowisk naukowych.
Uczestniczy³ te¿ w ró¿nego rodzaju inicjatywach ekumenicznych. W latach 1999-
2005 nale¿a³ do Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W Lublinie powo³a³ Archidiecezjaln¹ Radê Ekume-
niczn¹, wspiera³ wydawanie „Kalendarza Ekumenicznego”, uczestniczy³ wraz z
przedstawicielami innych wyznañ w modlitwach ekumenicznych, m.in. w ramach
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan czy z okazji 440. rocznicy zawarcia
Unii Lubelskiej.

 Benedyktyn, o. Jan Bereza, propagator medytacji chrzeœcijañskiej, zmar³ po
d³ugiej chorobie 20 lutego w szpitalu w Lesznie. Mia³ 56 lat. Zakonnik zwi¹zany
by³ z klasztorem w Lubiniu. O. Bereza spêdzi³ w lubiñskim klasztorze 26 lat jako
mnich, w kap³añstwie prze¿y³ 23 lata. W latach 1999-2002 by³ przeorem klaszto-
ru. Za³o¿y³ Oœrodek Medytacji i Dialogu Miêdzyreligijnego, wspó³pracowa³ z za-
³o¿ycielami Œwiatowej Wspólnoty Medytacji Chrzeœcijañskiej. By³ cz³onkiem
Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi. Napisa³
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m.in. ksi¹¿ki „Sztuka codziennego ¿ycia”, „Myœli codziennego umys³u”, „Posty i
tosty” (wspólnie z Ew¹ Awdziejczyk). Prowadzi³ programy telewizyjne, wspó³-
pracowa³ z czasopismami.

 21 lutego w Krakowie, w wieku 88 lat zmar³ wybitny malarz, teoretyk
sztuki, autor esejów poœwiêconych ikonom i teologii prawos³awia Jerzy Nowo-
sielski. Urodzi³ siê 7 stycznia 1923 roku w Krakowie. Z pochodzenia by³ £em-
kiem, wychowanym na styku dwóch kultur: Wschodu i Zachodu. W 1940 roku
rozpocz¹³ studia malarskie w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie. Przez
cztery miesi¹ce 1942 roku mieszka³ we wspólnocie podlwowskiej £awry im. œw.
Jana Chrzciciela. Pracuj¹c w cerkwi w Bolechowie praktykowa³ ikonopisanie. Z
powodu choroby musia³ jednak powróciæ do Krakowa. Po wojnie (w latach
1945-47) studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie u profesora Euge-
niusza Eibischa. Od 1947 roku by³ asystentem Tadeusza Kantora. W 1961 roku
otrzyma³ dyplom Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Krakowie,
rok póŸniej rozpocz¹³ wyk³ady o malarstwie, które kontynuowa³ w £odzi i w
Krakowie a¿ do 1993 roku, kiedy przeszed³ na emeryturê. Ju¿ jego wczesne pra-
ce mia³y wyraŸnie osobny, charakterystyczny styl, czêœæ by³a stylizowana na
ikony. Zaprojektowa³ i namalowa³ polichromie i wystroje kilkudziesiêciu œwi¹-
tyñ katolickich i prawos³awnych. Jego dzie³em jest m.in. monumentalna poli-
chromia w krakowskiej cerkwi prawos³awnej, architektura, malarstwo i wystrój
cerkwi greckokatolickiej w Bia³ym Borze na Pomorzu Zachodnim (wybudowa-
na dla niewielkiej spo³ecznoœci przesiedlonych tam £emków), a tak¿e polichro-
mie w œwi¹tyniach rzymskokatolickich: Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego na sto-
³ecznych Jelonkach i w Weso³ej pod Warszaw¹. Wykona³ ponadto Ikonê Krzy¿a
Zbawiciela Mi³osiernego, która wisi w koœciele dominikanów na warszawskim
S³u¿ewie oraz prace w kaplicy Wy¿szego Seminarium Duchownego w Lublinie.
By³ wiernym Koœcio³a prawos³awnego, myœlicielem i jednym z najwybitniej-
szych w Polsce znawców teologii wschodniej, który swoje pogl¹dy formu³owa³
pod wp³ywem wybitnego filozofa rosyjskiego Lwa Szestowa. Twórczo rozwija³
dziedzictwo myœlowe wschodniego chrzeœcijañstwa, czego przyk³adem s¹ m.in.
ksi¹¿kowe wywiady-rzeki „Wokó³ ikony” (1985) i „Mój Chrystus” (1993).  By³
wielokrotnie nagradzany. Otrzyma³ m.in. nagrodê im. Brata Alberta (1977), a
tak¿e najwy¿sze odznaczenie Koœcio³a prawos³awnego w Polsce – Medal œw.
Marii Magdaleny II stopnia (1985). Z powodu choroby i podesz³ego wieku od
kilku lat nie tworzy³.

 W Warszawie odby³o siê posiedzenie miêdzynarodowej grupy roboczej w
ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów
na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Omówiono na nim zesz³o-
roczn¹ konferencjê o migracjach oraz plany grupy na najbli¿sze miesi¹ce. Spo-
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tkanie odby³o siê 1 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).
Udzia³ w nim wziêli: ks. Andreas Hamburg (Niemiecki Koœció³ Ewangelicki na
Ukrainie), ks. Jurij Sañko (Koœció³ Rzymskokatolicki na Bia³orusi), ks. Ihor
Shaban (Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki), doc. W³odzimierz Bureha (Ukraiñ-
ski Koœció³ Prawos³awny), dr Aleksander Dobroyer (Koœció³ Rzymskokatolicki
na Ukrainie), ks. Ireneusz Lukas (Kosció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce,
dyrektor PRE), dr Wsiewo³od Konach (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawo-
s³awny) oraz Micha³ Dmitruk (Polski Koœció³ Autokefaliczny Prawos³awny,
PRE). Podczas posiedzenia omówiono miêdzynarodow¹ konferencjê „Migracje
w Œrodkowej i Wschodniej Europie – problemy pojednania i wspó³istnienia kul-
tur”, która odby³a siê od 15 do 18 wrzeœnia 2010 r. w Kamieniu Œl¹skim. W oce-
nie uczestników spotkania konferencja otworzy³a nowe perspektywy i mo¿liwo-
œci bli¿szej wspó³pracy z organizacjami zajmuj¹cymi siê migrantami w kraju, a
tak¿e przyczyni³a siê do intensyfikacji zaanga¿owania Koœcio³ów w pomoc mi-
grantom. Grupa robocza „Pojednanie” rozpoczê³a tak¿e przygotowanie kolejnej
konferencji, zaplanowanej na jesieñ tego roku na Bia³orusi. Podjêto decyzjê o
zorganizowaniu jeszcze jednego spotkania grupy roboczej w maju w Miñsku.
Zostanie wtedy ustalony program oraz szczegó³y konferencji. Przedstawiciele
poszczególnych Koœcio³ów tworz¹cy projekt „Pojednanie” bezpoœrednio zapo-
znaj¹ siê z sytuacj¹ ekumeniczn¹ na Bia³orusi oraz spotkaj¹ siê z hierarchi¹ ko-
œcieln¹ i duchowieñstwem.

 Po trzêsieniu ziemi i tsunami, które dotknê³y Japoniê, Koœcio³y w Polsce
zaapelowa³y o pomoc dla ofiar kataklizmu. Zbiórki pieniê¿ne prowadz¹ m.in.
Caritas Polska, ewangelicka Diakonia Polska oraz Prawos³awne Dzie³o Mi³o-
sierdzia Eleos. Trzêsienie ziemi o sile dziewiêciu stopni w skali Richtera mia³o
miejsce 11 marca w pó³nocno-wschodniej Japonii. Kataklizm przyniós³ wieloty-
siêczne ofiary œmiertelne. Wiele osób zosta³o bez dachu nad g³ow¹. Ponadto do-
sz³o do awarii w elektrowniach atomowych. „Poruszeni losem ludzi dotkniêtych
skutkami trzêsienia ziemi oraz tsunami, które tak tragicznie dotknê³y w ostatnim
tygodniu mieszkañców pó³nocnej-wschodniej Japonii, chcemy jako Diakonia
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, w³¹czyæ siê tak¿e w ogólnopolsk¹ oraz
œwiatow¹ akcjê niesienia pomocy osobom poszkodowanym” – napisali w swym
apelu o pomoc dla ofiar kataklizmu zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augs-
burskiego bp Jerzy Samiec oraz prezes Diakonii tego Koœcio³a bp Ryszard Bo-
gusz. Diakonia organizuje pomoc w porozumieniu z Koœcio³em Ewangelicko-
Luterañskim w Japonii, który 14 marca powo³a³ Biuro Udzielania Œrodków Po-
mocowych. „Ka¿dy przekazany przez nas, chocia¿ najmniejszy dar, jest
œwiadectwem naszej solidarnoœci i mi³oœci bliŸniego przekraczaj¹cej wszelkie
bariery, kulturowe i geograficzne” – podkreœlaj¹ w swym apelu bp Samiec i bp
Bogusz, prosz¹c o wp³aty na rzecz ofiar kataklizmu.
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 Podczas 354. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zako-
panem w dniach 15 i 16 marca sporo uwagi poœwiêcono stanowi dialogu ekume-
nicznego w Polsce. Problematykê tê omawia³ bp Tadeusz Pikus stoj¹cy na czele
Komisji Ekumenicznej KEP. Podkreœli³, ¿e w porównaniu z wieloma innymi
krajami, stan ekumenizmu w Polsce mo¿na uznaæ za dobry. Przypomnia³, ¿e do
kalendarza ekumenicznego na trwa³e wszed³ ju¿ styczniowy Tydzieñ Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan. Z kolei od 1994 r. tradycyjnie w maju odbywaj¹ siê w Pol-
sce Ekumeniczne Dni Biblijne. Wa¿nym osi¹gniêciem jest ekumeniczny prze-
k³ad Nowego Testamentu i Psalmów, nad którym pracowa³o 30 t³umaczy z 11
Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Innym wyrazem ekumenizmu realizowanego w
praktyce jest liczny udzia³ polskiej m³odzie¿y  w wydarzeniach organizowanych
przez ekumeniczn¹ wspólnotê w Taizé. Od 1993  r. odbywaj¹ siê ekumeniczne
pielgrzymki do Wilna. Od 2005 r. ma miejsce ekumeniczna pielgrzymka miêdzy
Magdeburgiem a Gnieznem, szlakiem Ottona III. Biskup poinformowa³ tak¿e,
¿e zakoñczona zosta³a pierwsza faza dialogu katolicko-mariawickiego, a obec-
nie trwa intensywny dialog z Koœcio³em Polskokatolickim. Prowadzone s¹ te¿
prace dotycz¹ce dokumentu wspólnego nt. ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci
koœcielnej. Prowadzi je Komisja ds. Dialogu Episkopatu Polski oraz Polskiej
Rady Ekumenicznej. Silnemu o¿ywieniu uleg³ dialog ekumeniczny Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w Polsce z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP),
o czym mówi³ bp Stanis³aw Budzik. Wa¿nym etapem tego dialogu by³a wizyta
w czerwca 2010 r. w Warszawie abp. Hilariona, odpowiedzialnego za koœcielne
kontakty zewnêtrzne Patriarchatu Moskiewskiego. Obecnie przygotowywany
jest wspólny dokument obu Koœcio³ów,  którego g³ównym tematem ma byæ
kwestia pojednania. Ma te¿ w najbli¿szym czasie nast¹piæ wymiana darów obu
Koœcio³ów. Koœció³ z Polski ofiaruje RKP ikonê Matki Bo¿ej Czêstochowskiej,
a RKP ma ofiarowaæ ikonê Matki Bo¿ej Smoleñskiej. Kard. Stanis³aw Dziwisz
doda³, ¿e bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca z wyznawcami innych religii w
Polsce – ¯ydami i muzu³manami.

 W dniu 21 marca obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹
Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odby³o
siê w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie przy Skwerze Kard. Wyszyñskie-
go. Ze strony KEP obradom wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze
strony PRE posiedzeniu wspó³przewodniczy³ jej Prezes, abp Jeremiasz (Polski
Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny). W posiedzeniu uczestniczyli tak¿e: abp
Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Wiktor Wysoczañski
(Koœció³ Polskokatolicki), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metody-
styczny), bp Jerzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Cza-
ja (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. Ireneusz Lukas (Koœció³ Ewangelicko-Augs-
burski) i ks. S³awomir Paw³owski SAC (Koœció³ Rzymskokatolicki). Omówiono
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przebieg ostatniego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan i stan przygoto-
wañ do przysz³ego Tygodnia w styczniu 2012, którego temat brzmi: „Przemie-
nieni przez zwyciêstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15,51-58). Przedyskuto-
wano stan prac nad wspóln¹ deklaracj¹ na temat ma³¿eñstw osób o ró¿nej przy-
nale¿noœci wyznaniowej. Zastanawiano siê nad sposobem wk³adu Koœcio³ów w
Polsce na rzecz ochrony stworzenia w perspektywie przygotowania wspólnego
dokumentu. Postanowiono, aby sprawie prze¿ywania dni wolnych, a zw³aszcza
œwiêtowania dnia Pañskiego, poœwiêcona zosta³a specjalna sesja ekumeniczna.
Odbêdzie siê ona w Kamieniu Œl¹skim 27 paŸdziernika ³¹cznie z nastêpnym ze-
braniem Komisji.

 W siedzibie prawos³awnego metropolity Warszawy i ca³ej Polski odby³a
siê wiosenna sesja œw. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego. Podczas obrad przedyskutowano problematykê krajow¹ i za-
graniczn¹ oraz podjêto szereg decyzji. Sesja Soboru mia³a miejsce 28 marca.
Obradom przewodniczy³ metropolita Sawa. Omówione zosta³y kwestie ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne dla Koœcio³a. Wœród zagadnieñ zewnêtrznych biskupi
prawos³awni zapoznali siê i omówili problemy dotycz¹ce ¿ycia cerkiewnego w
patriarchatach: konstantynopolitañskim, moskiewskim, gruziñskim, serbskim i
metropolii Koœcio³a amerykañskiego. Zapoznano siê tak¿e z problematyk¹ wy-
nikaj¹c¹ ze sprawozdañ z wyjazdów zagranicznych, m.in.: miêdzynarodowej
konsultacji w sprawie ruchu ekumenicznego w kszta³ceniu teologicznym i ¿yciu
Koœcio³a (Sibiu 9-12 listopada 2010 r.); Europejskiego Sympozjum „Zachowa-
nie stworzenia – wyzwania i szanse dla zaanga¿owania koœcielnego w sprawach
dotycz¹cych klimatu i œrodowiska naturalnego”, zorganizowanego przez Koœció³
Ewangelicki Westfalii we wspó³pracy w Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (Schwerte,
26-29 paŸdziernika 2010 r.), Miêdzynarodowej Prawos³awnej Komisji Przygoto-
wawczej do Soboru Ogólnoprawos³awnego (Chambésy, 21-27 lutego 2011 r.).
Biskupi przyjêli te¿ szereg decyzji zwi¹zanych z wewnêtrznym ¿yciem Koœcio-
³a. Wys³uchano sprawozdañ z ¿ycia wszystkich diecezji za rok 2010 i oceniono
aktualny stan ¿ycia cerkiewnego w Polsce. Omówiono bie¿¹ce sprawy Prawo-
s³awnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Przyjêto sprawozdanie z prac komisji
prawos³awno-rzymskokatolickiej i oceniono rezultat tych prac. Postanowiono
przekazaæ materialn¹ pomoc na potrzeby Pañstwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau, zwi¹zan¹ z nale¿ytym utrzymaniem tego szczególnego miejsca. Po-
stanowiono równie¿ przekazaæ materialn¹ pomoc dla Towarzystwa Biblijnego w
Polsce na rozpowszechnianie Pisma Œwiêtego. W zwi¹zku z aktualn¹ sytuacj¹
miêdzynarodow¹ ustanowiono 22 maja dniem modlitwy w intencji pokoju – za-
chêca³y do tego Œwiatowa Rada Koœcio³ów i Polska Rada Ekumeniczna. W
zwi¹zku z pierwsz¹ rocznic¹ tragicznej œmierci prezydenta Polski i abp. Mirona
(Prawos³awnego Ordynariusza WP), którzy zginêli 10 kwietnia 2010 r. w katastro-
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fie lotniczej pod Smoleñskiem, ustalono, i¿ centralne nabo¿eñstwo ¿a³obne odbê-
dzie siê 9 kwietnia o godz. 9:00 w Supraœlu. 19 kwietnia metropolita Sawa cele-
browaæ bêdzie œw. Liturgiê w soborze œw. Trójcy w Hajnówce i poœwiêci tablicê
upamiêtniaj¹c¹ abp. Mirona. Sobór podj¹³ decyzje o przyznaniu nagród z okazji
œwiêta Paschy, wyznaczono te¿ ogólnometropolitalne kwesty na potrzeby po-
szczególnych parafii.

Opracowa³: Karol Karski
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Europejskich (XIII Zgromadzenie Ogólne, Lyon, Francja, 15-21 lipca 2009),
t³um. Karol Karski, 2010, z. 1 (66), s. 21-25.
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z. 1 (66), s. 44-53.

Kar, Obrady Komitetu Naczelnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich, Ge-
newa, Szwajcaria, 13-18 grudnia 2003,  2004, z. 1 (54), s. 97-99.

Karski Micha³, Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europej-
skich, Lyon, Francja, 15-21 lipca 2009: Przebieg obrad, 2010, z. 1 (66), s. 33-41.
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Hintz Marcin, Impulsy etyczne Charta Oecumenica, 2003, z. 1 (52),
s. 33-43.

Kasper Walter kardyna³, Œwiat³o Chrystusa i Koœció³ (wyst¹pienie na III Euro-
pejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Sibiu, Rumunia, 4-9 wrzeœnia 2007),
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Grekokatolicy a ekumenia: Podstawowe zasady stosunków miêdzywyznanio-
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³em katolickim: Tekst, 2010, z. 1 (66), s. 135-140; Normy uzupe³niaj¹ce, tam¿e, s.
140-145; Komentarze, tam¿e,  s. 145-151.

Dialog katolicko-luterañski
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o Koœciele, 2008, z. 2 (63), s. 14-24.



294

BIBLIOGRAFIA STUDIÓW I DOKUMENTÓW EKUMENICZNYCH
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ocena Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, 2004, z. 1 (54),
s. 70-80.

Dialog katolicko-reformowany
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s.133.

Ewangelizacja, prozelityzm i wspólne œwiadectwo. Raport koñcowy czwartej
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Druki zwarte
Materia³y za lata 2001-2010

Prezentowane zestawienie biograficzne nawi¹zuje do podobnych wykazów
obejmuj¹cych lata 1900-2000 zamieszczonych na ³amach „Studiów i Dokumen-
tów Ekumenicznych” (nr 1 [39] z 1997 r., nr 1 [41] z 1998 r. i nr 2 [48] z 2001 r.).
Ró¿ni siê od nich przede wszystkim tym, ¿e jest ograniczone do pozycji, które
mo¿na umownie okreœliæ mianem naukowych. Nie uwzglêdnia ono zatem publi-
kacji o charakterze pobo¿noœciowym oraz kancjona³ów, œpiewników i tekstów li-
turgicznych. Odnotowano natomiast przepisy prawa koœcielnego. Kryterium reje-
stracji pozycji dotycz¹cych zagadnieñ œciœle religijnych by³o kwalifikowanie siê
ich jako wypowiedzi przynale¿¹cych do teologii akademickiej. Autor ma œwiado-
moœæ doœæ nieostrego charakteru tej przes³anki. Niektóre pozycje rodzi³y przeto
w¹tpliwoœci co do swojego charakteru naukowego, ale uwzglêdniano je, jeœli po-
siada³y powa¿ny walor dokumentacyjny. Ów specyficzny profil wykazu znajduje
wyraz w jego tytule, w którym – na tle wczeœniejszych zestawieñ – pojawi³ siê
dodatkowy przymiotnik „naukowa”.

Bibliografia ma na celu rejestrowanie zwartych pozycji bibliograficznych bê-
d¹cych Ÿród³em poznania szeroko pojêtego fenomenu protestantyzmu. Znalaz³y
siê tu wydane w jêzyku polskim publikacje ró¿nego pochodzenia, ukazuj¹ce to
zjawisko w wielu aspektach, oczywiœcie nie tylko religijnym czy teologicznym.
Uwzglêdniono tak¿e dzie³a poœwiêcone problematyce szerszej ni¿ protestancka,
ale w powa¿nym stopniu jej dotycz¹ce. Zdecydowano siê na wymienienie takich
publikacji twórców o wyraŸnej autoindentyfikacji protestanckiej nie dotycz¹cych
zjawiska protestantyzmu, które ukazuj¹ ich sposób myœlenia o sprawach œwiato-
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pogl¹dowych (dotyczy to zw³aszcza biblistów, filozofów i pedagogów). Trzeba na
koniec zaznaczyæ, i¿ dzie³em zawieraj¹cym imponuj¹c¹ liczbê hase³ dotycz¹cych
protestantyzmu jest – nie odnotowywana dalej – wielotomowa publikacja: Religia.
Encyklopedia PWN t. 1-9, red. Tadeusz Gadacz, Bogus³aw Milerski, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2001-2003.

 2001

By³ wœród nas... W 25. rocznicê œmierci ks. bp. Andrzeja Wantu³y, red. Barbara
¯yszkowska, Interfon, Ustroñ 2001.

Dzieje protestantyzmu w Polsce. Przewodnik archiwalny – Geschichte des Pro-
testantismus in Polen. Archivfûhrer, red. El¿bieta Alabrudziñska i in., Wydawnic-
two Adam Marsza³ek, Toruñ 2001.

Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i wspó³czesnoœæ, red. Erwin Kruk,
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, Olsztyn 2001.

Ewangelicyzm na Pomorzu, red. Jan Wild, Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddzia³ w S³upsku, S³upsk 2001.

Fenomen chrzeœcijañstwa. Wybór tekstów Ÿród³owych, red. Miros³aw Patalon,
Wydawnictwo Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, S³upsk 2001.

Jan £aski 1499-1560 – w piêæsetlecie urodzin. Materia³y konferencji zorgani-
zowanej przez Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Konsystorz
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, red. Wojciech Kriegseisen, Piotr
Salwa, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, Wydawnictwo Naukowe
Semper, Warszawa 2001.

Karski, Karol, Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w
dzie³o jednoœci, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa
2001.

Kiec, Olgierd, Protestantyzm w Poznañskiem 1815-1918, Wydawnictwo Na-
ukowe Semper, Warszawa 2001.

Kizik, Edmund, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystoœci rodzinne w
mieœcie hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañ-
skiego, Officina Ferberiana, Gdañsk 2001.
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Lane, Tony, Wiara, rozum, œwiadectwo. Dzieje myœli chrzeœcijañskiej, t³um.
Leszek Kêdziora, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Bia³a 2001.

Libiszowska-¯ó³tkowska, Maria, Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe w Polsce.
Ma³y s³ownik, Verbinum Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów, Warszawa 2001.

Napiórkowski, Stanis³aw C., Bóg ³askawy. Nad „Wspóln¹ deklaracj¹ o uspra-
wiedliwieniu”, Biblioteka „Wiêzi” t. 132, Warszawa 2001.

Pisarski, Grzegorz, Reformator religijny spod Legnicy Kacper Daniel von
Schwenckfeld i Szwenkfelderianie na Œl¹sku oraz na emigracji, Legnica 2001.

Puœlecki, Edward, Powracaj¹ca fala. Dzia³alnoœæ Po³udniowego Episkopalne-
go Koœcio³a Metodystycznego w Polsce w latach 1920-1924. Studium historyczno-
teologiczne, Wydawnictwo Pielgrzym Polski, Warszawa 2001.

Szczud³owski, Piotr, Losy poewangelickich obiektów sakralnych na terenie die-
cezji gdañskiej po 1945 roku, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2001.

2002

Dorosz, Krzysztof, Sztuka wolnoœci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Duszpasterstwo, red. Tomasz Józefowicz, seria: Studia i dokumenty zielono-
œwi¹tkowe t. 1, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 2002.

Grane, Leif, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myœli refor-
macji luterañskiej, t³um. Kornelia Lazar, Janusz T. Maciuszko, Wydawnictwo Au-
gustana, Bielsko-Bia³a 2002.

Historia chrzeœcijañstwa, red. Adrian Hastings, t³um. Marcin Mœcichowski,
Ewa Ziemska, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 2002.

Historia chrzeœcijañstwa, red. Tim Dowley, t³um. Tadeusz Szafrañski, Oficyna
Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2002.

Kaim, Andrzej, Ekumenia w dobie renesansu. Jednoœæ Koœcio³a w ujêciu Stani-
s³awa Orzechowskiego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 2002.
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Kamieniecki, Jan, Szymon Budny – zapomniana postaæ polskiej reformacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2002.

Klassen Peter, Ojczyzna dla przybyszów. Wprowadzenie do historii mennonitów
w Polsce i Prusach, t³um. Aleksandra Borodin, Abora, Warszawa 2002.

Konkordia leuenberska. Konkordia miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie
Reformacji w Europie zawarta 16 marca 1973 roku, t³um. Karol Karski, Wydaw-
nictwo Augustana, Bielsko-Bia³a 2002.

Kopczyñska-Jaworska, Bronis³awa, WoŸniak, Krzysztof, £ódzcy luteranie.
Spo³ecznoœæ i jej organizacja, £ódŸ 2002.

Kroniczka gminy ewangelickiej w Poznaniu, oprac. Ryszard Marciniak, Wy-
dawnictwo Miejskie, Poznañ 2002.

Kruk, Erwin, Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002,
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, Olsztyn 2002.

Maciuszko, Janusz T., Miko³aj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w.,
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 2002.

McDowell, Jose, Przewodnik apologetyczny, t³um. Aleksandra Czwojdrak, Ofi-
cyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 2002.

Michalak, R., Koœcio³y protestanckie i w³adze partyjno-pañstwowe w Polsce
(1945-1956), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002.

Motak, Dominika, Nowoczesnoœæ i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne
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gicznej w S³upsku, S³upsk 2002.
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Przewodnik po Biblii, red. David i Pat Alexander, t³um. Tadeusz Mieszkowski,
Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 2002.
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Rott, Dariusz, Bracia czescy w dawnej Polsce. Dzia³alnoœæ literacka, teksty,
recepcja, seria: Prace naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach nr 2035,
Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice 2002.

Rywalizacja katolików z luteranami o koœció³ œw. Miko³aja w Elbl¹gu 1520-
1621. •ród³a do dziejów reformacji w Prusach Królewskich, red. Alojzy Szorc,
Hosianum 2002, Olsztyn 2002.

Siemieniewski, Andrzej, Ochrzczeni w jednym Duchu. Perspektywy integra-
cji mistycyzmu pentekostalnego z duchowoœci¹ katolick¹, Papieski Wydzia³ Teo-
logiczny we Wroc³awiu, Wroc³aw 2002.

S³awiñski, Wojciech, Toruñski synod generalny protestantów w 1595 r. Z
dziejów polskiego protestantyzmu w drugiej po³owie XVI wieku, Wydawnictwo
Naukowe Semper, Warszawa 2002.

Spener, Filip Jakub, Pia desideria, t³um. Ma³gorzata Platajs, Augustana, Biel-
sko-Bia³a 2002.

Tykfer, Miros³aw, Reinterpretacja teologiczna dogmatu w dialogu ekumenicz-
nym na przyk³adzie Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu,
Redakcja Wydawnictw Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza, Poznañ 2002.

Wiazowski, Konstanty, Podstawowe zasady wiary chrzeœcijañskiej, Wy¿sze
Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2002.

Wojtkowski, Jacek Maciej, Œwi¹tynie ewangelickie przekazane katolikom na
Warmii i Mazurach w latach 1972-1992, 2002.

Zieliñski, Tadeusz J., Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako
g³ówny artyku³ wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Koœcio³a Anglii na
przyk³adzie teologii Alistera E. McGratha, Jamesa I. Packera oraz Johna R. W.
Stotta, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2002.

2003

Bli¿ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. Karol Kar-
ski, Stanis³aw Celestyn Napiórkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2003.



305

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Brodzicki, Czes³aw, Rzymskokatolicy, ewangelicy oraz ¯ydzi w tworzeniu
spo³eczeñstwa Marek ko³o Warszawy, Warszawa 2003.

Bruce, Frederick Fyvie, Wiarygodnoœæ pism Nowego Testamentu, wyd. 2
popr., Wydawnictwo Credo, Katowice 2003.

Cairns, Earle Edwin, Z chrzeœcijañstwem przez wieki. Historia Koœcio³a po-
wszechnego, Wydawnictwo Credo, Katowice 2003.

Dworzaczkowa, Jolanta, Z dziejów braci czeskich w Polsce, Instytut Histo-
rii Uniwersytetu im. Adama Mickewicza, Poznañ 2003.

Dzie³o ³aski Boga. Diecezja Katowicka Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP (historia i wspó³czesnoœæ), Wydawnictwo „G³os ¯ycia”, Katowice
2003.

Jasiñski, Grzegorz, Koœció³ ewangelicki na Mazurach w XIX wieku, seria:
Rozprawy i materia³y Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskie-
go w Olsztynie nr 211, Olsztyn 2003.

Karski, Karol, Symbolika. Zarys wiedzy o Koœcio³ach i wspólnotach chrze-
œcijañskich, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, 2 wyd., Warszawa 2003.

K³aczkow, Jaros³aw, Czasopiœmiennictwo protestanckie w Polsce w latach
1918-1939, Dom Wydawniczy Duet, Toruñ 2003.

Koneczny, Feliks, Protestantyzm w ¿yciu zbiorowym, Milla, Warszawa
2003.

Koœcio³y zak³adnikami czasów. Koœcio³y protestanckie Niemiec i Polski w
XX wieku, red. Berndt Krebs, Andrzej Wójtowicz, Polska Rada Ekumeniczna,
Warszawa 2003.

Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich u³o¿ona
przez proboszcza ryñskiego Alberta Sapatkê z okazji jubileuszu 300-lecia ist-
nienia tutejszego koœcio³a (1604-1904), t³um. Ma³gorzata Szymañska-Jasiñ-
ska, red. Grzegorz Bia³uñski, Grzegorz Jasiñski, seria: Moja Biblioteka Ma-
zurska t. 4, Waldemar Mierzwa, D¹brówno 2003.

Kruk, Erwin, Szkice z mazurskiego brulionu, Mazurskie Towarzystwo
Ewangelickie, Olsztyn 2003.



306

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Kruk, Erwin, Warmia i Mazury, seria: A to Polska w³aœnie, Wydawnictwo
Dolnoœl¹skie, Wroc³aw 2003.

Leszczyñski, Rafa³ Marcin, Staro¿ytna koncepcja Logosu i jej wp³yw na myœl
wczesnego chrzeœcijañstwa, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003.

Lukðaitë, Ingë, Reformacja a przemiany kulturowe w Wielkim Ksiêstwie Litew-
skim, Poznañ Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznañ 2003.

Olson, Roger, E., Historia teologii chrzeœcijañskiej. Dwadzieœcia wieków tradycji i
reform, t³um. Konstanty Wiazowski, Chrzeœcijañski Instytut Biblijny, Warszawa 2003.

Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu. Protestanten
und Katholiken in Pommern in der Zeit des Nationalsozialismus und Stalinismus.
Materia³y z sesji naukowej zorganizowanej przez Arbeitsgemeinschaft für Pom-
mersche Kirchengeschichte e. V., 24 kwietnia 2002 roku, red. Norbert Buske, Ka-
zimierz Koz³owski, Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Pañstwowego,
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, Szczecin 2003.

Przyborowski, Norbert, Chrzest. Teologiczne zbli¿enia miêdzy niektórymi Ko-
œcio³ami w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003.

Rozmowa o tym: godzi li siê laikom kielicha, ksiê¿ej ¿on dopuœciæ, a w koœcie-
lech s³u¿bê Bo¿¹ jêzykiem przyrodzonym sprawowaæ przez Stanis³awa Hozjusza
uczyniona, oprac. Miros³aw Korolko, „Hosianum”, Olsztyn 2003.

S³ownik symboliki biblijnej, red. Leland Ryken i in., t³um. Zbigniew Koœciuk,
Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 2003.

S³uga S³owa Bo¿ego i Jednoœci Chrzeœcijan. W 25. rocznicê œmierci ks. Zyg-
munta Michelisa, Biblioteka Wiêzi, Warszawa 2003.

Stott, John, Krzy¿ Chrystusa, t³um. A. Gandecki, Wydawnictwo Credo, Kato-
wice 2003.

Szturc, Jan, Tymczasowa Rada Koœcielna Ewangelickiego Koœcio³a Unijnego
na Górnym Œl¹sku (1937-1939), Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2003.

Wardin, Albert W., Gotfryd Fryderyk Alf – pionier ruchu baptystycznego na
ziemiach polskich, t³um. Konstanty Wiazowski, Wy¿sze Baptystyczne Semina-
rium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2003.



307

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Wegener, Tadeusz, Juliusz Bursche – biskup w dobie prze³omów, Augustana,
Bielsko-Bia³a 2003.

Zbory Niemieckie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970.
Wybór materia³ów, oprac. Kazimierz Urban, Zak³ad Wydawniczy Nomos, Kraków
2003.

Zuck, Roy B., Teologia biblijna Starego Testamentu, t³um. Izabela Buækowska
i 2 in., Chrzeœcijañski Instytut Biblijny, Warszawa 2003.

2004

Alabrudziñska, El¿bieta, Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939, Wydaw-
nictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2004.

Duchowoœæ chrzeœcijañska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu,
red. Gordon Mursell, t³um. Jaros³aw Pieniek i 4 in., Edycja Œw. Paw³a, Czêstocho-
wa 2004.

Encyklopedia Koœcio³a tom 1 A-K, red. Frank L. Cross, Elizabeth A. Livingsto-
ne, t³um. Ewa Czerwiñska i in., Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2004.

Encyklopedia Koœcio³a tom 2 L-Z, red. Frank L. Cross, Elizabeth A. Living-
stone, t³um. Ewa Czerwiñska i in., Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa
2004.

Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, red. Tadeusz J.
Zieliñski, seria: Rozprawy i materia³y Wy¿szego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego w Warszawie t. 1, Wy¿sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne
w Warszawie – Wydawnictwo Credo, Warszawa – Katowice 2004.

Hammond, Thomas Chatterton, Zarys teologii, t³um. Mateusz Wichary, Wy-
dawnictwo Chrzeœcijañskie Legatio, W³oc³awek 2004.

Hieronim Skurpski, red. Erwin Kruk, Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie,
Olsztyn 2004.

Jagucki, Alfred, Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy
na Mazurach, Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, Olsztyn 2004.



308

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Kantyka, Przemys³aw, Autorytet w Koœciele. Dialog katolicko-anglikañski na
forum œwiatowym, seria: Jeden Pan, jedna wiara. Studia i rozprawy Instytutu Eku-
menicznego KUL t. 15, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2004.

Kierkegaard,  Sören, O trudnoœciach bycia chrzeœcijaninem. Antologia, oprac.
Kamil Fr¹czek, Wydawnictwo M, Kraków 2004.

Kierkegaard, Sören, Wprawki do chrzeœcijañstwa. Anti-Climacusa nr I, II, III
wydane przez Sörena Kierkegaarda, t³um. Antoni Szwed, Wydawnictwo De ago-
stini, Warszawa 2004.

Martin, Walter Ralston, Œwiat religii i sekt, Chrzeœcijañski Instytut Biblijny,
Warszawa 2004.

Meller, Katarzyna, „Noc przesz³a, a dzieñ siê przybli¿y³”. Studia o polskim pi-
œmiennictwie reformacyjnym XVI wieku, seria: Filologia Polska nr 83, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, Poznañ 2004.

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeñstwa wobec koœcio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych 1945-1989, red. Adam Dziurok, Instytut Pamiêci Narodowej,
Warszawa 2004.

Napiórkowski, Andrzej, A., Dietrich Bonhoeffer i jego wizje Koœcio³a, Wydaw-
nictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2004.

Pasek, Zbigniew, Topika zbawienia w polskich kancjona³ach ewangelikal-
nego protestantyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków
2004.

Rozwód i powtórne ma³¿eñstwo. Cztery ujêcia z perspektywy chrzeœcijañskiej,
red. H. Wayne House, t³um. Joanna D¹browska-Patalon, Wydawnictwo Credo,
Katowice 2004.

Skwara, Marta, ¯ycie i twórczoœæ Jerzego Laetusa Weselskiego. Przyczynek do
dziejów braci czeskich na tle zwi¹zków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z
tekstem kazania pogrzebowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego, Szczecin 2004.

Slawik, Jakub, Egezegaza Starego Testamentu, Chrzeœcijañska Akademia Teo-
logiczna, Warszawa 2004.



309

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

S³ownik wiedzy biblijnej, red. Bruce Metzger, Michael Coogan, t³um. Agniesz-
ka Karpowicz i in., seria: Prymasowska seria biblijna, Oficyna Wydawnicza Vaca-
tio, Warszawa 2004.

Stern, David H., Komentarz ¿ydowski do Nowego Testamentu, t³um. Aleksan-
dra Czwojdrak, Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 2004.

Stott, John R. W., Niezrównany, t³um. Piotr Blumczyñski, Wydawnictwo Cre-
do, Katowice 2004.

Sza³ygin, Jerzy, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu,
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004.

Szturc, Jan, Wk³ad ewangelików w rozwój Katowic i Górnego Œl¹ska. 150 lat
parafii ewangelickiej w Katowicach, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2004.

Œwiadectwo wiary i ¿ycia. Koœció³ Luterañski w Polsce wczoraj i dziœ, red. Je-
rzy Below, Magdalena LegendŸ, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Bia³a 2004.

Tillich, Paul, Teologia systematyczna t. I, t³um. Józef Marzêcki, Wydawnictwo
Antyk, Kêty 2004.

Tillich, Paul, Teologia systematyczna t. II, t³um. Józef Marzêcki, Wydawnictwo
Antyk, Kêty 2004.

Uroczystoœæ nadania tytu³u Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszaw-
skiego Arcybiskupowi Desmondowi Tutu. 10 marca 2004 roku, Biuro Informacji i
Promocji UW, Warszawa 2004.

Winiarska, Izabela Maria, S³ownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI
do XVIII wieku na tle terminologii katolickiej, Wydawnictwo Naukowe Semper,
Warszawa 2004.

2005

50 lat Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, red. Marek Am-
bro¿y, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2005.

Brzustowicz, Grzegorz Jacek, Reformacja i wojny. Historia miasta Choszczno
w latach 1536-1815, Kombinat Artystyczny ASz Artur Szuba, Choszczno 2005.



310

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Budziarek, Marek, Œwi¹tynie £odzi, Wydawnictwo Pi¹tek Trzynastego,
£ódŸ 2005.

Doskona³oœæ, zbawienie, rodzina. Z badañ nad protestantyzmem, red. Zbi-
gniew Pasek, WiR Partner, Kraków 2005.

Gloria in Excelsis. Monografia ewangelickich chórów i zespo³ów Diecezji
Katowickiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, red. Henryk Orzy-
szek, Ewa Bocek-Orzyszek, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2000.

Go³aszewski, Zenon, Bracia polscy, Dom Wydawniczy Duet, £ysomice
2005.

K³aczkow, Jaros³aw, Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Radom 2005.

Koœció³ – pluralizm – Europa, red. Marcin Hintz, Komitet Krajowy Œwiato-
wej Federacji Luterañskiej, Warszawa 2005.

Koziróg, Bernard, Problemy organizacyjne wczesnego adwentyzmu, Wy-
dawnictwo Signa Temporis, Podkowa Leœna 2005.

Losy wojenne ks. Andrzeja Wantu³y, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn
2005.

Miko³aj Rej – w piêæsetlecie urodzin. Cz. 1, Humanizm, reformacja, retory-
ka i jêzyk, red. Jan Okoñ, Marcin Bauer, Micha³ Kuran, Ma³gorzata Mieszek,
Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2005.

Maritain, Jacques, Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, Fronda
– Apostolicum, Warszawa – Z¹bki 2005.

Miller, Stephen M., Huber, Robert V., Historia Biblii. Dzieje powstania i
odczytywania Pisma Œwiêtego, t³um. Ewa Czerwiñska, seria: Przewodniki
chrzeœcijañskie, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2005.

Pearce, Joseph, C. S. Lewis a Koœció³ katolicki, Kraków 2005.

Peck, Anna, Teleewangelizm, apokalipsa i polityka. Wspó³czesna prawica
protestancka w Stanach Zjednoczonych, Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospodar-
cza, Tyczyn 2005.



311

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Sidor, Ewa, Bracia Polscy i ich ad fontes. O koncepcji powrotu do biblijnych
Ÿróde³ chrzeœcijañstwa Braci Polskich, zwanych arianami, na tle epoki odrodzenia
w Europie, Wydawnictwo Echad, Poznañ 2005.

Szczepankiewicz-Battek, Joanna, Koœcio³y protestanckie i ich rola spo³eczno-
kulturowa. Œwiat – Europa – Polska – Œl¹sk, Silesia s. c., Wroc³aw 2005.

Szczepankiewicz-Battek, Joanna, £u¿yce – przestrzeñ dysocjacji kultur narodo-
wych i religijnych, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, S³upsk
2005.

Terlikowski, Tomasz P., Kiedy sól traci smak. Etyka protestancka w kryzysie,
Fronda, Warszawa 2005.

Tillich, Paul, Teologia systematyczna t. III, t³um. Józef Marzêcki, Wydawnic-
two Antyk, Kêty 2005.

Walton, John H., Matthews, Victor H., Chavalas, Mark W., Komentarz histo-
ryczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, seria: Prymasowska seria biblijna, Oficy-
na Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2005.

W¹s, Gabriela, Kaspar von Schwenckfeld. Myœl i dzia³alnoœæ do 1534 roku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2005.

Wiazowski, Konstanty, Chrzest œwiêty – jego znaczenie i praktyka, Wy¿sze
Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2005.

Wspólnota Koœcio³ów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej, b. m. w.
[2005].

¯ygad³o, Andrzej, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii, Studium porów-
nawcze, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.

2006

Bednarz, El¿bieta, Edukacja religijna dziecka g³êbiej upoœledzonego umys³o-
wo z uwzglêdnieniem zielonoœwi¹tkowego profilu konfesyjnego, seria: Studia i
dokumenty zielonoœwi¹tkowe t. 2, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa
2006.



312

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Dzieje literatury polsko-ewangelickiej na Górnym Œl¹sku, red. Jan Szturc,
Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2006.

Ewangelicy na pó³nocno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX wieku. Studia i
materia³y, red. Micha³ Natowski, £om¿yñskie Towarzystwo Naukowe im. Wa-
gów, £om¿a 2006.

Hintz, Marcin, Chrzeœcijañskie sumienie. Rozwa¿ania o etyce ewangelickiej,
Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2006.

Jaklewicz, Tomasz, Œwiêty grzesznik. Formu³a Marcina Lutra „simul iustus
et peccator” w kontekœcie ekumenicznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Jürgens, Henning P., Jan £aski 1499-1560. Europejczyk doby Reformacji,
t³um. Genowefa Olejnik, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

K³aczkow, Jaros³aw, Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu,
wyd. 2, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Radom 2006.

Lelievre, Mattieu, Jan Wesley. Jego ¿ycie i dzie³o, Chrzeœcijañski Instytut
Wydawniczy „Znaki Czasu”, Warszawa 2006.

Matka Ewa z Miechowic. Ewa von Tiele-Winckler (1866-1930), red. Jan
Szturc, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2006.

Miko³aj Rej i dziedzictwo reformacji w Polsce, red. Bogus³aw Tondera, WiR
Partner, Kraków 2006.

Mironczuk, Jan, Polityka pañstwa wobec Zjednoczonego Koœcio³a Ewange-
licznego w Polsce (1947-1989), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
2006.

Misja w Polsce jako problem miêdzykoœcielny, red. Tadeusz J. Zieliñski, se-
ria: Rozprawy i materia³y Wy¿szego Baptystycznego Seminarium Teologiczne-
go w Warszawie t. 2, Wy¿sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warsza-
wie – Wydawnictwo Credo, Warszawa – Katowice 2006.

Nie podzieleni i nie zjednoczeni. Ekumeniczna debata o Eucharystii/Wiecze-
rzy Pañskiej z niemiecko-polskiej perspektywy – Nicht getrennt und nicht geeint.
Der ökumenische Diskurs über Abendmahl/Eucharistie in deutsch-polnischer
Sicht, red. Ignacy Bokwa, Piotr Jaskó³a, Ulrike Link-Wieczorek, Verlag Otto



313

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Lembeck, Redakcja Wydawnictw Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego, Frankfurt am Main – Opole 2006.

Seweryn, Andrzej, Na drodze dialogu. Zaanga¿owanie ekumeniczne Koœcio³a
Baptystycznego jako cz³onka Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1945-1989,
Wydawnictwo Uczelniane Wy¿szego Baptystycznego Seminarium Teologicznego
w Warszawie, Warszawa 2006.

Synan, Vinson, Historia ruchu zielonoœwi¹tkowego i odnowy charyzmatycznej,
Instytut Wydawniczy Compassion, Kraków – Szczecin 2006.

Szczech, Tomasz, Pañstwo i prawo w doktrynie œw. Augustyna, Marcina Lutra
i Jana Kalwina, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2006.

Szturc, Jan, Stowarzyszenia spo³eczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie,
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

Tomaszewski, Henryk Ryszard, Wspólnoty chrzeœcijañskie typu ewangeliczno-bap-
tystycznego na terenie Polski w latach 1858-1939, Wydawnictwo Uczelniane Wy¿sze-
go Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, Warszawa 2006.

Troeltsch, Ernst, Religia, kultura, filozofia. Wybór pism, wybór, wstêp, t³um.
Andrzej Przy³êbski, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2006.

Wojciechowska, Kalina, Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji
w Ewangelii Marka, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 2006.

Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny twórcy, red. Zbigniew Chojnowski, Pol-
skie Towarzystwo Czytelnicze Oddzia³ w Olsztynie, Olsztyn 2006.

2007

Arciszewski, K., Krótka historia powstania i rozwoju ruchu braci wolnych,
Warszawa 2007.

Badura, Jadwiga Anna, Kalendarz Ewangelicki. Bibliografia zawartoœci za lata
1947-2000, Wydawnictwo Ewangelik Pszczyñski, Pszczyna 2007.

Berger, Peter L., Pytania o wiarê. Sceptyczna zachêta do chrzeœcijañstwa, t³um.
Jerzy £oziñski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.



314

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Birecki, Piotr, Sztuka luterañska na ziemi che³miñskiej, Wydawnictwo DiG, War-
szawa 2007.

Decot, Rolf, Ma³a historia reformacji w Niemczech, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2007.

Dziedzictwo reformacji w ksiêstwie legnicko-brzeskim. Materia³y miêdzynaro-
dowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 2005 r. w Mu-
zeum Miedzi w Legnicy, red. Jan Harasimowicz, Aleksandra Lipiñska, Muzeum
Miedzi w Legnicy, Legnica 2007.

Ewangelicy na Górnym Œl¹sku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-
1946), red. Jan Szturc, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Muzeum Œl¹skie, Katowice 2007.

Ewangelicy w Radomiu i regionie XVI-XX wiek. Studia i materia³y, Instytut Tech-
nologii Eksploatacji – Pañstwowy Instytut Badawczy, Parafia Ewangelicko-Augs-
burska, red. Jaros³aw K³aczkow, Radom 2007.

Ewangelicy warszawscy w walce o niepodleg³oœæ Polski 1939-1945. S³ownik bio-
graficzny tom 1, red. Alina Janowska, Parafia Ewangelicko-Augsburska Œw. Trójcy,
Warszawa 2007.

Fath, Sébastien, Religia w Bia³ym Domu, t³um. Ewa Cylwik, Wydawnictwo Aka-
demickie Dialog, Warszawa 2007.

Hintz, Marcin, Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-sys-
tematyczne, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2007.

Karski, Karol, Od Edynburga do Porto Allegre. Sto lat d¹¿eñ ekumenicznych,
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2007.

Kempa, Tomasz, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawos³awni w obronie
swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w koñcu XVI i w pierwszej po³owie XVII
wieku, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2007.

Kierkegaard, Sören, Modlitwy. Nowa interpretacja jego ¿ycia i myœli, oprac. Per-
ry D. Lefevre, t³um. Jacek Aleksander Prokopski, Wydawnictwo Marek Derewiecki,
Kêty 2007.

Kierkegaard, Sören, Pisma mniejsze (wybór), t³um. Karol Toeplitz, Wydawnic-
two Adam Marsza³ek, Toruñ 2007.



315

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Ks. Jerzy Janik w 100. rocznicê œmierci, Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Oddzia³ w Ustroniu, Galeria „Na Gojach”, Ustroñ 2007.

Luteranie w Gorzowie (1537-2007). Wydanie pami¹tkowe z okazji 470-lecia
luterañskich nabo¿eñstw w Gorzowie (Landsbergu) w 750 urodziny miasta, red.
Robert Piotrowski, Pawe³ A. Leszczyñski, Komisja Historyczna Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Œw. Trójcy w Gorzowie, Towarzystwo Przyjació³ Archiwum i
Pami¹tek Przesz³oœci w Gorzowie, Gorzów 2007.

Mather, George A., Nichols, Larry A., Schmidt, Alvin J., S³ownik sekt, nowych
ruchów religijnych i okultyzmu, t³um. Aleksandra Czwojdrak, seria: Przewodniki
chrzeœcijañskie, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2007.

Mironczuk, Jan, Mniejszoœci wyznaniowe chrzeœcijañskie w Ostro³êce i powie-
cie ostro³êckim (od schy³ku XVIII w. do wspó³czesnoœci), Ostro³êckie Towarzy-
stwo Naukowe im. Adama Chêtnika, Ostro³êka 2007.

Misja, muzyka, Mazury. Ksiêga pami¹tkowa z okazji 60. urodzin Biskupa Ko-
œcio³a Janusza Jaguckiego, red. Jerzy Below, Magdalena LegendŸ, Adrian Kor-
czago, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Bia³a 2007.

Nierzymskokatolickie Koœcio³y chrzeœcijañskie we wspó³czesnej Polsce, red.
Zdzis³aw J. Winnicki, Tomasz Dêbowski, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ
2007.

Pa³ka, El¿bieta, Œl¹ski Koœció³ Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaol-
ziu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2007.

Patalon, Miros³aw, Pedagogika ekumenizmu. Procesualnoœæ jako paradygmat
interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujêciu Johna B. Cobba, jr., Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007.

Poradnik homiletyczny, red. Ted Kyle i in., seria: Przewodniki chrzeœcijañskie,
Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2007.

Reformacja i kontrreformacja. Od roku 1500 do 1700, red. Juan Maria Laboa,
t³um. Marek Myczkowski, Wydawnictwo Jednoœæ, Kielce 2007.

Seweryn, Andrzej, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, Wydawnictwo
Uczelniane Wy¿szego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie,
Warszawa 2007.



316

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

S³ownik t³a Biblii, red. James I. Packer, Merrill C. Tenney, t³um. Zbigniew Ko-
œciuk, seria: Prymasowska seria biblijna, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa
2007.

Szymañska, Kamila, Bracia czescy w Lesznie. Przewodnik po zbiorach Mu-
zeum Okrêgowego w Lesznie, Muzeum Okrêgowe w Lesznie, Leszno 2007.

Teologia wiary. Teologia ks. Marcina Lutra i ksi¹g wyznaniowych Koœcio³a
Luterañskiego, red. Manfred Uglorz, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Bia³a
2007.

Toeplitz, Karol, He/u/rezje, czyli Preantyczna teraŸniejszoœæ, Wydawnictwo
Publisher-Innowacje Emilia Gibiec, Goleszów 2007.

Wêgierski, Wojciech, Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego, red. Ma-
riusz Pawelec, Parafia Ewangelicka, Kraków 2007.

Wichary, Mateusz, Nowa reformacja czy nowa deformacja? Nauczanie Ruchu
Trzeciej Fali w œwietle zasad protestanckiej reformacji na przyk³adzie teologii re-
formowanej, Konsekrea, Toruñ 2007.

Wilson-Dickson, Andrew, Historia muzyki chrzeœcijañskiej. Od chora³u grego-
riañskiego do muzyki gospel, t³um. Marzena Wiœniewska, seria: Przewodniki
chrzeœcijañskie, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2007.

2008

450 lat Reformacji pod Wawelem, red. Bogus³aw Tondera, WiR Partner, Kra-
ków 2008.

Chwastek, Dariusz, Cz³owiek w obliczu S³owa. Nauka o usprawiedliwieniu
Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna, Lublin 2008.

Cobb, John B., Teologia procesu. Wybrane zagadnienia w formie pytañ i odpo-
wiedzi, t³um. Joanna D¹browska-Patalon, Miros³aw Patalon, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008.

Czy¿, Renata, Pasek, Zbigniew, Koœcio³y i wspólnoty religijne Wis³y, Wis³a
2008.



317

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Bielawny, Krzysztof, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach
po II wojnie œwiatowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Wydawnictwo
Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej Hosianum, Olsztym
2008.

Dary Ducha we wspó³czesnym Koœciele, red. Stanley N. Gundry, Wayne A.
Grudem, t³um. Maciej Wilkosz, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008.

Ewangelicki koœció³ Zmartwychwstania Pañskiego w Katowicach. 150-lecie
poœwiêcenia koœcio³a, red. Jan Szturc, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Katowice 2008.

Go³aszewski, Zenon, Bracia polscy w Gdañsku i okolicach, Wydawnictwo
L&L, Gdañsk 2008.

Jaskó³a, Piotr, Wyznania chrzeœcijañskie bez jednoœci z Rzymem, Redakcja Wy-
dawnictw Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 150 lat baptyzmu na ziemiach polskich,
red. Mateusz Wichary, Wydawnictwo S³owo Prawdy, Warszawa 2008.

K³aczkow, Jaros³aw, Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich
w XIX i pierwszej po³owie XX wieku, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ
2008.

Kantyka, Przemys³aw, Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a. Eklezjologia dialo-
gu katolicko-metodystycznego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 2008.

Kopiec, Piotr, Koœció³ dla œwiata. Wiarygodnoœæ Koœcio³a w teologicznej inter-
pretacji Dietricha Bonhoeffera, seria: Jeden Pan, jedna wiara. Studia i rozprawy
Instytutu Ekumenicznego KUL t. 17, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2008.

Koziróg, Bernard, Geneza, dzieje i teologia adwentyzmu w latach 1831-1939,
Podkowa Leœna 2008.

Lloyd-Jones, Martyn, Kim jest ewangelikalny chrzeœcijanin, t³um. Jan Muranty,
Fundacja Legatio, W³oc³awek 2008.

Luter, Marcin, O wolnoœci chrzeœcijañskiej, Wydawnictwo Znaki Czasu, War-
szawa 2008.



318

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Lutowska, Ma³gorzata, Powierzony klucz. Opowieœæ o niezwyk³ych losach pro-
testantów na Dolnym Œl¹sku, Wydawnictwo Ad Rem, Jelenia Góra 2008.

Mennonici na ¯u³awach. Ocalone dziedzictwo, red. Gra¿yna Szczeœniak, Iwona
Ziêtkiewicz, Muzeum Narodowe w Gdañsku, Gdañsk 2008.

Pawlas, Justyna, Z dziejów Parafii Ewangelickiej w Katowicach. Przewodnik
po wystawie, Wydawnictwo G³os ¯ycia, Muzeum Historii Katowic, Katowice
2008.

Pesch, Otto Hermann, Zrozumieæ Lutra, t³um. Andrzej Marniok, Krzysztof Ko-
walik, W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Poznañ 2008.

Polok, W³adys³aw, Geneza i wczesny rozwój adwentyzmu europejskiego, Wy-
dawnictwo Signa Temporis, Podkowa Leœna 2008.

Pytlik, W³adys³aw, W poszukiwaniu to¿samoœci czyli kocham wiêc jestem, Wy-
dawnictwo „G³os ¯ycia”, Katowice 2008.

Reformacja w powiecie w³oszczowskim. Materia³y z konferencji zorganizowa-
nej w ramach III Europejskich Dni Dziedzictwa pod has³em „Korzenie tradycji.
Od ojcowizny do ojczyzny” w dniu 12 wrzeœnia 2008 r., red. Rafa³ Pawe³ Paca-
nowski, W³oszczowskie Towarzystwo Historyczne, Starostwo Powiatowe we
W³oszczowie, W³oszczowa 2008.

Reszka, Benedykt, Ewangelicy na Gochach, BWM Studio, Borowy M³yn –
Rumia 2008.

Fritz Rienecker, Gerhard Maier, Leksykon biblijny, t³um., Danuta Irmiñska,
wyd. 2, seria: Prymasowska seria biblijna, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warsza-
wa 2008.

Rozmowy z ewangelikami na pocz¹tku wieku, red. Jan Szturc, Wydawnictwo
G³os ¯ycia, Katowice 2008.

Seweryn, Andrzej, Historia Koœcio³a Baptystycznego w Kêtrzynie w latach
1898-2008, Wydawnictwo Uczelniane Wy¿szego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego w Warszawie, Warszawa 2008.

Stegner, Tadeusz, Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych po-
staci, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2008.



319

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Stworzenie a ewolucja. Trzy ujêcia z perspektywy chrzeœcijañskiej, red. James
Porter Moreland, John Mark Reynolds, t³um. Dariusz Sagan, Wydawnictwo Cre-
do, Katowice 2008.

Sza³ygin, Jerzy, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi
£êczyckiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.

Szymeczek, J., Augsburski Koœció³ Ewangelicki w czechos³owackiej czêœci Œl¹-
ska Cieszyñskiego w latach 1945-1950, Cieszyn 2008.

Töppen, Max, Wierzenia mazurskie, t³um. Eugenia Piltzówna, seria: Maja Bi-
blioteka Mazurska t. 12, Oficyna Retman, D¹brówno 2008.

Tomaszewski, H. R., Baptyœci w Polsce w latach 1918-1958, Warszawa 2008.

2009

Burdziej, Stanis³aw, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium
socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, Zak³ad Wy-
dawniczy Nomos, Kraków 2009.

Burkhardt, Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617). Miêdzy
rewolucj¹ medialn¹ a prze³omem instytucjonalnym, t³um. Justyna Górny, Nie-
miecki Instytut Historyczny, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa
2009.

Cz³owiek z Noyon. O Janie Kalwinie na ³amach „Jednoty”, red. Ewa JóŸwiak,
Krzysztof Urban, Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego – Pismo
spo³eczno-religijne „Jednota”, Warszawa 2009.

Dola, Kazimierz, Studia nad pocz¹tkami reformacji protestanckiej na Œl¹sku,
seria: Ekumenizm i Integracja nr 19, Redakcja Wydawnictw Wydzia³u Teologicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

Dorosz, Krzysztof, Bóg i terror historii, Wydawnictwo Naukowe Semper,
2010.

Dzieje literatury mazurskiej, red. Grzegorz Jasiñski, Seria: Maja Biblioteka
Mazurska t. 14, Oficyna Retman, D¹brówno 2009.



320

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Estep, William R., Anabaptyœci, t³um. Konstanty Wiazowski, Wy¿sze Bapty-
styczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2009.

Guja, Jowita, Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha, Wydawnictwo
A, Kraków 2009.

Harasim, Miros³aw, Reformacja XVI wieku a wspó³czesny adwentyzm, Wydaw-
nictwo Znaki Czasu, Warszawa 2009.

Hryniewicz, Wac³aw, Karski, Karol, Paprocki, Henryk, Credo. Symbol naszej
wiary, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.

Jan Amos Komeñski i bracia czescy w 380. rocznicê przybycia do Leszna
(1628-2008). Materia³y wydane z okazji 380. rocznicy przybycia braci czeskich do
Leszna i 10-lecia powstania Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie,
red. Alojzy Konior, Leszczyñskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 2009.

Jelinek, Jadwiga, Erazm Gliczner 1535-1603, Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna, ¯nin 2009.

Kalwin, Jan, O zwierzchnoœci œwieckiej, porz¹dne, wed³ug sznuru Pisma œwiê-
tego opisanie. Zaraz o po¿ytkach i powinnoœciach urzêdu jej. Z ³aciñskiego na
polskie wiernie przet³umaczone, oprac. Wojciech Kriegseisen, Wydawnictwo Na-
ukowe Semper, Warszawa 2009.

Kolarzowski, Jerzy J., Idee praw jednostki w pismach braci polskich, Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Koœcio³y chrzeœcijañskie – same o sobie, Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Eku-
meniczne w Ustroniu, Ustroñ 2009.

Koœcio³y, polityka, historia. Ze studiów nad problemami mniejszoœci wyznanio-
wych w Polsce w XX i XXI wieku, red. Olgierd Kiec, Stefan Dudra, Wydawnictwo
Naukowe Semper, Warszawa 2009.

Kruk, Erwin, Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008, seria: Maja Biblioteka
Mazurska t. 16, Oficyna Retman, D¹brówno 2009.

Lubelczyk, Jakub, Wirydarz krzeœcijañski piêknie przyprawiony... Apoteka Du-
cha Œwiêtego, oprac. Katarzyna Meller, seria: Lubelska Biblioteka Staropolska t.
7, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2009.



321

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Luter, Marcin, Pisma etyczne, red. Marcin Hintz, Wydawnictwo Augustana,
Bielsko-Bia³a 2009.

Ma³³ek, Janusz, Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów Prus Ksi¹¿êcych,
Królewca i Mazur, seria: Moja Biblioteka Mazurska t. 15, Oficyna Retman, D¹-
brówno 2009.

McGrath, Alister E., Jan Kalwin. Studium kszta³towania kultury Zachodu,
t³um. Jerzy Wolak, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce, Wydawnic-
two Naukowe Semper, Warszawa 2009.

Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów, red. Ja-
ros³aw K³aczkow, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2009.

Prarat, Maciej, Gdzie Olêdrzy mieszkali. Z badañ nad drewnianymi zagroda-
mi na Nizinie Sartowicko-Nowskiej, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamie-
rowskiej-Pruefferowej, Toruñ 2009.

Prengowski, Marcin, Olendrzy w powiecie sochaczewskim, Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dzia³ania nad Bzur¹, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arka-
diusz Grzegorczyk, Sochaczew 2009.

Protestancka kultura s³owa, red. Zbigniew Pasek, Zak³ad Wydawniczy No-
mos, Kraków 2009.

Protestantyzm w Polsce na przestrzeni wieków, red. Piotr Go³dyn, Wydawnic-
two Rys, Poznañ 2009.

Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie
w XVIII wieku w 300. rocznicê konwencji w Altranstädt, red. Lucyna
Harc i Gabriela W¹s, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw
2009.

Séguenny, André, W poszukiwaniu prawdziwej wiary. Szkice z historii religii
XVI wieku: humanizm, reformacja, spirytualizm, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2009.

Sielicki, Krzysztof, Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu.
Systematyzacja zapisu biblijnych nazw w³asnych, seria: Prymasowska Seria Bi-
blijna t. 21, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2009.



322

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Spo³ecznoœæ ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej. Stu-
dia i materia³y, red. Jaros³aw K³aczkow, Instytut Technologii Eksploatacji –
Pañstwowy Instytut Badawczy, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Radom
2009.

Stott, John R. W., Chrzeœcijanin a problemy wspó³czesnego œwiata. Wybrane
zagadnienia moralno-etyczne, Wydawnictwo Credo, Katowice 2009.

Tokarczyk, Andrzej, Adwentyzm. Rzecz o koñcu œwiata. Ma³y s³ownik, Verbi-
num – Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów, Warszawa 2009.

Tomaszewski, Henryk Ryszard, Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny 1947-1987,
Warszawa 2009.

Tschirschnitz, Alfred, Kult Baala i Aszery w tekstach Starego Testamentu. Stu-
dium historyczno-teologiczne Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warsza-
wie, Warszawa 2009.

Uglorz, Marek J., Jezus Chrystus wczoraj i dziœ, ten sam i na wieki. Chrystolo-
giczne wyznanie Listu do Hebrajczyków, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna,
Warszawa 2009.

W drodze za Chrystusem. Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce mówi¹ o sobie,
red. Hanna Tranda, Miros³aw Patalon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

W nurcie myœli Jana Kalwina, red. Józef Budniak, Piotr Jaskó³a, Rajmund Po-
rada, seria: Ekumenizm i integracja t. 22, Redakcja Wydawnictw Wydzia³u Teolo-
gicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

Zieliñski, Ariel, W okolice schizmy. Spo³ecznoœci ewangelikalne wywodz¹ce siê
z katolickiego ruchu charyzmatycznego, Zak³ad Wydawniczy Nomos, Kraków
2009.

Zwyk³y niezwyk³y. Pamiêci ksiêdza Jerzego Stahla, red. Ewa Pokorska, Wy-
dawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009.

¯erañski, Marcin, Ewangelicy w Cieszynie. Przewodnik turystyczny, Pracownia
na Pastwiskach, Cieszyn 2009.

¯erañski, Marcin, Ewangelicy w Wêgrowie. Przewodnik turystyczny, Pracow-
nia na Pastwiskach, Cieszyn 2009.



323

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

2010

Beeke, Joel R., Pederson, Randall J., Purytanie. Biografie i dzie³a, Instytut Tol-
le Lege, Grand Rapids – Warszawa 2010.

Bobry Pana Boga. Zapomniany œwiat Olêdrów, red. Magdalena Furmanik-
Kowalska, Pawe³ Matwiejczuk, Pañstwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa
2010.

Bosch, David Jacobus, Oblicza misji chrzeœcijañskiej. Zmiana paradygmatu w
teologii misji, Wydawnictwo Credo, Katowice 2010.

Bóg jest mi³oœci¹. W 100-lecie urodzin ks. seniora Adama Wegerta, red. Tade-
usz Konik, Diecezja Cieszyñska Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Bielsko-
Bia³a 2010.

Dorosz, Krzysztof, Bóg i terror historii, Wydawnictwo Literackie Semper,
Warszawa 2010.

Dorosz, Krzysztof, Stanis³aw Obirek, Miêdzy wiar¹ a Koœcio³em. Listy o szu-
kaniu drogi, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.

Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskie-
mu w 70. urodziny, red. Marcin Hintz, Tadeusz J. Zieliñski, Chrzeœcijañska Aka-
demia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2010.

K³aczkow, Jaros³aw, Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu
(1826-2009), Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2010.

K³aczkow, Jaros³aw, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-
1975, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2010.

Kriegseisen, Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach pañstwo-koœció³ miê-
dzy reformacj¹ a oœwieceniem (Rzesza Niemiecka, Niderlandy Pó³nocne, Rzeczpo-
spolita polsko-litewska), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo
Naukowe Semper, Warszawa 2010.

Krysiak, Dominik, Ewangelicy w Miko³ajkach. Dzieje parafii ewangelicko-au-
gsburskiej w latach 1945-2007, seria: Moja Biblioteka Mazurska t. 18, Oficyna
Retman, D¹brówno 2010.



324

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Machul, Halina Maria, Ariañskim szlakiem po ziemi kieleckiej, seria: Kieleckie
mniej znane, Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2010.

Merecz, Robert, (Wspó³)odpowiedzialnoœæ Boga za bieg historii wed³ug Ksi¹g
Samuela i Królewskich, seria: Rozprawy i studia biblijne t. 37, Oficyna Wydawni-
cza Vocatio, Warszawa 2010.

Migda, Andrzej, Egzorcyzm pentekostalny. S³u¿ba uwolnienia w Koœcio³ach i
wspólnotach nurtu zielonoœwi¹tkowego w Polsce, Wydawnictwo Dobry Skarbiec,
Kraków 2010.

Pelikan, Jaroslav, Reformacja Koœcio³a i dogmatów (1300-1700), t³um. Marek
Król, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2010.

Przepisy prawne Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
Rada Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty
badawcze, red. Piotr Wilczek, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2010.

Seweryn, Andrzej, Dzieje Koœcio³a baptystycznego w Che³mie w latach 1910-
2010, Wydawnictwo Uczelniane Wy¿szego Baptystycznego Seminarium Teolo-
gicznego w Warszawie, Warszawa 2010.

Slawik, Jakub, Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu
Ksiêgi Hioba oraz mów Hioba, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa
2010.

S³ownik teologii œw. Paw³a, red. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel
G. Reid, t³um. Laura Canghelaris i in., seria: Prymasowska seria biblijna, Oficyna
Wydawnicza Vacatio, Warszawa 2010.

Stêpkowski, Dariusz, Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnia-
nego w¹tku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleier-
machera, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010.

Uglorz, Marek J., Ekologiczne w¹tki w biblijnej historii zbawienia, seria: Bi-
blioteka teologiczna Augustany t. 1, Bielsko-Bia³a 2010.

Waluœ, Monika, Spiritus sanctificator. Cz³owiek wobec Ducha Œwiêtego wed³ug
ksi¹g wyznaniowych luteranizmu (1529-1537), seria: Jeden Pan, jedna wiara. Stu-



325

POLSKA PROTESTANCKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

dia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL t. 18, Wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.

Weber, Max, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, t³um. Jan Miziñski, Wy-
dawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.

W³adze Polski Ludowej a mniejszoœciowe zwi¹zki wyznaniowe, red. Tadeusz J.
Zieliñski, seria: Rozprawy i materia³y Wy¿szego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego w Warszawie t. 3, Wy¿sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne
w Warszawie – Wydawnictwo Credo, Warszawa – Katowice 2010.

Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoœwi¹tko-
wego, red. El¿bieta Bednarz, Romuald Tomaszewski, Warszawskie Seminarium
Teologiczne, Warszawa 2010.

Wspólnota Anglikañska a ekumenia. Wokó³ konstytucji apostolskiej „Anglica-
norum coetibus” Benedykta XVI, red. Tadeusz Ka³u¿ny, Zdzis³aw Kijas, seria: Bi-
blioteka Ekumenii i Dialogu t. 33, Kraków 2010.

¯erañski, Marcin, Ewangelicy w Wiœle. Przewodnik turystyczny, Pracownia na
Pastwiskach, Cieszyn 2010.

Tadeusz J. Zieliñski



326

W£ADYS£AW NOWAKBISKUP ZDZIS£AW TRANDA

RECENZJE

Ks. Leon Siwecki
ECCLESIA UNIVERSALIS – ECCLESIA
LOCALIS
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EKLEZJOLOGII W£OSKIEJ
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
2008,  549 s.

We wspó³czesnej dyskusji teologicznej czêsto pojawia siê zagadnienie relacji
pomiêdzy lokaln¹ wspólnot¹ wyznawców Chrystusa a Koœcio³em uniwersalnym,
czyli powszechnym. Chyba jednak jeszcze czêœciej ten problem pojawia siê „na
dole”, w parafialnej spo³ecznoœci, budz¹c szereg kontrowersji i wiele emocji.

Nawet w ramach jednej wspólnoty eklezjalnej: katolickiej, prawos³awnej czy
protestanckiej, spotykamy siê z tak wielk¹ ró¿norodnoœci¹ lokalnych tradycji, ob-
rzêdów i rytów, tak¿e charyzmatów i tym samym stanów, ¿e czêsto trudno jest nie
tylko zwyk³emu wierz¹cemu ogarn¹æ, co jest tym powszechnym wymiarem ¿ycia
Koœcio³a. Teologowie raczej podkreœlaj¹, ¿e bogactwo ¿ycia koœcielnego jest w³a-
œnie form¹ pe³ni katolicyzmu w pierwotnym, staro¿ytnym sensie tego s³owa. Jed-
nak¿e w tych dyskusjach akademickich, jak te¿ i popularnych brakuje czêsto eku-
menicznego a nade wszystko „ch³odnego”, naukowego, analitycznego spojrzenia.
Ten brak na polskim rynku wydawniczym wype³nia monografia rzymskokatolic-
kiego duchownego, kap³ana Diecezji Sandomierskiej a zarazem pracownika na-
ukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw³a II, ks. Leona Si-
weckiego (ur. 1967). Autor odwo³uje siê do mniej znanej polskiemu czytelnikowi
perspektywy, jak¹ jest w³oska debata na temat relacji pomiêdzy lokalnym a po-
wszechnym wymiarem Koœcio³a, jednak owa lokalizacja problemu, czyni nawet
samo zagadnienie bardziej uniwersalnym.

Ksi¹¿ka Ecclesia universalis – Ecclesia localis. Teologiczne relacje w poso-
borowej eklezjologii w³oskiej podejmuje problem wa¿ny i aktualny, zarówno
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punktu widzenia Koœcio³a rzymskokatolickiego, jak te¿ debaty ekumenicznej.
Jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ teologicznych znajduj¹cych siê dziœ w
centrum chrzeœcijañskiej teologii jest w³aœnie problem rozumienia Koœcio³a. Jest
to problem, jak ju¿ zaznaczyliœmy, nie tylko natury teoretycznej, ale te¿ i prak-
tycznej. Obydwa te aspekty zosta³y przez ks. Siweckiego podjête i poddane na-
le¿ytej analizie.

Problem badawczy zostaje ukazany w bardzo obszernym Wstêpie (s. 15-50),
który ma charakter stricte metodologiczny. Autor pracy podkreœla we Wstêpie, ¿e
zagadnienie relacji pomiêdzy Koœcio³em powszechnym a lokalnym stanowi jedno
z najwa¿niejszych zagadnieñ we wspó³czesnej teologii katolickiej. Problem ba-
dawczy zostaje okreœlony jednoznacznie: W jakiej wzajemnej relacji, w jakich
wzajemnych odniesieniach w p³aszczyŸnie teologicznej znajduj¹ siê Koœció³ po-
wszechny i Koœció³ lokalny (s. 35).

 Precyzyjnie zostaje wyznaczona cezura czasowa, jak¹ stanowi teologia Soboru
Watykañskiego II. Autor ograniczy³ te¿ analizowany przedmiot badañ do obszaru
teologii w³oskiej. Jest to du¿e zawê¿enie, ale metodologicznie uprawomocnione,
analiza ca³ej europejskiej eklezjologii posoborowej przekracza mo¿liwoœci rzetel-
nego omówienia w jednej rozprawie lub czyni³aby takow¹ analizê pobie¿n¹. Od-
wo³anie siê zaœ tylko do polskiej debaty, nie pozwoli³oby na ukazanie zagadnienia
w szerszej perspektywie czy wrêcz mog³oby mieæ charakter prowincjonalny. Au-
tor przedstawia ju¿ we Wstêpie stan dyskusji w obszarze przed- i posoborowej
eklezjologii rzymskokatolickiej, przy tym jasno okreœla przyjêty sposób rozwi¹za-
nia problemu postawionego w tytule rozprawy.

Rozprawa ks. Siweckiego sk³ada siê ze Wstêpu, 7 rozdzia³ów merytorycznych
oraz Zakoñczenia zatytu³owanego: W Perspektywie dalszej dyskusji. Ca³oœæ do-
pe³nia Wykaz skrótów oraz Bibliografia. Pracê zamykaj¹: streszczenia w jêzyku
w³oskim i angielskim oraz indeks osobowy, który w du¿ym stopniu u³atwia lektu-
rê i ma te¿ wartoœæ poznawcz¹.

Omawiana ksi¹¿ka stanowi rozprawê habilitacyjn¹, która zosta³a przed³o¿ona
w KUL a nastêpnie pozytywnie przyjêta w kolokwium habilitacyjnym.

Sam fakt, ¿e mamy do czynienia z dobr¹ rozpraw¹ habilitacyjn¹, sprawia, ¿e
ksi¹¿ka bardzo œciœle trzyma siê wymogów rzetelnej pracy naukowej. Tym samym
zachowane s¹ w³aœciwe proporcje, rozdzia³y s¹ zbli¿onej wielkoœci i, co nale¿y
podkreœliæ, ka¿dy koñczy siê d³u¿szym podsumowaniem, bêd¹cym zarazem zesta-
wieniem wyników badawczych i przejœciem do nastêpnej partii materia³u. Tezy
przedstawione w pracy maj¹ charakter komplementarny, tak¿e interesuj¹ce jest
zakoñczenie pracy, formu³uj¹ce, co nale¿y uznaæ za bardzo istotny walor pracy,
wnioski natury praktycznej.

Metoda pracy zostaje okreœlona, nie jak to zwykle bywa w podobnych anali-
zach jako historyczno-systematyczna, lecz zostaje nazwana mianem analizy doko-
nanej wed³ug pewnego klucza w aspekcie logiczno-systematycznym (s. 46).
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Od strony formalnej rozprawa legitymuje siê metodologiczn¹ poprawnoœci¹.
Problem badawczy, cel, obrana metoda i struktura rozprawy zostaj¹ wyraŸnie i ja-
sno sprecyzowane we Wstêpie. Autor konsekwentnie realizuje sformu³owane tam
cele badawcze na kartach nastêpuj¹cych po sobie w logicznym porz¹dku rozdzia-
³ów. Studium ks. Siweckiego oparte jest na bardzo rozleg³ej literaturze obcojê-
zycznej a dok³adnie w³oskiej, w mniejszym zakresie odwo³uje siê do polskiej lite-
ratury przedmiotu, co wynika z przyjêtego obszaru badañ.

Bibliografia zawiera kilkaset nieponumerowanych pozycji. Zestawienie zosta³o
podzielone na nastêpuj¹ce dzia³y: 1.Literatura Ÿród³owa, 2. Dokumenty Koœcio³a,
3. Literatura pomocnicza. Podzia³ ten jest oparty na dobrych racjach. Praca odwo-
³uje siê do najnowszych opracowañ w³oskich teologów, jest wiêc prac¹ typu up to
date. Równie¿ zestaw przypisów za³¹cznikowych dokumentuj¹cych, jak te¿ ko-
mentuj¹cych, sporz¹dzano starannie i poprawnie, miejscami przypisy s¹ jednak
zbyt przeci¹¿one. Autor pos³uguje siê dobrym jêzykiem, choæ miejscami wystê-
puj¹ w tekœcie pojêcia, które mo¿na zast¹piæ s³ownictwem polskim. Mnie osobi-
œcie razi termin „faktor”, który w ca³ym tekœcie zamieni³bym na „czynnik”.

Pewn¹ nieœcis³oœci¹ metodologiczn¹ jest umieszczenie w tekœcie pracy, na jed-
nej liœcie teologów katolickich wraz z autorami ewangelickimi, jako teologami
posoborowymi. Skoro Autor wpisuje siê w dyskusjê o charakterze ekumenicz-
nym, to nale¿a³oby teologów innych tradycji konfesyjnych w³aœciwie wyodrêbniæ.
Gdy omawia siê rzymskokatolick¹ teologiê posoborow¹, nale¿a³oby zaznaczyæ, ¿e
tak¿e w teologii ewangelickiej podobne rozstrzygniêcia eklezjologiczne by³y w
danym okresie formu³owane.

Tytu³y poszczególnych rozdzia³ów zawieraj¹ s³owo – klucz: „perspektywa”,
poprzez który to termin okreœla siê, z jakiej to w³aœnie „perspektywy” bêdzie w
danym rozdziale omawiana relacja Koœció³ uniwersalny – Koœció³ lokalny.

W pierwszym rozdziale merytorycznym oznaczonym jako I. (Eklezjologiczne
t³o dyskusji, s. 51-98), omawia siê przede wszystkim zagadnienia natury histo-
rycznej. Rozdzia³ ten przedstawia myœl eklezjologiczn¹ okresu przedsoborowego,
wskazuj¹c na przemiany w eklezjologii katolickiej, w tym w sposób szczególny
w³oskiej, w ostatnich 100 latach. Zmiana paradygmatu ujêta zostaje w okreœleniu:
od eklezjologii societas perfecta do eklezjologii communio (s. 74). Rozdzia³ I. od-
nosi siê w interpretacji terminu communio do perspektywy biblijnej (I.2.2.1.), na-
stêpnie do nauczania Vaticanum II oraz dyskusji w teologii posoborowej. Wnio-
skiem z rozdzia³u I. jest teza o odnowie eklezjologicznej, która doprowadzi³a do
przejœcia od eklezjologii o dominuj¹cych elementach hierarchiczno-jurydycznych
do eklezjologii o charakterze misteryjno-sakramentalnym.

Autor w bardzo obszernym rozdziale II. (W perspektywie istotnych aspektów, s.
99-170) omawia podstawy biblijne, teologiczne fundamenty idei communio, pryn-
cypia Koœcio³a lokalnego i na koñcu jeszcze raz nastêpuje wyjaœnienie terminów.
Rozdzia³ ten zawiera pewne powtórzenia tez zawartych ju¿ we Wstêpie i rozdziale
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I. Zw³aszcza opracowanie z zakresu biblistyki, w zbyt ma³ym stopniu odwo³uje
siê do dzie³ klasycznych czy zapisów s³ownikowych, jak pomija najnowsze opra-
cowania egzegetyczne, korzystaj¹c g³ównie z tez odnalezionych w pracach w³o-
skich dogmatyków. Autor w odniesieniu do niektórych pojêæ u¿ywa pisowni ory-
ginalnej greckiej, w odniesieniu do innych stosuje tylko transkrypcjê (s. 102). Ter-
miny hebrajskie wystêpuj¹ jedynie w transkrypcji. Tê partiê ksi¹¿ki nale¿y oceniæ
najs³abiej.

Rozdzia³ III: W perspektywie formu³ eklezjologicznych (s. 171-244) koncentru-
je siê na analizie trzech formu³ eklezjologicznych: 1. Communio Ecclesiarum, 2.
in quibus et ex quibus, 3. Perychoreza eklezjologiczna. Rozdzia³ ten omawia miê-
dzy innymi dokument: Deklaracja o jedynoœci i powszechnoœci zbawczej Jezusa
Chrystusa i Koœcio³a „Dominus Iesus” z roku 2000, który wywo³a³ tak wiele na-
piêæ i nieporozumieñ w œrodowiskach ekumenicznych. Autor, niestety, jedynie re-
lacjonuje treœæ tego Dokumentu, nie komentuj¹c zawartych tam rozstrzygniêæ, sta-
ra siê wyjaœniæ treœæ terminu „wspólnoty koœcielne” (s. 191), nie próbuje równie¿
odnieœæ siê do krytyki, z jak¹ spotka³ siê Dominus Iesus po stronie protestanckiej.

Perychoreza eklezjologiczna nawi¹zuje do trynitologii, a dok³adnie do nauki o
przenikaniu siê osób Bo¿ych. Przez ks. Siweckiego formu³a ta zostaje przeniesio-
na na grunt eklezjologiczny jako „wzajemna wewnêtrznoœæ” (s. 227). Zagadnienie
eklezjologii trynitarnej zostaje jedynie zasygnalizowane przez Autora, który odsy-
³a nas w przypisie 253 na s. 237 do ca³ego szeregu pozycji, które nie zostaj¹ w
najmniejszym nawet stopniu omówione w dalszych partiach ksi¹¿ki. To wielka
szkoda, bo ta tzw. eklezjologia trynitarna, tak bliska pojmowaniu protestanckie-
mu, jawi³a siê jako bardzo interesuj¹ca i rozwojowa partia rozprawy. W tym za-
kresie Autora odwo³uje siê w³aœciwie tylko do jednego autora, jakim jest Bruno
Forte. Wynik badañ stanowi teza: Koœció³ jest nie tyko dzie³em Trójcy, lecz zosta³
uformowany na obraz Boga Trójjedynego (s. 243).

Kolejny rozdzia³ oznaczony jako IV. zatytu³owany jest: W perspektywie kato-
lickoœci (s. 245-284). Ta partia ksi¹¿ki omawia aspekt powszechnoœci, czyli kato-
lickoœci Koœcio³a. Katolickoœæ zostaje ujêta jako dar, powo³anie i zadanie. Autor
omawia naukê soborow¹ w tym zakresie, jak te¿ ca³oœciowo ujmuje wypowiedzi
Magisterium ecclesiae sformu³owane po obradach Vaticanum II. Podrozdzia³ IV.2
naœwietla pojmowanie katolickoœci w empirycznym wymiarze Koœcio³a po-
wszechnego i lokalnego. W katolickim wymiarze wspólnoty lokalnej, Autor uwy-
pukla trzy wymiary: ekumeniczny, misyjny i antropologiczny (s. 260). W ksi¹¿ce
czêsto spotykamy siê z pos³ugiwaniem siê terminem ekumenizm w kontekœcie ka-
tolickoœci Koœcio³a, lecz pojêcie to nigdzie nie zostaje wyjaœnione ani zdefiniowa-
ne i tym samym nie do koñca wiadomo, co autor rozumie pisz¹c, ¿e ekumenizm i
misja s¹ priorytetowymi wyzwaniami dla wspó³czesnego Koœcio³a (s. 270). Dziwi
a wrêcz razi, u¿ywanie przez Autora w odniesieniu do Koœcio³a prawos³awnego
terminu ortodoksyjny (przypis 102 na s. 102), gdy¿ w jêzyku polskim s³owo to ma
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inny desygnat ni¿ w niemieckim czy w³oskim. Rozdzia³ koñczy siê podsumowa-
niem, które wskazuje, ¿e w Koœciele lokalnym wystêpuje pe³nia tego, co nazywa-
my Ekklesia tou Theou.

Perspektywê uprzednioœci ontyczno-czasowej omawia rozdzia³ V (s. 285-332).
Autor stwierdza, za R. Sobañskim i H. Legrandem, ¿e pytanie o priorytet jednego
z Koœcio³ów (lokalnego czy uniwersalnego) jest rzecz¹ zbyteczn¹ (s. 285), gdy¿
pomiêdzy nimi zachodzi jednoœæ i ró¿norodnoœæ zarazem. Rozdzia³ ten omawia
szczegó³owo List Kongregacji Nauki Wiary Communionis notio oraz list La Chie-
sa come comunione. Rozdzia³ ten ma charakter wybitnie analityczny, w podroz-
dziale 2. autor siêga do koncepcji z ró¿nych obszarów jêzykowych – to jedyny
tego typu wy³om metodologiczny w ca³ej pracy. W rozdziale tym, w dalszej partii,
omówiona zosta³ polemika z pocz¹tku XXI wieku pomiêdzy J. Ratzingerem a W.
Kasperem. W zakoñczeniu ks. Siwecki podkreœla potrzebê wzmocnienia wymiaru
pneumato-hagijnego Koœcio³a.

Aspekt sakramentalny, ze szczególny akcentem na komuniê œwiêt¹ w sposób
ca³oœciowy omawia rozdzia³ VI: W perspektywie eucharystycznej (s. 333-374).
Rozdzia³ ten móg³by, po pewnym rozbudowaniu, stanowiæ samodzieln¹, bardzo
dojrza³¹ monografiê systematyczn¹. Punktem wyjœcia rozwa¿añ jest encyklika Ec-
clesia de Eucharistia Jana Paw³a II z roku 2003. Autor w swych analizach podkre-
œla znaczenie ¿ycia sakramentalnego zarówno dla Koœcio³a powszechnego, jak i
lokalnego. Podkreœliæ nale¿y rzetelne odwo³anie siê do teologii eucharystycznej
Koœcio³ów wschodnich, w którym to krêgu po raz pierwszy u¿yto tego terminu
eklezjologicznego. Nauczanie Koœcio³a rzymskokatolickiego zosta³o naœwietlone
poprzez analizê eucharystycznej teologii soborowej oraz omówionych ju¿ w po-
przednim rozdziale dokumentów koœcielnych. Zestawieniem wyników badañ jest
teza: Misterium Koœcio³a najdoskonalej urzeczywistnia siê na p³aszczyŸnie sakra-
mentalnej w lokalnym zgromadzeniu eucharystycznym (s. 374).

Stosunkowo krótki rozdzia³ VII (W perspektywie struktury hierarchicznej, s.
375-424), podejmuje analizê g³ównego paradygmatu przedsoborowego. Autor
doœæ pobie¿nie omawia rozumienie urzêdu apostolskiego w Biblii a nastêpnie w
nauczaniu Koœcio³a, w tym partykularnie w Vaticanum II. Kolejny problem ba-
dawczy poddany analizie w omawianej przez nas pracy, to kr¹g problemowy bi-
skup-kolegium. Rozwa¿ania koñczy teza: Koœció³ lokalny w komunii z najwy¿sz¹
w³adz¹: Papie¿em i kolegium biskupów stanowi ekspresjê Koœcio³a powszechnego
i urzeczywistnia w sobie skutecznie zbawcze przes³anie (s. 424).

W obszernym zakoñczeniu pracy zatytu³owanym: Zakoñczenie – w perspekty-
wie dalszej dyskusji (s. 425-460) Autor podkreœla, ¿e jego opracowanie chce byæ
g³osem w dyskusji a nie zamkniêciem, czy jej ostatecznym podsumowaniem. W
Zakoñczeniu ks. Siwecki jeszcze raz przywo³uje tezy bêd¹ce wynikiem badañ
przeprowadzonych w poszczególnych rozdzia³ach (pkt. 1-9). Dobrem w³asnym
Zakoñczenia jest podrozdzia³ 10.: Z perspektywy pastoralnej, który wskazuje na
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jeszcze jeden wymiar egzystencji Koœcio³a powszechnego i lokalnego. Autor pod-
kreœla jeszcze raz, ¿e w³oska teologia posoborowa d¹¿y³a do przesuniêcia œrodka
ciê¿koœci w eklezjologii na Koœcio³y lokalne (s. 460). Jest to wniosek koñcowy
wynikaj¹cy z przeprowadzonych badañ. Wniosek praktyczny wskazuje na zacho-
wanie w³aœciwej proporcji miêdzy uniwersalnoœci¹ i lokalnoœci¹ Koœcio³a.

 Praca koñczy siê, podobnie jak wiele artyku³ów ks. Siweckiego cytatem, tym
razem z ksi¹¿ki A. Möhlera. Szkoda, ¿e ostatnie zdanie nie nale¿a³o do Autora
rozprawy.

Od strony treœciowej trzeba doceniæ, ¿e w poszczególnych rozdzia³ach Autor
bardzo szczegó³owo przedstawia wyniki przeprowadzonych badañ.

Postawiæ trzeba w tym miejscu pytanie, czy omawiana ksi¹¿ka stanowi znacz¹-
cy wk³ad w rozwój eklezjologii chrzeœcijañskiej? Ks. Siwecki dokona³ bardzo rze-
telnej analizy dyskusji, jaka toczy³a siê we w³oskiej eklezjologii na przestrzeni
ostatnich kilkudziesiêciu lat. Ukaza³ g³ówne koncepcje eklezjologiczne funkcjo-
nuj¹ce we wspó³czesnej debacie teologicznej po stronie rzymskokatolickiej. Praca
stanowi wiêc doskona³y materia³ wyjœciowy do podjêcia studiów dyscyplinarnych
na temat relacji pomiêdzy lokaln¹ wspólnot¹ chrzeœcijan a Koœcio³em uniwersal-
nym, powszechnym. Autor sformu³owa³ kilka postulatów natury ekumenicznej,
jednak w niewystarczaj¹cym stopniu odniós³ siê do zagadnienia: wspólnoty lokal-
ne o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej i ich przynale¿noœæ do Koœcio³a po-
wszechnego. To w³aœnie na dole, w sytuacji spotkania konkretnych parafii konfe-
syjnych tworzy siê prawdziwa ekumenia i próba budowania wspólnego, uniwer-
salnego œwiadectwa chrzeœcijañskiego wobec zeœwiecczonego œwiata. Tego
aspektu relacji chrzeœcijan i ich wspólnoty do coraz bardziej zeœwiecczonej kultu-
ry globalnej w tej ksi¹¿ce nie odnajdziemy.

Bez w¹tpienia, ksi¹¿ka Leona Siweckiego stanowi wa¿ny wk³ad w dyskusjê na
temat znaczenia terminu „powszechnoœæ” Koœcio³a. Dobrze by by³o tej dyskusji
nadaæ ekumeniczn¹ dynamikê.

Bp Marcin Hintz
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Randall Balmer
ENCYCLOPEDIA OF EVANGELICALISM
Wyd. 2, Baylor University Press,
Waco Texas 2004, 781 s.

Spod pióra jednego autora wysz³a monograficzna encyklopedia jednego z bar-
dziej frapuj¹cych fenomenów wspó³czesnego chrzeœcijañstwa czyli ewangelikali-
zmu. Twórc¹ tej pracy jest Randall Balmer (ur. 1954), profesor Uniwersytetu Co-
lumbia w Nowym Jorku oraz tamtejszego Union Theological Seminary, teolog i
historyk Koœcio³a, jeden ze wspó³redaktorów wp³ywowego czasopisma „Christia-
nity Today”, zwi¹zany z Wolnym Koœcio³em Ewangelikalnym (Evangelical Free
Church) w USA. Wymienione kwalifikacje da³y mu odpowiedni¹ legitymacjê do
realizacji ambitnego projektu ukazania w formie leksykograficznej z³o¿onego zja-
wiska religijno-kulturowego, zrodzonego w œwiecie anglosaskim, lecz po ponad
dwu i pó³wieczu istnienia obecnego we wszystkich czêœciach globu. Przedsiê-
wziêcie R. Balmera mo¿na uznaæ za udane, o czym œwiadczy nie tylko wznowie-
nie tego dzie³a w rozszerzonej postaci, ale przede wszystkim jego jakoœæ meryto-
ryczna.

Zakres tematyczny encyklopedii zosta³ zakrojony bardzo szeroko. Ma ona bo-
wiem ukazywaæ nie tylko rzeczywistoœæ religijn¹ (w tym teologiczn¹) ewangeli-
kalizmu, ale tak¿e kulturê (subkulturê) przezeñ wytworzon¹. Ponadto zasiêg geo-
graficzny ukazywanego zjawiska nie zosta³ ograniczony do jednego obszaru, a
zw³aszcza do centralnego jego oœrodka, którym bez w¹tpienia s¹ Stany Zjedno-
czone. Zreszt¹ miêdzynarodowy profil przedmiotu opracowania nie przedstawia
siê zadawalaj¹co, czego œwiadomoœæ mia³ ju¿ sam autor, który w przedmowie do
swego dzie³a s³usznie wyzna³, i¿ zaprezentowane treœci koncentruj¹ siê na zagad-
nieniach amerykañskich (s. VII). Trudno wszak¿e R. Balmera za to powa¿nie wi-
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niæ, gdy¿ naukowa analiza ewangelikalizmu innego ni¿ anglosaski i zachodnioeu-
ropejski jest wci¹¿ bardzo wyrywkowa. Autorom pragn¹cym przygotowaæ synte-
tyczne has³a leksykograficzne brakuje zatem opracowañ cz¹stkowych, na których
mogliby siê oprzeæ. Najwiêksze zmiany jeœli idzie o fachowe badanie omawianej
problematyki zachodz¹ w odniesieniu do Ameryki £aciñskiej, co zdaje siê wyni-
kaæ z dynamicznego rozwoju tamtejszego ewangelikalizmu (g³ównie pentekostali-
zmu), który budzi ¿ywe zainteresowanie œwiata naukowego. Przyk³adowo – we-
d³ug Agencji Reuters – liczba ewangelikanów w Brazylii wzros³a od 1980 r. trzy-
krotnie i wynosi³a w 2000 r. 26 milionów wiernych (15 % ca³ej populacji kraju).

Silnym atutem encyklopedii Balmera jest ró¿norodnoœæ i rozleg³oœæ meryto-
ryczna hase³. Nie zawiera ona jedynie wystêpuj¹cych w licznych tematycznych
leksykonach ewangelikalnych prezentacji pojêæ teologicznych oraz teologów i
dzia³aczy religijnych tej tradycji, ale tak¿e przedstawienia denominacji ewangeli-
kalnych oraz zwi¹zanych z tym pr¹dem religijnym organizacji miêdzykoœcielnych
i parakoœcielnych, instytucji edukacyjnych i lobbystycznych, œrodowisk politycz-
nych i ich reprezentantów, kluczowych wydarzeñ historycznych oraz konkretnych
przejawów ewangelikalnej kultury / subkultury religijnej i zjawisk stanowi¹cych
jej otoczenie. Zw³aszcza kilka ostatnich wymienionych elementów przes¹dza no-
watorski charakter omawianego dzie³a. Autor odwo³uj¹c siê do powsta³ych w
ostatnich dwóch – trzech dekadach licznych naukowych, erudycyjnych studiów
empirii (g³ównie amerykañskiego) ewangelikalizmu dostarczy³ czytelnikom zwiê-
z³ej prezentacji tych zjawisk.

W grupie hase³ z obszaru œciœle teologicznego wyró¿niæ trzeba przede wszyst-
kim pojêcia teologiczne i biogramy teologów. Znajdziemy tu prezentacje termi-
nów z ró¿nych dyscyplin teologicznych jak dogmatyka, etyka, liturgika czy pasto-
ralistyka, wspólnych dla ca³ej teologii chrzeœcijañskiej (np. Adoration, Apostasy,
Baptism, Catechesis, Eschatology, Grace, Lord’s Supper, Mercy, Original sin, Re-
pentance, Salvation, Sanctification, Satan, Second Coming), ale tak¿e specyficzne
dla ewangelikalizmu lub jego niektórych segmentów (np. Abstinence, Born Again,
Camp Meeting, Conversion, Creationism, End Times, Eternal Security, Inerrancy,
Intelligent Design, Millennium, Rapture, Repentance, Revival, Sola Scriptura,
Speaking in Tonques, Watchnight Service). W tym ostatnim obszarze dziwi brak
hase³ poœwiêconych kluczowemu dla ewangelikanów pojêciu nowego narodzenia
(New Birth) wzglêdnie odrodzenia (Regenaration). Istotne s¹ artyku³y o donio-
s³ych nurtach wyznaniowych, pobo¿noœciowych i teologicznych, zarówno stano-
wi¹cych jego czêœæ (np. Arminianism, Calvinism, Fundamentalism, Holiness Mo-
vement, House Churches, Jesus Movement, Messianic Judaism, Millenarianism,
Neoevangelicalism, Pentecostalism, Plymouth Brethren, Princeton Theology, Pro-
sperity Theology, Reconstructionism), le¿¹cych u jego Ÿróde³ (np. Pietism, Metho-
dism), wywodz¹cych siê zeñ (np. Adventism, Catholic Charismatic Renewal), jak i
wp³ywaj¹cych nañ z zewn¹trz (np. Liberalism, Modernism, Neoorthodoxy, Social
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Gospel), choæ mog¹cym mieæ w nim niekiedy swe korzenie. W szeregu przypad-
ków trudno jednoznacznie zakwalifikowaæ je do jednej z wymienionych kategorii
(np. Adventism, Anabaptism, zielonoœwi¹tkowa Third Wave). Poœród szeroko za-
krojonych tekstów tego typu za bardzo trafne uznaæ nale¿y has³o Evangelicalism,
którego s³aboœci¹ jest jednak to, i¿ ogranicza siê do sceny amerykañskiej. W ra-
mach poszczególnych trajektorii tematycznych autor nie jest konsekwentny. Przy-
k³adowo zamieszczaj¹c artyku³y o tradycjach konfesyjnych donios³ych dla ewan-
gelikalizmu poœwiêca je metodyzmowi, anabaptyzmowi i pentekostalizowi, pomi-
ja zaœ baptyzm i prezbiterianizm.

Liczne w ksi¹¿ce biogramy dotycz¹ zarówno wybitnych akademickich teolo-
gów oraz intelektualistów ewangelikalnych (np. F. F. Bruce, S. Grenz, C. F. H.
Henry, J. Gresham Machen, G. M. Marsden, A. Mohler, R. Mouw, M. Noll, H. J.
Ockenga, T. C. Oden, J. I. Packer, C. H. Pinnock, A. C. Plantinga, F. A. Schaeffer,
R. C. Sproul, J. R. W. Stott, W. H. G. Thomas, C. Van Til, J. H. Yoder), jak i o
wiele wa¿niejszych w ewangelikalizmie wiod¹cych kaznodziejów, duszpasterzy i
innych wp³ywowych dzia³aczy (np. F. Asbury, I. Backus, W. Carey, J. N. Darby, J.
Edwards, B. Graham, M. Lloyd-Jones, Mother Angelica, J. Newton, H. Venn, C.
Wesley, J. Wesley, E. G. White, G. Whitefield, W. Wilberforce, N. Zinzendorf).
Wœród pominiêtych teologów wskazaæ trzeba zw³aszcza Donalda E. Bloescha i
Alistera E. McGratha (s³usznie jednak nie uwzglêdniono s³ynnych baptystów:
Martina Luthera Kinga i Waltera Rauschenbuscha, których nie sposób uznaæ za
ewangelikanów). Dobrze siê sta³o, ¿e autor encyklopedii ewangelikalizmu nie
wprowadzi³ na tê listê Marcina Lutra, co uczynili autorzy stosunkowo niedawno
wydanego Biographical Dictionary of Evangelicals (red. T. Larsen, D. Bebbing-
ton, M. A. Noll, Leicester – Downers Grove Ill. 2003). Zabieg taki by³by zbyt
myl¹cy, gdy¿ sugerowa³by, i¿ XVI-wieczny reformator jest reprezentantem ewan-
gelikalizmu, choæ niew¹tpliwie jego myœl znacz¹co nañ oddzia³ywa³a. Wœród po-
staci, którym R. Balmer poœwiêci³ odrêbne has³a s¹ jednak osoby, które choæ do-
nios³e dla ewangelikalnych chrzeœcijan nie s¹ przedstawicielami tego œrodowiska
(np. C. S. Lewis, Matka Angelica, E. G. White). Zamieszczenie takich biogramów
mo¿e byæ odbierane jako wprowadzaj¹ce w b³¹d. Znacznie lepszym sposobem
uwzglêdnienia ich na ³amach tego rodzaju opracowania, bez przypisywania im
niew³aœciwego statusu, jest opis ich roli w has³ach przekrojowych (np. Lewisa
mo¿na wskazaæ w tekœcie na temat apologetyki ewangelikalnej, zaœ Ellen White w
artykule o adwentyzmie, w którym zreszt¹ wspólnota ta okreœlana jest jako dla
ewangelikanów kontrowersyjna). Has³a biograficzne pozwalaj¹ ustaliæ przyjêt¹
przez autora cezurê pocz¹tków omawianego zjawiska – najstarsze ukazane postaci
urodzi³y siê w pierwszej po³owie XVII wieku, jak np. Theodorus Frelinghuysen
(1691-1747), Salomon Stoddard (1643-1729) czy Roger Williams (1603-1683).
Ich przynale¿noœæ do ewangelikalizmu – tak jak siê go dzisiaj pojmuje – jest dys-
kusyjna. Wymienionych duchownych, podobnie jak inne postaci ¿yj¹ce przed po-
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³ow¹ XVIII stulecia, nale¿y jednak raczej okreœliæ mianem prekursorów tego pr¹-
du religijnego. Zauwa¿my przy tym, ¿e tworzywo historyczne zosta³o w encyklo-
pedii nale¿ycie dowartoœciowane, czego jednym z wyrazów jest opisanie w odrêb-
nych has³ach prze³omowych wydarzeñ z dziejów ewangelikalizmu (np. Amster-
dam 2000, Great Disappointment, Lausanne Covenant, Scopes Trial). Na
odnotowanie zas³uguje tak¿e uwzglêdnienie w omawianym tomie dzia³aczy poli-
tycznych zwi¹zanych z amerykañskim ewangelikalizmem (np. J. Ashcroft, G. W.
Bush, J. Carter, R. Reagan, R. Reed, J. Sekulow, P. Weyrich) przy czym s¹ to
g³ównie osobistoœci z prze³omu XX i XXI wieku. Ich charakterystykê uzupe³niaj¹
has³a omawiaj¹ce wa¿ne zjawiska polityczne USA – z ró¿nych stron politycznego
spektrum – anga¿uj¹ce ewangelikanów (np. Ku Klux Klan, Religious Right, Sojo-
urners Community). Omawiaj¹c w¹tek biograficzny warto te¿ zauwa¿yæ, i¿ pre-
zentuj¹c postaci kontrowersyjnych teleewangelistów i innych religijnych showme-
nów z ewangelikalnego krêgu, przypominaj¹cych w  niejednym aspekcie swego
stylu dzia³ania o. Tadeusza Rydzyka, a nawet posuwaj¹cy siê dalej (np. Bonnke,
Cerullo, Copeland, Falwell, Hinn, Robertson, Swaggart), autor zasadniczo ograni-
cza siê do prezentacji faktów dotycz¹cych ich kariery.

Po¿yteczna jest ujêta leksykograficznie prezentacja rodziny denominacji ewan-
gelikalnych USA, w ca³ym ich konfesyjnym zró¿nicowaniu (w tym mniej znane w
Polsce: np. American Indian Evangelical Church, Bible Presbyterian Church,
Christian Reformed Church of America, Christian and Missionary Alliance,
Church of the Nazarene, Cumberland Presbyterian Church, Evangelical Church of
North America, Evangelical Congregational Church, Evangelical Covenant
Church, Evangelical Mennonite Church, Lutheran Church – Missouri Synod,
Presbyterian Church in America, Reformed Episcopal Church, Reformed Presby-
terian Church of North America, Universal Fellowship of Metropolitan Communi-
ty Churches, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod). Obok nich wymieniæ trzeba
istnienie hase³ dotycz¹cych innych ewangelikalnych instytucji koœcielnych, miê-
dzykoœcielnych i pozakoœcielnych: do pierwszych zaliczaj¹ siê przede wszystkim
uczelnie, do drugich federacje Koœcio³ów (jak np. World Evangelical Fellowship),
do trzecich zaœ przeró¿ne zwi¹zki i zak³ady oparte na ewangelikalnych zasadach
(np. American Bible Society, American Center for Law and Justice, Athletes in
Action, Evangelical Council for Financial Accountability, Evangelical Theologi-
cal Society, Jews for Jesus, Presbyterians United for Biblical Concerns, Religious
Education Association czy nawet Fellowship of Christian Magicians!).

Osoby bardziej zainteresowane teologiczn¹ i pobo¿noœciow¹ specyfik¹ ewan-
gelikalizmu z du¿ym zainteresowaniem powinny powitaæ czêœci encyklopedii po-
œwiêcone praktyce religijnej tego¿ krêgu, a zw³aszcza jej elementom posiadaj¹-
cym charakter religijnoœci ludowej („folk religion”). Autor wyjaœnia znaczenie
pojêæ rzadko omawianych w œrodowiskach nieewangelikalnych jak „³awa pokutu-
j¹cych” (Anxious bench), „flaga chrzeœcijañska” (Christian flag), „uœcisk d³oni”
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(Handshake), „werset ¿ycia” (Life verse), „ponowne oddanie ¿ycia Bogu” (Rede-
dication), „modlitwa grzesznika” (Sinners’ Prayer), „sk³adanie œwiadectwa” (Wit-
nessing) czy ujêty w formie skrótowca slogan „Co by Jezus uczyni³?” (WWJD).
Terminy te okreœlaj¹ konkretne zachowania i pojêcia bêd¹ce czêœci¹ postawy reli-
gijnej przynajmniej czêœci ewangelikanów anglosaskich. Autor nie zapomnia³ o
przedstawieniu roli muzyki w duchowoœci ewangelikalnej, zw³aszcza muzyki Go-
spel i muzyki country. Wypowiedzi na ten temat s¹ wzbogacone biogramami wy-
bitnych artystów uprawiaj¹cych popularn¹ wœród ewangelikalnów sztukê mu-
zyczn¹ (np. Johnny Cash, Bob Dylan, Amy Grant, Elvis Presley, Cliff Richard,
Michael W. Smith) a tak¿e prezentacj¹ nurtów czy przedsiêwziêæ muzycznych
(Contemporary Christian Music, Z Music) i zespo³ów muzycznych (np. Bride,
Petra, Stryper, Whiteheart).

Omawiana publikacja zdaje siê byæ dzie³em bez precedensu. Obszerny, ale nie
przeci¹¿ony tom, oferuje bogat¹ i zobiektywizowan¹ informacjê przygotowan¹
(przy pomocy kilku asystentów) przez jednego kompetentnego autora. Choæ nie
jest wolny od wad, które w naturalny sposób zdarzaj¹ siê w tego rodzaju pionier-
skich i powa¿nych przedsiêwziêciach (poza wczeœniej wskazanymi niedostatkami
wska¿my inne pomniejsze, jak b³¹d w dacie urodzenia Billy Grahama, brak bi-
bliografii przy istotnych has³ach jak np. Messianic Judaism czy zaburzenie typo-
graficzne na s. 224), to jednak mo¿e dobrze s³u¿yæ jako ³atwe w u¿yciu wprowa-
dzenie w zjawisko ewangelikalizmu. Dlatego z przekonaniem mo¿na poleciæ en-
cyklopediê R. Balmera jako wartoœciowe uzupe³nienie zbiorów bibliotek
teologicznych, religioznawczych, historycznych, politologicznych i amerykani-
stycznych.

Tadeusz J. Zieliñski


