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DO CZYTELNIKÓW

Bieżącym zeszytem wkraczamy w czwarty rok naszej działalności. 
Pragniemy wyrazić nadzieję, że w tym roku uda nam się nadrobić osta
tecznie opóźnienia w ukazywaniu się naszego kwartalnika, opóźnienia 
spowodowane powszechnie znanymi trudnościami poligraficznymi.

Numer otwierają interesujące rozważania wokół historii i znacze
nia „bazy dogmatycznej” Światowej Rady Kościołów pióra Willema A. 
Visser’t Hoofta, pierwszego wieloletniego sekretarza generalnego Rady, 
a ostatnio — jej prezydenta honorowego. Jest to jedna z ostatnich pu
blikacji tego wybitnego ekumenisty, który zmarł na początku lipca 
1985 r. przeżywszy 85 lat. Jego życiu i dziełu poświęcamy osobny arty
kuł w dziale „Sylwetki ekumenistów” .

Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym ruchu ekumenicznym 
dokumentami najbardziej dyskutowanymi są teksty Komisji „Wiara i 
Ustrój” ŚRK w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” , 
przyjęte w Limie w  1982 r. Redakcja nasza od samego początku zdawa
ła sobie sprawę ze znaczenia tych dokumentów, toteż już w pierwszych 
numerach kwartalnika (1— 3 z 1983) ukazał się ich polski przekład, a w 
kilku następnych —  większe lub mniejsze publikacje poświęcone histo
rii powstania, istocie i przebiegowi procesu recepcji dokumentów z 
Limy. W  bieżącym numerze o dokumentach tych wypowiadają się, czę
ściowo krytycznie, dwaj teologowie prawosławni — polski i rosyjski. 
Obie te publikacje oraz zamieszczone w dziale „Sprawozdania i doku
menty” tezy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego odnośnie dokumen
tów z Limy, zasługują na dokładne przestudiowanie.

W  sierpniu 1985 r. odbyło się w Stavanger (Norwegia) posiedzenie 
plenarne Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK. Podczas obrad poświęcono 
wiele uwagi przebiegowi procesu recepcji dokumentów z Limy. Śpra- 
wozdanie z obrad napisał dla nas teolog prawosławny Mikołaj Kozłow
ski, który jest członkiem naszego kolegium redakcyjnego. Przy okazji 
pragniemy mu pogratulować wejścia w skład 120-osobowej Komisji 
„Wiara i Ustrój” , tego najbardziej reprezentatywnego gremium teolo
gów z całego świata.

W  lipcu 1985 r. obradowało w  Pradze VI Ogólnochrześcijańskie 
Zgromadzenie Pokojowe —  najwyższy organ Chrześcijańskiej Konferen
cji Pokojowej. W spotkaniu tym uczestniczyła także delegacja z Polski 
reprezentująca Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Stowarzyszenie Katolików 
„Pax” i Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. W numerze zamie
szczamy sprawozdanie z obrad, uchwalone w  Pradze orędzie do Kościo
łów oraz tekst referatu teologa protestanckiego z RFN, prof. Waltera Krę
ćka, poświęcony zadaniom pokojowym Kościołów chrześcijańskich. Przy 
okazji pragniemy poinformować, że w ramach „Biblioteki ekumenicznej” 
ukaże się osobny tomik zawierający dokumentację VIOZP.



W 1985 r. przypadała 1100 rocznica śmierci św. Metodego, który 
wraz z bratem swoim św. Cyrylem jest zaliczany do pierwszych aposto
łów Słowian. W Polsce i za granicą odbyło się z tej okazji wiele uroczy
stości religijnych, sympozjów i seminariów naukowych oraz spotkań, 
które były okazją do refleksji nad znaczeniem życia i dzieła obu misjo
narzy dla współczesnego chrześcijaństwa. W następnym numerze spró
bujemy podsumować Rok Metodiański, w bieżącym natomiast zamiesz
czamy okolicznościową encyklikę papieża Jana Pawła II „Slavorum 
apostoli” i list pasterski Episkopatu Polski na jubileusz św. Metodego.

Wśród Kościołów i chrześcijan wzrasta dzisiaj nie tylko zaintereso
wanie dialogiem z przedstawicielami innych tradycji chrześcijańskich, 
lecz także z reprezentantami wielkich światowych religii niechrześci
jańskich. Uwzględniając ten fakt zamieściliśmy w poprzednim numerze 
dwa dokumenty watykańskie dotyczące tej problematyki. Obecnie kon
tynuujemy ten wątek publikując przemówienie papieża Jana Pawła II 
na temat wiary chrześcijańskiej i religii niechrześcijańskich oraz jego 
przemówienie do młodych muzułmanów, wygłoszone podczas wizyty w 
Maroku. Także w przyszłości będziemy chcieli ogłaszać na naszych ła
mach ważne dokumenty z dziedziny dialogu z przedstawicielami in
nych religii, zwłaszcza z reprezentantami judaizmu i islamu.

Świadkowie Jehowy to społeczność religijna dosyć rozpowszech
niona w naszym kraju, co nie oznacza bynajmniej, że na ich temat dys
ponujemy kompetentnymi informacjami. Paweł Kalinowski miał okaz
ję uczestniczenia w Zjeździe Świadków Jehowy, który odbył się w sier
pniu 1985 r. w Warszawie. Snuje on na kanwie tego wydarzenia rozwa
żania wokół specyfiki wyznaniowej jehowitów.

W dziale „Sylwetki ekumenistów” prezentujemy trzy postacie: 
wspomnianego już wcześniej W.A. Visser’t Hoofta; kard. Franza Kóni- 
ga, człowieka zasłużonego szczególnie w dziedzinie dialogu z chrześci
jaństwem wschodnim i prezbitera Michała Stankiewicza, przedwcześ
nie zmarłego wieloletniego przewodniczącego Rady Naczelnej Polskie
go Kościoła Chrześcijan Baptystów, jednego z tych, którzy swój ekume
nizm realizują w codziennych kontaktach międzyludzkich.

Numer zamykamy, jak zwykle kroniką, przeglądem prasy, biblio
grafią i recenzjami. Ponadto publikujemy list Czytelniczki, która kory
guje pewne zbyt optymistycznie sformułowane stwierdzenia zawarte w 
cyklu naszych artykułów „Ekumenizm na wyższych uczelniach chrze
ścijańskich w Polsce” . Byłoby dobrze, gdyby ten list stał się zaczynem 
dyskusji wokół poruszonych w nim problemów.



A R T Y K U Ł Y

WILLEM A. VISSER’T HOOFT

HISTORIA I ZNACZENIE „BAZY DOGMATYCZNEJ” 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Czy od zapracowanych przywódców Kościołów i działaczy ekumenicznych dnia dzi
siejszego możemy oczekiwać zainteresowania tą historią? Redaktor „The Ecumenical Re
view” uważa, że tak, a ja jestem zdania, że ma rację. Bo dzieje stopniowego dopracowy
wania „bazy dogmatycznej” Światowej Rady Kościołów są dokumentacją rosnącej świa
domości tej organizacji i jej misji i każde nowe pokolenie musi zadać sobie pytanie, czego 
mogłoby się nauczyć z tego procesu duchowego dla własnego zrozumienia istoty i misji 
Rady w dzisiejszych czasach.

Początki

Historia ta zaczyna się w roku 1910. Biskup Charles Brent z Ko
ścioła Episkopalnego (Anglikańskiego) w USA powrócił właśnie ze 
Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu głęboko poruszony 
wspaniałym poczuciem wspólnoty, jakie panowało na tym spotkaniu. 
Lecz uczestnicy spotkania w  Edynburgu celowo unikali kwestii jedno
ści doktrynalnej. Brent był zdania, że dla dobra zadań misyjnych i pro
fetycznych jest rzeczą pilną i konieczną, aby Kościoły przezwyciężyły 
swój podział i działały na rzecz widzialnej jedności. Tak więc skłonił on 
swój Kościół, by zaprosił inne Kościoły do udziału w Światowej Konfe
rencji do Spraw Wiary i Ustroju. Propozycja zwołania takiej konferen
cji wyszła od księdza W.T. Manninga (późniejszego biskupa Nowego 
Jorku) i została jednogłośnie przyjęta przez Zjazd Generalny Protestan
ckiego Kościoła Episkopalnego w Cincinnati. Zgodnie z rezolucją po
wziętą na tym zjeździe, wszystkie społeczności chrześcijańskie z całego 
świata, które wyznają Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela 
winny zostać zaproszone na tę konferencję.

Często mówiono, że takie sformułowanie zostało przyjęte, ponie
waż już wtedy było ono powszechnie znane jako „baza dogmatyczna” 
Światowej Organizacji Chrześcijańskich Związków Młodych Mężczyzn 
(YMCA), przyjęta w  Paryżu w 1855 roku i określane jako „baza pary
ska” . Jednakże nie jest to takie pewne, bo kiedy listownie zapytałem bi
skupa Manninga o tę sprawę, powiedział, że nie był on wówczas świa
dom istnienia bazy dogmatycznej YMCA. Nie udzielił też żadnch dal
szych wyjaśnień, ale nie jest też wykluczone, że miał wtedy na myśli 
tekst Listu do Tytusa (2, 13).

Co naprawdę mieli na myśli owi ojcowie Ruchu Wiara i Ustrój,



12 WILLEM A. VISSER'T HOOFT

przyjmując właśnie tę bazę dogmatyczną? Najbardziej jasną wydaje się 
być odpowiedź udzielona przez Roberta Gardinera, prawnika z Bosto
nu, który 14 ostatnich lat swego życia i całą swoją niespożytą energię 

. poświęcił jednemu celowi —  wprowadzaniu „Wiary i Ustroju” w  świa
domość chrześcijan. Gardiner podkreślał pozytywne znaczenie bazy 
dogmatycznej. Ważne było dla niego nie to, co rozdziela, lecz to, co łą
czy Kościoły, które mają wziąć udział w  przygotowywanej konferencji. 
W 1919 r., w liście do dr. Friedricha Siegmunda Schultzego, napisał, że 
koncepcja jedności chrześcijańskiej, reprezentowana przez tych, którzy 
przyjmują fakt Wcielenia, musi być całkiem odmienna od koncepcji 
tych, dla których nasz Pan jest jedynie wielkim przywódcą religijnym. 
Wszystkie, z niewielkimi wyjątkami, Kościoły, zaproszone do udziału w 
Światowych Konferencjach do Spraw Wiary i Ustroju w Lozannie 
(1927) i Edynburgu (1937) wyraziły zgodę na to, by w  przyszłości spoty
kać się w  oparciu o tę bazę.

Wspólnota Kościołów

W rok po światowych konferencjach, na których postanowiono 
utworzyć Światową Radę Kościołów, konferencja przywódców Kościo
łów odbyła się w  Utrechcie w  celu ustalenia ogólnych zarysów konsty
tucji nowej Rady. Więcej czasu poświęcono omówieniu pierwszego ar
tykułu konstytucji, który miał określić istotę Rady, niż któremukolwiek 
z innych artykułów. Nie było rzeczą trudną dojść do porozumienia w 
kwestii pierwszych słów: Światowa Rada Kościołów jest społecznością 
Kościołów...,gdyż słowo „społeczność” miało już ustalone miejsce w 
terminologii ruchu ekumenicznego. W  roku 1920 Patriarchat Ekumeni
czny podjął inicjatywę, aby Kościołom Chrystusa, gdziekolwiek się 
znajdują,zaproponować stworzenie „koinonii” Kościołów. W pierw
szym tłumaczeniu tego planu posłużono się terminem „liga Kościołów” 
(właśnie rozpoczynała działalność Liga Narodów). Jednakże opis koi
nonii w encyklice konstantynopolitańskiej, a szczególnie cytaty z No
wego Testamentu wyjaśniły, że chodziło tutaj o coś więcej niż o porozu
mienie czysto utylitarne. Kościoły zostały powołane do tego, by iść jak 
najdalej realizując na przekór różnicom, ową wyjątkową społeczność 
opisaną w  Dziejach Apostolskich (2:42).

Arcybiskup Sóderblom gorąco poparł propozycję Konstantynopola 
i użył terminu „koinonia” jako greckiego określenia dla ruchu „Życie i 
Dzieło” (Life and Work). Tak więc gdy przywódcy Kościołów w Utre
chcie określili Światową Radę Kościołów jako społeczność Kościołów, 
to tym samym wyrazili przekonanie, które uznali za wspaniałą prawdę, 
lecz także za obowiązek nie do uniknięcia, jako coś co William Tempie 
wyraził w następujących słowach: Istota Kościoła wymaga, by manife
stował on przed światem jedność w Chrystusie tych wszystkich, którzy 
w Niego wierzą. Nie możemy udawać, że jedność wśród chrześcijan jest 
większa niż jest, ale winniśmy nad nią pracować, bo je j istnienie jest już 
faktem dokonanym.

Tak więc społeczność, o której mówi Nowy Testament, jest udzia
łem we wspólnej przyczynie. Czy Światowa Rada Kościołów w tym 
kształcie, w  jakim przedstawiła się Kościołom i światu nie powinna wy
powiadać się jasno o istocie i sensie owej przyczyny? Byli i tacy, którzy 
nie chcieli żadnego doktrynalnego wjrjaśnienia, lecz znaczna większość 
zgodziła się, że jest to konieczne po to, by wyeliminować możliwość po
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myłek dotyczących tego, co rozumiemy przez radę Kościołów. Ja sam 
pisząc do Oldhama, który zapytał mnie, czy ewentualnie zgodziłbym się 
zostać sekretarzem generalnym tej nowo utworzonej rady, stwierdzi
łem, że trudno, by mi było wyrazić zgodę, chyba żeby ta rada miała pro
stą lecz określoną „bazę dogmatyczną” , z której wynikałoby jasno, że 
jest to rzeczywiście rada Kościołów Chrystusa a nie po prostu federacja 
związków religijnych.

Wielu z nas odczuwało, że konflikt kościelny w Niemczech był wal
ką prowadzoną w  imieniu całego Kościoła Chrystusa i byliśmy głęboko 
poruszeni apelem Dietricha Bonhoeffera, skierowanym do oikoumene z 
pytaniem, czy ruch ekumeniczny rzeczywiście reprezentuje sprawę 
Chrystusa, czy też jest to ruch o charakterze utylitarnym. Pisał on: spo
tkania przedstawicieli Kościołów muszą być zawsze próbą wypełnienia 
głównego obowiązku, polegającego na ukazaniu istoty Kościoła i na oz
najmianiu całemu światu, że Jezus Chrystus jest Panem. Tak więc stało 
się jasne, że istniała potrzeba bazy dogmatycznej wyraźnie określającej 
wspólne nam wszystkim pojmowanie „raison d’Etre” Kościoła. Wszy
stkie praktycznie Kościoły uczestniczące w ruchu ekumenicznym spot
kały się do tego czasu dwukrotnie na Światowych Konferencjach do 
Spraw Wiary i Ustroju w oparciu o bazę dogmatyczną zaproponowaną 
w 1910 r. — wyznanie wiary w  naszego Pana Jezusa Chrystusa jako 
Boga i Zbawiciela. Ruch „Wiara i Ustrój” pragnął kontynuować swoją 
działalność w  oparciu o tę bazę, ale nie domagał się, aby zasada ta obo
wiązywała całą Światową Radę Kościołów. Nie wydawało się jednak 
nazbyt szczęśliwym rozwiązaniem przyjęcie jednej bazy dla „Wiary i 
Ustroju” , a innej dla Rady. Dlatego też pierwszy artykuł proponowanej 
konstytucji został przyjęty w następującej formie: Światowa Rada K o
ściołów jest społecznością Kościołów, uznającą naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, za Boga i Zbawiciela.

W „Memorandum wyjaśniającym” rozesłanym do Kościołów wraz 
z proponowaną konstytucją, arcybiskup William Tempie wypowiedział 
się na temat bazy dogmatycznej: Baza, jak pokazuje je j zwięzłość, jest 
afirmacją wiary Kościołów uczestniczących a nie testem z prawd wiary 
służącym osądzaniu Kościołów lub osób. Jest afirmacją Wcielenia i P o 
kuty.

W latach następnych sformułowanie bazy dogmatycznej doprowa
dziło do wielu dyskusji pośród teologów. Niektórzy z nich krytykowali 
ją jako zupełnie niewystarczającą z teologicznego punktu widzenia (na 
przykład Rudolf Bultmann). Ale spośród 147 Kościołów, które przyjęły 
zaproszenie do udziału w tworzeniu Światowej Rady Kościołów, jedy
nie kilka w odpowiedzi na zaproszenie odniosło się z rezerwą do propo
nowanej bazy.

Od Amsterdamu do New Delhi

Pierwsze zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w  Am
sterdamie w  1948 r. przyjęło bazę w formie zaproponowanej w Utre
chcie. Postanowiono, że te Kościoły, które życzyłyby sobie zmiany lub 
rozszerzenia bazy dogmatycznej, winny poinformować o tym Komitet 
Naczelny, ale dodano, że w swoich studiach nad bazą Komitet ten nie 
powinien przekroczyć ram zasady chrystologicznej zawartej w pierwo
tnym sformułowaniu bazy. Co rozumiano przez zasadę chrystologiczną 
zostało jasno określone w 1950 r., kiedy Komitet Naczelny na posiedzę-
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niu w  Toronto ogłosił Deklarację Eklezjologiczną „Kościół, Kościoły a 
Światowa Rada Kościołów” . Głosiło ono: Poprzez bazę dogmatyczną 
Światowej Rady Kościołów zachodzi uznanie podstawowego aktu, że 
Jezus Chrystus jest jedynym fundamentem i że nikt nie jest uprawniony 
do wprowadzenia innego fundamentu w Jego miejsce. Słowa te wyraża
ją przekonanie, że Panem Kościoła jest Bóg solidaryzujący się z nami, 
Bóg, który wciąż gromadzi dzieci swoje i sam buduje swój Kościół.

W  1954 r., Komitet Naczelny w sprawozdaniu złożonym Zgroma
dzeniu Ogólnemu w Evanston stwierdził, że propozycje, które dotych
czas wpłynęły, nie wydają się być w zgodzie z zasadą chrystologiczną 
ustaloną w  obecnej bazie dogmatycznej; czuł, że nie zachodzi potrzeba 
zmiany bazy. Mimo to Komitet Naczelny przedłożył Zgromadzeniu 
Ogólnemu „Oświadczenie dotyczące celu i funkcji bazy dogmatycznej” . 
Zgromadzenie przyjęło to oświadczenie. A  oto główne punkty tego 
oświadczenia:

Światowa Rada Kościołów nie jest nowym Kościołem i nie spełnia 
funkcji kościelnych. Pragnąc wyjaśnić czym jest, czym się zajmuje i kim 
są jej członkowie, przyjęła ona bazę dogmatyczną, która spełnia trzy 
funkcje. Po pierwsze określa istotę społeczności Kościołów zrzeszonych 
w Radzie. Kościoły wchodzą we wzajemne relacje, ponieważ istnieje je
dność w osobie i dziele ich Pana, jedność dana raz na zawsze. Po drugie, 
baza jest punktem orientacyjnym dla Rady, to znaczy stanowi ona kry
terium, według którego trzeba oceniać działalność Rady. Po trzecie, 
usiłuje ustalić zasięg społeczności, którą ŚRK próbuje zrealizować. 
Każdy Kościół musi więc poważnie rozważyć, czy chce uczestniczyć w 
społeczności mającej oparcie w  tej bazie dogmatycznej.

W okresie pomiędzy Zgromadzeniem Ogólnym w Evanston (1954) a 
Zgromadzeniem Ogólnym w New Delhi (1961), Komitet Naczelny oma
wiał wielokrotnie kwestię bazy dogmatycznej. Były propozycje włącze
nia do jej tekstu różnych doktryn chrześcijańskich, ale, jak słusznie 
zauważono, baza dogmatyczna to nie Credo i nie musi podawać wszyst
kich prawd wiary chrześcijańskiej. W konsekwencji jednak wyrażono 
zgodę na włączenie następujących trzech uzupełnień.

Trzy uzupełnienia

Po pierwsze, zamierzono dopisywać zwrot zgodnie z Pismem świę
tym, zaproponowany przez biskupa Berggrava w imieniu Kościoła La 
terańskiego Norwegii. Była to decyzja na czasie, ponieważ odkrywaliś
my właśnie, że Biblia, którą tak często traktowano jako pole bitwy po
między teologiami różnych Kościołów, mogłaby stać się platformą po
rozumienia, gdzie chrześcijanie rozpoznawaliby się jako członkowie je
dnej rodziny.

Następne uzupełnienie wiązało się z trynitarnym charakterem 
bazy. Wymóg jasnego odniesienia do Trójcy Świętej wyszedł głównie od 
Kościołów Wschodnich. Początkowo nie było jasne, w jaki sposób moż
na by rozszerzyć bazę o wymiar trynitamy. Jednakże podczas niezapo
mnianego śniadania w Leningradzie, w czasie wizyty przedstawicieli 
Światowej Rady Kościołów w ZSRR w 1959 r., uczestnicy reprezentują
cy rosyjski i grecki Kościół Prawosławny wyjaśnili, że nie oczekują, by 
baza zawierała opis Trójcy Świętej, lecz tylko, by swoją afirmację chry- 
stocentryczną wyrażała w kontekście trynitarnym. Tak więc wziąłem 
kartę śniadaniową i wypisałem na niej formułę doksologiczną: Ku
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chwale jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, co zostało zaak
ceptowane przez wszystkich obecnych.

Trzecie uzupełnienie było odniesieniem do wspólnego powołania 
Kościołów. Wniosło ono bardziej dynamiczny element do bazy dogma
tycznej. Kościoły nie spotykają się tylko po to, by cieszyć się istniejącą 
społecznością; spotykają się one jak pielgrzymi, którym przyświeca ten 
sam cel i którzy kroczą tą samą drogą. Są świadome faktu, że ich wspól
ne powołanie jest potężnym czynnikiem jedności; powołanie to wypeł
niają one właściwie tylko wówczas, gdy wypełniają je wspólnie.

Uwzględniając powyższe uzupełnienia Komitet Naczelny postano
wił zaproponować Zgromadzeniu Ogólnemu w New Delhi następujące 
sformułowanie: Światowa Rada Kościołów jest społecznością Kościo
łów, które —  zgodnie z Pismem Świętym — wyznają, że Pan Jezus 
Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego dążą wspólnie do wypeł
nienia tego, do czego są powołane, ku chwale jednego Boga, Ojca, Syna 
i Ducha Świętego.

Użycie słowa „wyznawać” zamiast słowa „uznawać” oznaczało 
wprowadzenie słowa oznaczającego zobowiązanie w miejsce słowa, 
które mogło być rozumiane w sposób czysto intelektualny. A  słowo 
„wyznawać” uzyskało nową konotację poprzez świadectwo, jakie Ko
ścioły wyznające złożyły w sytuacji w konflikcie z siłami totalitaryzmu.

Uzupełniona baza dogmatyczna

Zgromadzenie Ogólne poświęciło wiele czasu dyskusji nad uzupeł
nioną bazą dogmatyczną. Niektóre delegacje wypowiadały się o niej 
krytycznie, jednakże większość spośród biorących udział w  dyskusji 
opowiadało się za przyjęciem propozycji. Prof. Chrystian Baeta (Gha
na), przewodniczący Międzynarodowej Rady Misyjnej aż do czasu połą
czenia tej organizacji ze Światową Radą Kościołów, które nastąpiło na 
tym samym Zgromadzeniu Ogólnym, oznajmił, że odpowiedź rad człon
kowskich Międzynarodowej Rady Misyjnej wskazuje na szerokie a na
wet entuzjastyczne poparcie dla proponowanej zmiany. Rozpisano taj
ne głosowanie, które dało wynik pozytywny — 383 głosy za, — 36 prze
ciw, a 7 uczestników wstrzymało się od głosu. Arcybiskup Iakovos, któ
ry przewodniczył obradom, zakończył zebranie stwierdzeniem, że jest 
to moment historyczny w życiu Rady. Wersja bazy dogmatycznej, przy
jęta przez Zgromadzenie Ogólne w New Delhi, była dziełem w pełni 
ekumenicznym, bowiem składała się ona z elementów proponowanych 
przez przedstawicieli różnych tradycji. Rzeki z różnych rejonów spły
nęły do jednego jeziora. Nikt nie mógł powiedzieć, że baza dogmatycz
na została wymuszona przez którąkolwiek z grup Kościołów.

Jest rzeczą znamienną, że baza dogmatyczna odgrywała też pewną 
rolę w kształtowaniu postawy Kościoła Rzymskokatolickiego wobec 
ruchu ekumenicznego. W Dekrecie „O ekumenizmie” Światowa Rada 
Kościołów nie została wymieniona z nazwy, lecz są tam dwie przejrzy
ste aluzje do bazy dogmatycznej Rady. Pierwszą można znaleźć już we 
wstępie, który wyjaśnia dlaczego Kościół rzymskokatolicki musi okre
ślić swój stosunek do ekumenizmu. Mówi ona, że z natchnienia Ducha 
Świętego wyrósł ruch chrześcijan, który powołuje się na Boga w Trójcy 
Jedynego, wyznaje, że Jezus jest Bogiem i Zbawicielem oraz pragnie 
odnowić jedność Kościoła. Baza dogmatyczna Światowej Rady Kościo
łów jest tu potraktowana jako wyznanie reprezentatywne określające
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prawdziwy charakter ruchu ekumenicznego, z którym Kościół rzym
skokatolicki pragnie współpracować. W innym punkcie tego samego 
dekretu mówi się, że ponieważ istnieją znaczne różnice doktrynalne po
między Kościołem rzymskokatolickim a braćmi odłączonymi, którzy ja
wnie wyznają Jezusa Chrystusa jako Boga i Pana oraz jedynego Pośred
nika między Bogiem a ludźmi na chwałę Boga, Ojca, Syna i Ducha 
Świętego, przeto radością jest postrzegać, że ludzie ci skupiają się wo
kół Chrystusa jako ośrodka społeczności eklezjalnej. Wobec tego może
my powiedzieć, że chociaż Kościół rzymskokatolicki nie został człon
kiem Światowej Rady Kościołów, to jednak podziela on opinię, że punk
tem wyjścia i podstawą dialogu i współpracy pomiędzy Kościołami jest 
baza dogmatyczna Rady.

Jeżeli zapytamy teraz, jakie jest znaczenie bazy dogmatycznej 
Światowej Rady Kościołów, odpowiedź może być krótka. Bowiem mieś
ci się ona w  historii, którą próbowaliśmy tutaj naszkicować. Baza dog
matyczna jest stałym przypomnieniem prawdy, że jedność Kościoła jest 
osiągana nie poprzez wypracowywanie kompromisów, czy też rezygna
cję z własnego zdania dla jakiegoś wspólnego wyznania wiary, lecz je
dynie poprzez wspólne zawierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi, który 
odgrywa decydującą rolę w  tym dramacie. Nasza baza dogmatyczna 
mówi, że jedność Kościoła jest nade wszystko darem, który można 
otrzymać. Obecne sformułowanie bazy może ulec zmianie, jeśli takie 
będzie życzenie Kościołów członkowskich Rady. Jednakże musimy 
mieć nadzieję, że zawsze będzie wyrażało przekonanie, że Światowa 
Rada Kościołów jest za jednością, której autorem jest nasz Pan Jezus 
Chrystus.

Tłum. Anna Kliś

THE BASIS OF THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES: 
ITS HISTORY AND SIGNIFICANCE

(summary)

The Rev. Dr Willem A. Visser’t Hooft was General Secretary of the World Council of 
Churches from 1948 to 1966, and from 1968 its Honorary President. He died in July 1985. 
This article was first published in the quarterly of the WCC „The Ecumenical Review” 
(Vol. 37, No. 2, April 1985).

In his opinion, the story of the gradual elaboration of the Basis of the Council is the 
story of its increasing awareness of its own nature and mission, and every new generation 
must ask itself what it can learn from this spiritual process for its own understanding of 
the nature and mission of the Council in a new era. It is remarkable that the Basis also 
played a role in the elaboration of the new position of the Roman Catholic Church to
wards the ecumenical movement. In the decree „Unitatis Redintegratio” the World Coun
cil of Churches is not mentioned by name, but there are in it two clear allusions to the 
World Council Basis. We can, therefore, say that, although the Roman Catholic Church 
has not become a member of the World Council of Churches, it is in agreement with the 
WCC about the starting point and the foundation of the conversation and collaboration 
between the churches as defined in the World Council’s Basis. The Basis says that the uni
ty of the Church is essentially a gift to be received. The present formulation of the Basis 
may be changed, if that is the desire of the member churches of the Council. But we must 
hope that it w ill always proclaim that the World Council stands for unity of which our 
Lord Jesus Christ is the author.
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GESCHICHTE UND BEDEUTUNG DER BASIS 
DES ÖKUMENISCHEN RATES DER KIRCHEN

(Zusammenfassung)

Dr. Willem A. Visser’t Hooft war Generalsekretär des Ökumenischen Rates der K ir
chen in den Jahren 1948— 1966, und seit 1968 sein Ehrenpräsident. Er starb im Juli 1985. 
Dieser Artikel erschien zuerst in der Quartalszeitschrift des ÖRK „The Ecumenical Re
view” (Vol. 37, Nr 2, April 1985).

Seiner Meinung nach ist die Geschichte der stufenweisen Erarbeitung der Basis des 
ÖRK eine Dokumentation des wachsenden Bewusstseins dieser Organisation und ihrer 
Mission, und jede neue Generation muss sich die Frage stellen, was sie aus diesem geisti
gen Prozess lernen kann, um selbst das Wesen und die Mission des Rates in der heutigen 
Zeit zu verstehen. Es ist charakteristisch, dass die Basis auch eine gewisse Rolle bei der 
Bildung der Haltung der Römischkatholischen Kirche zur ökumenischen Bewegung ges
pielt hat. Im Dekret des Vaticanum II. „Über den Ökumenismus” ist sie zwar nicht na
mentlich erwähnt worden, aber zwei erkennbare Anspielungen auf die Basis sind dort en
thalten. Daher können wir sagen, dass, wenn auch die Römischkatholische Kirche nicht 
Mitglied des ÖRK geworden ist, sie jedoch die Meinung teilt, dass Ausgangspunkt und 
Grundlage des Dialogs und der Zusemmenarbeit zwischen den Kirchen die Basis des Ra
tes ist. Die Basis sagt, dass die Einheit der Kirche vor allem eine Gabe ist, die man erhal
ten kann. Die jetzige Formulierung der Basis kann geändert werden, wenn die Mitglieds
kirchen dies wünschen. Aber wir müssen hoffen, dass sie immer die Überzeugung aus
drückt, dass der Ökumenische Rat der Kirchen für die Einheit ist, deren Autor unser Herr 
Jesus Christus ist.



HENRYK PAPROCKI

PRAWOSŁAWNY PUNKT WIDZENIA NA DOKUMENTY 
W SPRAWIE „CHRZTU, EUCHARYSTII I URZĘDU

DUCHOWNEGO”

Podczas Konferencji Komisji „Wiara i Ustrój” , która odbyła się w 
styczniu 1982 roku w Limie (Peru), przyjęto trzy dokumenty, zatytuło
wane „Chrzest —  Eucharystia — Urząd duchowny” oraz formularz L i
turgii eucharystycznej, zwany potocznie „Liturgią z Lim y” . Dokumen
ty te są owocem procesu pięćdziesięcioletnich poszukiwań. Proces ten 
miał charakter „soborowy” , gdyż uczestniczyli w  nim nie tylko teologo
wie reprezentujący poszczególne Kościoły, ale także same Kościoły, po
przez nadsyłanie swoich krytycznych uwag na różnych etapach pracy 
nad trzema dokumentami. Tekst był opracowywany bez pośpiechu w 
okresie ostatnich piętnastu lat i towarzyszyły temu liczne konsultacje 
prowadzone na różnych płaszczyznach. Od początku jednak dawał się 
zauważyć pewien rozdźwięk między oczekiwaniami Komisji „Wiara i 
Ustrój” a postawą Kościołów członkowskich. Odpowiedzi na teksty uz
godnień przygotowywanych przez Komisję napływały od różnych in
stytucji, na przykład od synodów biskupów (Kościoły prawosławne), 
wydziałów teologicznych (Kościoły protestanckie), natomiast rzadko 
cały Kościół zajmował się dyskutowaniem treści tych dokumentów. Je
dyny wyjątek stanowi tutaj Kościół waldensów, gdzie dyskusja toczyła 
się w każdej parafii. Intencją Komisji „Wiara i Ustrój” jest jednak to, 
żeby Kościoły zaczęły naprawdę żyć sobą, gdyż consensus nie jest jedy
nie wynikiem rozmów doktrynalnych, ale wyrazem życia Chrystusem. 
Consensus winien odzwierciedlać się w kulcie i w pracy duszpaster
skiej. Dokumenty z Limy otwierają nową fazę w  historii ruchu ekume
nicznego. Po wiekach podziału i wrogości chrześcijanie wspólnie dys
kutują nad podstawowymi problemami doktrynalnymi, jakimi są 
Chrzest, Eucharystia i Urząd duchowny. To właśnie powoduje, że są 
one znaczącymi dokumentami ekumenicznymi.

Z drugiej jednak strony „BEM” sam w  sobie jest świadectwem po
działu chrześcijaństwa. Największą zbieżność doktrynalną udało się 
uzyskać w kwestiach dotyczących chrztu. Dokumenty o Eucharystii i o 
Urzędzie duchownym są odbiciem podziału. Dlatego też w żadnym wy
padku nie można jeszcze powiedzieć, że upoważniają one do wspólnego 
celebrowania Eucharystii. Każdy Kościół wypracował w ciągu wieków 
swoje własne podejście do problematyki Eucharystii i Urzędu w Ko
ściele, czyli do kapłaństwa. Różnorodność ta nie została przezwyciężona, 
a nawet została pogłębiona, gdyż w ostatnich latach niektóre Kościoły
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zaczęły ordynować kobiety, co stało się powodem nowej kontrowersji. 
Znalazła ona swoje odbicie w dokumencie „Urząd duchowny” . Tym, co 
najbardziej dzieli chrześcijan, jest ciągle eklezjologia i wynikająca z 
niej kwestia Urzędu duchownego. Linia podziału przebiega wyraźnie 
pomiędzy grupą Kościołów „katolickich” (prawosławni, rzymskokato- 
licy, anglikanie, starokatolicy, chrześcijanie przedchalcedońscy i nie
którzy luteranie) i Kościołów wolnych. Podział ten jest ciągle „nieule
czalną chorobą” ekumenizmu. Jedność w wierze wyklucza bowiem 
wszelki kompromis, zakłada natomiast wspólne uznanie. Po wielu la
tach prac i po ogłoszeniu trzech dokumentów, Kościoły zjednoczone na 
bazie jedności we wspólnym chrzcie, tworzą dwa wyraźne bloki, dość 
sobie dalekie.

Najważniejszym jednak problemem stojącym przed Kościołami jest 
nie dyskusja nad już przyjętymi dokumentami, ale ich recepcja. Czy 
taka recepcja ma miejsce? Publikacja tekstów nie jest jeszcze recepcją, 
jak również dyskusje prowadzone w elitarnych grupach. Recepcja jest 
zadaniem stojącym przed całym Kościołem. Nie sądzę, że możemy mó
wić, iż proces taki dokonuje się w jakimkolwiek Kościele. Kościoły są 
bowiem, parafrazując powiedzenie jednego z prawosławnych hierar
chów, więźniami swoich własnych tradycji. Próbę przełamania takiej 
postawy stanowi Liturgia z Limy. Jest to forma praktycznego przeła
mywania zastarzałych i obiegowych poglądów, jakże często opartych 
na niezbyt dobrych wzorach starych podręczników teologicznych, uwa
żanych za swoiste „resume” całości autentycznej i jedynej doktryny. 
Otóż Liturgia z Limy łączy w sobie elementy wielu tradycji, zarówno 
zachodnich jak i wschodnich, sięgając zasadniczo do tradycji starożyt
nych. Połączenie jednak wielości tradycji jest bardzo harmonijne i L i
turgia ta sprawia wrażenie jednej organicznej całości. Przełamuje ona 
zarazem dotychczasową linię podziału, przebiegającą właśnie poprzez 
Eucharystię. W różnoraki sposób poszczególne Kościoły uczestniczą w 
tej Liturgii, a jednak w niej uczestniczą. Jest to zaś ważny fakt, ponie
waż Liturgia z Limy odzwierciedla stan zgody doktrynalnej, osiągniętej 
w dokumentach „Chrzest — Eucharystia — Urząd duchowny” . Jest też 
świadectwem, że Chrystus — Życie świata, jest Jedynym Panem Koś
ciołów, który sprawuje swoje eschatologiczne rządy nie tylko nad 
chrześcijaństwem, ale nad wszystkimi ludźmi i nad każdym człowie
kiem, ponieważ jest „światłością świata” i pociąga wszystkich ku sobie 
poprzez krzyż, który jest znakiem pojednania.

W  tym też duchu dokument „Urząd duchowny” , aczkolwiek wyra
źnie mówi o różnicach w rozumieniu Kościoła, urzędu i święceń (ordy
nacji), akceptuje przede wszystkim fakt powołania całego Ludu Bożego 
i podaje zasadniczy zarys możliwości wzajemnego uznania urzędów du
chownych. Jest to wyjście ku przyszłości, a nie zatrzymanie się na do
tychczasowym poziomie podziału. Również pozytywny wykład nauki o 
Eucharystii, a nie tylko podkreślanie różnic, można zauważyć w doku
mencie „Eucharystia” .

Dokumenty z Limy zawierają znaczące zbieżności teologiczne, któ
re teolodzy biorący udział w pracach tej komisji, świadomie rozpoznali 
i sformułowali. Jedynie ci, którzy wiedzą, jak bardzo Kościoły różnią 
się w doktrynie i praktyce Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego, 
mogą ocenić w pełni znaczenie osiągniętej zgody. Dokumenty są zbudo
wane w ten sposób, że zasadniczy tekst wskazuje na poważne zbieżno
ści teologiczne, natomiast dołączone do niego komentarze wskazują
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albo na przezwyciężenie różnic historycznych, albo też na te punkty 
kontrowersyjne, w których nie osiągnięto jeszcze pojednania.

Jakie będą losy dokumentów z Limy? Komisja „Wiara i Ustrój” za
prezentowała Kościołom tekst z Limy, prosząc równocześnie o jak naj
większe zaangażowanie Ludu Bożego na wszystkich poziomach życia 
Kościoła w proces duchowej recepcji tego tekstu, co będzie widomą oz
naką ich ekumenicznego zaangażowania, a także prosząc o nadesłanie 
oficjalnych odpowiedzi na sam tekst, opracowanych na najwyższym 
szczeblu władzy każdego Kościoła. Odpowiedzi te mają wykazać, do ja
kiego stopnia Kościół może rozpoznać w tym tekście wiarę kształtowa
ną na przestrzeni wieków, jakie wnioski praktyczne może wyciągnąć z 
tych tekstów Kościół dla dialogu z innymi Kościołami oraz dla swojego 
życia wewnątrzkościelnego, a także jakie sugestie może poczynić dla 
dalszej pracy Komisji „Wiara i Ustrój” .

Jest to ważki problem, który niewątpliwie znajdzie swoje odbicie w 
dalszych pracach Komisji „Wiara i Ustrój” , tym razem dotyczących 
kwestii „wiary apostolskiej” . Trudno jest też jednoznacznie powie
dzieć, jakie odpowiedzi nadeślą poszczególne Kościoły. Kościół prawo
sławny organizuje w dniach od 11 do 18 czerwca 1985 roku sympozjum 
teologiczne panprawosławne, dotyczące dokumentów „Chrzest — Eu
charystia — Urząd duchowny” , które odbędzie się na Fakultecie Teolo
gicznym Holy-Cross w Bostonie. Niektóre z Kościołów lokalnych wypo
wiedziały się w różnorodny sposób na temat tych dokumentów. Można 
więc spróbować określić zasadnicze punkty odniesień prawosławia do 
tych dokumentów. Jak sądzę, tekst zasadniczy trzech dokumentów nie 
powinien stanowić specjalnej trudności w procesie recepcji, jak rów
nież w oficjalnym ustosunkowaniu się do tych sformułowań. Jest to 
zwłaszcza widoczne na przykładzie dokumentu „Chrzest” . Jednakże 
komentarz (b) do punktu 14 stanowi pewną trudność dla świadomości 
prawosławia: Jeżeli chrzest jako włączenie w Ciało Chrystusa, zbliża 
nas poprzez własną naturę do wspólnoty eucharystycznej w Ciele i 
Krw i Chrystusa, to rodzi się pytanie, dlaczego oddzielny ryt miałby być 
dodany między chrzest i przyjęcie komunii. Kościoły, które chrzczą 
dzieci, lecz odmawiają im komunii eucharystycznej przed tym oddziel
nym rytem, winny postawić sobie pytanie, czy w pełni akceptują i oce
niają konsekwencje chrztu. Takie sformułowanie kwestionuje bowiem 
właściwie rolę i miejsce sakramentu bierzmowania, a także świadectwo 
tradycji starożytnego Kościoła. Argument zaczerpnięty z tradycji nie 
tylko dla Kościoła prawosławnego winien mieć znaczenie decydujące. 
Podobne zastrzeżenie może wzbudzić punkt 16, traktujący dość relaty
wnie chrzest dzieci, poprzez wezwanie do przemyślenia pewnych as
pektów sposobu swego postępowania. Można też podkreślić słabe zaak
centowanie stosunku między jednością Kościoła i chrztem, roli egzor- 
cyzmów i wyrzeczenia się szatana oraz epikletycznego charakteru zarów
no chrztu, jak i innych sakramentów.

Dokument „Eucharystia” , jak sądzę, zbyt słabo akcentuje stosunek 
Kościół-Eucharystia oraz eucharystyczną naturę Kościoła, rolę sakra
mentu pojednania (pokuty) w zgromadzeniu eucharystycznym oraz sam 
sens ofiary.

Jednakże najbardziej kontrowersyjny jest bez wątpienia punkt 18 
dokumentu „Urząd duchowny” , traktujący o urzędzie duchownym mę
żczyzn i kobiet w Kościele. Chociaż tekst zasadniczy mówi jedynie de
klaratywnie o tym. że coraz więcej Kościołowi dochodzi do przekonania,
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że nie ma ani biblijnych ani teologicznych racji przeciwko ordynacji ko
biet i wiele spośród nich ordynuje kobiety, to jednak komentarz wyraź
nie faworyzuje fakt ordynacji kobiet: Kościoły, które praktykują ordy
nacją kobiet, czynią to na podstawie swego rozumienia Ewangelii i re
prezentują one głębokie przekonanie teologiczne, że urzędowi duchow
nemu w Kościele brakuje pełni, jeżeli jest on dostępny jedynie jednej 
płci. To przekonanie teologiczne uległo wzmocnieniu przez długoletnie 
doświadczenie włączania kobiet w urząd duchowny. Kościoły te odkry
ły, że zdolności kobiet są równie rozległe i różnorodne, jak zdolności 
mężczyzn i że sprawowany przez nie urząd cieszy się takim samym, peł
nym błogosławieństwem Ducha Świętego, jak urząd sprawowany przez 
mężczyzn. Żaden z tych Kościołów nie znalazł powodów, aby cofnąć 
swoją decyzję. Kościoły, które nie praktykują ordynacji kobiet uważają, 
że siła dziewiętnastu wieków tradycji świadczącej przeciwko ordynacji 
kobiet nie powinna być lekceważona. Kościoły te wierzą, że nie można 
wyrzec się tradycji, nawet gdyby było to brakiem szacunku dla roli ko
biety w Kościele. Wierzą także, że istnieją problemy teologiczne odno
szące się do natury ludzkiej i do chrystologii, które są powiązane z ich 
rozumieniem roli kobiet w Kościele.

Oczywiście, problem poruszony w tym punkcie dotyczy jedynie or
dynacji kapłańskiej, gdyż Kościół starożytny znał święcenia diakonisy. 
Zwyczaj ten utrzymał się do dzisiaj w niektórych wspólnotach przed- 
chalcedońskich. Nie można jednak wykazać, że Kościół udzielał świę
ceń kapłańskich kobietom. Niektóre teksty zdają się co prawda wska
zywać na istnienie takiej możliwości, ale nie są to teksty jednoznaczne. 
Można tutaj powołać się na słowa Apostoła Pawła z Listu do Galatów, 
głoszącego że w Chrystusie nie ma ani kobiety, ani mężczyzny (Ga3, 28), 
a także wyprowadzić ze słów Chrystusa, iż po zmartwychwstaniu lu
dzie będą jak aniołowie, wniosek, że eschatologiczne Ciało Chrystusa 
umożliwia identyfikowanie się z Nim kobiet i mężczyzn. Według Ko
ścioła prawosławnego rola kobiety w Kościele nie odbiega od roli męż
czyzny, a kapłaństwo ordynowane nie jest jedyną funkcją jaka istnieje 
w Kościele. Otóż inne funkcje są dostępne zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn. W Kościele istnieje wielość funkcji i charyzmatów, które są 
udziałem całego Ludu Bożego. I w tej perspektywie należy raczej spoj
rzeć na rolę i miejsce kobiety w Kościele. Wydaje się także, że uwarun
kowania kulturowe i społeczne współczesnego świata nie sprzyjają dys
kusjom na temat ordynacji kobiet i są przedwczesne.

Kwestia ordynacji kobiet wiąże się z ogólnym zagadnieniem świę
ceń. Kościoły sprawują ordynację w różny sposób, ale nie wydaje się, że 
komentarz do punktu 39 głoszący, że byłoby niesłuszne uprzywilejować 
jeden spośród nich jako jedynie ważny nie bierze pod uwagę złożoności 
problemu ordanycji w  różnych Kościołach. Poza tym dokument „Urząd 
duchowny” zbyt mało miejsca poświęca związkowi ordynowanego ka
płaństwa z posługą apostołów i sukcesją apostolską, wzajemnym rela
cjom biskupa, kapłanów i diakonów oraz powiązaniu funkcji „episko- 
pe” , biskupa i Eucharystii.

Zasadnicza bowiem trudność redagowania wszelkich dokumentów 
Komisji „Wiara i Ustrój” wynika z faktu, iż powstają one w wyniku 
dialogu wielostronnego, obejmującego swym zasięgiem prawie całe 
chrześcijaństwo. Niejako naturalne dążenie do „zaspokojenia” prag
nień wszystkich wyznań utrudnia z konieczności wypracowanie takie
go tekstu, który mógłby być bez jakichkolwiek zastrzeżeń przyjęty
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przez wszystkich chrześcijan. Niemniej jednak posiedzenie Komisji 
„Wiara i Ustrój” w Limie oznacza zakończenie ważkiego etapu prac. 
Uzgodnienia osiągnięte w dokumentach „BEM” , a raczej odnalezione 
zbieżności w  wierze, nie tylko rozszerzają tak zwaną „bazę doktrynal
ną” Światowej Rady Kościołów, ale także stanowią punkt odniesienia 
do dalszych prac Komisji „Wiara i Ustrój” . Nowy etap tych prac zwią
zany jest z pojęciem „wiary apostolskiej” . Chociaż wstępny tekst z 
Limy, dotyczący wiary apostolskiej ma charakter roboczy, to jednak 
jest świadectwem powolnej, ale stałej ewolucji, nie tylko prac teologi
cznych tej Komisji, ale również samoświadomości chrześcijan. Z doku
mentami „BEM” wiąże się też jeszcze jeden aspekt, mający istotne zna
czenie dla rozwoju ruchu ekumenicznego. W Limie przyjęto bowiem 
ustalony, wspólny tekst Credo nicejskokonstantynopolitańskiego, sfor
mułowany w liczbie mnogiej („W ierzymy” ), zgodnie z brzmieniem ory
ginału, oraz opuszczający dodatek „Filioque” . Tekst ten został zaapro
bowany, co oznacza, że chrześcijanie podczas ekumenicznych spotkań 
mogą wspólnie wyznawać swoją wiarę. Ma to znaczenie podczas cele
bracji tak zwanej „Liturgii z Lim y” , jak również ma znaczenie dla roz
woju dalszego dialogu ekumenicznego. W naturalny bowiem sposób, 
wraz z przyjęciem tekstu Credo, punkt ciężkości prac Komisji „Wiara i 
Ustrój” przesunął się w kierunku „wiary apostolskiej” . I chociaż każdy 
kolejny etap dialogu ekumenicznego prowadzonego w ramach Komisji 
„Wiara i Ustrój” jest trudniejszy, można żywić nadzieję, iż rozwój dia
logu ekumenicznego będzie przebiegał harmonijnie i pozwoli chrześci
janom coraz bardziej odkrywać wspólne korzenie wiary i zdążać do 
celu, który stanowi najgłębszy sens poczynań Światowej Rady Kościo
łów — do pełnej jedności wszystkich chrześcijan.

THE DOCUMENTS ON BAPTISM, EUCHARIST AND MINISTRY 
FROM THE ORTHODOX POINT OF VIEW

(summary)

Henryk Paprocki is a priest of the Polish Autocephalous Orthodox Church and pro
fessor at the Orthodox Seminary in Warsaw. The published text was delivered during a 
symposium devoted to the documents of the Faith and Order Commission of the World 
Council of Churches on Baptism, Eucharist and Ministry, which in January 1985 was or
ganized by the Ecumenical Institute of the Lublin Catholic University.

The author is of the opinion that from the Orthodox point of view that formulations 
questioning the role and place of the sacrament of confirmation, quite relative treatment 
of the baptism of children and poor stressing of the relationships between the unity of the 
Church and baptism found in the document on baptism give rise to reservations. The do
cument on the Eucharist insufficiently stresses the relationship between the Church and 
the Eucharist and the eucharistic nature of the Church, the role of the sacrament of re
conciliation (atonement) in the eucharistic gathering as well as the very sense of sacrifice. 
Most controversial, however, are those fragments of the document on the ministry which 
concern the exercise of this office by men and women in the Church. Apart from that, too 
little space is devoted to the relationship of ordained priesthood with the ministrations of 
the apostles and apostolic succession, mutual relations of the bishop, priests and deacons 
as well as the connection of the bishop’s function and the Eucharist.
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DOKUMENTE ÜBER „TAUFE, EUCHARISTIE UND AMT” 
AUS DEM ORTHODOXEN GESICHTSPUNKT

(Zusammenfassung)

Henryk Paprocki ist Priester der Polnischen Autokephalen Orthodoxen Kirche und 
Professor am Orthodoxen Seminar in Warschau. Der veröffentlichte Text wurde während 
des Symposiums verlesen, das den Dokumenten der Kommission für Glauben und K ir
chenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen über „Taufe, Eucharistie und Amt” 
gewidmet war, und das im Januar 1985 vom Ökumenischen Institut der Katholischen 
Universität Lublin organisiert worden ist.

Der Autor sagt, dass vom orthodoxen Gesichtspunkt im Dokument über die Taufe die 
Formulierungen Vorbehalte hervorrufen, welche die Rolle und den Ort des Sakraments 
der Firmung in Frage stellen, die ziemlich relative Behandlung der Kindtaufe, sowie die 
schwache Akzentierung des Verhältnisses zwischen der Einheit der Kirche und der Taufe. 
Das Dokument über Eucharistie akzentiert zu schwach das Verhältnis zwischen Kirche 
und Eucharistie, und das eucharistische Wesen der Kirche, die Rolle des Sakraments der 
Versöhnung (Busse) in der eucharistischen Gemeinschaft, sowie den Sinn des Opfers. Am 
meisten kontrovers sind jedoch die Fragmente des Dokuments über das Amt, welche die 
Amtsführung durch Männer und Frauen in der Kirche betreffen. Ausserdem wird der 
Verbindung zwischen dem ordinierten Priestertum und dem apostolischen Dienst und der 
apostolischen Sukzession zu wenig Platz gewidmet, und auch dem gegenseitigen Verhäl
tnis zwische Bischof, Priestern und Diakonen, sowie der Verbindung der Funktion des Bi
schofs und der Eucharistie.



WITALIJ BOROWOJ

CHRZEST, EUCHARYSTIA I URZĄD DUCHOWNY
STANOWISKO ROSYJSKIEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO  

WOBEC UCHWALONYCH W  LIMIE DOKUMENTÓW

Gdy nad tym referatem pracowałem, jako cel przyświecało mi to, 
bym pobudził do wspólnej, żywej dyskusji wszystkich uczestników na
szych obecnych Kijowskich Rozmów, zarówno tych, którzy reprezentu
ją Kościół Ewangelicki w RFN, jak i tych z Rosyjskiego Prawosławnego 
Kościoła. Zamiarem moim jest dostarczyć impulsu do wymiany zdań, 
takiej wymiany, w której przedmiotem rozważań nie będzie postawa, 
jaką wobec dokumentów z Limy zajął Rosyjski Kościół Prawosławny 
czy też Kościół Ewangelicki w  RFN.

Jako członkowie jednej chrześcijańskiej rodziny i jedno wielkie 
zgromadzenie braci i sióstr, my wszyscy, którzyśmy się tu w Kijowie ze
brali, mówić winniśmy o tym, przed jakimi problemami stawiają nas 
dokumenty z Limy o chrzcie, eucharystii i urzędzie duchownym. Szcze
rze będę się starał pobudzić Was do takiej dyskusji. Czy to mi się uda, 
nie wiem. Nie wiem również, czy to, do czego zmierzam, okaże się poży
teczne dla naszej wspólnej sprawy. Pokaże to przyszłość. Przy tym oce
na tej sprawy należy nie do mnie, a do Was. Uznałem jednak za celowe 
skonstruować mój referat w ten właśnie sposób i nie omieszkam wyja
śnić Wam, co mnie do tego skłoniło.

Gdy polecono mi, bym na tym zebraniu przedstawił, jak do dokumen
tów z Limy podchodzi Rosyjski Prawosławny Kościół, bardzo szybko 
zdałem sobie sprawę, że proces wypracowywania oceny tyczącej się 
tych dokumentów przez nasz Kościół trudno będzie opisać.

Nie przeczę, że od Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi, od przy
stąpienia naszego Kościoła do Światowej Rady Kościołów, czyli od 23 
już prawie lat jestem członkiem Komisji „Wiara i Ustrój” i zatem przy
padło mi brać bezpośredni udział w dyskusji nad zagadnieniami chrztu, 
eucharystii i urzędu duchownego. Poza tym przez sześć i pół roku urzę
dowałem jako zastępca dyrektora Sekretariatu Komisji „Wiara i 
Ustrój” i, w wyniku przez sztab tego sekretariatu dokonanego podziału 
zadań, zajmowałem się właśnie tematami chrztu, eucharystii i urzędu 
duchownego. I z tego też tytułu od 1967 do 1972 roku czynny byłem 
przy wypracowywaniu wszystkich projektów „ekumenicznych konsen- 
sów” ...

Komisja Teologiczna przy Świętym Synodzie nie wypowiedziała 
się jeszcze na ten temat. Jak dotąd wpłynęły tylko opinie niektórych te
ologów, opinie z którymi nie było mi niestety dane się zaznajomić.
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Okoliczności powyższe utrudniają mi sprawę, ale kto wie, czy nie 
okażą się również korzystne. Tak więc referat mój nie będzie ani bogaty 
w informacje, ani w jakikolwiek sposób reprezentatywny, za to jednak, 
jak wierzę, trafi bezpośrednio w sedno problemu.

Nie jest moim zamiarem występować z wyczerpującymi teologi
cznymi analizami i rozpatrywać wymienione dokumenty z punktu w i
dzenia prawosławnej dogmatyki względnie eklezjologii.

Dokumenty powyższe nie stanowią przecież jakiejś formuły kon- 
kordii, jakiegoś kompendium dogmatyki czy jakiegoś credo, które po
świadcza jedną, wiążącą dla wszystkich wiarę jednego świętego, katoli
ckiego i apostolskiego Kościoła. Wyrażają one wyłącznie aktualne re
zultaty teologicznych przemyśleń dokonanych przez członków istnieją
cej przy ŚRK Komisji „Wiara i Ustrój” . Mamy tutaj do czynienia z 
oświadczeniem, w którym przedstawione zostają wspólne poglądy gru
py teologów, nie zaś z oświadczeniem dogmatycznym złożonym przez 
nasze Kościoły i zawierającym wykład ich nauki wiary, dogmatyki lub 
eklezjologii.

Dokumenty powyższe doczekać się jeszcze winny oceny ze strony 
naszych Kościołów, oceny pozytywnej względnie negatywnej. To od 
oceny tej będzie zależało, jak w naszych Kościołach przebiegnie ich re
cepcja.

Więcej pytań niż tego, co pewne

Z historii Kościoła wiadomo nam, że każdy proces recepcji — bez 
względu na to czy kończy się pozytywnie czy też negatywnie — zawsze 
jest bardzo skomplikowany i zawiły.

Sposobu w jaki proces ten będzie przebiegał w naszym Kościele nie 
chcę przesądzać. Pozwolę sobie jednak powiedzieć, jakie problemy wy
niknąć mogą z tego procesu i już wynikają dla prawosławnej samoświa
domości. Są to problemy tyczące się także Waszej konfesyjnej samo
świadomości, są to nasze wspólne problemy. Dlatego też razem wziąć 
się winniśmy do ich rozpatrzenia, razem zabiegać o ich zrozumienie i w 
zespolonym wysiłku szukać dróg i środków ich rozwiązania.

Już od przeszło 25 lat zaangażowany jestem w ruchu ekumenicz
nym, jestem kimś, kto obserwuje ten ruch od wewnątrz, siedzi niejako 
w jego „kuchni” i „laboratorium” , bierze w nim czynny udział. Przeży
wam ten ruch nie jako jakąś „pokazówkę” , lecz jako rzecz stojącą pod 
znakiem ciężkiej pracy, nie wolną od trudności i komplikacji.

Na przestrzeni tych lat dużo, bardzo dużo rozmyślałem,- dokłada
łem starań, by jak najwięcej rzeczy zrozumieć i pojąć.

Wiele, bardzo wiele rzeczy oglądałem, obserwowałem, czytałem, 
nad wieloma sprawami zastanawiałem się i głęboko medytowałem. 
Dlatego nie zawaham się powiedzieć: ufam, że jednak w ciągu .owych 
lat to i owo zdołałem zrozumieć i pojąć. Lecz im bardziej udawało mi 
się to i owo poznać, tym częściej nachodzić mnie jęły pytania i wątpli
wości. Summa summarum można rzec: osiąga się wiele sukcesów poz
nawczych, ale jest i wiele pytań — więcej pytań niż aktów poznaw
czych, więcej wątpliwości niż tego co pewne. Otóż z punktu widzenia 
tego właśnie doświadczenia pozwolę sobie podejść do pytania o to, jak 
być może dokumenty z Limy przyjęte będą przez nasze prawosławne 
Kościoły.

Jeśli referat mój — niezależnie od tego czy zgadzacie się, czy też nie
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zgadzacie się z przedstawionym sposobem postawienia problemu — po
budzi Was wszystkich do wyczerpującej, żywej dyskusji i jeśli podej
miemy tu wspólnie próbę znalezienia odpowiedzi na postawione w re
feracie pytania, wówczas można będzie przyjąć, że referat mój nie mi
nął się ze swym celem i że w prowadzonych w Kościołach naszych roz
ważaniach nad dokumentami z Limy ubyło nieco pytań i wątpliwości. 
Będzie to coś, co do pewnego stopnia może ułatwić proces dyskusji w 
naszych Kościołach i być wszystkim nam pomocne.

Czy we wszystkim zaczynać mamy od nowa?

Czy we wszystkim zaczynać mamy całkiem od nowa?
Jedność Kościoła już od samego jego zarania była czymś danym i 

jednocześnie czymś zadanym. Jedność ta to coś przysługującego Ko
ściołowi z samej jego istoty od momentu jego założenia i pojawienia się 
na ziemi. Coś poświadczonego w  Bożym Objawieniu — w Piśmie Świę
tym i apostolskiej tradycji.

Kościół egzystuje i rozwija się już od dwu tysięcy lat. Na przestrzeni 
tego czasu ustalił on i zdefiniował pdstawowe dogmaty swej wiary. Ujął te 
dogmaty w Nicejsko-Konstantynopolitańskim i w tak zwanym Apostol
skim Credo w krótkie formuły. W epoce wielkich dogmatycznych rozra
chunków na siedmiu ekumenicznych soborach wyjaśnione zostały i 
rozstrzygnięte podstawy nauki Jednego Kościoła o Trójcy Świętej, a także 
bardzo skomplikowane kwestie z zakresu chrystologii i soteriologii.

Położone zostały fundamenty pod jednolitą eklezjologię. Z niej wy
rosły i rozwinęły się organicznie zasady i formy kanonicznego ustroju 
Kościoła. Nie doszło jednak na ekumenicznych soborach do dogmaty
cznych sformułowań i rozstrzygnięć co do chrztu, eucharystii i urzędu 
duchownego, gdyż nie było to wówczas potrzebne. Jak wiadomo, tylko 
sprawa jednorazowości chrztu rozstrzygnięta była na I Ekumenicznym 
Soborze.

Spory i rozbieżności w tej materii to coś, do czego doszło dopiero w 
późniejszych czasach. Chrzest, eucharystia i urząd duchowny były pod
ówczas żywą realnością w każdym Kościele. Nie były to punkty sporne, 
lecz coś, czym się żyło, była to rzeczywistość pędzonego przez Kościoły 
życia w łasce.

Były to rzeczy uznane i praktykowane we wszystkich Kościołach, 
na ich bazie jedne Kościoły pozostawały w pełnej wspólnocie (koinonia) 
z drugimi bez względu na różnice w rycie i w kościelnej praktyce. Fakt 
z łaski wynikającej wspólnoty wszystkich stanowił ogólnie uznaną re
alność Jednego, Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła.

Owo przekazane nam dziedzictwo jednego i nie podzielonego Ko
ścioła z epoki siedmiu Ekumenicznych Soborów, ów spadek z czasów 
sprzed rozbicia Kościołów, owa pierwotna jedność wiary i sakramenta
lnego życia — oto ku czemu zwracać winniśmy nasze oczy teraz, gdy 
podejmowane zostają próby przywrócenia w okresie rozłamów zatraco
nej jedności.

Trzeba, byśmy ową niewątpliwą, ongiś zaistniałą jedność wzięli za 
punkt wyjścia i uznali jej normatywny charakter. Trzeba, byśmy biorąc 
tę pierwotną jedność za kryterium i dając się oświetlić światłem i przy
kładem z niej promieniującym wspólnie wzięli się do uleczenia podzia
łów i rozłamów, przywrócili jedno?* wszystkich chrześcijan w ramach 
Jednego, Świętego, Katolickiego 1 * - dolskiego Kościoła.
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Jednakowoż w praktyce teraźniejszego ruchu ekumenicznego spo
sób postępowania jest zgoła odwrotny. Całe dziedzictwo starego i nie 
podzielonego Kościoła zostaje postawione przezeń pod znakiem zapy
tania. Przy każdym ekumenicznym pytaniu, problemie czy dialogu, 
przy każdym studium jest w zwyczaju zaczynać od początku, o ile to 
jest możliwe wręcz od stworzenia świata. Za punkt wyjścia brana nie 
jest owa pierwotna, ongiś dana jedność: zamiast tego przyjęte jest wy
chodzić od naszych teraźniejszych różnic i rozbieżności.

Nasamprzód dokładamy starań, by wykazać, że te czy inne różnice 
istniały już w Starym Kościele, że już wówczas w sprawach tych nie 
było jedności. Następnie bierzemy do ręki Nowy Testament i pozostało
ści literatury kościelnej z czasów apostolskich i wczesnych poapostol- 
skich. Chodzi o to, by doszukać się tam pluralizmu lub wręcz — jeśli się 
to da stwierdzić, to tym lepiej —  sprzeczności.

Następnie przystępujemy do interpretacji i ów tak zwany „praapo- 
stolski pluralizm” objaśniamy nie w świetle świadectw, doświadczenia 
i tradycji Starego Kościoła, lecz w świetle naszych dzisiejszych konfe
syjnych rozbieżności. Przy tym powołujemy się na opinie i autorytet po
szczególnych egzegetów i teologów, z reguły skłaniając się do prefero
wania stanowisk nacechowanych radykalnym i destruktywnym kryty
cyzmem. I gdy przy pomocy tego rodzaju metod dochodzimy do tego, że 
jak się zdaje skonstatowany zostaje pluralizm pierwotnego chrześcijań
stwa, wyprowadzamy zeń nasze rozbieżności i konfesyjne podziały.

Tym, o czym przy tym wszystkim zapominamy jest to, że owemu 
domniemanemu pierwotnemu pluralizmowi obce były jakiekolwiek 
sprzeczności czy rozbieżność kierunków, były to starochrześcijańskie 
wspólnoty w swym stanie embrionalnym, tym przez Boga danym stanie 
embrionalnym, z którego w organiczny sposób wyrosnąć następnie 
miała jedność wiary, jedność sakramentalnej eklezjologii i jedność ży
cia łaski z całą jego różnorodnością i bogactwem zewnętrznych form.

Nie było tam żadnego pluralizmu w sensie istnienia podziałów i 
przeciwności, był tylko embrion kościelnego organizmu, który krył w 
sobie od Boga pochodzące zadatki naturalnego wzrostu i rozwoju, roz
woju, który pozostawał pod znakiem jedności mimo całej mnogości hi
storycznie ukształtowanych form i w którym widoczna była opatrznoś
ciowa konsekwencja i błogosławiona ciągłość.

Co się natomiast tyczy teraźniejszej naszej ekumenii, przyjęte jest 
wszystko zaczynać od początku. Dokładamy sił, by zbudować jedność, 
nie kłopocząc się przy tym o uprzątnięcie różnic i rozbieżności, sądzi
my, że przy przygotowywaniu placu budowy pod gmach jedności nie 
zachodzi potrzeba oczyszczenia naprzód tego placu od gruzów pozosta
łych z czasów rozłamów. Porywamy się na to, by wznosić ściany, ba, 
nawet dach, a zgoła nie zauważamy od dawien dawna egzystujących 
fundamentów pod mający być wzniesiony gmach.

Czy nie osadzone na fundamencie ściany w pewnym momencie się 
nie zawalą? Czy ściany te będą do fundamentu pasować? Oto jest pyta
nie. I czyż nie jest lepiej i bezpieczniej z góry zadbać o zakotwiczenie 
ścian nowo wznoszonego gmachu na już gotowym, solidnym fundamen
cie? I w odpowiedni sposób ściany te do tego fundamentu dopasować.

W ogóle dlaczegóż mielibyśmy zaczynać wszystko od nowa? Czyż 
nie zachodzi obawa że przydarzyć się nam może to, co przydarzyło się 
człowiekowi, o którym Pan nasz powiedział w Ewangelii co następuje: 
Zbudował on sobie dom na ziemi nie dając mu mocnej podstawy, tak że
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dom ten od razu runął, a upadek jego był wielki (Łk 6, 49). Tym, co w 
odpowiedzi na to usłyszę będzie to, że fundamentu nikt nie może poło
żyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus 
(1 Kor 3, 11).

Powiecie mi, że także nasze ekumeniczne wysiłki wspierają się na 
skale, którą jest Chrystus (1 Kor 3, 11; 10, 4). I w samej rzeczy wszyscy 
szczerze w to wierzymy, że nasze ekumeniczne wysiłki opierają się na 
skale: Chrystusie. Prawdą też jest, że ruch ekumeniczny chce być i wie
rzy, że jest oparty na tej skale, uroczyście to deklaruje i o tym wszyst
kim zapewnia.

Na niezawodnym fundamencie nie podzielonego Kościoła

Jakaż jednak jest przyczyna, że nie chce się ścian gmachu ekumeni
cznej jedności wznosić na fundamencie starego nie podzielonego Ko
ścioła? Trzeba byśmy ten fundament wzięli sobie za bazę, wzięli sobie 
za kryterium, podług którego rozstrzygnie się, jakie budowlane mate
riały potrzebne są do budowy naszego wspólnego Domu.

Jednym słowem trzeba, byśmy ściany domu zakotwiczyli tak jak 
się należy, na jedności wiary i życiu łaski starego Kościoła i z takim 
fundamentem przystąpili do naszej budowy. Albowiem jedność wiary i 
sakramentalnego życia starego Kościoła bez najmniejszej wątpliwości 
miała jedną jedyną podstawę, podstawę „którą był Chrystus” : funda
ment i całość budowy starego Kościoła spoczywała niewątpliwie na ka
mieniu węgielnym, skale, którą był Chrystus (1 Kor 10, 4). Innej podsta
wy ani nie było, ani być nie może (1 Kor 3, 11). Wątpić w to równoczes
ne byłoby z poddaniem wątpliwości tego, że Kościół to „filar i podpora

grawdy” (1 Tm 3, 15). Oznaczałoby to bluźnierstwo przeciw Duchowi 
więtemu, który doprowadzić ma Kościół do „całej prawdy” (J 16, 13). 

Cóż na to niektórzy odpowiedzą? Otóż odpowiedzą, że ruch ekume
niczny nie szuka żadnego nowego fundamentu chrześcijańskiego zwia
stowania. Przy swoich ciągle na nowo podejmowanych działaniach wy
chodzi on od jednej jedynej podstawy, którą jest Chrystus, uwzględnia 
też i docenia wiarę i życie łaski starego Kościoła. Tyle, że stara się przy 
tym w należyty sposób zrozumieć sens Słowa Bożego i tradycji starego 
Kościoła w odniesieniu do dnia dzisiejszego przy zmienionych warun
kach egzystencji Kościoła i w obliczu nowych wymagań teraźniejszego 
świata. Cel ruchu ekumenicznego to nic innego jak tylko to, by chrze
ścijańską nowinę móc obwieścić dzisiejszym ludziom w nowoczesnych 
pojęciach, jasno i zrozumiale, rozjaśnić to, co jest niejasne, wytłuma
czyć to, co jest niezrozumiałe, w ogóle całą treść chrześcijańskiej nowi
ny zrobić strawną dla dzisiejszej ludzkości z całym jej kulturowym i 
ideologicznym pluralizmem.

*

Czy trzeba, by wszystko było zrozumiałe i wytłumaczalne?

Chrześcijaństwo przyszło na świat jako dobra i radosna nowina o 
nowym życiu, które pojawiło się na ziemi, jako świadectwo o pełni tego 
nowego życia dla wszystkich i jako do wszystkich skierowane wezwa
nie do powszechnego braterstwa, do wspólnoty w  Kościele i poprzez 
Kościół do wspólnoty z Bogiem w doskonałości pokoju (1 J 1, 1— 4).

Chrześcijaństwo nie było i nie jest ani nowym religijno-filozoficz- 
nym systemem, ani nową ideologią. Było ono i jest nowym życiem w
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Chrystusie. To nowe życie w Chrystusie przybrało w  Kościele pierw
szych wieków konkretny kształt w życiu ówczesnych chrześcijan, w  pe
łni ich braterskiej wspólnoty i w  ich udziale w sakramentalnym życiu 
całego Kościoła. Chrzest, eucharystia i urząd duchowny nie stanowiły 
dla pierwszych chrześcijan przedmiotów teologicznych rozważań, były 
to realności ich codziennego życia.

Jedność w  wierze i w  strukturze organizacji kościelnej była czymś, 
co chroniło realną jedność i pełną-wspólnotę w chrzcie, eucharystii i 
urzędzie.

Przy mojej pierwszej wizycie w Genewie w czerwcu i lipcu 1959 
roku, przed moim' wyjazdem do Moskwy, otrzymałem książkę Wernera 
Elerta „Wieczerza Pańska i wspólnota kościelna w starożytnym Koście
le przede wszystkim na Wschodzie” (Berlin 1954 r.). Książkę tę zacho
wuję jako cenną pamiątkę i cenny podarek dra Visser’t Hoofta. Wielo
krotnie przeczytałem ją z radością konstatując, że autorowi z wielkim 
zrozumieniem udało się przedstawić istotne momenty doktryny i prak
tyki starego Kościoła w tym, co tyczy się chrztu, eucharystii i urzędu.

Często się następnie zapytywałem i zapytuję się także dzisiaj, jak to 
się dzieje, że ruch ekumeniczny skłonny jest odejść od wiary i praktyki 
starego Kościoła, a gdy idzie o sakramenty chrztu, eucharystii i urzędu 
duchownego, to chce wszystko całkiem na nowo uzasadnić, zrozumieć i 
wytłumaczyć. Dlaczego nie chcemy kroczyć śladami starego Kościoła, 
dlaczego interpretujemy i tłumaczymy to, co ongiś traktowane było 
jako tajemnica wiary i nowego życia?

W starym Kościele po prostu udzielano chrztu i eucharystii, a 
urząd duchowny po prostu istniał (w tym również episkopat z tytułu 
apostolskiej sukcesji). My natomiast łamiemy sobie głowę, by za wszel
ką cenę pojąć i dokładnie objaśnić, co to takiego jest sakrament, co to 
jest realna obecność, ofiara, Ciało i Krew Pana, kiedy dokładnie, w  jaki 
sposób, poprzez kogo i pod jakim względem dochodzi do skutku prze
miana (lub transsubstancjacja) elementów, czy chodzi przy tym o coś 
realnego czy też tylko o jakiś, moc łaski mający, znak (symbol) i świętą 
pamiątkę (anamneza).

To, co robimy równoznaczne jest z mieszaniem wiary i teologii, ta
jemnic wiary i teologicznych dociekań. Jakże często próbujemy dociec 
tego, co jest tajemnicą wiary, wszystko przeanalizować, objaśnić i po
jąć. Często znikają przy tym z pola widzenia tajemnice wiary, tym co 
pozostaje są nasze teologiczne mniemania i opinie.

Ale cóż? My tym gorliwiej jeszcze argumentujemy w imię tego, by 
wszystkich innych zaznajomić z naszymi poglądami, skłonić ich do uz
nania tych poglądów za swoje. Wszyscy inni zgodzić się mają z tym, że 
te nasze teologiczne opinie zastąpią tajemnice wiary, rzecz jasna dzięki 
naszemu objaśnieniu i tłumaczeniu, w lepszej, bardziej do recepcji się 
nadającej formie. Zwiemy to „zbieżnością teologicznych poglądów” 
(theological convergence). I sądzimy, że jest to coś wystarczającego do 
tego, by przywrócona była jedność, ba, że jest to coś już równoznaczne
go z jednością, jednością wystarczającą do pełnej eucharystycznej 
wspólnoty.

Jednakowoż w  starym Kościele jako coś potrzebnego do zachowa
nia jedności, traktowana była tylko zgoda co do całkiem podstawowych 
artykułów wiary (w dziedzinie dogmatów) i co do podstaw kanoniczne
go ustroju (w dziedzinie eklezjologii). Otóż także dzisiaj zgoda ta i tylko 
taka zgoda jest nam potrzebna. Ona byłaby też całkowicie wystarcza
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jąca do przywrócenia pełnej eucharystycznej wspólnoty i jedności w Je
dnym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościele. Bez zgody tej nie 
było i nie będzie żadnej jedności. W teologii — w obrębie teologicznych 
rozważań, zatem w zakresie tego co przedstawia się jako dubium pano
wać winna pełna wolność, obowiązywać winno wzajemne poszanowa
nie, wzajemne wzbogacanie się i wzajemna miłość.

Czyż dla naszego zbawienia i do tego, by osiągnąć się dało jedność, 
naprawdę zachodzi potrzeba, byśmy w naszych teologicznych studiach, 
a zwłaszcza w naszym ekumenicznym ruchu starali się zrozumieć i wy
jaśnić wszystko to, co łączy się z problematyką „koncepcji jedności i 
modeli zjednoczenia?”

Koncepcje jedności i modele zjednoczenia

Gdy na porządku dziennym stanęła sprawa przystąpienia do Świa
towej Rady Kościołów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego a także 
prawosławnych Kościołów Rumunii, Bułgarii, Serbii, Polski i Czecho
słowacji, Zgromadzenie Ogólne w 1961 r. w New Delhi przyjęło jakże 
celną definicję, definicję precyzującą na czym ogólnie oczekiwana je
dność polega, jakie są jej konstytutywne elementy i co jest potrzebne, 
by ją osiągnąć. Od momentu uchwalenia tego dokumentu jesteśmy w 
posiadaniu „deklaracji z New Delhi” o jedności.

Jednakowoż z upływem czasu przestaliśmy, niestety, kroczyć kon
sekwentnie i wiernie za tą definicją jedności, przestaliśmy robić to, co 
było potrzebne do realizacji poszczególnych elementów tej jedności. 
Z wolna poczęliśmy się oddalać od deklaracji z New Delhi, poczęliśmy 
poruszać się po linii zygzakowatej siląc się na „sprecyzowanie i ule
pszenie” deklaracji z New Delhi.

Przyszła moda orientowania się na „pluralizm” nowotestamento- 
wych teologów i eklezjologów. „Pluralizmem” tym, niczym „nowo od
krytą prawdą” , chcieliśmy zastąpić występującą w starym Kościele je
dność co do podstaw wiary i kanonicznego ustroju.

Stary Kościół w charakterze modelu jedności usunięty został poza 
nawias. Rozwinięty w starym Kościele przykład przestał być akcepto
wany. Zamiast tego, jako coś w  rodzaju normy i prawidła pożądanej je
dności, proklamowany został w zarodku zawarty pluralizm pierwszych 
odosobnionych od siebie gmin chrześcijańskich, pluralizm, o którym to 
i owo zdają się nam mówić skąpe i często w całości nie zachowane prze
kazy literackie z czasów apostolskich i wczesnych poapostolskich.

Pluralizm ów znakomicie zdawał się pasować do naszych aktual
nych rozbieżności i różnic, zdawał się nam służyć jako pośrednia jakaś 
poręka, że upoważnieni jesteśmy, byśmy z czystym sumieniem zacho
wywali nasze historycznie ukształtowane odrębności, które są nam tak 
bardzo drogie i które tak bardzo weszły nam w krew.

Wyłoniły się koncepcje opisujące jedność jako „soborową wspólno
tę” (conciliar fellowship) aktualnie egzystujących Kościołów. Autorzy 
tej koncepcji założyli, że z upływem czasu dojdzie do zwołania jakiegoś 
tak zwanego „autentycznego ekumenicznego soboru” , soboru, który za
bierze głos w imieniu wszystkich chrześcijan, wszystkich Kościołów.

Lecz czy ta „soborowa wspólnota” i ten tak zwany „autentyczny 
ekumeniczny sobór” miałby coś wspólnego z „sobornością” starego Ko
ścioła i dawnymi ekumenicznymi soborami? Wydaje się, że zwołanie ta
kiego soboru bynajmniej nie oznaczałoby kontynuowania tradycji sta
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rego Kościoła. Wprost przeciwnie, byłby to jakiś podejrzany owoc no
woczesnej teologii, teologii silącej się na obdarzenie ruchu ekumenicz
nego nowym modelem jedności.

Po cóż jednak wynajdywać nowy model, gdy model taki dany jest w 
starym Kościele? Po co robić wynalazek roweru, gdy rower został już 
wynaleziony? Trzeba tylko po model ten chcieć sięgnąć. Powiem tu je
szcze jedno słowo o najnowszej próbie reinterpretacji deklaracji z New 
Delhi z jaką wystąpił Harding Meyer, reinterpretacji polegającej na za
proponowaniu formuły „jedności pojednanej różnorodności” (unity in 
the reconciled diversities); formułę tę przyjęło wielu ekumenistów i 
zgodziła się nawet na nią Światowa Federacja Luterańska. Otóż nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że formuła ta zmierza nie ku przezwycię
żeniu między poszczególnymi Kościołami zaistniałych różnic, a ku ich 
petryfikacji, choćby nawet w  wyniku zaawansowanego dialogu ustały 
na tle tych różnic między Kościołami istniejące antagonizmy.

Starokościelna jedność odnosi się do wiary i życia

. Propozycja powyższa oznaczałaby takie pojednanie różnic, dzięki 
któremu różnice te zostałyby pozbawione ostrza konfrontacji. Różnice 
konfesyjne w  zasadzie istniałyby co prawda dalej, przestałyby być je
dnak przeszkodą dla jedności, dla pełnej wspólnoty eucharystycznej i 
wzajemnego uznania faktycznie istniejących rodzajów i form urzędu 
kościelnego (ministry).

Jakie byłyby praktyczne implikacje urzeczywistnienia tej propozy
cji? Otóż równałoby się to przypieczętowaniu istniejących różnic, z tym 
tylko, że narzucony by na nie został płaszcz jedności i strony pojedna
wczo odnosiłyby się do tego, co je dzieli. Konfesyjne rozbieżności trwa
łyby dalej, ale między wszystkimi chrześcijanami zapanowałby pokój i 
miłość. Na tym polegać by miało ziszczenie jedności Kościołów.

Pokój i miłość, jakże cudownie to brzmi i jest to na pewno nasz 
wspólny ideał. Lecz czyż nie jest dziwne, że sięgamy po nowe modele je
dności w pokoju i miłości, zamiast kierować się ku temu przykładowi, 
jaki dany nam został w  jedności starego Kościoła? Gdzież jedność tę da 
się odnaleźć, o ile nie odnajdziemy jej w starym Kościele? Tu znów 
przychodzi mi na myśl książka Elerta „Wieczerza Pańska i Wspólnota 
kościelna w  dawnym Kościele” . Otrzymałem ją, zaraz na początku mo
jej ekumenicznej pracy, jako podarek od Światowej Rady Kościołów. 
Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł umrzeć w świadomości, że cały ruch 
ekumeniczny przyjął jako model jedności starokościelny model jedności 
w sprawach wiary i życia.

Różność wyobrażeń o celu, ku któremu zmierzamy

Tak więc staje przed nami pytanie: czy mamy wzrastać w  tej tylko 
formie wspólnoty, jaka jest nam dana i która także teraz nas łączy, czy 
też szukać mamy utraconej jedności przez pozbywanie się zachodzą
cych między nami rozbieżności, stopniowo posuwając się przy tym na
przód o tyle, o ile pożądaną jedność naprawdę dawać się będzie osiąg
nąć?

Jest to pytanie bardzo ważne, a zawarta w nim alternatywa jest bar
dzo istotna. W ruchu ekumenicznym przyjęte jest mówić o „danej teraz 
jedności, której szukamy” (given unity we seek). Mowa jest zatem o po-
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żądanej jedności, która jest już wśród nas obecna, i zachęcamy się do 
tego, by „w  jedności tej wzrastać” (to grow in unity).

Co mamy przez to na myśli? Powtarzam: jest to bardzo ważne, pod
stawową całkiem alternatywę wyrażające pytanie.

Rzecz jasna wszyscy zgadzamy się co do tego, że jedność, będąc 
czymś danym przez Pana, jest istotną cechą Kościoła, i że to, co wszyst
kich nas łączy, znaczy bez porównania więcej niż to, co nas dzieli.

Ponadto zgadzamy się jednak jak najbardziej co do tego, że zacho
dzi potrzeba uporania się z tym, co przeszkadza naszej jedności, przez
wyciężeniu rozbieżności i różnic. Trzeba, byśmy z powrotem odzyskali 
utraconą jedność. Wynika stąd w  nieodparty sposób, że formuły „unity 
we seek” i „to grow in unity” winny być rozumiane w  następujący spo
sób: nie przestajemy zabiegać o dojście do jedności, którąśmy ongiś 
utracili, i w miarę jak jedność tę udaje się nam odzyskać, musimy wzra
stać i doskonalić się co do jej intensywności i jakości. Albowiem o tyle, 
o ile utraconą jedność będziemy odzyskiwać, wzrastać też będzie i po
prawiać się jej jakość.

Oba te procesy są nawzajem powiązane i jeden warunkuje drugi. 
Byłoby bardzo niebezpiecznie chcieć je nawzajem oddzielić i skonstru
ować dla nich chronologiczne następstwo, względnie ustanowić przy
czynowy jakiś związek. Jednakowoż wśród nas, tzn. w kołach osób 
związanych z ruchem ekumenicznym, od pewnego czasu daje o sobie 
znać tendencja, by utrzymywać, że to, co nas łączy (given unity) da się 
uznać za coś wystarczającego, względnie prawie wystarczającego do 
tego, by móc wprowadzić pełną eucharystyczną wspólnotę.

A  gdyby nawet — argumentują oni — takiego czy innego elementu 
przy tym miało braknąć, to pojawi się on sam przez się przy procesie 
dalszego rozwoju już istniejącej jedności. Dlatego —  twierdzą oni — je
dyną rzeczą, której obecnie potrzebujemy, jest to, by wrastać w już 
daną jedność: z upływem czasu dojdzie na pewno do jedności takiej, 
która będzie nas mogła zadowolić. Będziemy wtedy mogli powiedzieć 
sobie, że proces wzrostu jedności doszedł do końca i jedność, jaką po- 
siedliśmy, stała się jednością pełną.

Z wolna w  ten sposób doszlibyśmy do tego, że bylibyśmy w stanie 
obwieścić nasze dojście do pełnej jedności, mimo że rozbieżności i róż
nice ciągle by istniały: po prostu przestałyby one być zauważane i nie 
byłyby traktowane jako przeszkody.

Zreferowana powyżej, a nasz ruch ekumeniczny nurtująca tenden
cja, to coś bardzo niebezpiecznego. Niebezpiecznego dlatego, że chodzi 
tu o coś, co poważnie zaszkodzić mogłoby naszym wysiłkom znalezienia 
środków i dróg do przywrócenia utraconej jedności. Coś, co może nara
zić na szwank naszą zdolność rozpoznawania duchóio (zob. 1 Kor 12, 
10) i tego, czy duchy te „są z Boga” ; albowiem trzeba wiedzieć, że wielu 
fałszywych proroków pojawiło się na świecie (1 J 4, 1).

Tak więc powtarzam moje pytanie, pytanie odnoszące się do nas 
wszystkich. Zapytuję, czy naprawdę ta jedność, jaka już między nami 
istnieje, wystarczyć może do przywrócenia pełnej eucharystycznej 
wspólnoty, czy też skazani jesteśmy na to, by nie ustawać w naszych 
wysiłkach i próbach przezwyciężania istniejących między nami podzia
łów i różnic i przez to wzrastać w tej jedności, jaka leżała u podstaw 
wspólnoty wszystkich chrześcijan w epoce ekumenicznych soborów?
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Kardynalnych pytań nie wolno rozstrzygać na własną rękę

Zachodzi pytanie czy poszczególnemu lokalnemu Kościołowi, gru
pie lokalnych Kościołów lub wyznaniowemu związkowi poszczegól
nych lokalnych Kościołów przysługiwać może prawo do podejmowania 
na własną rękę rozstrzygnięć dotyczących wiary i eklezjologii wszyst
kich pozostałych Kościołów w całym chrześcijańskim świecie, rozstrzy
gnięć godzących w ekumeniczne wysiłki zjednoczenia wszystkich 
chrześcijan i mogących stać się przeszkodą nie do pokonania przy za
biegach o jedność?

Czy tego rodzaju rozstrzygnięcia nie sprzeciwiają się duchowi i 
istocie „ekumenicznej społeczności”?

Czy jakikolwiek poszczególny Kościół uprawniony być może do 
wprowadzania nowości kłócącej się zarówno z całą praktyką starego 
Kościoła od samego jego zarania jak i tym, co powszechnie przyjęte 
było w  chrześcijaństwie przez wieki i co pozostaje przyjęte do dzisiaj?

Na myśli mam tu na własną rękę podejmowane, a ze starokościelną 
praktyką kolidujące innowacje w przedmiocie dopuszczenia kobiety do 
urzędu kapłańskiego.

Poważna przeszkoda dla kościelnej jedności

Problem niniejszy to sprawa przekreślić mogąca możność jakiego
kolwiek porozumienia się, coś, co może obrócić w niwecz wszystkie 
ekumeniczne wysiłki przywrócenia utraconej jedności. Innowacja ta, 
do wielu od stuleci dzielących chrześcijan rozbieżności i różnic, dodała 
jeszcze jedną, pogłębiła podział chrześcijańskiego świata, wykopała 
przepaść między tymi Kościołami, które pozwoliły sobie zerwać z tra
dycją apostolską i praktyką w przeszłości zawsze i bez wyjątku prze
strzeganą a tymi Kościołami, które uznały za swój obowiązek pójść za 
tradycją apostolską i praktyką starego Kościoła, dochować wierności 
temu, czego chrześcijaństwo nauczyło się od apostołów i co zawsze, w 
ciągu całej historii, było dlań absolutną normą.

Podkreślam, że poza nawias rozważań wyłączam tu sprawę walki o 
równouprawnienie kobiety w życiu rodzinnym i społecznym. Nie cho
dzi mi też o sprawę służby kobiety w Kościele. Co się tyczy tych spraw, 
winniśmy wspólnie dokładać starań i podejmować wszelkie możliwe 
zabiegi, by wszelka dyskryminacja kobiety ustała i by zarówno w  życiu 
rodzinnym, w życiu społecznym jak i służbie pomocniczej na rzecz Ko
ścioła kobieta miała te same co mężczyzna prawa i możliwości.

Ponadto na wszystkich nas spada obowiązek troski o rozszerzenie i 
pogłębienie służby kobiety w Kościele. Tam, gdzie jej jeszcze nie ma, 
trzeba ją wprowadzić, ustabilizować i zagwarantować jej normalne 
funkcjonowanie.

Nie tu miejsce i pora, by zajmować się programem Światowej Rady 
Kościołów dotyczących wspólnoty mężczyzn i kobiet w  Kościele. Do 
programu tego wszyscy musimy się włączyć i co do wszystkich z pro
gramem tym związanych pytań prowadzić winniśmy w ekumenii powa
żny teologiczny dialog. Tym, co tu absorbuje nas jest to, czy kobieta 
może być dopuszczona do kapłaństwa i urzędu eucharystycznego; jest 
to sprawa, która nie była brana w ogóle pod uwagę ani w  epoce Kościo
ła czasów apostolskich i poapostolskich ani przez cały czas trwania sta
rego i nie podzielonego Kościoła, coś, o czym aż do niedawna nikt nic 
nie słyszał w żadnym z istniejących chrześcijańskich Kościołów.
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Radykalna ta innowacja oznacza zerwanie z wielowiekową tradyc
ją i praktyką całego Kościoła (w tym także z tradycją i praktyką apo
stolskiego i starego Kościoła), oznacza podważenie fundamentu i sub
stancji naszej ekumenicznej wspólnoty. Kto pozwala sobie na tego ro
dzaju jednostronny akt, ten zamyka drzwi możliwej przyszłej jedności 
w Jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościele. Wy sami nie 
wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego (królestwa nie
bieskiego) idą (zob. Mt 23, 13).

Zwolennicy niesłychanej tej innowacji m.in. powołują się stale na 
to, że działają pod natchnieniem Ducha Świętego i że poprzez nich i po
przez to, co robią Duch Święty przemawia do pozostałych Kościołów.

Lecz Duch Święty nie może przecież przeczyć Samemu Sobie. Apo
stoł ostrzega nas wszystkich przed osobnikami, którzy sieją zamęt i któ
rzy chcieliby przekręcić Ewangelię (Ga 1, 7). I dodaje jeszcze: Ale gdy
byśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, 
którą wam głosiliśmy... (zob. Ga 1, 8).

Tym, kto głosił Ewangelię apostolskiemu Kościołowi, był apostoł 
Paweł, a stary Kościół apostolską tradycję i apostolską praktykę wier
nie zachowywał i ściśle przestrzegał. A  któż próbuje wmówić w nas, że 
od tej tradycji, od tej apostolskiej praktyki mamy odstąpić? Czyżby na
prawdę głosił coś takiego Duch Święty? Jakże dać moglibyśmy wiarę 
nowatorom przypisującym sobie natchnienie ze strony Ducha Świętego 
i głoszącym, że mamy zerwać z tym, co głosił apostoł Paweł i czego sta
ry Kościół z pietyzmem przestrzegał? Że apostoł przemawiał natchnio
ny przez Ducha Świętego, dobrze jest nam wiadome. Wielką niewiado
mą jest natomiast to, od kogo czerpią natchnienie ci nowatorzy.

Co dalej po Limie?

Czy nasze Kościoły mogą przyjąć i przyswoić sobie dokumenty z 
Limy w  tej formie, w jakiej istnieją? Dla nas wszystkich jest to bardzo 
ważna kwestia. Sądzę, że my wszyscy, którzyśmy się tutaj zebrali, je
steśmy zgodni co do tego, że Komisja „Wiara i Ustrój” obrała właściwą 
drogę, przystępując stopniowo do opracowywania ewentualnego kon- 
sensu w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Przypusz
czam jednak, że żaden Kościół nie będzie gotów do przyjęcia i pełnej 
akceptacji tych dokumentów w tej formie, w  jakiej obecnie istnieją.

Komisja „Wiara i Ustrój” musi nadal pracować nad poprawą, udo
skonaleniem i pogłębieniem tekstów z Limy. Jeszcze przed najbliższym 
Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Rady Kościołów, najpóźniej pod
czas Światowej Konferencji do spraw Wiary i Ustroju Kościoła, Ko
ścioły winny otrzymać poprawiony tekst tych dokumentów. Wówczas 
będą one miały nową sposobność zareagowania na nie i wyrażenia o 
nich swojej opinii. A  co dalej? Co potem nastąpi, to nam pokaże i o tym 
nas pouczy Pan.

Tłum. Andrzej Kempfi
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BAPTISM, EUCHARIST AND MINISTRY. THE APPRECIATION OF THE LIMA 
DOCUMENTS IN THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH

(summary)

Professor Vitali Borovoi, a priest of the Russian Orthodox Church, was a representa
tive of the Moscow Patriarchate at the World Council of Churches in Geneva until the end 
of 1984. At present he is deputy chairman of the Foreign Department of the Moscow Pa
triarchate. The published text was delivered at a meeting between theologians of the Rus
sian Orthodox Church and the Evangelical Church in the FRG (Amoldshain X) in Kiev at 
the end of 1984.

Borovoi stresses that the documents on „Baptism, Eucharist and Ministry” do not 
constitute any formula of concordance, any compendium of dogmatics or any credo, 
which certifies one faith of the one Catholic and Apostolic Church binding for all. They 
express exclusively current results of theological thinking done by members of the Faith 
and Order Commission of the World Council of Churches. We are not dealing here with a 
dogmatic statement made by our Churches and containing the interpretation of their doc
trine of faith, dogmatics or ecclesiology. In the first centuries of Christianity Baptism, 
Eucharist and Ministry were a live reality in every Church. They were things recognized 
and practices in all Churches, on their basis some Churches remained in full communion 
(koinonia) with others regardless of differences in the ritual and ecclesiastical practice. 
Taking this original communion as a criterion we should set together to heal the divisions 
and splits, to return the unity of all Christians within One, Holy, Catholic and Apostolic 
Church. However, in the practice of the present ecumenical movement the way of conduct 
is actually reverse. The entire heritage of the old and undivided Church is put under a qu
estion mark. That original communion given in the past is not accepted as a point of de
parture; instead, it is customary to start with our present differences and divergencies. 
Allowing women to take up the ministry is an innovation, which added one more diffe
rence and divergence to those dividing Christians for centuries, deepened the division of 
the Christian world, dug a gap between those Churches which took the liberty to break 
with the apostolic tradition and practice, in the past always and without exception obser
ved, and those Churches which deemed it their obligation to follow the apostolic tradition 
and practice of the old Church, to remain faithful to what Christianity had learned from 
the apostles and what always, throughout history, was an absolute standard for it. This 
radical innovation means undermining the foundation and substance of our ecumenical 
community. Whoever takes the liberty to commit this kind of a unilateral act closes the 
door to the possible future unity in One, Holy, Catholic and Apostolic Church.

Concluding, Borovoi stated: „The Faith and Order Commission chose a correct road 
gradually starting to prepare a possible consensus concerning Baptism, Eucharist and 
Ministry. I presume, however, that no Church will be ready to adopt and fully accept the
se documents in this form in which they exist at present. The Faith and Order Commis
sion has to continue working on correcting, improving and deepening the texts from 
Lima” .
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TAUFE, EUCHARISTIE UND AMT. BEWERTUNG DER LIMA-DOKUMENTE 
IN DER RUSSISCHEN ORTHODOXEN KIRCHE

(Zusammenfassung)

Professor Vitali Borowoi ist Priester der Russischen Orthodoxen Kirche. Er war bis 
Ende 1984 ständiger Vertreter des Moskauer Patriarchats beim Ökumenischen Rat der 
Kirchen in Genf. Zur Zeit übt er die Funktion des Stellvertretenden Leiters des Ausse- 
namtes beim Moskauer Patriarchats aus. Der publizierte Text ist Ende 1984 in Kiew bei 
einer Theologenbegegnung der Russischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen K i
rche in Deutschland (Amoldshain X) vorgetragen worden.

Borowoi unterstreicht, dass die Dokumente über „Taufe, Eucharistie und Amt” keine 
Konkordienformel, kein Kompendium der Dogmatik oder ein Credo bilden, das den ei
nen, für alle verbindlichen Glauben der Einen, Heiligen, Katholischen und Apostolischen 
Kirche bezeugt. Sie enthalten lediglich die derzeitigen Resultate der theologischen 
Überlegungen, die die Mitglieder der ÖRK-Kommission „Glaube und Kirchenverfas
sung” angestellt haben. Es handelt sich hier nicht um eine dogmatische Erklärung unse
rer Kirchen mit einer Darlegung ihrer Glaubenslehre (ihrer Dogmatik bzw. Ekklesiolo
gie). In den ersten Jahrunderten des Christentums waren Taufe, Eucharistie und Amt eine 
lebendige Realität in jeder Kirche. Sie wurden in allen Kirchen anerkannt und prakti
ziert, und auf dieser Basis hatten alle Kirchen volle Gemeinschaft (koinonia) miteinan
der, ungeachtet der Unterschiede im Ritus und der praktischen Handhabung. Wir müssen 
bei der gegebenen, einstmals unzweifelhaft vorhandenen Einheit beginnen, und mit ihr 
als Kriterium, im Lichte der Erfahrung und Kontinuität der Ungeteilten Kirche, im ge
meinsamen Bemühen die Gebrechen und Leiden unserer Trennungen und Spaltungen he
ilen und die Einheit aller Christen in der Einen, Heiligen, Katholischen und Apostoli
schen Kirche wiederherzustellen. In der ökumenischen Bewegung verfahren wir jedoch 
umgekehrt. Das gesamte Erbe der Alten, Ungeteilten Kirche wird in Zweifel gezogen und 
in Frage gestellt. Wir gehen nicht von der gegebenen und vormaligen Einheit aus, sondern 
von den jetzigen Unterschieden und Divergenzen. Die Zulassung der Frau zum Prieste
ramt ist eine Neuerung, die den schon seit Jahrhunderten bestehenden Divergenzen und 
Differenzen zwischen den Christen ein weiteres Trennungsmoment hinzugefügt hat. Sie 
hat die Unterschiede zwischen uns vertieft und vergrössert und einen Graben auf gerissen 
zwischen jenen Kirchen, die mit der Überlieferung der Apostolischen und Alten Kirche 
gebrochen und gegen die von der Kirche in ihrer gesamten Geschichte beibehaltenen Pra
xis verstossen haben, und jenen anderen Kirchen, die es für ihre Pflicht ansehen, der 
Überlieferung der Apostel und der Praxis der Alten Kirche getreulich und gehorsam zu 
folgen und damit die gnadenvolle Kontinuität und Sukkzession ihrer gesamten Geschi
chte von den Zeiten der Apostel bis heute bewahrend fortzusetzen. Diese radikale Neue
rung untergräbt selbst das Fundament und die Substanz unserer ökumenischen Gemeins
chaft. Mit diesem einseitigen Seperatakten wird die Tür zur möglichen Einheit in der Ei
nen, Heiligen, Katholischen und Apostolichen Kirche zugeschlagen.

Zum Schluss sagte Borowoi: „Ich denke..., dass die Kommission Glaube und K ir
chenverfassung den richtigen Weg eingeschlagen hat, als sie daranging, allmählich einen 
möglichen Konsensus über Taufe, Eucharistie und Amt zu erarbeiten. Jedoch wird, ver
mute ich, noch keine Kirche bereit sein, die Dokumente in der Form, in der sie jetzt vor
liegen, anzunehmen und uneingeschränkt zu billigen. Die Kommission Glaube und K ir
chenverfassung muss weiter an der Verbesserung, Vervollkommnung und Vertiefung der 
Lima-Texte arbeiten” .



WALTER KRECK

KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE 
I ICH ZADANIE POKOJOWE

Trzeba przyznać ojcom Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, 
którzy w 1958 r. po raz pierwszy zwołali do Pragi Ogólnochrześcijań- 
skie Zgromadzenie Pokojowe, że szli z duchem czasów. Dostrzegli 
wcześniej niż wielu innych chrześcijan na świecie, że pokój między na
rodami musi stać się w naszym stuleciu tematem nr 1 i zrozumieli, że 
jest to wyraźne wyzwanie pod adresem Kościołów na całej zamieszka
nej przez ludzi ziemi. To, co wówczas wcale jeszcze nie było oczywiste, 
dziś akceptują miliony chrześcijan na wszystkich kontynentach: że w 
walce o pokój chrześcijanie i Kościoły nie mogą, jak to często bywało w 
historii, stać na uboczu lub zgoła po stronie tych, którzy gloryfikują 
wojnę, lecz że po okropnościach dwóch wojen światowych i w  obliczu 
możliwości trzeciej, niosącej ze sobą niewyobrażalne zniszczenia poża
ru świata, muszą opowiedzieć się za pokojem, a przeciwko wszystkie
mu, co podsyca zimną wojnę i przygotowuje wojnę gorącą.

To, że jako chrześcijanie i jako Kościoły mamy zadanie pokojowe, 
że nauka Ewangelii dotyczy nie tylko stosunku jednostki do Boga, nie 
tylko życia wewnętrznego czy wiecznego, lecz także współżycia naro
dów na tym świecie, jak przecież modlimy się w „Ojcze nasz” : Bądź 
wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi to w coraz większym stopniu 
staje się common sense chrześcijaństwa ekumenicznego. Niezgodność 
panuje jednak co do tego, jak ma się to odbywać i w  jaki sposób może
my i powinniśmy się do tego przyczynić. Nie chcę zatem zatrzymywać 
się przy ogólnie znanych i uznanych truizmach biblijnych i teologicz
nych—  któż dziś wśród chrześcijan nie jest za pokojem i sprawiedliwo
ścią społeczną, cokolwiek się przez to rozumie — lecz chciałbym skon
centrować się na kilku sprawach, które wobec dzisiejszej sytuacji poli
tycznej i społecznej są przedmiotem sporu w teologii i Kościele, i posta
rać się wskazać na rozstrzygnięcia, których jako chrześcijanie możemy 
bronić i które da się przekształcić w konkretne kroki, tak, by mogły 
oświecić innych, chrześcijan i niechrześcijan, i by mogli oni je naślado
wać.

Chciałbym zająć się trzema kwestiami:
1. Jakie wnioski wynikają z pokoju, zawartego przez Boga w Jezu

sie Chrystusie ze światem i głoszonego przez Kościół, w obliczu obłęd
nego wyścigu zbrojeń, zagrażającego całemu stworzeniu?

2. Jaka postawa Wspólnoty chrześcijańskiej w dzisiejszych zmaga-
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niach o likwidację wyzysku, będącego jedną z głównych przyczyn kon
fliktów i wojen, odpowiada głoszonej przez nią nauce o sprawiedliwo
ści Bożej?

3. Jak my, jako Kościół głoszący pojednanie, możemy przyczynić 
się do likwidacji ducha zimnej wojny i umożliwienia pokojowej koegzy
stencji ludzi o różnych światopoglądach i narodów o różnych ustrojach 
społecznych?

Ad 1. Kościół a szaleństwo zbrojeń

Wystarczy, że tylko w paru słowach przypomnę fakt zagrożenia, 
znany całemu światu: potencjał zagłady atomowej w  postaci niezliczo
nych bomb i rakiet, których siła wybuchowa wiele milionów razy prze
kracza wszystko to, co znamy z dawnych wojen; stałe udoskonalenia w 
zakresie kierowania bronią, dokładności trafiania w cel i siły niszczy
cielskiej, tak że niektórzy znów uważają, iż wojnę atomową można to
czyć i wygrać; skracanie czasu ostrzegania; stała gotowość atomowa w 
bazach rakietowych na ziemi, na morzu i w powietrzu — krótko mó
wiąc, arsenał broni, który umożliwia wielokrotne wzajemne zniszcze
nia, który jednak wciąż ma być uzupełniany i rozszerzany, także w 
Kosmosie. Nigdy jeszcze w historii ludzkości nie było takich przeraża
jących planów. Mimo to budżety na zbrojenia z roku na rok rosną i po
chłaniają ogromne sumy, których ułamek wystarczyłby, żeby zlikwido
wać głód na ziemi, przezwyciężyć gwałtowną redukcję świadczeń soc
jalnych w wielu zachodnich krajach uprzemysłowionych i gospodarcze 
wąskie gardła w państwach socjalistycznych.

A  przy tym nie brak przecież na całym świecie protestów przeciw
ko temu. Miliony ludzi we wszystkich społeczeństwach zabierają głos i 
wychodzą na ulice. Uczeni ze wszystkich dziedzin badają katastrofalne 
skutki dla ludzi, dla przyszłych pokoleń, dla przyrody, ba, być może dla 
całej naszej planety, jakie powstałyby, gdyby wybuchła wojna, prowa
dzona przy użyciu nowoczesnej broni ABC, i gdyby ogarnęła nas nukle
arna zima. Powiada się, że ci, co by przeżyli, zazdrościliby martwym. 
Z badań opinii publicznej np. w moim kraju wynika, że już od lat więk
szość ludzi wytrwale opowiada się za wstrzymaniem i likwidacją tych 
zbrojeń. Cały świat mówi o konieczności rokowań, o koniecznym 
wstrzymaniu spirali zbrojeń, o tym, że polityka odstraszania zawiodła i 
że coraz bardziej grozi jej przekształcenie się w  politykę prowadzenia 
wojny.

Mimo to po dziś dzień nie udało się powstrzymać tego toczącego się 
koła; po krótkim okresie odprężenia gorączka zbrojeń wzrosła w spo
sób bezprecedensowy. Wprawdzie oba mocarstwa światowe podjęły 
znów, acz z ociąganiem, rokowania w Genewie i nie brak pokojowych 
fanfar, ale nie widać jeszcze żadnego postępu jeśli chodzi o nieustępli
wie bronione kontrowersyjne stanowiska. Najnowsza radziecka obie
tnica moratorium i radzieckie propozycje natychmiastowego obustron
nego wstrzymania zbrojeń nie wywołały, jak się wydaje, odpowiedniej 
reakcji Stanów Zjednoczonych. Dopóki jednak przodujące w dziedzinie 
techniki mocarstwo światowe, które jako pierwsze zbudowało bomby 
atomowe i użyło ich i które przodowało w  zbrojeniach atomowych, 
upiera się przy swoim często explicite wypowiadanym roszczeniu do 
przewagi lub uporczywie zaprzecza twierdzeniu licznych ekspertów na 
Zachodzie i Wschodzie, że istnieje przybliżona równowaga między obu
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stronami, i odrzuca nie tylko natychmiastowe wstrzymanie zbrojeń, 
lecz także rezygnację z użycia jako pierwsze broni atomowej w  wypad
ku konfliktu, jak również niezmiennie obstaje przy rozszerzeniu pla
nów militarnych aż na Kosmos —  dopóty ludzkość może tylko wstrzy
mywać oddech i obliczać, kiedy, po upływie moratorium, na które nie 
odpowiedziano, znów zaczną rosnąć zbrojenia także drugiej strony.

Czy Kościoły mają się godzić na tę nader niebezpieczną sytuację 
jak na nieuniknione zjawisko naturalne, czy też jest to dla nich wezwa
nie, by przemyślały swoją współwinę za taki rozwój sytuacji i swoją 
współodpowiedzialność za jej zmianę?

Pocieszające zjawisko udziału niezliczonych chrześcijan w ruchu 
pokojowym w ostatnich latach; co z pewnością przyczyniło się do ogro
mnego umasowienia tego ruchu, nie może nam przesłaniać faktu, że 
Kościoły nie tylko w przeszłości nie umiały często zapobiec wybuchowi 
wojny, lecz że również dziś istnieją w  nich siły siejące zamęt i paraliżu
jące. Jeszcze nie wszędzie w  Kościołach zanikła skłonność do ograni
czania naśladownictwa Chrystusa tylko do życia prywatnego i wew
nętrznego, a wykluczania zeń zwłaszcza kwestii wojny i pokoju między 
narodami. Obawa przed „teologią polityczną” , której dostatecznie wie
le przykładów faktycznie istnieje w historii Kościoła (wystarczy przy
pomnieć fanatyczne kazania w średniowieczu, nawołujące do wypraw 
krzyżowych, czy szowinistyczną gloryfikację wojny w dziejach nowo
żytnych), wciąż jeszcze skłania niektóre kręgi chrześcijańskie do samo- 
oszukiwania się, że będąc chrześcijaninem można dystansować się od 
całej dyskusji o wojnie i pokoju, o zbrojeniach i rozbrojeniu. W błęd
nym rozumieniu nauki o dwóch królestwach, jednym duchowym, a dru
gim ziemskim, nauki, powołującej się na słowa Jezusa do Piłata: Króle
stwo moje nie jest z tego świata, zapomina się przecież, że to królestwo 
chce wkroczyć do naszego świata, by słowem i duchem zniszczyć moce 
ciemności. Myli się te dwa królestwa z dwoma oddzielonymi od siebie w 
przestrzeni terytoriami, i terytorium ziemskie, polityczne ogłasza się 
jako autarkiczny teren działania ludzkiej samowoli — w brutalnej 
sprzeczności z drugą tezą Synodu Wyznającego w Barmen w  1934 r., 
która głosi: Odrzucamy błędną naukę, jakoby istniały dziedziny nasze
go życia, w których należymy nie do Jezusa Chrystusa, lecz do innych 
panów...

Również tak często nadużywana nauka o tzw. wojnie sprawiedli
wej nie ma, zgodnie ze swą intencją, otwierać bram dla żądzy panowa
nia silniejszych, lecz raczej stawiać jej tamę, ograniczając stosowanie 
siły między narodami i oddając ją na służbę prawa i pokoju. W  każdym 
razie, zgodnie z przedstawionymi tu kryteriami, wojnę przy użyciu bro
ni masowej zagłady, zacierającą różnice między członkami sił zbroj
nych a cywilami i brutalnie pomijającą zasadę proporcjonalności stoso
wanych środków, tzn. będącą próbą wypędzania rzekomego diabła Bel
zebubem, należy absolutnie odrzucić. Któż bowiem chciałby twierdzić, 
że takie środki zniszczenia, które, zgodnie z oceną ekspertów, prowa
dziłyby do katastrofalnych skutków, zagrażających całemu stworzeniu, 
można jeszcze porównywać z mieczem, który, zgodnie ze słowami apo
stoła (Rz 13), nosi władza dla dobra dobrych i karania złych? Już w 
1946 r. Albert Einstein pisał: Teraz... po wynalezieniu rakiet i bomb 
atomowych, żadne skupisko ludności na całej ziemi nie jest już bezpie
czne przed nagłym zniszczeniem w jednej chwili. Dziś jednak, kiedy 
mamy około 50 000 rakiet o miliony razy większej sile niszczącej i je
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steśmy zmuszeni do radykalnego przemyślenia tradycyjnej etyki wojen
nej, wszystkie próby przedstwiania wojny przy użyciu broni ABC jako 
możliwej do prowadzenia i wygrania są nieodpowiedzialnym igraniem 
z ogniem.

A  już z bluźnierstwem graniczy, jeśli ktoś, posługując się pseudo te
ologiczną argumentacją, próbuje stłumić protest przeciwko takim zbro
dniczym planom zbrojeniowym i grom wojennym, cytując słowa Jezusa 
(Mt 10): Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą. Jak gdyby ten, kto gotów jest do masowego mordu, nie musiał już 
dawno przedtem uśmiercić swojej duszy, swojego sumienia. Żadne 
wzywanie do gotowości do ofiar, nawet z powoływaniem się na mękę 
Chrystusa, nie może przesłonić faktu, że jest to wypaczona teologia 
Krzyża, dająca się porównać z kuszeniem Jezusa przez diabła, by ze
skoczył z wieży świątyni.

W obliczu ostrego zagrożenia ludzkości, które uspokajająca propa
ganda stale próbuje bagatelizować, nie wystarczą ogólnikowe, „wywa
żone” , jednakowo do wszystkich stron zwracające się apele, do których 
często skłaniają się Kościoły; trzeba nalegać na podejmowanie jedno
znacznych decyzji, zwracając się przy tym przede wszystkim do tych, 
którzy • przodują w nakręcaniu spirali zbrojeń. Stanowisko całego 
chrześcijaństwa w kwestii stosowania broni atomowej powinno ulec 
zmianie. Chrześcijanie nie mogą usprawiedliwiać stosowania, produko
wania, stacjonowania, groźby użycia broni atomowej. Muszą we 
wszystkich tych kwestiach mówić kategoryczne „nie” bez jakiegokol
wiek „tak” ; do czego wezwały najpierw Kościoły holenderskie i do cze
go przyłącza się już coraz więcej Kościołów. W  zdecydowanym głosze
niu tego „nie” Kościoły powinny nieomylnie podążać naprzód, ponie
waż ich „tak” wobec tej broni masowej zagłady — nawet opatrzone 
najrozmaitszymi klauzulami — byłoby nie tylko zbrodnią przeciw ludz
kości, lecz także obrazą Stwórcy. To „nie” jest dla nich oparte na tym 
wielkim „tak” , które Bóg w Jezusie Chrystusie powiedział światu i lu
dzkości. Nie powinien nas szokować, lecz przeciwnie, raczej dodawać 
nam odwagi fakt, że w tej rozstrzygającej dziś kwestii politycznej ist
nieje pocieszająca zbieżność między wiarą w Boże „tak” a głosem roz
sądku. Duch Sw. bowiem — jak powiedział kiedyś Karl Barth — jest 
przyjacielem zdrowego rozsądku.

Oczywiście tego „nie” , wypływającego z „tak” wobec Boga jako 
Tego, który stworzył i zachowuje świat, nie można dosłownie wyczytać 
w Biblii; jest to konsekwencja, którą się wyciąga z obecnej sytuacji hi
storycznej, na podstawie obserwacji faktów empirycznych. Ważną rolę 
grają w tym np. wyniki badań przyrodniczych i medycznych, które do
starczają informacji o skutkach działania takiej szatańskiej broni, a 
także ramowe warunki polityczne. Czy to jednak uniemożliwia podej
mowanie jednoznacznych decyzji, czy też raczej każe je podjąć jak naj
szybciej?

- Brzmią nam w uszach wszystkie zarzuty, podnoszone przez zwo
lenników panującej „polityki bezpieczeństwa” i pojawiające się rów
nież w Kościołach: czy odstraszanie nuklearne — zadaje się pytanie — 
nie zapobiegło po 1945 r., w każdym razie w Europie, wielkiej wojnie,, 
podczas gdy w innych rejonach świata wybuchło prawie 150 wojen? 
Czy w obliczu gwałtownego rozwoju także broni konwencjonalnej moż
na dokonywać zasadniczego rozróżnienia między prowadzeniem wojny 
nuklearnej a konwencjonalnej? Czy zamrożenie zbrojeń atomowych,
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jak tego domagał się np. amerykański ruch „Freeze” , nie utrwaliłoby 
istniejącej asymetrii, a przede wszystkim czy nie przyniosłoby korzyści 
Związkowi Radzieckiemu, rzekomo silniejszemu w dziedzinie broni kon
wencjonalnej? Czy rezygnacja z użycia broni atomowej jako pierwsza 
strona nie zwiększyłoby niebezpieczeństwa wybuchu wojny konwenc
jonalnej i czy nie sprzyjałoby maksymalnym zbrojeniom w tej dziedzi
nie? I czy w ogóle zapewnienie pokoju zależy od broni jako takiej, a nie 
od woli politycznej?

Odpowiadając na takie i podobne zarzuty trzeba przyznać, że nie 
istnieje stuprocentowe zapewnienie pokoju i że absolutnie nie osiągnie 
się tego za pomocą werbalnego ryczałtowego potępienia wojny w duchu 
pryncypialnego pacyfizmu, lecz że w istocie chodzi o to, by wskazywać 
wykonalne kroki polityczne, zamiast ratować swoje sumienie głosząc 
tylko zasadnicze potępienie. Wszystko to jednak nie może przesłonić 
faktu, że, jak dotąd, zarzuty takie służyły na ogół zapewnieniu czystego 
sumienia tym, którzy są zainteresowani stałym wzrostem zbrojeń. Wca
le nie jest obojętne, czy do podstawowej decyzji człowiek odnosi się am
biwalentnie, czy też głosząc jednoznaczne „nie” , nalega na podjęcie 
konkretnych kroków. Podobnie jak po trwającym parę tysięcy lat okre
sie niewolnictwa także Kościoły nie mogły go już godzić z wiarą w 
Boga, Ojca Jezusa Chrystusa, lecz wypowiedziały się przeciwko niemu i 
potępiły wszelkie niewolnictwo (chociaż potem wciąż istniały inne for
my wyzysku), tak i teraz wydaje mi się, że nadeszła godzina, kiedy Ko
ścioły muszą oświadczyć wobec całego świata:

Odrzucamy błędną naukę, jakoby prowadzenie wojny, a choćby 
tylko grożenie i szantażowanie środkami masowej zagłady, dało się po
godzić z wiarą w Boga, Stwórcę, źrodło pojednania i Zbawiciela świata. 
Dlatego domagamy się natychmiastowego wstrzymania wyścigu zbro
jeń i stopniowej redukcji broni — jako konsekwencji Bożego nakazu 
pokoju, oraz protestujemy przeciwko wszelkiemu rozciąganiu strategii 
militarnej na przestrzeń kosmiczną, bowiem pod płaszczykiem obrony 
w rzeczywistości zmienia to zasadniczo przybliżoną równowagę milita
rną.

Nie jest to wtrącanie się w  cudze kompetencje, jeśli Kościół, który 
nie dysponuje politycznymi środkami przymusu, jednocześnie ostrzega 
przed strategią, domagającą się eskalacji zbrojeń, liczącą na możliwość 
prowadzenia i wygrania wojny nuklearnej i kwestionującą poważne ro
kowania przez nieustępliwe domaganie się przewagi. A  kiedy Kościoły 
dochodzą do wniosku, że politycy, którzy określają się jako ateiści, pro
ponują kroki pokojowe we właściwym kierunku, a politycy, którzy na
zywają się chrześcijanami, stale się temu sprzeciwiają (jak to się ostat
nio znów stało z najnowszymi propozycjami ZSRR), to nie powinny py
tać o werbalne przyznawanie się do chrześcijaństwa czy aterzmu, lecz 
opowiedzieć się za tym, co służy pokojowi, i w tym wypadku przyznać 
rację „ateistom” , a odmówić jej „chrześcijanom” .

„N ie” , które tu trzeba powiedzieć, z pewnością nie może ograni
czyć się do werbalnych zapewnień, lecz trzeba je wesprzeć także wła
snym działaniem. Może to oznaczać np. wypowiedzenie posłuszeństwa 
w wypadku, kiedy by od nas żądano udziału w produkcji czy rozmiesz
czaniu tej broni, w szkoleniu do jej użycia lub wręcz w jej stosowaniu. Z 
pewnością nie można generalnie ustalić, jakie konkretne formy powi- 
niem przyjąć w poszczególnych wypadkach taki sprzeciw i taki, zawsze 
bierny, opór. O tym, w jakiej mierze ma się z tym łączyć odmowa służby
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wojskowej, w  każdym razie w armii uzbrojonej w broń atomową, albo 
blokada baz rakietowych, czy w symbolicznych akcjach protestacyj
nych bez użycia siły można się uciekać do działań nielegalnych, wiele 
dyskutowano w ruchu pokojowym, także w należących doń grupach 
chrześcijańskich, i również chrześcijaństwo ekumeniczne nie może tego 
w pełni generalnie rozstrzygnąć. Wydaje mi się, iż w  obliczu groźby, że 
w wypadku braku szybkich sukcesów siły pokojowe ulegną pokusie 
wzajemnego obarczania się winą lub dokonania rozłamu, związania się 
z określonymi grupami interesów lub eliminowania innych, pokojowe 
zadanie Kościołow polega właśnie na tym, by nie wysuwać na pierwszy 
plan żadnych specyficznie kościelnych spraw i nie rościć sobie prawa 
do przewodzenia, lecz przyczyniać się do solidarności i jedności wszyst
kich tych, którzy zgodni są co do podstawowej decyzji i podejmują kon
kretne kroki w tym samym kierunku. Słusznie powiada Dietrich Bon- 
hoeffer: Kościół musi uczestniczyć w doczesnych zadaniach życia 
wspólnoty ludzkiej, nie rządząc, lecz pomagając i służąc.1

Ad 2. Kościół a wyzysk

Chociaż dziś wstrzymanie i redukcja zagrażających ludności zbro
jeń jest najbliższym i najpilniejszym zadaniem, to jednak pokojowego 
zadania Kościoła nie można ograniczać do kwestii broni. Trzeba raczej 
dostrzec przyczyny wojen, zwłaszcza nowoczesnych wojen światowych, 
a szczególnie te formy strukturalnej przemocy, które służą wyzyskowi 
całych narodów i krajów, całych klas i ras, i wywołują bunt uciskanych, 
upostaciowany w ruchach wyzwoleńczych. Już teraz — jak się słusznie 
stwierdza —  broń, na którą marnotrawimy miliardy, zabija miliony lu
dzi, ponieważ uniemożliwia nam udzielenie im pomocy. Dyskusja o po
koju, w której pomijano by problem sprawiedliwości społecznej i zamy
kano uszy na wołanie o chleb, pracę, higienę, możliwość nauki, krótko 
mówiąc: o egzystencję godną człowieka, byłaby tylko mydleniem oczu.

Dopiero stopniowo zaczynamy rejestrować w świadomości społe
cznej, co uczynił „chrześcijański Zachód” , kolonizując znaczną część 
świata, tzn. wnosząc tam nie tylko swoją wiedzę, technikę, cywilizację i 
religię, lecz oprócz tego także rozpoczynając na gigantyczną skalę wy
zysk całych narodów i krajów — począwszy od okrutnego podboju lub 
zagłady ludów i kultur w Ameryce Południowej i Środkowej, aż do ko
lonialnego podziału Afryki przed stu dokładnie laty, na berlińskiej kon
ferencji w sprawie Konga. Nawet jeśli te narody w stosunkowo krót
kim czasie zdołały na ogół wywalczyć sobie suwerenność polityczną, to 
w wielu wypadkach są nadal uzależnione pod względem gospodarczym 
i w  niektórych rejonach świata panują katastrofalne stosunki ekonomi
czne i społeczne. 800 min ludzi w  Trzecim Świecie — jak już w  1973 r. 
stwierdził Rober McNamara — wegetuje w warunkach „absolutnej nę
dzy” . Choroby wynikające z niedostatku prowadzą do przedwczesnej 
śmierci niezliczonych ludzi, przede wszystkim dzieci. Związanie rolni
ctwa rejonów tropikalnych i subtropikalnych w toku kolonizacji z ryn
kiem światowym trwale naruszyło równowagę między człowiekiem a 
przyrodą. Produkcję w  tych rejonach dostosowano do interesów kolo- 
nialistów lub rynków światowych (monokultury), ceny wydano na past
wę wahań na tych rynkach, międzynarodowe koncerny w wielkim zakre- 1

1 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, 1951, s. 26 n.
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sie wykorzystują tamtejszą tanią siłę roboczą, panowanie lokalnych elit 
i ich chęć posiadania nowoczesnej broni nasilają antagonizmy społe
czne. Wielkie zadłużenie, przede wszystkim państw południowoamery
kańskich, raczej rośnie niż maleje w wyniku przyjmowania warunków 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nic dziwnego, że w wielu 
regionach istnieje obiektywnie rewolucyjna sytuacja, a w niektórych 
toczą się wojny domowe, a przynajmniej panuje stan zbliżony do wojny 
domowej.

To wszystko, co jest powszechnie znane i o czym mogę tu tylko 
wspomnieć, nabiera cech materiału wybuchowego w polityce światowej 
także z tego względu, że w te kontrowersje uwikłane są przeciwstawne 
systemy gospodarcze i społeczne, tzn., że antagonizm Zachód-Wschód 
ciąży nad tzw. konfliktem Północ-Południe albo nawet go przesłania. 
Nie chodzi przy tym po prostu o rywalizację dwóch wielkich mocarstw 
(„supermocarstw” , jak się je chętnie dla ich zrównania określa), lecz o 
przeciwstawienie dwóch odmiennych zasad ładu światowego, którego 
to antagonizmu nie powinno się bagatelizować, snując powierzchowne 
spekulacje na temat konwergencji. Stoją naprzeciwko siebie system ka
pitalistyczny, zwący się „gospodarką wolnorynkową” , nawet tam, 
gdzie rozwija się w  kierunku gospodarki imperialistycznej, i socjalisty
czny system gospodarczo-społeczny, który, przy wszelkich szczegóło
wych różnicach, polega na uspołecznieniu głównych środków produkcji 
i rozwiązania obecnych problemów ludzkości oczekuje od (mniej lub 
bardziej sztywnej) gospodarki planowej. W wielu miejscach na ziemi 
istnieje niebezpieczeństwo, że toczące się tam walki i zbrojne starcia 
przekształcą się w „zastępczą” wojnę mocarstw światowych i staną się 
zarzewiem pożaru świata.

Jak w tej sytuacji powinny zachowywać się Kościoły?
W memorandum teologów z Trzeciego Świata, uchwalonym w 1973 r. 

w Dar es-Salaam, czytamy: We wczesnej fazie ekspansji Zachodu Koś
cioły były sojusznikami w procesie kolonizacji. Rozszerzały swój zasięg 
pod protektoratem mocarstw kolonialnych; czerpały korzyści z teryto
rialnego wzrostu panowania imperialistycznego. Oddawały przy tym 
zachodniemu imperializmowi szczególną przysługę, dając mu legityma
cję i przyzwyczajając swoich nowo pozyskanych zwolenników, by zado
walali się oczekiwaniem nagrody na tamtym świecie za niedolę na tym 
świecie, w tym także za wyzysk kolonialny.... Dalej memorandum głosi: 
Przez całe stulecia teologia nie protestowała poważnie przeciwko gra
bieniu całych kontynentów, a nawet tępieniu całych ludów i cywilizac
ji. Znaczenie nauki Jezusa Chrystusa uległo takiemu osłabieniu, że nie 
dostrzegano już śmiertelnej walki całych ras.2 Liczbę samych tylko A f
rykanów, którzy zostali wywiezieni przez europejskich handlarzy nie
wolników ocenia się na 12— 15 min. Uważano ich za barbarzyńców, za 
niecywilizowanych i mniej wartościowych „Murzynów” , traktowano 
ich często w  najbardziej poniżający sposób, wyzyskiwano jako siłę ro
boczą, a nawet teologicznie uzasadniano ich niewolnictwo.

Wstrząsającym przykładem tego, jak dalece Kościoły były zinte
growane z imperialistyczną polityką mocarstw kolonialnych, jest dy
sertacja teologiczna pewnego afrykańskiego czarnego chrześcijanina, 
na podstawie której uzyskał on w 1742 r. w Lejdzie (Niderlandy) sto
pień doktorski. Tytuł dysertacji brzmiał: „Niewolnictwo nie jest sprze

2 „Ökumenische Rundschau” , 1977/2, s. 217 n.
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czne z chrześcijańską wolnością” . Obok zwykłego argumentu, że czarni, 
jako potomkowie Chama, który zgodnie z Księgą Rodzaju (9) miał słu
żyć swym braciom Semowi i Jafetowi, są przez Boga przeznaczeni do 
poddaństwa, autor, jako uzasadnieniem dla niewolnictwa, posługuje się 
wewnętrzną i duchową wolnością chrześcijańską, która całkowicie daje 
się pogodzić z zewnętrznym brakiem wolności. Więcej, zgodnie z poglą
dami chrześcijańskimi najwyższym ideałem jest służba bliźnim, a ten 
ideał wspaniale realizuje właśnie niewolnik. Ten czarny doktor teologii 
nauczył się więc patrzeć na siebie oczyma swoich panów, tzn. całkowi
cie przyswoił sobie skorumpowany pogląd na wolność.3

Jednak nie tylko rasizm próbowano uzasadniać po chrześcijańsku. 
Również żależną pozycję kobiety oraz różnicę między bogatymi a bied
nymi usprawiedliwiano posługując się podobnie wątpliwą egzegezą po
rządku ustalonego przez Boga. Kościoły aż do naszych czasów niemal 
nie zauważały, w  jak wielkim zakresie nasz burżuazyjno-kapitalisty- 
czny ustrój społeczny i takaż hierarchia wartości zawierają w sobie ele
menty, których chrześcijańskie uzasadnienie budziło najwyższe wątpli
wości. I nawet wówczas, kiedy ten burżuazyjny świat wszedł otwarcie 
w sojusz z faszyzmem, a imperializm przybrał, jako narodowy socja
lizm, swoją najbardziej agresywną, jak dotąd, formę, cynicznie gardząc 
człowieczeństwem i bez skrupułów systematycznie niszcząc ludzi nie
wygodnych, Kościoły początkowo były na to ślepe, a nawet gotowe do 
aklamacji i zdobyły się na opór (w każdym razie częściowy) dopiero 
wtedy, kiedy same zostały dotknięte tym ujednolicaniem.

To tło historyczne, które sobie w tym roku znowu boleśnie uświa
domiliśmy, obchodząc rocznicę zakończenia wojny (8 maja 1945r.), poz
wala dostrzec, jakiej zasadniczej zmiany sposobu myślenia wymaga się 
od Kościoła. Od czasu Konferencji Ekumenicznej w  Genewie w 1966 r. i 
Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Uppsali w  1968 r. 
wielu chrześcijan z ruchu ekumenicznego dostrzegło, że słowa Jezusa 
(Mt 25, 40): Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj
mniejszych, mnieście uczynili, wzywają nas również do walki z nie
sprawiedliwymi, nieludzkimi strukturami. W szerokich kręgach koście
lnych zbudził się dziś protest przeciwko rasizmowi, seksizmowi, neoko- 
lonializmowi, neofaszyzmowi, jak również przeciwko wyzyskowi i nisz
czeniu środowiska naturalnego. Protest ten prowadzi jednak także do 
sporów, które w  wielu miejscach powodują głębokie wstrząsy w Ko
ściołach, a nawet grożą ich rozłamem, czego przyczyną dawniej były 
tylko sprzeczności wyznaniowe i dogmatyczne. To, co jedni uważają za 
istotne, jeśli chodzi o pokojowe zadanie Kościołów, w oczach innych 
często jest tylko niedopuszczalnym upolitycznianiem Kościoła, który 
naraża na ryzyko swoją jedność.

Jak silnie zderzają się tu ze sobą fronty, ukażę tylko na jednym 
przykładzie, mianowicie na przykładzie konfliktu teologicznego i ko
ścielnego w Ameryce Łacińskiej. Po jednej stronie znajduje się tu „teo
logia wyzwolenia” , która, w obliczu wyzysku społeczeństw przez kon
cerny międzynarodowe i sprzymierzonych z nimi dyktatorów, na nowo 
odkryła społeczny wymiar nauk biblijnych i nie waha się brać strony 
uciskanych, aż po czynny udział w ich walce. Po drugiej zaś stronie znaj
duje się polityka „bezpieczeństwa narodowego” , w coraz większej mierze

3 Według audycji Westdeutscher Rundfunk, Die Herren der Erde („Panowie ziemi” ), 
1985 r.



KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE I ICH ZADANIE POKOJOWE 45

posługująca się teologią, która interpretuje rynek totalny jako zamie
rzony przez Boga porządek stworzenia i popiera ścisły sojusz między 
Kościołem a antykomunizmem, ponieważ widzi w marksizmie śmiertel
ne zagrożenie dla ludzkości. Franz J. Hinkelammert (Kostaryka) nastę
pująco charakteryzuje tę ideologię rynku totalnego jako ideologię wo
jującą: Przeciwnikiem jest ten, kto przeciwstawia się walce rynkowej 
jako zasadzie organizacji społeczeństwa. Tym tłumaczy się totalna kon
cepcja działalności wywrotowej. Wszystko, co stanowi wyraz takiej hie
rarchii wartości, która znajduje się lub może się znaleźć w konflikcie z 
rynkiem totalnym i nieograniczoną akumulacją kapitału, staje się dzia
łalnością wywrotową.* W ten sposób usprawiedliwia się w  końcu także 
„szwadrony śmierci” , zwalczające takie siły „wywrotowe” i nie cofają
ce się również przed mordowaniem księży i biskupów, kiedy dochodzą 
do wniosku, że przeciwstawiają się oni owej dyktaturze rynku totalnego.

Kościół instytucjonalny dostrzega natomiast nadal większe niebez
pieczeństwo w  popieraniu ruchów rewolucyjnych, które, zdaniem rzym
skiej Kongregacji Doktryny Wiary, za bardzo opierają się na marksisto
wskiej analizie kapitalizmu, co grozi przejęciem zasadniczych tez, nie 
dających się rzekomo pogodzić z chrześcijańską koncepcją człowieka i 
społeczeństwa. Podejrzane wydaje się już samo używanie pojęcia walki 
klasowej, ponieważ bliskie jest ono interpretacji Karola Marksa i pro
wadzi do niebezpiecznych dwuznaczności. Tak więc po jednej stronie 
mamy twierdzenie, że Ewangelię redukuje się do wyzwolenia doczesne
go, gospodarczego i politycznego, i to dziś stanowi główną pokusę; po 
drugiej zaś, że większym niebezpieczeństwem jest ucieczka w  tran- 
scedencję, która doczesne pole walki pozostawia na pastwę panowania 
rynku totalnego, a miliony ludzi — na pastwę nędzy.

Kto ma rację? Do czego nas wzywa pokojowe zadanie Kościoła? 
Oczywiście Pismo św. nie dyktuje nam ustalonego raz na zawsze i w 
każdej sytuacji ustroju społecznego i gospodarczego, który mamy pro
pagować jako chrześcijański. Ale: Fakt, że ustrój społeczny nigdy nie 
może być „chrześcijański” (z pewnością nie może wierzyć ani się na
wrócić), że również jego zmiana nigdy nie stwarza Królestwa Bożego na 
ziemi, nie oznacza, iż posłuszeństwo wobec żądań Boga nie wywiera 
wpływu na ustrój i że ustrój z kolei nie odbija się na nim pozytywnie lub 
negatywnie. Struktury polityczne i społeczne trzeba badać pod tym ką
tem, czy pomagają w umożliwieniu prawdziwie ludzkiego życia czy też 
stanowią w tym przeszkodę. (Patrz przyp.4 5) Kiedy Sędzia Świata (Mt 25) 
pyta nie o wyznawanie wiary chrześcijańskiej słowami, lecz o nasze po
stępowanie wobec głodnych i spragnionych, chorych, nagich i uwięzio
nych, tzn. wobec Jego najmniejszych braci, lub kiedy Jezus w  przypo
wieści o miłosiernym Samarytaninie stawia nam za przykład jego, a nie 
kapłana i lewitę, którzy w  drodze do świątyni w Jerozolimie obojętnie 
mijają napadniętego przez morderców, to ma to również charakter dro
gowskazu dla naszego postępowania społecznego i politycznego.

Jeśli jako chrześcijanie wierzymy w  radosną nowinę o usprawie
dliwieniu bezbożnika, to w  sferze sprawiedliwości ziemskiej (iustitia ci
vilis, jak mówili nasi ojcowie) nie może to prowadzić do usprawiedli
wiania i tolerowania wszystkiego, ponieważ „świat” jest tylko światem 
i nasze działanie jest daremne, nawet jeśli nasze życie jest jak najlepsze.

4 Kirche im Kapitalismus. Ein Arbeitsbuch. Publikacja Ewangelickiej Wspólnoty Stu
denckiej w RFN i Berlinie Zach., 1984, s. 59
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Z pocieszającego stwierdzenia, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam je
szcze obficiej rozlała się .łaska, apostoł Paweł nie wyciąga wniosku, że 
mamy trwać w grzechu (Rz 6, 1); a głęboka myśl, że „w  nas wszystkich 
tkwi H itler” , nie może być argumentem za pozostawianiem przestęp
ców na swobodzie. W  sferze iustitiae civilis trzeba bardzo dokładnie 
wszystko rozróżniać i rozważać, by nie koncentrować uwagi na drobia
zgach, aby przez to nie tracić z pola widzenia spraw zasadniczych.

Fakt, że niesprawiedliwość występuje we wszystkich społeczeń
stwach i że należy ją potępiać, nie może nam przeszkodzić w dostrzega
niu różnic i ustalaniu priorytetów. To nie jest to samo, czy ludzie głodu
ją, popadają w  nędzę i brutalnie są wyzyskiwani, czy nie mają pracy i 
szans na naukę lub czy — o ile to jest potrzebne dla dobra ogółu — po
dlegają pewnym ograniczeniom w korzystaniu ze słusznych swobód, w 
zakresie stopy życiowej, możliwości podróżowania albo dostępu do lu
ksusowych towarów. Wszystko zależy od tego, by wykorzystywano 
władzę i stosowano przymus — tam, gdzie są nieuniknione — w służbie 
prawa i pokoju, a nie samowoli i imperialistycznych żądz. Kiedy w  Ma
gnificat Marii (Łk 1) wielbi się Boga, bo strąca władców z tronu, a wy
wyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym od
prawia, to nie jest wszystko jedno, czy się bierze stronę uciskanych, czy 
zbroi się szwadrony śmierci, które służą wyzyskiwaczom i świadomie 
szerzą terror.

Kościół w swej historii uważał na ogół za swoje zadanie służenie 
ubogim, chorym i umierającym i powołał do życia wielkie dzieło diako
nii. To także nadal będzie ważnym wkładem do pokoju w społeczeń
stwie. Kościół często jednak niedostatecznie dostrzegał niesprawiedli
wość strukturalną i na ogół w sojuszu z panującymi błogosławił istnie
jące stosunki. Powinien jednak, zgodnie z tezami z Barmen5, rządzą
cym i rządzonym we wszystkich krajach przypominać o Królestwie Bo
żym, Bożych przykazaniach i sprawiedliwości, a tym samym o ich od
powiedzialności politycznej, kierując się przy tym pytaniem, czy polity
ka i gospodarka, nauka, badania naukowe i technika służą człowieko
wi, przede wszystkim człowiekowi w  potrzebie, cierpiącemu biedę i 
uciskanemu, czy też przynoszą przede wszystkim korzyści jednostkom 
lub panującym grupom zainteresowanym zyskiem, chcącym mieć swo
bodę rozpychania się łokciami i żądnym władzy, co niekiedy stanowi 
jarzmo nie do zniesienia dla całych narodów, ras i klas.

Tak samo, jak wojny nie są zjawiskiem przyrodniczym, tak i struk
tury społeczne i gospodarcze, z powodu których cierpią ludzie, nie zo
stały dane przez los, lecz stworzyli je ludzie, wspierają je ludzie i ludzie 
mogą je zmienić. Dostrzegamy dziś chyba wyraźniej niż nasi ojcowie, że 
niepowstrzymany wyzysk naszej planety Ziemi, zatruwanie przyrody, 
powietrza, wody nie może postępować dalej, tak jak dotychczas, jeśli 
mamy uniknąć katastrofy, którą już zapowiadają futurolodzy. Jesteśmy 
też w  jeszcze większym stopniu niż poprzednie pokolenia, świadkami 
tego, że uciskane narody, rasy i klasy na całym świecie zaczynają zrzu
cać z siebie jarzmo. Nie istnieje wieczny porządek stworzenia, zgodnie z 
którym jedni zawsze pozostają w ciemności, a drudzy w świetle, i który 
zakazuje zwalczania stosunków, skazujących ludzi na życie w ucisku i 
biedzie. Nie istnieje takie boskie prawo, że jedni mają umierać z głodu,

5 Zum politischen Auftrag der christlichen Gemeinde (Barmen II). Votum des Theologi
schen Ausschusses der Evangelischen Kirche der Union, 1974, s. 244.
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podczas gdy inni nie mogą sobie poradzić z górami masła. Na Ziemi jest 
jeszcze dość pożywienia i miejsca dla wszystkch, nie brak też możliwo^ 
ści naukowych i technicznych, żeby życie wszystkich ludzi uczynić zno
śnym, gdyby rzesze badaczy i konstruktorów nie pracowały nad nisz
czycielską bronią i nie marnotrawiono bilionów na zwodniczą politykę 
bezpieczeństwa.

Wszystko to jest także sprawą Kościołów i ich zadania pokojowego, 
ponieważ tu tkwi główne źródło groźnych konfliktów i ponieważ Pan, 
który w  „Ojcze Nasz” uczy nas prosić nie tylko o odpuszczenie grze
chów, lecz także o chleb powszedni, nie pozwala nam mijać obojętnie 
tych, co dostali się w ręce morderców albo wpadli pod koła. Pierwszym 
zadaniem Kościoła jest tu z pewnością uczynienie wszystkiego, aby nie
uniknione zmagania o sprawiedliwszy ustrój społeczny i gospodarczy 
nie przerodziły się w trzecią wojnę światową, która nie rozwiązałaby 
żadnego z problemów, i przyczynianie się do urzeczywistnienia pokojo
wej koegzystencji państw o odmiennych ustrojach społecznych, jak to 
wszyscy uczestnicy Konferencji Helsińskiej w 1975 r. proklamowali 
jako jedyną możliwość.

Oprócz tego jednak Kościoł jest wezwany także do konkretnego 
opowiedzenia się po określonej stronie tam, gdzie wprowadza się w  ży
cie — i broni się ich — niemożliwe do przyjęcia struktury i normy spo
łeczno-polityczne, ewentualnie nawet przybrane w szaty chrześcijań
skie. Kościoły najczęściej nie wahają się ostrzegać przed rzeczywistymi 
czy rzekomymi ograniczeniami swobód indywidualnych w  państwach 
socjalistycznych, ale —  przynajmniej u nas na Zachodzie — jeszcze z 
trudem zdobywają się na zajęcie stanowiska wobec groźby totalnego 
skomercjalizowania człowieka, zwłaszcza tam, gdzie uzasadnia się to, 
powołując się błędnie na chrześcijańską koncepcję wolności. To, co gło
sił Synod Holenderskiego Reformowanego Kościoła Misyjnego w  Bel- 
har k. Kapstadtu w 1982 r. w odniesieniu do tamtejszej polityki apar
theidu, słuszne jest także w  stosunku do każdej sytuacji wyzysku ludzi. 
Czytamy tam: Dlatego odrzucamy wszelką ideologię, która uzasadnia 
formy wyrządzania bezprawia, i wszelką naukę, która nie jest gotowa 
przeciwstawić się takiej ideologii, opierając się na Ewangelii. Kościół 
jest wezwany do wyznania i czynienia tego wszystkiego w posłuszeń
stwie wobec Jezusa Chrystusa, swego jedynego Zwierzchnika, nawet 
gdyby ludzka zwierzchność i ludzkie zarządzenia były przeciwko temu i 
nawet gdyby były z tym związane kara i cierpienie.

Wydaje mi się, że dziś chodzi przede wszystkim o to, by tych słusz
nych wniosków nie nadużywano do ponownego podsycania ducha zim
nej wojny.

Ad 3. Kościół i zimna wojna

Użycie broni, rozpętanie wojny poprzedza zwykle wojna psycholo
giczna, która ma skłonić ludzi, by chętnie brali na siebie ogromne cię
żary zbrojeń —  źródło zysków nielicznych i cierpień mas — i by zamy
kali oczy na grożące piekło. Wojna zaczyna się na długo przedtem, za
nim spadną pierwsze bomby. Ta tak zwana zimna wojna może przybie
rać wielorakie formy — izolowanie strony przeciwnej, bariery handlo
we, bojkot, odmowa utrzymywania stosunków kulturalnych i kontak- 6

6 „Ökumenische Rundschau” , 1985/2, s. 139.
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tów międzyludzkich — i posługuje się przede wszystkim walką ideolo
giczną, w  którą często wciąga się również Kościoły.

Walka polityczno-ideologiczna jako taka jest nieunikniona i nikt 
nie powinien udawać, że nie reprezentuje żadnej ideologii i że tylko 
druga strona jest związana z jakąś ideologią — jak to często robią 
chrześcijanie. Czy ktoś, jak marksiści, na gruncie swoich poglądów o 
prawidłowości rozwoju ekonomicznego i społecznego jest przekonany, 
że naszą epokę charaktryzuje przejście od kapitalizmu do socjalizmu, 
czy też po prostu zauważa tę kontrowersję ideologiczną, patrząc na dzi
siejszą mapę świata i na fakty z dziedziny polityki międzynarodowej — 
to kontrowersji tej, jako takiej, nie sposób zaprzeczyć i nie da się jej zli
kwidować przez spychanie jej na margines świadomości.

Nie usprawiedliwia to jednak wcale zimnej wojny, tzn. swego ro
dzaju wojny duchowej, w której każdy środek jest dobry. Mam tu na 
myśli nie tylko zakłamane informacje, do jakich niestety przyzwyczajo
no nas np. przy porównywaniu wielkości zbrojeń obu bloków, lecz tak
że np. owe półprawdy i pozorne prawdy, które powstają przez jedno
stronny dobór faktów, przez koncentrowanie się wyłącznie na negatyw
nych zjawiskach w  drugim obozie i pomijanie faktów pozytywnych, 
przez bezkrytyczne przykładanie własnych kryteriów ocen i stosowanie 
własnych koncepcji do świata drugiej strony. W ten sposób przez zesta
wianie ułamków rzeczywistości konstruuje się całkowicie wypaczony 
obraz. Zamiast obawiać się takiego wypaczenia tylko lub przede wszy
stkim w wypadku świadomie ideologicznej działalności informacyjnej, 
podlegającej określonej kontroli państwowej, powinniśmy uprzytomnić 
sobie, że tzw. wolna prasa i (inne) środki masowego przekazu też nie są 
chronione przed tym niebezpieczeństwem. Więcej, na skutek oddziały
wania pieniądza, przez wywoływanie obawy o egzystencję i nacisk na 
robienie kariery mogą one wywierać nawet jeszcze skuteczniejszą pre
sję. Ta zależność i taki nacisk na przystosowanie się funkcjonują przy 
tym najlepiej tam, gdzie ludzie, których to dotyczy, już prawie nie zda
jąc sobie z tego sprawy, całkowicie już to wchłonęli.

Z najskrajniejszą formą zimnej wojny spotykamy się tam, gdzie 
myślenie kategoriami przyjaciel-wróg jest utrwalone niejako metafizy
cznie i druga strona występuje jako absolutne zło, które trzeba znisz
czyć również fizycznie. Zgodnie z rozumieniem polityki, głoszonym 
przez (niedawno zmarłego) niemieckiego specjalistę prawa państwowe
go Carla Schmitta, który uzyskał duże wpływy jeszcze przed objęciem 
władzy przez narodowych socjalistów, antagonizm przyjaciel-wróg jest 
czynnikiem tworzącym politykę, a wojna (w każdym razie jako stała 
możliwość) nie jest wypadkiem wyjątkowym, lecz „poważną sytuacją” 
(„Ernstfall” ). Wojna wynika z wrogości, ponieważ wrogość jest nego
waniem przez jedną stronę bytu drugiej strony. Wojna to tylko najskraj
niejszy sposób realizacji wrogości7. Jeśli wrogość, a zwłaszcza, w  osta
tecznej konsekwencji, zabijanie innych, ogłasza się jako istotę polityki, 
a więc nie uważa się jej za konieczne w pewnych warunkach zło i coś, 
co należy przezwyciężać, to wtedy już w  ogóle trzeba zwątpić w pokojo
we współistnienie ludzkości, a nawet w ludzkość w ogóle, jak to mówił 
również C. Schmitt: Kto mówi „ludzkość”, chce oszukać.8 A  kiedy takie 
myślenie kategoriami przyjaciel-wróg przybiera się jeszcze w szaty

7 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, 1963, s. 33
8 J.w., s. 55.
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chrześcijańskie i kiedy podsyca się ducha wypraw krzyżowych, nasta
wionego na eschatologiczną ostateczną walkę między światłem a ciem
nością, walkę, którą my mamy rozegrać, to powinno to w najwyższym 
stopniu zaalarmować chrześcijan i Kościoły.

Jak doszło do takiego wytworzenia się ducha zimnej wojny i w ja
kiej mierze Kościoły ponoszą za to odpowiedzialność?

Kościoły chrześcijańskie w  Europie jeszcze nadal silnie odczuwają 
dziedzictwo X IX  wieku, ponieważ, podobnie jak cały świat burżuazyj- 
ny, popadły w pozornie nieprzezwyciężalny konflikt z rodzącym się ru
chem robotniczym, a zwłaszcza jego marksistowskim światopoglądem. 
Fakt, że Kościoły, które stanowiły integralną część feudalnego, a potem 
burżuazyjno-kapitalistycznego ustroju społecznego i istniejący stan na
dal traktowały jako ustalony przez Boga porządek stworzenia, stały się 
przedmiotem ataków tego nowego ruchu rewolucyjnego, był równie 
oczywisty jak to, że chrześcijaństwo musiało (jak sądziło) widzieć w 
marksistowskim ujęciu historii, wiążącym się z ideologią ateistyczną, 
ucieleśnienie zła. Przez całe stulecie panował u nas w Niemczech, w 
każdym razie w  Kościołach, taki stan ducha, który można opisać nastę
pująco (posługując się komentarzem do tzw. Orędzia Darmstadckiego 
Rady Braci Kościoła Wyznającego z 1947 r.) Bezbożny rewolucjonista 
nie był chrześcijaninem, a tym samym był złym człowiekiem. Obronę 
przed nim uważano nie tylko za chrześcijański obowiązek, lecz także za 
nakaz samozachowawczy porządnego człowieka. W ten sposób kontro
wersji politycznej nadawano kwalifikację moralną. Jeśli ktoś zajmował 
pozycję na pravjicy politycznej, gdzie też niemal bez wyjątku znajdował 
się Kościół, to czynił to nie tylko ze świadomością, że walczy o lepszy 
ład polityczny i społeczny, a przeciwko złu, lecz także stawał na linii 
frontu, dzielącej sprawiedliwość od niesprawiedliwości, dobro od zła, 
światło od ciemności. Tym, kto stawał po drugiej stronie, pogardzano 
nie tylko ze społecznego i moralnego punktu widzenia, lecz również 
jako chrześcijaninem.9

Dopiero na tle tej prostej identyfikacji można ocenić, jakie to było 
zręczne posunięcie, kiedy nawet faszyzm lat dwudziestych mógł uda
wać klerykalizm, a narodowy socjalizm w Niemczech wpisał do swo
jego programu partyjnego opowiedzenie się za „pozytywnym chrze
ścijaństwem” . Niezliczeni chrześcijanie właśnie dlatego uznali, iż 
mogą głosować na Hitlera, że narodowi socjaliści, w każdym razie na 
początku, akcentowali „tak” wobec chrześcijaństwa, a jednocześnie 
mówili radykalnie „n ie” bezbożnemu socjalizmowi i komunizmowi. 
Ba, nawet jeszcze po latach panowania narodowych socjalistów, po 
brutalnym gwałceniu praw ludzkich w stosunku do Żydów, komuni
stów i socjalistów i po brutalnych ingerencjach nawet w Kościołach, 
w 1941 r., jak wiadomo, po wkroczeniu armii niemieckiej do Związku 
Radzieckiego kierownicze gremium Niemieckiego Kościoła Ewange
lickiego przekazało führerowi Adolfow i Hitlerowi gratulacje i wyra
ziło nadzieję, że zlikwiduje on „gniazdo zarazy” na Wschodzie, to za
grożenie zachodniej, chrześcijańskiej kultury. A  kiedy po klęsce i za
łamaniu się reżimu hitlerowskiego wprawdzie nie można już było za
przeczać zbrodniom tak zwanej Trzeciej Rzeszy, ale za to uważano, 
że można temu przeciwstawić czystki stalinowskie (istotnie przeraża
jące) i losy wypędzonych Niemców, to zwłaszcza w latach pięćdziesią

9 Cyt. wg Gerda Wendelborna Charta der Neuorientierung, 1977, s. 80
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tych łatwo ulegano temu duchowi zimnej wojny. Istniało niebezpieczeń
stwo, że wszystkie poważne wezwania do pokuty — jak wspomniane 
Orędzie Darmstadckie — zostały przesłonięte i stłumione przez wska
zywanie na „zagrożenie ze Wschodu” . I kiedy w niejednym przemówie
niu przezydenta Ameryki Moskwa całkiem oczywiście jawiła się jako 
siedlisko zła i kiedy głoszono ideę wyprawy krzyżowej przeciwko niej, 
to odpowiadało to niestety głęboko zakorzenionej u nas od przeszło stu 
lat nieufności, którą znajdujemy już u „ojca misji wewnętrznej” , Jo
hanna Heinricha Wicherna w połowie ubiegłego wieku. W obliczu ta
kiego manicheizmu chyba wielu chrześcijan ze zdziwieniem kiwało gło
wami, ale Kościoły na całym świecie wcale nie sprzeciwiały się jak je
den mąż takiemu wypaczaniu chrześcijaństwa. Nie może jednak być 
pokoju na ziemi, jeśli w drugiej stronie widzi się wcielenie zła, a siebie 
samego uważa się za anioła światłości i w imię Chrystusa chce się na tę 
drugą stronę ściągnąć karę niebios.

Pokojową misję Kościoła zawarł Paweł w jednym zdaniu (2 Kor. 5, 
19): Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat (...), nam przekazu
jąc słowo jednania. To jednanie ma jednak konsekwencje dla stosun
ków ludzi i narodów między sobą. Ponieważ pokój Boży dotyczy całego 
świata i adresatami tego słowa jednania są wszyscy ludzie, niezależnie 
od tego, do jakiej należą rasy, do jakiego narodu i jakiej klasy, to nie ma 
już między nimi absolutnych wrogów, czy o tym już wiedzą i w to wie
rzą czy (jeszcze) nie.

Ponieważ Bóg zawarł pokój ze światem mimo jego bezbożności, to 
żadne przyznanie się do ateizmu nie może z nikogo uczynić mojego 
wroga. Ateiści są na całym świecie, na Zachodzie i na Wschodzie, ba, 
każdy z nas jest pierwotnie ateistą, ponieważ pewne jest, jak to powie
dział kiedyś Luter, że nikt sam z siebie nie może chcieć, żeby Bóg był 
Bogiem. Całkowicie już abstrahując od tego, że pojęcie ateizmu nie jest 
jednoznaczne — ateizm może być też, jak np. w pracy naukowej, ozna
ką szacunku dla zaświadczanego przez Biblię faktu, że Bóg jest ukryty i 
nie można Nim dysponować, np. przez „dowód na istnienie Boga” — to 
nawet agresywny ateizm nie powinien prowokować naszej wrogości. 
Albowiem, zgodnie z rozumieniem biblijnym, wiara w Boga nigdy nie 
jest moim osiągnięciem, moim dziełem, moją zasługą, którą mogę się 
chwalić i której brak u innych mogę moralnie potępiać, a nawet karać 
ich za to ogniem i mieczem, jak to niestety tak często bywało w historii 
Kościoła.

Tam, gdzie nieufność do innych ma takie pozornie chrześcijańskie 
korzenie, gdzie wiara zgłasza roszczenie do panowania, gdzie Kościół 
próbuje wywierać przymus, choćby nawet subtelny przymus duchowy, 
gdzie Krzyż wchodzi w alians z mieczem i gdzie propaguje się ducha 
wypraw krzyżowych, tam spory społeczne i polityczne są zatrute i wy
twarza się szczególnie fanatyczne myślenie kategoriami przyj aciel- 
-wróg, które zasadniczo stawia pod znakiem zapytania pokojową ko
egzystencję. Tam, gdzie chrześcijaństwo i Kościół spotykają się z kry
tyką i oporem i gdzie dochodzi do kontrowersji ideologicznych, tam 
nie powinniśmy cofać się przed nimi, lecz przede wszystkim powin
niśmy sami sobie zadać pytanie, jak dalece sami to sprowokowaliśmy, 
myląc wiarę z pozornie tylko „chrześcijańskim” światopoglądem i two
rząc front polityczny, który wcale nie jest frontem światła przciwko 
ciemności.

Elementem pokojowego zadania Kościoła jest bezwarunkowe i
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powszechne występowanie w obronie wolności wiary i sumienia, ale 
nie tylko dla chrześcijan, lecz także dla wszystkich inaczej myślących 
i inaczej wierzących. Można pojąć, że po całych wiekach ścisłego so
juszu Kościoła z państwem, kiedy w sposób oczywisty mówiono o 
„chrześcijańskim” państwie (którego w rzeczywistości nigdy nie było 
i nie może być), trzeba się najpierw przyzwyczaić do koegzystencji 
państwa i Kościoła, uwzględniającej zarówno całkowitą świeckość 
państwa, jak i swobodę głoszenia wiary przez Kościół. Ale czy już się 
nie okazało, że mimo istniejących różnic ideologicznych i wielu nie 
rozwiązanych problemów, w  odróżnieniu od dawniejszej konfrontac
ji dąży się do opartych na lojalności stosunków między państwem a 
Kościołem, tak że chrześcijanie i Kościoły w „socjalizm ie” słusznie 
się bronią przed utożsamianiem politycznego antykomunizmu ze 
sprawą Ewangelii i przed podejrzewaniem o niewiarygodność służby 
chrześcijan, którzy żyją i pracują w socjalistycznym społeczeństwie, 
w tym także walczą o pokój? Trzeba zadać pytanie, czy postulat 
„chrześcijańskiego narodu” , w rozumieniu amerykańskiego Instytu
tu ds. Religii i Demokracji, przy którego to postulatu pomocy podczas 
ostatniej kampanii wyborczej tamtejsze Kościoły miały zostać zepc
hnięte do roli partii politycznej, nie stanowi o wiele większego zagro
żenia dla wolności Kościoła i wiarygodności głoszonej przezeń nauki. 
Propagowany tu fanatyczny antykomunizm, karmiący się wypisywa
nymi stale na ścianie ostrzeżeniami przed zagrożeniem ze Wschodu, 
służy w istocie jako pretekst dla usprawiedliwiania bezwzględnego 
imperializmu, który wszystkimi środkami broni systemu światowej 
niesprawiedliwości.

Ostrzeżenie przed upolitycznianiem Kościoła, który pozwala się 
nadużywać do udzielania błogosławieństwa wizerunkowi wroga po
litycznego, wcale nie oznacza rezygnacji z realizowania odpowie
dzialności politycznej Kościoła ani zalecania marzycielskiego anar
chizmu. To nie to samo, czy w jakimś społeczeństwie życie się chroni 
czy je niszczy, sprzyja się pokojowi czy mu zagraża, czy słabym się 
pomaga czy też silnym pozwala się na rozpychanie się łokciami. W ła
dza sama w sobie nie jest zła, ale można jej używać w służbie prawa 
albo bezprawia. Kościół, zamiast ryczałtem potępiać, powinien tu ra
czej badać umysły i także w odniesieniu do marksizmu postępować 
zgodnie z regułą apostoła (1 Tes 5, 21): Wszystko badajcie, a co szla
chetne — zachowujcie. Kryterium oceny nie powinno być to, czy cho
dzi tu o chrześcijan czy niechrześcijan, lecz czy władzy używa się w 
służbie ludzi, wszystkich ludzi. Ponieważ jednak nie zawsze i nie wszędzie 
rozumie się właściwie to wspólne dobro i trzeba walczyć o lepszą i spra
wiedliwszą drogę, Kościół nie ma prawa pogardliwie patrzeć z góry na ta
kie spory polityczne i ideologiczne jako na jakieś brudne interesy.

Kościół powinien przyczyniać się do nadania tym sporom bardziej 
rzeczowego charakteru i np. pomóc w tym, by kwestii praw człowieka 
nie wykorzystywano jako broni w zimnej wojnie i nie nadużywano jej 
dla szkalowania innych. Wprawdzie przed dziesięciu laty w Helsinkach 
wszystkie reprezentowane tam państwa zobowiązały się do respekto
wania praw człowieka, ale oba bloki interpretują te prawa i stawiają 
akcenty bardzo odmiennie (...).

Zderzają się tu odmienne wizerunki człowieka i hierarchie wartoś
ci, ale żadna strona nie może z góry twierdzić, że jej stanowisko odpowia
da woli Bożej. Kościół musi przyznać, że swobodami indywidual
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nymi, słusznie przezeń tak wysoko cenionymi, cieszy się tylko część 
ludzkości, a miliony ludzi są ich pozbawione na skutek barier raso
wych i klasowych, tak że tam, gdzie panuje głód, choroby, bezrobocie 
i ucisk, często priorytet mają inne rzeczy niż w  środowisku cieszącym 
się burżuazyjnym dobrobytem. Tak więc nakazem dla Kościoła, wła
śnie dlatego, że nie może on uznać całkowicie i bezwarunkowo za 
swoją żadnej ideologii politycznej i zaakceptować żadnego absolut
nego wizerunku wroga, może stać się konkretne opowiedzenie się po 
którejś stronie. Kiedy jednak Kościół, jak to jest, moim zdaniem, dziś 
konieczne, zwalcza np. rasizm w Afryce Południowej, popiera ruchy 
wyzwoleńcze, skierowane przeciwko uciskowi militarnemu i gospo
darczemu, oraz potępia ataki przeciwko zwycięskiej rewolucji, jak w 
Nikaragui, to nie po to, by w  swego rodzaju kontrwyprawie krzyżo
wej stworzyć królestwo Boże na ziemi, lecz po to, by przyczynić się 
do zewnętrznej humanizacji współżycia ludzi między sobą w  sensie 
szykowania dróg w sferze rzeczy przedostatnich, ale z myślą o rze
czach ostatecznych, o zbliżającym się królestwie Bożym (por. Die
trich Bonhoeffer).

Jeśli pomyśleć o niesłychanych niebezpieczeństwach, które dzi
siaj grożą ludzkości — obłędne zbrojenia, wyzysk ludzi i przyrody, 
stałe stwarzanie wizerunków wroga w  duchu zimnej wojny —  to ma 
się ochotę zrezygnować i powiedzieć: „Swoimi siłami nic nie zrobi
my, niedługo będzie w  ogóle po nas” . A le to nie może być ostatnie sło
wo, zwłaszcza dla chrześcijan i Kościołów. Nie tylko dlatego, że 
wszędzie na świecie pojawiają się budzące nadzieję siły, przeciwsta
wiające się grożącemu nieszczęściu, lecz ostatecznie dlatego, że u 1 J 
3, 8 czytamy: Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 
Ten, kto w ierzy w  zmartwychwstanie Chrystusa ukrzyżowanego, nie 
może zwątpić.

Kościół, który ufa w  zwycięstwo Jezusa Chrystusa i modli się o 
nadejście Królestwa Bożego, będzie także stosownie do tego działać, 
budząc nadzieję i wspierając wszystkie siły, które mówią „n ie” całej 
broni, totalnej komercjalizacji człowieka i totalnemu wizerunkowi 
wroga. Albowiem —  jak głosi Deklaracja Teologiczna z Barmen z 
1934 r.: Przez Jezusa Chrystusa zostajemy radośnie wyzwoleni z bez
bożnych więzów tego świata ku wolnej, wdzięcznej służbie dla stwo
rzeń Bożych.

Tłum.: Joanna Kruczyńska

CHRISTIAN CHURCHES AND THEIR PEACE MISSION
(summary)

Walter Kreck is a retired professor of systematic theology in the Protestant Faculty 
at the University of Bonn, FRG. He delivered this text in the plenary session of the 
Sixth All-Christian Peace Assembly in Prague on July 5, 1985. He said, that the fact 
that we as Christians have a peace mission, that the message of the gospel does not only 
apply to the relationship of the individual to God, not only to the inner or afterlife, but 
also to the coexistence of nations in this world, this is increasingly becoming common 
sense ecumenical Christendom. But how this is to be done and what contribution we co-
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uld and should make is a matter of contention. Kreck is dealing with three questions:
1. What follows from the peace which God concluded with the world in Jesus Christ 
and which the Church proclaims, for our peace work on earth in view of the armament 
madness which threatens the whole of creation.
2. How should the Christian community behave in compliance with the message in pre
aches of God’s justice in today’s struggle to eliminate exploitation, which is one of the 
main causes of conflict and wars.
3. How can we, as the Church preaching reconciliation, help to diminish the spirit of 
the cold war and to facilitate the peaceful coexistence of people of different Weltan
schauungen and of nations with different social systems.

CHRISTLICHE KIRCHEN UND IHR FRIEDENSAUFTRAG
(Zusammenfassung)

Walter Kreck ist emeritierter Professor für Systematische Theologie an der Prote
stantischen Fakultät der Universität Bonn, BRD. Dieser Text ist ein Vortrag, den er am 5. 
Juli 1985 an der Plenarsitzung der VI. Allchristlichen Friedensversammlung in Prag ge
halten hat. Er sagte: Dass wir als Christen und als Kirchen einen Friedensauftrag haben, 
dass die Botschaft des Evangeliums nicht nur die Beziehung des einzelnen zu Gott be
trifft, nicht nur das innere oder jenseitige Leben sondern auch das Zusammenleben der 
Völker in dieser Welt angeht, das wird zunehmend common sense der ökumenischen 
Christenheit. Aber wie das geschehen soll und welchen Beitrag wir hier leisten können 
und sollen, darüber streiten die Geister. Kreck geht auf drei Fragen ein:
1. Was folgt aus dem Frieden, den Gott in Jesus Christus mit der Welt geschlossen hat 
und den die Kirche verkündet, für unseren Friedenseinsatz auf Erden angesichts des die 
ganze Schöpfung bedrohenden Rüstungswahnsinns.
2. Welches Verhalten der christlichen Gemeinde entspricht der von ihr verkündigten 
Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes in der heutigen Auseinandersetzung um Beseiti
gung einer Ausbeutung, die eine Hauptursache von Konflikten und Kriegen ist.
3. Wie können wir als Kirche, welche die Versöhnung predigt, dazu beitragen, dass der 
Geist des kalten Kriegs abgebaut und eine friedliche Koexistenz von Menschen verschie
dener Weltanschauung und von Völkern unterschiedlicher Gesellschaftsordnung möglich 
wird.



SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

VI OGÓLNOCHRZEŚCIJAŃSKIE ZGROMADZENIE
POKOJOWE

Praga, 2—9 lipca 1985

PRZEBIEG OBRAD

Obrady toczyły się pod hasłem: „Bóg wzywa: wybierajcie życie! Czas nagli! — Chrze
ścijanie przeciw mocom śmierci — na drodze do pokoju i sprawiedliwości dla wszyst
kich”. Jako motto biblijne obrano słowa z Ewangelii Jana 10:1 Ob: Ja przyszedłem, aby 
(ow ce ) miały życie i obfitowały.

Obrady zgromadziły ok. 800 osób z 90 krajów świata, w tym 356 
delegatów, 58 obserwatorów, 42 gości, 18 ekspertów, 171 dziennikarzy i 
150 członków sztabu. Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich 
najważniejszych tradycji chrześcijańskich, reprezentanci międzynaro
dowych organizacji ekumenicznych (Światowa Rada Kościołów, Kon
ferencją Kościołów Europejskich itp.) i świeckich organizacji pokojo
wych (Światowa Rada Pokoju). Po raz pierwszy uczestniczyli w obra
dach w charakterze gości przedstawiciele głównych religii niechrześci
jańskich. Po wieloletniej przerwie na sali obrad pojawili się znowu w 
charakterze obserwatorów chrześcijanie z Chińskiej Republiki Ludo
wej i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Z Polski status delegatów posiadali przedstawiciele czterech Ko
ściołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: metropolita Ba
zyli (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny); ks. prof, dr Witold 
Benedyktowicz (Kościół Metodystyczny); bp Janusz Narzyński (Kościół 
Ewangelicko-Augsburski) i ks. dr Zdzisław Pawlik (Polski Kościół 
Chrześcijan Baptystów); dwaj przedstawiciele Chrześcijańskiego Sto
warzyszenia Społecznego — wiceprezes Wiktor Leyk i Ewa Roman-Żu- 
kowicz; reprezentant Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików — 
bp Wiktor Wysoczański i Stowarzyszenia Katolików „Pax” — Leszek 
Sobala. Ponadto w obradach uczestniczyli: bp Tadeusz Majewski (Ko
ściół Polskokatolicki) — w charakterze gościa, dr Jerzy Toeplitz — w 
charakterze eksperta, dr Karol Karski — w charakterze obserwatora z 
ramienia Ekumenicznej Grupy Roboczej do Spraw Informacji w Euro
pie, oraz kilku przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

VI Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe miało do wypeł
nienia trzy zadania. Po pierwsze, miało ono podsumować i ocenić dzia
łalność Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej między V a VI OZP, tj. 
w okresie od 1978 do 1985 r. Po drugie, miało ono przeanalizować aktu
alną sytuację światową z punktu widzenia politycznego i ekonomiczne
go oraz różne wypowiedzi kościelno-ekumeniczne na temat pokoju i 
sprawiedliwości. Po trzecie wreszcie, miało wypracować wytyczne dla
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działalności chrześcijańskiego ruchu pokojowego na najbliższe lata 
oraz przedstawić Kościołom i chrześcijanom propozycje w dziedzinie 
służby na rzecz pokoju.

Obrady VI OZP rozpoczęły się wieczorem 2 lipca 1985 r. w Pałacu 
Kultury nabożeństwem ekumenicznym, podczas którego kazanie na
wiązujące do motta biblijnego wygłosił W.P. Khotso Makhulu, arcybis
kup Kościoła Anglikańskiego w Botswanie, jeden z prezydentów Świa
towej Rady Kościołów.

Każdy dzień obrad był poprzedzany medytacją biblijną. W niedzie
lę, 7 lipca, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele Zbawiciela 
w Pradze, któremu przewodniczył patriarcha Czechosłowackiego Ko
ścioła Husyckiego — dr Miroslav Novak. W Pałacu Kultury, w którym 
toczyły się obrady, urządzono kaplicę, która służyła codziennym nabo
żeństwom popołudniowym i osobistej cichej modlitwie. Uczestnicy 
VI OZP mieli też możność głoszenia Słowa Bożego w świątyniach Koś
ciołów różnych tradycji w Pradze i okolicy.

Przemówienie inaugurujące obrady wygłosił prezydent ChKP, bis
kup Kościoła Reformowanego na Węgrzech — dr Karoly Toth. Szczegó
łowe sprawozdanie z działalności ChKP w okresie między V a VI OZP 
przedstawił sekretarz generalny, duchowny Ewangelickiego Kościoła 
Braci Czeskich — ks. dr Lubomir Mirejovsky (tekst ten drukujemy po
niżej). Zasadniczy referat, nawiązujący do głównego tematu obrad, wy
głosił metropolita Prawosławnego Kościoła Syryjskiego Malankaru (In
die) — dr Paulos Mar Gregorios. Dalsze referaty plenarne, które były 
zarazem ogólnym wprowadzeniem w pracę grup roboczych, przedsta
wili: prawosławny metropolita Kijowa i Halicza Filaret — „Globalne 
zagrożenie ludzkości — globalna strategia pokojowa” ; teolog prote
stancki z RFN, prof, dr Walter Kreck — „Kościoły chrześcijańskie i ich 
zadanie pokojowe” (zamieszczamy go w bieżącym numerze); biskup ka
tolicki z Meksyku, Sergio Mendez Arceo — „Pokojowa koegzystencja a 
wyzwolenie” .

Poza udziałem w posiedzeniach plenarnych uczestnicy obrad pra
cowali też w  pięciu grupach roboczych, które zajmowały się następują
cymi tematami: 1. Globalne zagrożenie ludzkości — globalna strategia 
pokojowa; 2. Kościoły chrześcijańskie i ich zadanie pokojowe; 3. Wspó
lna odpowiedzialność sił pokojowych za pokonywanie przeszkód pię
trzących się na drodze do pokoju; 4. Pokojowa koegzystencja a wyzwo
lenie; 5. Program i struktury pracy ChKP. Współprzewodniczącym dru
giej grupy roboczej był ks. Z. Pawlik.

Zorganizowano też następujące spotkania kontynentalne: Azja- 
Oceania-Australia, Ameryka Łacińska-Karaiby, Afryka, Europa- Ame
ryka Północna. Poza tym odbyły się oddzielne spotkania młodzieży i 
kobiet. Jeden z referatów podczas spotkania europejsko-północno- 
amerykańskiego wygłosił dr Jerzy Toeplitz.

Nowym momentem w historii Ogólnochrześcijańskich Zgromadzeń 
Pokojowych było tworzenie po raz pierwszy międzyreligijnej grupy do 
spraw dialogu złożonej z przedstawicieli judaizmu, islamu, hinduizmu, 
buddyzmu, sintoizmu i różnych tradycji chrześcijańskich. Zajmowała 
się ona zagadnieniem wspólnej odpowiedzialności religii światowych 
za utrzymanie pokoju i życia na ziemi.

Zarówno grupy robocze jak i spotkania kontynentalne przedłożyły 
plenum wyniki swojej pracy i zalecenia dla przyszłej działalności 
ChKP.
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Pozdrowienia dla uczestników VI OZP przesłało wielu przywód- 
ców państw i rządów, m.in. premier rządu PRL, generał armii Wojciech 
Jaruzelski; Kościołów, organizacji pokojowych i ekumenicznych z całe
go świata.

VI OZP wybrało nowe władze: 170-osobowy Komitet Kontynuacji 
Pracy, 53-osobowy Komitet Roboczy i 25-osobowy Sekretariat Między
narodowy. Z Polski w  skład Komitetu Kontynuacji Pracy weszło 7 osób, 
Komitetu Roboczego — ks. W. Benedyktowicz i W. Leyk, Sekretariatu 
Międzynarodowego —  ks. Z. Pawlik. Najważniejsze funkcje powierzo
no na dalsze 7 lat tym samym osobom. I tak, prezydentem został pono
wnie bp K. Toth, przewodniczącym Komitetu Kontynuacji Pracy — 
metropolita Kijowa i Halicza Filaret, sekretarzem generalnym — ks. 
L. Mirejovsky.

Delegaci uchwalili ważne dokumenty, w tym orędzie do Kościołów 
(jego tekst zamieszczamy poniżej), apele: do chrześcijan na całym świę
cie, wyznawców innych religii i przywódców państw, list do sekretarza 
generalnego ONZ, rezolucje: w  obronie życia przed zagładą nuklearną, 
w sprawie rozwoju i wyzwolenia oraz na temat sytuacji w  różnych rejo
nach świata —  Afryce, Azji, Europie, Bliskim Wschodzie, Ameryce Ła
cińskiej, Ameryce Środkowej i Pacyfiku.

Podstawowe uchwały VI Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia 
Pokojowego zalecają współdziałanie chrześcijan w  przygotowaniu So
boru Kościołów na rzecz Pokoju, popierają inicjatywę Międzynarodo
wego Roku ONZ poświęconego tolerancji religijnej i światopoglądowej 
(1989) oraz zawierają konkretne propozycje dotyczące zintensyfikowa
nia pracy studyjnej w  dziedzinie pokoju na szczeblu międzynarodo
wym, regionalnym i lokalnym.

K. Karski

ORĘDZIE DO KOŚCIOŁÓW

Drogie Siostry, drodzy Bracia!
W imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, przesyła

my Wam nasze braterskie pozdrowienia.
W  imię Jego zebrało się w Pradze w dniach od 2 do 9 lipca 1985 r. 

Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe, w  którym uczestniczy
ło przeszło 800 chrześcijan z ponad 90 krajów wszystkich kontynentów, 
łącznie z reprezentantami innych religii świata.

Wszyscy uczestnicy Zgromadzenia ze szczególną uwagą przyjęli 
wezwanie Boże: „Wybierzcie życie — czas nagli” , które było głównym 
tematem Konferencji.

Spotkanie nasze odbywa się w roku brzemiennym wspomnieniami 
o rozgromieniu faszyzmu przez aliantów, o Deklaracji z San Francisco 
ogłaszającej powstanie przed czterdziestu laty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz o podpisaniu Aktu Końcowego w Helsinkach w 
1975 r.

Przemyśleliśmy wspólnie co jest obowiązkiem naszych Kościołów i 
nas wszystkich jak o  tych, którzy składają w świecie świadectwo o Do
brej Nowinie. Świadectwo to w dzisiejszym świecie oznacza: działał-
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ność na rzecz pokoju, sprawiedliwości i życia ważniejsza jest niż kiedy
kolwiek.

Zdajemy sobie sprawę, że świat w którym żyjemy stoi przed wybo
rem: życie lub śmierć, w  tym sensie, w jakim opisuje to Księga Powtó
rzonego Prawa: Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potom
stwo (Pwt 30, 19).

Jednocześnie, wraz z uczestnikami VI Zgromadzenia Ogólnego 
Światowej Rady Kościołów w  Vancouver 1983 i z innymi wierzącymi 
oświadczamy, że produkowanie i rozmieszczanie, jak również stosowa
nie broni jądrowej jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Odrzucamy rów
nież fałszywe twierdzenie wmawiające nam, że wiarę w Boga, Stworzy
ciela, Sprawcę Pojednania i Zbawcę można pogodzić z przekonaniem o 
możliwości prowadzenia wojny jądrowej albo z zamiarem wymuszania 
uległości jakiegoś kraju pod presją użycia broni jądrowej. Ponadto po
pieramy — i wzywamy chrześcijan i Kościoły do popierania następują
cych żądań: 1. całkowitego i natychmiastowego wstrzymania wyścigu 
zbrojeń; 2. stopniowej redukcji broni jądrowej pod międzynarodową 
kontrolą w  celu możliwie szybkiego i całkowitego jej wycofania. Wzy
wamy chrześcijan i Kościoły do protestowania przeciwko każdej formie 
militaryzacji kosmosu, mogącej doprowadzić do zachwiania równowa
gi militarnej. Potępiamy każdy rząd, który chce prowadzić atomową 
krucjatę uzasadniając to z pozycji chrześcijańskich. Takie postępowa
nie uznajemy za nadużywanie chrześcijaństwa i możemy je nazwać wy
łącznie postępowaniem antychrześcijańskim.

Jako chrześcijanie wyznajemy naszą wiarę w miłość Chrystusa, 
który przyszedł służyć stworzeniu i pojednać je z jego Stworzycielem, 
aby świat obfitował pełnią życia (J 10, 10).

Czujemy się solidami z wszystkimi ludźmi, którzy bronią poszano
wania godności człowieka. Cierpimy z tymi, którzy cierpią, cieszymy 
się z tymi, którzy się weselą.

Ewangelia wzywa nas do służby bliźniemu, abyśmy pomagali 
wszystkim ludziom i wspierali tych, którzy zostali pozbawieni praw, są 
uciskani, a życiu ich grozi niebezpieczeństwo z powodu nędzy i głodu.

Czujemy się solidami z tymi, którzy walczą o lepsze życie oparte na 
fundamencie pokoju i sprawiedliwości.

Czujemy się solidami z wszystkimi mchami i grapami, które wal
czą z niepohamowanym procesem zbrojeń i które powstają przeciwko 
zbiorowemu samobójstwu ludzkości.

Duch Boży zmusza nas do połączenia miłości bliźniego z walką o 
uznawanie jego godności. Dlatego potępiamy każdy rodzaj dyskrymi
nacji z powodu różnic rasy czy płci, nieżależnie od tego, czy ma ona po
dłoże etniczne, kulturowe, religijne czy filozoficzne.

Stwierdzając, że Chrystus jest naszym pokojem  (Ef 2,14), zobowią
zujemy się służyć pokojowi i z Bożą pomocą go urzeczywistniać — w  
nas samych i pomiędzy nami.

Cieszymy się bardzo, że w teologii, w  Kościołach i w ekumenii zain
teresowanie tym palącym problemem stale rośnie. Przyjmujemy z uzna
niem starania podejmowane na tych wszystkich płaszczyznach — a 
zwłaszcza w  Światowej Radzie Kościołów — i prosimy Boga o Jego 
moc, byśmy mogli tę pracę prowadzić nadal i coraz intensywniej.

Potężne wyzwanie, przed którym stoi dziś ludzkość — a więc rów
nież chrześcijanie i Kościoły — w swoich zmaganiach o pokój i sprawie
dliwość, można streścić w  dwóch słowach: „istnienie” i „przetrwanie” .
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Chodzi o to, by ludzkość podjęła wyzwanie rzucone jej szansom przeży
cia.

Pokój oznacza nie tylko brak wojen. Nie ma pokoju bez sprawiedli
wości. Z wielkim bólem musimy uznać, że większa część świata, w któ
rym żyjemy, cierpi coraz dotkliwiej z powodu nędzy, głodu, niedostat
ku, wyzysku i ucisku w wielu postaciach.

Troską napawa nas fakt, że w niektórych krajach odżywają na 
nowo faszystowskie, wrogie obcokrajowcom i rasistowskie idee. Ma to 
związek z niezdolnością przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego. Kry
zys ten nie tylko powoduje wzrost niepewności społecznej wśród milio
nów kobiet i mężczyzn z powodu rosnącego bezrobocia, ale spycha naj
słabszych i najbardziej bezbronnych członków naszego społeczeństwa 
w „nową nędzę” .

Z oburzeniem sprzeciwiamy się stałemu skandalicznemu marno
trawieniu w bogatych krajach zasobów naturalnych, przez co kraje te 
rabują surowce krajów biednych, nie mając żadnych względów na ele
mentarne potrzeby życiowe ich mieszkańców.

Przerażeni jesteśmy niepohamowanym wzrostem zbrojeń i wydat
ków pr zeznaczanych na ten cel.

Wielką troską napawa nas produkowanie coraz nowych i bardziej 
wyrafinowanych środków masowej zagłady, które zagrażają nie tylko 
życiu milionów ludzi, ale również ekologicznej równowadze naszej pla
nety.

W tym duchu musimy potępiać wciąż nowe zamachy na naturalne 
środowisko człowieka, które również stworzone zostało przez Boga.

Stojąc u progu nowego tysiąclecia świadomi jesteśmy konieczności 
walki o zachowanie Bożego Dzieła Stworzenia. Jako uczniowie Chry
stusa musimy iść w Jego ślady na drodze pokoju. Kierowani myślą o za
powiedzianym Królestwie Bożym, torujemy naszym pokojowym działa
niem drogę Chrystusowi, przychodzącemu ponownie Panu.

Myślimy trzeźwo i nie poddawajmy się pseudomistycznemu fataliz
mowi.

Jako chrześcijanie zwracamy się do innych chrześcijan z wezwa
niem o wspólne prowadzenie walki o życie.

W imię miłości Chrystusa prosimy Was, gdziekolwiek żyjecie, byś
cie byli czujni jak strażnik, który bije na alarm, gdy zbliża się niebez
pieczeństwo.

Wzywamy Was do nieustannego popierania w Waszym mieście i w 
Waszym kraju wysiłków zmierzających do utrzymywania pokoju i do 
umacniania i pomnażania sprawiedliwości.

Wzywamy Was do współpracy nad uczulaniem Waszego środowis
ka na grożące ludzkości niebezpieczeństwa i do informowania go o tych 
niebezpieczeństwach. Poświęćcie szczególną uwagę wychowywaniu w 
duchu pokoju, aby rok 1986 — Międzynarodowy Rok Pokoju Organiza
cji Narodów Zjednoczonych — osiągnął swój cel.

Nadeszła godzina podjęcia wspólnej walki o urzeczywistnienie 
proroczego zamysłu Dietricha Bonhoeffera zwołania ekumenicznego 
Soboru Pokoju Kościołów. Idea ta powstała przed 50 laty i podjęta była 
na nowo przez pierwszego Sekretarza Generalnego Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej.

Drogie Siostry, drodzy Bracia! Chcemy Wam podziękować za zain
teresowanie i poparcie, którego udzielacie naszej wspólnej, nieustannej 
i trudnej walce o pokój.
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Czas nagli —  nadeszła godzina, w której wszyscy chrześcijanie, 
wszystkie Kościoły, wszyscy ludzie dobrej woli muszą usłyszeć wezwa
nie żywego Boga: Wybierzcie życie! — i muszą pójść za nim.

Wybierzcie życie — wybierzcie je dla siebie, dla Waszych dzieci, 
wybierzcie je dla przyszłych pokoleń. Wybierzcie życie dla całego Dzie
ła Stworzenia pobłogosławionego przez zmartwychwstałego Pana, 
Sprawcę Pojednania, Księcia Pokoju.

Tłum. Wanda Mlicka

POSIEDZENIE KOMITETU NACZELNEGO ŚRK
Buenos Aires, Argentyna, 28 lipca — 8 sierpnia 1985

Był to pierwszy przypadek zwołania posiedzenia, tego najwyższego 
gremium ŚRK, w  okresie między zgromadzeniami ogólnymi na konty
nencie południowoamerykańskim. Obrady toczyły się pod hasłem: 
„Sprawiedliwość Boża — obietnicą i wyzwaniem” .

Obrady zgromadziły przeszło 150 członków Komitetu Naczelnego 
oraz tyle samo współpracowników i gości. Było to pierwsze posiedze
nie tego gremium pod przewodnictwem nowego sekretarza generalne
go dr Emilio Castro. Przemówienie do uczestników obrad wygłosił 
prezydent Argentyny Raul Alfonsin, wybrany dwa lata temu demo
kratycznie na, to stanowisko po obaleniu junty wojskowej. Uczestnicy 
obrad wykorzystali fakt zgromadzenia się w  Ameryce Łacińskiej w 
celu intensywnego zajęcia się problemami tego kontynentu. Zapozna
no się także z sytuacją kościelną i stanem przestrzegania praw czło
wieka w Argentynie.

Jeden z najważniejszych dokumentów, przyjętych przez uczestni
ków obrad, dotyczy roli Światowej Rady Kościołów w sprawach mię
dzynarodowych. Zajmuje się on odpowiedzialnością chrześcijan za 
politykę, powiada, że polityka jest „rzeczywistością nie do uniknię
cia” a zaangażowanie polityczne — „obowiązkiem chrześcijan” . Do
kument ostrzega zarówno przed zohydzaniem politycznego zaangażo
wania chrześcijan, jak i przed uromantycznianiem tej działalności. 
„Być apolitycznym w znaczeniu abstynencji politycznej (...) oznacza 
milczące utrzymywanie rzeczy takimi, jakimi są, i to w sposób nieod
powiedzialny, bezmyślny” . Jako najważniejsze obszary zadań ŚRK w 
sprawach międzynarodowych dokument wymienia pokój i sprawie
dliwość, konflikty o zasięgu narodowym i międzynarodowym, prawa 
człowieka i rasizm. Jako dopuszczalne formy działania wymienia się: 
obserwację, analizę i interpretację wydarzeń, wizyty o charakterze 
duszpasterskim. Dokument podkreśla, że ŚRK przywiązuje szczegól
ne znaczenie do pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Szóstego sierpnia wspominano 40 rocznicę zrzucenia bomby ato
mowej na Hiroszimę. Uczestnicy obrad wzięli tego dnia przed połud
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niem udział w  liturgii prawosławnej, natomiast wieczorem zorganizo
wali w  centrum Buenos Aires „łańcuch pokoju” . Demonstracja ta była 
apelem o zamrożenie produkcji broni masowego zniszczenia. Do rzą
dów USA i ZSRR zwrócono się z prośbą, aby podczas rokowań rozbro
jeniowych w  Genewie podjęły uchwałę w  sprawie zakazu umieszczania 
broni atomowej w  przestrzeni kosmicznej.

W  sprawozdaniu sekretarza generalnego, Emilio Castro, znalazły 
się m.in. słowa krytyki pod adresem Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Castro wyraził pogląd, że „epizod Leonardo Boffa” zakłócił stosunki 
między Watykanem a ŚRK. Decyzja Watykanu nakładająca na tego 
brazylijskiego teologa zakaz przemawiania przez okres jednego roku 
ukazuje wielkie usztywnienie teologiczne w łonie Kościoła katolickie
go, które ma negatywny wpływ na ewangelizację w Ameryce Łacińskiej 
i wnosi też niewątpliwie elementy niepewności w nasze stosunki eku
meniczne. Castro podziękował południowoamerykańskim teologom 
wyzwolenia za „inspirację” , którą dostarczyli Kościołom i chrześcijań
stwu. Jego zdaniem, teologia wyzwolenia stanowi poważne wyzwanie 
wobec tradycyjnych metod uprawiania teologii i działania kościelnego, 
należy się jednak strzec przed zwykłym jej kopiowaniem w innych częś
ciach świata.

Wypowiedź sekretarza generalnego została skrytykowana przez 
obecnego na posiedzeniu obserwatora z ramienia watykańskiego Se
kretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, o. Basila Meekinga. 
Oświadczył on, że trudno jest nie uznać wypowiedzi Castro za mie
szanie się w sprawy Kościoła Rzymskokatolickiego. O. Meeking skry
tykował fakt, że Castro nie wypowiedział swoich zastrzeżeń na posie
dzeniu Wspólnej Grupy Roboczej Watykan-Genewa, tylko uczynił to 
publicznie. Przypomniał, że Kościół Rzymskokatolicki był zawsze 
powściągliwy w  wypowiadaniu się na temat krytyki, jakiej z różnych 
stron poddawana była działalność ŚRK. Jeśli w przyszłości —  stwier
dził w  konkluzji Meeking — występujące między nami problemy bę
dziemy przedstawiać podczas takich publicznych spotkań, to oba
wiam się, że oddalimy się od siebie i narazimy na szwank nasze stosun
ki wzajemne.

Castro, odpowiadając Meekingowi, wyraził ubolewanie, że być 
może popełnił dyplomatyczny błąd. Zapewnił, że respektuje decyzję 
Kościoła katolickiego w sprawie przypadku o. Boffa, ale ubolewa, że do 
niej doszło. Zwrócił uwagę, że ŚRK nie ogłosiła w sprawie Boffa oficja
lnego oświadczenia.

Dnia 30 lipca 1985 r. Komitet Naczelny opublikował tekst listu 
skierowanego do nadzwyczajnego Synodu Biskupów Katolickich, który 
ma zebrać się w  Rzymie w  listopadzie 1985 r. W liście tym, podpisanym 
przez przewodniczącego Komitetu Naczelnego Hoinza Joachima Helda 
i sekretarza generalnego Emilio Castro, zawarte jest pytanie, jak Koś
cioły mogą czuwać wspólnie nad tym, aby zachowana została całość 
stworzenia Bożego. Dalej zwraca się uwagę na wielkie wyzwania etycz
ne, jakimi są dla ludzkości postępy w naukach biochemicznych oraz 
wzrastający udział nauki i techniki w  wojnach i zniszczeniach. ŚRK 
wzywa stronę katolicką do wspólnego szukania odpowiedzi na takie 
problemy, jak pokój i pojednanie, rozbrojenie, ubóstwo, respekt wobec 
stworzonego przez Boga świata. •

List Komitetu Naczelnego wyraża nadzieję, że Synod Biskupów 
potwierdzi na nowo „ekumeniczną otwartość” , jaka cechowała II So-



POSIEDZENIE KOMITETU NACZELNEGO ŚRK 61

bór Watykański. Sobór otworzył drzwi do współpracy i wzajemnego 
zrozumienia między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami pra
wosławnymi, anglikańskimi i protestanckimi. Musimy nie tylko mówić 
o wspólnym świadectwie, musimy składać wspólne świadectwo. List 
cytuje słowa niedawno zmarłego wieloletniego sekretarza generalnego 
ŚRK W. A. Visser’t Hoofta: Nie tylko sceptyczny świat, lecz także m ilio
ny członków Kościoła potraktują nas z pełną powagą tylko wówczas, 
gdy Światowa Rada Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki będą prze
mawiać i działać razem w imieniu Chrystusa, przynosząc nową nadzie
ję światu zagrożonemu przez utratę sensu życia, samozniszczenie, prze
moce i ubóstwo.

Autorzy listu wyrażają wdzięczność za kontynuację współpracy, 
wymieniają różne jej przykłady na płaszczyźnie światowej. Zauważają 
także wzrost współpracy między naszymi Kościołami na płaszczyźnie 
lokalnej i regionalnej; wzywają do jej kontynuowania w przygotowy
waniu dorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan oraz 
wspólnych przekładów Biblii w wielu krajach i językach.

Optymistyczny wydźwięk miało przedłożone uczestnikom obrad 
sprawozdanie Komitetu Finansowego ŚRK. Wynikało z niego, że już 
trzeci rok z rzędu udaje się Radzie uniknąć deficytu, a to dzięki wyso
kiemu kursowi dolara. W 1984 r. Rada wydała 43 min dolarów na pro
jekty rozwojowe, pomoc głodującym i ofiarom klęsk żywiołowych. Jed
na trzecia wpływów finansowych pochodzi z RFN, taki sam wkład fi
nansowy wnoszą Kościoły północnoamerykańskie. Natomiast niewy- 
mienialność waluty sprawia, że Kościoły z Europy Wschodniej tylko 
symbolicznie partycypują w  budżecie Rady.

Podczas tegorocznych obrad ustalono, że następne, VII Zgroma
dzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, odbędzie się w  1991 r. Do
kładną datę i miejsce obrad ustali Komitet Wykonawczy na posiedze
niu w marcu 1986 r. W okresie poprzedzającym V II Zgromadzenie, 
Rada zamierza zwołać kilka konferencji o zasięgu światowym, po
święconych różnej problematyce. Będą to w  kolejności chronologicz
nej:
1. Konsultacja w  sprawie pomocy międzykościelnej, służby dla ucho
dźców i świata. Odbędzie się ona w  listopadzie 1986 r. Ostatnie takie 
spotkanie miało miejsce w  1966 r. Konsultacja ta da reprezentantom z 
całego świata sposobność do przeglądu i oceny pracy oraz priorytetów 
ŚRK w  tej dziedzinie.
2. Konsultacja poświęcona właściwemu sposobowi wykorzystania su
rowców i energii. Ma ona odbyć się w październiku 1987 r., jako miejsce 
obrad rozpatruje się jeden z krajów Europy Wschodniej.
3. Światowa konferencja poświęcona sprawom misji i ewangelizacji. 
Ma odbyć się wiosną 1988 r., jako miejsce obrad rozpatruje się Cypr, 
Grecję, Brazylię i Chińską Republikę Ludową.
4. Światowa konferencja do spraw wiary i ustroju. Termin obrad 
ustalono na marzec 1989 r., miejscem obrad będzie jeden z krajów 
A fryki lub Azji. Ostatnie posiedzenie tego rodzaju odbyło się w 1963 
r. w  Montrealu (Kanada). Konferencja ustosunkuje się do trzech do
kumentów: „Chrzest, Eucharystia, Urząd duchowny” ; „Wspólne wy
znawanie w iary apostolskiej dziś” ; „Jedność Kościoła a odnowa 
wspólnoty ludzkiej” .
5. W  styczniu 1990 r. ma odbyć się Światowa Konferencja na rzecz
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sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Miejsce obrad po
zostaje jeszcze do ustalenia. W związku z tą konferencją zrodziła się 
propozycja przekształcenia jej w  wielki kongres pokoju, w którym 
uczestniczyliby przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich, z 
Kościołem Rzymskokatolickim włącznie.

Planuje się też zwołanie Światowej Konferencji Młodzieży Chrześ
cijańskiej. Ostatnia taka konferencja odbyła się w 1952 r. w  Travancore 
(Indie).

W październiku 1986 r. ma odbyć się spotkanie przywódców regio
nalnych i krajowych rad kościelnych i chrześcijańskich. Ostatnie tego 
typu posiedzenie miało miejsce w 1971 r. ŚRK utrzymuje kontakty z ok. 
140 radami kościelnymi i chrześcijańskimi.

Na uwagę zasługuje także fakt, że w 1989 r. Komitet Naczelny bę
dzie obradował w  Moskwie.

Przez przyjęcie 7 nowych Kościołów, liczbą Kościołów członkows
kich ŚRK wzrosła do 310. Nowymi członkami ŚRK zostały następujące 
Kościoły: Kongregacjonalny Kościół Chrześcijański w Samoa Amery
kańskim (40 000 wiernych), Kościół Metodystyczny w  Zimbabwe 
(40 000), Wspólnota Baptystyczna Zairu Zachodniego (170 000), Kościół 
Braci w  Nigerii (40 000), Kongrecjonalny Kościół Ewangelicki w Ango- 
lii (70 000), Zjednoczony Kościół Ewangelicki w  Angolii (11 000), Ewan
gelicka Misja Zielonoświątkowa (13 600). Z wymienionych Kościołów 
dwa ostatnie, ze względu na małą liczbę wiernych, uzyskały status Koś
ciołów stowarzyszonych.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że społeczność Kościołów zrze
szonych w  Światowej Radzie Kościołów posiada ogółem ok. 400 milio
nów wiernych.

Komitet Naczelny przyjął także w  poczet rad stowarzyszonych trzy 
krajowe rady ekumeniczne. Są to: Rada Chrześcijańska Tanzanii, Rada 
Chrześcijańska Zambii oraz Rada Chrześcijańska St. Vincent i Grenady.

Komitet Naczelny podjął też wiele decyzji dotyczących zatrud
nienia nowych współpracowników. Najważniejszą decyzją jest po
wołanie 5 7-letniej Ruth Sovik z Kościoła Luterańskiego w Ameryce 
na stanowisko jednego z trzech zastępców sekretarza generalnego. 
W ŚRK pracowała już ona w latach 1978— 1980 na stanowisku zastę
pcy dyrektora Wydziału do Spraw Misji i Ewangelizacji, którym wó
wczas kierował Emilio Castro. Ostatnio R. Sovik była sekretarzem 
generalnym Światowej Organizacji Chrześcijańskich Związków Mło
dych Kobiet (YWCA). W ŚRK podlegać jej będzie Zespół Programowy 
„Sprawiedliwość i Śłużba” . Dwaj inni zastępcy sekretarza general
nego to: Todor Sabew z Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego i Ma
rie Assaad z Kościoła Koptyjskiego w Egipcie. Nowym dyrektorem 
Komisji Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców i Świata 
został 53-letni luteranin z RFN — Klaus Poser, natomiast Wydziału 
ds. Edukacji — Clifford Franklin Payne, duchowny zielonoświątko
wy z Trynidadu-Tobago.

Komitet Naczelny wystosował orędzie do Kościołów i mieszkańców 
Argentyny, wysłał list do mieszkańców Ameryki Środkowej, ogłosił rezo
lucje na temat sytuacji w  Afryce Płd., niesprawiedliwego podziału żywno
ści, zadłużenia krajów Trzeciego Świata i 40 rocznicy utworzenia ONZ.

Opr. Karol Karski
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POSIEDZENIE PLENARNE KOMISJI
„WIARA I USTRÓJ” ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Stavanger, Norwegia, 13—25 sierpnia 1985

PRZEBIEG OBRAD

Obrady rozpoczęto uroczystym nabożeństwem w katedrze w Sta
vanger, podczas którego odprawiono Liturgię z Limy, a kazanie wygło
sił biskup luterański Oslo —  dr Andreas Aarflot. Sprawozdanie z dzia
łalności Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” przedstawił jego dyrek
tor dr Günter Gassmann. Poinformował on o dotychczasowej reakcji 
Kościołów na dokument w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego” (skrót: BEM).

Mówił także o innych ważnych programach „Wiary i Ustroju” , któ
re są obecnie w toku. Chodzi tu o dwa studia: „Ku wspólnemu wyraża
niu wiary apostolskiej dziś” i „Jedność Kościoła a odnowa wspólnoty 
ludzkiej” . Dr Gassmann podkreślił także, że Komisja jest nie tylko od
powiedzialna za w/w programy, ale także za inne problemy, które były 
potem omawiane w grupach roboczych. Problemy te to: Kościoły zjed
noczone a Kościoły jednoczące się, Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan, Ekumeniczny Kalendarz Modlitw, a także dialog dwustronny i 
wielostronny.

Następnie moderator Komisji, prof. John Deschner, przedstawił re
ferat pt. „Komisja „Wiara i Ustrój” a ruch w kierunku jedności wyra
żającej się w  wierze apostolskiej” . Omówił on zadania stojące przed 
nowymi członkami Komisji. Stwierdził, że „Wiara i Ustrój” nie jest 
zwykłą strukturą organizacyjną, lecz historycznym ruchem, którego 
główne zadanie polega na skłanianiu Kościołów do podejmowania 
rozmów ekumenicznych. Podstawową sprawą w  dialogu teologicz
nym nie jest kwestia: „jakie nowe konwergencje są możliwe?” , lecz: 
„co mamy czynić z konwergencjami?” . Innymi słowy: chodzi o „rece
pcję” tych „konwergencji” przez Kościoły. Deschner zwrócił uwagę, 
że w  całej historii współczesnego ruchu ekumenicznego istniało pew
ne napięcie między zaangażowaniem na rzecz jedności Kościoła a za
angażowaniem na rzecz odnowy ludzkiej. Szczególne zadanie „W iary 
i Ustroju” polega nie tyle na podejmowaniu bezpośrednich akcji, ile 
na refleksji nad wzajemnym oddziaływaniem między jednością Koś
cioła a wspólnotą ludzką. I wreszcie, Deschner wskazał, że w ostat
nich latach nastąpiło przesunięcie od „W iary i Ustroju” jako ośrodka 
rozmów ekumenicznych, w stronę „Wiary i Ustroju” , która sama pro
wadzi dialog z Kościołami na temat „następstw i konsekwencji roz
mów ekumenicznych” . Kluczowym czynnikiem jest tutaj szeroka re
cepcja przez Kościoły dokumentu w sprawie „Chrztu, Eucharystii i 
Urzędu duchownego” .

Znaczna część obrad przebiegała w grupach roboczych. Grupa,
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która zajmowała się dokumentem w sprawie „Chrztu, Eucharystii i 
Urzędu duchownego” stwierdziła, iż spośród dotychczas nadesłanych 
opinii, większość ocenia BEM pozytywnie. Zgodnie z przewidywania
mi, pierwsze reakcje napłynęły od tzw. Kościołów „starych” z Europy i 
Ameryki Północnej, którym warunki organizacyjne umożliwiają szyb
szy proces recepcji. Przygotowywanie odpowiedzi przez „młode” Ko
ścioły, szczególnie z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, jest powolniej
sze. Wynika to nie tylko z trudności związanych z przekładem doku
mentu z Limy, ale również z faktu, że Kościoły te nie zawsze widzą bez
pośredni związek między BEM a ich życiem i pracą — ich problemami 
ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. Większość odpowiedzi i 
reakcji na BEM była analityczna, uczyniona z perspektywy teologii po
równawczej i wyznaniowej. Ci, którzy udzielili odpowiedzi, wskazywa
li także, że ich ocena tego dokumentu nie jest ostateczna, ale stanowi 
tylko pierwszą próbę.

Komisja „Wiara i Ustrój” , stwierdza się w raporcie na temat BEM, 
może pomagać w procesie odpowiedzi i przyjęcia tego dokumentu przez 
Kościoły w różny sposób: może zachęcać do dalszych tłumaczeń tekstu, 
popierać dyskusje toczone w Kościołach, a dotyczące procesu recepcji 
BEM, zwracać uwagę na potrzebę kontaktów i zgody między „najwyż
szą władzą” w różnych Kościołach a całym ludem Bożym w procesie 
odpowiedzi i recepcji, pomóc w wyjaśnieniu określonych zagadnień pod
noszonych w  reakcjach na BEM (np. znaczenie Słowa Bożego, sprawa 
powtórnego chrztu, problem „ofiarnego” charakteru Eucharystii, zaga
dnienia związane z urzędem duchownym, jak sukcesja, ordynacja ko
biet itp.).

Posiedzenie plenarne w  Stavanger poświęciło też wiele uwagi inne
mu studium „Wiary i Ustroju” : „Ku wspólnemu wyrażaniu wiary apo
stolskiej dziś” . Studium do składa się z trzech części: uznanie, wyjaś
nienie i wspólne wyznanie. Zdecydowano rozpocząć pracę od wspólne
go wyjaśnienia wiary apostolskiej. Konsultacja w  Rzymie, w  1983 r. 
zbadała „korzenie wiary apostolskiej” w  Biblii i Kościele starożytnym. 
Trzy inne konsultacje: w Kottayam (Indie, 1984), Chantilly (Francja, 
styczeń 1985) i w Kinszasie (Zair, marzec 1985) skoncentrowały uwagę 
na jednym z trzech artykułów Niceo-Konstantynopolitańskiego Sym
bolu Wiary.

Dokument roboczy przygotowany na posiedzenie plenarne Komisji 
w  Stavanger nosił tytuł: „Wyjaśnienie ekumeniczne wiary apostolskiej 
wyrażonej w  Niceo-Konstantynopolitańskim Symbolu Wiary (381)” . 
Składał się on z trzech podstawowych części: 1. tekst Symbolu, 2. mate
riał biblijny i historyczny, 3. wyjaśnienie. Poczyniono wiele propozycji i 
sugestii dotyczących zmian i uzupełnień, które zostaną wzięte pod 
uwagę w  toku dalszej pracy nad tym dokumentem.

Trzecie studium, którym zajmowano się podczas posiedzenia ple
narnego Komisji, dotyczyło „Jedności Kościoła i odnowy wspólnoty 
ludzkiej” . Autorzy tego Studium pragnęli wykazać, że istnieje teolo
giczny związek między dwoma podstawowymi zadaniami Światowej 
Rady Kościołów, tj. między dążeniem do jedności Kościoła a dawa
niem świadectwa chrześcijańskiego wobec społeczności ludzkiej ży
jącej pośród konfliktów i zagrożeń życia na ziemi. Zgodnie z propo
zycjami z Vancouver, najpierw postanowiono skupić uwagę na jed
nym centralnym aspekcie, tj. na wspólnej eklezjologicznej refleksji doty
czącej Kościoła jako misterium i znaku proroczego. Zagadnieniu temu
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poświęcona była konsultacja w Chantilly, w  styczniu 1985. Raport z tej 
konsultacji był podstawą pracy grupy roboczej, której zadaniem nie 
było opracowanie dokumentu końcowego, ale dokumentu roboczego do 
dalszej pracy nad tym projektem. Dokument ten, w kontekście zagad
nienia jedności i odnowy Kościoła, podejmuje takie problemy, jak: jed
ność i odnowa a wspólnota kobiet i mężczyzn, wpływ ideologii, kultur i 
systemów społecznych na stanowisko chrześcijańskie wobec sprawie
dliwości i pokoju.

W Stavanger obchodzono 75-lecie ruchu „Wiara i Ustrój” w  poczu
ciu wdzięczności dla Boga, że mimo trudnych okresów w przeszłości, 
ruch ten wiele dokonał i nadal wnosi istotny wkład do sprawy jedności 
Kościoła. Podjęto też uchwałę w sprawie zwołania Światowej Konferen
cji „Wiary i Ustroju” , która odbędzie się w  1989 r.

Na zakończenie obrad odbyło się uroczyste nabożeństwo w kate
drze w Stavanger, podczas którego kazanie wygłosił sekretarz general
ny ŚRK, dr Emilio Castro.

Należy podkreślić, że posiedzenie to miało charakter roboczy, 
wszystkie raporty grup będą w  dalszym ciągu korygowane i uzupełnia
ne, a wyniki tych studiów zostaną przedstawione na Światowej Konfe
rencji „Wiary i Ustroju” .

M. Kozłowski

LIST DO KOŚCIOŁÓW

W posiedzeniu plenarnym Komisji „Wiara i Ustrój” w Stavanger 
uczestniczyło 107 członków reprezentujących Kościoły całego świata, 
pewna liczba konsultantów, gości i personelu, którzy przez dwa tygod
nie mieszkali, modlili się, pracowali razem. Wysoko sobie ceniliśmy 
wspaniałą gościnność, którą okazał nam Kościół Norwegii i liczne spot
kania, które odbyliśmy z miejscowymi chrześcijanami.

Pierwsze posiedzenie plenarne Komisji w nowym składzie, charak
teryzującym się zwiększoną reprezentacją przedstawicieli Kościołów 
Trzeciego Świata i większym udziałem kobiet, ujawniło większą per
spektywę i szersze zrozumienie istoty Kościoła i jedności, której poszu
kujemy w ruchu ekumenicznym.

Celem Komisji „Wiara i Ustrój” w całej jej pracy jest głoszenie jed
ności Kościoła Jezusa Chrystusa i wzywanie Kościołów do widzialnej 
jedności w jednej wierze i jednej wspólnocie eucharystycznej, wyrażo
nej w kulcie i we wspólnym życiu w Chrystusie, tak aby świat uwierzył.

Komisja powstała wraz ze Światową Radą Kościołów w  Amster
damie w 1948 r., ale ruch „Wiara i Ustrój” , którego Komisja jest isto
tną częścią, rozpoczął się w 1910 r. od propozycji zwierzchników 
chrześcijańskich w  USA zwołania światowej konferencji dla rozwa
żenia spraw dotyczących wiary i ustroju. W Stavanger, w  1985 r., 
obchodziliśmy 75-lecie ruchu „Wiara i Ustrój” w poczuciu wdzięcz
ności, że mimo poważnych i trudnych okresów i mimo ciągłych rozła
mów i podziałów, ruch ten wnosił i wnosi nadal istotny wkład na 
rzecz jedności Kościoła Chrystusa.
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Od 1910 roku odbyły się cztery Światowe Konferencje do Spraw 
Wiary i Ustroju — pierwsza w Lozannie w 1927 r., ostatnia — w Mon
trealu w 1963 r. W Stavanger zaczęliśmy planować Piątą Światową 
Konferencję, która odbędzie się w 1989 r. Wierzymy, że V Światowa 
Konferencja będzie dużym wydarzeniem ekumenicznym prezentującym 
Kościołom rezultaty pracy „Wiary i Ustroju” , rezultaty, które posiadają 
istotne znaczenie w ekumenicznym dążeniu do widzialnej jedno
ści. Mamy nadzieję, że konferencja ta zachęci i pobudzi Kościoły do po
nownego zaangażowania się w poszukiwaniu ekumenicznej wizji. Po
siedzenie plenarne Komisji skoncentrowało swoją pracę w Stavanger 
na tych studiach, które dostarczą głównych tematów Światowej Konfe
rencji.

Dokument konwergencji nt. „Chrztu, Eucharystii i Urzędu ducho
wnego” został przesłany do Kościołów po posiedzeniu plenarnym Ko
misji „Wiara i Ustrój” w Limie w 1982 r. Dotychczasowe reakcje na ten 
dokument nadesłane przez Kościoły i grupy chrześcijańskie z całego 
świata, i wiele tłumaczeń zrobionych z lokalnej inicjatywy, przekroczy
ło nasze najśmielsze oczekiwania i ma bardzo optymistyczny wy
dźwięk. Komisja chce wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w różny 
sposób biorą udział w ciągłym procesie reagowania na ten dokument 
i w jego recepcji.

W najbliższych latach „ Wiara i Ustrój” oceni odpowiedzi na BEM 1 
po to, by zorientować się, jak dalece Kościoły są zdolne pzyjąć konwer
gencje, które on przedstawia i zobaczyć, jakie główne problemy wyma
gają dalszych studiów i refleksji w przyszłości. Ta ocena razem z rapor
tem na temat wszystkich odpowiedzi i na temat znaczenia procesu recep
cji BEM jako całości, zostanie przedstawiona V Światowej Konferencji. 
Wierzymy, że w ten sposób uzyskamy nowe bodźce i wskazania w na
szym poszukiwaniu widzialnej jedności.

Oprócz pracy nad BEM-em, Komisja obecnie przywiązuje wielką 
wagę do dwóch innych studiów, które dotyczą podstawowych proble
mów eklezjologicznych i które są mocno ze sobą powiązane i uzupełnia
ją się nawzajem, a także z BEM-em.

Studium pt.: „Ku wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” 
zostało rozpoczęte przez Komisję „Wiara i Ustrój” w Bengalur, w 1978 
r., w odpowiedzi na wezwanie Zgromadzenia w Nairobi do Kościołów, 
aby wspólnym wysiłkiem i zgodnie z wymogami epoki przypomniały 
sobie i wspólnie wyznały prawdę i wiarę chrześcijańską, głoszoną przez 
apostołów i przekazywaną przez stulecia. VI Zgromadzenie Światowej 
Rady Kościołów w Vancouver w  1983 roku mocno poparło ten projekt 
studiów i podkreśliło jego znaczenie dla jedności Kościoła.

W Stavanger posunięto naprzód te studia przez gruntowną dyskus
ję nad dokumentem, który usiłuje wyjaśnić, przy użyciu współczesnej 
terminologii, wiarę Kościoła w Ojca, Syna i Ducha Świętego, która zo
stała wyrażona w Symbolu Wiary najczęściej używanym przez Kościoły 
— w Credo Niceo-Konstantynopolitańskim z 381 r. Nakreślono plany 
dalszego wyjaśnienia tego Symbolu. Wyniki studiów nad wiarą apo
stolską zostaną przedstawione Światowej Konferencji.

Trzecim dużym projektem „Wiary i Ustroju” jest studium zatytuło- 1

1 Tak w skrócie nazywany jest dokument w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu du- 
chownego” . Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich: Baptism, Eucharist, Mi
nistry (Red.).
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wane „Jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej” ; kontynuuje ono 
wcześniejsze prace „Wiary i Ustroju” , dotyczące szczególnie „Jedności 
Kościoła i jedności ludzkości” a także „Wspólnoty kobiet i mężczyzn w 
Kościele” . Studium to, przywiązujące dużą wagę do eklezjologii i pod
kreślające kompleksową metodę teologiczną, która zachęca do refleksji 
na temat lokalnych doświadczeń, daje ważne wskazówki odnośnie isto
ty rozłamu i jedności istniejącej między Kościołami, charakteru Kościo
ła jako misterium i znaku prorockiego oraz naszego rozumienia celu je
dności. Wierzymy, że studium to ma strategiczne znaczenie dla całego 
kierunku pracy Światowej Rady Kościołów, wytyczonego przez Zgro
madzenie w Vancouver. W Stavanger zapoznaliśmy się ze stanem zaa
wansowania pracy nad studium poświęconym jedności i odnowie, na
kreśliliśmy też plany przyszłej pracy w oczekiwaniu, że studium to, sta
nie się ważnym punktem programu Światowej Konferencji „Wiara i 
Ustrój” mającej odbyć się w 1989 r.

Posiedzenie plenarne Komisji zajęło się także paroma innymi waż
nymi aspektami działalności „W iaiy i Ustroju” , takimi jak: Kościoły 
zjednoczone a Kościoły jednoczące się, Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, Ekumeniczny Kalendarz Modlitw, związek między rozmo
wami dwustronnymi i wielostronnymi.

Na początku naszego spotkania przypomniano nam, że dwudzie
stowieczny ruch dążący ku jedności chrześcijańskiej znacznie przekra
cza pracę Komisji „Wiara i Ustrój” . Mimo to wierzymy, że nasza praca 
stanowi ośrodek tego ruchu. Dlatego też informując Kościoły o naszych 
wysiłkach, wyrażamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zrobić krok na
przód w długiej ekumenicznej pielgrzymce wiodącej do widzialnej jed
ności.

Stavanger, 25 sierpnia 1985 r.
Tłum.: M. Kozłowski

TEZY ROSYJSKIEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO 
ODNOŚNIE DOKUMENTÓW Z LIMY

1. Ponieważ Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów róż
nią się między sobą swoim życiem, swoimi strukturami i swoimi tra
dycjami, w każdym z nich w odrębny sposób przebiega proces rozwa
żania i recepcji dokumentów z Limy. Także i w naszym Kościele proces 
ten przebiega w specyficznych warunkach.
2. Rosyjski Prawosławny Kościół w pełni gotów jest z odpowiednią 
uwagą dokumenty te rozważyć i poddać ocenie.

■ iż w roku 1976 Święty Synod zatwierdził opinię Teologicznej Ko
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misji Synodu, której przedmiotem była sprawa stosunku naszego Koś
cioła do projektu deklaracji o chrzcie, eucharystii i urzędzie duchow
nym (projekt ten przesłany nam został na mocy uchwały Zgromadzenia 
Ogólnego ŚRK w 1975 r. w  Nairobi). Opinia powyższa zawierała wni
kliwą teologiczną analizę i ocenę tak zwanych dokumentów z Akry 
(1974 r.).

Komisja synodalna stwierdziła wówczas, że Komisja „Wiara i 
Ustrój” obrała właściwą drogę, dążąc do ogólnochrześcijańskiego poro
zumienia w  sprawie chrztu, eucharystii i urzędu kościelnego i że praca 
nad wspólnym wyjaśnieniem tych spraw prowadzona być winna syste
matycznie dopóty, dopóki Kościoły członkowskie ŚRK nie osiągną 
ostatecznie potrzebnej zgody. Jednocześnie Komisja Synodalna wska
zała, jakie poprawki i ulepszenia w  poszczególnych ustępach i paragra
fach byłyby pożądane.
4. Kościół nasz odniósł się bardzo pozytywnie do podejmowanych od 
czasu Akry (1974) i Bangalor (1978) przez Komisję „Wiara i Ustrój” 
ŚRK wysiłków zbliżenia jednych chrześcijan do drugich w  tym co doty
czy wiary i ustroju kościelnego. Toteż w  uchwalonych w  Limie teologi
cznych deklaracjach o chrzcie i eucharystii chciałby widzieć postęp na 
drodze do przezwyciężenia podziałów i krok naprzód w  wyklarowaniu 
teologicznych podstaw pod przyszłą zgodę.
5. Jednakowoż w  Kościele naszym — nie inaczej zresztą niż w  niektó
rych innych Kościołach — utrzymuje się przekonanie, że deklaracje z 
Limy w ich aktualnej formie nie rokują niestety szans na przywrócenie 
pełnej eucharystycznej wspólnoty (koinonia) • między podzielonymi 
chrześcijanami. Potrzeba dalszej pracy nad udoskonaleniem tych de
klaracji, pracy idącej w  kierunku rozszerzenia i pogłębienia fundamen
tów ogólnochrześcijańskiej jedności w  wierze i podstawowych zasad 
kościelnego ustroju. Całkiem szczególnie dotyczy to bardzo trudnej i 
skomplikowanej kwestii urzędu duchownego.
6. Jest naszym życzeniem, by Komisja „Wiara i Ustrój” kontynuowała 
systematycznie studia i dalej dokładała wysiłków w imię stworzenia 
lepszych perspektyw dla przyszłej możliwej zgody w kwestiach wiary i 
ustroju kościelnego. Przy tym rejestrowane i bardzo poważnie brane 
pod uwagę być winny życzenia i wskazówki poszczególnych Kościołów 
członkowskich ŚRK.
7. Tym, co nigdy nie powinno uchodzić z pola naszego widzenia, gdy 
na porządku dziennym staje sprawa jedności w wierze i ustroju kościel
nym, są historyczne doświadczenia starego Kościoła z epoki ekumeni
cznych soborów (jest to epoka wyprzedzająca wszystkie podziały i dzię
ki temu jest ona dla nas wszystkich wspólną epoką). Zawsze pamiętać 
winniśmy o tym, że ten stary Kościół był w stanie zachować braterską 
wspólnotę (koinonia) w  jedności wiary i sakramentalnego życia dzięki 
dochowanej ciągłości apostolskiej tradycji.
8. Po to, by sobie przyswoić doświadczenia starego Kościoła, zacho
dzi potrzeba, by cała ekumeniczna wspólnota zespolonym wysiłkiem 
twórczo wypracowała jedność, wspierając się przy tym, niczym na 
fundamencie, na ciągłości apostolskiej tradycji, dzięki której chrze
ścijanie dzisiejsi dostępować mogą tego samego doświadczenia łaski i 
duchowych darów, jakie było udziałem chrześcijan minionych wie
ków.
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9. Sprawą szczególnie trudną i delikatną jest postulat dopuszczenia do 
kapłaństwa kobiety. Ze względu na stanowisko, jakie wobec tej kwestii 
zajęły inne Kościoły, Kościół nasz uznaje za konieczne wezwać do za
stanowienia się nad fatalnymi konsekwencjami odnośnych rozstrzyg
nięć dla perspektywy zbliżenia chrześcijan w  duchu ekumenicznym 
wobec oczywistej niezgodności tej innowacji z poświadczoną przez całą 
kościelną historię apostolską tradycją.

Tłum.: Andrzej Kempfi
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OJCA ŚWIĘTEGO JANA P A W Ł A  II
SKIERÓWANA DO BISKUPÓW I KAPŁANÓW, DO RODZIN ZAKONNYCH, 

DO WSZYSTKICH WIERZĄCYCH CHRZEŚCIJAN 
W TYSIĄCSETNĄ ROCZNICĘ DZIEŁA EWANGELIZACJI ŚWIĘTYCH

CYRYLA I METODEGO

I Wprowadzenie

1. Cyryl i Metody, święci Apostołowie Słowian, trwają w  pamięci 
Kościoła razem z wielkim dziełem ewangelizacji, jakiego dokonali. Co 
więcej, można stwierdzić, że pamięć ich za naszych czasów staje się je
szcze bardziej żywa i aktualna.

Biorąc pod uwagę pełną wdzięczności cześć, jaką święci Bracia z 
Salonik (starożytne Tesaloniki) cieszą się od wieków, zwłaszcza pośród 
narodów słowiańskich, i pomny na ich bezcenny wkład w dzieło głosze
nia Ewangelii wśród tych ludów oraz dzieło pojednania, przyjaznego 
współżycia, ludzkiego rozwoju i poszanowania wrodzonej każdemu na
rodowi godności, ogłosiłem 31 grudnia 1980 roku, Listem Apostolskim 
„Egregiae virtutis’ ” , świętych Cyryla i Metodego współpatronami Eu
ropy. Podjąłem w ten sposób linię wyznaczoną przez moich Poprzedni
ków, a w szczególności przez Leona XIII, który przed ponad stu laty, w 
dniu 30 września 1880 roku, rozszerzył kult obu Świętych na cały Koś
ciół, wydając Encyklikę „Grande munus” 1 2, i przez Pawła VI, który L i
stem Apostolskim „Pacis nuntius” 3 w dniu 24 października 1964 roku, 
patronem Europy ogłosił św. Benedykta.

2. Dokument sprzed pięciu lat miał na celu odnowienie świadomo
ści tych uroczystych aktów Kościoła oraz skierowanie uwagi chrześci
jan i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro i jedność 
chrześcijańskiej Europy, na wciąż żywą aktualność znamienitych po
staci Benedykta, Cyryla i Metodego, jako na konkretne wzory i ducho
we podpory dla chrześcijan naszych czasów, a w szczególności dla na

1 Jan Paweł II, List Apost. Egregiae virtutis (31 grudnia 1980 r) AAS 78 (1981), 258— 
262.

2 Leon XIII, Enc. Grande munus (30 września 1880 r.), Leonis X III Pont. Max. Acta, II, 
s. 125— 137; por. także Pius XI, List Quod S. Cyrillum (13 lutego 1927 r.) do Arcybi
skupów i Biskupów Królestwa Serbo-Chorwacko-Słoweńskiego i do Republiki Cze
chosłowackiej: AAS 19 (1927), 93—96; Jan XXIII, List Apost. Magnifici eventus (11 
maja 1963 r.) do Biskupów Narodów Słowiańskich AAS 55 (1963), 434—439; Paweł VI, 
List Apost. Antiquae nobilitas (2 lutego 1969 r.) z okazji 1100-lecia śmierci św. Cyryla; 
AAS 61 (1969), 137— 149.

3 Paweł VI, List Apost. Pacis nuntius (24 października 1964 r.): AAS 56 (1964), 965— 
967.
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rodów kontynentu europejskiego, które dzięki modlitwie i dziełu tych 
Świętych od dawna zakorzeniły się świadomie i w sposób oryginalny w 
Kościele i tradycji chrześcijańskiej.

Ogłoszeniu wspomnianego Listu Apostolskiego w 1980 roku, po
dyktowanego żywą nadzieją stopniowego przezwyciężania w Europie i 
świecie wszystkiego, co dzieli Kościoły, narody i ludy, towarzyszyły po
nadto trzy okoliczności, które stały się przedmiotem mojej modlitwy i 
rozmyślań. Pierwsza okoliczność to tysiącsetna rocznica papieskiego 
„Listu Industriae tuae” 4 5, którym Jan VIII w 880 roku zatwierdził uży
wanie słowiańskiego języka w liturgii przetłumaczonej przez świętych 
Braci. Drugą okoliczność stanowiło stulecie wspomnianej Encykliki 
„Grande munus” . Trzecią okolicznością był fakt, że w tymże 1980 roku 
na wyspie Patmos zaistniał szczęśliwy i obiecujący początek dialogu 
teologicznego między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi.

3. W obecnym dokumencie pragnę nawiązać w szczególny sposób 
do encykliki, którą Papież Leon XIII przypomniał Kościołowi i światu 
apostolskie zasługi obu Braci — nie tylko Metodego, który w roku 885 
zakończył życie — jak głosi tradycja — w Velehradzie na Morawach, ale 
także Cyryla, którego śmierć już w roku 869 odłączyła od brata w Rzy
mie; dotąd przechowuje się z wielką czcią jego relikwie w starożytnej 
rzymskiej bazylice św. Klemensa.

Wspominając święte życie i apostolskie zasługi obu Braci Sołuń- 
skich, Papież Leon XIII ustanowił ich doroczne święto liturgiczne w 
dniu 7 lipca. Po Soborze Watykańskim II, w wyniku reformy kalenda
rza liturgicznego, to święto zostało przeniesione na dzień 14 lutego, któ
ry — historycznie biorąc — jest dniem narodzin dla nieba św. Cyryla \

Po upływie przeszło stu lat od wydania encykliki Leona XIII nowe 
okoliczności, wśród nich 1100-lecie śmierci św. Metodego, skłaniają do 
tego, aby ponownie dać wyraz pamięci Kościoła o tej doniosłej roczni
cy. Czuje się w tym względzie szczególnie zobowiązany pierwszy Papież 
powołany na Stolicę św. Piotra z Polski, a zatem spośród narodów sło
wiańskich.

Wydarzenia ostatniego stulecia, zwłaszcza zaś ostatnich dziesięcio
leci, ożywiły w Kościele, wraz ze wspomnieniem religijnym, zaintereso
wanie historyczno-kulturalne dwoma świętymi Braćmi, których szcze
gólne charyzmaty stały się bardziej zrozumiałe na tle sytuacji i do
świadczeń naszej epoki. Przyczyniły się do tego liczne wydarzenia, któ
re należą — jako prawdziwe znaki czasu — do historii XX wieku, a 
nade wszystko owo wielkie wydarzenie, jakie dokonało się w życiu Ko
ścioła poprzez Sobór Watykański II. W świetle nauki oraz pasterskiej 
inspiracji tego soboru możemy w nowy — dojrzalszy i pogłębiony — 
sposób spojrzeć na tych dwóch Świętych, od których dzieli nas już jede
naście stuleci oraz odczytać w ich życiu i posłannictwie te treści, które 
Mądrość Bożej Opatrzności wpisała tam jakby z myślą o naszej epoce, 
aby w niej właśnie odsłoniły się w nowej pełni i przyniosły nowe owoce.

II Rys biograficzny

4. Idąc za przykładem encykliki „Grande munus” , pragnę przypo
mnieć historię życia św. Metodego, a także życia jego brata, św. Cyryla,

4 Por. Magnae Moraviae Fontes Historici, t. Ill, Brno 1969, s. 197—206.
5 Niektóre narody słowiańskie obchodzą to święto nadal w dniu 7 lipca.
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tak ściśle z sobą powiązane. Uczynię to w ogólnym zarysie, pozostawia
jąc szczegółowe badania i uściślenie poszukiwaniom historycznym.

Miasto, w  którym przyszli na świat, to dzisiejsze Saloniki, które w 
IX  wieku były ważnym ośrodkiem życia handlowego i politycznego w 
Cesarstwie Bizantyjskim oraz zajmowały wybitne miejsce w  życiu umy
słowym tej części Bałkanów. Leżąc na pograniczu Słowiańszczyzny, 
miasto miało także słowiańską nazwę Sołuń.

Starszy z braci Metody, noszący prawdopodobnie imię chrzestne 
Michał, urodził się między 815 a 820 rokiem. Młodszy Konstantyn, póź
niej bardziej znany pod zakonnym imieniem Cyryla, przyszedł na świat 
w  roku 827 lub 828. Ojciec ich był wyższym urzędnikiem cesarskim. 
Społeczna pozycja rodziny otwierała obu braciom drogę do podobnej 
kariery, którą zresztą Metody podjął, dochodząc do godności archonta, 
czyli zarządcy jednej z prowincji nadgranicznych, gdzie żyło wielu Sło
wian. Jednak już około roku 840 porzucił tę drogę, usuwając się do jed
nego z klasztorów u stóp góry Olimp w Bitynii, znanej wówczas pod na
zwą Góry Świętej.

Brat Cyryl chlubnie ukończył studia w  Bizancjum, gdzie otrzymał 
święcenia kapłańskie, zdecydowanie odrzuciwszy karierę polityczną. 
Dla wyjątkowych talentów i wiedzy w  zakresie kultury i religii, powie
rzono mu już w młodym wieku delikatne zadania kościelne, takie jak 
stanowisko bibliotekarza archiwum przy kościele św. Zofii w  Konstan
tynopolu oraz poważne stanowisko sekretarza patriarchy tegoż miasta. 
Wkrótce jednak zapragnął uwolnić się od tych obowiązków, aby po
święcić się studiom i życiu kontemplacyjnemu, rezygnując z ubiegania 
się o zaszczyty. Tak więc potajemnie schronił się w klasztorze na wy
brzeżu Morza Czarnego. Odnaleziony po sześciu miesiącach, zgodził się 
podjąć wykłady filozofii w wyższej szkole w  Konstantynopolu, gdzie 
otrzymał, dzięki wybitnej mądrości, przydomek Filozofa, pod którym 
dotąd jest znany.

Później został wysłany przez cesarza i patriarchę w  misji do Sara- 
cenów. Po wykonaniu tego zadania wycofał się z życia publicznego, aby 
wraz ze starszym bratem Metodym oddać się życiu monastycznemu. 
Ponownie jednak został wspólnie z nim, jako wybitny znawca religii i 
kultury, włączony do delegacji bizantyjskiej wysłanej do Chazarów. 
W  czasie pobytu na Krymie Bracia odnaleźli w Chersoniu kościół, w 
którym pierwotnie miał być pochowany św. Klemens, papież i męczen
nik, zesłany ongiś w  te odległe strony. Odzyskawszy jego relikwie6 7 za
brali je ze sobą i odtąd towarzyszyły one świętym Braciom w dalszych 
podróżach misyjnych ku zachodowi, aż do chwili, gdy mogli złożyć je 
uroczyście w Rzymie w  ręce papieża Hadriana II.

5. Wydarzeniem, które miało zadecydować o całym dalszym biegu 
ich życia, było poselstwo księcia Moraw, Rościsława, wysłane do cesa
rza Michała III z prośbą o przysłanie jego ludom biskupa i nauczyciela 
takiego... który by we (naszym) własnym języku prawdziwą wiarę 
chrześcijańską wykładał.

Wybór padł na świętych Cyryla i Metodego, którzy chętnie wyra
ziwszy zgodę, ruszyli w drogę i dotarli do Państwa Wielkomorawskiego

6 Por. Żywot Konstantyna, VIII: Żywoty Konstantyna i Metodego (Obszerne), przekł. i 
oprać. Tadeusz Lehr-Spławiński, Poznań, Instytut Zachodni 1959, s. 30.

7 Żywot Konstantyna, XIV, s. 64.
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— obejmującego wówczas różne ludy słowiańskie Europy środkowej, w 
miejscu krzyżowania się wzajemnych wpływów Wschodu i Zachodu — 
zapewne już w  roku 863, podejmując wśród tych ludów misję, której 
obaj mieli poświęcić resztę życia, w podróżach, niedostatku, cierpie
niach, spotykając się z wrogością i prześladowaniem. Metody został na
wet osadzony w  ciężkim więzieniu. Znosili wszystko z silną wiarą i nie
złomną nadzieją w Bogu. Byli dobrze przygotowani do powierzonej so
bie misji. Wieźli z sobą najpotrzebniejsze teksty Pisma Świętego do 
czytań podczas nabożeństw liturgicznych, przetłumaczone przez nich 
na język starosłowiański i spisane nowym, opracowanym przez Konstan
tyna Filozofa alfabetem, doskonale przystosowanym do dźwięków tej 
mowy. Misyjnej działalności Braci towarzyszyło znaczne powodzenie, 
ale również zrozumiałe trudności ze strony wcześniejszej, początkowej 
chrystianizacji, prowadzonej przez ościenne Kościoły łacińskie.

Po upływie około trzech lat, podróżując w kierunku Rzymu, zatrzy
mali się w pobliskiej Panonii, gdzie słowiański książę Kocel — zbiegły z 
ważnego ośrodka państwowego i religijnego Nitry — gościnnie ich 
przyjął. Stąd po paru miesiącach wybrali się w dalszą podróż do Rzymu 
wraz ze swymi uczniami, dla których pragnęli uzyskać święcenia ka
płańskie. Droga ich wiodła przez Wenecję gdzie doszło do publicznej 
dyskusji nad nowatorskimi założeniami prowadzonej przez nich misji. 
W Rzymie papież Hadrian II, który w  tym czasie objął Stolicę po Miko
łaju I, przyjął ich bardzo życzliwie. Potwierdził słowiańskie księgi li
turgiczne, które kazał złożyć uroczyście na ołtarzu w kościele Panny 
Maryi ad Praesepe, dzisiejszej bazylice Santa Maria Maggiore, a ucz
niom polecił udzielić święceń kapłańskich. Ten etap starań zakończył 
się jak najpomyślniej. Dalszą misję musiał podjąć już sam Metody, gdyż 
jego młodszy brat ciężko chory, złożywszy jeszcze śluby i przywdzia
wszy habit zakonny, zmarł wkrótce potem, 14 lutego 869 roku w Rzymie.

6. Metody pozostał wiemy słowom, które Cyryl skierował do niego 
na łożu śmierci: Oto, bracie, byliśmy parą w zaprzęgu, jedną bruzdę cią
gnąc, a teraz ja padam u zagrody, dnia swego dokonawszy. Ty zaś bar
dzo lubisz górę (Olimp), przecież nie porzucaj dla tej góry nauczania 
naszego, bo przez nie możesz jeszcze lepiej osiągnąć zbawienie8.

Konsekrowany na biskupa dla terenu starożytnej diecezji w Panonii, 
mianowany legatem papieskim „ad gentes” (dla ludów słowiańskich), Me
tody przyjął kościelny tytuł przywróconej stolicy biskupiej w  Sirmium. 
Jego działalność apostolska została jednak przerwana na skutek powikłań 
polityczno-religijnych, w wyniku których Metody został uwięziony na 
dwa lata, oskarżony o wtargnięcie na teren jurysdykcji innego biskupa. 
Uwolniono go dopiero dzięki osobistemu, wstawiennictwu papieża Jana 
Vm. Także nowy władca Moraw, książę Świętopełk, okazał się w końcu 
przeciwnikiem dzieła Metodego, opierając się stosowaniu liturgii słowiań
skiej i podając wobec Rzymu w wątpliwość prawowiemość nowego arcy
biskupa. W roku 880 Metody był wezwany ad limina Apostolorum, aby je
szcze raz przedstawić cały problem Janowi VIII. W Rzymie oczyszczony ze 
wszystkich zarzutów, uzyskał wydanie przez papieża bulli „Industriae 
tuae” 9, przywracającej w zasadzie wszystkie przywileje uzyskane dla li
turgii w języku słowiańskim od poprzednika, Hadriana II.

8 Żywot Metodego, VII, s. 108.
9 Por. Magnae Moraviae Fontes Historici, t III. Brno 1969, s. 197—208.
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Podobne uznanie pełnej prawowitości i prawowiemości uzyskał 
Metody również od cesarza bizantyjskiego i patriarchy Focjusza, pozo
stającego w owym czasie w pełnej jedności z Rzymem, gdy w roku 881 
lub 882 udał się do Konstantynopola. Ostatnie lata życia poświęcił 
przede wszystkim pracy nad dalszymi przekładami Pisma Świętego i 
ksiąg liturgicznych, dzieł Ojców Kościoła, a także zbioru kościelnych i 
państwowych praw bizantyjskich, tak zwanego „Nomokanonu” . W tro
sce o przetrwanie rozpoczętego przez siebie dzieła, wyznaczył na swego 
następcę ucznia Gorazego. Zmarł 6 kwietnia 885 roku w służbie Ko
ścioła założonego wśród ludów słowiańskich.

7. Dalekowzroczne działanie, gruntowna i prawowierna nauka, 
równowaga, lojalność, gorliwość apostolska, nieustraszona wielkodusz
ność zyskały mu uznanie i zaufanie papieży, patriarchów konstantyno- 
polskich i cesarzy bizantyjskich, a także książąt nowych ludów sło
wiańskich. Dzięki temu Metody stał się przewodnikiem i prawowitym 
pasterzem Kościoła, który wówczas zapuszczał wśród tych narodów 
korzenie, doznając razem ze swoim bratem Konstantynem powszechnej 
czci jako zwiastun Ewangelii i Nauczyciel od Boga i od świętego apo
stoła P io tra 10 oraz jako fundament pełnej jedności między Kościołami 
nowo założonymi i dawniejszymi.

Dlatego też mężczyźni i kobiety, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wo
lni i niewolni, wdowy i sieroty, obcy i tuziemcy, chorzy i zdrowi “  sta
nowili tłum, jaki pośród łez i śpiewów odprowadzał na miejsce wiecz
nego spoczynku dobrego Mistrza i Pasterza, który stał się wszystkim 
dla wszystkich, aby pozyskać wszystkich10 11 12 13.

Wprawdzie dzieło świętych Braci po śmierci Metodego przeszło po
ważny kryzys, a prześladowanie jego uczniów wzmogło się tak dalece, 
że musieli opuścić teren swej pracy misyjnej, tym niemniej ich ewange
liczny posiew nie przestał wydawać owoców, a ich misjonarska posta
wa, wyrażająca się w niesieniu nowym ludom prawdy objawionej przy 
jednoczesnym poszanowaniu ich kulturowej odrębności, pozostała dla 
Kościoła i misjonarzy wszystkich czasów żywym wzorem.

III Zwiastowanie ewangelii

8. Wychowani w kulturze bizantyjskiej, Bracia Cyryl i Metody po
trafili stać się apostołami Słowian w pełnym tego słowa znaczeniu. Ro
złąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, 
przyjęta z wiarą w Jego obietnice, jest zawsze tajemniczym i płodnym 
warunkiem rozwoju i wzrostu Ludu Bożego na ziemi. Pan rzekł do 
Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kra
ju, który ci ukażę. Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i 
twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem” J3.

Podczas nocnej wizji, jaką miał św. Paweł w Troadzie, w Azji 
Mniejszej, pewien Macedończyk, a więc mieszkaniec kontynentu euro
pejskiego, stanął przed nim i błagał go, by udał się w podróż i głosił tam 
Słowo Boże: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. 14.

10 Żywot Metodego, VIII, s. 108.
11 Żywot Metodego, XVII, s. 120.
12 Por. tamże; lK or 9, 22.
13 Rdz 12,1 n.
14 Dz 16. 9.
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Boża Opatrzność, za pośrednictwem cesarza bizantyjskiego i pa
triarchy Kościoła konstantynopolitańskiego, skierowała do dwóch 
świętych Braci podobne wezwanie, żądając udania się na misje wśród 
Słowian. Zadanie to oznaczało dla nich nie tylko porzucenie zaszczyt
nych stanowisk, ale i życia kontemplacyjnego. Oznaczało wyjście z 
obrębu Cesarstwa Bizantyjskiego i podjęcie długiego pielgrzymowania 
w służbie Ewangelii wśród ludów, które pod wieloma względami były 
dalekie od systemu współżycia opartego na rozwiniętej organizacji 
państwowej i wyrafinowanej kulturze Bizancjum, przesiąkniętej chrze
ścijańskimi zasadami. Podobną prośbę trzykrotnie kierował do Meto
dego Biskup Rzymu, gdy wysyłał go, jako biskupa, z misją do Słowian 
Państwa Wielkomorawskiego, na teren kościelny starożytnej diecezji w 
Panonii.

9. Słowiański „Żywot Metodego” ujmuje prośbę księcia Rościsła- 
wa, skierowaną do cesarza Michała III przez posłów, w takich słowach: 
...przyszli do nas rozliczni nauczyciele z Włoch, Grecji i Niemiec, którzy 
nas uczą rozmaicie. A  my, Słowianie... nie mamy (nikogo), kto by nas ku 
prawdzie skierował i zrozumiale pouczył15. Wtedy też Konstantyn i 
Metody zostali posłani w drogę. Ich na wskroś chrześcijańską odpo
wiedź, daną w tej i we wszystkich podobnych okolicznościach, dosko
nale wyrażają słowa Konstantyna skierowane do cesarza: Choć zmęczo
ny i chory ciałem, pójdę tam z radością16; z radością stanę za wiarę 
chrześcijańską17.

Prawda i moc ich mandatu misyjnego rodziły się z głębi tajemnicy 
Odkupienia, a ich dzieło ewangelizacyjne wśród ludów słowiańskich 
stanowiło ważne ogniwo w posłannictwie powierzonym Kościołowi po
wszechnemu przez Zbawiciela aż do końca czasów. Było ono wypełnie
niem — w konkretnym czasie i okolicznościach — słów Chrystusa, któ
ry w  mocy swego Krzyża i Zmartwychwstania polecił Apostołom: ...gło
ście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu18 nauczajcie wszystkie naro
dy 19. Czyniąc to, głosiciele Ewangelii i nauczyciele ludów słowiańskich 
kierowali się apostolskim ideałem św. Pawła: Wszyscy bowiem dzięki 
tej wierze jesteśmy synami Bożymi — w Chrystusie Jezusie. Bo wy 
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się 
w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie20.

Obok wielkiego poszanowania dla osób i bezinteresownej troski o 
ich prawdziwe dobro, obaj święci Bracia posiadali odpowiedni zasób 
energii, rozwagi, gorliwości i miłości, konieczny do niesienia przyszłym 
wierzącym światła, do ukazywania im dobra i jednoczesnego udzielania 
pomocy w jego osiągnięciu. W tym celu pragnęli upodobnić się pod każ
dym względem do tych, którym nieśli Ewangelię; należeć do nich i dzie
lić we wszystkim ich los.

10. Właśnie z tego powodu uważali za rzecz naturalną zajmowanie

la Żywot Metodego, V, s. 106
16 Żywot Konstantyna, XIV, s. 64.
17 Żywot Konstantyna, VI, s. 18
I!ł Mk 16, 15.
19 Mt 28, 19.
20 Ga 3, 26—28.
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jasnego stanowiska we wszystkich konfliktach, które wówczas nękały 
organizujące się społeczeństwa słowiańskie, i uznawania za swoje nieu
niknionych trudności i problemów owych ludów, które broniły własnej 
odrębności przed naporem militarnym i kulturowym nowego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego oraz usiłowały odrzucać obce im 
formy życia. Był to także początek poważniejszych rozbieżności, które 
w niepokojący sposób narastały pomiędzy chrześcijaństwem wschod
nim i zachodnim. Obydwaj święci Misjonarze bywali w nie osobiście 
uwikłani, potrafili jednak zawsze utrzymać nieskażoną prawowierność 
i szacunek należny depozytowi tradycji jak i nowości życia ludów 
ewangelizowanych. Często te sytuacje konfliktowe występowały w ca
łej ich niejasności i bolesnej złożoności; nigdy z tego powodu Konstan
tyn i Metody nie cofali się wobec próby: niezrozumienie, wyraźna zła 
wola, a nawet faktyczne więzy przyjęte przez Metodego z miłości dla 
Chrystusa, nie zachwiały ich wytrwałego dążenia do niesienia pomocy i 
służenia dobru ludów słowiańskich oraz jedności Kościoła powszechne
go. Stanowiło to cenę, jaką przyszło im zapłacić za głoszenie Ewangelii, 
za misjonarski trud, za odważne szukanie nowych form życia i skutecz
nych dróg niesienia Dobrej Nowiny tworzącym się narodom słowiańskim.

Z myślą o ewangelizacji — jak na to wskazuje ich biografią — dwaj 
święci Bracia podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma Świętego, 
które znali w języku greckim, na język ludów słowiańskich osiadłych w 
sąsiedztwie ich kraju i rodzinnego miasta. W wypełnianiu tego trudne
go zadania pomagała im dobra znajomość języka greckiego i własnej 
kultury, równocześnie jednak starali się poznać dogłębnie język, oby
czaje i tradycje ludów słowiańskich, wydobywając wiernie zawarte w 
nich ludzkie dążenia i wartości. 11

11. Przekładając prawdy ewangeliczne na nowy język, musieli so
bie zadać trud zapoznania się z całym wewnętrznym światem tych, któ
rym zamierzali głosić Słowo Boże, posługując się zrozumiałymi dla nich 
wyobrażeniami i pojęciami. Poprawne zaszczepienie pojęć Pisma świę
tego i teologii greckiej na gruncie innego doświadczenia historycznego i 
odmiennego myślenia uznali za niezbędny warunek powodzenia swojej 
działalności misjonarskiej. Chodziło o nową metodę katechezy. Aby 
bronić jej prawowitości i ukazać jej zalety, Metody nie wahał się, na
przód wspólnie z bratem, a potem sam, udać się z uległością do Rzymu, 
czy to w roku 867 na wezwanie papieża Mikołaja I, czy w roku 879 na 
wezwanie Jana VIII, którzy chcieli sprawdzić zgodność nauki głoszonej 
przez nich na Morawach — z nauką, którą wraz z chwalebnymi relik
wiami pozostawili święci Apostołowie Piotr i Paweł pierwszej biskupiej 
katedrze Kościoła.

Już wcześniej Konstantyn i jego współpracownicy zadali sobie trud 
stworzenia nowego alfabetu, by prawdy, które mieli głosić i wyjaśniać, 
mogły być spisane w języku słowiańskim i przez to stać się w pełni zro
zumiałe i łatwiejsze do przyswojenia dla słuchaczy. Poznanie języka i 
umysłowości nowych ludów ewangelizowanych, którym nieśli wiarę — 
było trudem zaprawdę godnym ducha misjonarskiego, tak jak przykła
dna była gotowość do poznawania i wyjścia naprzeciw wszystkim po
trzebom i oczekiwaniom ludów słowiańskich. Szlachetne dążenie do 
utożsamienia się z ich życiem i tradycją, które oczyścili i oświecili pra
wdą Objawienia, czyni z Cyryla i Metodego prawdziwe wzory dla 
wszystkich misjonarzy, podejmujących w różnych epokach wezwanie
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św. Pawła do stania się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich po
zyskać, a w szczególny sposób dla misjonarzy, którzy od najdawniej
szych czasów po dzień dzisiejszy — od Europy po Azję, a teraz na 
wszystkich kontynentach — pracowali i pracują nad przekładem Pisma 
Świętego i tekstów liturgicznych na żywe języki różnych ludów, aby 
mogło w nich rozbrzmiewać jedno Słowo Boże — wyrażone w  formie 
właściwej dla danej kultury i dzięki temu dostępne dla wszystkich.

Doskonała wspólnota miłości chroni Kościół od wszelkiego party
kularyzmu, wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych czy narodowej 
pychy. Ta wspólnota musi podnosić i uszlachetniać wszelkie uprawnio
ne, czysto naturalne uczucia ludzkiego serca.

IV  Zakładali Kościół Boży

12. Cechą, którą w  postępowaniu Apostołów Słowian pragnąłbym 
szczególnie podkreślić, był pokojowy sposób budowania Kościoła, pły
nący z ich w izji Kościoła jako jednego, świętego i powszechnego.

Chociaż słowiańscy chrześcijanie, bardziej niż inni, chętnie nazy
wają świętych Braci „Słowianami z serca” , to jednak pozostaną oni lu
dźmi kultury hellenistycznej i wykształcenia bizantyjskiego, ludźmi 
należącymi we wszystkim do tradycji chrześcijańskiego Wschodu, tak 
państwowej jak i kościelnej.

Już w  ich czasach zaczęły się zaznaczać różnice między Konstanty
nopolem a Rzymem jako pretekst do podziału, chociaż bolesny rozłam 
między dwiema częściami chrześcijaństwa był jeszcze daleki. Apostoło
wie i nauczyciele Słowian wyruszyli na Morawy wyposażeni w całe bo
gactwo tradycji i religijnego doświadczenia znamionującego chrześci
jaństwo wschodnie, co też znalazło odbicie w  nauczaniu teologicznym i 
sprawowaniu świętej liturgii.

Mimo że we wszystkich Kościołach w obrębie cesarstwa bizantyj
skiego sprawowano już od dawna święte obrzędy w języku greckim, to 
jednak wysokiej kulturze konstantynopolitańskiej, a zwłaszcza Kon
stantynowi Filozofowi — dzięki studiom, a także częstym kontaktom z 
chrześcijanami owych Kościołów zarówno w  stolicy, jak w czasie jego 
podróży —  dobrze były znane tradycje właściwe wielu Kościołom loka
lnym Wschodu — jak gruzińska czy syryjska — które w  służbie Bożej 
używały własnego języka.

Obydwaj Bracia, świadomi starożytności i prawowitości tych świę
tych tradycji, nie obawiali się więc wprowadzenia języka słowiańskiego 
do liturgii, czyniąc zeń skuteczne narzędzie przybliżenia prawd Bożych 
ludom mówiącym tym językiem. Czynili to świadomie, kierując się mi
łością do sprawiedliwości z widomą gorliwością apostolską wobec roz
wijających się ludów, bez poczucia wyższości czy chęci panowania.

Chrześcijaństwo zachodnie po okresie wędrówek ludów stopiło 
przybyłe grupy etniczne z miejscową ludnością łacińską, rozciągając 
na wszystkich w  celu ujednolicenia język, liturgię i kulturę łacińską, 
przekazywane przez Kościół Rzymu. Taka jednolitość budziła w  spo
łeczeństwach stosunkowo młodych, i w pełnym rozwoju poczucie siły 
i zwartości, co przyczyniało się do umocnienia ich jedności i pozycji 
w  Europie. Można zrozumieć, że w tej sytuacji każda odrębność była 
niekiedy odczuwana jako zagrożenie owej jedności in fieri, i jak w iel
ka mogła być pokusa usuwania jej przy pomocy różnych form przy
musu.
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13. W tym kontekście wyjątkowy i godny podziwu jest fakt, że 
święci Bracia, działając w tak złożonych i niepewnych warunkach, nie 
usiłowali narzucić ludom, którym głosili Ewangelię, ani niewątpliwej 
wyższości języka greckiego i kultury bizantyjskiej, ani zwyczajów czy 
sposobu postępowania społeczeństwa bardziej rozwiniętego, w którym 
wzrośli, i które siłą rzeczy musiały być im bliskie i drogie. Kierowani 
ideałem zjednoczenia w Chrystusie nowych wierzących, dali językowi 
słowiańskiemu bogate, piękne teksty liturgii bizantyjskiej oraz dosto
sowali do umysłowości i obyczajów nowych ludów subtelne i złożone 
przepisy prawa grecko-rzymskiego. Wypełniając ten program jedności i 
pokoju, zawsze szanowali zobowiązania swego posłannictwa, licząc się 
z tradycyjnymi uprawnieniami oraz prawami kościelnymi ustalonymi 
przez kanony soborowe, i chociaż przynależeli do Cesarstwa Wschod
niego, a jako wierni podlegali Patriarchatowi Konstantynopola, to jed
nak nie wahali się zdawać sprawę papieżowi ze swojej misjonarskiej 
działalności oraz przedkładać jego osądowi i aprobacie wyznawanej i 
głoszonej przez nich nauki, a także ksiąg liturgicznych w języku sło
wiańskim i metod, jakie stosowali w  ewangelizacji tych ludów.

Podejmując swą misję z polecenia Konstantynopola, szukali w pe
wnym sensie jej potwierdzenia, zwracają się do Stolicy Apostolskiej w 
Rzymie, jako do widzialnego ośrodka jedności Kościoła21. Budowali w 
ten sposób Kościół w poczuciu jego uniwersalności jako jeden, święty, 
powszechny i apostolski. Wynika to w sposób bardzo przejrzysty i bez
pośredni z całego ich postępowania. Można powiedzieć, że prośba 
Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej — aby stanowili jedno22 23 — była 
ich misjonarską dewizą według słów Psalmisty: Chwalcie Pana, wszyst
kie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy2 . Dla nas, ludzi współcze
snych, ich apostolat ma także wymowę wezwania ekumenicznego: wez
wania do odbudowy, w pokoju pojednania, tej jedności, która po cza
sach Cyryla i Metodego została poważnie naruszona; w pierwszym rzę
dzie jedności między Wschodem a Zachodem.

Przekonanie świętych Braci Sołuńskich, że każdy Kościół lokalny 
jest powołany do ubogacenia własnymi darami katolickiej pleroma, po
zostawało w doskonałej harmonii z ich ewangeliczną intuicją, że różne 
warunki życia poszczególnych Kościołów chrześcijańskich nie mogą 
nigdy usprawiedliwiać rozdźwięków, niezgody czy rozdarcia w wyzna
waniu jednej wiary i w praktykowaniu miłości.

14. Wiemy, że według nauki Soboru Watykańskiego II przez „ruch 
ekumeniczny” rozumie się działalność oraz przedsięwzięcia zmierzają
ce do jedności chrześcijan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i wa
runków chw ili24. Dlatego też nie wydaje się bynajmniej rzeczą anachro
niczną widzieć w świętych Cyrylu i Metodym autentycznych protagoni-

21 Następcy papieża Mikołaja I, chociaż także zaniepokojeni sprzecznymi wiadomościa
mi, jakie dochodziły do nich na temat nauczania i działalności Cyryla i Metodego, w 
bezpośrednim z nim spotkaniu przyznali jednak obu Braciom całkowitą słuszność. Za
kazy czy ograniczenia używania nowej liturgii słowiańskiej należy przede wszystkim 
przypisać naciskowi okoliczności, zmiennym stosunkom politycznym i konieczności 
utrzymania jedności.

22 J 17, 21 n.
23 Ps 117, 1.
24 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie, Unitatis redintegratio, 4.
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stów ekumenizmu w ich skutecznym dążeniu do usunięcia lub zmniej
szenia wszelkiego prawdziwego lub choćby pozornego podziału między 
poszczególnymi Wspólnotami, należącymi do tego samego Kościoła. 
Podział bowiem, który niestety nastąpił w historii Kościoła, i na niesz
częście jeszcze trwa, jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorsze
niem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiada
nia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu .

Żarliwa troska obu świętych Braci, a zwłaszcza Metodego ze 
względu na jego odpowiedzialność biskupią, o zachowanie jedności 
wiary i miłości pomiędzy Kościołami, do których należeli: pomiędzy 
Kościołem w Konstantynopolu a Kościołem Rzymskim z jednej strony 
oraz rodzącymi się Kościołami na ziemiach słowiańskich z drugiej, była 
i pozostanie na zawsze ich wybitną zasługą. Zasługa ta jest tym więk
sza, gdy się zważy, że misja ich przypadła na lata 863— 885, a więc na 
lata przełomowe, gdy wyłoniły się i zaczęły pogłębiać nieszczęsny spór i 
ostra polemika między Kościołami Wschodu i Zachodu. Podział ten zo
stał zaostrzony przez sprawę przynależności kanonicznej Bułgarii, któ
ra właśnie wówczas przyjęła oficjalnie chrześcijaństwo.

W tym burzliwym okresie, naznaczonym także konfliktami zbroj
nymi pomiędzy pogranicznymi ludami chrześcijańskimi, święci Bracia 
z Tesalonik zachowali mocną i pełną czujności wierność prawej nauce i 
tradycji doskonale zjednoczonego Kościoła, a zwłaszcza „instytucjom 
boskim” i „instytucjom Kościoła” 25 26, na których według kanonów naj
starszych soborów opierała się jego struktura i organizacja. Wierność ta 
pozwoliła im doprowadzić do końca wielkie zadanie misjonarskie oraz 
pozostać w pełnej jedności duchowej i kanonicznej z Kościołem Rzyms
kim, z Kościołem w Konstantynopolu, z nowymi Kościołami, które za
łożyli wśród plemion słowiańskich.

15. W szczególności Metody nie wahał się, kiedy przyszło stawić 
czoło niezrozumieniom, przeciwnościom, a nawet oszczerstwom i prze
śladowaniom fizycznym, dla zachowania przykładnej wierności Ko
ściołowi, dochować wiary obowiązkom chrześcijanina i biskupa oraz 
zobowiązaniom przyjętym wobec Kościoła w Bizancjum, który go zro
dził i wysłał jako misjonarza razem z Cyrylem; a także wobec Kościoła 
w Rzymie, dzięki któremu wypełniał swój urząd arcybiskupa pro fide 
na „obszarze św. Piotra” 27; wreszcie także wobec rodzącego się Kościo
ła na ziemiach słowiańskich, który przyjął jako własny i którego — w 
przekonaniu o słusznym prawie — umiał bronić przed władzami koś
cielnymi i państwowymi, ochraniając zwłaszcza liturgię w języku sta
rosłowiańskim i podstawowe prawa kościelne właściwe Kościołom po
śród różnych narodów.

Czyniąc to, podobnie jak Konstantyn Filozof, zawsze się uciekał do 
dialogu z tymi, którzy przeciwni byli jego ideom czy duszpasterskim 
inicjatywom i podawali w wątpliwość ich prawowitość. W ten sposób 
na zawsze pozostanie mistrzem dla tych, co w jakimkolwiek czasie sta
rają się złagodzić rozdźwięki, szanując różnorodną pełnię Kościoła, 
który zgodnie z wolą swego założyciela Jezusa Chrystusa ma być za
wsze jeden, święty, powszechny i apostolski. Znalazło to swój pełny

25 Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie, Unitatis redintegratio, 1.
28 Por. Żywot Metodego, VIII, IX, s. 108— 112.
27 Por. Żywot Metodego, IX, s. 112.
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oddźwięk na drugim soborze powszechnym w Konstantynopolu, w 
Symbolu 150 Ojców, stanowiącym nienaruszone wyznanie wiary 
wszystkich chrześcijan.

V Katolicki zmysł Kościoła

16. Nie tylko ewangeliczna treść nauki głoszonej przez świętych Cy
ryla i Metodego zasługuje na szczególne podkreślenie. Bardzo wymowna i 
pouczająca dla współczesnego Kościoła jest ich metoda katechetyczna i du
szpasterska, jaką stosowali w swojej działalności apostolskiej pośród ludów, 
które dotychczas nie uczestniczyły w sprawowaniu tajemnic Bożych w języ
ku rodzimym, ani nie słyszały Słowa Bożego głoszonego w pełnej zgodzie z 
ich mentalnością i z uwzględnieniem konkretnych warunków, w jakich żyły.

Wiemy, że szczególnym zadaniem zakończonego przed dwudziestu 
laty Soboru Watykańskiego II było ożywienie samoświadomości Ko
ścioła, i poprzez jego wewnętrzną odnowę danie mu nowego, misjonar
skiego impulsu do głoszenia odwiecznego orędzia zbawienia, pokoju 
oraz wzajemnej zgody wśród ludów i narodów, ponad wszelkie granice, 
jakie wciąż jeszcze dzielą naszą Planetę — która, z woli Boga Stwórcy i 
Odkupiciela, ma być wspólną ojczyzną całej ludzkości. Gromadzące się 
nad nią w  naszych czasach zagrożenia nie mogą prowadzić do zapom
nienia proroczej intuicji Papieża Jana XXIII, który zwołał sobór z tą 
myślą i przekonaniem, że będzie on zdolny przygotować i zapoczątko
wać okres wiosny i odrodzenia w życiu Kościoła.

Na temat powszechności Kościoła sobór ten wypowiada następują
ce słowa: Do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Toteż 
Lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, winien się rozszerzać na 
świat cały i przez wszystkie wieki, aby spełniał się zamiar woli Boga, 
który naturę ludzką stworzył na początku jedną i synów swoich, którzy 
byli rozproszeni, postanowił w końcu w jedno zgromadzić (por. J 11,52) 
...Kościół, czyli Lud Boży, wprowadzając to Królestwo, nie przynosi ża
dnego uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek narodu, lecz prze
ciwnie, wspiera i przyswaja sobie uzdolnienia i zasoby oraz obyczaje 
narodów, o ile są dobre, a przyjmując oczyszcza je, umacnia i podnosi... 
To znamię powszechności, które zdobi Lud Boży, jest darem samego 
Pana... Dzięki tej katolickości poszczególne części przynoszą innym 
częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary, tak iż całość i posz
czególne części doznają wzrostu na skutek tej wzajemnej łączności 
wszystkich oraz dążenia do pełni w jedności2S.

17. Możemy spokojnie powiedzieć, że taka wizja — tradycyjna i 
zarazem ogromnie aktualna — katolickości Kościoła, jakby jakiejś sym
fonii różnych liturgii we wszystkich językach świata zespolonych w je
dnej Liturgii, czy harmonijnego chóru złożonego z głosów niezliczonych 
rzesz ludzi, który tysiącami tonów, odcieni i motywów wznosi się ku 
chwale Boga z każdego punktu naszego globu, w każdym momencie hi
storii, odpowiada w szczególny sposób wizji teologicznej i duszpasters
kiej, jaka była natchnieniem dla apostolskiego i misyjnego dzieła Kon
stantyna Filozofa i Metodego, i która podtrzymywała ich posłannictwo 
wśród narodów słowiańskich.

W  Wenecji, wobec przedstawicieli kultury kościelnej, przeciwnych *

28 Sobór Wat. II, Konst, dogm. o Kościele, Lumen gentium, 13.
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tej w izji z powodu przywiązania do zawężonej raczej koncepcji rzeczy
wistości kościelnej, św. Cyryl bronił jej odważnie wskazując, że liczne 
ludy wprowadziły w przeszłości i były w posiadaniu liturgii napisanej i 
sprawdzonej we własnym języku, jak Ormianie, Persowie, Abazgowie, 
Iberowie, Sugdowie, Gotowie, Awarzy, Tursowie, Chazarowie, Arabo
wie, Egipcjanie, Syryjczycy i wiele innych29.

Przypominając, że Bóg sprawia, iż słońce Jego wschodzi i deszcz 
spada na wszystkich bez wyjątku ludzi30, mówił: Czyż nie dychamy 
wszyscy powietrzem jednakowo? Jakże więc nie wstydzicie się uznawać 
tylko trzy języki (hebrajski, grecki i łaciński) — a wszystkim innym lu
dziom i językom kazać być ślepymi i głuchymi? Powiedzcie mi, czy 
Boga uważacie za tak słabego, że tego dać nie może, czy za tak zawistne
go, że nie chcę?31. Na przeciwstawianą mu argumentację historyczną i 
dialektyczną Święty odpowiadał uciekając się do natchnionego funda
mentu Pisma Świętego. ...i każdy język (niech) głosi, że Panem jest Je
zus Chrystus ku chwale Boga Ojca32 ;Wszystka ziemia niech Ci się po
kłoni, niech śpiewa Ci, niech wyśpiewuje Imieniu Twojemu, Najwyż
szy33 34; Chwalcie Boga wszystkie narody, chwalcie Go, wszyscy ludzie .

18. Kościół jest katolicki także dlatego, że potrafi w każdym śro
dowisku strzeżoną przez siebie Prawdę objawioną, nie skażoną w  bo
skiej treści, przedstawić w taki sposób, by mogła spotkać się ze szlache
tnymi myślami i słusznymi oczekiwaniami każdego człowieka i wszyst
kich ludów. Całe zresztą dziedzictwo dobra, które każde pokolenie — 
wraz z nieocenionym darem życia — przekazuje potomnym, stanowi 
barwną i nieskończoną ilość kamyków składających się na żywą moza
ikę Pantokratora, który pojawi się w pełnym blasku w czasie powtórne
go Przyjścia.

Ewangelia nie prowadzi do zubożenia czy zgaszenia tego, co każdy 
człowiek, lud i naród, każda kultura w ciągu historii poznają i realizują 
jako dobro, prawdę i piękno. Zachęca raczej, by te wartości zostały z- 
asymilowane i rozwijane: by wielkodusznie i z radością były wprowa
dzane w  życie i uzupełniane tajemniczym i wywyższającym światłem 
Objawienia.

Konkretny wymiar katolickości, wpisany przez Chrystusa Pana w 
samą konstytucję Kościoła, nie jest czymś statycznym, oderwanym od 
historii i płytko ujednoliconym, ale rodzi się i rozwija poniekąd co
dziennie jako nowość z jednomyślnej wiary wszystkich, którzy wierzą 
w Trójjedynego Boga, objawionego przez Jezusa Chrystusa i głoszonego 
przez Kościół w  mocy Ducha Świętego. Wymiar ten wypływa spontani
cznie z wzajemnego — właściwego miłości braterskiej — poszanowania 
każdego człowieka i każdego narodu, wielkiego czy małego, i z lojalne
go uznania właściwości i praw braci w wierze.

19. Katolickość Kościoła objawia się ponadto w czynnej współod
powiedzialności i szlachetnym współdziałaniu wszystkich na rzecz do
bra wspólnego. Kościół urzeczywistnia wszędzie swoją powszechność,

29 Żywot Konstantyna, XVI, s. 74— 75.
30 Por. Mt 5, 45.
31 Żywot Konstantyna, XVI, s. 74.
32 Tamże, s. 82; Flp 2, 11.
33 Żywot Konstantyna, XVI, s. 76; Ps 65, 4.
34 Żywot Konstantyna, XVI, s. 76; Ps 116, 1.
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przyjmując, scalając i wywyższając we właściwy sobie sposób, z macie
rzyńską troską, każdą prawdziwą wartość ludzką. Równocześnie stara 
się w  każdej szerokości i długości geograficznej i w każdej sytuacji hi
storycznej pozyskać dla Boga każdego człowieka i wszystkich ludzi, 
zjednoczyć ich między sobą i z Nim w Jego Prawdzie i Miłości.

Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają 
swoją rolę do wypełnienia i swoje miejsce w  tajemniczym planie Boga i 
w powszechnej historii zbawienia. Myślą dwóch świętych Braci było: 
Bóg miłościwy i szczodry35 oczekując pokuty ludzkiej, aby wszy
scy byli zbawieni i doszli do zrozumienia prawdy36 nie dopuszcza, aby 
ród ludzki upadł wskutek słabości, uległ diabelskiej pokusie i zginął, 
ale po wszystkie lata i czasy nie przestaje obsypywać nas łaskami rozli
cznymi, jak od początku tak i teraz, przez patriarchów najpierw i oj
ców, potem przez proroków, a po nich przez apostołów i męczenników, 
wybierając ich wśród zgiełku życia tego37 38.

20. Ewangeliczne orędzie, jakie święci Cyryl i Metody przełożyli 
dla ludów słowiańskich, wydobywając z mądrością ze skarbca Kościoła 
rzeczy nowe i stare38, zostało przekazane przez głoszenie i katechezę w 
zgodności z odwiecznymi prawdami, a równocześnie dostosowane do 
konkretnej sytuacji historycznej. Dzięki misjonarskim wysiłkom obu 
Świętych ludy słowiańskie mogły sobie po raz pierwszy uświadomić 
własne powołanie do uczestnictwa w  odwiecznym planie Przenajświęt
szej Trójcy, w powszechnym planie zbawienia świata. Poznały w ten 
sposób swój wkład w dobro całej historii ludzkości stworzonej przez 
Boga Ojca, odkupionej przez Syna Zbawiciela i oświeconej przez Du
cha Świętego. Dzięki temu przepowiadaniu, zatwierdzonemu wówczas 
przez autorytety Kościoła, przez Biskupów Rzymu i Patriarchów Kon
stantynopola, Słowianie mogli się poczuć, razem z innymi narodami 
ziemi, potomkami i dziedzicami obietnicy, jaką Bóg uczynił Abrahamo
wi 39. W ten sposób, dzięki organizacji kościelnej utworzonej przez św. 
Metodego i dzięki świadomości własnej tożsamości chrześcijań
skiej, zajęli oni miejsce przeznaczone im w Kościele, który już powstał 
w tej części Europy. Dlatego też ich dzisiejsi potomkowie zachowali we 
wdzięcznej i trwałej pamięci tego, który stał się ogniwem łączącym ich 
z łańcuchem wielkich heroldów Objawienia Bożego Starego i Nowego 
Testamentu: Po nich zaś wszystkich Bóg miłosierny, który pragnie, 
żeby każdy człowiek był zbawiony i doszedł do zrozumienia prawdy, 
wyniósł do znakomitej godności za lat naszych i dla naszego narodu, o 
który nikt się nie troszczył, mistrza naszego błogosławionego Metodego, 
którego świetnych czynów i zdobyczy nie powstydzimy się porównać z 
tamtymi, Bogu miłymi mężami40.

VI Ewangelia i kultura

21. Bracia Sołuńscy byli dziedzicami nie tylko wiary ale i kultury 
starożytnej Grecji, kontynuowanej przez Bizancjum. Wiadomo zaś, ja

35 Por. Ps 111, 4; J1 2, 13.
36 Por. 1 Tm 2, 4.
37 Żywot Konstantyna, I, s. 2.
38 Mt 13, 52
39 Por. Rdz. 15, 1—21.
40 Żywot Metodego, II, s. 102.
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kie znaczenie posiada to dziedzictwo dla całej kultury europejskiej, a 
bezpośrednio czy pośrednio dla kultury ogólnoludzkiej. W dziele ewan
gelizacji, którego dokonali jako pionierzy na terenie zamieszkałym 
przez ludy słowiańskie zawiera się równocześnie prototyp tego, co dzi
siaj nosi nazwę „inkulturacji” — wcielenia Ewangelii w rodzime kultu
ry — oraz wprowadzenie tych kultur w życie Kościoła.

Wcielając Ewangelię w rodzimą kulturę ludów ewangelizowanych, 
święci Cyryl i Metody położyli szczególne zasługi dla ukształtowania 
się i rozwoju tej kultury, a raczej wielu kultur. Wszystkie bowiem kul
tury narodów słowiańskich zawdzięczają swój „początek” lub własny 
rozwój dziełu Braci Sołuńskich. Oni bowiem, tworząc w sposób orygi
nalny i genialny alfabet języka słowiańskiego, wnieśli zasadniczy 
wkład w kulturę i literaturę wszystkich narodów słowiańskich.

Przekład zaś Ksiąg świętych, dokonany następnie przez Cyryla i 
Metodego oraz ich uczniów, nadał moc i godność kulturową staro-cer- 
kiewno-słowiańskiemu językowi liturgicznemu, który na długie wieki 
stał się nie tylko językiem kościelnym, ale także urzędowym i literac
kim, a nawet potocznym językiem warstw oświeconych większej części 
narodów słowiańskich — zwłaszcza wszystkich Słowian obrządku 
wschodniego. Był również używany w kościele Św. Krzyża w Krako
wie, przy którym osiedlili się słowiańscy Benedyktyni. Tutaj ukazały 
się pierwsze drukowane w tym języku księgi liturgiczne. Do dziś jest to 
język używany w bizantyjskiej liturgii wschodnich Kościołów sło
wiańskich obrządku konstantynopolitańskiego katolickiego i prawo
sławnego w Europie wschodniej i południwo-wschodniej oraz w róż
nych krajach Europy zachodniej, a także w rzymskiej liturgii katolików 
w Chorwacji.

22. W historycznym rozwoju Słowian obrządku wschodniego język 
ten odegrał taką rolę, jak na Zachodzie łacina; ponadto utrzymał się 
dłużej — po części aż do X IX  wieku — i na kształtowanie rodzimych ję
zyków literackich wywarł wpływ bardziej bezpośredni dzięki bliskim 
związkom pokrewieństwa.

Te zasługi dla kultury wszystkich ludów i narodów słowiańskich 
czynią dzieło ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego niejako stale 
obecnym y/ historii i w życiu tych ludów i narodów.

VII Rozległość chrześcijańskiego milenium słowiańszczyzny

23. Działalność apostolską i misjonarską świętych Cyryla i Meto
dego, przypadającą na drugą powołę IX  wieku, można uznać za pierw
szą skuteczną ewangelizację Słowian.

Objęła ona w różnym stopniu poszczególne obszary koncentrując 
się głównie na terenach ówczesnego Państwa Wielkomorawskiego. 
Przede wszystkim więc objęła tereny metropolii, której Metody był pa
sterzem, to jest Morawy, Słowację oraz Panonię, czyli część terenów 
dzisiejszych Węgier. W kręgu szerszego oddziaływania jego samego, a 
zwłaszcza przygotowanych przez niego misjonarzy, znalazły się dalsze 
grupy Słowian zachodnich, szczególnie na terenie Czech. Pierwszy hi
storyczny książę czeski z dynastii Przemyślidów, Borzywoj, został 
ochrzczony prawdopodobnie w obrządku słowiańskim. Następnie od
działywanie to objęło plemiona serbo-łużyckie, a także tereny połu
dniowej Polski. Jednakże z chwilą upadku Państwa Wielkomorawskiego 
(około 905—906) obrządek ten ustąpił miejsca obrządkowi łacińskiemu
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i Czechy zostały kościelnie podporządkowane biskupowi ratyzbońskie- 
mu i metropolii salzburskiej. Godny uwagi jest fakt, że jeszcze około 
połowy X wieku, w czasach św. Wacława, istniało silne przenikanie się 
elementów obu obrządków i daleko idąca symbioza obu języków uży
wanych w liturgii: słowiańskiego i łaciny. Chrystianizacja ludu nie by
łaby skądinąd możliwa bez posługiwania się językiem rodzimym. I tyl
ko na takim podłożu mogła się rozwinąć rodzima terminologia chrze
ścijańska w Czechach, a z niej z kolei rozwinąć i utrwalić terminologia 
kościelna w Polsce. Wiadomość o księciu Wiślan w Żywocie Metodego 
jest najstarszą wzmianką dziejową dotyczącą jednego z plemion pols
kich41. Nie mamy wystarczających danych, aby z tą wzmianką łączyć 
ustanowienie na ziemiach polskich organizacji kościelnej w obrządku 
słowiańskim.

24. Chrzest Polski w 966 roku, przyjęty przez pierwszego history
cznego władcę Mieszka, ożenionego z księżniczką czeską Dąbrówką, 
dokonał się głównie za pośrednictwem Kościoła czeskiego i tą drogą 
chrześcijaństwo dotarło do Polski z Rzymu w łacińskiej formie. Niem
niej pozostaje faktem, że o dzieło Braci z dalekiego Sołunia otarły się 
także początki chrześcijaństwa w Polsce.

Wśród Słowian Półwyspu Bałkańskiego działalność świętych braci 
zaowocowała jeszcze widoczniej. Dzięki ich apostolstwu utwierdziło się 
w Chorwacji chrześcijaństwo już wcześniej tam zakorzenione.

Głównie za pośrednictwem uczniów wygnanych z pierwotnego te
renu działania, misja cyrylo-metodiańska przyjęła się i rozwinęła 
wspaniale w Bułgarii. Tutaj dzięki św. Klemensowi z Ochrydy, powsta
ły bardzo prężne ośrodki życia klasztornego i tu szczególnie rozwinął 
się alfabet, zwany cyrylicą. Stąd też chrześcijaństwo przeszło na dalsze 
tereny; poprzez pobliską Rumunię dotarło na ziemie Rusi Kijowskiej, 
rozszerzając się potem na wschód od Moskwy.

Za parę lat, dokładnie w 1988 roku, przypadnie milenium chrztu 
przyjętego przez św. Włodzimierza Wielkiego, księcia kijowskiego.

25. Słusznie więc święci Cyryl i Metody zostali wnet uznani przez 
rodzinę ludów słowiańskich za ojców zarówno ich chrześcijaństwa, jak 
też ich kultury. Na wielu wyżej wymienionych terenach, choć pojawiali 
się różni misjonarze, większość ludności słowiańskiej jeszcze w IX  wie
ku zachowywała dawne wierzenia pogańskie. Dopiero na gruncie upra
wionym przez naszych świętych lub też przynajmniej przez nich przy
gotowanym pod uprawę, chrześcijaństwo w ciągu następnego wieku 
weszło definitywnie w historię Słowian.

Ich dzieło stanowi wybitny wkład w tworzenie się wspólnych ko
rzeni Europy, które dzięki swej trwałości i żywotności stanowią jeden z 
najmocniejszych punktów odniesienia, jakich nie może pominąć żaden 
poważny wysiłek zmierzający do zaprowadzenia nowej jedności Konty
nentu w naszych czasach.

Po jedenastu wiekach chrześcijaństwa wśród Słowian widzimy ja
sno, że dziedzictwo Braci Sołuńskich jest i pozostanie dla nich głębsze i 
mocniejsze od jakiegokolwiek podziału. Obie tradycje chrześcijańskie
— wschodnia wywodząca się z Konstantynopola i zachodnia z Rzymu
— powstały w łonie jednego Kościoła, choć na kanwie różnych kultur i 
różnego podejścia do tych samych problemów. Taka różnorodność, gdy

41 Por. Żywot Metodego, XI, s. 114.
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dobrze zrozumie się jej początek, dostrzeże jej wartość i znaczenie, 
może jedynie wzbogacić kulturę Europy i jej tradycje religijne oraz stać 
się również właściwą podstawą dla pożądanej odnowy duchowej.

26. Od IX wieku, kiedy kształtował się nowy ład w Europie chrze
ścijańskiej, święci Cyryl i Metody niosą orędzie aktualne również dla 
naszej epoki, która w świetle licznych i złożonych problemów natury 
religijnej i kulturowej, państwowej i międzynarodowej szuka żywotnej 
jedności w prawdziwej wspólnocie różnorodnych części składowych. O 
dwóch głosicielach Ewangelii można powiedzieć, że charakteryzowało 
ich umiłowanie wspólnoty Kościoła powszechnego, tak na Wschodzie 
jak i na Zachodzie, a w nim — Kościoła partykularnego, który rodził się 
wśród narodów słowiańskich. Od nich płynie także zachęta dla chrze
ścijan i ludzi naszej epoki, aby razem budować jedność.

Przykład Cyryla i Metodego ma jednak szczególne znaczenie na 
specyficznym polu działalności misjonarskiej. Działalność ta bowiem 
jest zasadniczym zadaniem Kościoła, dzisiaj zaś palącym problemem 
jest wspomniana już „inkulturacja” . Dwaj Bracia nie tylko rozwijali 
swoją misję w pełnym poszanowaniu kultury, którą zastali u ludów sło
wiańskich, ale wraz z religią wybitnie i nieustannie ją rozwijali i umac
niali. Analogicznie dzisiaj Kościoły od dawna chrześcijańskie mogą i 
powinny pomagać Kościołom i ludom młodszym w ich dojrzewaniu we 
własnej tożsamości i w dalszym jej rozwijaniu42.

27. Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby duchowy 
pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą 
się razem w jedną wielką Tradycję Kościoła powszechnego. Są oni dla 
nas wzorem i patronują wysiłkowi ekumenicznemu siostrzanych Ko
ściołów Wschodniego i Zachodniego w odnalezieniu poprzez dialog i 
modlitwę widzialnej jedności w doskonałej i całkowitej wspólnocie — 
jedności, która, jak powiedziałem z okazji mych odwiedzin w Bari — 
nie je s t  ani w ch łon ięc iem , ani f u z ją 43. Jedność jest spotkaniem w praw
dzie i miłości, które są darem Ducha Świętego. Cyryl i Metody, poprzez 
osobowość i dokonane dzieło, są postaciami, które budzą na nowo we 
wszystkich chrześcijanach wielką tęsknotę za z jed n oczen iem  i j e d n o 
ś c ią 44 między dwoma siostrzanymi Kościołami Wschodnim i Zachod
nim. Dla osiągnięcia pełnej powszechności każdy naród, każda kultura 
musi wypełniać własne zadanie w zbawczym planie Boga. Każda odrę
bna tradycja, każdy Kościół lokalny winien być zawsze otwarty i uwra
żliwiony na inne Kościoły i tradycje, a równocześnie na wspólnotę uni
wersalną, katolicką; jeśli zamknie się w sobie, naraża siebie na niebez
pieczeństwo zubożenia.

Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący 
wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijań
skiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturalnego. Dzisiaj ró
wnież nie ma innej drogi do przezwyciężenia napięć i naprawienia ro
złamów czy usunięcia antagonizmów zarówno w Europie, jak i w świę
cie, które zagrażają wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i war

42 Por. Sobór Wat. II, Dekr. o działaln. misyjnej Kościoła, Ad gentes, 38.
41 Jan Paweł II. Przemówienie podczas ekumenicznego spotkania w bazylice św. Mikoła

ja w Bari (26 lutego 1984 r.), 2: Insegnamenti VII/1 (1984). 532.
44 Jan Paweł II, Przemówienie podczas ekumenicznego spotkania w bazylice św. Mikoła

ja w Bari (26 lutego 1984 r.), 1: Insegnamenti VIT 1(1 984) 53!
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tości. Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą ko
munii w Kościele i w społeczeństwie. Służą temu celowi: otwartość du
cha ku braciom, wzajemne zrozumienie, gotowość współpracy na dro
dze wspaniałomyślnej wymiany dóbr kulturalnych i duchowych.

Jednym z podstawowych dążeń dzisiejszej ludzkości jest odnalezie
nie tej jedności i komunii, tak aby życie ludzkie w zasięgu całego globu 
było prawdziwie godne człowieka. Kościół, świadomy tego, że jest zna
kiem i powszechnym sakramentem zbawienia i jedności rodzaju ludz
kiego, jest gotów wypełnić swoje zadanie, któremu w arunk i naszej ep o 
ki nadają  ...szczególnie p iln y  charakter; ...aby w szyscy  ludzie, złączeni  
dziś ściślej w ięzam i spo łecznym i, technicznym i, ku ltura lnym i, osiągnęli  
pełną  jed n o ść  rów n ież  w  C h rystu s ie .45

VIII Zakończenie

28. Trzeba więc, by cały Kościół obchodził uroczyście i w radości 
tysiącsetną rocznicę zakończenia apostolskiego dzieła pierwszego arcy
biskupa wyświęconego w Rzymie dla ludów słowiańskich, św. Metode
go, oraz jego brata, św. Cyryla, wspominając wejście tych ludów na sce
nę historii zbawienia i do grona narodów Europy, które już w ciągu po
przednich wieków przyjęły chrześcijańskie orędzie. Wszyscy zrozumie
ją, jak serdecznie przyłącza się do tego świętowania pierwszy syn sło
wiańskiej rodziny, powołany po prawie dwóch tysiącleciach do objęcia 
Stolicy Biskupiej św. Piotra w Rzymie.

29. W  ręce Tw o je , P a n ie  odda ję  duszę m o ją ; witamy tysiącsetną ro
cznicę śmierci św. Metodego tymi samymi słowami, które wypowiedział 
on przed śmiercią, gdy — według słów jego „Żywota” napisanego w ję
zyku starosłowiańskim 46 — miał połączyć się ze swoimi Ojcami w wie
rze, nadziei i miłości; z patriarchami, prorokami, apostołami, doktora
mi, męczennikami. Świadectwem swego słowa i życia, wspartymi cha
ryzmatem Ducha, dał przykład powołania przynoszącego owoce zarów
no w wieku, w którym żył, jak i dla następnych stuleci, a w szczególny 
sposób dla naszych czasów.

Jego błogosławione „przejście” wiosną 885 roku od Wcielenia 
Chrystusa (a według bizantyjskiej rachuby czasu w 6393 roku od stwo
rzenia świata) dokonało się w okresie, gdy niepokojące chmury groma
dziły się nad Konstantynopolem i wrogie napięcia zagrażały coraz bar
dziej spokojowi i życiu narodów, a nawet świętym więzom chrześcijań
skiego braterstwa i wspólnoty między Kościołem Wschodu i Zachodu.

W jego katedrze, wypełnionej wiernymi różnych plemion, ucznio
wie św. Metodego oddali zmarłemu pasterzowi uroczysty hołd za przy
niesione orędzia zbawienia, pokoju i pojednania, któremu poświęcił 
swoje życie. O d p ra w il i  n a bożeń stw o  kościelne p o  łacinie, p o  g reck u  i p o  
s ło w ia ń sk u Ą1, wielbiąc Boga i oddając cześć pierwszemu arcybiskupo
wi założonego przezeń Kościoła wśród Słowian, którym wspólnie z 
Bratem głosił Ewangelię w ich ojczystym języku. Kościół ten umocnił 
się jeszcze bardziej, gdy za wyraźną zgodą papieża otrzymał rodzimą 
hierarchię zakorzenioną w apostolskiej sukcesji i pozostającą w jedno

4:1 Soból' Wat. II, Konst, dogm. o Kościele, Lumen gentium, 1.
4(’ Por. Żywot Metodego, XVII, s. 120; Łk 23, 46; por. Ps 30, 6. 
47 Żywot Metodego, XVII, s. 120.
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ści wiary i miłości zarówno z Kościołem Rzymu, jak i Konstantynopola, 
z którego ta słowiańska misja wzięła swój początek.

Kiedy upływa jedenaście stuleci od jego śmierci, pragnę przynajmniej 
duchowo stanąć w Velehradzie, gdzie — jak się zdaje — Opatrzność po
zwoliła Metodemu dokończyć apostolskiego żywota;
— pragnę również zatrzymać się w bazylice św. Klemensa w Rzymie, na 
miejscu, gdzie został pochowany św. Cyryl;
— i przy grobach obydwu Braci, Apostołów Słowian, pragnę w specjal
nej modlitwie polecić Trójcy Przenajświętszej duchowe ich dziedzictwo.

30. W ręce Twoje powierzam...
O Boże wielki, w Trójcy Jedyny, Tobie powierzam dziedzictwo wiary 
narodów słowiańskich, zachowaj je i błogosław temu dziełu Twojemu.

Wspomnij ten moment, gdy wedle Twojej woli, Ojcze Wszechmogą
cy, nadeszła dla tych ludów i narodów „pełnia czasów” i święci Misjo
narze z Tesalonik, wypełniając wiernie nakaz Twojego Syna Jezusa 
Chrystusa skierowany do Jego Apostołów, idąc ich śladami oraz ich na
stępców, przynieśli na ziemie słowiańskie światło Ewangelii, Dobrą 
Nowinę o zbawieniu, i dali wobec nich świadectwo;
— że Ty jesteś Stworzycielem człowieka, naszym Ojcem, i dlatego my 
ludzie jesteśmy między sobą braćmi w Tobie;
— że poprzez Syna, Słowo Twoje odwieczne, dałeś wszystkim rzeczom 
istnienie, a ludzi powołałeś do życia wiecznego;
— że tak umiłowałeś świat, iż dałeś nam swojego Jednorodzonego 
Syna, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za 
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się czło
wiekiem;
— i że na koniec zesłałeś Ducha mocy i pocieszenia, aby każdy czło
wiek odkupiony przez Chrystusa mógł w Nim dostąpić godności Twoje
go dziecka i stać się dziedzicem Twoich niezawodnych obietnic danych 
ludzkości.

Twój plan stwórczy, Ojcze, który w Odkupieniu osiągnął swoją peł
nię, dotyka żywego człowieka, obejmuje całe jego życia i dzieje wszyst
kich ludów.

Wysłuchaj, Ojcze, modlitwę całego Kościoła, który prosi Cię dzi
siaj, by ludzie i narody, które dzięki apostolskiej misji świętych Braci 
Sołuńskich poznały i przyjęły Ciebie, Boga prawdziwego i przez 
Chrzest weszły do świętej wspólnoty Twoich synów, mogły nadal bez 
przeszkód przyjmować z radością i ufnością ten ewangeliczny program 
oraz realizować swoje ludzkie możliwości na gruncie ich nauczania.
— Aby mogły zgodnie z własnym sumieniem iść za głosem Twojego po
wołania drogami ukazanymi im po raz pierwszy jedenaście wieków 
temu.
— Niechaj ich przynależność do Królestwa Twojego Syna nie będzie 
przez nikogo traktowana jako sprzeczna z dobrem ich ziemskiej ojczyzny.
— Aby mogły oddawać Ci należną chwałę w życiu prywatnym i publi
cznym.
— Aby mogły żyć w prawdzie, miłości, sprawiedliwości i pokoju me
sjańskim, który obejmuje ludzkie serca, wspólnoty, ziemię i cały kosmos.
— Aby mogły w poczuciu ludzkiej godności i godności synów Bożych 
przezwyciężać wszelką nienawiść, i zło dobrem zwyciężać.

Spraw też Boże w Trójcy Jedyny, aby za wstawiennictwem świętych 
Braci Sobańskich cała Europa coraz bardziej odczuwała potrzebę jedno
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ści w wierze chrześcijańskiej oraz braterskiej wspólnoty wszystkich jej 
narodów; by mogła przezwyciężać niezrozumienie i wzajemną nieuf
ność, a także rozwiązać konflikty ideologiczne we wspólnym uznaniu 
prawdy i dać całemu światu przykład sprawiedliwego i pokojowego 
współżycia, opartego na wzajemnym szacunku i nienaruszonej wolności.

31. Tobie, Ojcze Wszechmogący, Boże Synu Odkupicielu świata, i 
Boże Duchu Święty, który jesteś źródłem i nauczycielem wszelkiej 
świętości, pragnę zawierzyć wczoraj, dziś i jutro całego Kościoła: Koś
cioła w Europie i Kościoła na całej ziemi. W Twoje ręce oddaję to szcze
gólne bogactwo, na które składa się tyle różnorodnych darów dawnych 
i nowych, złożonych we wspólnym skarbcu przez tylu różnych synów.

Cały Kościół dziękuje Tobie, który wezwałeś narody słowiańskie do 
wspólnoty wiary, za ich spuściznę i wkład, jaki wniosły do dziedzictwa 
powszechnego. Dziękuje Ci za to w sposób szczególny słowiański Pa
pież. Oby ten wkład nie przestał nigdy ubogacać Kościoła kontynentu 
europejskiego i całego świata. Oby nie zabrakło go we współczesnej Eu
ropie i świecie. Oby nie zabrakło go w świadomości współczesnych nam 
ludzi. Pragniemy przyjąć w całej rozciągłości te wszystkie wartości, 
które narody słowiańskie wniosły i wnoszą do duchowego dziedzictwa 
Kościoła i ludzkości. Świadomy tego wspólnego bogactwa, cały Kościół 
wyraża swoją duchową solidarność z nimi i potwierdza własną odpo
wiedzialność za Ewangelię, za dzieło zabawienia, które i dzisiaj zgod
nie ze swym posłannictwem ma urzeczywistniać w całym świecie aż po 
krańce ziemi. Pragniemy sięgać do przeszłości, aby w jej świetle zrozu
mieć obecną rzeczywistość i odgadnąć przyszłość. Posłannictwo Ko
ścioła jest bowiem zawsze skierowane z niewzruszoną nadzieją ku 
przyszłości.

32. Tę przyszłość, jaka po ludzku zdaje się pełna zagrożeń i niepe
wności, składamy z ufnością w Twoje ręce, Ojcze Niebieski, przyzywa
jąc wstawiennictwa Matki Syna Twojego i Matki Kościoła, a także 
Twoich Apostołów Piotra i Pawła oraz świętych Benedykta, Cyryla i 
Metodego, Augustyna, Bonifacego i wszystkich świętych zwiastunów 
Ewangelii w Europie, którzy silni wiarą, nadzieją i miłością głosili na
szym ojcom Twoje zbawienie i pokój, a trudem duchowego posiewu dali 
początek budowaniu cywilizacji miłości, nowego ładu opartego na 
Twoim świętym prawie i na Twojej łasce, która u kresu dziejów ożywi 
wszystko i wszystkich w niebieskiej Jerozolimie.

Z Apostolskim Błogosławieństwem
Jan Paweł II, Papież

W Rzymie, u św. Piotra, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 
dnia 2 czerwca 1985, w siódmym roku Pontyfikatu.

(Przedruk za „Tygodnikiem Powszechnym” , Nr 29 z 21.VII. 1985 r.)
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI 
NA JUBILEUSZ ŚW. METODEGO

Umiłowani Bracia i Siostry!
W tym roku upłynęło 1100 lat od śmierci wielkiego Apostoła Sło

wian — św. Metodego. Pracę apostolską rozpoczął on wspólnie ze swo
im bratem Cyrylem, dlatego ich imiona łączymy zawsze razem.

W tym roku słyszeliśmy już nie raz o obydwu świętych Braciach. 
Odbywały się uroczystości za granicą: w Londynie, w Djakowie w Ju
gosławii i w Velehradzie w Czechach. Szczególnie jednak głośno odbiła 
się w świecie encyklika Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” , w której 
Ojciec św. pisze, że chce dać w yra z  pam ięc i  K ośc io ła  o tej don ios łe j ty -  
siącsetnej roczn icy . C zu je  w  tym  w zg lędz ie  szczególne  zobow ią za n ie  
p ie rw szy  P a p ie ż  p o w o ła n y  na S to licę  św . P io tra  — z Po lsk i, a za tem  
spośród  n a rod ów  słow iańsk ich  (I, 3).

W niniejszym pouczeniu o życiu, działalności i znaczeniu świętych 
Cyryla i Metodego pragniemy Wasze myśli skierować ku Ojcu Święte
mu, który właśnie dziś w Rzymie, razem z przedstawicielami wszyst
kich episkopatów, kapłanów i wiernych całej Europy, oddaje cześć 
Apostołom jedności naszego kontynentu. Chcemy także przygotować 
Was do uroczystości religijnych ku czci tych Świętych, które odbędą się 
z udziałem Episkopatu Polski i zaproszonych gości dnia 15 październi
ka br. we Wrocławiu.

Życie i działalność świętych Cyryla i Metodego

Święci Cyryl i Metody, dwaj bracia, pochodzili z greckiego miasta 
Tesaloniki, po słowiańsku: Sołunia. Cyryl urodził się w roku 826, a 
zmarł 14 lutego 869 roku w Rzymie. Metody przyszedł na świat około 
roku 815, zmarł zaś 6 kwietnia 885 roku, prawdopodobnie w Velehra
dzie. W tym więc roku mija 1100 lat od jego śmierci.

Obydwaj bracia kształcili się najpierw w Tessalonikach, a następ
nie w akademii cesarskiej w Konstantynopolu, gdzie też po odbyciu 
studiów przeszli różne stopnie w administracji państwowej i kościelnej. 
Wysłani najpierw z misją kościelną do Arabów i Chazarów zamieszku
jących nad Morzem Czarnym, przywieźli stamtąd do Rzymu relikwie 
św. Klemensa — papieża. Przygotowując się do misji wśród Słowian, 
przełożyli na język słowiański Pismo Św., zwłaszcza te fragmenty 
Ewangelii, które odczytywało się podczas nabożeństw niedzielnych i 
świątecznych.

Z końcem 863 roku Cyryl i Metody przybyli z kilkoma uczniami na 
Morawy i zostali przyjęci z wielką czcią przez księcia Rościsława. 
Ewangelizowali najpierw na Morawach, potem w Panonii (na terenach 
dzisiejszej Jugosławii). W 867 roku udali się do Rzymu celem złożenia 
sprawozdania ze swej dotychczasowej działalności. Od papieża Hadria
na II uzyskali potwierdzenie swej misyjnej działalności i zgodę na sto
sowanie w liturgii języka słowiańskiego. W Wiecznym Mieście pozosta
wali prawie dwa lata z powodu choroby, a następnie śmierci Cyryla.

Metody po śmierci brata wrócił do Panonii. Jako biskup metropoli
ta w Sirmium, w państwie Wielkomorawskim rozwinął również swoją
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działalność misyjną poza granice metropolii. Około roku 880 ochrzcił 
księcia czeskiego Borzywoja. Jest rzeczą prawdopodobną, że jego misja 
dotarła na dzisiejsze ziemie polskie. Żywot św. Metodego informuje, że 
pogańsk i książę, siedząc w  W iś licy , przyjął chrzest. Działo się to wszy
stko na sto lat przed misją św. Wojciecha.

Pod koniec swego życia Metody odbył jeszcze podróż misyjną do 
Słowian bałkańskich i odwiedził Konstantynopol, gdzie patriarcha i ce
sarz wyrazili mu swe uznanie za pracę wśród Słowian. Nad jego trum
ną, jak zanotował biograf, odprawione były modły w trzech językach: 
po łacinie, po grecku i po słowiańsku.

Trwałe znaczenie działalności świętych Cyryla i Metodego

31 grudnia 1980 r. Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił świętych Braci 
Sołuńskich współpatronami Europy, obok św. Benedykta. C hcia łem  — 
powiedział Ojciec św. — w  szczegó lny  sposób  podk reś lić , że E u rop a  
jak o  geograficzna całość je s t  o w o ce m  w spółistn ien ia  d w óch  p rą d ów  
tradycji chrześcijańsk ie j, na które  nakładają  się d w ie  ró żn e , a je d n o c z e 
śnie g łębok o  k om p lem en ta rn e , fo rm y  kultury.

B en ed y k t  op iera  się na kulturze  zachodn ie j i ś rod k ow e j E u rop y ', lo 
g icznej i ra c jona lne j, rozszerza jąc tę kulturę  p op rzez  różne  ośrodki be 
nedyk tyńsk ie  na inne kon tynen ty ; C y ry l  i M e to d y  kładą nacisk na sta 
rożytną  kulturę  grecką i tradycję  orientalną, bardzie j m istyczną  i in tu i 
cyjną. O g łoszen ie  tych św iętych  pa tronam i E u ro p y  m iało  na celu u ro 
czyste uznanie  zasług h istorycznych , ku ltura lnych  i re lig ijnych , które  
po łoży li  oni w  dziele  ew angelizac ji  lu dów  europe jsk ich  i w  tw orzen iu  
duchow ej jedności. (Przemówienie do uczestników międzynarodowego 
kolokwium „Wspólne korzenie chrześcijańskie narodów europejskich”).

Narody słowiańskie winne są świętym Cyrylowi i Metodemu, 
wdzięczność za wprowadzenie ich w krąg wiary i kultury chrześcijań
skiej. Jak zaznacza Ojciec św. ich gorąca i odw ażna  m iłość  do C h rys tu 
sa u jaw niła  się w  w iernośc i m isy jn em u  pow ołan iu , S to licy  R zym sk ie j i 
Pa p ieżow i, ludom  słowiariskim. Cyry l i M e to d y  głosili p raw dę, z ba w ie 
nie i p ok ó j;  on i pragnęli p o k o ju !  I  d latego respektow ali d u ch ow e  i k u l 
turalne bogactw a  każdego narodu  słusznie przekonani, że łaska C h ry 
stusa nie niszczy, lecz p od trzy m u je  i p rzem ien ia  naturę. O w a  w ierność  
E w a nge li i  i k u ltu rom  loka lnym  była bodźcem  do u łożenia  n o w eg o  alfa
betu, k tóry  u m oż liw ił  p rze tłum aczen ie  ksiąg św iętych  na ję zyk i  s łow ia 
ńskie. U czyn ili  tak m im o  oskarżeń tych, k tórzy  uważali p raw ie  za d og 
m at istnienie tylko trzech ję z y k ó w  św iętych : hebra jskiego, greck iego  i 
łacińskiego. Także do liturgii w prow a d z il i  ję zyk  słowiański, w  czym  
uzyskali p oparc ie  papieża, a ja k o  p ie rw sze  orędzie  p rze tłum aczy li  P r o 
log z E w a n g e li i  św. Jana. G recy  z urodzenia, w  sercu S łow ianie , w ys ła 
ni kanon iczn ie  p rzez  Rzym , są oni ja śn ie ją cym  przyk ładem  uni wersaliz 
m u  chrześcijańskiego, k tóry  usuw a bariery, wygasza n ienaw iści z je d n o 
czy wszystkich w miłości Chrystusa, Odkupiciela  wszechświata  (tamże).

Zasięg oddziaływania świętych Cyryla i Metodego nie ograniczał 
się do działalności czysto religijnej; uczyli oni bowiem chrześcijańskich 
zasad życia jednostki, rodziny i całe społeczeństwa i stąd kładli wśród 
ludów słowiańskich podwaliny nowego społeczeństwa, nowej sprawie
dliwości, społecznej miłości. Religia bowiem jest fundamentem każde; 
kultury i jej moralności.
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Dzisiejsze znaczenie działalności świętych Cyryla i Metodego

Dla dzisiejszej Europy, podzielonej i skłóconej ekonomicznie, spo
łecznie i politycznie, działalność świętych Cyryla i Metodego przypomi
na i zachęca do uznania swych korzeni we wspólnym dziedzictwie kul- 
turowym i duchowym, które może stanowić fundament jej jedności.

Chrześcijaństwo i Europa są ze sobą wewnętrznie powiązane w 
swym istnieniu i rozwoju. Europa przyjęła chrześcijaństwo, a narody 
europejskie wcielały wartości Ewangelii w swe życie, łącząc je z różno
rodnością swych właściwości i swej kultury. W ten sposób powstała 
wspaniała cywilizacja europejska, która stała się dziedzictwem całej 
ludzkości.

A czyż duchowy kryzys dzisiejszej Europy nie jest spowodowany 
przede wszystkim zagubieniem tego fundamentu jedności, jakim jest
wiara chrześcijańska?

Historia  E u ro p y  i je j  poszczegó lnych  lu dów  — mówi Ojciec św. — 
naznaczona  je s t  w iarą  chrześcijańską i szacunkiem  dla godnośc i cz ło -  
icieka, s tw orzon eg o  na obraz B o ż y  i odk u p ion ego  krw ią  Chrystusa. Jej 
p rz e w o d n im i idea łam i by ły  w  zw iązku  z tym : odpow iedz ia lność  o soby , 
p osza now a n ie  w o ln ośc i , g łęboka  cześć dla życia , w ysok ie  uznanie  dla 
m ałżeństw a  i rodziny. Chrześcijańsk ie  rozum ien ie  człow ieka  ukszta łto 
w a ło  europe jską  tradyc ję  p ra w  człowieka... W ed ług  m yśli ch rześcijań 
skiej cz łow iek  (...) za jm u je  centralne m ie jsce  w  życiu  sp o łeczn ym , gos 
p od a rczym  i po litycznym .

Ś w ia t  p o t r z e b u je  E u r o p y , k tóra  u św ia d o m iw s zy  sob ie  na n o w o  
sw e  ch rześc i ja ń sk ie  p o d w a l in y  i sw ą  to ż sa m ość , b ędz ie  r ó w n o c z e ś n ie  
g o to w a  u k sz ta łtow a ć  na ich m o c y  w łasną  te ra źn ie jszość  i p rzysz ło ść .  
E u ro p a  była  p ie r w s z y m  k on tyn en tem , k tó ry  p rze z  p r z y ję c ie  ch rze śc i 
ja ń s tw a  d o św ia d c z y ł  n ie z m ie rn eg o  p rzeb u d zen ia  d u c h o w e g o  i k u ltu 
ra lnego . C z y ż  i dz is ia j n ie  b y ło b y  m o ż l iw e  za cze rp n ięc ie  n o w y c h  im 
p u ls ó w  i sił z tych  sa m ych  ź ró d e ł  id eow ych , a żeby  w  sp osób  o d p o w ie 
d z ia ln y  i sk u tec zn y  za radz ić  ro sn ą cym  p o t r z e b o m  d u c h o w y m  w s p ó ł 
czesn e j s p o łe c zn o śc i  n a ro d ó w  (Jan Paweł II, przemówienie 
12.12.1981 r. do uczestników kongresu: „Kryzys Zachodu i posłanni
ctwo duchowe Europy” ).

Święci Cyryl i Metody uwypuklili swoim działaniem duchową jed
ność opartą na tej samej Ewangelii, zarazem z poszanowaniem różnoro
dności bogactwa ludów, języków i tradycji.

Ten znak jedności, jakim nacechowana była religijna działalność 
Apostołów Słowian, posiada szczególne znaczenie w dzisiejszym dąże
niu do odzyskania jedności chrześcijaństwa. Wywodzili się oni z Ko
ścioła w Konstantynopolu, wychowani byli we wschodniej tradycji 
chrześcijańskiej, umieli zachować, również wśród trudności, jedność z 
Rzymem, budując pomost między obydwoma tradycjami chrześcijań
skimi w tym samym, niepodzielnym Kościele. Istniejące wówczas liczne 
trudności zostały przezwyciężone przez ich troskę o jedność. I dziś mo
żemy powtórzyć słowa modlitwy, wypowiedziane na łożu śmierci przez 
św. Cyryla: Panie, m ó j Boże , daj w zros t  T w o jem u  K ośc io łow i, z g ro 
m adź  w szystk ich  w  jedności, spraw, aby T w ó j na jlepszy  lud trw a ł z g o d 
n ie  w  T w o je j  p ra w d z iw e j  w ierze, i w zbu d ź  w  ich sercu  S ło w o  T w o je j  
nauki.
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Zakończenie

Z czcią wspominając dziś Apostołów Słowiańszczyzny, zwracamy 
się z pozdrowieniem pokoju i pojednania do wszystkich Braci Słowian, 
zakorzenionych w dziedzictwie wiary, kultury i języka świętych Cyryla 
i Metodego. Niech te wspomnienia i obchody przyczynią się do pogłę
bienia wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego i kierują do pełnej jed
ności wiary.

Na uroczystości te przeżywane u nas w kraju udzielamy pasterskie
go błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy 

(Przedruk za „Tygodnikiem Powszechnym” , Nr41zl3.X.1985 r.)

WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA A RELIGIE 
NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II, WYGŁOSZONE PODCZAS AUDIENCJI
GENERALNEJ DNIA 5 CZERWCA 1985 R.

1. Wiara chrześcijańska spotyka się w świecię z wieloma religiami, 
które czerpią natchnienie z nauki innych mistrzów i innych tradycji, 
pozostających poza nurtem Objawienia. Jest to fakt, z którego należy 
zdawać sobie sprawę. Jak mówi Sobór, ludzie  oczeku ją  od  różnych  re li - 
gii o d p o w ied z i  na g łębok ie  ta jem nice  ludzk ie j egzystencji, k tóre  jak  
niegdyś, tak i teraz do g łęb i porusza ją  ludzk ie  serca: czym  je s t  człowiek , 
jak i je s t  sens i cel naszego życia, co je s t  dobrem , a co grzechem , jak ie  
je s t  ź ród ło  i ja k i cel cierpienia, na ja k ie j  d rodze  m ożna  osiągnąć p r a w 
dz iw ą  szczęśliwość, czym  je s t  śm ierć, sąd i w y m ia r  sp raw ied liw ośc i p o  
śm ierci, c zym  w reszc ie  je s t  ow a  ostateczna i n iew ys łow ion a  ta jemnica, 
ogarnia jąca  nasz byt, z  k tóre j b ierzem y  począ tek  i ku k tóre j dążym y  
(„Nostra aetate” , 1).

Te słowa są punktem wyjścia Deklaracji Soboru Watykańskiego II 
o stosunku Kościoła do religii pozachrześcijańskich „Nostra aetate” . 
Jest rzeczą bardzo znamienną, że Sobór wypowiedział się również na 
ten temat. Wierzyć po chrześcijańsku to znaczy odpowiadać na samo- 
objawienie się Boga, którego pełnia jest w Jezusie Chrystusie. Ale wiara 
ta nie może pomijać, zwłaszcza we współczesnym świecie, sprawy świa
domego stosunku do religii pozachrześcijańskich — o ile w każdej z 
nich wyraża się w jakiś sposób to, co je s t  ludz iom  w sp ó ln e  i co p r o w a 
dzi ich do dzielenia  w sp ó ln ego  losu (tamże). Kościół nie pomija tej spra
wy, wręcz przeciwnie -  pragnie tego stosunku i do niego dąży.

Na tle szerokiej wspólnoty pozytywnych wartości duchowych i mo
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ralnych pełniej zarysowuje się stosunek „wiary” do „religii” w ogóle — 
do religii jako szczególnej komponenty ziemskiego bytowania człowie
ka. Człowiek szuka w niej odpowiedzi na wymienione powyżej pytania 
i na różny sposób układa swój stosunek do „ogarniającej nasz byt Taje
mnicy”, o ile różne religie pozachrześcijańskie są przede wszystkim wy
razem tego szukania ze strony człowieka, o tyle wiara chrześcijańska 
ma swą podstawę w objawieniu ze strony Boga. I na tym też polega — 
pomimo różnych podobieństw względem innych religii — jej zasadnicza 
względem nich odrębność.

2. Deklaracja „Nostra aetate” stara się jednak raczej uwydatniać 
podobieństwa. Czytamy: O d  p rad a w n ych  czasów  aż do naszej epok i  
zn a jd u jem y  u różnych  n a rod ów  jak ieś rozpoznanie  o w e j  ta jem n icze j  
m o c y , która obecna jest w  biegu spraw  świata i w ydarzen iach  ludzk iego  
życia; nieraz naw et uznanie  N a jw yższeg o  B ó s tw a  lub też O jca . R o z p o z 
nanie to i uznanie przenika ich życie głębokim  zm ysłem  religijnym  (n. 2). 
W związku z tym można tu przypomnieć, że od pierwszych stuleci 
chrześcijaństwa zwykło się dostrzegać niewysłowioną obecność Słowa 
w umysłach ludzkich, a także w przejawach kultury i cywilizacji. W szy 
scy b ow iem  p isarze , p op rzez  w rod zon e  ziarno L og os  w łaśc iw e  ich na tu 
rze, m og li  w śród  c iem ności do jrzeć  rzeczyw istość  stwierdza św. Justyn 
(II, 13, 3), który, wraz z innymi Ojcami, nie wahał się traktować filozofii 
jako pewnego rodzaju „objawienia niższego stopnia” .

Wymaga to jednak właściwego zrozumienia. Ów „zmysł religijny” 
— religijne poznanie Boga przez ludy — wypada związać z poznaniem 
rozumowym, do którego zdolny jest człowiek przez samą swą naturę, o 
czym mówiliśmy we wcześniejszej katechezie. Równocześnie jednak 
słusznie odróżnia się owo poznanie religijne od czysto rozumowanych 
dociekań filozofów i myślicieli na temat istnienia Boga. Ogarnia ono 
bowiem całego człowieka i staje się w nim życiodajnym impulsem. Od
różnia się je przede wszystkim od wiary chrześcijańskiej jako poznania 
opartego na Objawieniu, a równocześnie jako świadomej odpowiedzi na 
dar Boga, który jest obecny i działa w Jezusie Chrystusie. To odróżnie
nie jest konieczne, ale nie wyklucza, powtarzam, podobieństwa i zbież
ności wartości pozytywnych. Nie stało się też przeszkodą dla Soboru, 
który stwierdza, iż religie pozachrześcijańskie (wśród których dokument 
soborowy wymienia przede wszystkim hinduizm i buddyzm, podając ich 
zwięzłą charakterystykę) różnym i sposobami starają się w y jść  naprzeciw  
n iepoko jow i ludzkiego serca, wskazując drogi, to znaczy doktryny oraz  
nakazy praktyczne, jak  rów nież  sakralne obrzędy („Nostra aetate”, 2).

3. K ośc ió ł  katolicki — czytamy dalej — ze szczerym  szacunk iem  
odnosi się do ow ych  sp osobów  działania i życia, do ow ych  nakazów  i 
doktryn, k tóre  chociaż w  w ie lu  w ypadkach  różnią się od  zasad p rzez  
niego w yzn a w a n ych  i g łoszonych , n ierzadko jednak  odbija ją  p ro m ień  
ow e j P ra w d y , która  ośw ieca  w szystk ich  ludzi (tamże). Mój świętej pa
mięci Poprzednik Paweł VI ukazał bardzo sugestywnie to stanowisko 
Kościoła w Adhortacji Apostolskiej „Evangelii nuntiandi” . Oto jego 
słowa, w których powołuje się na pradawne teksty Ojców: w religiach 
niechrześcijańskich prze jaw ia  się echo g łosów  tych, k tórzy  p rzez  tysią 
ce lat szukali Boga , w p ra w d z ie  w  sposób  niedoskonały , ale często szcze 
rze i należycie. Re lig ie  te, posiada jące godne  p o d z iw u  d z iedz ic tw o  tek 
stów  g łębok o  relig ijnych , nauczy ły  w ie le  p ok o leń  ludzi m od lić  się. 
W  nich  zna jdu ją  się n iez liczone  nasiona S ło w a ” . D la tego  są „p rzy g o to 
w aniem  do E w a n g e l i i” (53).
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I dlatego też Kościół wzywa chrześcijan i katolików, aby przez  ro z 
m o w y  i w sp ó łp ra cę  z w yzn a w ca m i innych  religii, dając św iadec tw o  
w iary  i życia chrześcijańsk iego , uznaw ali, chronili i wspiera li ow e  d o 
bra d u ch ow e  i m ora ln e , a także w artości spo łeczno -k id tu ra lne , które u 
tam tych  religii się zna jdu ją  („Nostra aetate” , 2).

4. Można by zatem powiedzieć, że wierzyć po chrześcijańsku to 
znaczy tym głębiej przyjmować, wyznawać i głosić Chrystusa, który 
jest drogą , p raw d ą  i ży c iem  (J 14, 6), im bardziej Jego znaki, Jego odbi
cie i niemal Jego zapowiedź ukazują się w wartościach innych religii.

5. Wśród religii pozachrześcijańskich na szczególną uwagę zasłu
guje religia wyznawców Mahometa, ze względu na swój charakter mo
noteistyczny oraz związek z wiarą Abrahama, o którym mówi św. Pa
weł, że jest o jc em  naszej w iary  chrześcijańskie j (por. Rz. 4, 16).

Mahometanie oddają cześć je d y n e m u  B o g u , ż y w e m u  i sam oistne 
m u , m iłos ie rn em u  i w szech m og ą cem u , S tw órcy  nieba i z iem i, T em u , 
który  p rz e m ó w ił  do ludzi; Jego naw et zakry tym  p os ta n ow ien iom  całym  
sercem  usiłu ją  się p od p o rzą d k ow a ć , tak jak  p od p o rzą d k ow a ł się B o g u  
A b ra h a m , do k tórego  w iara  islamu chętnie  naw iązu je  . Co więcej: wyz
nawcy Mahometa oddają również cześć Jezusowi, którego nie uznają  
w p ra w d z ie  za B o g a , ale czczą jako proroka, czczą również dziew iczą  
Jego M a tk ę  M a r y ję , a nieraz p obożn ie  Ją naw et w zyw ają ... P on a d to  
oczeku ją  dnia sądu, w  k tórym  B ó g  będzie  w ym ierza ł  sp raw ied liw ość  
w szystk im  ludz iom  w sk rzeszon ym  z m artw ych . Z  tego p o w o d u  cenią  
życie  m ora lne  i odda ją  B o g u  cześć g łów n ie  p rzez  m odlitw ę , ja łm u żny  i 
post („Nostra aetate” , 3).

6. Najszczególniejszy — wśród wszystkich religii pozachrześcijań
skich — jest stosunek Kościoła do wyznawców Starego Przymierza, 
spadkobierców patriarchów proroków Izraela. Sobór przypomina o 
więzi, którą lud N o w e g o  Testam entu  zespo lony  je s t  d u ch ow o  z p lem ie 
n iem  A bra h a m a  (tamże, 4).

Na temat tej więzi, która zbliża nas do Żydów, mówiliśmy już po
przednio w katechezie poświęconej Staremu Testamentowi. Deklaracja 
„Nostra aetate” raz jeszcze to uwydatnia, nawiązując do tych wspól
nych początków wiary, które znajdują się u Patriarchów Mojżesza i 
Proroków. Kościół w yzna je , że w  p o w o ła n iu  A b ra h a m a  zaw arte  je s t  r ó 
w n ież  p ow o ła n ie  w szystk ich  w y z n a w c ó w  Chrystusa... nie m oże  K ośc ió ł  
zapom n ieć  o tym, że za p o śred n ic tw em  ow ego  ludu, z k tó rym  B ó g  w  
n iew y p o w ied z ia n y m  m iłosierdziu  sw o im  p osta n ow ił  zaw rzeć  Stare  
Przym ierze , o trzym a ł ob jaw ien ie  S tarego  Testamentu... (tamże). Z tego 
też ludu p och od z i  Chrystus w ed le  ciała (Rz 9, 5), Syn Dziewicy Maryi, 
jak też i Jego Apostołowie.

Całe to dziedzictwo duchowe, wspólne chrześcijanom i Żydom, sta
nowi jakby organiczną podstawę wzajemnego odniesienia chociaż wię
kszość synów Izraela nie p rzy ję ła  Ew angelii . Kościół jednakże (wspól
nie z Parorokami i apostołem Pawłem) oczeku je  znanego  tylko B o g u  
dnia, w  k tó rym  w szystk ie  ludy będą w zy w a ły  Pa n a  je d n y m  g łosem  i 
służyły  M u  ram ien iem  je d n y m  (Sf 3, 9) (tamże).

7. Jak wiadomo, po Soborze Watykańskim II został powołany spec
jalny Sekretariat do stosunków z religiami pozachrześcijańskimi. Pa
weł VI widzi w tych stosunkach jeden z kręgów „dialogu zbawienia” , 
jaki Kościół winien prowadzić z wszystkimi ludźmi w świecie współ
czesnym (por. enc. „Ecclesiam suam”, AAS 56 1964, 654). My wszyscy 
jesteśmy wezwani do modlitwy i działania, aby sieć tych stosunków za
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cieśniła się i rozszerzyła, wzbudzając coraz większą wolę wzajemnego 
poznania, współpracy i poszukiwania pełni prawdy w duchu miłości i 
pokoju. Do tego pobudza nas właśnie nasza wiara.

(Przedruk za ,.1/Osservatore Romano” , Rok VI, Nr 6— 7 (66/67) VI—VII 1985 r.)

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II W MAROKU

PRZEBIEG WIZYTY

W poniedziałek, 19 sierpnia 1985 i\, na zakończenie swojej piel
grzymki po siedmiu krajach afrykańskich, papież Jan Paweł II, przybył 
do królestwa Maroka na zaproszenie króla Hassana II. Wizyta trwała 
sześć godzin. Specjalny samolot wylądował na lotnisku w Casablance, 
pierwszy m gestem papieża, znakiem pojednania i szacunku, było ucało
wanie ziemi marokańskiej. Później przywitał się uściskiem dłoni z kró
lem Hassanem II, któremu towarzyszyli dwaj synowie. Papież i król od
dali honory flagom Maroka i Watykanu, oddano 21 salutów armatnich. 
Papież dokonał honorowego przeglądu kompanii Gwardii Królewskiej i 
ceremonialnie witał się z dostojnikami państwowymi Maroka oraz kor
pusem dyplomatycznym akredytowanym w Królestwie. Potem Jan Pa
weł II udał się do Instytutu Katolickiego imienia Charlesa de Faucould, 
gdzie celebrował mszę świętą w obecności wielu setek katolików, przy
byłych z wszystkich regionów Maroka. Podczas przejazdu orszak wita
no entuzjastycznymi okrzykami tysięcy mieszkańców Casablanki, zgro
madzonych wzdłuż całej trasy. Ulice były ustrojone flagami państwo
wymi i transparentami, na których widniały hasła wzywające do przy
jaznej koegzystencji trzech religii objawionych i do przywrócenia poko
ju na Bliskim Wschodzie.

Po odprawieniu Mszy św. w Instytucie Katolickim, nastąpiło w Pa
łacu Królewskim w Casablance spotkanie w cztery oczy papieża Jana 
Pawła II i króla Hassana II. Po konferencji Jan Paweł II przejechał sześ- 
ciokilometrową trasą na stadion imienia Muhammada V, gdzie spotkał 
się z prawie 90 000 Marokańczyków. Oblicza się, że wzdłuż drogi witało 
papieża około 1,5 miliona ludzi. W czasie trwania spotkania na stadio
nie przeprowadzono specjalne transmisje radiowe, ukazały się również 
specjalne wydania gazet. Prasa już w dniach poprzedzających wizytę, 
nie szczędziła wysiłków, aby zapoznać społeczeństwo swojego kraju z 
rolą i rangą pobytu papieża w Maroku. Także po wyjeździe Jana Pawła II, 
przez wiele dni prasa analizowała treści, jakie niosło ze sobą spotkanie 
dwóch religii. Tytuły artykułów najlepiej świadczą o entuzjazmie i peł
nej aprobacie: „Wizyta o randze ogólnoświatowej” , „Spotkanie pełne 
nadziei” , „Wzajemny szacunek i dialog” , „Braterstwo poprzez Abra-
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hama” . Opublikowano też wiersz poświęcony temu historycznemu dia
logowi, napisany przez stałego przedstawiciela Królestwa Maroka przy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, ambasadora Alego 
Skalli.

Król Hassan II w słowach powitalnych powiedział: Chrześcijan ie  i 
m uzu łm an ie , m a m y  w ie le  w spó lnego , ja k o  w ierzący  i ja k o  ludzie, (... ) 
w ie rzy m y  w  tego samego, jed y n eg o  Boga , w  B oga  żyjącego. Także 
Wspólnota chrześcijańska w Maroku złożona głównie z cudzoziemców i 
potomków dawnych imigrantów, licząca zaledwie 60 tys. osób, wysoko 
oceniła rangę tej wizyty. Arcybiskup Tangeru, Antonio Peteiro, stwier
dził w artykule opublikowanym w piśmie „Y A ” , że wizyta  O jca  Św., to 
o lb rzym i gest, znaczący i dla Kościo ła , i dla całej ludzkości. To zb liżen ie  
p o m ięd zy  d w iem a  relig iam i i d w om a  ludami.

Król Hassan II, władca Maroka od 1961 roku, jest 39 potomkiem 
proroka Muhammada poprzez jego córkę Fatimę. „Przywódca wier
nych” pochodzi z dynastii Alawitów, panującej w Maroku od XVII wie
ku. Pośród głów państw arabskich jest szczególnie predestynowany do 
reprezentowania wspólnoty muzułmańskiej, która w 2000 roku będzie 
prawdopodobnie liczyła około 1 miliarda wiernych. Spotkanie papieża 
Jana Pawła II i króla Hassana II w Casablance nie było pierwszym spo
tkaniem obu mężów stanu. W 1980 roku, król Hassan II złożył wizytę w 
Rzymie i konferował z Janem Pawłem II na temat Libanu i innych pro
blemów Bliskiego Wschodu. Dla papieża przyjazd do Maroka był okaz
ją do zwrócenia uwagi innych państw muzułmańskich na sytuację w ja
kiej u nich znajduje się Kościół katolicki. Jednak najważniejszą częścią 
wizyty było spotkanie z tysiącami młodych muzułmanów na stadionie 
Muhammada V, podczas którego Jan Paweł II zwrócił się z żarliwym 
apelem o dialog, zgodnie ze stanowiskiem zajętym w sprawie kontak
tów z innymi religiami przez II Sobór Watykański.

Paweł Kalinowski

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II DO MŁODYCH MUZUŁMANÓW
Przemówienie na stadionie w Casablance,

Maroko, 19 sierpnia 1985

Drodzy młodzi,
1. Dziękuję Bogu i wysławiam Go za to, że mi pozwolił znaleźć się tu 
dzisiaj wśród was. Jego Królewska Mość, Król, wyrządził mi ten za
szczyt, że kilka lat temu odwiedził mnie w Rzymie i był tak uprzejmy, 
że zaprosił mnie, bym przyjechał do waszego kraju i spotkał się z wami. 
Z radością przyjąłem zaproszenie Władcy tego kraju, zaproszenie które 
mi umożliwiło przemawianie do was w tym Roku Młodzieży.

Z młodymi spotykam się często, zwykle z katolikami. Wśród mło
dych muzułmanów znalazłem się po raz pierwszy.

My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych 
jako wierzący i jako ludzie. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczo
nym wieloma znakami nadziei, ale również wieloma znakami budzący
mi obawy. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, 
poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego same
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go Boga, Boga jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza świat i 
swoje stworzenia doprowadza do doskonałości.

A  więc moja myśl zwraca się do Boga i ku Niemu wznosi się moje 
serce; i o Nim samym pragnę do was przede wszystkim mówić; o Nim, 
gdyż w  Niego wierzymy — wy muzułmanie i my katolicy, ale chcę rów
nież mówić do was o wartościach ludzkich, które w Bogu mają swą 
podstawę, o tych wartościach, które dotyczą rozkwitu naszych osobo
wości, jak również naszych rodzin i naszych społeczeństw, jak wreszcie 
rozkwitu wspólnoty międzynarodowej. Czyż tajemnica Boga nie jest 
najwyższą rzeczywistością, od której zależy sam sens, jaki człowiek na
daje swojemu życiu? I czyż nie jest to pierwsze zagadnienie, jakie staje 
przed młodym człowiekiem, kiedy on rozmyśla o tajemnicy własnego 
istnienia i o tych wartościach, jakie zamierza wybrać dla zbudowania 
swojej dojrzewającej osobowości?

Jeżeli o mnie chodzi: w Kościele katolickim sprawuję zadanie na
stępcy Piotra, tego Apostoła, którego Jezus wybrał, by umacniał swoich 
braci w wierze. Po papieżach, którzy bez przerwy następowali po sobie 
w ciągu historii, jestem dzisiaj biskupem Rzymu, powołanym do tego, 
by wśród moich braci w świecie być świadkiem wiary i gwarantem jed
ności wszystkich członków Kościoła.

Toteż dzisiaj przychodzę do was jako wierzący. I chciałbym cał
kiem po prostu dać tutaj świadectwo temu w co wierzę i czego sobie ży
czę dla szczęścia moich braci, ludzi, i tego, co na podstawie doświad
czenia uważam za pożyteczne dla wszystkich.

Wierzyć w Boga

2. Przede wszystkim wzywam Najwyższego, Boga wszechmogącego, 
który jest naszym Stwórcą. On jest u początku wszelkiego życia, tak jak 
jest u źródła wszystkiego co dobre, piękne i święte.

On oddzielił światło od ciemności. On dał wzrost całemu wszech
światowi według cudownego ładu. On zechciał, by rośliny rosły i przy
nosiły owoc, tak Samo jak zechciał, by mnożyły się ptaki niebieskie, 
zwierzęta ziemne i ryby morskie.

On stworzył nas, ludzi, i my do Niego należymy. Jego święte prawo 
kieruje naszym życiem. Światło Boga nadaje kierunek naszemu losowi i 
oświeca nasze sumienie. On daje nam zdolność kochania i przekazywa
nia życia. On od każdego człowieka żąda szacunku dla każdego stwo
rzenia ludzkiego i kochania go jako przyjaciela, towarzysza i brata. On 
zachęca do udzielania mu pomocy, kiedy jest zraniony, opuszczony, 
głodny i spragniony, a więc zawsze, kiedy nie wie, jak znaleźć swoją 
drogę na szlakach życia.

Tak, Bóg żąda, byśmy słuchali Jego głosu. Oczekuje od nas posłu
szeństwa wobec swojej świętej woli w swobodnym przylgnięciu rozumu 
i serca. Toteż jesteśmy odpowiedzialni wobec Niego. To On, Bóg, jest 
naszym Sędzią, On, który jedyny jest naprawdę sprawiedliwy. Wiemy 
jednak, że Jego miłosierdzie jest nieodłączne od Jego sprawiedliwości. 
Kiedy człowiek żałujący i skruszony wraca do Niego, po tym jak oddalił 
się od Niego zagubiony w grzechu i dziełach śmierci, Bóg objawia się 
jako Ten, który przebacza i okazuje miłosierdzie. Jemu więc należy się 
nasza miłość i uwielbienie. W każdym czasie i na każdym miejscu skła
damy Mu dzięki za Jego dobrodziejstwa i miłosierdzie.
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Nasze spotkanie jest w duchu II Soboru Watykańskiego 
i Deklaracji o dialogu Kościoła z religiami niechrześcijańskimi

3. Czyż w  świecie, który pragnie jedności i pokoju, a jednak przeżywa 
tysiące napięć i konfliktów, wierzący nie powinni popierać przyjaźni i 
zjednoczenia między ludźmi i ludami, które na ziemi tworzą jedną 
wspólnotę? Wiemy, że mają ten sam początek i ten sam cel ostateczny: 
Boga, który ich stworzył i czeka na nich, gdyż kiedyś ich zgromadzi.

• Dwadzieścia lat temu, podczas II Soboru Watykańskiego, Kościół ka
tolicki, ze swej strony, w osobach swoich biskupów, czyli przywódców re
ligijnych, zobowiązał się do szukania współpracy ze wszystkimi wierzący
mi. Kościół ogłosił dokument o dialogu pomiędzy religiami („Nostra aeta
te” ). Kościół stwierdza, że wszyscy ludzie, a szczególnie ludzie żywej wia
ry, winni się szanować, przezwyciężać wszelką dyskryminację, żyć razem 
i służyć powszechnemu braterstwu (zob. dokument cyt. n. 5). Kościół 
zwraca szczególną uwagę na wierzących muzułmanów ze względu na ich 
wiarę w Boga jedynego, ich zmysł modlitwy i ich szacunek dla moralnego 
życia. Kościół wzywa wszystkich, by wspólnie strzegli i rozwijali sprawie
dliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność (tamże).

Wezwanie do wspólnego świadczenia o Bogu

4. Dialog pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami jest dzisiaj bar
dziej niż kiedykolwiek potrzebny. Wywodzi się on z naszej wierności 
wobec Boga i zakłada, że będziemy umieli rozpoznawać Boga przez 
wiarę i świadczyć o Nim słowem i uczynkami w świecie coraz bardziej 
zsekularyzowanym, a nieraz i ateistycznym.

Młodzi będą mogli zbudować lepszą przyszłość o ile postawią prze
de wszystkim na swoją wiarę w Boga i o ile rozumnie i ufnie zobowiążą 
się do budowania tego nowego świata według planu Bożego.

Bóg jest źródłem wszelkiej radości. Toteż mamy świadczyć Bogu 
naszą kulturą, naszym uwielbieniem, naszą pochwalną i błagalną 
modlitwą. Człowiek nie może żyć nie modląc się, tak jak nie może żyć 
nie oddychając. Mamy dawać świadectwo naszym pokornym szuka
niem Jego woli; to On ma być natchnieniem naszego zaangażowania 
się dla sprawiedliwszego i bardziej zjednoczonego świata. Drogi Boże 
nie zawsze są naszymi drogami. One przerastają nasze działanie, za
wsze niepełne, i intencje naszego serca, zawsze niedoskonałe. Bóg 
nigdy nie może być używany do naszych celów, gdyż On jest ponad 
wszystkim.

To świadectwo wiary, żywotne dla nas i nie dopuszczające ani 
niewierności wobec Boga, ani obojętności na prawdę, dokonuje się w 
szacunku dla innych tradycji religijnych, gdyż każdy człowiek spo
dziewa się, że zostanie uszanowany za to, czym rzeczywiście jest, 
oraz za to, w  co wierzy w  swoim sumieniu. Pragniemy, by wszyscy 
doszli do pełni Prawdy Bożej, ale każdy może to zrobić tylko przez 
dobrowolne przylgnięcie własnego sumienia, wolny od zewnętrznych 
przymusów, niegodnych dobrowolnego hołdu rozumu i serca, który 
jest charakterystyczny dla godności ludzkiej. Taki jest prawdziwy 
sens wolności religijnej, szanującej jednocześnie Boga i człowieka. 
Od takich wyznawców, wielbiących Go w duchu i w prawdzie, Bóg 
oczekuje szczerego kultu.
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Wezwanie do wspólnego świadczenia o godności człowieka

5. Jesteśmy przekonani, że nie możemy zwracać się do Boga jako do 
Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się po bratersku traktować kogoś z 
ludzi na obraz Boga stworzonych („Nostra aetate” , n. 5)

A więc mamy także szanować, kochać i wspomagać każdą istotę lu
dzką, ponieważ ona jest w  pewnym sensie Jego obrazem i Jego przed
stawicielem, ponieważ jest drogą prowadzącą do Boga i tylko wtedy 
człowiek urzeczywistnia się w pełni, jeżeli pozna Boga, przyjmie Go ca
łym sercem i będzie Mu posłuszny na drogach doskonałości.

Toteż posłuszeństwo Bogu i miłość do człowieka mają nas dopro
wadzić do szanowania praw człowieka, tych praw, które są wyrazem 
woli Boga i wymaganiem natury ludzkiej, takiej jaką Bóg stworzył.

Szacunek i dialog żądają więc wzajemności we wszystkich dziedzi
nach, szczególnie w tym, co dotyczy podstawowych swobód, a zwła
szcza godności religijnej. One sprzyjają pokojowi i zgodzie pomiędzy 
narodami. One pomagają we wspólnym rozwiązywaniu problemów dzi
siejszych mężczyzn i kobiet, a szczególnie młodych.

Odpowiedzialność i wspólne działanie młodych 
na rzecz bardziej ludzkiego świata

6. Jest rzeczą normalną, że młodzi spoglądają ku przyszłości i pragną 
sprawiedliwszego i bardziej ludzkiego świata. Bóg tak ukształtował 
młodych właśnie po to, by przyczyniali się do przemieniania świata 
zgodnie z Jego życiodajnym planem. Ale również i młodzi dostrzegają 
cienie sytuacji.

W tym świecie istnieją granice i podziały wśród ludzi, a również 
niezrozumienie pomiędzy pokoleniami; istnieje także rasizm, wojny i 
niesprawiedliwość, głód, marnotrawstwo i bezrobocie. To są dramaty
czne nieszczęścia, które dotykają nas wszystkich, a zwłaszcza młodzież 
całego świata. Niektórym zagraża zniechęcenie, innym rezygnacja, in
nym grozi, że zechcą zmieniać wszystko używając przemocy czy skraj
nych rozwiązań. Mądrość uczy nas, że samodyscyplina i miłość są wów
czas jedyną dźwignią upragnionej odnowy.

Bóg nie chce, żeby ludzie pozostawali bierni. Powierzył im ziemię, 
by ją opanowywali i wspólnie czynili ją płodną. Jesteście odpowiedzial
ni za świat jutra. Jedynie poprzez odważne i pełne podjęcie odpowie
dzialności będziecie mogli przezwyciężyć obecne trudności. A  więc ma
cie podejmować inicjatywy i nie oczekiwać wszystkiego od starszych i 
od ludzi na stanowiskach. Macie świat budować, a nie tylko marzyć o 
nim.

Wyniki osiągniecie tylko poprzez wspólną pracę. Dobrze rozu
miana praca jest służbą innym. Ona tworzy więzy solidarności. Do
świadczenie wspólnej pracy pozwala się oczyszczać samemu oraz od
krywać wartości drugich. Tak właśnie może się z wolna narodzić k li
mat zaufania, który każdemu pozwala wzrastać, rozwijać się i „bar
dziej być” . Drodzy młodzi, nie zaniedbujcie współpracy z dorosłymi, 
szczególnie z waszymi rodzicami i nauczycielami, jak również z przy
wódcami społeczeństwa i państwa. Młodzi nie powinni się odłączać 
od innych. Oni potrzebują dorosłych, tak jak dorośli potrzebują mło
dych.
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W całości tej pracy nigdy nie należy poświęcać osoby ludzkiej, męż
czyzny ani kobiety. Każda osoba ludzka jest jedyna w oczach Boga i 
niezastąpiona w tym dziele rozwoju. Każdy winien być uznany za to, 
czym jest i w następstwie uszanowany jako taki. Nikt nie powinien po
sługiwać się swoim bliźnim, nikt nie powinien wykorzystywać równego 
sobie, nikt nie powinien gardzić swoim bratem.

Pod takimi warunkami będzie się mógł narodzić świat bardziej lu
dzki, sprawiedliwszy i bardziej braterski, gdzie każdy będzie mógł zna
leźć swoje miejsce, w godności i wolności. Ten świat X X I wieku jest w 
waszych rękach, będzie taki, jakim wy go uczynicie.

Świat pluralistyczny i solidarny

7. Ten przyszły świat zależy od młodych ze wszystkich krajów świata.
Nasz świat jest podzielony, a nawet rozbity; przeżywa liczne konflikty i 
poważne niesprawiedliwości. Nie ma prawdziwej solidarności pomię
dzy Północą a Południem, za mało też jest współpracy pomiędzy naro
dami Południa. Są w naszym świecie kultury i rasy, które nie doznają 
szacunku.

Skąd się bierze to wszystko? Stąd, że ludzie nie uznają swoich róż
nic, nie znają się wystarczająco. Odrzucają tych, którzy mają inną cy
wilizację. Odmawiają współpracy. Nie potrafią się uwolnić od egoizmu 
i zarozumialstwa.

Tymczasem Bóg stworzył wszystkich ludzi równych godnością, ale 
odmiennych, jeżeli chodzi o dary i talenty. Ludzkość jest całością, w 
której każda grupa ma własną rolę do odegrania; trzeba uznać wartości 
rozmaitych ludów i rozmaitych kultur. Świat jest jak żywy organizm: 
każdy ma coś do otrzymania od innych i coś do dania innym.

Jestem szczęśliwy, że spotykam się z wami tutaj, w Maroku. Ma
roko ma tradycję otwartości; wasi uczeni dużo podróżowali i sami 
przyjmujecie uczonych z innych krajów. Maroko było miejscem, 
gdzie spotykały się cywilizacje, umożliwiło wymiany ze Wschodem, 
Hiszpanią i Afryką. Maroko ma tradycję tolerancji: w tym muzułma
ńskim kraju zawsze żyli Żydzi i prawie zawsze chrześcijanie, i ta sy
tuacja była przeżywana w szacunku i w sposób pozytywny. Byliście i 
pozostajecie krajem gościnnym. A  więc wy, młodzi Marokańczycy, je
steście przygotowani do tego, by stać się obywatelami jutrzejszego 
świata, tego świata braterskiego, którego pragniecie razem z całą 
młodzieżą świata.

Jestem pewny, że wy, młodzi, jesteście zdolni do tego dialogu. 
Nie chcecie się poddawać uwarunkowaniu przesądami. Jesteście go
towi do budowania cywilizacji opartej na miłości. Możecie pracować 
nad usuwaniem barier spowodowanych czasami pychą, a częściej sła
bością i lękiem ludzkim. Chcecie kochać innych bez żadnych ograni
czeń: narodu, rasy czy religii.

Dlatego chcecie sprawiedliwości i pokoju. Pokój i młodzi idą ra
zem — jak powiedziałem tego roku w Orędziu na Światowy Dzień 
Pokoju. Nie chcecie wojny ani przemocy. Znacie cenę, jaką muszą za 
nie płacić niewinni. N ie chcecie również wyścigu zbrojeń. Co nie zna
czy, żebyście chcieli pokoju za każdą cenę. Pokój jest ściśle związany 
ze sprawiedliwością. Nie chcecie ucisku dla nikogo. Chcecie pokoju 
w sprawiedliwości.
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Godne warunki życia dla wszystkich

8. Przede wszystkim chcecie, by ludzie mieli środki do życia. Młodzi, któ
rzy mają to szczęście, że mogą studiować, mają prawo troszczyć się o za
wód, jaki będą mogli sami sprawować. Ale winni również troszczyć się o 
trudniejsze nieraz warunki życia swoich braci i sióstr, żyjących w tym sa
mym kraju, a nawet w  całym świecie. Jak można bowiem pozostać obojęt
nym, kiedy inni ludzie — i to liczni — umierają z głodu, niedożywienia czy 
braku pomocy sanitarnej, kiedy cierpią okrutnie wskutek suszy, kiedy 
niezrozumiałe dla nich prawa ekonomiczne doprowadzają ich do bezro
bocia czy do emigracji, kiedy doznają niepewnego losu wygnańców spę
dzonych do obozów wskutek konfliktów ludzkich? Bóg dał ziemię całemu 
rodzajowi ludzkiemu po to, by ludzie solidarnie wypracowali na niej swój 
byt i po to, by każdy lud mógł się wyżywić, uczyć się i żyć w pokoju.

Wartościowa refleksja intelektualna

9. Jednakże, chociaż problemy ekonomiczne są tak ważne, człowiek nie 
żyje samym chlebem, potrzeba mu życia intelektualnego i duchowego: 
w nim właśnie jest dusza tego nowego świata, którego pragniecie. Czło
wiekowi potrzebne jest rozwijanie umysłu i sumienia. A  dzisiejszemu 
człowiekowi właśnie tego tak często brakuje. Zapominanie o warto
ściach i kryzys tożsamości przeżywane przez nasz świat zobowiązują 
nas do przechodzenia ponad nimi, do szukania i do stawiania nowych 
pytań. Światło wewnętrzne, które się stąd narodzi w naszym sumieniu 
pozwoli nadać sens rozwojowi, ukierunkować go ku dobru człowieka, 
każdego człowieka i wszystkich ludzi, według zamysłu Boga.

Arabowie Machreku i Maghrebu, a ogólniej muzułmanie, mają dłu
gotrwałą tradycję badań naukowych i wiedzy: literackiej, ścisłej i filo
zoficznej. Jesteście dziedzicami tej tradycji, macie studiować, by nau
czyć się poznawać ten świat, który Bóg nam dał, rozumieć go, i z zami
łowaniem i szacunkiem dla prawdy odkrywać jego sens i by nauczyć się 
poznawać ludy i ludzi stworzonych i umiłowanych przez Boga, tak byś
cie przygotowali się do lepszego służenia im. Szukanie prawdy dopro
wadzi was jeszcze dalej, ponad wartości intelektualne, aż do duchowe
go wymiaru życia wewnętrznego.

Wzrastanie w życiu duchowym

10. Człowiek jest istotą duchową. My, wierzący, wiemy, że nie żyjemy 
w świecie zamkniętym. Wierzymy w Boga. Wielbimy Boga, szukamy 
Boga. Kościół patrzy z szacunkiem i uznaje wartość waszego postępo
wania religijnego, bogactwo waszej tradycji duchowej. My, chrześcija
nie, także jesteśmy dumni z naszej tradycji religijnej.

Sądzę, że my — chrześcijanie i muzułmanie — powinniśmy z radością 
uznać te wartości religijne, które są nam wspólne i dziękować za nie Bogu. 
Jedni i drudzy wierzymy w Boga Jedynego, który jest wszelką Sprawiedli
wością i wszelkim Miłosierdziem; wierzymy w ważność modlitwy, postu, jał
mużny, pokuty i przebaczenia; wierzymy, że na końcu czasów Bóg będzie 
dla nas miłosiernym Sędzią i ufamy, że po zmartwychwstaniu On będzie z 
nas zadowolony i wiemy, że my będziemy zadowoleni z Niego.
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Uczciwość wymaga, byśmy uznawali i uszanowali to, co nas różni. 
Najbardziej istotną różnicą jest oczywiście sposób, w jaki patrzymy na 
osobę i dzieło Jezusa z Nazaretu. Wiecie, że my, chrześcijanie, wierzy
my że Jezus wprowadza nas w wewnętrzne poznanie tajemnicy Boga i 
w synowską wspólnotę Jego darów, tak, że uznajemy Go i głosimy Pa
nem i Zbawcą.

To są ważne różnice, które możemy przyjąć z pokorą i szacunkiem, 
we wzajemnej tolerancji; jest tu tajemnica, co do której Bóg nas kiedyś 
oświeci, jestem tego pewny.

My, chrześcijanie i muzułmanie, na ogół źle rozumieliśmy się i w 
przeszłości czasem występowaliśmy przeciw sobie i wyczerpywaliśmy 
się w polemikach i w wojnach. Wierzę, że Bóg nas dziś zachęca do zmia
ny dawnych nawyków. Mamy się szanować, a także pobudzać się wza
jemnie do dobrych dzieł na drodze Bożej.

Wiecie, tak samo jak ja, jaka jest cena wartości duchowych. Ideolo
gie i slogany nie mogą was zadowolić ani rozwiązać problemów wasze
go życia. Mogą to zrobić tylko wartości duchowe i moralne, a ich pod
stawą jest Bóg.

Podziękowania i modlitwa

11. Chciałbym teraz podziękować Jego Królewskiej Mości, Królowi, za to, 
że mnie zaprosił, a także podziękować wam, drodzy młodzi z Maroka za to, 
że przyszliście tutaj i z zaufaniem wysłuchaliście mojego świadectwa.

Ale jeszcze bardziej chciałbym podziękować Bogu, który pozwolił na 
to spotkanie. On patrzy na nas wszystkich. On jest dziś pierwszym świad
kiem tego spotkania. To On wkłada w nasze serca uczucia miłosierdzia i 
zrozumienia, służby i współpracy. Czyż wierzący, którymi jesteśmy, nie 
powinni' odtwarzać w swym życiu i społeczeństwie tych Bardzo Dobrych 
Imion, jakimi nasze tradycje Go określają? Obyśmy więc mogli być Jego 
narzędziami, poddani Jego woli i tym wezwaniem, z jakimi się do nas 
zwraca! W ten sposób nasze życie znajdzie nowy dynamizm.

Jestem przekonany, że wówczas będzie się mógł narodzić nowy świat, w 
którym mężczyźni i kobiety żywej i owocującej wiary będą opiewać chwałę 
Boga i dążyć do zbudowania państwa ludzkiego zgodnie z Jego wolą.

Chciałbym zakończyć wzywając Go osobiście tutaj, pośród was.
Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą. Jesteś dobry i Twoje miłosierdzie nie 

zna granic. Ciebie niech wysławia wszelkie stworzenie. Ty, Boże, dałeś 
nam, ludziom, wewnętrzne prawo, wedle którego mamy żyć. Pełnić Twoją 
wolę — to nasze zadanie. Postępować Twoimi drogami — to znaleźć pokój 
duszy. Tobie składamy nasze posłuszeństwo. Prowadź nas we wszystkich 
krokach, jakie podejmujemy na ziemi. Wyzwól nas od złych skłonności, 
które nasze serca odwodzą od Twej woli. Nie pozwól, byśmy wyznając 
Twoje imię, usprawiedliwiali nieład pochodzący od ludzi. Boże, Ty jesteś 
jedyny. Ciebie wielbimy. Nie daj nam oddalić się od Ciebie. Boże, Sędzio 
wszystkich ludzi, pozwól, byśmy w dniu ostatecznym należeli do Twoich 
wybranych. Boże, Sprawco sprawiedliwości i pokoju, udziel nam praw
dziwej radości i prawdziwej miłości, a także trwałego braterstwa pomię
dzy narodami. I nasyć nas na zawsze Twymi darami.
Amen!

(Przedruk za „Tygodnikiem Powszechnym” , Nr 37 z 15.IX .85)
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ZJAZD ŚWIADKÓW JEHOWY
Warszawa, 16— 18 sierpnia 1985

Niemal każdy przeciętny Polak zetknął się chociaż raz ze świadka
mi Jehowy i wie o nich tyle, że chodzą od drzwi do drzwi i próbują za
poznać przypadkowych słuchaczy z własną, dość specyficzną interpre
tacją Pisma Świętego. Spotykają się przy tym z różnymi reakcjami od
wiedzanych osób — jedni zapraszają ich do siebie, inni, co zdarza się 
częściej, przepędzają ich ze swych mieszkań nie szczędząc niewybred
nych epitetów. Kim więc właściwie są świadkowie Jehowy i czego chcą 
od nas?

Warto być może poruszyć ten problem, na ogół znany dość po
wierzchownie. Informacja ta nie będzie całkowicie obiektywna, gdyż 
większość wiadomości pochodzi od samych świadków Jehowy i z wyda
wanych przez nich licznych publikacji.

Sama nazwa „świadkowie Jehowy” także wymaga pewnych wyja
śnień. Według członków zgromadzenia, słowa takie jak „Bóg” , „Pan” , 
„Stwórca” są tylko omówieniami, jakby tytułami, jak np. król czy gene
rał. Natmiast „Jehowa, Jahwe” to imię własne — odnoszące się wyłącz
nie do Stworzyciela Wszechświata, czyli Boga Wszechmogącego. Mówi 
o tym m.in. 43 rozdział Księgi Izajasza — na ten też fragment powołują 
się świadkowie Jehowy. Wierzą_pni, że Biblia to słowo Boże, wiernie za
pisane. Wszystkie jej księgi są natchnione i ścisłe pod względem histo
rycznym. Stary Testament nazywany Pismami Hebrajskimi, a także 
Nowy — nazywany Chrześcijańskimi Pismami Greckimi — są przyjmo
wane przez świadków Jehowy jako niepodważalne słowo Boże, które 
należy rozumieć dosłownie, bez przenośni — z wyjątkiem fragmentów, 
w których sposób wyrażania myśli lub kontekst wyraźnie wskazują, że 
chodzi o symbol czy też metaforę. Z takiego właśnie dosłownego rozu
mienia różnych fragmentów Pisma Świętego wynikają pewne twierdze
nia, często szokujące dla osób postronnych — wierzących lub nie kato
lików, protestantów lub prawosławnych. Bo też nie jest łatwo uwierzyć, 
że Królestwo Boże trwa już od października 1914 roku i że w jego rzą
dzie, obok Jezusa Chrystusa, będzie zasiadało 144 tysiące wiernych, 
sprawiedliwych wybranych. W przekonaniu świadków Jehowy, przyta
czających bez wahania odpowiednie wersety, rozdziały i księgi Biblii 
na poparcie każdego ich zdania, wszystkie proroctwa biblijne spełniły 
się lub też spełnią się w przyszłości. Najważniejsze jest, oczywiście, na
dejście Sądu Ostatecznego, końca naszego ziemskiego świata w jego 
obecnym kształcie. Cytując fragmenty Biblii o klęskach, cierpieniach i 
zepsuciu moralnym, które miałyby poprzedzać dzień Sądu, świadkowie 
Jehowy uważają, że teraz właśnie, pod koniec XX  wieku, żyjemy w ta
kich czasach, że teraz zbliża się decydująca chwila. Nie podają co pra
wda żadnej konkretnej daty, ale wierzą, że niektórzy z ludzi żyjących 
będą mogli być obecni i brać udział w tych decydujących wydarze
niach.

Z innych fragmentów Biblii, ich interpretacji, wynika szereg „naka
zów” szczegółowych — odnoszących się do życia codziennego członków
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zgromadzenia. Warto wspomnieć o pacyfizmie świadków Jehowy, któ
rzy nie uznają „słusznych” wojen i odmawiają uczestniczenia w  nich, a 
także — noszenia munduru. To zresztą spowodowało prześladowania 
świadków w wielu miejscach, np. w  III Rzeszy. Bardzo „spektakular
nym” i zupełnie niezrozumiałym dla logicznie rozumujących osób jest 
zakaz przetaczania krwi, czyli transfuzji. W Biblii jest bowiem mowa o 
zakazie „spożywania krwi” , co jest interpretowane dosłownie przez 
świadków Jehowy. Trzeba jednak przyznać, że nakazy mające związek 
z moralnością, życiem codziennym są jak najbardziej słuszne (czasem 
trochę staroświeckie, jak np. zdecydowane stawianie mężczyzny ponad 
kobietą w  życiu małżeńskim i rodzinnym). Dowodem tego może być 
wspaniała atmosfera — pełna harmonii i bezinteresownej życzliwości, 
przyjaźni, która panowała podczas sierpniowego kongresu, do którego 
jeszcze powrócimy w naszej wypowiedzi.

Przedstawimy teraz w dużym skrócie historię Zgromadzenia 
Świadków Jehowy, a także podamy pewne dane „techniczne” . W latach 
70 ubiegłego stulecia (dokładnie w roku 1872), w Allegheny w ameryka
ńskim stanie Pensylwania, pewne grono osób pod przewodnictwem 
Charlesa Taze Russella rozpoczęło studia nad Pismem Świętym. W  roku 
1879 ukazało się pierwsze wydanie czasopisma „Strażnica Syjońska i 
zwiastun obecności Chrystusa” . Do roku 1880 powstało już kilkadzie
siąt zborów —  także w innych stanach USA? W roku następnym powo
łano oficjalnie „Zion’s Watch Tower Society” (Towarzystwo Strażnica 
Syjońska), na jego czele stanął Ch.T. Russell (aż do swojej śmierci w 
1916). Dopiero po roku 1931 przyjęta została obecna nazwa zgromadze
nia —  „Jehova’s Witnesses” (świadkowie Jehowy). Od samego początku 
wielu członków podejmowało się chodzenia od domu do domu ze świa
dectwem ustnym i literaturą biblijną. W roku 1888 pięćdziesięciu głosi
cieli poświęcało tej działalności cały swój czas. Obecnie takich osób jest 
ponad sto tysięcy. Szybko działalność ta nabrała zasięgu międzynaro
dowego. Od 1909 główne biuro ma siedzibę w Nowym Jorku (Brooklyn). 
Zaczęto działalność wydawniczą na niezwykle szeroką skalę: od kazań 
biblijnych drukowanych w gazetach na terenie USA, Kanady i Europy 
począwszy od roku 1912, poprzez liczne broszury, książki i późniejszy 
„Złoty Wiek” , istniejący obecnie jako „Przebudźcie się” (Awake). Oba 
te czasopisma ukazują się w  niebywałym nakładzie 8 300 000 egzempla
rzy, w 68 językach. Z masowości takiej, mającej na celu dotarcie do jak 
największej liczby czytelników — zarówno członków zgromadzenia jak 
i ewentualnych nowych współwyznawców — wynikają pewne końsek- 
wencje negatywne. Zamieszczane publikacje — notatki, artykuły, wy
powiedzi mają niezwykle często charakter nazbyt dydaktyczny, operu
ją argumentami prawie że infantylnymi, a ich głównym punktem opar
cia są prawie zawsze „historie z życia wzięte” co jak wiadomo jest niez
byt przekonujące dla osób bardziej wykształconych. W latach 1912— 
1913 powstał także tzw. Fotodramat Stworzenia, przedstawiający dzie
je ziemi w postaci ruchomych obrazów z podkładem muzycznym, 
Przedsięwzięcie to można śmiało uznać za nie pozbawiony znacze
nia etap w rozwoju filmu dźwiękowego. Od 1933 roku korzystano także 
z usług 403 radiostacji, które nadawały odczyty biblijne. Pomimo 
tak szerokiej działalności, coraz większy nacisk kładzie się na świad
czenie „od drzwi do drzwi” , na bezpośredni kontakt. Od roku 1943 ist
nieje specjalny ośrodek kształcenia misjonarzy, nazywany Biblijną 
Szkołą Strażnicy — Gilead. Absolwenci kierowani byli do 166 kra
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jów na całym świecie i przyczynili się do powstania nowych zborów w 
krajach, w których ich dotąd nie było. Obecnie Zgromadzenie Świad
ków Jehowy ma ponad 90 oddziałów w różnych krajach świata. Jeżeli 
chodzi o liczby, to w roku 1978 było ponad 2 miliony wyznawców w 200 
krajach; dzisiaj liczba ta wzrosła prawdopodobnie do 3 milionów. Co 
kilka lat, w zależności od potrzeb, organizowane są kongresy między
narodowe. Pierwszy większy zjazd odbył się w 1893 roku w  Chicago. 
Wzięło w nim udział 360 osób, a 70 nowych współwyznawców zostało 
ochrzczonych. Ostatni wielki kongres międzynarodowy został zorgani
zowany w Nowym Jorku w 1958 roku. Przybyło wówczas 253 922 
świadków Jehowy, a ochrzczono 7136 osób. Od tego czasu zjazdom mię
dzynarodowym zaczęto nadawać formę serii kongresów odbywających 
się w szeregu krajów. Tak więc w 1978 roku na kongres międzynarodo
wy złożyło się 100 zjazdów, które odbyły się w 45 krajach.

Od 16 do 18 sierpnia 1985 roku Warszawa gościła na Stadionie 
Dziesięciolecia dziesiątki tysięcy członków Zgromadzenia Świadków 
Jehowy, którzy przybyli na swój kongres z całej Polski i wielu krajów 
świata (np. Szwecji, RFN, Kanady, Japonii, kilku krajów afrykańs
kich). Kongres miał charakter ściśle religijny. Sprawności w przepro
wadzeniu kongresu powinny pozazdrościć świadkom Jehowy niemal 
wszystkie organizacje i instytucje w Polsce. Główne hasło kongresu 
brzmiało: „Lud zachowujący prawość” . Każdy z trzech dni miał też 
swoje hasło: pierwszy dzień — „Chodzenie w prawości” , drugi dzień — 
„Nienaganni pośród przewrotnego pokolenia” , trzeci dzień — „Dbać o 
właściwe prowadzenie się wśród narodów” . W tak pomyślanym progra
mie znalazły się przede wszystkim wystąpienia wybitnych działaczy 
Zgromadzenia (trudno by jednak było nazwać ich „kaznodziejami” czy 
też „księżmi” ) — polskich i zagranicznych. Odbywały się także wspólne 
modlitwy, śpiewano pieśni religijne. W kilku miejscach na stadionie 
chrzczono nowych współwyznawców (jak wiadomo, chrzest u świad
ków Jehowy odbywa się poprzez całkowite zanurzenie). Ważnym wyda
rzeniem każdego dnia były także spektakle dramatyczne o charakterze 
religijno-wychowawczym; podejmując tematykę współczesną, jak i ści
śle biblijną (np. przypowieść o Hiobie, przedstawiona w ostatnim dniu 
zjazdu), stawiały sobie za zadanie potwierdzenie słuszności wiary 
świadków Jehowy, ich interpretacji Pisma Świętego, a także pomoc w  po
dejmowaniu zwykłych, codziennych decyzji życiowych. Trzeba jednak 
zauważyć, że dla osób postronnych, przybyłych na zjazd w charakterze 
sympatyków, nie wszystkie wypowiedzi były całkowicie zrozumiałe.

Organizacją kongresu była bez zarzutu. Można tu nadmienić, że 
Zgromadzenie Świadków Jenowy nie ma w Polsce osobowości prawnej, 
więc wynajem stadionu, odpowiedniej liczby autokarów i inne sprawy 
organizacyjne były załatwiane przez pojedynczych członków zgroma
dzenia, na ich nazwiska. Przed kongresem, Stadion Dziesięciolecia zo
stał odnowiony przez samych świadków (było ich tam ponad 7000), 
pracujących przez kilka dni — naprawione zostały ławki, odmalowano 
barierki, doprowadzono do porządku nawierzchnię stadionu i wywie
ziono przy tym, to już jako ciekawostka, 20 ciężarówek śmieci. Zorga
nizowano także, na koronie stadionu, zaplecze kongresu — z punktami 
informacyjnymi, punktami pomocy medycznej, sanitariatami, pomiesz
czeniami dla matek z dziećmi (gdzie było wszystko — od pieluszek jed
norazowych, nocniczków do beteleczek i smoczków). Wzorowo funk
cjonowała służba porządkowa, nie bardzo przy tym rzucająca się w
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oczy. Doskonałe było także nagłośnienie stadionu, tak że nawet w naj
bardziej oddalonych od płyty punktach słyszalność była niemal ideal
na. Atmosfera kongresu, zarówno podczas uroczystości religijnych i 
spektakli, jak i na zapleczu była niezwykła — panował spokój, nie było 
bieganiny, hałasów. Osoby sobie nieznane zwracały się do siebie z przy
jaźnią i życzliwością.

Świadkowie Jehowy używają słów: „bracie, siostro” , rozmawiając 
między sobą. I trzeba powiedzieć, że ani przez moment, nawet na prze
ciwnikach zgromadzenia, nie sprawiało to wrażenia sztuczności czy ro
bienia czegokolwiek na pokaz. Nie trzeba dodawać, że po zjeździe sta
dion wyglądał tak samo jak przed nim, mimo że przebywało tam przez 
trzy dni kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym bardzo dużo dzieci w różnym 
wieku. Atmosfera zjazdu zasługuje tym bardziej na podziw, że więk
szość członków Zgromadzenia Świadków Jehowy to ludzie prości, ze 
wsi lub małych miasteczek. Chociaż może właśnie dlatego nie było tam 
żadnych nieporozumień i wszystko odbyło się w atmosferze przyjaźni?

Paweł Kalinowski
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WILLEM A. VISSER’T HOOFT
(1900— 1985)

Dnia 4 lipca 1985 r. zmarł w Genewie w 85 roku życia dr Willem A. 
Visser’t Hooft, pierwszy, wieloletni sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, a następnie jej honorowy prezydent. Wiadomość ta 
napełniła smutkiem chrześcijan wszystkich wyznań na całym świecie. 
Wraz z jego zgonem odszedł „architekt Światowej Rady Kościołów” , 
zabrakło ostatniej wielkiej osobowości z drugiej generacji działaczy ru
chu ekumenicznego. Poczytny magazyn amerykański „Time” napisał 
na początku lat sześćdziesiątych, że Visser’t Hooft był dla ŚRK tym, 
czym Dag Hammarskjóld dla ONZ. A  pewien wybitny pionier ruchu 
ekumenicznego, pastor Marc Boegner (1881— 1970) powiedział kiedyś o 
Visser’t Hoofcie, że w swojej osobie ucieleśnia on ducha, kierunek, peł
nię i ostateczny cel Światowej Rady Kościołów.

W.A. Visser’t Hooft urodził się 20 września 1900 r. w Haarlemie 
(Holandia). Teologię studiował w  swojej ojczyźnie, tam też w  Lejdzie, 
obronił doktorat na podstawie rozprawy: „Tło Ewangelii społecznej w 
U SA” . Już w  1924 r. przybył do Genewy, aby tam objąć swą pierwszą 
funkcję ekumeniczną — sekretarza Światowej Organizacji Chrześci
jańskich Związków Młodych Mężczyzn (YMCA). Odtąd żył i działał w 
Genewie. W 1925 r., jako reprezentant YMCA, był najmłodszym uczest
nikiem I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Praktycznego 
Chrześcijaństwa w Sztokholmie.

W 1928 r. przeszedł do pracy w Światowym Związku Studentów 
Chrześcijańskich, obejmując w  1931 r. funkcję sekretarza generalnego 
tej organizacji. W okresie tym, dzięki intensywnym studiom i licznym 
podróżom, poznał stosunki kościelne na całym świecie. W  1937 r. 
uczestniczył aktywnie zarówno w II Światowej Konferencji Kościołów 
do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa w Oxfordzie jak i w II Świato
wej Konferencji Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w Edyn
burgu. Gdy oba nurty ruchu ekumenicznego — Praktyczne Chrześcija
ństwo oraz Wiara i Ustrój — połączyły się,, tworząc na konferencji w 
Utrechcie w 1938 r. Komitet Tymczasowy Światowej Rady Kościołów, 
na stanowisko sekretarza generalnego powołano 38-letniego podów
czas Visser’t Hoofta.

Wkrótce nadeszła II wojną światowa i na razie trzeba było zrezy
gnować z planów utworzenia Światowej Rady Kościołów. Ale Visser’t 
Hooftowi udało się w tym trudnym okresie utrzymać kontakty z Ko
ściołami w różnych krajach. Zajmował się też pomocą dla uchodźców, 
zwłaszcza dla uchodźców pochodzenia żydowskiego. Dzięki jego dzia
łalności można było zaraz po zakończeniu działań wojennych przystą
pić do przygotowywania zgromadzenia przedstawicieli Kościołów po
wołującego uroczyście do życia Światową Radę Kościołów. Jak wiado
mo, nastąpiło to w 1948 r. w Amsterdamie. Visser’t Hooft został tam 
oficjalnie wybrany sekretarzem generalnym ŚRK. W ten sposób obar
czono go odpowiedzialnością za dalszy los wielowyznaniowej społecz-
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ności Kościołów zmierzającej do widzialnego zamanifestowania jedno
ści chrześcijaństwa.

Funkcję sekretarza generalnego sprawował Visser’t Hooft do 1966 r. 
W okresie tym odbyły się dwa zgromadzenia ogólne: w Evanston (1954) 
i New Delhi (1961). Podczas tego ostatniego zgromadzenia doszło do in
tegracji Międzynarodowej Rady Misyjnej z ŚRK oraz do przystąpienia 
do Rady Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i kilku innych Kościołów 
prawosławnych z Europy Wschodniej (m.in. Kościoła polskiego). Za
wiązały się też pierwsze kontakty z Kościołem Rzymskokatolickim: w 
New Delhi obecni byli po raz pierwszy obserwatorzy katoliccy, w  obra
dach II Soboru Watykańskiego (1962— 65) wzięli udział obserwatorzy z 
ramienia ŚRK. W 1965 r. utworzona została Wspólna Grupa Robocza 
Watykan-Genewa.

Wpływ Visser’t Hoofta odcisnął się również na IV Zgromadzeniu 
Ogólnym w Uppsali (1968), mimo że w okresie tym nie sprawował już 
funkcji sekretarza generalnego. Wpływ ten wywarł on swoim znakomi
tym referatem, który stał się inspiracją w pracach sekcyjnych oraz przy 
opracowywaniu dokumentów końcowych. Uppsala, doceniając jego za
sługi dla ruchu ekumenicznego, wybrała go dożywotnio honorowym 
prezydentem ŚRK.

Także po przejściu w stan spoczynku był Visser’t Hooft bardzo 
czynny, służąc swoim następcom w urzędzie sekretarza generalnego do
brą radą. Ale okres ten wykorzystał on przede wszystkim na pisanie. 
Jego dorobek pisarski jest imponujący, obejmuje on kilkaset większych 
i mniejszych publikacji. Ważnym przyczynkiem do historii ruchu eku- 
menicznegę jest jego autobiografia, która ukazała się pod znamiennym 
tytułem: „Świat był moją parafią” . Ostatni tekst jego pióra ukazał się 
wiosną 1985 r. Jeszcze trzy dni przed śmiercią udzielił dziennikarzowi 
zachodnioniemieckiemu 3-godzinnego wywiadu radiowego.

W VI Zgromadzeniu Ogólnym w Vancouver (1983) nie mógł już 
uczestniczyć z przyczyn zdrowotnych —  od lat chorował na rozedmę 
płuc. W swoim orędziu do uczestników obrad Visser’t Hooft przypom
niał słowa I Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie: Chrystus uczynił 
nas swoją własnością, a w Nim nie może być rozdwojenie. Gdziekolwiek 
Jego szukamy, odnajdujemy się wzajemnie. Jest naszą stanowczą wolą 
trwać w łączności ze sobą. Od siebie Visser’t Hooft dodał: ruch mający 
takie fundamenty nie musi się bać żadnych zmian. Świadom faktu, że 
Chrystus gromadzi nas pod swoim krzyżem, wie, że kryterium, według 
którego ocenia się jego życie, nie jest zewnętrzny sukces światowy, lecz 
prawdziwe posłuszeństwo.

Dla Visser’t Hoofta Światowa Rada Kościołów nie była ostatnim 
stadium ruchu ekumenicznego. Stwierdził on kiedyś, że Ostatecznym 
celem ruchu ekumenicznego nie jest dialog, lecz prawdziwa jedność. 
Nasz Pan nie modlił się: „aby wszyscy podjęli ze sobą dialog”; On mo
dlił się o to, aby wszyscy byli jedno” .

Dla Visser’t Hoofta jedność Kościoła nie oznaczała budowania cze
goś, co nigdy przedtem nie istniało. Powiedział kiedyś: Wszelki ekume
nizm zasługujący na to miano jest ruchem skupienia, powrotem do źró
deł lub — jeszcze dokładniej — powrotem do centrum. Ruch ekumeni
czny jest chrystocentryczny, w przeciwnym razie nie mógłby on w ogóle 
istnieć. A  przy jeszcze innej okazji napisał: Nie szukamy jedności nie
określonej, niezdefiniowanej. Interesuje nas jedność, której autorem jest sam 
Chrystus, jedność, która istnieje w Nim i którą On daje swojemu ludowi.
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Podczas nabożeństwa żałobnego w katedrze genewskiej obecny se
kretarz generalny ŚRK, dr Emilio Castro powiedział: Jesteśmy wdzię
czni za życie i służbę dr. Visser’t Hoofta. Przez niego Bóg dał Kościołom  
w X X  stuleciu potężny impuls do utworzenia Światowej Rady Kościo
łów i rozwoju ruchu ekumenicznego. Jego życie może służyć za przy
kład przezwyciężania podziałów i zobowiązania Kościołów do odnowy...

K. Karski

KS. MICHAŁ STANKIEWICZ
(1923— 1985)

21 lutego 1986 r. minęła pierwsza rocznica śmierci ks. Michała Sta
nkiewicza, wieloletniego prezesa Rady Naczelnej Polskiego Kościoła 
Chrześcijan Baptystów i długoletniego członka prezydium Polskiej 
Rady Ekumenicznej, człowieka, który w swojej postawie łączył wier
ność macierzystemu Kościołowi z otwartością wobec wszystkich, któ
rzy wierzą inaczej.

Zmarły nie miał, jeśli idzie o pracę na niwie ekumenicznej, jakichś 
wybitnych, spektakularnych osiągnięć. Powszechną sympatię i szacu
nek w rodzinie ekumenicznej zawdzięczał temu, że był autentycznym 
chrześcijaninem. Głosił Ewangelię nie tylko słowem, ale urzeczywist
niał ją w życiu codziennym, co było widoczne także w jego kontaktach i 
współpracy z ludźmi różnych wyznań.

Ks. Michał Stankiewicz urodził się 12 września 1923 r. w Białowie
ży. Po śmierci rodziców — miał wówczas trzy lata — wychowywał się w 
baptystycznym domu dziecka w Brześciu nad Bugiem. Przed wojną 
pracował jako rzemieślnik. W r. 1943 został członkiem zboru baptystów 
w Białowieży i tam został ochrzczony. Po ukończeniu nauki w  semina
rium baptystycznym w Malborku został w r. 1949 skierowany do pracy 
kaznodziejskiej w zborze krakowskim. W tym też czasie ukończył stu
dia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 8 lat pracował 
jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Ja
worznie. Jednocześnie udzielał się w pracy kaznodziejskiej w  zborach 
w Krakowie, Chorzowie i Chrzanowie. W r. 1956 przejął obowiązki re
daktora w baptystycznym miesięczniku „Słowo Prawdy” . W sześć lat 
później, kiedy przeniesiono redakcję pisma, przeprowadził się do War
szawy. W r. 1965 wybrano go wiceprezesem Rady Naczelnej Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów. W dwa lata później, po otrzymaniu 
ordynacji na prezbitera, wyjechał na roczne studia uzupełniające w  se
minarium baptystycznym w Rüschlikonie (Szwajcaria). Po powrocie do 
kraju został wybrany prezesem Rady Naczelnej PKChB, który to urząd 
pełnił nieprzerwanie przez trzy kadencje. W r. 1980 powierzono mu 
funkcję sekretarza Rady Naczelnej, a w maju 1984 r. został ponownie 
wybrany prezesem.

Ks. Michał Stankiewicz uczynił wiele dobrego dla poprawy stosun
ków międzywyznaniowych w naszym kraju. Służył sprawie jedności na 
dwóch płaszczyznach — oficjalnej i nieoficjalnej. Jako zwierzchnik Ko
ścioła baptystów przez wiele lat był członkiem prezydium Polskiej
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Rady Ekumenicznej. Wchodził w skład Komisji Mieszanej PRE i Komi
sji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Uczestniczył w wielu ważnych wyda
rzeniach jakie miały miejsce w  Kościele rzymskokatolickim w ostatnich 
latach. Wziął m.in. udział we Mszy z Papieżem Janem Pawłem II odpra
wionej na Placu Zwycięstwa w Warszawie, jak również w  spotkaniu 
ekumenicznym z Janem Pawłem II podczas jego drugiej pielgrzymki do 
Ojczyzny. Uczestniczył w pogrzebie Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego, a także w ingresie do katedry warszawskiej nowego 
Prymasa Polski, arcybiskupa Józefa Glempa.

Ekumenią interesował się nie tylko z okazji Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Również w ciągu roku brał udział w spotkaniach i 
nabożeństwach ekumenicznych, często jako kaznodzieja. Wielokrotnie 
uczestniczył w comiesięcznej Mszy św. odprawianej w intencji jedności 
chrześcijan w rzymskokatolickim kościele św. Marcina w Warszawie. 
Wygłosił także homilię podczas jednego z nabożeństw ekumenicznych, 
odbywających się w  każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w stołecz
nym kościele ewangelicko-reformowanym. Niemal co roku można go 
było spotkać na uroczystości opłatka ekumenicznego w Kurii Metropo
litalnej Warszawskiej.

Był głównym organizatorem kampanii ewangelizacyjnej w  Polsce 
w r. 1979 słynnego kaznodziei baptystycznego, Billy Grahama, która to 
wizyta miała charakter ekumeniczny. B. Graham podczas swego poby
tu w naszym kraju przyjmowany był przez zwierzchników różnych Ko
ściołów, głosił kazania w świątyniach różnych wyznań, m.in. po raz 
pierwszy w swojej karierze miał możność przemawiania w świątyniach 
rzymskokatolickich.

Nic więc dziwnego, że podczas uroczystości pogrzebowych śp. ks. 
Michała Stankiewicza, który to obrzęd zgromadził wielu duchownych i 
wiernych z różnych Kościołów, podkreślano w przemówieniach ekume
niczny wymiar służby Zmarłego. Ks. Stefan Rogaczewski, baptysta, po
wiedział o ks. Stankiewiczu: W rodzinie ekumenicznej zdobył uznanie i 
szacunek, choć zgodnie ze swym przekonaniem nie kłaniał się przed oł
tarzami historycznych Kościołów. Bp Zdzisław Tranda z Kościoła 
Ewangelicko-reformowanego nazwał ks. Michała szczerym ekumeni- 
stą, który pragnął, aby we współżyciu Kościołów był pokój. Natomiast 
w liście nadesłanym w imieniu Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu 
przez bpa Władysława Miziołka znalazły się takie słowa: Niespodzie
wana śmierć śp. Księdza Michała Stankiewicza, prezesa Rady Naczel
nej Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów przejęła żalem nie tylko 
Jego współbraci, ale i wyznawców innych Kościołów chrześcijańskich. 
Zmarły brał żywy udział we wszystkich poczynaniach ekumenicznych 
w naszym kraju, śpieszył na każde zaproszenie, służył chętnie swoim 
słowem płynącym z głębokiego przeżywania Słowa Bożego.

Jednym z ulubionych zajęć Ks. Prezesa była praca redakcyjna, któ
rej poświęcił niemal połowę swojego życia. Napisał wiele artykułów dla 
„Słowa Prawdy” . Jest autorem książki na temat ideologii i historii bra
ci polskich pt. „Ponurzano w Polszczę” , jest także autorem hasła „bap
tyści” w Encyklopedii Katolickiej KUL. Mieliśmy nadzieję, że ks. Stan
kiewicz będzie wspomagał nasz kwartalnik swoim piórem, snuliśmy za
mierzenia na przyszłość, jednak jego przedwczesna śmierć zniweczyła 
te plany.

Antoni Grześkowiak
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KARDYNAŁ FRANZ KÖNIG
W  80 ROCZNICĘ URODZIN

Jednym z następstw Soboru Watykańskiego II było — jak wiadomo 
— oficjalne włączenie się Kościoła rzymskokatolickiego w nurt ruchu 
ekumenicznego. To, że sprawa pojednania chrześcijan została uznana 
za jedno z najpilniejszych i najważniejszych zadań, jakie ma do spełnie
nia ten Kościół, jest w dużym stopniu zasługą tych hierarchów, którzy 
jako pierwsi odpowiedzieli na wezwanie Soboru i podjęli inicjatywy 
nierzadko wykraczające poza ramy nakreślonych im obowiązków.

W gronie tych koryfeuszy i animatorów ekumenizmu w Kościele 
rzymskokatolickim czołowe miejsce zajmuje kard. Franz König, wielo
letni arcybiskup Wiednia, który obchodził niedawno osiemdziesiątą ro
cznicę urodzin. Wypada tutaj zaznaczyć, że ostatnie 25 lat swego życia 
poświęcił on w znacznej mierze służbie pojednania wyznawców Chry
stusa oraz dialogowi chrześcijan z wyznawcami religii niechrześcijańs
kich i dialogowi chrześcijan z niewierzącymi.

Franz König urodził się 3 sierpnia 1905 r. w Rabenstein (diecezja 
Sankt Pölten) w rodzinie chłopskiej. Studiował na Uniwersytecie Wiedeń
skim i na „Gregorianum” w Rzymie, a także we Francji i Anglii. W r. 1930 
otrzymał doktorat z teologii, zaś w sześć lat później doktorat z filozofii. 
Warto dodać, że oprócz tych dwóch dziedzin przedmiotem jego studiów 
była także orientalistyka, nauki społeczne i prawne oraz przyrodoznawstwo.

Na kapłana został wyświęcony w r. 1933 w Rzymie. W latach 
1938— 1948 pracował w Sankt Pölten i Krems, gdzie zajmował się głó
wnie duszpasterstwem młodzieży. W r. 1948 został profesorem teologii 
moralnej na Fakultecie Teologicznym w Salzburgu. W tym czasie jego 
zainteresowania koncentrowały się wokół dialogu chrześcijaństwa z re- 
ligiami niechrześcijańskimi, czego wyrazem było wydane w r. 1951 
trzytomowe dzieło pt. „Chrystus i religie świata” , które przyniosło mu 
światową sławę. Można powiedzieć, że to, co wówczas ronił w dziedzi
nie dialogu katolików z wyznawcami wielkich religii było pracą pionie
rską. Sprawę dialogu z religiami niechrześcijańskimi promował dopie
ro kilkanaście lat później Sobór Watykański II.

W r. 1952 papież Pius X II mianował ks. Franza Königa biskupem 
koadiutorem w jego rodzinnej diecezji Sankt Pölten, zaś w cztery lata 
później ten sam papież mianował go arcybiskupem Wiednia. W r. 1958 
papież Jan X X III powołał go do kolegium kardynalskiego. Podczas 
trwania Vaticanum II dał się poznać jako jedna z czołowych osobistości 
tego gremium.

W polu działalności kard. Königa znajdują się od dawna trzy spra
wy wielkiej wagi: dialog chrześcijan z ateistami i wyznawcami religii 
niechrześcijańskich, polityka wschodnia Watykanu oraz pojednanie roz
dzielonych chrześcijan.

W r. 1965, po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI 
powierzył mu kierownictwo nowo utworzonego Sekretariatu ds. N ie
wierzących, którą to funkcję austriacki kardynał pełnił do r. 1980. 
W tym czasie podejmował liczne inicjatywy w dziedzinie dialogu z atei
stami, marksistami i masonerią. Jeśli zaś idzie o dialog chrześcijan z 
wyznawcami wielkich religii świata, to wspomnieć należy jego częste
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podróże i kontakty zwłaszcza z muzułmanami. Gościł m.in. jako pierw
szy teolog katolicki na uniwersytecie A l Azhar w Kairze oraz na uni
wersytecie w Teheranie. Złożył także wizytę wielkiemu muftiemu w 
Syrii. Nie zapomniał również o dialogu z Żydami. Odwiedził Izrael, po
nadto uczestniczył w konferencji chrześcijan, muzułmanów i żydów, 
która odbyła się w Londynie.

Znane są zasługi kard. Kóniga w rozwoju kontaktów między katoli
kami Europy Wschodniej i Zachodniej. Jako pierwszy kardynał z Za
chodu odbył szereg podróży po krajach Europy Wschodniej. Odwiedził 
wszystkie kraje obozu socjalistycznego z wyjątkiem Albanii. W r. 1980 
przebywał także — na oficjalne zaproszenie — w Chinach. Wielokrot
nie odwiedzał Polskę. Ostatni raz był w naszym kraju w r. 1985 na za
proszenie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Więzy przyjaźni łączyły 
go z metropolitą krakowskim kard. Karolem Wojtyłą.

Od lat służy niestrudzenie sprawie pojednania chrześcijan mając w 
swojej optyce głównie dialog katolików z prawosławnymi. W r. 1961 
jako wysłannik papieża Jana X X III złożył historyczną wizytę w Fana- 
rze patriarsze Athenagorasowi, którego później podejmował u siebie w 
Wiedniu. W następnych latach odwiedzał, a także przyjmował rewizyty 
dostojników Kościołów wschodnich, w tym zwierzchnika Kościoła kop- 
tyjskiego, patriarchę Szenudę III.

W r. 1964 założył w Wiedniu Fundację „Pro Oriente” , która po
przez organizowanie międzynarodowych sympozjów z udziałem wybit
nych teologów wschodnich i zachodnich dostarcza impulsów do dialogu 
doktrynalnego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem pra
wosławnym. Historyczne znaczenie miały nieoficjalne rozmowy, jakie z 
jego inicjatywy podjęli na początku lat siedemdziesiątych w Wiedniu 
teologowie katoliccy i teologowie reprezentujący Kościoły przedchalce- 
dońskie (koptyjski, syryjski, armeński, etiopski). Kard. König na czele 
delegacji „Pro Oriente” odwiedził wiele Kościołów niekatolickich na 
Bliskim Wschodzie, a ostatnio — w 1984 — złożył wizytę przedstawi
cielom Kościoła prawosławnego w Grecji i Jugosławii (Serbii).

Nie można również zapomnieć o jego działaniach na rzecz pokoju. 
W r. 1979 założył w Rzymie międzynarodową fundację pod nazwą 
„Nova Spes” , której zadaniem jest poszukiwanie dróg do pokoju i do 
lepszej przyszłości świata. W r. 1985 został wybrany przewodniczącym 
międzynarodowego katolickiego ruchu pokojowego „Pax Christi” . 
W tymże roku, w związku z przekroczeniem osiemdziesiątego roku ży
cia, w myśl obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, złożył re
zygnację z pełnienia posługi pasterskiej jako arcybiskup Wiednia, przy
jętą przez papieża Jana Pawła II. Znając aktywność kard. Kóniga 
wprost trudno sobie wyobrazić, aby mógł on zaprzestać działalności 
także w innych dziedzinach. Można mieć nadzieję, że stanie się wprost 
przeciwnie i że odciążony od obowiązków pasterskich będzie mógł on, 
mimo sędziwego wieku, nadal służyć sprawie pojednania chrześcijan i 
pokoju na świecie.

Antoni Grześkowiak
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Z zagranicy

Pod koniec czerwca 1985 r. odbyło się w Los Angeles (USA) drugie spotkanie oficjal
nych przedstawicieli Kościoła katolickiego i Światowego Związku Baptystów. Stwier
dzono, że celem spotkania było ustalenie zbieżnych i rozbieżnych poglądów na zagadnie
nia doktrynalne, eklezjalne, pastoralne i misyjne. Podczas trzeciego spotkania, które od
będzie się na początku czerwca 1986 r. omawiany będzie temat: „Nasze wspólne świadec
two wobec świata” .

— Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu wspólnie ze Światową Federacją 
Luterańską zorganizował w dniach 1— 11 lipca 1985 r. seminarium na temat: „Mariologia 
a rola kobiety w Kościele” . Uczestniczyło w nim ponad 100 osób z całego świata, repre
zentujących niemal wszystkie główne tradycje chrześcijańskie. Jeden z referatów, pt. 
„Maryja w pobożności katolickiej” , wygłosił o. prof. S.C. Napiórkowski z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

— W dniach 2—7 lipca 1985 r. obradował w Los Angeles (USA) XV Światowy Kon
gres Baptystów pod hasłem: „Z  ciemności do światła Chrystusa” . Kongres zgromadził 
9000 uczestników z 73 krajów. Do głównych mówców należeli: b. prezydent USA Jimmy 
Carter i dr Billy Graham. W uchwalonych rezolucjach Kongres ustosunkował się do 
spraw pokoju i rozbrojenia, rasizmu i apartheidu, sytuacji w Nikaragui, problemu terro
ryzmu, 40-lecia ONZ, wolności religijnej, udzielania pomocy potrzebującym i chrześcija
ńskiego stylu życia. Następny Kongres odbędzie się za 5 lat w Seulu (Korea płd.).

— W dniach 2—7 lipca 1985 r. obradowała w Zurychu (Szwajcaria) XIV Światowa 
Konferencja Zielonoświątkowców. Obrady toczyły się pod hasłem: „Jezus Chrystus — 
nadzieją świata” . Obrady zgromadziły ok. 10 tys. uczestników z 76 krajów.

— W dniach 2— 9 lipca 1985 r. obradowało w Pradze VI Ogólnochrześcijańskie Zgro
madzenie Pokojowe (szerzej piszemy o tym w dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).

— Dnia 4 lipca 1985 r. zmarł w Genewie w wieku 85 lat pierwszy sekretarz general
ny Światowej Rady Kościołów a następnie jej honorowy prezydent — Willem A. Visser’t 
Hooft (o jego drodze życiowej piszemy w dziale „Sylwetki ekumenistów” ).

— Rada Kościoła Ewangelickiego i Konferencja Biskupów Katolickich w RFN opu
blikowały 19 lipca 1985 r. „Wspólne słowo w sprawie małżeństw o różnej przynależności 
kościelnej” . Tekst tego dokumentu opracowała Wspólna Komisja Ekumeniczna, do utwo
rzenia której decydujący impuls dała wizyta papieża Jana Pawła II w RFN w 1980 r. Ce
lem tego dokumentu jest nie tyle rozwiązanie problemu, ile raczej jego opisanie. Z róż
nych stron rozlegają się głosy krytyczne, że „Wspólne słowo” nie zawiera nic ponad to, co 
ogłoszono już w innych dokumentach z rozmów międzywyznaniowych.

— W London Colney k. St. Albans (Anglia) odbyła się w dniach 20—23 lipca 1985 r.,
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pierwsza międzynarodowa konsultacja Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i 
Światowej Rady Metodystów. Jej celem było przygotowanie dialogu teologicznego mię
dzy przedstawicielami obu tradycji protestanckich. W opublikowanym sprawozdaniu 
czytamy, że między reformowanymi a metodystami istnieje tak wiele wspólnego, iż upra
wnione jest postawienie pytania, dlaczego obie tradycje kroczą jeszcze oddzielną drogą.

— Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Moskwy i całej 
Rosji Pimen ukończył 23 lipca 1985 r. 75 rok życia (osobie jego poświęcimy osobny mate
riał w dziale „Sylwetki ekumenistów” ).

— W dniach 23—29 lipca 1985 r. obradowało w Londynie Międzynarodowe Zgroma
dzenie Pokojowe Światowej Rady Metodystów. W obradach uczestniczyło 250 delegatów 
z 32 krajów, głównie z USA i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy obrad poświęcili szczególną 
uwagę sytuacji w Afryce południowej. Uchwalona rezolucja powiada, że osobiste nawró
cenie i przemiany społeczne muszą iść ręka w rękę. Tak samo nie może być prawdziwego 
pokoju bez odnowy życia ludzkiego.

— W dniach 27 lipca — 3 sierpnia 1985 r. odbył się w Augsburgu VI Esperancki Kon
gres Ekumeniczny. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób z krajów europejskich, a także z 
Japonii i USA. Oprócz wspólnych nabożeństw, śpiewów i modlitw, program kongresu 
obejmował szereg prelekcji, dotyczących takich zagadnień, jak: chrześcijaństwo w Japo
nii, Dekret „O ekumenizmie” Vaticanum II, „Mały Katechizm” Lutra, ekumeniczne tłu
maczenie Biblii. Podjęto decyzję, że w roku 1987 kongres odbędzie się w Częstochowie 
lub Niepokalanowie.

— W Nyborgu (Dania) odbyło się w dniach 28 lipca do 3 sierpnia 1985 r. IX  Zgroma
dzenie Ogólne Światowej Organizacji Chrześcijańskich Związków Młodych Mężczyzn 
(YMCA). Obrady toczyły się pod hasłem: „Przyjdź Królestwo Twoje — żyjmy w sposób 
odpowiedzialny” , gromadząc 650 delegatów z 82 krajów. Główną uwagę skupiono na rea
lizacji praw człowieka i wypełnianiu podstawowych potrzeb ludzkich. Uchwalono rezo
lucje przeciw polityce apartheidu w Afryce płd. i zmianą statutu, który przedstawicielom 
Trzeciego Świata gwarantuje obecnie większy wpływ na sprawy organizacji. Światowa 
Organizacja YMCA, powołana do życia w 1855 r., uchodzi za jedną z najstarszych organi
zacji międzywyznaniowych. Posiada ona oddziały w przeszło 90 krajach i zrzesza ok. 23 
min. młodych chrześcijan.

— W stolicy Argentyny, Buenos Aires, obradował w dniach 28 lipca do 8 sierpnia 
1985 r. Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów (sprawozdanie publikujemy w 
dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).

— Dnia 31 lipca 1985 r. zmarł w USA w wieku 79 lat dr Eugene Carson Blake, w la
tach1 1966— 1972 sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów (o jego życiu i dziele na
piszemy w jednym z najbliższych numerów).

— Kard. Franz König, wieloletni arcybiskup Wiednia, ekumenista i rzecznik dialogu 
między wierzącymi a niewierzącymi, ukończył 3 sierpnia 1985 r. 80 rok życia (o jego do
konaniach życiowych informujemy w dziale „Sylwetki ekumenistów” ).

— W dniach 8— 19 sierpnia 1985 r. papież Jan Paweł II odbył podróż do kilku państw 
afrykańskich, spotykając się tam także z chrześcijanami wyznania nierzymskokatolickie- 
go i z muzułmanami (w dziale „Sprawozdania i dokumenty” zamieszcźhmy jego przemó
wienie wygłoszone do młodzieży muzułmańskiej w Maroku).

— W Stavanger (Norwegia) odbyło się w dniach od 13 do 25 sierpnia 1985 r. posie
dzenie plenarne Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (sprawozdanie 
uczestnika obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).



KRONIKA 115

— Dnia 19 sierpnia 1985 r. zmarł w Rydze w wieku 74 lat arcybiskup Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego Łotwy, dr Janis Matulis. Kościołem swoim, który ma ok. 350 
tys. wiernych, kierował od 1969 r. Dbał o dopływ nowych kadr duchownych. Z jego inic
jatywy ukazało się nowe wydanie Nowego Testamentu w języku łotewskim. Był zaanga
żowanym ekumenistą: współpracował ze Światową Radą Kościołów, Konferencją Ko
ściołów Europejskich i Chrześcijańską Konferencją Pokojową.

— Przewodniczący Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów Hans-Joachim 
Held i sekretarz generalny Rady Emilio Castro wystosowali 20 sierpnia 1985 r. list do Ko
ściołów członkowskich na Bliskim Wschodzie, w którym zapewniają, że sytuacja w tym 
regionie świata jest w dalszym ciągu śledzona z największą troską i zaangażowaniem 
przez ŚRK.

— W dniach 23— 30 sierpnia 1985 r. obradował w Genewie Komitet Wykonawczy 
Światowej Federacji Luterańskiej. Obrady zbiegły się ze zmianą na stanowisku sekreta
rza generalnego Federacji: miejsce 63-letniego teologa amerykańskiego dr. Carla Mau’a 
zajął 50-letni teolog norweski — Gunnar Staalset. Przez przyjęcie 5 nowych Kościołów z 
Bangladeszu, Zairu, Salwadoru, Wenezueli i Botswany, liczba Kościołów członkowskich 
Federacji wzrosła z 99 do 104. Ustalono, że następne Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 
w 1990 r.

— Policja południowoafrykańska aresztowała 27 sierpnia 1985 r. ks. Allana Boesa- 
ka, prezydenta Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Planował on zorganizo
wanie protestacyjnego marszu pokojowego przed więzieniem w Kapsztadzie, w którym 
przetrzymywany jest przywódca murzyński Nelson Mandela. Przeciw aresztowaniu Boe- 
saka zaprotestowały różne międzynarodowe organizacje kościelne i ekumeniczne. 20 
września Boesak został zwolniony za kaucją, lecz jednocześnie wszczęto przeciw niemu 
postępowanie sądowe.

— Wydział do Spraw Misji i Jedności Kościoła Anglikańskiego Anglii opracował na po
czątku września 1985 r. raport z rozmów anglikańsko-luterańskich, który proponuje, aby 
anglikanie i luteranie w Europie zawarli tymczasową wspólnotę komunijną na wzór tej, jaka 
od 1982 r. istnieje między trzema Kościołami luterańskimi i Kościołem episkopalnym w USA.

— Na początku września 1985 r. odbyło się w Nowym Jorku trzecie spotkanie dru
giej rundy dialogu katolicko-anglikańskiego. Z ogłoszonego sprawozdania wynika, że w 
przyszłym roku ma ukazać się „uzgodnione stanowisko” na temat zbawienia i Kościoła.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, przebywał w 
dniach 14—22 września 1985 r. w Związku Radzieckim, gdzie spotkał się nie tylko z przy
wódcami różnych Kościołów członkowskich ŚRK, lecz także z przewodniczącym Rady ds. 
Religii przy rządzie radzieckim Konstantynem Charczewem. Prawosławna Akademia Te
ologiczna w Zagorsku nadała mu honorowy doktorat.

— Program Praw Człowieka Kościołów, realizowany pod patronatem Konferencji 
Kościołów Europejskich oraz Kościołów Kanady i USA, zaapelował 17 września 1985 r. 
do wszystkich Kościołów Europy i Ameryki Płn. o zaangażowanie się na rzecz całkowite
go zniesienia kary śmierci w państwach, które podpisały Akt końcowy KBWE z Helsinek.

— „Popieranie pokoju w Europie — perspektywy porozumienia między RFN a PRL” 
— tak brzmiał temat sympozjum zorganizowanego w dniach 20—22 września 1985 r. 
przez Akademię Ewangelicką w Loccum k. Hanoweru. Ze strony zachodnioniemieckiej 
podczas sympozjum przemawiali: minister spraw zagranicznych H.-D. Genscher i prze
wodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego bp Eduard Loshe. Spośród 25-osobowej dele
gacji polskiej, w skład której wchodzili także przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicz
nej, osobistością najbardziej znaną był wicepremier M. Rakowski.
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— Dziewięciu biskupów Kościoła Luterańskiego w Ameryce odbyło we wrześniu 
1985 r. podróż do Europy, podczas której odwiedzili Strasburg, Genewę, Stambuł, Rzym i 
Londyn. 22 września biskupów przyjął patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Dimi- 
trios I. Biskupi zaprosili patriarchę na swoje zgromadzenie kościelne, które odbędzie się 
w 1986 r. w Milwaukee. 27 września biskupów przyjął na audiencji prywatnej papież Jan 
Paweł II. Tego samego dnia w Rzymie i Nowym Jorku opublikowana została wymiana li
stów między papieżem a biskupem naczelnym Kościoła Luterańskiego w Ameryce Jame
sem Crumley’em (listy te zamieścimy w następnym numerze).

— W Riano, w pobliżu Rzymu, obradowała w dniach od 30 września do 6 październi
ka 1985 r. Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła katolickiego 
(bardziej szczegółowe informacje na temat tego posiedzenia zamieścimy w następnym 
numerze).

Z kraju

— Dnia 3 sierpnia 1985 r. zmarł w wieku 72 lat bp Wacław Innocenty Gołębiowski, 
w latach 1965— 1972 biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

— W dniach 16— 18 sierpnia 1985 r. odbył się w Warszawie Zjazd Świadków Jehowy 
(relację obserwatora zjazdu zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).

— Na zaproszenie prawosławnego metropolity Warszawy i całej Polski, Bazylego, w 
dniach 17—22 sierpnia 1985 r. przebywał w Polsce metropolita Mińska i Białorusi Filaret, 
przewodniczący Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego. Gość uczestni
czył w uroczystościach 900-lecia parafii prawosławnej w Drohiczynie, zapoznał się też z 
prawosławną działalnością młodzieży na Białostocczyźnie. Filaret spotkał się również z 
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, z którym omawiał przyszłą współpracę ekume
niczną w ramach wspólnej komisji kontaktów. Podczas rozmowy z kierownikiem Urzędu 
ds. Wyznań min. Adamem Łopatką, w której uczestniczyli również metropolita Bazyli i 
prezes ChSS Kazimierz Morawski, omawiano działalność Kościołów prawosławnych na 
rzecz pokoju i rozbrojenia oraz możliwości współpracy między polskim i rosyjskim Ko
ściołem prawosławnym.

— Dnia 26 sierpnia 1985 r. w hotelu „Victoria” w Warszawie odbyło się nabożeństwo 
z okazji muzułmańskiego święta ofiary (Id Al-Adha). Uczestniczyli w nim członkowie 
gminy muzułmańskiej w Warszawie oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycz
nych z krajów muzułmańskich. Nabożeństwem kierował imam Muhammed Kamaluddin.

— W dniach 26 sierpnia — 2 września 1985 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie 
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Stroną za
praszającą był Kościół Polskokatolicki. Uczestnikami obrad byli biskupi starokatoliccy z 
Holandii, Szwajcarii, RFN, Austrii, Kanady, Czechosłowacji i Polski. Głównym przed
miotem obrad były dialogi dwustronne prowadzone przez Unię Utrechcką z katolikami, 
prawosławnymi i anglikanami oraz ocena dokumentu Światowej Rady Kościołów w 
sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” .

— Staraniem Międzykościelnego Komitetu Młodzieżowego, członkami którego są 
działacze przynależący do różnych społeczności chrześcijańskich, a celem — inspirowa
nie i wspieranie działalności kościelnej, została zorganizowana w dniach 30 sierpnia — 
1 września 1985 r. II Chrześcijańska Konferencja Młodzieży pod hasłem: „A  jednak Chry
stus” . Odbyła się ona w Hali Gwardii, gromadząc ok. 4000 młodych chrześcijan. Krótkie 
przemówienia do młodzieży wygłosili zwierzchnicy Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego, Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zjednoczonego Kościoła Ewangeliczne
go i Kościoła Metody stycznego.
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— Komisja Ewangelizacyjna Polskiej Rady Ekumenicznej, której przewodniczącym jest 
bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, zorganizowała 
w dniach 22—28 września 1985 r. w Wiśle-Jaworniku i Klarysewie k. Warszawy dwa se
minaria na temat opieki nad ludźmi umierającymi. Wykłady prowadzili: pastor Coenraad 
Honig z Kościoła Reformowanego Holandii oraz prelegenci z Polski. Seminaria zgroma
dziły ok. 200 duchownych, studentów teologii, lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników 
domów opieki.

— W dniach 22—29 września 1985 r. obradował w Kaliszu IV Międzynarodowy Kon
gres Józefologiczny. Spośród 44 referatów, wygłoszonych przez teologów polskich i za
granicznych, jeden poświęcony był kultowi św. Józefa wśród ewangelików na Mazurach 
w XVII w. Referującym był ks. dr. Władysław Nowak, wicerektor Warmińskiego Semina
rium Duchownego w Olsztynie.

— W związku ze zbliżającym się wielkim jubileuszem 1000 rocznicy przyjęcia chrztu 
przez Ruś Kijowską, przypadającym w 1988 r., Międzywydziałowy Zakład Badań nad 
Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizował 
w dniach 25—27 września 1985 r. sympozjum na temat: „Dzieło chrystianizacji Rusi K i
jowskiej oraz jego konsekwencje kulturowe dla krajów i narodów Europy Środkowo- 
Wschodniej” . Uczestnicy sympozjum wzięli też udział w objeździe ośrodków z zabytkami 
sztuki cerkiewnej województwa chełmskiego i bielsko-podlaskiego.

— Dnia 28 września 1985 r., na zakończenie trzy i pół miesiąca trwającej wystawy 
poświęconej Koranowi, w Muzeum Etnograficzno-Misyjnym Księży Werbistów w Pienię
żnie, zorganizowany został dzień muzułmański, podczas którego wyznawcy tej religii 
prezentowali referaty poświęcone teologii i kulturze islamu oraz historii muzułmanów na 
ziemiach polskich (szerszą relację z tej imprezy zamieścimy w następnym numerze).

— Studenci Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie — Ewa Jóźwiak, Iwona Ło- 
źna i Tomasz Mackowicz — zorganizowali w trzeciej dekadzie września 1985 r. w Ustro- 
niu-Polanie rekolekcje ekumeniczne dla młodzieży katolickiej i ewangelickiej. Przedsta
wiciele różnych Kościołów prezentowali uczestnikom spotkania swoje wspólnoty i ich ro
zumienie ekumenizmu. O prawosławiu mówił Michał Klinger, o luteranizmie — księża 
Jan Hause i Henryk Mach, o ewangelicyzmie reformowanym — bp Zdzisław Tranda, o 
ruchu zielonoświątkowym — ks. Andrzej Luber. Były również spotkania z ekumenistami 
katolickimi: ks. Michałem Czajkowskim, red. Janem Turnauem i ks. Alojzym Wencepe- 
lem, proboszczem w Ustroniu-Polanie, który był opiekunem rekolekcji z ramienia kato
lickich władz kościelnych. Dyskusjom towarzyszyła modlitwa, przede wszystkom wspól
na modlitwa z miejscową młodzieżą ewangelicką.

Opr. Karol Karski
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W r. 1985 katolicy i prawosławni obchodzili 1100 rocznicę śmierci św. Metodego, 
apostoła Słowian. W wielu krajach odbywały się uroczystości kościelne i państwowe oraz 
sympozja naukowe poświęcone dziełu św. Metodego i jego brata św. Cyryla. Obchody cy- 
rylo-metodiańskie zaowocowały też licznymi publikacjami. W  polskiej prasie religijnej 
zamieszczono szereg artykułów o braciach sołuńskich, a liczba ich jeszcze wzrosła po 
opublikowaniu ogłoszonej przez papieża Jana Pawła II encykliki „Slavorum apostoli” . 
Nie sposób, rzecz jasna, omówić wszystkich tekstów związanych z rokiem cyrylo-meto- 
diańskim: będzie ich zresztą jeszcze więcej, gdyż dojdą artykuły w miesięcznikach i 
kwartalnikach, które ukazują się u nas na ogół z dużym opóźnieniem.

Niemal wszyscy autorzy wskazują na ekumeniczny charakter misji świętych Cyryla i 
Metodego, podkreślając, że stanowią oni jakby pomost łączący Kościół wschodni z Ko
ściołem zachodnim. Wybitny slawista prof. Leszek Moszyński z Uniwersytetu Gdańskie
go w artykule pomieszczonym w dwutygodniku „Gwiazda Morza” (nr 16,1985), wydawa
nym przez Kurię Biskupią w Gdańsku, przypomina, że św. Metody był jedynym arcybis
kupem pobłogosławionym zarówno przez papieża jak i patriarchę Konstantynopola. Jako 
wiemy Kościoła wschodniego podlegał św. Metody patriarsze w Konstantynopolu. Rozu
miejąc jednak istotę jedności Kościoła nie włączył się w konflikt patriarchy z papieżem. 
Nie przyjął, dopóki żył patriarcha Ignacy, godności arcybiskupiej ofiarowywanej mu 
przez Focjusza. Sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Hadriana II. A  gdy po śmierci Ig
nacego Focjusz pojednany z papieżem Janem VIII objął już zgodnie z prawem kanonicz
nym wschodni patriarchat, arcybiskup Metody udał się w r. 881 lub 882 do Konstantyno
pola, by i od niego uzyskać potwierdzenie swojej prawo wierności.

Prof. Moszyński uważa, iż cała działalność świętych Cyryla i Metodego jest żywym 
świadectwem tego, jak znakomicie rozumieli oni istotę jedności Kościoła, i to w potrój
nym jej aspekcie — kanonicznym, formalnym i ideowym. Jedność nie była dla nich 
wchłonięciem ani fuzją, ale, jak pisze w swojej ostatniej encyklice Jan Pawet II, spotka- 
niem w prawdzie i miłości, które są darem Ducha Świętego.

Ks. dr Leonard Górka SVD w artykule pt. „Tajemnica ziarna” , zamieszczonym w 
„Przeglądzie Katolickim” (nr 24, 1985), zwraca uwagę na uniwersalizm misji obu braci, 
uniwersalizm, który obalał bariery, pozwalał na przenikanie różnych tradycji i jednał w 
braterstwie. Wprowadzając język słowiański w życie Kościoła, pisze ks. Górka, dali oni 
jednocześnie odpowiedź na zasadnicze pytanie: jak doprowadzić do pojednania między 
powszechnością Kościoła i odrębnymi cechami różnych kultur i tradycji religijnych oraz 
jak połączyć jedność wiary z wielością form jej wyrazu i różnorodnością rytów. Przywo
łany przez postacie Cyryla i Metodego obraz pojednanej różnorodności z epoki nie podzie
lonego jeszcze chrześcijaństwa — konkluduje ks. Górka — powinien uwrażliwiać nas na 
zło aktualnych podziałów i jednocześnie powinien zobowiązywać do ekumenizmu, do po
dejmowania środków łagodzących ów stan.

Jednym z głównych twórców rosyjskiej eklezjologii i odnowicieli rosyjskiej myśli
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chrześcijańskiej jest Włodzimierz Sołowjow (1853— 1903). Dziełu tego wybitnego filozo
fa, zwłaszcza zaś lansowanej przezeń idei teokracji ekumenicznej, poświęca interesujący 
artykuł zamieszczony w 364 numerze „Znaku” Grzegorz Przebinda. Sołowjow w młodoś
ci pozostający pod wpływem prawosławia, zwrócił się później, jak wiadomo, ku katoli
cyzmowi. Obudziło to w nim pragnienie zjednoczenia Kościołów wschodniego i zachod
niego i zainspirowało do sformułowania idei teokracji ekumenicznej, która okazała się 
utopią. Publikacja dzieł o teokracji oraz negatywne ich przyjęcie zarówno przez prawo
sławnych jak i przez katolików położyły ostateczny kres tej idei. Trudno wyobrazić sobie 
przyszłe państwo Boże — pisze G. Przebinda — w którym władzę sprawowaliby car ro
syjski i papież. Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że idea Sołowjowa nie była, jak 
chcą niektórzy, kompletnym nieporozumieniem. Nietrudno dostrzec w jego myśli ekume
nicznej idee i pragnienia, które ostatnio zajęły największych teologów Zachodu. Sołow
jow wyprzedził swą epokę. Jego myśl znalazła wielu kontynuatorów na Wschodzie, lecz 
sołowjowskiejf idei ekumenicznej nie rozwinął żaden z teologów prawosławnych.

Artykuł opublikowany w „Znaku” stanowi ciekawy przyczynek do historii idei eku
menicznej. Choć niektóre dawne koncepcje zjednoczeniowe wydawa'c się mogą dzisiaj 
wręcz szokujące, niemniej jednak są wzruszającym świadectwem tego, że już od dawna w 
podzielonym chrześcijaństwie silne było pragnienie jedności.

W tym samym numerze „Znaku” czytelnik może per analogiam porównać sobie jak 
współczesne prawosławie rozumie problem jedności. Jest o tym mowa w recenzji napisa
nej przez Romana Mazurkiewicza, poświęconej książce wybitnego polskiego teologa pra
wosławnego, śp. ks. prof. Jerzego Klingera pt. „O istocie prawosławia” (IW PAX, 1983).

Problematyka ekumeniczna jest głównym wątkiem pierwszego tegorocznego numeru 
„W ięzi” (nr 1—3, 1985), który ukazał się, jak zwykle, z dużym opóźnieniem. Zawiera on 
dwa referaty wygłoszone w listopadzie 1984 r. na KUL podczas sympozjum poświęconego 
20 rocznicy Dekretu „O ekumenizmie” . Są to wystąpienia bpa Władysława Miziołka — 
„Ekumenizm w Polsce” i ks. prof. Stanisława Nagy’ego — „Rewolucyjny dekret” (oba te 
referaty, choć pod innymi tytułami, ukazały się z niewielkimi skrótami w drugim nume
rze naszego kwartalnika z ubiegłego roku). Ponadto we wspomnianym numerze „W ięzi” 
znajdujemy kazanie bpa Alfonsa Nossola pt. „Jedność chrześcijan jako dar dobroci Bo
żej” , kalendarium ekumeniczne, zapiski ekumeniczne Jerzego Grzybowskiego i felieton 
Turiana poświęcony wydarzeniom ekumenicznym w naszym kraju w roku 1984. Nadto 
zamieszczono sprawozdania z dwóch sesji KUL-owskich — ze wspomnianego już sympo
zjum nt. Dekretu „O ekumenizmie” oraz seminarium poświęconego dokumentowi z Limy 
pt. „Chrzest — Eucharystia — Posługiwanie kościelne” .

W swoim kazaniu bp A. Nossol przypomina, że chrześcijanie muszą patrzeć na jedność 
jako na dar Boży, który jest łaską i który powinien być przyjęty w pokorze i ewangelicz
nej radości. Ponieważ sam Bóg jest zasadniczym źródłem tego daru, przeto On sam obja
wia nam tę jedność, jako że my nie jesteśmy w stanie sami w tym względzie nic wymyśleć, 
ani niczego stworzyć. Nieodzowna jest zatem — stwierdza bp Nossol — nasza otwartość 
na objawienie daru i łaski jedności. Musimy umieć bezwzględnie zerwać ze spetryfikowa- 
nymi schematami, które nie dopuszczają nowych inicjatyw Bożych, nie pozostawiają po 
prostu dla nich miejsca. Nigdy też i nikomu nie wolno pozwolić tej gotowości i otwartości 
„heterogenicznie” ograniczać, zacieśniać ani deformować konfesyjnie lub nawet ideologi
cznie albo politycznie.

Dar Bożej dobroci jest nam również dany jako ludzkie zadanie, a jako taki wymaga 
zbawiennego synergizmu, tj. naprawy moralnej człowieka przez współdziałanie z sobą ła
ski Bożej i woli ludzkiej aż do prawdziwego nawrócenia.

W ostatnich miesiącach ukazało się w naszej prasie kilka interesujących rozmów z 
czołowymi ekumenistami zagranicznymi. W tygodniku „Za i przeciw” (nr 28, 1985) za
mieszczono rozmowę z kard. Jahannesem Willebrandsem, przewodniczącym watykań
skiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Dotyczyła ona dialogu teologicznego pro
wadzonego przez Kościół rzymskokatolicki z innymi Kościołami, jak również działalności
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kierowanej przez holenderskiego kardynała dykasterii kurii rzymskiej. Kard. Wille- 
brands oświadczył, że obecna działalność Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan jest in
spirowana przez Ojca Świętego Jana Pawła 7/, który stawia zadanie zjednoczenia Kościo
łów na pierwszym miejscu. Jan Paweł II — mówił kard. Willebrands — zwierzył się kie
dyś w obecności kardynałów zgromadzonych w Watykanie, że czuje się głęboko odpowie
dzialny przed Bogiem za sprawę jedności. Z tą myślą korespondują słowa brata Rogera, 
przeora ekumenicznej wspólnoty w Taizś, który udzielił wywiadu „Przeglądowi Katolic
kiemu” (nr 37, 1985). Brat Roger, będący ewangelikiem, od dawna utrzymuje kontakty 
braterskie z papieżami począwszy od Jana XXIII. Tuż po objęciu rządów przez Jana Paw
ła II zapisał w swoim dzienniku: Bóg wysyła z Polski człowieka, który będzie umiał otwo
rzyć nowe drogi widące do pojednania chrześcijan. Przeor Taize w rozmowie opubliko
wanej na łamach „Przeglądu Katolickiego” ponownie wyraża się o papieżu jako pasterzu 
powszechnym wszystkich chrześcijan. Nie chodzi tu, rzecz jasna, o prymat jurysdykcyjny 
nad wszystkimi wyznawcami Chrystusa, lecz o posługiwanie im, o utwierdzanie ich, by 
żyli tą samą wiarą.

Brat Roger porusza też jeszcze jedną kontrowersyjną kwestię, mianowicie problem 
wspólnego uczestnictwa w Eucharystii. Twierdzi, że Eucharystia jest tym sakramentem, 
wokół którego można się pojednać, akcentuje przy tym jej szczególną wartość w Kościele 
katolickim. Eucharystia rozprzestrzenia ten szczególny dar uniwersalności, złożony przez 
Boga w Kościele katolickim po to, by był zaczynem zaufania i pojednania w całej rodzinie 
ludzkiej. Tego rodzaju poglądy, jak również niektóre praktyki stosowane w Taize, np. 
kult maryjny, świadczyłyby o tym, że wspólnota ta ewoluuje w kierunku katolicyzmu.

Od pewnego czasu miesięcznik „Życie Katolickie” publikuje cykl pod nazwą „Sylwe
tki ekumenistów” , którego autorem jest dr Karol Karski z Kościoła ewangelicko-augsbu
rskiego. W ostatnim numerze (3, 1985) prezentuje on działalność dwóch kobiet bardzo za
służonych dla sprawy pojednania chrześcijan. Pierwsza z nich to Suzanne de Dietrich 
(1891— 1981), z pochodzenia Francuzka, która odgrywała ważną rolę w ruchu ekumeni
cznym począwszy od II Konferencji Kościołów do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa 
w Oxfordzie (1937) aż do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Amster
damie (1948). Druga wybitna ekumenistka to Sarah Chakko (1905— 1954), urodzona w 
Indiach, która jako pierwsza kobieta została wybrana w r. 1951 w skład 6-osobowego 
Prezydium ŚRK.

Cykl ten spełnia pożyteczną rolę, bowiem przedstawia działalność ludzi wielce zasłu
żonych dla sprawy jedności, a których nazwiska, nie da się ukryć, na ogół niewiele mówią 
przeciętnemu polskiemu chrześcijaninowi. Warto dodać, że sylwetki te były prezentowa
ne przez dr Karskiego w cyklu wykładów dla studentów ATK w semestrze letnim 
1984.

Kościoły mniejszościowe w Polsce od dawna prowadzą różnego rodzaju akcje 
ewangelizacyjne, niejednokrotnie o ekumenicznym wymiarze. Niezbyt jednak często 
— poza periodykiem danego Kościoła — pisze się o tego rodzaju inicjatywach na ła
mach czasopism. W „Za i Przeciw” (nr 35, 1985) zamieszczony został reportaż Krysty
ny Lindenberg, poświęcony trzydziestemu szóstemu już z kolei Tygodniowi Ewangeli
zacyjnemu, zorganizowanemu w Dzięgielowie przez diecezję cieszyńską Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Ta imponująca rozmiarami impreza — wzięło w niej 
udział ponad 3 tys. osób — zgromadziła obok młodzieży luterańskiej, również młodych 
katolików, baptystów, metodystów, ewangelików reformowanych i ewangelicznych 
chrześcijan. Na program Tygodnia złożyły się codzienne wykłady, ewangelizacje, spot
kania w grupach oraz wspólne rozmowy i wspólne modlitwy. Wykładowcami byli du
chowni luterańscy — bp Johannes Wollstatt z NRD i ks. Johannes Hasselhorn z RFN 
oraz pastor anglikański z Australii, ks. Simon Manchester. Punktem centralnym tego 
spotkania było Pismo Święte, a więc ta Księga, która w szczególny sposób łączy 
wszystkich wyznawców Chrystusa.

Pielgrzymka Jana Pawła II do krajów Beneluksu wciąż jest jeszcze komentowana w
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prasie różnych wyznań. Na ogół eksponuje się fakty świadczące o nieprzychylnym, a na
wet wręcz wrogim przyjęciu Papieża przez katolików holenderskich, co miałoby stanowić 
potwierdzenie tezy o kryzysie autorytetu papieskiego. Zupełnie odmienne stanowisko za
jęła natomiast redakcja „Jednoty” (nr 7, 1985) miesięcznika Kościoła ewangelicko-refor
mowanego, zamieszczając komentarz, który został na pewno bardzo dobrze odebrany 
przez wszystkich katolików czytujących to pismo. We wspomnianym tekście wyjaśniono, 
że „Jednota zajmuje się sprawą kontrowersyjnej wizyty papieskiej z powodu ogólno- 
chrześcijańskiej solidarności, gdyż: jesteśmy wszyscy braćmi w wierze i dlatego czujemy 
się w obowiązku reagować na każde wydarzenie, które potencjalnie zagrozić może jedno
ści Kościoła Chrystusowego. Z  tego punktu widzenia można uznać, że każde napięcie, 
rozbicie i niezgoda w Kościele lokalnym sprawiają, że traci on swoją wiarygodność eku
meniczną.

Protesty przeciw wizycie papieża w Holandii —  czytamy dalej w komentarzu „Jed
noty ” — powstały na tle dużego zamieszania w umysłach katolików holenderskich w 
kwestii: co to znaczy być katolikiem? Protestanci o nastawieniu ekumenicznym powinni 
być tym zasmuceni, gdyż, wbrew pozorom, pewien „luz” w definiowaniu siebie jako człon
ka danej społeczności kościelnej nie jest ułatwieniem, ale przeszkodą dla prawdziwego 
ekumenizmu, który powinien być oparty na konsolidacji w wierze i świadomości swej toż
samości wyznaniowej. Prawdziwy dialog ekumeniczny jest możliwy tylko między chrze
ścijanami przyjmującymi zasady swego Kościoła za swoje, a nie jako coś obcego i narzu
conego siłą z zewnątrz. Jeżeli katolik działa z myśli jak protestant, ale podaje się za koto- 
lika i chce być za takiego uważany, to świadczy to o płytkości intelektu i lekceważeniu za
sad wiary, nie jest zaś wcale znakiem zbliżenia ekumenicznego. Z  takich protestanto-ka- 
toliko-agnostyków nie ma co się cieszyć żaden z Kościołów. W Holandii, niestety, ten ro
dzaj postaw jest spotykany dość często, co naocznie pokazała wizyta papieża.

Komentarz „Jednoty” należy odczytać jako przejaw chrześcijańskiej solidarności, 
braterskiej troski i zaniepokojenia tym, co się dzieje w łonie innego Kościoła, a co zagraża 
sprawie jedności.

Jednym z przejawów znamionujących postawę dialogu jest umiejętność dostrzegania 
i doceniania przez chrześcijan wartości obecnych w życiu innych wspólnot. Taką właśnie 
postawę reprezentuje redakcja mięsięcznika „Słowo Prawdy” , wydawanego przez Polski 
Kościół Chrześcijan Baptystów. Od pewnego czasu ukazuje się tam cykl zatytułowany 
„Drogi odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce” . W jednym z ostatnich nume
rów „Słowa Prawdy” (7— 8, 1985) wydrukowano artykuł o neokatechumenacie opatrzony 
następującą notą redakcyjną: Z prawdziwą życzliwością obserwujemy powstawanie i ro
zwój kilku prądów przebudzeniowych w łonie dzisiejszego katolicyzmu polskiego. Zwró
ciliśmy się też do naszych katolickich przyjaciół „Słowa Prawdy” o wypowiedzi na ten 
temat. Poniżej drukujemy relację nadesłaną przez czytelnika podpisującego się Antoni 
Nawigator. Chociaż niektóre jego wypowiedzi utrzymane są w formie, której nie aprobu
jemy, zamieszczamy je bez zmian mając właśnie na względzie katolickich czytelników 
„Słowa Prawdy” i jako świadectwo doceniania przez nas wartości, istoty opisanego zja
wiska.

Jednym z najbardziej znanych u nas w kraju duchownych baptystów jest senior ru
chu ekumenicznego, ks. Aleksander Kircun, z którym z okazji jego 80 rocznicy urodzin 
przeprowadził rozmowę przedstawiciel redakcji „Tygodnika Polskiego” . Na pytanie do
tyczące kontaktów duchownych Kościoła baptystów z przedstawicielami kleru rzymsko
katolickiego, ks. Kircun odpowiedział stwierdzeniem, że uległy one poprawie w dużym 
stopniu dzięki duchownym katolickim. W kontaktach naszych — mówił ks. Kircun — 
podkreślamy wspólnie chry sto centry zm i absolutne uznanie autorytetu Chrystusa i nauk 
zawartych w Biblii: nie Chrystus wokół nas, ale my wokół Niego i na Jego usługach.
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C z a s o p i s m a  w y k o r z y s t a n e :

„Gwiazda Morza” — dwutygodnik katolicki wydawany przez Kurię Biskupią w 
Gdańsku-Oliwie;

„Jednota” — miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskiemu ewangelicyzmo- 
wi i ekumenii wydawany przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego w 
PRL;

„Przegląd Katolicki” — tygodnik religijno-społeczno-kulturalny wydawany przez 
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej;

„Słowo Prawdy” — miesięcznik poświęcony pogłębieniu życia chrześcijańskiego wy
dawany przez Polski Kościół Chrześcijan Baptystów;

„Tygodnik Polski” — chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez 
Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego;

„W ięź” — miesięcznik społeczno-religijno-kulturalny;
„Za i Przeciw” — tygodnik Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego;
„Znak” — miesięcznik religijno-kulturalny wydawany przez Instytut Wydawniczy 

„Znak” .
„Życie Katolickie” — miesięcznik Ośrodka Chrześcijańskiej Myśli Społecznej „Au

gustinum” , wydawany przez Instytut Wydawniczy PAX.

Oprać. Antoni Grześkowiak
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KINNAM ON MICHAEL: Why it Matters. A  Popular Intro
duction to the Baptism, Eucharist and Ministry Text. Gene
va: World Council of Churches 1985, 72 s.

Żaden tekst ekumeniczny nie spotkał się dotychczas z tak wielką uwagą i nie wywo
łał tak szerokiej dyskusji, jak dokument Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Koś
ciołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” , uchwalony na posiedze
niu w Limie (Peru) w 1982 r. Michael Kinnamon, który był w latach 1980-1983 sekreta
rzem wykonawczym Komisji i wniósł osobisty wkład w ostateczny kształt dokumentu z 
Limy,' pragnie w swojej książce objaśnić w sposób możliwie najbardziej czytelny, czym 
jest ten dokument i dlaczego może on odegrać ważną rolę w życiu chrześcijan i Kościołów 
na całym świecie. Ta niewielka książeczka może być użytecznym „brykiem” dla tych 
wszystkich, którzy są dobrze obznajomieni z aktualnym stanem dialogu ekumenicznego. 
Przede wszystkim ma ona jednak służyć duchownym i świeckim, zainteresowanym pro
blemami ruchu ekumenicznego, którym studiowanie samego tekstu dokumentu z Limy 
sprawia trudność. Z myślą o nich, Kinnamon opatrzył rozdziały swojej książeczki pyta
niami stawianymi zazwyczaj przez zwykłych wiernych: Jaki zachodzi związek między 
dokumentem z Limy a innymi aspektami ruchu ekumenicznego? Co decyduje o wyjątko
wym charakterze tego dokumentu? Na czym polegają główne punkty konwergencji? Cze
go oczekuje się teraz od Kościołów? Jaki będzie następny krok w dziedzinie poszukiwania 
jedności chrześcijańskiej? — Dodajmy jeszcze jedno pytanie od siebie: Czy znajdzie się 
ktoś, kto udostępni tę cenną książeczkę czytelnikowi polskiemu?

Kar

NEWBIGIN LESSLIE: Unfinished Agenda. An Autobiogra
phy. Geneva: World Council of Churches, London: SPCK, 
Grand Rapids-USA: Wm. B. Eerdmans 1985, 272 s.

Lesslie Newbigin (ur. 1909) to jeden z najwybitniejszych przywódców chrześcijańs
kich naszej epoki, który swoje życie związał ze światowym ruchem misyjnym i ekumeni
cznym. Głównym motywem, przewijającym się przez jego autobiografię, jest głęboka tro
ska o jedność chrześcijan.

Newbigin jest Szkotem wyrosłym z tradycji ewangelicko-reformowanej. Jako młody 
duchowny podjął działalność misyjną wśród Tamilów w Indiach południowych. Podczas 
pobytu w tym kraju odegrał kluczową rolę w dążeniach zjednoczeniowych, których uko
ronowaniem było utworzenie, w 1947 r., Kościoła Indii Południowych. Utworzono go 
przez połączenie kilku działających na tym terenie Kościołów tradycji anglikańskiej, re
formowanej, kongregacjonalnej i metodystycznej. Niespełna 40-letni wówczas Newbigin
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został jednym z pierwszych biskupów tego Kościoła, którego powstanie uchodzi do dnia 
dzisiejszego za jeden z najśmielszych i najbardziej udanych eksperymentów ekumenicz
nych. Proces jednoczenia wyznawców różnych tradycji chrześcijańskich opisał on w 
książce „The Household of God” (1953), która dostarczyła impulsów podobnym przed
sięwzięciom w innych częściach świata. Utworzenie Kościoła Indii Południowych nie 
było jednorazowym aktem. W swojej autobiografii Newbigin ukazuje, ile zaangażowania 
i samozaparcia wymagała obrona integralności nowego Kościoła.

Autor „Unfinished Agenda” daje też bardzo osobistą relację o swoim zaangażowaniu 
w działalność Światowej Rady Kościołów. W 1958 r. wybrano go przewodniczącym, rok 
później sekretarzem generalnym Międzynarodowej Rady Misyjnej. Był on głównym inspi
ratorem zintegrowania MRM z ŚRK, co nastąpiło podczas III Zgromadzenia Ogólnego 
Światowej Rady Kościołów w New Delhi w 1961 r. Newbigin został wówczas zastępcą se
kretarza generalnego ŚRK. W 1965 r. objął znowu funkcję biskupa Kościoła Indii Połud
niowych w Madrasie, zaś w 1974 r., po ukończeniu 65 roku życia, powrócił do Wielkiej 
Brytanii, gdzie w Selly-Oak-Colleges w Birmingham otrzymał profesurę misjologii.

Na ukształtowanie się osobowości i poglądów bp. Newbigina wpłynęły przede wszys
tkim dwa czynniki: klasyczna teologia europejska oraz bardzo bliskie zetknięcie się z po
zaeuropejską kulturą i azjatyckim światem religijnym (hinduizm). Te doświadczenia poz
walają mu interpretować wiarę chrześcijańską z uwzględnieniem zmieniających się sytu
acji i warunków panujących w różnych częściach świata. Jego wspaniała, z dużym talen
tem literackim napisana autobiografia, jest nie tylko relacją z nadzwyczaj bogatego i 
zmiennego życia, zawiera ona także wiele przemyśleń o doniosłym znaczeniu dla Kościoła 
współczesnego.

Kar

JOSE SANCHEZ VAQUERO: Cristianos: reconcialios. (Sala
manca: 30 ańos de Ecumenismo). Salamanca: Centro de 
Estudios Orientales y Ecumenicos Juan X X III de la Universi- 
dad Pontificia 1985. 396 s.

Ks. Jose Sanchez Vaquero, profesor Uniwersytetu Papieskiego w Salamance, jest do
brze znany kościelnym i naukowym środowiskom ekumenicznym Europy i poza nią. Ten 
ogarnięty pasją służenia wielkiej sprawie jedności chrześcijan człowiek odwiedził wiele 
krajów, wśród nich kilkakrotnie Polskę. Napisał też sporo książek i znacznie więcej arty
kułów i innych „drobiazgów” na tematy ekumeniczne. Najnowszą z tych pozycji pragnie
my tu pokrótce przedstawić.

Już sam płomienny tytuł: „Chrześcijanie, pojednajcie się.” mówi wiele o postawie jej 
autora. Druga część tytułu (Salamanka: 30 lat ekumenizmu) sugeruje, jakoby chodziło tu 
jedynie o przedstawienie lokalnego, nawet w wymiarach hiszpańskich, wkładu w dzieło 
zbliżenia między chrześcijanami, gdy tymczasem książka wykracza daleko poza tak na
kreślone wąskie ramy czasowe i przestrzenne. Jest to właściwie zbiór wspomnień i spra
wozdań z wydarzeń ekumenicznych w samej Salamance oraz próba podsumowania licz
nych podróży zagranicznych.

Dzieło składa się z 4 obszernych części, z których każda sama w sobie zasługiwałaby 
na oddzielne omówienie. Są to I — „Rzym i Kościół Powszechny” , II — „Ekumenizm w 
Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie” , III — „Salamanka ekumeniczna” , IV — „Ekume
nizm w kierunku Europy i Ameryki Północnej ” . Przedstawimy pokrótce każdy z rozdzia
łów, szczególną uwagę skupiając na ostatnim (co się za chwilę samo wyjaśni).
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Rozdział I to właściwie krótki, ale nader treściwy opis istniejących podziałów w 
chrześcijaństwie, ich historii i stanu obecnego. Otwiera go, jak i całą książką zdjęcie bło
gosławiącego papieża Jana XXIII, którego imię nosi założony przez Autora Ośrodek R a -  

dań Wschodnich i Ekumenicznych przy Uniwersytecie Papieskim w Salamance. Najw a-  
cej miejsca poświęcono tu rozłamowi i zerwaniu z chrześcijaństwem wschodnim 
szczególnie interesuje Autora. Obok przedstawienia genezy tych wydarzeni, a także um - 
jatyw podejmowanych pó obu stronach (zwłaszcza zachodniej) zmierzający« h U o: a 
wyciężenia skutków owych wydarzeń, zamieszczono tablice obrazujące ..M,m p>»>i ;a , 
nia” poszczególnych Kościołów lokalnych na Wschodzie z wyodrębnieniem jako oddziel 
nej kategorii „ Katolickich Kościołów Wschodnich” (a więc pozostających w łączności ze 
Stolicą Apostolską). Zarówno do samego podziału, jak i do zawartych tam danych można 
mieć sporo zastrzeżeń, ale mimo wszystko informacje z tego rozdziału dostarczają sporo 
wiadomości przeciętnemu czytelnikowi hiszpańskiemu, który zwykle niewiele wie o in
nych narodach, a zwłaszcza wyznaniach chrześcijańskich.

W części II mamy dość szczegółowy opis podróży Autora do Ziemi Świętej i w jej 
bliższe i dalsze sąsiedztwo: Liban, Syria, Egipt, Grecja i Turcja (Stambuł). Z pewnym 
uproszczeniem i patosem zarazem można powiedzieć, że uczony ksiądz z Salamanki po
wtórzył pod koniec lat pięćdziesiątych misyjno — apostolski szlak św Pawła z I wieku 
chrześcijaństwa (bez Cypru i Malty).

Rozdział III przedstawia zarys dziejów ekumenizmu w Salamance, w czym Autor ma 
wielki udział. W r. 1963 powstało Kółko Ekumeniczne im. Jana XXIII, które następnie, w 
r. 1967, przekształciło się w Ośrodek Ekumeniczny, mający za patrona tegoż „Papieża 
Dobroci” . Ośrodek ten zorganizował wiele ciekawych i cennych imprez, zazwyczaj mię
dzynarodowych, z licznym udziałem gości z zagranicy. Z czasem przy Uniwersytecie Pa
pieskim powstały inne placówki ekumeniczne, zaczęto wydawać rożne czasopisma naur 
kowe i teologiczne, które zdobyły sobie uznanie i trwałą pozycję w środowiskach chrze
ścijan różnych wyznań i narodów.

I wreszcie rozdział IV, który — jak już zaznaczyliśmy — zasługuje na szczególne po
traktowanie. Znajdujemy w nim obszerne sprawozdanie z kilku podróży ks. Vaquero, 
przy czym każde z nich opatrzone jest innym tytułem, oddającym cechę charakterystycz
ną każdego wojażu. A  więc podróż do Wielkiej Brytanii („Katolicyzm i anglikanizm” ), do 
Rumunii („Prawosławie i katolicyzm” ), Polski („Katolicyzm i mniejszości niekatolickie” ) 
i Finlandii („Katolicyzm i luteranizm” ).

Jest też relacja z pobytu w Salamance grupy działaczy ekumenicznych z USA i Kana
dy. Nie sposób oczywiście nawet pokrótce streścić każdy z tych opisów, niewątpliwie bę
dzie jednak interesujące zapoznać czytelnika polskiego ze sprawozdaniem Autora z po
bytów w naszym kraju. Odwiedził on Polskę w latach 1978, 1980 i 1983 (a także w roku 
bieżącym, ale o tym nie ma oczywiście wzmianki w książce wydanej rok wcześniej). Za
mieszczone tu opisy dotyczą dwóch pierwszych wizyt. Z niemałym wzruszeniem czyta się 
wrażenia Autora ze spotkań na KUL—u, z biskupem Władysławem Miziołkiem w Ośrod
ku Ekumenicznym Kurii Warszawskiej, z odwiedzin u zwierzchników Kościołów należą
cych do Polskiej Rady Ekumenicznej, a także np. z udziału w procesji Bożego Ciała w sto
licy w r. 1980. Znane wydarzenia, miejsca i osoby, widziane oczami kogoś z zewnątrz, na
bierają zupełnie innych wymiarów. Niekiedy trącą naiwnością, niekiedy zaś stają się jak
by czymś innym. Na przykład opis sytuacji ekumenicznej w naszym kraju przedstawia 
zupełnie nowy obraz niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy. Sporo miejsca i ciepłych 
słów Autor poświęca Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Społecznemu i osobiście red. 
Marii Szuszkiewiczowej za ich zaangażowanie przy organizowaniu mu pobytu w Polsce 
za każdym razem. Ciekawe, że cytując nazwiska polskie ks. Vaquero popełnia nawet sto
sunkowo niewiele błędów, co — jak wiemy — nie należy do zjawisk częstych przy zagra
nicznych opisach naszego kraju.

W sumie omawianą książkę czyta się lekko i przyjemnie i jeśli nawet tu i ówdzie po
jawiają się błędy (np. liczbowe czy nawet rzeczowe), nie wynikają one ze złej woli czy po-
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wierzchowności opisu, ale raczej z tego, że Autor opierał się na nieścisłych danych. Może 
też dobrze byłoby pomyśleć o przetłumaczeniu tej książki na język polski w celu przybli
żenia postaci jej Autora szerszemu gronu czytelników? Oczywiście należałoby wówczas 
zadbać o usunięcie dostrzeżonych w niej błędów.

Krzysztof Gołębiowski

Baptism and Eucharist: Ecumenical Convergence in Celebra- 
tion. Red.: Max Thurian i Geoffrey Wainwright. Geneva: 
World Council of Churches, Grand Rapids: WiSiam E. Eer- 
dmans, 1983, 258 s. (Faith and Order Paper No. 117).

Książka zawiera teksty liturgii chrztu i eucharystii używanych w prawosławiu, kato
licyzmie, anglikanizmie, luteranizmie, ewangelicyzmie reformowanym, metodyzmie, 
baptyzmie, starokatolicyzmie, a także w niektórych Kościołach o mniej sprecyzowanej 
tradycji (Kościół Indii Południowych, Kościół Chrystusowy w Tajlandii, Kościół Pana w 
Nigerii). Każdy z tekstów opatrzony jest krótkim komentarzem. Wydając tę książkę kie
rowano się przekonaniem, że pomoże ona teologom i przywódcom kościelnym zapoznać 
się ze sposobem udzielania sakramentów chrztu i eucharystii przez inne wyznania chrze
ścijańskie oraz zorientować się w tym, co w tej dziedzinie jest jeszcze konieczne do osiąg
nięcia pełnego konsensu. Książka ta jest także bardzo przydatna dla studentów teologii. 
Dobrze się stało, że ukazała się ona w okresie, w którym Kościoły wypracowują swoje 
stanowisko wobec dokumentu Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów w 
sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” .

Kar

Apostolic Faith Today. A Handbook for Study. Red.: Hans- 
-Georg Link. Geneva: World Council of Churches 1985, 281 s. 
(Faith and Order Paper No. 124).

Prezentowana pozycja jest zbiorem dokumentów mających bezpośredni związek z 
wyznawaniem wiary chrześcijańskiej. Na samym początku zamieszczono wyznania wiary 
sformułowane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (Niceo-Konstantynopolitańskie, 
Apostolskie, Atanazjańskie), potem następują konfesje opracowane przez różne ośrodki 
protestanckie w XVI i XVII stuleciu, ostatnią — najobszerniejszą — część stanowią doku
menty powstałe w X X  wieku bądź podczas wielkich spotkań ekumenicznych, bądź też 
pod wpływem ruchu ekumenicznego w ogóle. Wszystkie zamieszczone w książce doku
menty świadczą o wielowiekowych wysiłkach zmierzających do zbliżenia stanowisk w 
dziedzinie wyznania wiary i do jedności w działaniu. Książkę zamyka projekt studyjny 
„Ku wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” , który jest realizowany w ścisłej łą
czności z innym dokumentem Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów w 
sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” . Wzajemne uznanie chrztu i urzę
dów duchownych, wspólnota eucharystyczna i wspólne wyznawanie wiary apostolskiej 
— wszystkie te elementy są niezbędne dla osiągnięcia widzialnej jedności. Dla jej osiąg
nięcia potrzebna jest wiedza o wspólnych podstawach wiary chrześcijańskiej. Wspomnia
na książka dużo tej wiedzy przekazuje. Spotkała się ona z wysoką oceną ze strony wielu 
wybitnych ekumenistów i teologów (Emilio Castro, John Deschner, Jürgen Moltmann, 
Nikos Nissiotis, Wolfhart Pannenberg, Jean Tillard).

Kar
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ARIARAJAH WESLEY: The Bible and People of Other Fa
iths. Geneva: World Council of Churches 1985, 88 s. (Risk 
book series No. 26).

Wielu chrześcijan jest przekonanych o tym, że Biblia sprzeciwia się całkowicie dialo- 
gowi międzyreligijnemu. Na poparcie swego przekonania potrafią przytoczyć liczne wer
sety biblijne, z których wynika, że poza chrześcijaństwem nie ma zbawienia. Z drugiej je
dnak strony istnieją inne fragmenty biblijne, które zalecają podejmowanie dialogu i oka
zywanie otwartej postawy wobec inaczej wierzących. Propagowaniu takiej postawy służy 
właśnie książka Wesley’a Ariarajaha, duchownego protestanckiego ze Sri Lanki, a więc z 
kraju, w którym chrześcijanie spotykają się na co dzień z wyznawcami innych religii. Ks. 
Ariarajah jest aktualnie dyrektorem Podzespołu ds. Dialogu z Przedstawicielami Religii 
Niechrześcijańskich Światowej Rady Kościołów. Kontrowersyjny temat dialogu z nie
chrześcijanami prezentuje on w duchu pokory i miłości bliźniego. Hans-Ruedi Weber, je
den z najwybitniejszych współczesnych ekumenistów, tak scharakteryzował niewielką 
książeczkę Ariarajaha: Osobiście nie znam innego studium, które podejmowałoby ten te
mat w sposób tak zrozumiały, zwięzły i kompetentny.

Kar

DERR THOMAS SIEGER: Barriers to Ecumenism. The Holy 
See and the World Council of Churches on Social Questions. 
Maryknoll, NY: Orbis Books 1983, 102 s.

Watykan powołując do życia w 1967 r. Komisję Pontyfikalną „Sprawiedliwość i Po
kój” kierował się chęcią rozwinięcia ścisłej współpracy w dziedzinie społecznej ze Świa
tową Radą Kościołów. Rok później, ŚRK i Komisja Pontyfikalna, utworzyły Wspólny Ko
mitet do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju, znany powszechnie pod nazwą SODE- 
PAX-U. Mimo obiecującego startu, nigdy nie doszło do szerokiej współpracy we wspom
nianej dziedzinie i na początku lat osiemdziesiątych SODEPAX został rozwiązany. Są 
tacy, którzy niepowodzenie tego eksperymentu upatrują w fakcie, że „konserwatywny” 
Watykan i „radykalna” ŚRK nie mogły dojść z sobą do ładu. Prawdziwe przyczyny niepo
wodzenia tkwią jednak głębiej i nie można obarczać odpowiedzialnością za nie tej czy in
nej osoby. Podstawowe różnice wynikają z zasadniczej odmienności obu partnerów. Gdy 
pojmie się te różnice, wówczas nie zdziwi fakt, że mimo zbliżonych przekonań w dziedzi
nie praw człowieka, wolności religijnej, rasizmu i rozwoju krajów ubogich, niezmiernie 
trudno jest podjąć obu partnerom wspólne akcje. Prezentowana książka jest rozszerzo
nym referatem, który autor przygotował na posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej Koś
cioła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów w 1979 r. T.S. Derr ukazuje pod
stawowe różnice w metodzie teologicznej, strukturze eklezjalnej, w ocenie stosunków 
między państwem a Kościołem itd.

Kar
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Recepcja — nowe zadanie ekumenizmu. Pod redakcją Wacła
wa Hryniewicza OMI i Leonarda Górki SVD. Lublin: Redak
cja Wydawnictw K U L 1985, 178 s., 2000 egz.

Recepcja uzgodnień dokonywanych w ramach międzykościelnych dialogów doktry
nalnych jest jednym z najważniejszych zadań przed jakimi stoi współczesny ruch ekume
niczny. Temu właśnie zagadnieniu poświęcone było sympozjum zorganizowane w 
dn. 20— 21 maja 1980 r. przez Sekcję Teologii Porównawczej i Ekumenicznej KU L w 10- 
lecie jej istnienia.

Po pięciu latach, w nowej serii wydawniczej KUL pt. „Teologia w dialogu” , ukazała 
się publikacja będąca zbiorem wygłoszonych podczas sympozjum referatów. Ich autora
mi są przedstawiciele różnych Kościołów: wybitny ekumenista ks. Lukas Vischer, ducho
wny Kościoła ewangelicko-reformowanego, były wieloletni dyrektor Komisji „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów, ks. Jerzy Gryniakow, duchowny Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego, obecnie prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Jan An- 
chimiuk (obecnie bp Jeremiasz), teolog prawosławny z ChAT, prof. Jerzy Nowosielski, ar- 
tysta-malarz i teolog prawosławny oraz dwaj wykładowcy KUL: o. Stanisław Celestyn 
Napiórkowski OFMConv i o. Wacław Hryniewicz OMI.

Dodatkowo włączono do książki artykuł o. Hryniewicza będący wprowadzeniem w 
tematykę, pt. „Recepcja jako problem ekumeniczny” oraz szkic o. Leonarda Górki SVD 
przedstawiający historię i rozwój Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej, prze
kształconej niedawno, jak wiadomo, w pierwszy w Polsce Instytut Ekumeniczny.

Problem recepcji rozważany był podczas lubelskiej sesji w  różnorakich aspektach. 
Mówiono o recepcji uzgodnień doktrynalnych (o. Napiórkowski), zastanawiano się nad 
tym jak można wspomagać ten proces (L. Vischer), zajęto się także problemem, jak połą
czyć troskę o własną tożsamość wyznaniową z wymianą duchowych wartości (o. Hrynie
wicz, J. Anchimiuk). Ponadto ks. Gryniakow omówił recepcję „Wyznania Augsburskie
go” , podstawowej księgi symbolicznej luteranizmu. Nieco odbiegał od tematu sesji, lecz 
tylko pozornie, wykład prof. J. Nowosielskiego pt. „Czas historyczny i przeczucie metahi- 
storii w refleksji eklezjologicznej prawosławia” , w którym przytoczone zostały przykłady 
wzajemnego przenikania przemyśleń teologicznych z jednego Kościoła do drugiego.

Zwrócono uwagę, że recepcja nie może ograniczać się jedynie do wzajemnego przyj
mowania poglądów teologicznych, lecz musi uwzględniać także doświadczenia duchowe 
(o. Hryniewicz); zastanawiano się nad tym, co należy czynić, aby wyniki dialogów teolo
gicznych przeniknęły do życia Kościołów (L. Vischer); postawiono tezę, iż recepcję dialo
gów teologicznych muszą wspomagać dialogi wewnątrz poszczególnych Kościołów 
(o. Napiórkowski). Bodaj najtrafniejszą definicję recepcji sformułował teolog prawosław
ny J. Anchimiuk, który stwierdził, że oznacza ona umiejętność dostrzeżenia działania Du
cha Świętego w tym, co wydaje się przeczyć własnej tradycji kościelnej.

Bliska temu była konstatacja o. Hryniewicza, który powiedział, że nie może być pra
wdziwej recepcji tam, gdzie nie ma gotowości słuchania drugich oraz poczucia własnych 
niedostatków. W tym właśnie duchu przemawiali wszyscy uczestnicy dyskusji (ich wypo
wiedzi zostały także załączone w książce), reprezentujący różne Kościoły. W toku dysku
sji wypowiedziano szereg krytycznych opinii o recepcji ekumenizmu w Polsce poruszając 
całą gamę problemów. Charakterystyczne, że większość uczestników dyskusji słowa kry
tyki odnosiła głównie do Kościoła, który reprezentowała.

Bardzo dobrze, iż materiały z sesji KUL-owskiej zostały opublikowane w całości w 
osobnej książce i należy sobie życzyć, aby stało się to normalną praktyką w odniesieniu 
do wszystkich sympozjów ekumenicznych. Dzięki temu z przemyśleniami teologów bę
dzie mogło się zapoznać większe grono zainteresowanych.

Antoni Grześkowiak
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Droga Redakcjo!

Jestem stałą czytelniczką Waszego Kwartalnika „Studia i Dokumenty Ekumenicz
ne” . Z wielką uwagą i zainteresowaniem przeczytałam dwa artykuły, zamieszczone w nu
merach 2 i 3/84, autorstwa pana Antoniego Grześkowiaka, poświęcone ekumenizmowi na 
wyższych uczelniach chrześcijańskich — ChAT i ATK. Bardzo cieszy mnie fakt zajęcia się 
tą problematyką i przybliżenia jej czytelnikom, jednakże nieco martwi forma, w jakiej 
zostało to uczynione. Nie wszystko w rzeczywistości wygląda tak wspaniale!

Jeśli chodzi o ChAT, nie będę wypowiadała tutaj swego zdania na temat świadomości 
ekumenicznej studentów i absolwentów tej — jak nazwał ją p. Antoni Grześkowiak — 
„ekumenicznej” uczelni. Nie moją sprawą jest ocenianie świadomości ekumenicznej stu
dentów ChAT. Ograniczę się tylko do zacytowania słów jednego z pracowników tej uczel
ni, ks. mgr Jana Hausego, duchownego ewangelicko-augsburskiego: Kwestia wychowa
nia ekumenicznego, to zdawałoby się prosta sprawa, a jednak wcale tak nie jest. Niedaw
no uczestniczyłem w spotkaniu z grupą studentów ChAT w Warszawie, gdzie w jednym z 
punktów zastanawiano się nad znaczeniem ekumenii. Znamienne, że pierwsza w Europie 
akademia teologiczna, pretendująca do miana ekumenicznej uczelni, ma w swoim gronie 
studentów, którzy wyrażają negatywne opinie na temat znaczenia i potrzeby ekumenii w 
życiu codziennym. Na szczęście nie wszyscy uczestnicy tego spotkania wyrażali podobne 
opinie. Dowodzi to, że nie zawsze stopień wykształcenia i inteligencji człowieka idzie w 
parze z jego nastawieniem ekumenicznym i zaangażowaniem we współpracy między 
chrześcijanami poszczególnych wyznań... (w: „Recepcja — nowe zadanie ekumenizmu” , 
KUL 1985, s. 91).

Czyżby więc rzeczywiście przytoczona przez autora charakterystyka uczelni dokona
na niegdyś przez pierwszego jej rektora, ks. prof. W. Niemczyka nie straciła choć trochę 
na aktualności? Czy rzeczywiście „brak sporów między studentami” (— artykuł A.G.) jest 
wynikiem ich faktycznie świadomej ekumenicznej postawy? Czy wreszcie same wykłady 
zagadnień ekumenicznych dostatecznie wychowują tych młodych ludzi — przyszłych du
chownych lub katechetki — do myślenia ekumenicznego, czy też jest to tylko przekazy
wanie pewnej porcji wiadomości na temat ekumenizmu?...

Pozwolę sobie także na kilka refleksji z „własnego podwórka” (jestem katoliczką, 
studentką ATK w Warszawie). W artykule opisującym ekumeniczną działalność ATK, 
dość sporo miejsca poświęcono powołanej do życia w 1982 r. Katedrze Teologii Ekumeni
cznej, kierowanej przez ks. prof. A. Skowronka. Kilkakrotnie podkreśla się, że już dużo 
wcześniej, przed 1982 r., czyniono starania o utworzenie w ATK samodzielnej placówki 
ekumenicznej i nawet — mimo nie wyrażenia zgody na takową przez ministerstwo — 
„prowadzono wykłady z teologii ekumenicznej w ramach niektórych kierunków Wydzia
łu Teologicznego” . W tej chwili, mimo że Katedra Teologii Ekumenicznej istnieje przeszło 
dwa lata, niestety nic się nie zmieniło! Nadal studenci mogą słuchać wykładów z zakresu 
ekumenizmu tylko w ramach określonych specjalizacji (kierunek dogmatyki i apologety ki 
obowiązują — o ile się nie mylę — w ciągu sześciu lat studiów 1—2 wykłady monograficz
ne prowadzone przez dwa semestry — są to wykłady poświęcone jednemu tylko wybrane
mu zagadnieniu z całej szerokiej gamy problemów ekumenicznych!). Poza tym niektóre z 
przedmiotów wykładane są w „duchu ekumenicznym” — tzn. napomyka się od czasu do 
czasu, co na ten lub inny temat sądzą bracia w Chrystusie, brak jednak jakiejkolwiek in
formacji dotyczącej aktualnie prowadzonych dialogów doktrynalnych! Natomiast stu-
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denci, którym marzy się specjalizacja ekumeniczna, muszą — niestety — wybrać specjali
zację dogmatyki lub apologetyki, i wtedy dopiero pisać pracę magisterską lub doktoran
cką o tematyce ekumenicznej u ks. prof. A. Skowronka lub ks. T. Gogolewskiego. A  więc 
specjalizacja z ekumenizmu — mimo faktu istnienia Katedry Teologii Ekumenicznej — 
praktycznie na ATK  jest niemożliwa! Studenci, którzy nawet napisali pracę magisterską 
lub doktorancką o tematyce ekumenicznej, otrzymują — w zależności od specjalizacji, na 
której ją pisali — tytuł np. mgr teologii ze specjalnością dogmatyki lub apologetyki.

Czy po to utworzono Katedrę Teologii Ekumenicznej, aby nie było można słuchać ża
dnych wykładów o tematyce ekumenicznej, ani uzyskać tytułu magistra czy doktora w 
tejże dziedzinie? Czy takiej Katedry Teologii Ekumenicznej zazdrości nam ChAT?

Zżymamy się, że „brak jest nam wychowania ekumenicznego” , bez którego recepcja 
ustaleń ekumenicznych jest zupełnie niemożliwa (Sekcja Teologii Porównawczej i Eku
menicznej KUL skarży się na „brak studentów” — w: „Recepcja — nowe zadanie ekume
nizmu” , K U L ’85), a na ATK  nawet nie umożliwia się chętnym specjalizacji ekumenicznej. 
Czy jedynym wyjściem jest zmiana uczelni?... Moglibyśmy też skarżyć się na „brak stu
dentów” , ale jak mogą być studenci, skoro katedra istnieje właściwie fikcyjnie (brak kad
ry profesorskiej i wykładów), i organizuje jedynie od czasu do czasu sympozja naukowe, 
w których studentom zainteresowanym zagadnieniami niestety nie umożliwia się udziału. 
Sympozja organizowane są w godzinach zajęć (na których przecież obecność jest obowią
zkowa), i z góry wyznacza się, które lata i kierunki będą w nich uczestniczyły, bez wzglę
du na zainteresowania studentów. Oto nasze ekumeniczne wychowanie!

Szkoda, że nikt nie zainteresuje się, jak raelizowane są na wyższych uczelniach teolo
gicznych „Wytyczne programowe w sprawie ekumenicznej formacji w seminariach du
chownych i fakultetach teologicznych w Polsce” , oraz ramowy program wykładów pt. 
„Zagadnienia ekumeniczne” . Oba teksty zostały opracowane przez Komisję Episkopatu 
do Spraw Ekumenizmu. Pracę nad nimi ukończono w 1973 r., a na ATK  do tej pory takie
go wykładu nie wprowadzono! Z niemałym trudem udało się — na prośbę studentów — 
doprowadzić jednak do wykładania zagadnień ekumenicznych (ale tylko nieobowiązko
wo przez dwa semestry — coś w rodzaju „kółka zainteresowań”). Wszyscy jednak dziwili 
się: „Po co im ten ekumenizm?” . A  w wytycznych programowych znaleźć można szereg 
zdań zobowiązujących do wykładania ekumenizmu, np.: W seminariach i na wydziale te
ologii wykładać należy zagadnienia ekumeniczne jako osobny przedmiot... („Wytyczne 
programowe w sprawie ekumenicznej formacji...” , w: „UT UNUM — Dokumenty Kościo
ła katolickiego na temat ekumenizmu” , s. 232). Podobne zdania można znaleźć w Dyrek
torium ekumenicznym, opracowanym w 1970 r. przez Sekretariat do Spraw Jedności 
Chrześcijan: Wydaje się rzeczą wskazaną, aby specjalny przedmiot ekumenizmu był wy
kładany wkrótce po rozpoczęciu studiów teologicznych, aby studenci otrzymali szeroką 
znajomość w dziedzinie ekumenicznej i mogli głębiej wniknąć w zrozumienie poszczegól
nych przedmiotów. Aby studium ekumenizmu rozwijało się z zapałem, a cały ruch ekume
niczny stał się czymś bliskim, można następnie zorganizować przy okazji konferencje dla 
studentów (...). Z  należytą troską powinno się dobierać czy pisać podręczniki szkolne i 
wszystkie pomoce, służące do formacji studentów (...). Spraw tych nie wolno absolutnie 
traktować jako oderwanych od życia, lecz jako zakorzenione w żywej tradycji ludzkiej. 
itd. itd. (UT UNUM — Dyrektorium ekumeniczne cz. II, rozdz. III, §4 — s. 143).

Wspaniałą inicjatywą jest organizowanie sympozjów ekumenicznych, wydawanie 
publikacji naukowych o tej tematyce, współpraca naukowa między wykładowcami ChAT 
i ATK, gościnne wykłady... etc. Lecz jest to tylko ekumenizm „elitarny” . Tu nic do powie
dzenia nie mają studenci teologii. Należy sobie jednak uświadomić, że ekumenizm nie jest 
i nie może być sprawą jedynie elity naukowej, musi on „pójść w masy” , a nie stanie się to 
z pewnością za sprawą żadnej z wyżej wymienionych form współpracy czy działalności 
ekumenicznej. Jedyną szansą, aby duch ekumeniczny zbłądził „pod strzechy” jest kształ
cenie ekumeniczne nowych pokoleń teologów — zarówno duchownych jak i świeckich — 
z których część z pewnością znajdzie zatrudnienie w mniejszych placówkach dusz
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pasterskich Kościoła, i tam przekazywać będzie swoją postawę i sposób myślenia dzie
ciom, młodzieży, dorosłym, z którymi stykać się będzie w swej codziennej posłudze.

A  przecież i ci, którzy dziś są aktywnymi działaczami i specjalistami ekumenicznymi, 
wiecznie żyć na tej ziemi nie będą, ktoś więc — i to kompetentny — będzie musiał zająć 
się ekumenią, aby nie umarła ona śmiercią naturalną wraz z odejściem zasłużonych działa
czy.

Myślę, że ekumenią nie jest dziedziną, w której musimy sobie „mydlić oczy” i pisać 
czy mówić o samych dobrych stronach naszej działalności. Pociąga to bowiem za sobą 
niebezpieczeństwo zatracenia orientacji w rzeczywistej sytuacji. Oceniajmy fakty takimi 
jakimi są! Nie patrzmy tak często w przeszłość, abyśmy nie „skamienieli” jak żona Lota, 
lecz starajmy się —  nie pozbawieni troski — wybiegać myślą coraz częściej w przyszłość 
ekumeniczną dlatego, że o niej decydujemy już dziś...

*  *  *
Ewa Jóźwiak 

Warszawa

Od autora

Autorka zarzuca mi w swoim liście, że w moich artykułach zbyt jednostronnie i nie 
całkiem zgodnie z prawdą przedstawiłem stan zaangażowania ekumenicznego obu uczel
ni — ChAT i ATK, pisząc o samych tylko pozytywach. Nie chciałbym polemizować z 
p. Jóźwiak, która przytacza rzeczowe i słuszne argumenty świadczące o tym, że „nie 
wszystko wygląda tak wspaniale” , jak to opisałem. To, że tak właśnie napisałem wynika z 
odmiennej optyki. Inaczej bowiem rzecz widzi dziennikarz z zewnątrz, choćby nie wiem 
jak dobrze poinformowany przez kompetentne osoby, a inaczej student.

I jeszcze jedna uwaga. Wszyscy piszący u nas o ekumenii muszą zdawać sobie sprawę 
z tego, że poruszają się po śliskim gruncie. Dlatego też powinni liczyć się z tym, że jaka
kolwiek uwaga krytyczna wypowiedziana w dobrej intencji, może być odczytana jako 
przejaw złej woli, uprzedzenia, w stosunku do takiego czy innego Kościoła bądź środowi
ska. Doświadczyłem tego typu reakcji właśnie po opublikowaniu artykułu o ChAT, które
go ton daleki był przecież od jakiejkolwiek krytyki.

Zgadzam się z Autorką listu, że pisanie o samych tylko dobrych stronach stwarza 
niebezpieczeństwo zatracenia orientacji w rzeczywistej sytuacji. Myślę, iż jej opinie sta
nowią dobre uzupełnienie dla moich artykułów. Serdecznie dziękuję p. Ewie Jóźwiak za 
interesujący list, poruszający kwestie pominięte przeze mnie w obu artykułach.

Antoni Grześkowiak
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