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DO CZYTELNIKÓW

Niniejszym numerem wkraczamy w szósty rok naszej ekumenicznej służby. Oddaje
my Wam do rąk, drodzy Czytelnicy, numer dość różnorodny pod względem treści.

Rozpoczyna go artykuł pióra znanego biblisty i ekumenisty katolickiego, ks. Michała 
Czajkowskiego z ATK. Autor, w oparciu o Pismo Święte i dokumenty Soboru Watykań
skiego II uzasadnia tezę, że nie można przyjmując Chrystusa nie akceptować jednocześnie 
Kościoła. Tekst ten publikujemy dlatego, że daje on nam ogólny zarys eklezjologii katoli
ckiej, kładąc przede wszystkim akcent na te jej punkty, które są zbieżne ze stanowiskiem 
protestanckim i prawosławnym. Na uwagę zasługuje zwłaszcza silnie wyeksponowana 
teza, że jedynie Chrystus jest pośrednikiem zbawienia jako źródło i głowa, Kościół zaś w 
tym pośrednictwie pełni rolę zaledwie służebną.

„Dialog i wspólnota” —  te dwa integralnie związane ze sobą pojęcia, które zrobiły 
karierę we współczesnym słownictwie ekumenicznym, analizuje w kontekście stosunku 
chrześcijaństwa do innych religii John Mbiti. Autor, Kenijczyk z pochodzenia, posiadają
cy wszechstronne wykształcenie w zakresie literatury, filozofii i teologii, jest światowej 
sławy znawcą religii afrykańskich. W  latach 1974— 1978 był dyrektorem znanego Insty
tutu Ekumenicznego w Bossey k. Genewy, obecnie zaś pełni funkcję wykładowcy chrze
ścijaństwa afrykańskiego i religii afrykańskich na uniwersytecie w Bernie, pracując zara
zem jako duszpasterz w parafii ewangelicko-reformowanej w Burgdorf. Autor licznych 
tłumaczonych na różne języki prac, jest znany w Polsce z wydanej w r. 1980 przez IW  
PAX książki pt. „Afrykańskie religie i filozofia”.

W  roku bieżącym przypada wielki jubileusz 1000-lecia chrztu Rusi, który będzie 
świętem nie tylko dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, ale także wydarzeniem o 
szczególnym znaczeniu dla całego chrześcijańskiego świata. Z tej okazji zamieszczamy 
tekst o „Sacrum Russiae Millenium” w kontekście współpracy ekumenicznej, wygłoszony 
niedawno w Akademii Ewangelickiej w Tutzing (RFN) przez arcybiskupa Pitirima z Wo- 
łokołamska, kierującego Wydawnictwami Patriarchatu Moskiewskiego. Autor wyraża 
nadzieję, iż jubileusz ten będzie ogniwem nie tylko w procesie zbliżenia chrześcijan bez 
względu na ich przynależność wyznaniową, ale w ogóle ludzi z różnych części świata, 
zwłaszcza zaś kontynentu europejskiego.

Przed pięciu laty Episkopat Polski zatwierdził „Instrukcję w sprawie duszpasterstwa 
małżeństw o różnej przynależności kościelnej”. Wejście w życie nowego „Kodeksu Prawa 
Kanonicznego” spowodowało konieczność wprowadzenia pewnych zmian w tym doku
mencie. Nowa „Instrukcja” będzie zapewne przydatna duszpasterzom katolickim, gdyż 
podaje precyzyjne i szczegółowe zalecenia odnośnie postępowania w przypadku mał
żeństw mieszanych. Nie da się jednak ukryć, iż wprowadzone zmiany zaostrzają i tak już 
rygorystyczne stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego w tej sprawie.

Zaraz po „Instrukcji” publikujemy deklarację ekumeniczną nt. dwóch kluczowych 
zadań w programie Światowej Rady Kościołów, jakimi są misja i ewangelizacja. Wpraw
dzie od uchwalenia tego dokumentu przez Komitet Naczelny ŚRK minęło ponad pięć lat, 
niemniej publikujemy go w przeświadczeniu, że nic nie stracił on ze swej aktualności.

Ponadto w dziele „Sprawozdania i dokumenty”, jak zwykle sporo miejsca poświęca
my dialogom dwustronnym. Jako pierwszy publikujemy dokument pt. „Wiara, sakramen
ty i jedność Kościoła”, zatwierdzony przez Międzynarodową Komisję Mieszaną do spraw



dialogu teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym 
na ubiegłorocznym posiedzeniu w Cassano delle Murge (Bari) we Włoszech. Dokument 
ten, przetłumaczony przez uczestnika obrad o. prof. Wacława Hryniewicza OMI z KUL, 
został ogłoszony z rocznym opóźnieniem. Spowodował je bojkot ubiegłorocznych obrad w  
Bari przez niektóre Kościoły prawosławne na znak protestu przeciwko urządzeniu w W a
tykanie wystawy ikon macedońskiego Kościoła prawosławnego, nie uznawanego przez 
wspólnotę Kościołów prawosławnych. Sygnalizujemy przy okazji, że o tegorocznych 
obradach komisji katolicko-prawosławnej piszemy w „Ekumenicznym przeglądzie pra
sy”.

W  tym numerze zamieszczamy również obszerny dokument mający już dość długą hi
storię, mianowicie uchwalony w r. 1977 po siedmiu latach pracy, „Raport końcowy z dia
logu między Światowym Aliansem Kościołów Reformowanych a Sekretariatem do spraw 
Jedności Chrześcijan”. Przebieg mało u nas znanego dialogu katolicko-ewangelikalnego 
relacjonuje w swoim artykule dr Karol Karski.

Tenże autor pisze o powołanej do życia 40 lat temu w szwedzkiej miejscowości Lund 
Światowej Federacji Luterańskiej, organizacji zrzeszającej dziś 105 Kościołów, które 
skupiają ponad 54 miliony wiernych. Swego rodzaju uzupełnieniem tego tekstu jest pre
zentacja w cyklu „Sylwetki” nowego prezydenta ŚFL, biskupa Johannesa Hanselmanna 
(goszczącego niedawno w Polsce), wybranego na tę funkcję w dniu 9 lipca 1987 przez Ko
mitet Wykonawczy ŚFL po śmierci dotychczasowego prezydenta bp. Zoltana Kaldy’ego z 
Węgier. Bp J. Hanselmann, zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Bawarii, znany jest ze 
swej ekumenicznej, otwartej postawy.

Ponadto w dziale „Sylwetki” piszemy o dwóch wielce zasłużonych dla ekumenii w 
Polsce duchownych, którzy swoje życiowe powołanie realizują na zupełnie odmiennych 
płaszczyznach. Senior ruchu ekumenicznego w Polsce, duchowny Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego, obchodzący jubileusz 95-lecia urodzin, ks. Władysław Paschalis, służy 
sprawie jedności poprzez pracę duszpasterską i codzienne kontakty z ludźmi różnych wy
znań. Jest wiernym uczestnikiem niemal wszystkich uroczystości i nabożeństw ekumeni
cznych na terenie stolicy. Swoją posługę pełni z iście młodzieńczym zapałem i olbrzymim 
zaangażowaniem, pozostając przy tym człowiekiem niezwykle skromnym, pełnym poko
ry, pogody ducha oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich.

Drugim jubilatem, obchodzącym 60 rocznicę urodzin, jest duchowny rzymskokatoli
cki, ks. prof. Alfons Skowronek, kierownik katedry teologii ekumenicznej na ATK. Służy 
on z kolei jedności chrześcijan jako naukowiec i publicysta, ogłaszając swoje artykuły na 
łamach pism katolików świeckich, jak również w prasie mającej imprimatur władzy koś
cielnej, a także w periodykach niekatolickich. Ks. prof. A. Skowronek, wybitny znawca 
teologii ewangelickiej, nie jest jednak typem naukowca pochłoniętego wyłącznie swymi 
badaniami i publikującego prace przeznaczone dla wąskiego kręgu specjalistów. Trzeba 
tutaj podkreślić, iż jego publicystyka ma walor popularyzatorski i jest skierowana do sze
rokich kręgów czytelniczych. Ks. Profesor upowszechnia także tematykę ekumeniczną 
poprzez prelekcje, pogadanki i spotkania, zwłaszcza z młodzieżą. Obu Jubilatom przeka
zujemy w imieniu naszych czytelników serdeczne pozdrowienia i życzymy wiele radości i 
satysfakcji z racji pełnionej przez nich pięknej i zaszczytnej, ale czasem jakże niewdzięcz
nej, służby.

Zwracamy ponadto uwagę na dwie ciekawe publikacje w dziale „Ekumenizm w róż
nych krajach”. Rzeczowy, wyważony artykuł Willema R. van der Zee poświęcony Radzie 
Kościołów w Holandii, pozbawiony jest otoczki sensacji, tak typowej dla wielu publikacji 
(również polskich) traktujących o Kościele w tym kraju. Artykuł studentki ATK, Ewy Jó- 
źwiak, przybliża natomiast działalność Instytutu Ekumenicznego w Paderbornie (RFN).



ARTYKUŁY

MICHAŁ CZAJKOWSKI

JEZUS — TAK, KOŚCIÓŁ — NIE?
PRÓBA ODPOWIEDŻI RZYMSKIEGO KATOLIKA

1. Popaschalna kontynuacja wspólnoty uczniów

Chrystus wiary, wyznawany w gminach chrześcijańskich po Zmar
twychwstaniu, to rzeczywiście Jezus historii, ukrzyżowany pod Pon- 
ckim Piłatem . I analogicznie: Kościół popaschalny to ta sama wspól
nota uczniów, którą założył i której rzeczywiście chciał Jezus z Nazare
tu1 2. Albowiem znajdujemy w tym Kościele — mimo uzasadnionych i 
nieuzasadnionych przemian — oba decydujące aspekty przedpaschal- 
nego ruchu Jezusowego: solidarność z Jezusem i pójście za Nim (naśla
dowanie) 3.1 nie może być owej solidarności z Nim („Jezus — tak! ” ) bez 
pójścia za Nim („Kościół — nie! ” ). A  przecież wywyższony Jezus nie 
działa już na sposób ziemski i widzialny, stąd wspólnota jego uczniów 
zyskuje niezastąpioną funkcję instrumentalną4.

Nowy Testament pokazuje nam dostatecznie mocno tę popaschalną 
kontynuację Jezusa i wspólnoty Jego uczniów w Kościele chrześcijańskim.

a) W i e r n o ś ć  J e z u s o w i .  — Wydarzenia wielkanocne spowodowa
ły nowe zgromadzenie się uczniów Jezusa, a zarazem stały się dla nich 
zadaniem ewangelizacyjnym. Dla ostatecznego zgromadzenia Izraela 
zbierają się w mieście, w którym rozpoczął się koniec czasów: w Jerozo
limie. Podejmują Janowy chrzest jako znak owego ostatecznego groma
dzenia, ubogacania i rozszerzenia Izraela (por. Dz 2, 37—41). Uzupeł
niają — przez wybór Macieja — krąg Dwunastu jako symbol eschatolo
gicznego powołania Izraela (zob. Dz 1, 15—26). Na różne więc sposoby 
prowadzone jest po Wielkanocy dalej — ale w wierności i z wierności 
dla Jezusa — przezeń rozpoczęte dzieło gromadzenia Izraela.
b) W s z c z e p i e n i e  w L u d  Bo ż y .  — Nazywając się Kościołem Bo
żym (ekklesia tou Theou), pierwsi chrześcijanie podejmują samoświa

1 Por. J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987; M. Czajkowski, 
Jezus historii — Chrystus wiary, „W ięź” 6 (1979) 3—7.

2 Na ten temat: G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg u.a. 1983.
3 Zob. W. Thüsing, Die neutestamentliche Theologien und Jesus Christus, 1, Düssel

dorf 1981, 103—06.
4 Szerzej: H. Waldenfels, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn u.a. 1985, 

340— 47.



12 MICHAŁ CZAJKOWSKI

domość wybrania i powołania Ludu Przymierza, „zgromadzenia Pana” 
(kahal Jahwe — Pwt 23,2—9); podobnie nazywając się świętymi, za 
księgą Daniela 7 i literaturą pozabiblijną. Atoli nazwy „Kościół” i 
„święci” , używane najpierw w Jeruzalem, greckojęzyczni żydzi-chrześ- 
cijanie poniosą szybko do nowo powstających gmin hellenistycznych: 
także nieobrzezańcy stają się Kahal Jahwe, włączeni są do Ludu Boga. 
Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wo
lnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to je 
steście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą — dziedzicami. 
(Ga 3, 28—29; por. Rz 10,12; 11,17— 18; 1 Kor 12,13; Kol 3,11).
c) N o w y  s p o s ó b  o b e c n o ś c i .  —  Zbawienie, które zwiastował Je
zus, to komunia z Bogiem. Wspólnota popaschalna zwiastuje zbawienie 
jako komunię z Bogiem poprzez komunię z Jezusem Chrystusem. Ale 
ponieważ w zwiastowaniu Jezusa zbawcza komunia z Bogiem nie była 
ani tylko wewnętrzna, ani tylko pozaziemska, lecz objawiała się zew
nętrznie hic et nunc, podobnie nowej komunii (koinonia), nowej wspól
noty (ekklesia) nie można pojmować li tylko niewidzialnie i indywidua
lnie, lecz także strukturalnie i widzialnie. Nowa wspólnota uczniów, 
miejsce (nie nostalgicznego, lecz wywrotowego) „wspominania” histo
rycznego Jezusa, wspominania, które łączy z Nim i łączy uczniów naw
zajem z sobą, jest przestrzenią teologiczną popaschalnego działania 
Chrystusa żyjącego u Boga, przestrzenią zbawczą. Zgodnie bowiem z 
założeniami antropologicznymi i biblijnymi zbawienie potrzebuje 
wspólnoty jako przestrzeni do działania. Kościół to konieczna prze
strzeń popaschalna zbawienia Bożego przez Jezusa.

W tym sensie Konstytucja o Kościele II Soboru Watykańskiego na
zywa Kościół sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego 
zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. (K K  1 *). 
Popaschalny sposób obecności Jezusa w  Kościele czyni go istotnym in
strumentem tej nowej obecności Pana. Kościół w Słowie i Sakramencie 
daruje Jezusowi nowy kształt, nową skuteczność, nową rzeczywistość 
zbawczą. Kościół nasz ułomny jest tą przestrzenią, w której dzisiaj Je
zus z Nazaretu żyje, działa, zbawia, w  której spotyka nas, zwiastuje 
nam wolę Bożą, obdarza nas Królestwem Ojca. Kościół więc jest nie tyl
ko miejscem obecności Jezusa, ale Go realnie i owocnie uobecnia (ana
mnesis): praesentia et re-praesentatio Christi, in Spiritu Sancto (2 Kor 
3,17). Kościół siedmiu sakramentów (w pojęciu katolickim) jest Pra-sa- 
kramentem w służbie „Sakramentu spotkania z Bogiem” , Jezusa Chry
stusa5 6. Według czwartej ewangelii to przez swego Ducha, Parakleta, 
Jezus przychodzi do nas i wnosi w historię coś zupełnie nowego (J 14, 
3.18.26). Ale chodzi zawsze o dzieło C h r y s t u s a ,  o budowanie Ciała 
C h r y s t u s o w e g o .  Kościół nie może zastąpić Chrystusa. Ewangelia 
Jezusa stoi przed Ewangelią o Jezusie głoszoną przez Kościół. Tylko z 
życia, nauki i śmierci Jezusa dowiadujemy się, jak wspólnota powielka- 
nocna (Kościół) może być Jego „znakiem i narzędziem” .
d) I l u s t r a c j a  z D z i e j ó w .  — Wiadomo, że św. Łukasz napisał 
swe dzieło jakby w dwóch tomach: Ewangelię i Dzieje Apostolskie.

5 Zob. Y. Cognar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980; H. Bogacki, 
Przedziwny sakrament Kościoła, w: Sakramenty Kościoła posoborowego, Kraków 1970.

6 Zob. E. Schillebeeckx, Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966.
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W Ewangelii pokazuje nam działalność ziemskiego Jezusa, a w Dziejach 
drugi okres Jego działalności, mianowicie jako wywyższonego Pana — w 
młodym Kościele. Nic więc dziwnego, że np. w perykopie Dz 3, 1— 4, 22 
cud dokonany przez św. Piotra identyczny jest z cudami Jezusowymi: ta
kie same słowa, takie same spojrzenie, taki sam gest ręki i ten sam zamiar: 
nieczystego wprowadzić do świątyni, przywrócić do społecz
ności, z której przez swe kalectwo był wykluczony (zob. Mt 21, 14). 
W ten sposób Łukasz i jego wspólnota chrześcijańska przekazuje nam 
swą głęboką wiarę, że Jezus poprzez swoją śmierć jest w tej wspólnocie 
obecny i działa. Że Jego Pascha stała się punktem wyjścia dla Jego no
wej działalności mesjańskiej — w Jego Ludzie i poprzez Jego Lud. 
„Im ię” jest tutaj wyrażeniem tej Jego aktywnej obecności: W Imię Jezu
sa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (...) Przez wiarę w Jego Imię temu 
człowiekowi (...) Imię to przywróciło siły (...). Czyją Mocą albo w czyim 
Imieniu uczyniliście to? (...) W Imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka (...) 
ten człowiek stanął prze wami zdrowy. (...) Nie dano ludziom pod nie
bem żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (...) 
Zakazali im przemawiać i nauczać w Imię Jezusa.10 (3,6.16; 
4,7.10.12.18). Jezus uwielbiony w niebie nie tylko działa w Kościele 
przez swych uczniów — On także cierpi w nich, kiedy są prześladowa
ni: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz! (9,5).

2. „Jam jest drogą i prawdą i życiem” (J 14,6)

Jezusowe „Jam jest” (ego eimi), tak częste w Janowej ewangelii, to 
uobecnienie (reprezentacja) owego „Jam jest! ” samego Jahwe (zob. Wj 
3,14). Jezus wciela w swej osobie zbawczą dostępność Boga. „Kościół 
jest w Chrystusie niejako sakramentem” (KK  1) i dlatego jako repre
zentujący Jezusa „znak i narzędzie” musi Go ciągle na nowo uobecniać 
jako Drogę i Prawdę i Życie. Kościół musi się stawać nieustannie wspól
notą drogi, wspólnotą prawdy i wspólnotą życia.

a) W s p ó l n o t a  d r o g i .  — Jan Paweł II pisze w encyklice Redem
ptor hominis: Jezus Chrystus jest zasadniczą drogą Kościoła. On sam 
jest naszą drogą „do domu Ojca”. Jest też drogą do każdego człowieka. 
Na tej drodze, na której Chrystus „jednoczy się z każdym człowiekiem”, 
Kościół nie może być przez nikogo zatrzymany. Domaga się tego docze
sne i wieczne dobro człowieka. (RH 13).

Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i za
razem „społecznego” — w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu róż
nych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu (a 
może jeszcze tylko klanu lub szczepu), w obrębie całej ludzkości — ten 
człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypeł
nianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Koś
cioła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieod
miennie prowadzi przez Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia. (...)

Ten człowiek jest drogą Kościoła — drogą, która prowadzi niejako 
u podstawy ty eh wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien, po
nieważ człowiek — każdy bez wyjątku — został odkupiony przez Chry
stusa, ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — Chrystus jest 
w jakiś sposób*zjednoczony (...). Ponieważ więc ten człowiek jest drogą 
Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia, posłannictwa i 
trudów — Kościół naszej epoki musi być wciąż na nowo świadomy jego
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„sytuacji” — to znaczy świadomy równocześnie jego możliwości (...) 
Musi być równocześnie świadomy zagrożeń (...). (RH 14).
b) W s p ó l n o t a  p r a w d y .  — W „Starym Testamencie” prawda jest 
pojęciem religijnym, a nie filozoficznym, ma podstawę w Przymierzu z 
Bogiem, który dotrzymuje swych obietnic. Służyć wiernie Bogu (Joz 24, 
14) i postępować zgodnie z Prawem znaczy „czynić prawdę” (2 Kri 20, 
3). W „Nowym Testamencie” terminem prawda posługuje się bardzo 
często Jan Ewangelista. Odnosi go do Chrystusa (J. 14,6), do Ducha 
Świętego (J 15,26n; 16,13) i do człowieka, który w tymże Duchu ma 
świadczyć o Chrystusie w wierze i miłości (J 18,37). Paweł utożsamia 
prawdę z ewangelią (Ga 2,5) i wymaga absolutnego posłuszeństwa wo
bec niej (Ga 5,7). Wyznanie prawdy jest wyrazem wspólnoty i jedności 
w  Kościele (Ef 4,15n) i prowadzi do zbawienia (2 Tes 2,13).7

Prawda urzeczywistnia się na drodze historyczno-społecznej, prze
de wszystkim w wierności Boga, która objawia się w historii, a swój 
szczyt osiąga w Jezusie Chrystusie, który jest personifikacją Bożej wie
rności. Wyrazem tej Bożej wierności w  Jezusie jest wieczny walor Jego 
zbawczych słów i czynów i wieczna owocność Jego ofiary życia w 
śmierci. Odpowiedzią na tę wierność Bożą jest ludzka wiara, która swój 
kształt historyczno-społeczny znajduje w chrześcijańskiej wspólnocie 
wiary.

Biblijne pojęcie prawdy pokazuje więc nam podstawowy kształt bi
blijnej wspólnoty wiary. Ta wspólnota jest w swej istocie społecznością 
(przymierzem) wierności, zgodnie z tą wiernością, którą Jahwe przy
rzekł i której dotrzymał swojemu Ludowi (zob. Wj 6,7; 34,6; Pwt 26,17). 
Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ owego 
przymierza nowego i doskonałego, które miało być zawarte w Chrystu
sie, oraz pełniejszego objawienia, jakie dać miało samo Słowo Boże, sta- 
wszy się ciałem. (...) Chrystus ustanowił to nowe przymierze, a miano
wicie nowy testament we krwi swojej (por. 1 Kor 11,25).” (K K  9).

To przymierze wierności spełnia się tam, gdzie Lud Boży postępuje 
Bożą drogą, wyznaje Jezusa i głosi wielkie dzieła Boże. Opowiadanie 
staje się signum efficax, Słowem działającym, skutecznym, zbawczym, 
zwłaszcza w sakramentach Kościoła. Natomiast nauczanie Kościoła ma 
znaczenie o tyle, o ile dopuszcza do głosu samego Jezusa, wcieloną pra
wdę i wierność Boga.
c) W s p ó l n o t a  ż y c i a .  — Jezus jest Dawcą życia (zob. J 6,33.35.48; 
8,12) i samym życiem wcielonym (11,25; 14,6). Obecne w osobie Jezusa 
życie Boże oznacza dla wierzących wyzwolenie z królestwa śmierci 
(zob. J 5,24; 8,51, 11,26; 12,25), i to nie w dalekiej przyszłości, bo życie 
wieczne rozpoczyna się już dzisiaj... Jest ono udziałem w życiu Boga sa
mego przez Chrystusa (zob. 1 J 1,2). Skutecznymi znakami przekazywa
nia boskiego życia są sakramenty. Gwarancją trwania w nas życia Bo
żego jest trwanie w miłości Chrystusa, które wyraża się w miłości bliź
niego. Tak więc życie Boże przez Chrystusa rodzi w nas, w czasie naszej 
ziemskiej, aktualnej egzystencji, społeczność życia z Bogiem, która w i
doczna jest w społeczności życia z ludźmi. Jeśli Kościół jest społeczno
ścią, która jest żywotna, w której ludzie mogą żyć i w której chodzi o 
życie i przeżycie ludzi, objawia on wolę Boga i rysy samego Jezusa 
Chrystusa...

7 Prawda, w: H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1982, 127.
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Kiedy św. Paweł mówi o życiu i żywotności gminy chrześcijańskiej, 
określa ją jako Ciało Chrystusa. Nie Ghodzi jednak o kategorię socjolo
giczną, lecz teologiczną: to życie nie jest owocem żywotności członków 
Kościoła, lecz rodzi się z udziału w życiu z Chrystusem i w Chrystusie. 
Kościół jako wspólnota życia to nie zamknięty krąg przyjaciół, lecz 
wspólnota otwarta, która wraz z Chrystusem oddaje się za życie świata 
(J 6,51)8.

Wypowiedzi listów Pawiowych (1 Kor; Rz; a także Kol i Ef) oraz 
papieża Piusa X II (Mystici Corporis Christi — r. 1943) podjęła Konsty
tucja soborowa o Kościele, w której m.in. czytamy: W Ciele tym życie 
Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jed
noczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym 
Chrystusem. Przez chrzest bowiem upodabniamy się do Chrystusa: A l
bowiem w jednym Duchu wszyscy ochrzczeni zostaliśmy w jedno ciało 
(1 Kor 12,13). (...) Przy łamaniu chleba eucharystycznego, uczestnicząc 
w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z 
Nim i nawzajem ze sobą. (K K  7).

Kościół — jako Ciało Chrystusa — jest pod względem istoty zwią
zany z Chrystusem, a przez Niego z Bogiem; tę więź czwarta ewangelia 
wyraża w obrazie krzewu winnego i latorośli (zob. J 15, 1— 17). Według 
Pawła Głową tego Ciała jest Chrystus. Na ziemi jeszcze, jako tułacze 
idący w ślady Jego wśród ucisków i prześladowań, złączeni jesteśmy z 
Jego cierpieniami jak ciało z Głową, współcierpiąc z Nim, abyśmy też 
wespół z Nim byli uwielbieni (por. Rz 8,17). (...) On sam w ciele swoim, 
to znaczy w Kościele, ustawicznie rozdziela dary posługiwania, przez 
które Jego mocą świadczymy sobie wzajemnie posługi ku zbawieniu, 
abyśmy, czyniąc prawdę w miłości, wzrastali we wszystko w Tym, który 
jest Głową naszą (por. Ef 4,11— 16 gr.). (KK  7).

3. „Powszechny sakrament zbawienia” (KK 48)

Kościół, wędrujący Lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa-Głowy, 
braterska wspólnota drogi, prawdy i życia, to sakrament zbawienia, 
czyli przedłużenie miłosierdzia okazanego światu przez Boga w osobie 
Jezusa Chrystusa9. Oczywiście pierwszym i podstawowym sakramen
tem zbawienia jest sam Jezus uwielbiony, który obecnie skupia w sobie 
i nam udziela tego wszystkiego, czego dokonał dla nas podczas ziem
skiego życia. Już jako Zmartwychwstały, ukazując się uczniom po raz 
ostatni w widzialnej postaci, oświadczył im: Dana mi jest wszelka wła
dza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich na
rodów, udzielając im chrztu (...) Uczcie ich zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. (Mt 28,18— 20).

Jest z nami dzięki swej własnej mocy, przez Ducha Świętego. Ale 
także w widzialnych strukturach przymierza i przez te struktury, które 
On wymienia w formie trzech funkcji, jakimi był sam przyodziany i ja 
kie będzie spełniać dalej przez podstawowy apostolat swojego Kościoła: 
prof ety zm, sprawowanie sakramentów, przewodnictwo. (...) Już nieobe
cny na tym świecić] ukształtował sobie ciało, które jest w biblijnej per
spektywie tym, dzięki czemu jakaś osoba jest obecna i przejawia swoją

8 H. Waldenfels, dz. cyt.. 348—65.
9 Y. Cognar, dz. cyt., 77.
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działalność. A tym ciałem jest Kościół, sakrament zbawienia, tym są sa
kramenty (...) Chrystus jest czymś o wiele więcej niż tylko znakiem, na
wet bardzo skutecznym, Łaski. On jest epifanią, ukazaniem, obecnością 
objawiającą Boga10. Pamiętamy słowa Jezusa do Filipa: Kto mnie zoba
czył, zobaczył także i Ojca. (...) Ojciec, który trwa we mnie, On sam do
konuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. 
(J 14,9— 10).

Kościół jest sakramentem w innym znaczeniu — i tylko analogicz
nie. Nie może być „czystym sakramentem” , już bowiem żyje tymi rze- 
czywistościami zbawczymi, których jest znakiem. Po drugie: Chrystus 
jest jedynym pośrednikiem zbawienia jako źródło i Głowa, Kościół zaś 
pełni w tym pośrednictwie jedynego pośrednika rolę tylko służebną. 
Chrystus jest tym jedynym źródłem nie tylko historycznie, u początku, 
ale także dzisiaj, nieustannie. Kościół jest sakramentem zbawienia, ale 
nie dzięki sobie samemu czy w sobie samym, lecz na mocy swojego zjed
noczenia z Chrystusem, w całkowitej zależności od Niego i przez Nie
g o 11. Teologowie protestanccy, prawosławni i katoliccy mocno podkre
ślają tę całkowitą zależność Kościoła od Chrystusa: Kościół nie ma żad
nej autonomii wobec Chrystusa w  udzielaniu Jego łaski. Także Sobór 
Watykański II nie głosi żadnego „eklezjocentryzmu” .

Wystarczy nam chrystocentryzm. Wspólnota kościelna to tylko (i 
aż!) Oblubienica, która zrodziła się z przebitego boku Chrystusa i każ
dego dnia rodzi się z wody i Ducha Świętego. Oblubienica, by mogła 
stać się matką członków Chrystusa, powinna zjednoczyć się ze swoim 
Panem i otrzymać od Niego życiodajną moc Ducha Świętego12. Kościół 
to jakby przedłużone w czasie Wcielenie. To jakby dłonie przebite Zba
wiciela, które dzisiaj dotykają i leczą... Chrystus wywyższony ponad 
ziemię wszystkich do siebie pociągnął (por. J 12,32 gr.); powstawszy z 
martwych (por. Rz 6,9) Ducha swego Ożywiciela zesłał na uczniów i 
przez Niego ustanowił Ciało swoje, którym jest Kościół, jako powsze
chny sakrament zbawienia; siedząc po prawicy Ojca działa ustawicznie 
w świecie, aby prowadzić ludzi do Kościoła i przezeń mocniej ich z sobą 
złączyć, a karmiąc ich Ciałem i Krwią własną uczynić ich uczestnikami 
swego chwalebnego życia. (K K  48).

Kościół więc jest uprzywilejowanym nosicielem historii zbawienia, 
która mając zasięg powszechny, a nawet kosmiczny wymiar, tak bardzo 
go przekracza. Dlatego też Lud Boży należy zawsze pojmować tylko w 
łączności z jego posłannictwem w stosunku do świata . Sobór mówi: 
Toteż ów lud mesjaniczny, choć nie obejmuje aktualnie wszystkich lu
dzi, a nieraz nawet okazuje się małą trzódką, jest przecież potężnym za
lążkiem jedności, nadziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. 
Ustanowiony przez Chrystusa dla wspólnoty życia, miłości i prawdy, 
używany jest również przez Niego za narzędzie zbawienia wszystkich i 
posłany jest do całeąo świata jako światłość świata oraz sól ziemi (por. 
Mt 5,13— 16). (K K  9).

Lud —  sakrament Chrystusowego zbawienia — składa się z osób, a 
każda z nich ma osobne dary, własne powołanie, swoje miejsce w Bo
żym Planie Zbawczym. Charyzmaty według św. Pawła (1 Kor 12) to 10 11 12 13

10 Tamże, 36—37.
11 Tamże, 38.
12 Tamże, 39—40.
13 Tamże, 79.



JEZUS -  TAK, KOŚCIÓŁ -  NIE? 17

główny element budowy Kościoła: mamy być wzajemnie sługami zbaw
czej łaski, dla siebie i dla świata. Ale przecież nikt nie jest i nie może 
być świadkiem dla siebie samego, opierając się na własnych ideach. To 
Lud Boży, w swojej uporządkowanej całości, czyli przeżywający takie 
zjednoczenie, jakiego pragnął i pragnie Chrystus, jest znakiem i sługą 
zbawienia14. Całe życie Ludu, a więc nie tylko sprawowanie sakramen
tów, stanowi ów sakrament Kościoła wobec i dla świata: zwiastowanie 
Słowa, nauczanie, wyznawanie wiary w kulcie i w życiu, modlitwa, po
kuta, świadectwo rodzin, wspólnot, zakonów, misje, upominanie się o 
prawa ludzkie, solidarność z krzywdzonymi, a zwłaszcza diakonia wo
bec najsłabszych i najbardziej potrzebujących...

Za teologiem najczęściej tutaj cytowanym dokonajmy ewangelicz
nego rachunku sumienia:

— Kościele, co powiesz o sobie samym?
— Ja jestem sakramentem zbawienia Jezusa Chrystusa.
— Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! (Łk 19,22)15.
I zakończmy jego słowami: jednak wiele obecnych wysiłków, a 

nawet protestów, jest, lub przynajmniej chce być, jakąś próbą zmierza
jącą do tego, by instytucję Kościoła uczynić bardziej czytelną jako znak 
zbawienia dla ludzi współczesnych: szczerość naszych obrzędów, praw
dziwość słów, które wypowiadamy, zarówno co do formy, języka, jak i 
ich treści; autentyczność życia naszych wspólnot; rzeczywistość nasze
go zaangażowania i dostosowanie czynów do słów. Tyle stawianych wy
magań wobec prawdziwości znaku ze względu na jego cel. Ekumenizm, 
na swojej płaszczyźnie, jest również tym znakiem, gdyż podzielony lud 
Boży z trudem może ubiegać się o to, by być znakiem i narzędziem jed
ności dla całego rodzaju ludzkiego. Program Kościoła jako powszech
nego sakramentu zbawienia jest programem uwzględniającym ekume
nizm: dążyć do czystości i do doskonałości, do tego, aby być prawdziwie 
„Pełnią”, o której mówi św. Paweł w Liście do Efezjan16.

JESUS — YES, THE CHURCH — NO?
AN ATTEMPT TO ANSWER BY A ROMAN CATHOLIC

(summary)

The author of the article, Rev. Michał Czajkowski is a lecturer in Biblistics at the 
Academy of Catholic Theology in Warsaw. He is one of the ecumenically most committed 
Catholic clergymen in Poland. Rev. Czajkowski answer unequivocally the title question 
that accepting Christ it is at the same time impossible to reject the Church. The post-pa
schal Church is the same community of disciples which was founded and wanted by Jesus 
of Nazareth. In this Church we find two decisive aspects of the pre-paschal Jesus move
ment: solidarity with Jesus and following Him. Therefore, the cannot be this solidarity 
with Him ( ’’Jesus — yes! ” ) without following Him ( ’’the Church— no! ” ).

On the basis of biblical texts and the documents of Vaticanum Et the author tries to 
explain and define the notion of the Church. At the same time he stresses that being ”a 
sacrament, that is a sign and a tool of inner unification with God and the communion of

14 Tamże, 82.
15 Tamże, 88.
16 Tamże, 89— 90.
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the entire human kind”, the Church cannot replace Christ. Jesus’ Gospel is superior to the Gos
pel about Jesus preached by the Church. It is only from the life, teaching and death of Jesus that 
we learn how the post-paschal community (the Church) might be His ’’sign and tool” .

The author points out the convergence in certain significant points of Catholic, Pro
testant and Orthodox ecclesiology. First of all, he underlines that Christ is the sole inter
mediator of redemption as a source and head, whereas the Church plays only a role of a, 
servant in this intermediation of the sole intermediator. Theology of all these Christian 
currents emphasises that the Church has no autonomy of Christ in giving His grace. This 
statement is important especially in the case of the Catholic Church, which is charged 
with ” ecclesiocentrism ” .

The author concludes his article with a quotation from the work of Father Yves Con- 
gar entitled ’’The Church as a sacrament of redemption” , in which pointed out is the now 
visible tendency aimed at making the Church a more legible sign of redemption for the 
contemporary people. Father Congar sees here a task for ecumenism, since the divided 
people of God cannot be fully a sign and a tool of unity for the entire human kind.

JESUS — JA, KIRCHE — NEIN?
VERSUCH EINER ANTWORT EINES RÖMISCH-KATHOLISCHEN CHRISTEN

(Zusammenfassung)

Der Verfasser des Artikles, Priester Michał Czajkowski, ist Professor der Biblistik an 
der Akademie für Katholische Theologie in Warschau. Er gehört zu dęn am meisten öku
menisch engagierten katholischen Geistlichen in Polen. Auf die von ihm selbst im Titel 
gestellte Frage antwortet Professor Czajkowski eindeutig — man kann nicht den Christus 
akzeptieren und zugleich die Kirche abneigen. Die postpaschale Kirche ist dieselbe 
Schülergemeinschaft, die Jesus von Nazareth gründete und auch gewollt hatte. In dieser 
Kirche finden wir beide entscheidende Aspekte der postpaschalen Jesu-Bewegung: Soli
darität mit Jesus und Nachfolge. Es kann also keine Solidarität mit Ihm („Jesus — ja! ” ) 
ohne der praktizierten Nachfolge („Kirche — nein! ” ) bestehen.

Anhand der biblischen Texte und Dokumente des Vaticanum II versucht der Verfas
ser den Begriff der Kirche zu erklären und definieren. Er unterstreicht dabei, obwohl die 
Kirche „ein Sakrament, d.h. Zeichen und Werkzeug der inneren Vereinigung mit Gott 
und der Einheit des Menschengeschlechts” ist, kann sie Christus nicht ersetzen. Das Jesu- 
-Evangelium steht vor dem Evangelium über Jesus, das von der Kirche verkündet wird. 
Nur aus Leben, Lehre und Tode Jesu erfahren wir, auf welche Weise die postösterliche 
Gemeinschaft (Kirche) sein „Zeichen und Werkzeug” sein kann.

Der Verfasser zeigt in einigen wesentlichen Punkten die Annäherung der katholi
schen, protestantischen und orthodoxen Ekklesiologie. Er macht uns vor allem darauf 
aufmerksam, dass Christus der einzige Vermittler der Erlösung als Quelle und Haupt ist, 
die Kirche hat in dieser Vermittlung des einzigen Vermittlers nur eine diakonische Rolle 
zu erfüllen. Die Theologie aller dieser christlichen Traditionen unterstreicht, dass Chri
stus der Kirche keine Autonomie in Erteilung seiner Gnade gegeben hat. Diese Behaup
tung ist wichtig besonders im Falle der römisch-katholischen Kirche, der man oft einen 
„Ekklesiozentrismus” vorwirft.

Seinen Artikel endet Professor Czajkowski mit der Anführung eines Zitates aus dem 
Werke von P. Yves Congar „Die Kirche als Sakrament der Erlösung” , in dem von der heu
te bemerkbaren Tendenz gesprochen wird, die auf die Kirche als besser lesbares Zeichen 
der Erlösung der gegenwärtigen Menschheit zielt. P. Congar erblickt hier eine Aufgabe 
für den Ökumenismus, denn das geteilte Gottesvolk kann nicht vollkommen ein Zeichen 
und Werkzeug der Einheit für das ganze Menschengeschlecht sein.



JOHN MBITI

W DĄŻENIU DO DIALOGU WE WSPÓLNOCIE

W ciągu ostatnich 25 lat dwa terminy: „dialog” i „wspólnota” , za
jęły w ruchu ekumenicznym nader uprzywilejowane miejsce. Znajdują 
się prawdopodobnie wśród dziesięciu najczęściej używanych terminów 
w dzisiejszym słownictwie ekumenicznym. Stały się prawie niemożliwe 
do zdefiniowania. Jeden z moich uczniów w szkole średniej, pisząc pra
cę semestralną, wskazał blisko sto definicji terminu „wspólnota” .

W książce „Confessions in Dialogue” („Dialog wyznań” ) 1 są trzy 
przypisy dotyczące Bossey. W jednym z nich stwierdza się po prostu: 
Bossey w pobliżu Genewy, światowe centrum dialogu i wychowania 
ekumenicznego (s. 221). Tymczasem jednak, do chwili wydania wspom
nianej książki dwanaście lat temu, żadne z oficjalnych spotkań w  ra
mach dwustronnych rozmów światowych rodzin wyznaniowych od 
1959 r. faktycznie nie odbyło się w  samym Bossey.

Nie znaczy to jednak, że Bossey nie jest centrum dialogu ekumeni
cznego. W istocie wkrótce po utworzeniu tego ośrodka .jako Instytutu 
Ekumenicznego w  1946 r. otwarł on swe bramy dla dialogu. O pierw
szym dyrektorze, Hendriku Kraemerze, mówi się jako o jednym z p io
nierów ruchu ekumenicznego i dialogu2. Drugi dyrektor, Hans-Hein- 
rich Wolf, chrześcijanin żydowskiego pochodzenia, w pewnym sensie 
osobiście reprezentował całą rzeczywistość dialogu międzyreligijnego i 
międzykulturowego. Każdy z następnych dyrektorów także, na swój 
sposób czerpiąc z własnego doświadczenia życiowego, popierał dialog 
wypełniając styoją służbę w  Bossey.

Są też wszelkie powody po temu, by uważać, iż Bossey w znacznej 
mierze przyczyniło się do dążenia do dialogu we wspólnocie. Konsulta
cje w  Bossey rozpoczęły się w  styczniu 1947 r., w  kilka miesięcy po 
otwarciu instytutu. W sierpniu 1948 r. odbyły się pierwsze konsultacje 
o charakterze dialogu, na temat: „Chrześcijaństwo i humanizm” . Moż
na to uznać za antycypację „Dialogu z wyznawcami religii i ideologii” . 
Istotny jest fakt, że te pierwsze konsultacje dialogowe w  Bossey zakoń
czyły się na dziesięć dni przed otwarciem inauguracyjnego Zgromadze
nia Światowej Rhdy Kościołów w Amsterdamie 22 sierpnia 1948 r. W ie
lu z uczestników spotkań Rady, jakie odbyły się od czasu Amsterdamu, 
odwiedzało Bossey i w taki lub inny sposób brało udział w jego działal
ności. Z tego właśnie powodu możemy twierdzić, że Bossey jest centrum 
dialogu ekumenicznego.

1 Wyd. Nils Ehrenstrom, Genewa, 1975.
2 Hendrik Kraemer Haus, Berlin Zach., grudzień 1986 r.



20 JOHN MBITI

w marcu 1949 r. instytut w Bossey zorganizował konsultacje na te
mat: „Kościół a Żydzi” . Bardzo dobrze, że już od pierwszych lat istnie
nia Bossey podjęto dialog między chrześcijanami a żydami. Pamięć o 
zagładzie Żydów w Europie była ciągle żywa i naprawdę nie mogliśmy 
zapomnieć o tych milionach ludzi torturowanych i zabijanych w imię 
ideologii. Takie konsultacje były poza tym właściwe z uwagi na nasze 
wspólne dziedzictwo wiary żydowskiej.

W  Bossey odbywało się coraz więcej konsultacji, podczas których 
przedstawiciele teologii mieli okazję toczyć dialog z przedstawicielami 
innych dyscyplin, jak psychoterapia (marzec 1952 r.), filozofia (wrze
sień 1953 i kwiecień 1955 r.), socjologia (kwiecień 1957 r.) i fizyka (maj- 
-czerwiec 1958 r.). Termin „wspólnota” zaczyna się pojawiać w konsul
tacjach w Bossey w latach siedemdziesiątych. W czerwcu-lipcu 1974 r. 
odbyty się konsultacje na temat: „Kościół w  poszukiwaniu życia we 
wspólnocie”; w kwietniu 1975 r. na temat: „Tożsamość człowieka w 
przyrodzie, nauce i społeczeństwie” ; w czerwcu 1975 r. na temat „Dia
logu o wspólnocie w religiach afrykańskich i w chrześcijaństwie” .

Wiatach 1976— 1980 co roku organizowałem konsultacje teologicz
ne, które gromadziły teologów z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oce
anii i stosunkowo mniejszą liczbę teologów z Europy i Ameryki. Pod
czas każdych z tych konsultacji teologicznych znaczną uwagę poświę
cano kwestii dialogu z wyznawcami innych religii w południowych re
gionach świata.

Na pierwsze Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w 1948 r. 
przybyli delegaci ze 147 Kościołów i 44 krajów. Uczestnicy z Azji i A f
ryki (nie mówiąc o regionie Pacyfiku i o Ameryce Łacińskiej) byli obec
ni tylko w  symbolicznej liczbie. Kościoły azjatyckie reprezentowało 
dwudziestu dwóch uczestników, ale tylko bardzo nieliczne młode Koś- 
cioty z Afryki i Ameryki Łacińskiej były już gotowe przyłączyć się do 
Rady, jak przypomniał kiedyś pierwszy sekretarz generalny ŚRK, 
W-A. VissePt Hooft3. W owym czasie dla Kościołów Północy dialog mię- 
dzyreligijny nie był sprawą codzienną, lecz marginesową; uważano go 
za problem ze sfery misjologii. Dyskusja nad stosunkiem chrześcijan do 
innych religii toczyła się (przejściowo) lub też, jak się wydawało, pro
blem ten został „rozwiązany” na Światowej Konferencji Misyjnej w 
Tambaram w Indiach, w 1938 r. Na tę konferencję Hendrik Kraemer 
przygotował i opublikował „The Christian Message in a Non-Christian 
World” („Orędzie chrześcijańskie w świecie niechrześcijańskim” ) 4, 
która to książka spowodowała częściowe lub całkowite wstrzymanie 
otwartego dialogu z wyznawcami innych religii. Kraemer praktycznie 
nie dostrzegał żadnej wartości w innych religiach. To przekonanie Hen- 
drika Kraemera dominowało w stanowisku teologicznym europejskich i 
amerykańskich teologów i przywódców Kościołów przez co najmniej 
dziesięć lat, uczestnicy dwóch pierwszych zgromadzeń ŚRK (Amster
dam 1948 r. i Evanston w 1954 r.) nie zwrócili baczniejszej uwagi na 
problem dialogu z innymi religiami. Jednak dla „młodszych Kościo
łów” dialog nie był kwestią akademicką, którą mógł rozwiązać ktoś sie
dzący w bibliotece w Europie czy Ameryce. Była to żywa sprawa, nie- 
kiedy nawet sprawa życia i śmierci. Kościoły te nie mogły sobie pozwo
lić na milczenie. Nie wiem, jak dalece Hendrik Kraemer zmodyfikował

* The Genesis and Formation of the World Council of Churches, Genewa, 1982, s. 64.
* Nowy Jork, Harper, 1938.
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swoje stanowisko, kiedy został dyrektorem Instytutu Ekumenicznego. Po
nieważ był kiedyś misjonarzem w Indonezji, problem ten musiał tkwić 
żywo w  jego umyśle podczas jego kadencji w Bossey i później.

Trzecie Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów odbyło 
się w Delhi w 1961 r., a jego główny temat brzmiał: „Jezus Chrystus —  
światłością świata” . W tym czasie sprawa dialogu międzyreligijnego 
znalazła się już w sferze zainteresowań Rady. Zgromadzenie zetknęło 
się namacalnie z wielkim dziedzictwem religijnym Indii i z ich plurali
stycznym pod względem wyznaniowym społeczeństwem. Delhi różniło 
się od Amsterdamu i Evanston: w Indiach chrześcijanie stanowią nie
wielką mniejszość. W Amsterdamie i Evanston kontakty z wyznawcami 
innych religii był skąpe. Jednym z głównych mówców w Delhi był Paul 
Devanandan, który wygłosił referat zatytułowany „Wezwani do dawa
nia świadectwa” . Dzięki takim mówcom, dzięki zetknięciu się z obec
nością ludzi wyznających inne religie, dzięki coraz bardziej widocznej 
obecności już nie tak bardzo „młodych Kościołów” , jak również dzięki 
angażowaniu się chrześcijan w rzeczywistość dialogu, dialog mógł teraz 
znaleźć miejsce, choćby nawet miejsce kontrowersyjne, w zaintereso
waniach i programach ŚRK. Do czasu Czwartego Zgromadzenia Ogól
nego w  Uppsali w 1968 r. Rada była bardziej lub mniej przygotowana 
do przeanalizowania pomysłu włączenia dialogu do swojego programu.

Tak więc w 1971 r. utworzono Podwydział do spraw Dialogu z wyz
nawcami religii. Już w  1970 r. Rada była sponsorem pierwszego wielo
stronnego dialogu religijnego w Ajaltoun w Libanie. Komitet Naczelny 
ŚRK obradujący w Addis Abebie w styczniu 1971 r. sformułował nawet 
tymczasowe wytyczne do dialogu. Od czasu swojego powstania w tymże 
roku, Podwydział ds. Dialogu jest jednym z najaktywniejszych, najbar
dziej twórczych i produktywnych podwydziałów Rady. Publikowane 
przezeń materiały z konsultacji, materiały grup roboczych i opracowa
nia członków personelu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podwy
dział zachęcał do dyskusji o dialogach; stymulował je lub popierał w 
wielu środowiskach, instytucjach i grupach teologicznych. Spotykał się 
również z ostrą krytyką, wielkim niezrozumieniem swych zadań i ce
lów, silnymi oporami ze strony chrześcijan, a także wyznawców innych 
religii. Wywołał też jednak pozytywne echo w wielu miejscach.

Dialog i wspólnota to dwa słowa używane razem tak często, iż może
my niemal twierdzić, że nie ma dialogu bez wspólnoty ani wspólnoty bez 
dialogu. Być może jest to przesada, ale wskazuje na realny fakt, którego 
nie możemy pomijać. Nasz świat stał się wspólnotą wspólnot. Środki ma
sowego przekazu, nowoczesna technika, coraz szybsze środki komunikacji 
oraz krążenie ludzi i idei sprawiają, że stajemy się sąsiadami, wspólnotą 
światową w procesie stawania się. Zdajemy sobie też sprawę, że żyjemy 
na świecie, w którym panuje pluralizm religijny, nawet jeśli chrześcijanie 
są statystyczną większością, stanowiąc prawie jedną trzecią ludności 
świata. Na świecie oczywiście zawsze było wiele religii. Jednak w  historii 
chrześcijanie nie zawsze podchodzili do wyznawców innych religii z goto
wością i otwartością, które by sprzyjały dialogowi i tworzeniu wspólnoty. 
To, co się działo w ciągu ostatnich dwudziestu lat w stosunku do wyznaw
ców innych re lig ii, jest radykalnym odejściem od tego, co się działo w cią
gu pierwszych 1950 lat historii chrześcijaństwa. W ten proces zmagań o 
„dialog we wspólnocie” Instytut w Bossey, nawet jeśli w niewielkiej mie
rze, wniósł jednak wkład w postaci doświadczeń, idei, refleksji, radości i 
smutków, nadziei, odkryć, a nawet rozczarowań.
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Dialog to forma zaangażowania, komunikacji, partycypacji, jedną 
trzecią czasu przeznaczonego na dialog jego uczestnik przeznacza na 
mówienie, a dwie trzecie na słuchanie. Natura zaprogramowała nas do 
dialogu, dając nam jedne usta i dwoje uszu. Usta mają zresztą także 
wiele innych funkcji. Uszy mają tylko jedną: słuchanie. Dialog wyma
ga, by więcej słuchać niż mówić.

Przytaczaliśmy już przykłady konsultacji, jakie się odbywały w 
Bossey. Toczono podczas nich dialog akademicki w  różnych formach. 
Co się tyczy dialogu z wyznawcami innych religii, Bossey to nie Delhi, 
Dżakarta czy Chiang Mai. Jego otoczenie socjologiczne i religijne jest 
niemal całkowicie chrześcijańskie; nawet jeśli niektórzy z uczestników 
konsultacji i spotkań mogą być „wyznawcami innych religii” , to jednak 
stanowią niewielką mniejszość i przebywają tu stosunkowo krótko. 
W semestrze odbywającym się na przełomie 1972 i 1973 r. studenci Insty
tutu Ekumenicznego zajmowali się tematem: „Dialog o zbawieniu z wyz
nawcami innych religii” . Treść i charakter nauki w Instytucie byłby od
mienny, gdyby mieścił się on w Ibadanie, Delhi czy nawet Tokio.

Piszę o tym po prostu dla zilustrowania faktu, że cokolwiek Insty
tut w  Bossey wniósł i nadal wnosi do rozwoju dialogu z wyznawcami 
innych religii, czyni to z pozycji pewnych immanentnych ograniczeń. 
Bossey intensywnie uświadamia nam, przybywającym z tak wielu re
gionów świata, istnienie naszych sąsiadów.

Bossey pomaga nam przeżywać, a nawet budować pewną formę 
kruchej z konieczności wspólnoty. Jest ona mała, lecz rozwija się ku 
szerszej i głębszej wspólnocie wspólnot.

O ile Bossey, być może, nie stanowi odpowiedniego tła dla dialogu 
międzyreligijnego, to z pewnością jest ramą choćby chwilową dla dąże
nia do dialogu we wspólnocie międzywyznaniowej. Przeżywamy to naj
intensywniej w  momencie modlitwy, ze wszystkimi jej radościami i 
smutkami. Nieżyjący już Nikos A. Nissiotis, były dyrektor Bossey, na
pisał w 1972 r. o Bossey następujące słowa, które są wciąż aktualne:

W Instytucie Ekumenicznym w Bossey modlitwa jest kluczowym 
elementem wszystkich kursów szkoleniowych, wyspecjalizowanych 
konsultacji i konferencji ekumenicznych. W niej rzeczywistość jednego 
Kościoła, zgromadzonego wokół jednego Chrystusa w jednym Duchu 
Św. odsłania się z przekonywającą siłą, pomagając nam przezwyciężyć 
nasze uprzedzenia i podziały (...) Modlitwa bowiem ujawnia charakte
rystyczne, odrębne cechy każdej tradycji, i z tego względu złączenie się 
w modlitwie z innymi, których język modlitewny, symboliczne gesty i 
zwyczaje religijne są dla nas obce, stanowi początkowo przeżycie głębo
ko frustrujące. Ale to właśnie w tej frustracji, stanowiącej wyzwanie 
dla naszych najgłębszych przekonań, podążamy ku sobie i zaczynamy 
wspólnie przyjmować łaskę Bożą, mającą tak liczne oblicza. Jedność 
Kościoła buduje się przez modlitwę, zostanie osiągnięta przez modlitwę 
i na koniec zostanie udoskonalona w modlitw ie5.

Dialog oznacza spotkanie się twarzą w  twarz z sąsiadem, we wspól
nocie. Dialog jest jednak trudny, jest bolesny, może być kłopotliwy. 
Dialog rozpoczyna się powoli, jego uczestnicy głowy mają opuszcz cn*~ 
nie patrzą sobie w oczy. Spróbuj skoncentrować swoje spojrzenie 
oczach swojego sąsiada, na oczach osoby siedzącej obok ciebie, wpatru 
jąc się usilnie w jego oczy, jej twarz, mówiąc do niego czy do niej, śmie

5 Worship and Bilateral Dialogue, w: Confessions in Dialogue, op. cit., s. 221 nn.
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jąc się z nimi, płacząc z nimi. Wytrzymanie tego przez jakiś czas jest 
niezmiernie trudne, bo wzrok twojego sąsiada pali jak ogień, spali two
je uprzedzenia i obawy, jeśli będziesz zbyt długo w  niego się wpatrywał. 
Jeśli zaczniesz dialog od patrzenia na stopy i będziesz, prowadząc go, 
przenosił wzrok coraz wyżej.,aż do spotkania oko w oko, to dialog cię 
zmieni; spali bariery i uprzet&enia; strawi wiele uprzedzeń, które żywi
łeś do sąsiada, rozproszy wiele twojej niewiedzy o nim, uwolni cię od 
twojej arogancji i zarozumiałości, zdmuchnie twoją ograniczoność i 
małostkowość i poczucie wyższości lub niższości. To duże ryzyko anga
żować się w dialog: nada ci on inne oblicze teologiczne jako chrześcija
ninowi.

Dialog międzyreligijny, który w niewielkim stopniu przeżywamy 
bezpośrednio w Bossey, uwalnia nas od naszych tradycyjnych kokonów 
teologicznych. Każe nam na nowo spojrzeć na nasze rozumienie Pisma 
Św. i sposób korzystania z niego, na nasze pojmowanie Boga, objawie
nia, Jezusa Chrystusa, Kościoła jako Ciała (wspólnoty) Chrystusa, zna
czenie zbawienia, praktykę naszej duchowości i żywioną przez nas na
dzieję chrześcijańską. Tak, zmusza nas do zmierzenia się z antropologią 
chrześcijańską pod kątem wyznawców innych religii. Nasuwa pytania 
takie, jak: czy Bóg objawił się ludziom w inny sposób, niż to przedsta
wia objawienie biblijne? Czy tzw. „historię zbawienia” należy rozumieć 
tylko w  granicach tradycji judeo-chrześcijańskiej? Czy Bóg Biblii to ten 
sam Bóg, do którego zanosi się modły w  kulturze oralnej tradycyjnych 
religii? Co my, jako chrześcijanie, mamy do powiedzenia o filozofach i 
myślicielach innych religii, którzy także mają swoje rozumienie Jezusa 
Chrystusa — jak muzułmanie, twierdzący, iż Jezus Chrystus był jednym 
z proroków z linii, która osiągnęła szczyt w osobie Mahometa, czy Sri 
Ramakrishna, który twierdził, iż miał wizję Jezusa Chrystusa i którego 
ruch religijny czerpał tak wiele siły z historycznego życia Chrystusa?

Być może w  zależności od tego, jak się interpretuje Biblię, znajduje 
się w  niej liczne wskazówki dotyczące tego, że dialog jest integralną 
częścią naszego chrześcijańskiego powołania. W Biblii występuje wspó
lnota ludzkiej społeczności, począwszy od stworzenia Adama i Ewy, i 
osiągając szczyt w w izji Nowej Jerozolimy. Obraz ludzkiego życia za
czyna się od dialogu: Adam i Ewa odzwierciedlają samą istotę Boga, 
bowiem Bóg mówi: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego 
Nam: niech panuje (...) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg 
im pobłogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście załudnili ziemię ... (Rdz 1, 26nn). Są to obrazy i symbole dialogu 
i wspólnoty. A  stworzony przez Boga człowiek, który rozmnaża się i za
ludnia ziemię, na koniec znajdzie się w przybytku, we wspólnocie, i za
mieszka w Nowym Jeruzalem, jak głosi Apokalipsa (1). Jako chrześcija
nie umieszczamy krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa między 
tymi dwoma biegunami, między stworzeniem a wypełnieniem, bowiem 
Bóg jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Jako chrześcijanie utrzy
mujemy, że Jezus Chrystus objawił nam prawdziwą naturę i cel Boga. 
Ostatecznie Jezus nie był chrześcijaninem; nie był prawosławny, nie był 
rzymskim katolikiem, nie był protestantem. Nie był też muzułmaninem 
(niezależnie od tego, co mógłby powiedzieć Koran), ani hinduistą. Z uro
dzenia, z wiary, z kultury był żydem. Ale był czymś więcej: był odwie
cznym Słowem, które stało się Ciałem, i rozbił swój namiot między lu
dźmi, aby cały świat, stworzony przez Niego, mógł Go poznać, kochać
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Go, i czcić Go, jako Pana nad pany, Przyjaciela nad przyjacioły, Zbaw
cę świata. I to jest zaprawdę tajemnica, której chrześcijanie nie mogą 
zgłębić. W tej tajemnicy Jezusa Chrystusa jest miejsce dla dialogu, 
miejsce dla wiary mojej i dla wiary mojego sąsiada6

(Przekład za: „The Ecumenical Review” , 1987 nr 2 śil92— 196)

Tłum.: Joanna Kruczyńska

IN  SEARCH OF DIALOGUE IN  COMMUNITY
(summary)

John Mbiti is coming from Kenia. Before 1978 he was director of the Ecumenical In
stitute of the World Council of Churches in Bossey near Geneva. He teaches now Christia
nity and African religions in Bern University and serves as a pastor in a Evangelical Re
formed congregation at Burgdorf, Switzerland.

During the last 25 years, the two terms ”dialogue” and ”community” have won a very 
privileged place in the ecumenical movement. They are probably among the top ten most 
used terms in the ecumenical vocabulary today. Dialogue and community are two words 
that are used together so often that we may almost assert that there is no dialogue witho
ut community and no community without dialogue. Our world has become a community 
of communities. Mass media, modem technology, ever faster means of communication 
and movements of people and ideas make us neighbours to one another, a world commu
nity in the process of forming. We also realize that we live in a world of religious plura
lism, even if Christian are statistically the majority, totalling almost one-third of the 
world’s population. Of course the world has always had a multiplicity of religions. Chri
stian history, however, has not always approached people of other religions with a readi
ness and openness which would have promoted dialogue and the building of community. 
What has been happening in the last twenty years in relating to people of other faiths is a 
radical departure from what had happened in the first 1950 years of Christian history.

In this process of struggling towards ’’dialogue in community” Bossey, in however 
small a way, has contributed experiences, ideas, reflections, joys and agonies, hopes, dis
coveries, even disappointments. Its main role is to act as a catalyst in the search for dialo
gue in community. Bossey makes us, when we come from so many regions of the world, 
intensely aware of our neighbourliness. Bossey helpes us to experience and even build a 
form of community which is necessarily fragile. It is a small community, but it points to 
the wider and deeper community of communities.

IM STREBEN ZUM  DIALOG IN  DER GEMEINSCHAFT
(Zusammenfassung)

John Mbiti kommt aus Kenia. Bis 1978 war er Direktor des Ökumenischen Instituts 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Bossey bei Genf. Gegenwärtig hält er Vorlesungen

6 Ostatni przewodnik wydany przez Światową Radę Kościołów to My Neighbour's 
Faith — and Mine, Genewa 1986; jego celem jest pomoc chrześcijanom w czynieniu od
kryć teologicznych przez dialog międzyreligijny.
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im afrikanischen Christentum und in afrikanischen Religionen an der Uniwersität in 
Bern und zugleich ist er Pastor der evangelisch-reformierten Gemeinde in Burgdorf 
(Schweiz).

Während der letzten 25 Jahren haben zwei Begriffe: „Dialog” und „Gemeinschaft” in 
der ökumenischen Bewegung eine sehr privilegierte Stelle eingenommen. Sie gehören 
wahrscheinlich zu den zehn meist gebrauchten Begriffen im gegenwärtigen ökumeni
schen Wortschatz. Dialog und Gemeinschaft sind zwei Wörter, die so oft gemeinsam ge
braucht werden, dass wir beinahe feststellen können, dass es kein Dialog ohne Gemein
schaft und keine Gemeinschaft ohne Dialog gibt. Unsere Welt wurde zur Gemeinschaft der 
Gemeinschaften. Massenmedien, moderne Technik, immer schnellere Kommunikations
mittel und Umlauf von Menschen und Ideen verursachen es, dass wir Nachbarn, Weltge
meinschaft im Prozess des Zustande-Kommens werden. Wir sind auch dessen bewusst, 
dass wir in der Welt des religiösen Pluralismus leben, wenn auch die Christen, statistisch 
gesehen, fast ein Drittel der Weltbevölkerung bilden. In der Welt gab es immer viele Reli
gionen. Aber in der Geschichte sind die Christen nicht immer gegenüber den anderen Re
ligionen mit Bereitschaft und Offenheit herangetreten, die den Dialog und die Bildung ei
ner Gemeinschaft förderten. Das, was sich in den letzten zwanzig Jahren gegenüber den 
Bekennem anderer Religionen ereignete, war eine Abneigung dessen, was sich in den er
sten 1950 Jahren der Geschichte des Christentums abspielte.

Im Prozess der Bemühungen um den „Dialog in der Gemeinschaft” hat das Institut in 
Bossey, wenn auch in kleinem Masstab, einen Beitrag in der Gestalt von Erfahrungen, 
Ideen, Reflexionen, Freude und Trauer, Hoffnung und sogar Enttäuschungen geleistet. 
Bossey macht uns, die aus vielen Regionen der Welt hierherkommen, das Existieren unse
rer Nachbarn intensiv bewusst. Bossey hilft uns beim erleben, und sogar beim bauen ei
ner aus Notwendigkeit brüchigen Form der Gemeinschaft. Sie ist klein, aber sie entwic
kelt sich in eine breitere und tiefere Gemeinschaft der Gemeinschaften.
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TYSIĄCLECIE CHRZTU RUSI 
W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY EKUMENICZNEJ

Jubileusz Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego — Tysiąclecie 
Chrztu Rusi — przez całą chrześcijańską ekumeniczną zbiorowość 
traktowany jest jako fakt o szczególnym znaczeniu. Jubileusz ten na
wiązuje do tradycji wielowiekowego współżycia ludów złączonych 
wspólną chrześcijańską i europejską kulturą. A  zarazem jest wydarze
niem o wielkiej wymowie dla aktualnego procesu zbliżenia i porozu
mienia między narodami.

Kamienie milowe historii

Przyjęcie chrztu przez świętego księcia Włodzimierza i kijowskie 
ruskie szczepy oraz towarzyszące temu podniesienie prawosławnej 
wiary i bizantyjskiej tradycji do roli religii państwowej to fakty, po
przez które Ruś Kijowska weszła w  orbitę tak dawnych jak i nowoczes
nych państw europejskich. Za sprawą koneksji małżeńskich kijowskie
go domu książęcego z najważniejszymi panującymi rodzinami na tere
nie Europy, jęły powstawać połączenia o charakterze międzynarodo
wym. Procesy stosunków handlowych i wymiany kulturalnych skarbów 
oraz tradycji przybierały nowy kształt i nową treść. Nie do uniknięcia 
było przy tym to, że niekiedy dochodziło do konfliktów zbrojnych (w 
stosunkach między chrześcijańskimi narodami konfliktów takich nie 
sposób oceniać inaczej niż jako mordy popełniane na braciach). Za 
rzecz oczywistą wypada przy tym uznać fakt, że poprzedzająca chrzest 
Rusi misja świętych i równych apostołom braci Cyryla i Metodego oka
zała się zdarzeniem, które położyło podwaliny pod prawosławie ogól- 
nosłowiańskie. Misja ta potrafiła przyswoić sobie najlepsze wartości 
antycznej kultury bizantyjskiej i wartości te była w stanie połączyć z 
tradycjami uczoności zachodniej. Dzięki temu prawosławie awansowa
ło do roli integralnej części składowej rodzącej się wówczas ogólnoeu
ropejskiej cywilizacji i kultury chrześcijańskiej.

Przy pozytywnej ocenie wspomnianej drogi rozwoju nie można ab
strahować od tego, że na nowo powstałym Kościele słowiańskim bardzo 
dotkliwie odbiło się zerwanie jedności między chrześcijaństwem na 
Wschodzie i na Zachodzie. Odbiło się ono nie tylko na życiu umysło
wym, lecz także miało wpływ na stan stosunków międzykościelnych w 
ogóle. W wyniku licznych konfliktów politycznych do jakich doszło po 
podziale, stosunki te jeszcze bardziej się skomplikowały.
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Sprawy, do których powyżej bardzo ogólnie nawiązałem, można by 
zilustrować przez przywołanie bogatych materiałów historycznych. 
Ograniczę się tu jednak do rozpatrzenia jednego tylko aspektu tych 
spraw, aspektu, który pozostaje aktualny także dzisiaj i dotyczy bez
pośrednio zachowania pokoju i postępów w procesie wzajemnego zro
zumienia między narodami i państwami. W ostatnim dziesięcioleciu ten 
proces wzrostu porozumienia między narodami zespolił się ściśle z ru
chem na rzecz odprężenia między Wschodem a Zachodem. Współpraca 
ekumeniczna między Kościołami na Wschodzie i na Zachodzie zaczyna 
dziś wnosić do tego procesu odprężenia i porozumienia bardzo istotny 
wkład.

Dzisiejszy ruch ekumeniczny daje wyraz tradycyjnemu dążeniu 
chrześcijan do jedności wyznawców Chrystusa. Rosyjski Kościół Pra
wosławny — lub Patriarchat Moskiewski —  hołdował idei ekumenizmu 
od najdawniejszych czasów zanim jeszcze przybrała ona kształt ruchu 
międzynarodowego. Już w  pierwszych dziesięcioleciach swego istnienia 
Kościół nasz jak gdyby w  ramach jednej wielkiej rodziny jednoczył róż
ne plemiona i ludy zamieszkujące równiny wschodnioeuropejskie, ple
miona mówiące różnymi językami i należące do rozmaitych, historycznie 
i kulturowo bardzo zróżnicowanych narodowości. Można więc powie
dzieć, że Rosyjski Kościół Prawosławny wypełniał praktycznie słowa 
św. Apostoła Pawła o tym, że w  Chrystusie nie ma miejsca na podziały 
wedle kryteriów rasy i narodowości (Rz 10,12). Misyjna działalność Ko
ścioła rosyjskiego skierowała się przede wszystkim ku Wschodowi — ku 
bezkresnym terenom Syberii, ku Azji i także ku kontynentowi północ
noamerykańskiemu. W  swoich poczynaniach misyjnych Kościół nasz 
zawsze przestrzegał zasady szanowania wartości narodowych i kultu
rowych najróżniejszych nawracanych ludów; wraz z przyjęciem chrze
ścijaństwa ludy te wkraczały ria wyższy poziom oświecone światłem 
chrześcijaństwa, stawały się one równoprawnymi członkami wspólnoty 
kościelnej. Wystarczy w  tym kontekście przypomnieć o misjach w X III i 
XIV wieku chrystianizujących plemię Zyrianów i kraj Korni na północy 
Syberii, o apostołach Alaski i Ameryki Północnej w wieku X IX  i o mis
jonarzach na Kamczatce w wieku XX, a zaraz jasno zdamy sobie spra
wę z wysokiej rangi chrześcijańskiej i w  ogóle wielkiego historycznego i 
kulturowego znaczenia akcji misyjnej prowadzonej przez Rosyjski Koś
ciół Prawosławny. Rosyjscy zwiastuni Ewangelii nie ograniczyli się do 
przyniesienia przez siebie nawracanym ludom prawd moralnych i reli
gijnych. Nawracane plemiona i ludy uzyskiwały także zalążki rodzime
go piśmiennictwa i rodzimego języka literackiego. Zaznajamiali te 
szczepy i ludy z podstawami kultury chrześcijańskiej i europejskiej i to 
w odniesieniu do życia zarówno osobistego, jak też publicznego i społe
cznego. Bronili miejscowej natury i jej skarbów przed tymi, którzy 
chcieli je niszczyć. Ponadto w przypadku konfrontacji politycznych mi
sjonarze rosyjscy robili wszystko, co w ich mocy, by zapobiec wciągnię
ciu nowo powstałej wspólnoty chrześcijańskiej w konflikt wojskowy 
mogący na nią ściągnąć wyniszczenie fizyczne bądź moralne. Przykła
dów na to dostarcza misyjna działalność świętego metropolity Innocen
tego (j-1879) i świętego Mikołaja Kasatkina (fl912).

Rosyjski Kościół Prawosławny, jako Kościół wielkiego i potężnego 
narodu zamieszkującego bezkresne terytoria, zajął zaraz po swoich na
rodzinach ważne miejsce w rodzinie ludów słowiańskich i wśród innych 
prawosławnych Kościołów Wschodu. Wewnątrz kraju Kościół rosyjski
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stanowił jedyną siłę moralną będącą w stanie powściągać zażartą ry
walizację między poszczególnymi książętami lokalnymi. Przez dwieście 
lat, podczas których Ruś pozostawała pod jarzmem Tatarów, Kościół 
okazał się zdolny do podtrzymywania narodu. I mimo ciężkiego położe
nia, w jakim znalazł się on po wieku XV, stanowił moralną i materialną 
ostoję osłabionych Kościołów prawosławnego Wschodu i Półwyspu 
Bałkańskiego...

W Moskwie, Kijowie i gdzie indziej nigdy nie brakło wielkich, wie
lonarodowościowych wspólnot innych wyznań. Na długo przed refor
mami Piotra I tzw. „osiedle niemieckie” (Słoboda) stało się integralną 
częścią miasta Moskwy. A  wśród świętych czczonych przez Rosyjski 
Kościół Prawosławny są też tacy, którzy przybyli z innych krajów i re
prezentowali inne tradycje i inne języki — na przykład św. Mojżesz 
Ugrin, wojownik Merkuriusz ze Smoleńska i wielu innych. Wielka goś
cinność rosyjska — w parze ze zdecydowanym przeciwstawianiem się 
wszelkim wpływom nieprawosławnym — doprowadziła do powstania 
pewnej szczególnej i typowo rosyjskiej formy tolerancji religijnej. Tole
rancja ta opierała się na okazywaniu życzliwości każdemu przybyszo
wi, niezależnie od wyznawanej przez niego wiary, a szczególnie tym, 
którzy potrzebowali pomocy i współczucia. W XVII wieku w  łonie Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego doszło do ciężkiego i tragicznego ro
złamu ze staroobrzędowcami, rozłamu, którego do dzisiaj nie przezwy
ciężono całkowicie. Wszakże wypada podkreślić, że Kościół nasz nigdy 
nie prowadził wojen religijnych — ani na terenie własnego kraju, ani na 
zewnątrz. Wierni Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zawsze stawali 
jednak — podobnie jak chrześcijanie żyjący w innych krajach — do 
walki w  obronie ojczyzny, ilekroć zaczynało grozić narodowi niebezpie
czeństwo.

Nowa odpowiedzialność ekumeniczna

W dziejach Kościoła Starego i Nowego Świata wiek X IX  oznaczał 
narodziny międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Rosyjski Kościół 
Prawosławny był przygotowany na ten nowy kierunek rozwoju poprzez 
swoje liczne, po całym świecie rozsiane placówki i ośrodki duszpaster
skie. Rozpoczął on dialog ekumeniczny z Kościołem Anglikańskim i Ko
ściołem Starokatolickim. W oparciu o porozumienie i współżycie, które 
potrafił osiągnąć w granicach własnego kraju, rozpoczął on owocny, 
codzienny niejako dialog z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim i in
nymi wyznaniami chrześcijańskimi. Na przełomie X IX  i X X  wieku w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki doszło do założenia „Związku bojow
ników o jedność chrześcijan” . Jego twórcą był arcybiskup i późniejszy 
patriarcha moskiewski Tichon. Dialog teologiczny ze starokatolikami i 
anglikanami i praktyka wzajemnej wymiany delegacji kościelnych były 
punktem wyjścia dla procesu, który później w ramach ruchu ekumeni
cznego stał się motywem przewodnim działalności Komisji „Wiara i 
Ustrój” (Faith and Order). Wybuch pierwszej wojny światowej i zni
szczenia jakie pociągnęła ona za sobą, w poważnym stopniu zahamowały 
proces ekumenicznego zbliżenia w Starym i Nowym Świecie. Mimo 
wszystko jednak bliskie sobie narody Europy i Stanów Zjednoczonych 
Ameryki potrafiły na nowo ożywić ideę ekumeniczną w okresie powo-* 
jennym. Gdy chodzi o sprawy doktrynalne, istotny wkład do rozwoju 
ekumenizmu wnieśli rosyjscy hierarchowie i teolodzy z różnych powo
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dów żyjący poza granicami Rosji. O tzw. Paryskiej Szkole Teologicznej 
bez popadania w jakąkolwiek przesadę można powiedzieć, że w sposób 
decydujący przyczyniła się do rozwoju dialogu międzywyznaniowego.

Druga wojna światowa (1939— 1945) pociągnęła za sobą przyhamo
wanie ruchu ekumenicznego, nie powstrzymała go jednak całkowicie. 
Wraz z całym swym narodem wierni Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego przelewali krew na frontach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a na ty
łach tych frontów następowała niezwykła mobilizacja sił. Kościół ro
syjski poprzez głoszone słowo pasterskie, posługę kapłańską i przykład 
praktyczny pozostawał w duchowym związku z całym światem chrze
ścijańskim, z narodami Europy walczącymi o wolność i prawo do życia, 
z Kościołami państw sojuszniczych. Już na jesieni 1943 roku, objąwszy 
moskiewską stolicę patriarszą, patriarcha Sergiusz przyjął przedstawi
cieli Kościoła Anglikańskiego z arcybiskupem Yorku idr. Cyrillem Gar- 
betem na czele, a w lutym 1945 roku, podczas toczącej się jeszcze woj
ny, na odbywający się w  Moskwie Synod Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego przybyli goście reprezentujący liczne kraje i Kościoły. Okresy 
rządów patriarchy Aleksego, który na tym właśnie Synodzie otrzymał 
godność patriarszą i dziś szczęśliwie żyjącego patriarchy Pimena, z peł
ną słusznością uznać można za czas, w którym doszło do wzmożenia i 
zwielokrotnienia kontaktów ekumenicznych Kościoła rosyjskiego. 
Ograniczę się tu do przypomnienia wzajemnej wymiany delegacji, dia
logu teologicznego w  sprawach wiary, tradycji i odpowiedzialności 
chrześcijan we współczesnym świecie oraz współpracy w ramach orga
nizacji międzynarodowych i międzywyznaniowych. Wszystko to w  Pa
triarchacie Moskiewskim wchodzi dziś w  zakres j'ego normalnego życia 
kościelnego i niemożliwe byłoby szczegółowe wyliczenie w  krótkim 
sprawozdaniu wszystkich inicjatyw ekumenicznych podejmowanych 
przez Patriarchat. Śmiało można jednak zaryzykować twierdzenie, że 
Rosyjski Kościół Prawosławny stał się integralną i owocnie pracującą 
częścią światowej społeczności ekumenicznej.

Lata drugiej wojny światowej okazały się czasem próby ogniowej, 
która całemu światu wykazała wielką moralną siłę Kościoła rosyjskie
go. Doniosłość posługi pełnionej wewnątrz kraju i powojenna aktyw
ność międzynarodowa naszego Kościoła walnie przyczyniła się do umo
cnienia jego pozycji w ruchu na rzecz pokoju. W latach wojny Kościół 
rosyjski wykorzystał dawne doświadczenie orędzi pasterskich, orędzia 
wojenne wzywały wszystkie zdrowe siły narodu do stawienia czoła de
monowi niemieckiego faszyzmu, do walki z mocami niosącymi zniszcze
nie i niewolę. W latach powojennych do tych swoich wiernych, którym 
dane było przeżyć radość zwycięstwa, znów zwrócił się Kościół z paste
rskim posłaniem, tym razem posłaniem o niebezpieczeństwie odradza
jącego się militaryzmu i nowych zagrożeniach dla sprawy pokoju i ży
cia.

Już w 1948 roku, w związku z obchodami jubileuszu pięćsetlecia 
autokefalii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, tego rodzaju słowo 
skierowano do przywódców i przedstawicieli autokefalicznych Kościo
łów prawosławnych. Znalazło się tam wezwanie do wszystkich ludów, 
by przystąpiły do mobilizowania wszelkich swych sił na rzecz zacho
wania i umocnienia pokoju. A  w maju 1952 roku, po raz pierwszy w hi
storii, w prastarej Ławrze Św. Trójcy i Św. Sergiusza zebrali się przed
stawiciele wszystkich religii, by wspólnie przedyskutować sprawę obrony 
pokoju.
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W późniejszych latach Kościół rosyjski nadal rozwijał tę pokojową 
inicjatywę. Doprowadziło to do powstania nowych organizacji między
wyznaniowych, międzyreligijnych i międzynarodowych jak również do 
odbycia szeregu konferencji, sympozjów i kongresów. Uczestnikami 
wszystkich tych imprez byli ludzie wyznający różne religie — a także 
nie przyznający się do żadnej religii — wszyscy ci-, którzy pragnęli się 
zająć sprawą pokoju...

Tak w „wielkich” jak i w „małych” stosunkach międzynarodowych 
i międzykościelnych dominuje dziś duch pokoju, przepojone nim były 
konferencje w  Helsinkach i Genewie. Powszechną popularność zyskały 
wyrażenia „duch Helsinek” i „duch Genewy” . Analogicznie do tego w 
roku 1981 wyłoniło się pojęcie „ducha Wołokołamska” , użyte na ozna
czenie dobrego ducha ożywiającego publicystów Wschodu i Zachodu w 
ich dążeniu do służenia sprawie pokoju. W tym kontekście pozwolę so
bie odwołać się do Listu Apostoła Pawła do Rzymian (8,11— 15), w któ
rym powiedziano, iż godność chrześcijanina polega na tym, że daje się 
on kierować „Duchem Bożym” : Wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi.

To właśnie kierowany tym Duchem Bożym wstępuje Rosyjski Koś
ciół Prawosławny w  roku 1988 w  Drugie Tysiąclecie swej historii. Jest 
to duch braterskiego zrozumienia wobec świata, duch współpracy i 
wspólnego wyznania wiary jak również duch nadziei. Tchnienie tego 
Ducha Bożego wnosi Kościół rosyjski w społeczność ekumeniczną. I ten 
właśnie Duch Boży przybiera widomą postać w działaniach, jakie Ro
syjski Kościół Prawosławny podejmuje dla dobra całej ludzkości i na 
rzecz tego wszystkiego, co służy pokojowi na Ziemi.

Nasze wspólne zadania

Milenium chrześcijaństwa rosyjskiego nie jest bynajmniej jakimś 
abstrakcyjnym pojęciem historycznym. I obchody tego Milenium nie 
ograniczają się wyłącznie do opisu i przybliżenia dzisiejszym ludziom 
starodawnych obyczajów chrześcijańskich w naszym kraju. Tysiąclecie 
Chrztu Rusi ma być wydarzeniem pełnym życia, wydarzeniem dowo
dzącym, iż Rosyjski Kościół Prawosławny zdał dobrze egzamin w dzie
dzinie wiary i służby. Jedna z komisji przy Świętym Synodzie Kościoła 
rosyjskiego pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Patriarchy Mos
kwy i całej Rusi Pimena przygotowuje program uroczystości milenij
nych. Składa się nań cały szereg najróżniejszych imprez kościelnych, w 
których jako uczestnicy, bądź świadkowie, mają wziąć udział miliony 
ludzi. Jednakże nie te szczególne, stosunkowo krótkie uroczystości oko
licznościowe stanowić będą właściwy wyraz naszego jubileuszu. Praw
dziwym jego przejawem ma być nasze codzienne życie w rozlicznych 
kościołach i chrześcijańskich domach rodzinnych naszego kraju, życie 
milionów dusz pełniących codzienną świętą i zbawczą służbę i czynnie 
służących swym bliźnim w ramach nowoczesnego społeczeństwa. Nasze 
świadectwo to nie tylko świadectwo wiary, lecz także świadectwo miło
ści, która wedle słów Apostoła Pawła jest w stanie „ w s z y s t k o  zno
sić” (1 Kor 13, 4—7).

Przewidywane świętowanie Tysiąclecia Chrztu Rusi skupia na so
bie wielką uwagę międzynarodowych kół kościelnych. Do wzmożenia 
tego zainteresowania przyczyniają się także środki masowego przekazu 
oraz przedstawiciele nauki i sztuki... Niniejszym pragnę wyrazić swoją
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wdzięczność wszystkim, którzy naszemu Tysiącleciu okazują życzliwe 
zainteresowanie. Instytut Wydawniczy Patriarchatu Moskiewskiego, 
którym kieruję, gotów jest do pozytywnej współpracy. Oferta moja 
obejmuje zarówno sferę publicystyki i informacji, jak i dziedzinę badań 
naukowych w ścisłym tego słowa znaczeniu (pracuje nad nimi osobny 
oddział naszego Instytutu). Nasz Instytut Wydawniczy gotowy jest tak
że do rozwijania braterskich i przyjacielskich kontaktów z pragnącymi 
obecnie przybywać do naszego kraju pielgrzymami i turystami. Czas, 
jaki jeszcze pozostaje do jubileuszu w roku 1988, można już mierzyć na 
tygodnie i dni. Plany okolicznościowych uroczystości jubileuszowych z 
dnia na dzień stają się dokładniejsze i konkretniejsze. Towarzysząca 
naszemu tysiącleciu uwaga szerokiej opinii publicznej daje się wyjaśnić 
tym, że jubileusz Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego otwiera nowe 
możliwości kontaktów między chrześcijaninami wszystkich krajów, 
wszystkich narodów i wszystkich wyznań. Zbliżający się jubileusz jest 
czymś, co winno się stać i na pewno się stanie jakby ogniwem w proce
sie zbliżenia chrześcijan, bez względu na ich przynależność wyznanio
wą, i w  ogóle ludzi z różnych części świata, a przede wszystkim z nasze
go kontynentu europejskiego. W  ten sposób jubileusz ten winien ode
grać, i z pewnością odegra rolę kamienia milowego na drodze do odprę
żenia i pokoju: pokoju bez oręża i bez wojen, pokoju, o który Kościół 
modli się z nadzieją do Boga i ku któremu kierują się nadzieje całej lu
dzkości.

Tłum.: Andrzej Kempfi
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M ILLENNIUM  OF THE BAPTISM OF RUSSIA IN  THE CONTEXT OF ECUMENICAL
COOPERATION

(summary)

Metropolitan Pitirim from Volokolamsk, one of the most outstanding representatives 
of the Russian Orthodox Church, is the head of the Publishing House of the Moscow Pa
triarchate. The published text was a paper delivered at the Evangelical Academy at Tut
zing (West Germany).

The jubilee of the Russian Orthodox Church — the Millennium of the Baptism of Russia 
— is treated by the entire Christian ecumenical community as a fact of special significance. 
This anniversary draws on the tradition of centuries long co-existence o f peoples united by 
common Christian and European culture. At the same time, it is an event of great importan
ce for the present process of rapprochement and understanding among nations.

The millennium of Russian Christianity is by no means an abstract historical notion, 
and the celebrations of this millennium are not restricted exlusively to the description 
and bringing closer to contemporary people of ancient Christian rites in this country. The 
Millennium of the Baptism of Russia is to be a live event proving that the Russian Ortho
dox Church passed the test in the field of the faith and the serice  with honours.

The approaching jubilee is something that should and will undoubtedly become as if 
a link in the process of rapprochement of Christians regardless of their denomination and 
in general people from various parts of the world, first of all from our European conti
nent. In this way this jubilee should play a role of the milestone on the road towards de
tente and peace: peace without weapons and without wars, peace for which the Church 
prays hopefully to God and towards which the hopes of the whole mąnkind are directed.

DAS M ILLENIUM  DER TAUFE RUSSLANDS IM KONTEXT DER ÖKUMENISCHEN
ZUSAMMENARBEIT
(Zusammenfassung)

Erzbischof Pitirim von Wolokolamsk, eine wohlbekannte Persönlichkeit der Russi
schen Orthodoxen Kirche, leitet den Verlag des Moskauer Patriarchats. Der von uns pu
blizierte Text war ursprünglich ein Vortrag, den Pitirim in der Evangelischen Akademie 
Tutzing, BRD, gehalten hat.

Das Jubiläum der Russischen Orthodoxen Kirche — das Millenium der Taufe Russ
lands — wird von der christlichen Oekumene als Ereignis von besonderer Bedeutung 
beurteilt. Es schliesst an den jahrhundertelangen historischen Prozess des Zusammenlebens 
der Völker in der christlichen europäischen Kultur an. Zugleich ist es ein aktuelles Ereig
nis im gegenwärtigen Prozess der Verständigung unter den Völkern.

Das Millenium der Taufe Russlands ist kein abstraktes historisches Datum. Das Fe
iern dieses Milleniums ist auch nicht nur die Beschreibung und lebendige Darstellung der 
alten christlichen Bräuche in unserem Land. Die Feier des Milleniums der Taufe Russ
lands ist vielmehr das Leben selbst — geprüft durch die Zeit; es ist das Bekenntnis des 
Glaubens und des Dienstes der Russischen Orthodoxen Kirche.

Das bevorstehende Jubiläum soll und wird neue Möglichkeiten eröffnen im Prozess 
der kirchlichen, der christlichen und auch der universalen Gemeinschaft der Menschen in 
den verschiedenen Kontinenten und vor allem in den Ländern des europäischen Konti
nents. So soll und wird das Jubiläum einen wichtigen Markstein darstellen auf dem Weg 
zur Entspannung und zum Frieden — einem Frieden ohne Waffen und Kriege, einem 
Frieden, für den die Kirche mit Hoffnung zu Gott betet und auf den die Hoffnungen der 
ganzen Menschheit gerichtet sind.
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INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI 
W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA MAŁŻEŃSTW 

O RÓŻNEJ PRZYNALEŻNOŚCI KOŚCIELNEJ

Małżeństwa mieszane są, jak wiadomo, jednym z punktów zapalnych w stosunkach 
między Kościołami mniejszościowymi a Kościołem Rzymskokatolickim, wspominał o tym 
m.in. ostatnio prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Adam Kuczma w przemówieniu 
wygłoszonym podczas spotkania ekumenicznego z papieżem Janem Pawłem II. W  ciągu 
ostatnich 5 lat Episkopat Polski wydał dwukrotnie „Instrukcję” w sprawie opieki dusz
pasterskiej nad małżeństwami i rodzinami o różnej przynależności kościelnej.

Poprzednia „Instrukcja” (jej tekst zamieściliśmy w drugim numerze „SiDE” z 1983 r.) 
uzyskała oficjalną aprobatę Episkopatu Polski w dn. 2 grudnia 1982 r. na 189 Konferencji 
Plenarnej. Nowością w procesie powstawania tamtego tekstu było to, że jego projekt był 
konsultowany na forum Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu. Wówczas też strona rzymskokatolicka przy redagowaniu 
ostatecznego tekstu „Instrukcji” uwzględniła niektóre uwagi zgłoszone przez przedstawi
cieli Kościołów członkowskich PRE.

Wejście w  życie z dniem 27 listopada 1983 r. nowego „Kodeksu Prawa Kanoniczne
go” spowodowało, iż zaszła konieczność znowelizowania tekstu „Instrukcji”. Dodajmy, iż 
nowy KPK nie wprowadza jakichś istotnych zmian w dotychczasowe prawodawstwo koś
cielne odnoszące się do małżeństw mieszanych. Obecny dokument, którego tekst publiku
jemy poniżej, został zatwierdzony przez biskupów zgromadzonych w dniu 11 marca 1987 
na 219 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. W  swej strukturze i treści niewiele różni 
się on od „Instrukcji” obowiązującej dotychczas. Wydaje się natomiast, że wprowadzone 
zmiany stanowią pewien krok wstecz w stosunku do „Instrukcji” sprzed 5 lat, w  której 
uwidoczniła się tendencja zmierzająca ku złagodzeniu stanowiska Kościoła Rzymskoka
tolickiego wobec małżeństw mieszanych. Wprawdzie oba te dokumenty zakładają jedno
znacznie nierówność praw małżonka katolickiego i niekatolickiego, to jednak obecna 
„Instrukcja” wprowadza dodatkowe utrudnienia dla osób pragnących zawrzeć tzw. mał
żeństwo mieszane. Dla przykładu porównajmy jeden istotny fragment w obu tych doku
mentach.

W  „Instrukcji” z r. 1982 w punkcie 6 d czytamy: Jeśli strona niekatolicka pragnie po
zostać w swojej wierze i  chce zawrzeć związek małżeński w Kościele katolickim , należy: 
... przyjąć od strony katolickiej złożone na piśmie, za wiedzą strony niekatolickiej, przy
rzeczenie, że dołoży wszelkich starań w miarę sił i  możliwości, by wszystkie dzieci były 
ochrzczone i  wychowane po katolicku; gdyby strona niekatolicka nie chciała przyjąć do 
wiadomości przyrzeczenia strony katolickiej i  oświadczyła, że nie dopuści do realizacji 
tych zobowiązań, duszpasterz powinien zwrócić się w tej sprawie do kurii diecezjalnej.

Analogiczny ustęp w najnowszej „Instrukcji” brzmi tak: przyjąć od strony katolic
k iej złożone na piśm ie w trzech egzemplarzach oświadczenie, że uczyni wszystko, aby od
sunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary oraz szczere przyrzeczenie,.że uczyni 
wszystko, co w je j mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i  wychowane w Kościele 
katolickim , następnie powiadomić drugą stronę o oświadczeniu i  przyrzeczeniu
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złożonym przez stronę katolicką; potem pouczyć obie strony o celach i  istotnych przymio
tach małżeństwa (kam 1125 K PK ); jeden egzemplarz przesłać Ordynariuszowi, drugi za
chować w parafii, a trzeci wręczyć stronom; gdyby strona katolicka nie chciała złożyć 
wymaganych oświadczeń i  przyrzeczeń, sprawy należy zaniechać; w przypadku, gdy stro
na niekatolicka nie akceptuje oświadczenia i  przyrzeczenia strony katolickiej, a wręcz 
stwierdza, że nie dopuści do ich realizacji, obydwie strony mają podjąć decyzję wspólną i  
dopiero wtedy, jeśli będzie potrzeba, duszpasterz zwróci się do ordynariusza.

Dokument poprzedni stwierdził wprawdzie, że w przypadku chrztu dziecka z małże
ństwa mieszanego chrzestnymi z zasady powinni być katolicy, lecz w innym miejscu do
dawał, że jeden z dwojga chrzestnych może być wyznania prawosławnego. Natomiast 
nowa „Instrukcja” mówi jednoznacznie: Chrzestnymi mogą być tylko katolicy. Osoba 
niekatolicka może być tylko świadkiem chrztu, występując obok chrzestnego lub chrzestnej.

Obecna „Instrukcja”, jak zaznaczono we wstępie, wydana została w trosce o dobro 
rodziny i pomyślny rozwój współżycia między chrześcijańskimi wyznaniami w naszym 
kraju. Można mieć chyba uzasadnione wątpliwości czy opublikowanie jej w takiej formie 
pozwoli spełnić „Instrukcji” to zadanie. W  każdym bądź razie nie jest to dokument jakie
go oczekiwałyby Kościoły mniejszościowe w Polsce.

Redakcja

* * *

/ Episkopat Polski, kierując się troską o dobro rodziny i pomyślny 
rozwój współżycia między chrześcijańskimi wyznaniami w naszym kra
ju, wydaje niniejszą Instrukcję w sprawie opieki duszpasterskiej nad 
małżeństwami i rodzinami o różnej przynależności kościelnej. Instru
kcja dotyczy duszpasterstwa małżeństw i rodzin, w których spotykają 
się dwa różne wyznania chrześcijańskie („mixta religio” ). Natomiast w 
stosunku do małżeństw i rodzin, gdzie spotykają się wyznanie katolic
kie z religią niechrześcijańską („disparitas cultus” ), niniejsze dyrekty
wy mają odniesienie tylko na zasadzie analogii.

Wskazaniami Instrukcji winni kierować się duszpasterze zarówno 
w załatwianiu spraw związanych z zawarciem małżeństwa o różnej 
przynależności kościelnej, jak i w sprawowaniu stałego duszpasterstwa 
nad takimi małżeństwami i rodzinami.

I. Potrzeba duszpasterskiej opieki nad małżeństwami 
o różnej przynależności kościelnej

Potrzeba specjalnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin o różnej 
przynależności kościelnej wystąpiła szczególnie w naszych czasach. 
Przemiany we współczesnym świecie (migracja ludności, kontakty mię
dzynarodowe, urbanizacja) oraz niekiedy słabe uświadomienie religijne 
spowodowały wzrost liczby małżeństw o różnej przynależności kościel
nej. Przy tym na tle dążeń do jedności w dzisiejszym chrześcijaństwie 
wystąpiły wyraźniej zarówno niebezpieczeństwa i napięcia, które stwa
rza różnica wyznania w małżeństwie, jak i możliwość współpracy mał
żeństw o różnej przynależności kościelnej w dziele zbliżenia wyznań.

Z jednej strony widoczne są zagrożenia i niebezpieczeństwa dla sa
mych partnerö'sy i ich związku, a w konsekwencji dla społeczności koś
cielnych i pomyślnego współżycia wyznań. Przez brak pełnej jedności



INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI 35

wiary bywa zagrożona wierność małżonków względem własnego Koś
cioła. Rozdźwięk w wierze może również prowadzić do zagrożenia 
wspólnoty życia małżeńskiego. Niejednolitość wyznania utrudnia wre
szcie religijne wychowanie dzieci i rozwój autentycznej religijności w 
rodzinie.

Z drugiej strony harmonijnie żyjące małżeństwa i rodziny niejed
nolite wyznaniowo mogą i powinny się stać w dzisiejszym klimacie 
ekumenicznym płaszczyzną, na której będą przezwyciężone podziały. 
W atmosferze rodzinnej miłości łatwiej można osiągnąć poznanie od
miennych tradycji religijnych oraz obopólnie wzbogacać się autentycz
nymi wartościami religijnymi. Małżeństwa i rodziny o różnej przynale
żności kościelnej mogą się stać przykładem zgodnego dawania świade
ctwa Ewangelii.

Powyższe względy skłaniają do otoczenia specjalną opieką duszpa
sterską małżeństw i rodzin o różnej przynależności kościelnej.

't
II. Podstawy kościelno-prawne duszpasterstwa małżeństw o różnej

przynależności kościelnej

Niniejsza Instrukcja opiera się na przepisach prawnych Kościoła 
katolickiego podanych w dekrecie II Soboru Watykańskiego O Ekume
nizmie „Unitatis redintegratio” , w deklaracji tegoż Soboru „O wolności 
religijnej” „Dignitatis humanae” i w  późniejszych dokumentach: w  de
krecie św. Kongregacji dla Kościoła Wschodniego „Crescens matrimo
niorum” z dnia 22I I 1967 r., a także w Kodeksie Prawa Kanonicznego, 
w szczególności w  kanonach 1124— 1129.

Ze względu na niebezpieczeństwa i trudności związane z małżeń
stwami o różnej przynależności kościelnej Kościół katolicki odradza ich 
zawierania. Ponieważ jednak wierni domagają się nieraz zawarcia ta
kiego małżeństwa, Kościół określił bliżej w  w podanych wyżej doku
mentach sytuację prawną małżeństw o różnej przynależności kościelnej 
oraz sformułował ogólne wytyczne duszpasterskie odnoszące się do ich 
przygotowania i zawierania.

Przepisy Instrukcji należy stosować w łączności z normami podanymi 
w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli Instrukcja określa w nowy 
sposób jakiś przepis, jest to w niej wyraźnie zaznaczone. Ponieważ Instru
kcja nie rozwiązuje wszystkich szczegółowych kwestii, głównie z powodu 
braku jeszcze wspólnych uzgodnień z innymi Kościołami, duszpasterze 
winni zwracać się w  trudniejszych wypadkach do swojej Kurii.

ILI. Zasady ogólne duszpasterstwa małżeństw 
o różnej przynależności kościelnej

1. Troską duszpasterską należy otoczyć samych małżonków i ich 
dzieci, a także rodziny obojga małżonków (rodziców, krewnych).

2. Duszpasterstwo małżeństw i rodzin o różnej przynależności koś
cielnej przewiduje opiekę indywidualną nad poszczególnymi rodzina
mi, a także formę oddziaływania zespołowego.

3. Duszpasterstwo winno być prowadzone w duchu ekumenicznym, 
z podkreśleniem tego, co łączy, poza wszelką polemiką; jednocześnie 
atoli należy się wystrzegać sztucznego zacierania różnic.
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4. Duszpasterze powinni znać zasady wiary strony niekatolickiej 
oraz obowiązujące ją przepisy prawne i liturgiczne.

5. Wynikające na tle religijnych przekonań konflikty należy roz
wiązywać w  duchu szczerości i miłości.

6. Owocne duszpasterzowanie nad rodzinami o różnej przynależno
ści kościelnej wymaga harmonijnej współpracy duszpasterzy obu wyz
nań. Pożądane jest, by formy i zakres wspólnego duszpasterzowania zo
stały uzgodnione między Kościołami. Kościół katolicki szanuje prawo 
również drugiego Kościoła do roztaczania opieki duszpasterskiej nad 
małżeństwami o różnej przynależności kościelnej. Duszpasterze zaś ka
toliccy powinni być otwarci na współpracę w tym względzie. Mają chę
tnie przyjmować inicjatywy drugiej strony i sami winni szukać odpo
wiedniej płaszczyzny dla wspólnego działania; zwłaszcza w sytuacjach 
konfliktowych niekiedy byłaby pożądana interwencja obu stron.

7. Wszystkie poczynania duszpasterskie winny mieć na względzie 
dobro wiary, małżeństwa i rodziny. Muszą one nawiązywać do sakra
mentalnej jedności chrześcijańskiego małżeństwa i jego istnienia w 
nadprzyrodzonym życiu Ludu Bożego. Chrześcijańskie małżeństwo o 
różnej przynależności kościelnej jest także „domowym kościołem” , ko
mórką Mistycznego Ciała Chrystusa.

8. Duszpasterstwo rodzin niejednolitych wyznaniowo stanowi 
specjalną dziedzinę i dlatego na jego usługach stoją nie tyle zwykłe spo
soby duszpasterzowania (np. ambona), co raczej sposoby i środki spec
jalne, o których będzie mowa niżej.

IV. Wskazania dotyczące przygotowania do małżeństwa 
o różnej przynależności kościelnej.

1. Na wszystkich szczeblach katechizacji należy pouczyć, że katoli
cy zasadniczo powinni zawierać małżeństwa z wyznawcami własnego 
Kościoła; jednolitość bowiem wyznania służy dobru wiary, jedności 
małżeństwa i religijnemu wychowaniu dzieci. Na kursach przedmał
żeńskich, dniach skupienia dla narzeczonych itp. powinna być omawia
na problematyka małżeństwa o różnej przynależności kościelnej.

2. W sprawie wymagań prawnych związanych u uzyskaniem po
trzebnego zezwolenia lub dotyczących formy liturgicznej, zapisu czy 
ewentualnej konwalidacji małżeństwa, należy przestrzegać przepisów 
podanych w „Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawar
cia małżeństwa w Kościele Katolickim” . Poza tym duszpasterze winni 
się kierować na etapie przygotowania do małżeństwa niejednolitego 
wyznaniowo dyrektywami, które się tutaj podaje.

3. Zgłaszających się nupturientów o różnej przynależności kościel
nej trzeba pouczyć o jedności i nierozerwalności ważnie zawartego 
związku małżeńskiego (winna to uznać strona niekatolicka, nawet gdy
by w  jej wyznaniu był dopuszczalny rozwód), jak również o tym, że jed
ność wyznania w rodzinie jest ze wszech miar pożądana, gdyż jest fun
damentem pokoju i pełnej wspólnoty, podczas gdy z różnicy wyznania 
wynikają poważne trudności, zwłaszcza dla religijnego wychowania 
dzieci. Pouczenia te jednak mają być wolne od niewłaściwego prozeli
tyzmu i nie mogą naruszać zasady wolności sumienia w podejmowaniu 
decyzji przez nupturientów.

4. Gdy strona niekatolicka chce trwać przy swoim wyznaniu dusz
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pasterz potraktuje tę decyzję lojalnie. W wypadku zaś, gdy wyrazi pra
gnienie przyjęcia wyznania katolickiego, należy dokładnie zbadać, czy 
ta decyzja jest dojrzała i czy została podjęta z pobudek religijnych. Tyl
ko wtedy można rozpocząć przygotowania związane z przyjęciem do 
pełnej jedności z Kościołem katolickim. Z zasady czas tego przygoto
wania winien trwać dłużej'niż trzy miesiące.

5. Jeśli zawarcie związku małżeńskiego zbiega się z przyjęciem do 
pełnej jedności kościelnej, należy:

a) pouczyć stronę niekatolicką, by się zwróciła do dotychczasowego 
duszpasterza i poprosiła o potrzebne dokumenty (metryka chrztu i 
świadectwa wolnego stanu); w wypadku niemożliwości otrzymania 
tych dokumentów należy je sporządzić na podstawie zeznania zaprzy
siężonych świadków; w razie wątpliwości co do ważności chrztu strony 
niekatolickiej duszpasterz zwróci się do swej Kurii;

b) żądać od obu stron świadectwa ukończenia kursu przedmałżeń
skiego, względnie przeprowadzić taki kurs, zakończony sprawdzają
cym egzaminem;

c) przyjąć stronę niekatolicką do pełnej jedności kościelnej według 
nowej, skróconej formuły wyznania wiary (formuła w załączeniu);

d) po wygłoszeniu zapowiedzi (w Kościele katolickim) pobłogosła
wić związek małżeński w  zwykły sposób.

6. Jeśli strona niekatolicka pragnie pozostać w  swojej wierze i chce 
zawrzeć związek małżeński w Kościele katolickim, należy:

a) pouczyć stronę niekatolicką o obowiązku niezwłocznego zgłosze
nia do swego duszpasterza w  celu załatwienia wymagań prawnych jej 
Kościoła i uzyskania potrzebnych dokumentów (jak wyżej p. 5a);

b) zażądać od strony katolickiej świadectwa ukończenia kursu 
przedmałżeńskiego, od strony niekatolickiej ewentualnego uzupełnie
nia wymaganej wiedzy w  zakresie małżeństwa i rodziny;

c) przyjąć od strony katolickiej złożone na piśmie w trzech egzem
plarzach oświadczenie, że uczyni wszystko, aby odsunąć od siebie nie
bezpieczeństwo utraty wiary oraz szczere przyrzeczenie, że uczyni 
wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wy
chowane w Kościele katolickim, następnie powiadomić drugą stronę o 
oświadczeniu i przyrzeczeniu złożonym przez stronę katolicką; potem 
pouczyć obie strony o celach i istotnych przymiotach małżeństwa (kan. 
1125 KPK); jeden egzemplarz przesłać ordynariuszowi, drugi zachować 
w parafii, a trzeci wręczyć stronom; gdyby strona katolicka nie chciała 
złożyć wymaganych oświadczeń i przyrzeczeń, sprawy należy zanie
chać; w przypadku, gdy strona niekatolicka nie akceptuje oświadczenia 
i przyrzeczenia strony katolickiej ą wręcz stwierdza, że nie dopuści do 
ich realizacji, obydwie strony mają podjąć decyzję wspólną i dopiero 
wtedy, jeśli będzie potrzeba, duszpasterz zwróci się do ordynariusza;

d) przypomnieć obu stronom o obowiązku przestrzegania zasad 
etyki małżeńskiej, wynikającej z prawa naturalnego (w zagadnieniu 
antykoncepcji, przerywania ciąży, rozwodu);

e) skierować w imieniu narzeczonych do ordynariusza prośbę o ze
zwolenie na zawarcie małżeństwa (kan. 1124 KPK);

f) po otrzymaniu od ordynariusza zezwolenia pobłogosławić zwią
zek małżeński; jeśli druga strona jest wyznania prawosławnego, ślub 
może się odbyć podczas Mszy św. i oboje nupturienci o ile są w stanie ła
ski uświęcającej mogą przystąpić do Komunii św. bez specjalnego zez
wolenia ordynariusza; jeśli druga strona należy do innego wyznania,
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konieczne jest pozwolenie ordynariusza, by ślub mógł się odbyć pod
czas Mszy św.; w  obrzędzie ślubnym małżeństwa o różnej przynależno
ści kościelnej dozwolony jest, bez specjalnego pozwolenia ordynariu
sza, udział duszpasterza' niekatolickiego, ograniczający się jednak do 
czytania Pisma Sw. i do ewentualnego przemówienia, jeśli duszpasterz 
katolicki uzna, że nie wywoła to zgorszenia parafian; zabronione jest, 
aby asystujący duchowny katolicki i niekatolicki stosowali równocześ
nie własny obrzęd i pytali o wyrażenie zgody strony; zabrania się rów
nież stosowania innego religijnego zawarcia tegoż małżeństwa w celu 
wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej (kan. 1127 § 3 KPK).

'  7. W wypadku gdy strona niekatolicka wyrazi stanowczą wolę za
warcia związku małżeńskiego w  swoim Kościele, a strona katolicka 
zgadza się, by ich ślub odbył się w  tamtym Kościele, to wtedy:

a) Duszpasterz przypomni stronie katolickiej, że obowiązuje ją za
chowanie kanonicznej formy małżeństwa i pouczy obie strony o ewen
tualnych konsekwencjach niezachowania tej formy (nieważność związ
ku lub jeśli ślub był zawarty w  Kościele prawosławnym — brak godzi- 
wości, komplikacje z chrztem dzieci, zagrożenie nierozerwalności mał
żeństwa);

b) jeśli strony będą trwać nadal przy swojej decyzji zawarcia mał
żeństwa w Kościele niekatolickim, duszpasterz pouczy stronę katolicką 
o obowiązku uzyskania za pośrednictwem własnego proboszcza, u or
dynariusza, zezwolenia na zawarcie małżeństwa mieszanego oraz dys
pensy od formy kanonicznej;

c) Duszpasterz przeprowadzi czynności związane z protokołem 
rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa 
przynajmniej ze stroną katolicką (jeśli strona niekatolicka nie wyraziła 
woli przybycia) i po odpowiednim przygotowaniu (kan. 1063— 1070) 
zwróci się do ordynariusza o zezwolenie na zawarcie małżeństwa mie
szanego oraz o dyspensę od zachowania kanonicznej formy zawarcia 
małżeństwa mieszanego (kan. 1127 § 2). Następnie duszpasterz wyda 
stronie katolickiej odpowiednie dokumenty dotyczące chrztu, bierzmo
wania, stanu wolnego, uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim wraz z 
odpisem dyspensy od formy kanonicznej zawarcia małżeństwa.

8. Jeśli katolik lub katoliczka zawrą związek małżeński w  innym 
Kościele bez uzyskania zezwolenia i dyspensy, duszpasterz będzie się 
starał pomóc im do naprawienia tego stanu rzeczy. W  wypadku zawar
cia takiego związku małżeńskiego w Kościele prawosławnym należy 
nakłonić stronę katolicką do naprawienia winy względem swego Koś
cioła w  sakramencie pokuty, zażądawszy uprzednio złożenia w  kance
larii parafialnej post factum oświadczenia i przyrzeczenia (jak wyżej IV 
p.6c.). Duszpasterz odnotuje też fakt ślubu w metryce chrztu, najlepiej 
na podstawie dokumentu wydanego przez proboszcza prawosławnego, 
a jeśli nie można tego uzyskać —  na podstawie zaprzysiężonego zezna
nia. W wypadku zaś zawarcia związku małżeńskiego w  innym Kościele 
duszpasterz pomoże stronie katolickiej do uzyskania u ordynariusza 
dekretu uważniającego małżeństwo.

9. Gdyby strona katolicka zdecydowała się wystąpić z Kościoła oraz 
pjzyjąć inne wyznanie i prosiła o potrzebne do zawarcia małżeństwa doku
menty, duszpasterz powinien je wydać. Jednak w  tym wypadku duszpasterz 
miałby ścisły obowiązek sumienia podjąć wszelkie stosowne wysiłki (pou
czenie, prośba, upomnienie), aby ją powstrzymać od tego kroku.
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10. Z zasady należy powiadomić drugi Kościół o zawarciu małżeń
stwa mieszanego o różnej przynależności kościelnej.

V. Wskazania dotyczące stałego duszpasterstwa małżeństw 
o różnej przynależności kościelnej

1. Pielęgnowanie wiary i wiedzy religijnej
Wzgląd na szczególną sytuację małżeństw o różnej przynależności 

kościelnej winien skłaniać duszpasterza do specjalnej troski o życie 
wiary i poziom wiedzy religijnej obu małżonków i ich dzieci:

a) Duszpasterze powinni być zorientowani co do postawy religijnej 
i poziomu życia moralnego obu stron;

b) Duszpasterze winni utwierdzać rodziców i dzieci w  postawie po
słuszeństwa nauce Chrystusa oraz wierności sumieniu, jednocześnie 
pomagając im do pogłębienia osobistej wiary.

c) Duszpasterze winni budzić u obu małżonków poczucie odpowie
dzialności za życie religijne całej rodziny.

d) Duszpasterze będą chętnie służyli pomocą w wyjaśnianiu pro
blemów religijnych, gdy małżonkowie okażą się nie dość kompetentni, 
a także wtedy, gdy będzie chodziło o należyte pouczenie dzieci w  rze
czach wiary lub o autentyczną prezentację własnej tradycji religijnej 
wobec drugiej strony.

e) Należy organizować dla małżeństw o różnej przynależności koś
cielnej pogadanki, które służyłyby poznaniu tradycji religijnej obu wy
znań. Łatwiej bowiem można uniknąć niebezpieczeństwa indyferentyz- 
mu przez należyte poznanie doktryn i tradycji niż trwanie w nieświado
mości.

f) Wskazane byłoby organizowanie wspólnot międzywyznaniowych 
dla wymiany doświadczenia i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu po
wstających problemów.

2. Kształcenie postaw moralnych
Szczególną troską duszpasterską musi być objęta również sprawa 

kształtowania postaw moralnych obu małżonków.
a) Należy budzić u małżonków przekonanie, że istotne znaczenie dla ich 

małżeńskiej wspólnoty ma, obok głębokiej i żarliwej wiary, dawane świade
ctwo na co dzień miłości. Uprzedzająca dobroć, pełna szlachetnej wyrozu
miałości, jest koniecznym elementem klimatu, w jakim powinno przebiegać 
współżycie rodziny o różnym wyznaniu jej członków.

b) Na ile to możliwe pożądane byłyby wspólne praktyki religijne 
jak np. wieczorna modlitwa. Szczególnie wspólne rozważanie Słowa 
Bożego mogłoby służyć lepszemu i zgodnemu jego rozumieniu.

c) W obchodzeniu świąt należy brać pod uwagę tradycję obu wyz
nań, odnosząc się ze szczerym szacunkiem do zwyczajów religijnych 
drugiego wyznania.

d) Kwestię rozbieżności terminów świąt (katolicyzm-prawosławie) 
należy rozwiązać w  ten sposób, by w życiu rodziny znajdowały wyraz 
również święta drugiego wyznania (życzenia, wspólny posiłek, zwolnie
nie z zajęć, powstrzymanie się od niektórych prac).

3. Więź z Kościołem współmałżonka
a) Duszpasterz powinien budzić u małżonka katolickiego zrozu
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mienie i życzliwość wobec zaangażowania się drugiej strony w sprawy i 
potrzeby jej Kościoła.

b) Strona katolicka powinna traktować wizytę duszpasterską du
chownego współmałżonka jako odwiedziny całej rodziny.

c) Podtrzymywaniu właściwych więzi z Kościołem drugiej strony może 
służyć między innymi wspólny udział małżonków i dzieci w nabożeństwach 
ekumenicznych, a w szczególnych wypadkach — w liturgii Kościoła współ
małżonka, zawsze jednak w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

d) W wyjątkowych wypadkach jeśli przez dłuższy czas strona kato
licka nie ma fizycznej lub moralnej możliwości udziału w niedzielnej 
Mszy św. w  świątyni katolickiej, a blisko znajduje się świątynia wyzna
nia współmałżonka, może wziąć udział w nabożeństwie liturgicznym w 
tej świątyni, po uprzednim jednak uzgodnieniu tego z własnym duszpa
sterzem (w wypadku Kościoła prawosławnego strona katolicka mogła
by również przyjąć Komunię św.).

4. Chrzest i wychowanie dzieci
a) Wychowanie jednego dziecka w jednym wyznaniu a drugiego w in

nym byłoby utrwaleniem podziału wyznaniowego w rodzinie; łatwo też mo
głoby się stać podłożem indyferentyzmu. Dlatego Kościół katolicki żąda od 
swych wiernych przyrzeczenia, że dołożą wszelkich starań, by wszystkie 
dzieci w ich małżeństwie były ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej.

b) W wypadku, gdyby strona niekatolicka nie respektowała zobo
wiązań strony katolickiej, strona katolicka powinna zrobić wszystko, 
co w jej mocy, by dobro wiary dziecka nie poniosło uszczerbku. Ewen
tualne spory w  tym względzie winny być traktowane przez Duszpaste
rzy z najwyższą delikatnością i miłością.

c) Przed chrztem dziecka rodzice i chrzestni muszą być szczególnie 
starannie przygotowani przez katechezę specjalnie im poświęconą.

d) Chrzestni winni być dobierani ze szczególną troską, ponieważ 
mogą im przypaść w udziale ważne zadania nie tylko w stosunku do 
dziecka, ale także wobec całej rodziny. Chrzestnymi mogą być tylko ka
tolicy. Osoba niekatolicka może być tylko świadkiem chrztu, występu
jąc obok chrzestnego lub chrzestnej (kan. 874 § 1 p. 3 i § 2 KPK).

e) Przekazywanie wiary dzieciom jest wspólnym obowiązkiem 
obojga rodziców. We wszystkich sprawach, gdzie zachodzi zasadnicza 
zgodność obu wyznań, rodzice będą kształtować wspólnie swoje dzieci. 
Zasada jednak współdziałania w religijnym wychowaniu dzieci wyma
ga, by małżonek, którego dzieci zostały ochrzczone w drugim Kościele i 
wychowane według zasad tamtego Kościoła, nie czuł się i w  tym wy
padku zwolniony od zadań wychowawczych. Jego wpływ wychowaw
czy będzie się wyrażał m.in. w przykładnym życiu według wiary oraz w 
pielęgnowaniu modlitwy rodzinnej.

5. Małżeństwa o różnej przynależności kościelnej w  służbie dążeń ekumenicznych
a) Harmonijne współżycie w rodzinach o różnej przynależności ko

ścielnej winno się stać wzorem dla chrześcijan w ich ekumenicznych 
dążeniach. Opieka zaś duszpasterska nad rodzinami o różnej przynale
żności kościelnej powinna być prowadzona tak, by służyła dalszym 
osiągnięciom na drodze do jedności.

b) Należy pomagać rodzinom o różnej przynależności kościelnej w 
radosnym odkrywaniu tego wszystkiego, co łączy Kościoły. W odniesie
niu zaś do elementów odmiennych trzeba ukazywać, że często są one
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względem siebie komplementarne i jako takie mogą pomagać do peł
niejszego odczytania prawdy objawionej.

c) Duszpasterze winni uwrażliwiać małżonków na wartości religij
no-moralne, które może ubogacić druga strona. Małżonkowie mogą ko
rzystać z formuł modlitewnych i pieśni drugiego wyznania, o ile nie 
wnoszą one różnic dogmatycznych.

d) Modlitwa o jedność chrześcijan ma być „wołaniem nieustan
nym” w codziennych wspólnych praktykach religijnych.

e) Rodziny o różnej przynależności kościelnej powinny wykazywać 
szczególną gorliwość w organizowaniu spotkań ekumenicznych w  Ty
godniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w Oktawie Ze
słania Ducha Świętego lub przy innych okazjach.

f) W  rodzinach o różnej przynależności kościelnej powinni wzra
stać chrześcijanie oddani sprawie jedności Kościoła.

Zakończenie

Instrukcja, służąc pomocą w  rozwiązywaniu konkretnych proble
mów, ma wprowadzić jednolitą praktykę duszpasterską w  stosunku do 
małżeństw i rodzin o różnej przynależności kościelnej w całym kraju.

Episkopat, kierując niniejszą Instrukcję do duszpasterzy katolic
kich, jednocześnie żywi nadzieję, że inne Kościoły chrześcijańskie w 
Polsce wydadzą dla swoich duszpasterzy analogiczne wskazania, po
dyktowane troską o dobro wiary i nasze rodziny.

Warszawa, dnia 11 marca 1987 r.

Instrukcja została przyjęta na 219 Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski (10— 11.03.1987 r.)

bp Alfons Nossol Józef Kardynał Glemp
Przewodniczący Prymas Polski
Komisji ds. Ekumenizmu Przewodniczący

Konferencji Episkopatu Polski

MISJA I EWANGELIZACJA. DEKLARACJA EKUMENICZNA 
DOKUMENT ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW (1982)

Uwagi wstępne

Prezentowany dokument jest owocem konsultacji przeprowadzonych z udziałem 
członków Komisji do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji, która od 1961 r. (New Del
hi) reprezentuje w  ramach Światowej Rady Kościołów (ŚRK) założenia programowe pro
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testanckiego ruchu misyjnego. Wzmiankowana Komisja posiada własny statut oraz swoi
ste prawa członkostwa, które nie/awsze pokrywają się z przynależnością do ŚRK. W  jej 
skład wchodzą organizacje misyjne, inicjatywne grupy misyjne, rady Kościołów, poje
dyncze Kościoły, a także przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, wśród nich de
legaci czterech zgromadzeń misyjnych. Od momentu integracji z ŚRK odbyły się trzy 
światowe konferencje misyjne: Meksyk (1963), Bangkok (1972— 73), Melbourne (1980).

Podczas redagowania ostatecznej wersji tekstu pojawiło się pytanie: Czy deklaracja 
ma być świadectwem ekumenicznym ludzi zaangażowanych misyjnie, czy też ma ona być 
wyrazem świadomości misyjnej ŚRK? Większością głosów zadecydowano ostatecznie, iż 
uchwalony tekst należy odczytać jako wiążącą wypowiedź Komitetu Naczelnego ŚRK w  
sprawie rozumienia ekumenicznej misji światowej.

Od strony merytorycznej istotne znaczenie posiada tu podstawowa teza, mówiąca o 
tym, że misja (posłanie) tworzy konstytutywny element natury Kościoła. Formułując myśl 
inaczej powiemy, iż —  zgodnie z deklaracją —  mówić dziś o Kościele znaczy mówić jed
nocześnie o jego posłaniu, które ma udział w dziele zbawczym Trójjedynego Boga, i które 
ma być kontynuacją posłannictwa Jezusa Chrystusa w świecie. Wszelkie zwiastowanie 
Kościoła, jego czyn liturgiczny, pomoc udzielana potrzebującym, opowiadanie się za 
sprawiedliwością społeczną, a także postawa chrześcijan wobec ludzi innych religii i ide
ologii —  wszystko to powinno służyć wypełnieniu mandatu posłannictwa. Świadomi 
rozprzestrzeniającego się „ateizmu braterstwa”, autorzy deklaracji kreślą teologię zaan
gażowania misyjnego i ekumenicznego Kościoła w  wymiarze soteriologicznym. U jej pod
staw ustawiono tajemnicę Krzyża, z której Kościół czerpie dla siebie i innych moc wyz
walającą i jednoczącą. Dlatego też sporo miejsca poświęca się w deklaracji zobowiązaniu 
chrześcijan do solidarnego łączenia się z tymi wszystkimi, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, rozumiejąc przez to i tych 
także, których się szykanuje z powodu wyznawanej przez nich wiary, co jest niesprawie
dliwością i z czysto ludzkiego punktu widzenia. Chrześcijanie są zobowiązani do praco
witego szukania dróg prawidłowego uczłowieczenia ludzkiego współżycia społecznego w  
obrębie historii dnia powszedniego. Poszukiwanie to jest możliwe tylko w dialogu ze 
światem, z przedstawicielami innych religii i ideologii, przy czym dialog winien zakładać 
najwyższy szacunek dla osoby, jej tożsamości religijnej, jej wolności i godności ludzkiej.

W  zaprezentowanej próbie zweryfikowania mocy i skuteczności ewangelizacji, czym 
w gruncie rzeczy jest niniejsza deklaracja, wyrażono również świadomość, iż skuteczność 
świadectwa Kościoła spoczywa ostatecznie w rękach Boga: Pan, który posyła swój naród 
po to, by przekraczać wszelkie granice, jest tym samym, który zapewnia nas: „Patrz, oto 
ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (nr 47).

Komisja do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji, uchwalając tę deklarację, dała 
wyraz własnemu rozumieniu pracy misyjnej i ewangelizacyjnej. Uczyniła to w formie za
proszenia skierowanego do Kościołów, by na nowo uświadomiły sobie misyjny wymiar 
swej działalności i wyprowadziły nieodzowne wnioski. Do podjęcia tego zaproszenia we
zwał wszystkie Kościoły członkowskie również Komitet Naczelny ŚRK.

I końcowa uwaga. Celem uzyskania pełniejszego pojęcia misji i ewangelizacji, nale
żałoby zestawić przedłożoną deklarację z treścią dokumentu, który powstał w wyniku 
konsultacji nt. misji, przeprowadzonej w Rzymie w dniach 12— 22 kwietnia 1982 r. pod 
auspicjami Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan. Wyniki tejże konsultacji przed
stawiono ŚRK w związku z przygotowaniami do szóstego Zgromadzenia Ogólnego ŚRK 
w Vancouver (1983). (Zob. Secretariat pour Funite des chretiens. „Service d’informa- 
tion”15:1982nr4/50(s.l47— 159).

Leonard Górka SVD
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T e k s t  d o k u m e n t u  

Wprowadzenie

Biblijna obietnica nowej ziemi i nowego nieba, gdzie panować bę
dzie pokój i sprawiedliwość (Ps 85.7— 13; Iz 32, 17— 18; 65, 17—25; Ap 
21, 1—2), dodaje otuchy naszemu chrześcijańskiemu działaniu w  histo
rii. Kontrast, jaki istnieje między tą wizją a współczesną rzeczywistoś
cią, ujawnia potworność ludzkiej winy i zła, które zostają wprowadzo
ne przez odrzucenie Bożej woli, wyzwalającej ludzkość. Grzech, który 
oddala ludzi od Boga, bliźnich i natury, jawi się zarówno w  indywidua
lnych, jak też i we wspólnotowych formach, zarówno w zniewoleniu lu
dzkiej woli, jak również w społecznych, politycznych i gospodarczych 
strukturach panowania i uzależnień.

Kościół posłany jest do świata po to, aby wzywać ludzi i narody 
całe do pokuty, by głosić przebaczenie grzechów, a także możliwość na
wrócenia się do Boga i bliźniego z pomocą Jezusa Chrystusa. To ewan
geliczne powołanie staje się dzisiaj ponownie bardzo naglącą potrzebą.

W świecie, w którym stale wzrasta liczba ludzi nie mających żadnej 
okazji, by poznać historię Jezusa — jakżeż nieodzowną sprawą jest rea
lizowanie na różne sposoby nakazu świadczenia, w jaki wyposażony 
został Kościół!

W świecie, w  którym większość tych, co nie znają Jezusa, należy do 
ubogich tej ziemi, którym przyobiecane jest Królestwo Boże — jak bar
dzo konieczne jest dzielenie się z nimi Dobrą Nowiną o tym Królestwie!

W świecie, w którym ludzie walczą o sprawiedliwość, wolność i 
wyzwolenie, często bez nadziei na możliwość jej spełnienia — jakże wa
żne jest głoszenie prawdy o tym, że to im właśnie przyrzeczono Królest
wo Boże!

W świecie, w którym ludzie zepchnięci na margines życia i nie ma
jący szans w społeczności dobrobytu poszukują własnej tożsamości i 
pociechy w  narkotykach czy kultach ezoterycznych — jakże naglącą 
sprawą jest głoszenie, iż On przyszedł po to, by wszyscy życie mieli w  
Jego pełni (J 10, 10)!

W świecie, w którym tylu ludzi dostrzega sens jedynie w relatywnej 
gwarancji przeżywanego nadmiaru — jakże konieczne jest, by usłyszeli 
oni słowa Jezusa zapraszające do naśladowania, służby i podjęcia ryzy
ka!

W świecie, w którym tylu ludzi jest chrześcijanami tylko z imienia 
— jakże potrzebne jest wzywanie do entuzjazmu pierwszej miłości!

W świecie, w którym wojny i hasła wojenne zagrażają naszej rze
czywistości i przyszłości człowieka; w którym w potworny sposób wy
korzystuje się surowce i ludzi do wyścigu zbrojeń — jakżeż bardzo isto
tnym momentem jest nazywać błogosławionymi twórców pokoju, prze
konanych o tym, że Bóg w Chrystusie zniszczył wszelkie warownie, a 
świat pojednał z samym sobą (Ef 2, 14; 2 Kor 5, 19)!

Przedstawiona deklaracja ma stanowić zachętę, jaką Kościoły wza
jemnie sobie przekazują, by głosić, iż Bogu przynależne jest wszelkie 
władanie, a nam dana jest nadzieja na przyszłość, kiedy to Bóg wszyst
ko na nowo zjednoczy w Chrystusie, to, co w niebiosach, i to, co na ziemi 
(Ef 1, 10). Jezus jest Pierwszy i Ostatni (Ap 1, 17— 18), jest tym, który 
niebawem przyjdzie (Ap 22, 12) i który czyni wszystko nowe (Ap 21, 5).
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Zadanie misyjne

1. Współczesny ruch ekumeniczny wyrósł z przeświadczenia Koś
ciołów, iż podział chrześcijan jest skandalem i przeszkodą dla świade
ctwa Kościoła. Wśród Kościołów obserwujemy dzisiaj umacniające się 
przekonanie o nierozerwalnym związku między chrześcijańską jednoś
cią a powołaniem misyjnym; między ekumenizmem a ewangelizacją. 
Ewangelizacja jest sprawdzianem naszego ekumenicznego powołania.

Dla Światowej Rady Kościołów (ŚRK) — która uważa się za społe
czność Kościołów, wyznających zgodnie z Pismem Świętym, że Pan Je
zus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem i dlatego dążą wspólnie do wy
pełnienia tego, do czego są powołane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Du
cha Świętegoi — wspólne wyznanie Jezusa Chrystusa stanowi zasadę 
jednoczącą. Dzieło zbawcze Syna rozumiane jest jako dzieło Najświęt
szej Trójjedyności: Ojciec posłał mocą Ducha —  Jezusa Chrystusa, 
wcielonego Syna Bożego, Zbawienie całego świata.

Kościoły ŚRK pielgrzymują stale ku jedności, kierowane wizją mi
syjną św. Jana: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie a Ja 
w Tobie; aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał (J 17, 21)1 2 3.

2. Już w  Śtarym Testamencie naród izraelski żył w oczekiwaniu 
dnia pokoju, w którym zapanuje sprawiedliwość Boga (Iz 11, 1—9). Je
zus wkroczył w tę tradycję i głosił, że zbliżyło się Królestwo Boże (Mk 1, 
15), że w  Nim już obecna jest rzeczywistość tego Królestwa (Łk 4, 15— 
21). Bóg zaofiarował tę nową sprawiedliwość dzieciom, ubogim, zmę
czonym i obciążonym, wszystkim tym, którzy czynią pokutę i będą na
śladować Jezusa.

Gmina pierwotna wyznawała Jezusa jako Pana, jako najwyższy au
torytet, na imię którego ugiąć ma się wszelkie kolano; Jezusa, który 
przez krzyż i zmartwychwstanie wprowadził w  świat moc ofiarnej mi
łości.

3. Chrystus rozesłał swoich.uczniów mówiąc: Jak Ojciec Mnie po
słał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). Uczniowie Jezusa byli osobistymi 
świadkami zmartwychwstałego Chrystusa (1 J 1, 2— 3). I jako tacy stali 
się Apostołami, posłanymi do świata. Na podstawie ich świadectwa, za
chowanego w Nowym Testamencie i w  życiu Kościoła, istotną cechą 
Kościoła jest bycie Kościołem apostolskim, Kościołem posłanym do 
świata (aneks 1).

Bóg wyposażył Kościół w Chrystusie we wszystkie dary Ducha, 
które konieczne są, aby dawać świadectwo. Gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i 
w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

4. Dzieje Apostolskie opowiadają historię rozprzestrzeniania się 
gminy pierwotnej poprzez wypełnienie powołania misyjnego. Duch 
Święty zstąpił na małą gminę jerozolimską w dniu Zielonych świąt (Dz 
2, 1—39), aby przez nią oraz przez inne gminy, które za przyczyną gło
szonego im słowa dojdą do wiary w Chrystusa, uzdrowić świat i zbawić.

1 Przemówienie Philipa Pottera podczas Synodu Biskupów Kościoła Rzymskokatolic- 
kiego, Rzym 1974 (Monatlicher Informationsbrief über Evangelisation. Nr. 1 Januar 
1975).

2 Baza dogmatyczna Światowej Rady Kościołów.
3 Statut Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji.
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Gmina pierwotna świadczyła o zmartwychwstałym Panu w  wielo
raki sposób, przede wszystkim stylem życia swoich członków. Codzien
nie trwali'jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyj
mowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud od
nosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, któ
rzy dostępowali zbawienia (Dz 2, 46—47) (aneks 2). Z powodu prześla
dowań, jakim poddani byli pierwsi chrześcijanie, słowo rozpowszech
niało się samo przez się: Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze sło
wo (Dz 8, 4). Następnie przychodzili Apostołowie, aby utwierdzić wiarę 
tych, którzy przyjęli Słowo Boże (Dz 8, 14— 17). W późniejszych okre
sach słowo rozprzestrzeniało się bardziej dzięki wyraźniejszemu plano
waniu działania. Kościół w  Antiochii organizował pierwsze podróże 
misyjne. Barnaba i Paweł, posłuszni Duchowi Świętemu, zostali wysła
ni przez Kościół (Dz 13, 1— 4). W owych czasach Kościół bywał ciągle 
zaskakiwany Bożym wezwaniem, by ustosunkować się do coraz innych 
sytuacji misyjnych (Dz 8, 26; 10, 17); 16, 9— 10.

5. Jezus Chrystus był sam w sobie doskonałym objawieniem miłości 
Bożej, która w e wszystkim, co wypełniało Jego ziemskie życie, objawia
ła się jako sprawiedliwość i przebaczenie. On sam spełniał dzieło Ojca. 
Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać 
Jego dzieło (J 4, 34). W posłuszeństwie wobec woli Ojca oraz z miłości 
ku ludziom, Jezus posłużył się wieloma sposobami, by objawić światu 
miłość Boga; przebaczenie, uzdrawianie, wyrzucanie demonów, nau
czanie i przepowiadanie, świadectwo dane przed sądem, ostatecznie zaś 
ofiara własnego życia. Kościół dysponuje dziś tą samą wolnością, aby 
rozwijać swoje posłannictwo i dostosować je do zmieniających się sytu
acji i okoliczności (aneks 3).

Kościół posłany jest do świata i ma udział w  miłości, której stru
mień pochodzi od Boga, naszego Ojca. W tym posłannictwie miłości (Mt 
22, 37), Kościół trudzi się, by poświadczyć wszelkimi formami własnego 
życia pełne urzeczywistnienie się Królestwa Bożego w  Jezusie Chrystu
sie. Kościół, podobnie jak Jan Chrzciciel, powołany jest, aby wskazy
wać na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata (J 1, 29).

Mandat przepowiadania i świadectwa

6. Misja Kościoła wywodzi się z jego istoty jako Ciała Chrystusa, 
które ma udział w  przędzie Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a 
Jego stworzeniem. Ów mandat pośredniczenia w Chrystusie obejmuje 
dwa całkowicie zazębiające się kierunki działania — jeden, idący od 
Boga ku stworzeniu, drugi, zdążający od stworzenia ku Bogu. Kościół 
manifestuje miłość Boga do świata w Chrystusie poprzez słowo i działa
nie, identyfikując się z całą ludzkością. Dokonuje tego poprzez służbę 
miłości i radosne przepowiadanie. Utożsamiając się z całą ludzkością 
przedstawia Bogu jej cierpienia i bóle, jej nadzieje i tęsknoty, radość i 
dziękczynienie oraz zanosi modlitwę proszącą i składa ofiarę euchary
styczną. Każde zakłócenie równowagi w obu kierunkach tego pośredni
czącego działania utrudnia naszą posługę i naszą misję w świecie.

Tylko ten Kościół, który dokładnie wie, jak wygląda ludzkie życie 
we współczesnym świecie, jak czują i myślą ludzie — potrafi oba te as
pekty mandatu pośredniczenia odpowiednio wypełnić. Dokładnie właś
nie w tym punkcie Kościół dostrzega wartość i znaczenie służby po
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szczególnych ludzi dla Kościoła. Poznając bowiem i dzieląc z ludźmi 
ich bóle i oczekiwania, Kościół uczy się lepiej rozumieć świat i solidary
zować ź  nim. Jedynie wówczas, gdy jesteśmy uczuleni na los drugich, 
potrafimy zredukować naszą własną nieświadomość i fałszywy osąd o 
innych i być lepiej przygotowani do służenia każdemu człowiekowi.

W centrum powołania Kościoła stoi przepowiadanie Królestwa Bo
żego, które wzięło swój początek w Jezusie Panu, ukrzyżowanym i 
zmartwychwstałym. Kościoły czynią wysiłek wypełnienia ewangelicz
nego powołania poprzez swoje wewnętrzne życie, czerpane z Euchary
stii, z modlitwy dziękczynnej i wstawienniczej, a także przez progra
mowanie ewangelizacji i misji, codzienny solidarny trud życia z ubogi
mi, oraz wstawienniczą służbę, która może nieraz prowadzić do kon
frontacji z mocami, które zniewalają ludzi.

7. Punktem wyjścia naszego przepowiadania jest Chrystus, ukrzy
żowany Chrystus. ... my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (1 Kor 1, 23). Dobra 
Nowina przekazywana przez Kościół głosi, że łaska Boża była w Jezusie 
Chrystusie, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubó
stwem swoim ubogacić (2 Kor 8, 9).

Zawierzywszy mądrości ludzkiej, Mędrcy Wschodu, szukający 
Dziecięcia, przyszli do pałacu Heroda. Nie zdawali sobie sprawy z tego, 
że nie było dla Niego miejsca w gospodzie, i że narodził się w stajni jako 
ubogi pośród ubogich. Przyjął ubóstwo ludzi do tego stopnia, iż rodzina 
Jego zmuszona była podzielić los politycznych uchodźców, udających 
się do Egiptu. Wzrastał jako dziecko robotnika, wyruszył w świat, aby 
zwiastować troskę Boga o ubogich, głosił im błogosławieństwo, stawał 
po stronie nieuprzywilejowanych, stawiał czoło możnym tego świata i 
pozwolił się przybić do krzyża po to, by ludzkości ofiarować nowe ży
cie. Jako uczniowie Pana, głosimy Jego solidarność ze wszystkimi, któ
rzy zostali starci w proch i zepchnięci na margines życia. Ci nic nie 
znaczący w świecie odnajdują swą wartość w oczach Boga (1 Kor, 26— 
31). Wierzyć w Jezusa Króla znaczy tyle samo, co przyjąć Jego nie za
służoną łaskę i wraz z Nim wejść do Jego Królestwa; znaczy też stanąć 
po stronie ubogich, którzy walczą o przezwyciężenie ubóstwa. Zarówno 
ci, którzy głoszą Jezusa jako usługującego Króla, jak i ci, którzy przyj
mują to przepowiadanie i akceptują je, są zaproszeni, by pójść za Nim i 
opowiedzieć się po stronie ubogich tej ziemi oraz dzielić się z nimi tym, 
co posiadają. Z Apostołem Pawłem i wszystkimi chrześcijańskimi Koś
ciołami wyznajemy Jezusa Chrystusa, który ... istniejąc w postaci Bożej 
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. 
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego sie
bie, stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, po to, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich i podziemnych. Jakby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem, Ku chwale Boga Ojca (Flp 2, 6— 11).

8. Identyfikacja Chrystusa z ludzkością idzie jednak jeszcze głębiej. 
Kiedy bowiem został przybity do krzyża pod zarzutem politycznego 
przestępstwa, wziął na siebie winę nawet tych, którzy Go ukrzyżowali, 
mówiąc: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34). Nasze 
chrześcijańskie wyznanie brzmi: On to dla nas grzechem uczynił Tego, 
który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą
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(2 Kor 5,21). Krzyż jest miejscem decydującego zmagania się mocy zła z 
miłością Boga. Krzyż wyjawia zakłamanie świata, wielkość ludzkiej 
grzeszności, tragedię ludzkiego wyobcowania. Całkowita samoofiara 
Chrystusa objawia niewymierną głębię Bożej miłości do świata (J 3,16). 
Dokładnie na tym krzyżu dokonała się gloryfikacja Jezusa. Tutaj Bóg 
Ojciec uwielbił Syna Człowieczego i tym samym potwierdził, że Jezus 
jest Synem Bożym (J 13, 31). Pierwsi chrześcijanie posługują się wielo
ma analogiami, aby opisać to, co sami przeżywali i co dokonało się zgo
dnie z ich wiarą. Najtrafniejszym obrazem, jakiego używali, jest obraz 
ofiarnego Baranka, zabitego a jednak żyjącego i dzielącego wraz z ży
wym Bogiem tron — symbol wszelkiej mocy i suwerenności4.

Jest to ten sam Jezus, którego zwiastuje Kościół jako prawdziwe 
życie świata, ponieważ na krzyżu oddał własne życie za wszystkich, aby 
wszyscy mogli mieć życie. W Nim przezwyciężone zostały ną zawsze nę
dza, grzech i śmierć. Nie do przyjęcia jest, aby mogły one zachować 
ostateczną moc nad ludzkim życiem. W Nim jest bowiem pełnia życia, 
życie wieczne. Kościół głosi Jezusa jako wskrzeszonego z umarłych. 
Dzięki zmartwychwstaniu Bóg — Jezus potwierdza i otwiera nowy 
okres misyjnego posłannictwa, aż do ponownego nadejścia (Dz. 1, 11). 
Moc zmartwychwstałego i ukrzyżowanego Chrystusa jest już obecnie 
ustanowiona. Jest narodzeniem się do nowego życia, ponieważ podob
nie jak wziął z sobą na krzyż nasze zagubienie się, tak też w swoim 
zmartwychwstaniu wziął nas do nowego życia. Jeżeli więc ktoś pozo
staje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a 
oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5, 17) (aneks 4).

Głoszenie Ewangelii wzywa ludzi, by spojrzeli na Jezusa i ofiaro
wali Mu swoje życie, aby móc wejść do Królestwa, którego Król przy
szedł w osobie bezsilnego Dziecka w Betlejem i Osobie Ukrzyżowanego.

Świadomość ekumeniczna

9. Dzięki ekumenicznym dyskusjom i doświadczeniom Kościoły 
chrześcijańskie różnych tradycji i form organizacyjnych, jak wspólnoty 
zakonne, religijne stowarzyszenia itp. nauczyły się traktować siebie 
wzajemnie jako uczestników jednego światowego ruchu misyjnego. 
W ten sposób wspólnie stają się one zdolne do lepszego ekumenicznie 
rozumienia chrześcijańskiej misji, co zaakcentowano w analizowanych 
niżej przekonaniach, które wyrażają zobowiązania Kościołów do pracy 
dla Królestwa Bożego.

I. Nawrócenie

10. Głoszenie Ewangelii zawiera w sobie zaproszenie, aby przez 
osobistą decyzję uznać i przyjąć wyzwalające panowanie Chrystusa. 
Jest jednocześnie zapowiedzią osobistego spotkania z żywym Chrystu
sem, co nastąpi za przyczyną Ducha Świętego; jest przyjęciem Jego 
przebaczenia i osobistym podjęciem wezwania do naśladowania i życia 
w posługiwaniu, Bóg zwraca się w szczególny sposób do każdego ze 
swoich dzieci, ale również do całej ludzkości. Każdy człowiek ma pra-

4 Dein Reich komme. Bericht der Weltkonferenz für Mission und Evangelisation in Mel
bourne 1980. Red. M. Lehmann-Habeck. Frankfurt/M 19822 s. 167.
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wo usłyszeć Dobrą Nowinę. Wiele społecznych sił zdąża dzisiaj w  kie
runku konformizmu i bierności. Masy ubogich ludzi pozbawione są 
prawa decydowania o własnym życiu i życiu swoich wspólnot. W sytua
cji, gdy anonimowość i zepchnięcie na margines życia wydają się redu
kować do minimum możliwość podejmowania osobistej decyzji, wie
dzmy, iż Bóg Ojciec zna każde ze swoich dzieci i wzywa każdego czło
wieka żyjącego we wspólnocie swojego ludu, aby podjął podstawową, 
osobistą deklarację zaufania Jemu i Jego Królestwu.

11. Podstawowe doświadczenie nawrócenia, aczkolwiek w zasadzie 
jest zawsze takie samo, różni się jednak co do: świadomości spotkania z 
Bogiem objawionym w Chrystusie, konkretnych okazji tego doświad
czenia oraz co do właściwych form wyrazu, w zależności od naszej oso
bistej sytuacji życiowej. Wołanie o nawrócenie zmierza do określonych 
przemian, a mianowicie do odrzucenia grzechu w naszym życiu i do 
przejęcia odpowiedzialności, która odpowiada miłości Boga wobec na
szych bliźnich. Jan Chrzciciel bardzo wyraźnie powiedział żołnierzom, 
co powinni czynić; Jezus nie wahał się wskazać bogatemu młodzieńco
wi, iż jego bogactwo stanowi przeszkodę, by stać się Jego uczniem. Na
wrócenie dokonuje się pośród naszej historycznej rzeczywistości i obej
muje całość naszego życia, ponieważ miłość Boga dotyczy tej całości. Wo
łanie Jezusa jest zaproszeniem, by radośnie Go naśladować, jest zaprosze
niem do udziału w  Jego postawie sługi, zaproszeniem, by uczestniczyć 
wraz z Nim w walce o przezwyciężenie grzechu, ubóstwa i śmierci.

12. Ważność podjęcia tej decyzji podkreśla fakt, że sam Bóg przez 
swego Ducha Świętego dopomaga nam w akceptowaniu Jego propozy
cji bycia z Nim we wspólnocie. Nowy Testament nazywa to powtórnym 
narodzeniem się (J 3, 3). Określa się je także przemianą, metanoią, co 
oznacza całkowitą zmianę naszych postaw i sposobu życia. Nawróce
nie, w sensie dynamicznego i trwałego procesu zawiera w sobie pojęcia 
odwrócenia się od czegoś i zwrócenia się ku czemuś. Oznacza zawsze 
zachowanie lojalności i stanie się uczestnikiem Królestwa Bożego dzię
ki wierze w Jezusa Chrystusa. Nawrócenie niesie z sobą i tę treść, by po
zostawić za sobą własne gwarancje (M t 16, 24) i zdać się na życie z wia
rą 5. Chodzi tu o odwrócenie się od życia, które napiętnowane jest grze
chem, oddzieleniem od Boga, uzależnieniem od zła i pozostawaniem 
poza zasięgiem możliwości, jakie dane są człowiekowi, będącemu obra
zem Boga; chodzi też o nawrócenie ku nowemu życiu, które nacechowa
ne jest wyzwoleniem od grzechu, posłuszeństwem przykazaniom Bo
żym, odnowioną wspólnotą z Trójjedynym Bogiem, wzrostem w przy
wracaniu w sobie Bożego obrazu i urzeczywistnianiu miłości Chrystu
sowej ...6.

Wzywanie do nawrócenia, rozumiane jako wezwanie do pokuty i 
posłuszeństwa, winno być skierowane również do całych narodów, grup 
społecznych i rodzin. Świadectwem, dawanym w imię Jezusa Chrystusa 
i Jego Królestwa, jest konieczność powrotu od wojny do pokoju, od 
krzywdy do sprawiedliwości, od rasizmu do solidarności, od nienawiści 
do miłości. Prorocy Starego Testamentu apelowali nieustannie do ko
lektywnego sumienia narodu izraelskiego, wzywając panujących oraz 
naród wybrany do pokuty i odnowy Przymierza.

5 Tamże s. 153.
6 Confesing Christ Today (Sprawozdanie grupowe konsultacji teologów prawosławnych 

w  Bukareszcie, czerwiec 1974), s. 8.
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13. Wielu z tych, którzy opowiedzieli się za Chrystusem, oddala się od 
Niego śledząc faktyczne życie Kościołów oraz życie poszczególnych chrze
ścijan. Ileż milionów ludzi ria świecie, którzy nie wyznają Jezusa Chrystu
sa, odmówiło propozycji przyjęcia Go na podstawie tego, co dostrzegli w  
życiu chrześcijan! Stąd też wołanie o nawrócenie winno rozpocząć się od 
pokuty tych, którzy wzywają, którzy zapraszają. Chrzest, sam w sobie, 
jest jednorazowym aktem, to znaczy związkiem świadczącym, iż odtąd 
chrześcijanie nie należą więcej do siebie, lecz wykupieni są na zawsze za 
cenę krwi Chrystusa i przynależą do Boga. Wydarzenie chrzcielne jednak
że winno być realizowane stale, to znaczy winno być codziennym umiera
niem z Chrystusem dla grzechu, dla siebie samego i świata oraz wraz z 
Nim ponownym zmartwychwstaniem w postaci służebnej po to, by być 
błogosławieństwem dla otaczającej nas wspólnoty.

Rzeczywistość nawrócenia oferuje ludziom we wszystkich sytuac
jach życia sens, daje wytrwałość w  przeciwstawieniu się uciskowi i za
pewnia, że nawet śmierć nie posiada decydującej mocy nad ludzkim ży
ciem, ponieważ Bóg w  Chrystusie przejmuje nasze życie jako życie 
ukryte z Chrystusem, w Bogu (Kol. 3, 3).

n. Ewangelia dla wszystkich wymiarów życia

14. Życie religijne według Biblii nigdy nie zacieśniało się do świą
tyni, ani też nie było oddzielone od codziennego życia (Oz 6, 4— 6; Iz 58, 
6—7). Nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym wskazuje wyraźnie na pe
łne miłości panowanie Boga nad całą ludzką historią. Nie możemy 
ograniczać naszego świadectwa do prywatnego obszaru życia. Panowa
nie Chrystusa musi docierać we wszystkie zakresy życia. W nakazie mi
syjnym Jezus powiedział swoim uczniom: Dana mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela
jąc im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowy
wać wszystko, co wam przykazałem. A  oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 18—20). Dobra Nowina
0 Królestwie jest wyzwaniem zwróconym do struktur wspólnoty (Ef 3, 
9— 10; 6, 12), jak również wołaniem o pokutę, adresowanym do jedno
stek: Jeżeli zatem wyzwolenie od grzechu, dzięki Bożemu przebaczeniu, 
ma być faktycznie i prawdziwie osobowe, wówczas musi ono znaleźć 
swój wyraz w odnowie naszych relacji i struktur. Tego rodzaju odnowa 
nie jest wyłącznie skutkiem, lecz integralną częścią nawrócenia całego 
człowieka1.

15. Ewangeliczne świadectwo skierowane jest do całego stworzenia 
(ktisis), oczekującego z upragnieniem, aby Bóg przyjął nas za swe dzieci
1 wybawił [...] Przemieniająca moc Ducha Świętego zmierza aż do naj
odleglejszych i najbardziej ukrytych wymiarów naszego życia ziemskie
go [...] Ewangeliczne świadectwo obejmuje również struktury tego 
świata, jego instytucje gospodarcze, polityczne i społeczne [...] Od Oj
ców Kościoła musimy ponownie nauczyć się tego, że Kościół jest gło
sem, ustami ubogich i uciśnionych przeciwko mocom tego świata. Musi
my ponownie uczyć się, stosownie do naszych czasów, jak stać się „do
radcami Króla” dla dobra ludu [...] Celem Chrystusowego posłannictwa 
było przyjęcie świata w boskie życie7 8.

7 Bericht aus Nairobi. Red. H. Krüger, W. Müller-Römheld. Frankfurt/M 1976.
8 Confessing Christ Today s. 8 i 3.
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16. W realizacji swego zadania Kościół jest powołany do tego, by 
zwiastować Dobrą Nowinę w Jezusie Chrystusie, głosić przebaczenie, 
nadzieję, nowe niebo i nową ziemię; Kościół winien protestować wobec 
możnowładców i przemocy, wobec grzechu i niesprawiedliwości; w i
nien pocieszać wdowy i sieroty, a tych o rozdartych sercach winien 
ukoić i pocieszać; winien również sławić życie pośród śmierci. Spełnia
jąc owe zadania Kościoły mogą spotkać się z ograniczeniami i zakaza
mi, owszem, nawet z prześladowaniem panujących władz, które sądzą, 
iż posiadają ostateczny autorytet w  sprawach życia i losu ludzkiego.

17. W niektórych krajach praktykuje się nacisk, zmierzający ku 
temu, by religię sprowadzić do życia prywatnego wierzących, twier
dząc, iż wolności religijnej jest wystarczająco dużo. Wiara chrześcijań
ska podważa tego rodzaju roszczenia. Kościół ma świadomość prawa i 
obowiązku do egzystencji w sposób widzialny, ma prawo do otwartego 
wypowiadania się co do istotnych zagadnień życia ludzkiego. Wyzna
wanie Chrystusa dzisiaj oznacza, że Duch skłania nas do podjęcia tych 
wszystkich problemów [...] są to: grzech i przebaczenie, moc i bezsil
ność, wyzysk i nędza, powszechne poszukiwanie tożsamości, szeroko 
rozpowszechnione manko w motywacji chrześcijańskiej i duchowe tę
sknoty tych, którzy nie słyszeli imienia Chrystusa. Oznacza to, iż two
rzymy wspólnotę z prorokami, wspólnotę z męczennikami, którzy swoje 
wyznanie poświadczali cierpieniem i śmiercią, a także z wątpiącymi, 
którzy Jego Imię wyznawać umieją jedynie szeptem9.

18. Na szczególną uwagę zasługują dzisiaj przeróżne dziedziny 
nauki i techniki. Codzienne życie większości dzieci, kobiet i mężczyzn, 
niezależnie czy są ubogimi czy też bogatymi, poddane jest lawinie nau
kowych odkryć. Farmacja zrewolucjonizowała życie seksualne. Coraz 
bardziej usprawniane komputery rozwiązują w  sekundach problemy, 
dla których przedtem poświęcano całe życie. Jednocześnie jednak od
krycia te umożliwiają wnikanie w sferę życia prywatnego milionów lu
dzi. Siła nuklearna zagraża przetrwaniu życia na naszej planecie, ale 
równocześnie zawiera ona nowe źródło energii. Badania biologiczne 
stoją na progu niesamowitej ingerencji w układ kodu genetycznego, co 
— na dobre lub złe — mogłoby przemienić cały ludzki gatunek. Sami 
naukowcy poszukują etycznego kierownictwa. Za problemami popraw
nych czy fałszywych decyzji i postaw kryją się problemy teologiczne, a 
mianowicie: jaki jest sens ludzkiej egzystencji? Co stanowi cel historii? 
Co tworzy czystą rzeczywistość w ramach tego lub ponad tym, co empi
rycznie jest stestowane i wymierne? Zagadnienia etyczne wynikają z 
poszukiwania nowego patrzenia na świat i z poszukiwania wiary.

19. Historia biblijna i stare wyznania wiary dostarczają cennych 
przekazów dla weryfikacji Ewangelii w świecie nauki. Czy teologowie 
potrafią jednak pomóc naukowcom za pośrednictwem tych przekazów i 
spowodować np. odpowiedzialne działanie w dziedzinie techniki gene
tycznej czy fizyki atomowej? Wydaje się to prawie niemożliwe tak dłu
go, jak długo utrzymywać się będzie brak porozumienia między tymi 
dwoma grupami ludzi. Ci, którzy bezpośrednio zajmują się badaniami 
naukowymi i którzy bezpośrednio są nimi zagrożeni, zdolni są najlepiej 
rozpoznać i uznać zasady chrześcijańskiej wiary, których rezultatem są 
specyficzne postawy etyczne.

Chrześcijańskie świadectwo będzie wskazywać na Jezusa, w któ

9 Bericht aus Nairobi s. l i n .
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rym objawiło się prawdziwe człowieczeństwo i który według boskiej 
mądrości jest centrum całego stworzenia, głową wszystkich rzeczy (Ef 
1, 10; 22—23). Świadectwo to wskazuje także i na to, że zarządzanie tą 
ziemią jest dla ludzi zaszczytem, ale jednocześnie domaga się od nich 
skromności.

m . Kościół i jego jedność w misji Boga

20. Przyjęcie orędzia o Królestwie Bożym oznacza wszczepienie w 
Ciało Chrystusa, Kościół, którego sprawcą i kontynuatorem jest Duch 
Święty (aneks 5). Kościoły winny być znakiem dla świata. Winny, podo
bnie jak Chrystus, wstawiać się za światem i tak jak On to czynił — 
winny służyć ludziom. Dzięki temu chrześcijańska misja staje się dzia
łaniem Ciała Chrystusa w historii ludzkości — jest kontynuacją Zielo
nych Świąt. Ci, którzy poprzez nawrócenie i chrzest przyjmują Ewan
gelię Jezusa, mają udział w  życiu Jego Ciała i uczestniczą w procesie, 
który trwa poprzez wieki. Niestety, w historii Kościoła obserwujemy li
czne zdrady tego znakomitego powołania. Wielu z tych, których pociąg
nęła wizja Królestwa, z trudem przystaje do konkretnej rzeczywistości 
Kościoła. Ci właśnie zaproszeni są, by włączyć się w Kościół poprzez 
trwały proces odnowy. Właściwe wezwanie skierowane do Kościołów 
nie polega na podkreśleniu faktu, że świat współczesny pozostaje oboję
tny na ewangeliczne orędzie, lecz istota wezwania tkwi w pytaniu, czy 
Kościoły w swym życiu i myśleniu są na tyle odnowione, by mogły się 
stać żywym świadectwem integralności Ewangelii. Kościoły ewangeli
zujące muszą same na nowo przyjąć Dobrą Nowinę i pozwolić Duchowi 
Świętemu od nowa stwarzać ich życie, i to kiedy i gdzie chce10 (aneks 6).

21. Eucharystia jest źródłem odnowy misyjnego powołania, które 
tkwi w istocie każdej gminy. Według Apostoła Pawła, Eucharystia jest 
sama w sobie przepowiadaniem śmierci Pana, aż przyjdzie (1 Kor 11, 
26). Bóg karmi swój naród, gdy sprawuje on tajemnicę Eucharystii tak 
iż może wyznać w słowie i czynie, iż Jezus jest Panem ku chwale Boga 
O jca11 (aneks 7).

22. Chrześcijanie są powołani 4° tego, by pracować nad odnową i 
przemianą Kościołów. Dziś można odnaleźć wiele znaków działania 
Ducha Świętego w ruchach odnowy. Zgromadzenia domowe w  Chinach 
czy też wspólnoty podstawowe w Ameryce Łacińskiej, odnowa liturgi
czna i biblijna, wzrost powołań zakonnych, ruchy charyzmatyczne — 
wszystko to jest znakiem wskazującym na możliwość odnowy Kościoła 
Jezusa Chrystusa.

23. Głoszenie pojednania w Jezusie Chrystusie oznacza dla Kościo
łów, iż one same są wezwane, aby się pojednać. W obliczu postulatów i 
zagrożeń świata, Kościoły jednoczą się często w celu obrony wspólnych 
postaw. Jednakże naturalna konsekwencja ich jedności w Chrystusie 
winna wyrażać się we wspólnym świadectwie. Doświadczenia ekume
niczne pozwoliły odkryć rzeczywistość głębokiej duchowej jedności. 
Wspólne uznanie autorytetu Pisma Świętego oraz symboli starożytnego 
Kościoła, a także wzrastające zbliżenie w doktrynalnych wypowie
dziach, winny Kościołom nie tylko umożliwić umocnienie wspólnych 
podstaw chrześcijańskiej wiary, ale również wspólne głoszenie Dobrej

10 Przemówienie Philipa Pottera, jw.
11 Dein Reich komme s. 164.
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Nowiny Jezusa Chrystusa przed światem. Kościoły pomagają sobie 
wzajemnie w każdorazowym dawaniu świadectwa wobec świata. 
Z taką samą solidarnością winny dzielić się swoim duchowym i mate
rialnym dobrem, aby wyraźnie głosić wspólną nadzieję i wspólne powo
łanie.

24. Często trudno jest od strony społecznej i politycznej dawać 
świadebtwo wspólnie, ponieważ władcy tego świata popierają podziały. 
W takich sytuacjach wspólne świadectwo jest szczególnie cenne i miłe 
Chrystusowi. Świadectwo, które ma się odwagę dawać wspólnie, jest 
potężnym znakiem jedności, pochodzącym bezpośrednio i widzialnie od 
Chrystusa, i jest przebłyskiem Jego Królestwa .

Impuls do wspólnego świadczenia pochodzi z głębi naszej wiary. 
Pilność tej sprawy staje się wyraźna, gdy uświadomimy sobie, jak po
ważna jest sytuacja ludzi i jak ogromne zadanie czeka dziś Kościoły12 13 14.

25. Do istoty chrześcijańskiej misji należy pomnażanie gmin lokal
nych w  każdej ludzkiej wspólnocie. Zasiew Ewangelii sprawia, iż naród 
gromadzi się wokół słowa i sakramentów i czuje się powołany, by głosić 
objawiony plan Boga.

Dzięki wiernemu świadectwu uczniów powstały Kościoły prakty
cznie w  każdym kraju. Ta praca siewcy musi być dalej kontynuowana, 
aż do czasu, kiedy w każdej ludzkiej wspólnocie zaistnieje komórka 
Królestwa, Kościół, który będzie wyznawał Jezusa Chrystusa i będzie 
służył swemu narodowi w Jego imię.

Budowa Kościoła na każdym miejscu jest sprawą istotną dla 
Ewangelii. Pośredniczące dzieło Chrystusa domaga się obecności pośre
dniczącego narodu. Nieodzownym narzędziem dla spełnienia powoła
nia misyjnego Kościoła jest gmina lokalna.

26. Zakorzenienie Kościoła w  różnych kulturach wymaga pozytyw
nej postawy, uwzględniającej inkulturację Ewangelii. Stare Kościoły, 
poprzez ścisły związek z kulturą i oczekiwaniami swego narodu dowio
dły, na przestrzeni wieków, jaka siła świadectwa wyrosła z zakorzenie
nia Kościoła na gruncie narodowym. Inkulturacja czerpie swoje źródło 
oraz inspiracje z tajemnicy Wcielenia. Słowo stało się Ciałem; Ciało oz
nacza tu całkiem konkretną ludzką i stworzoną rzeczywistość, którą 
był Jezus. Dlatego też inkulturacja jest innym sposobem określania 
chrześcijańskiej misji. Jeżeli przepowiadanie widzi misję w perspekty
wie głoszonego Słowa, to inkulturacja dostrzega misję w perspektywie 
ciała lub konkretnego ucieleśnienia, które Słowo przyjmuje w pewnej 
określonej, indywidualnej wspólnocie, instytucji czy kulturze u .

Inkulturacja nie powinna być rozumiana jako czysto intelektualny 
wysiłek, lecz o wiele lepiej dokonuje się wówczas, gdy chrześcijanie 
dają wyraz wierze w symbolach i obrazach, właściwych poszczególnej 
kulturze. Najlepszą drogą ku ożywieniu procesu inkulturacji, jest 
udział nieuprzywilejowanych w walce o własne wyzwolenie. Solidar
ność jest najlepszym nauczycielem szacunku dla wspólnych kultural
nych wartości.

27. Wzrastająca wielorakość kulturowa mogłaby wprowadzić pew

12 Wspólne świadectwo, w: K. Karski (red.): Watykan-Genewa. Zbiór dokumentów. 
20 lat oficjalnej współpracy Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościo
łów, Warszawa 1986, s. 198.

13 Tamże.
14 SEDOS Bulletin 81, nr 7 (maj 1981), Roma s. 123.
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ne trudności. W naszym poszukiwaniu wyrazu katolickości Kościoła 
możemy zagubić sens jedności. Jednakże jedność, do której dążymy, nie 
jest uniformizmem, lecz wielorakim wyrazem wspólnej wiary i wspól
nej misji.

Poznaliśmy, iż wyznanie Chrystusa w naszych różnych kontek
stach nie tylko nas inspiruje, lecz także koryguje. Bez tej wymiany na
sze wyznanie, uwarunkowane otoczeniem, stawałoby się stopniowo 
uboższe i ciaśniejsze. Potrzebujemy siebie wzajemnie, aby odzyskać po
nownie utraconą pełnię wyznania Chrystusa i odkryć nowe wymiary, 
które były dla nas dotąd, obce. Dokonując w ten sposób wymiany, zmie
niamy się wzajemnie, a nasze kultury zostają wraz z nimi przemienio
ne15.

Wizja narodów, które przychodzą od Wschodu, Zachodu, Północy i 
Południa i zasiadają przy wieczerzy Królestwa, winna stać nam stale 
przed oczyma i towarzyszyć naszym misyjnym wysiłkom.

IV. Misja na wzór Chrystusa

28. Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja was posyłam (J 20, 21). Samoogoło- 
cenie się Sługi, który żył w  narodzie, podzielał jego nadzieje i cierpienia 
i który na krzyżu oddał swoje życie za całą ludzkość — to był właśnie 
Chrystusowy sposób głoszenia Dobrej Nowiny. My, jako Jego ucznio
wie, jesteśmy powołani, aby pójść tą samą drogą. Sługa nie jest większy 
od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał (J 13, 16).

Nasze posłuszeństwo misji-winno kierować się przykładem służby i 
nauki Chrystusa. To On oddał swoją miłość i własny czas w  służbę 
wszystkich ludzi. To On pochwalił wdowę, która oddała ostatni grosz 
na świątynię; przyjął Nikodema w nocy; powołał Mateusza do grona 
apostolskiego; odwiedził dom Zacheusza; w szczególny sposób dostrze
gał ubogich, pocieszając ich, umacniał i powoływał. Długie godziny po
święcał modlitwie i żył w ochocżym posłuszeństwie wobec woli Boga.

Obcą Mu była wszelka imperialistyczna mentalność wypraw krzy
żowych. Kościoły posiadają wolność wyboru takiego sposobu postępo
wania, który je uzdalnia do najwłaściwszego głoszenia Ewangelii róż
nym ludziom w ich przeróżnych sytuacjach życiowych. Te jednak mo
żliwości wyboru nigdy nie są neutralne. Zależnie od obranej metody 
Ewangelia staje się bądź to przejrzysta i jasna, bądź też ją się zdradza. 
W każdym rodzaju przekazywania Ewangelii potęga musi być podpo
rządkowana miłości.

29. Pod wpływem nowych technik porozumienia i sposobów ich 
stosowania, nasze wspólnoty przeżywają energiczną i szybką przemia
nę. Doszliśmy do okresu, gdy nasze wspólnoty stają się społecznością 
informacji. Okres ten cechuje stale wzrastająca liczba środków maso
wego przekazu zarówno w relacjach międzyludzkich, jak też między 
całymi społeczeństwami. Chrześcijanie muszą przemyśleć krytycznie 
własną odpowiedzialność za wszystkie procesy porozumienia i na nowo 
zdefiniować znaczenie i wartość chrześcijańskiego porozumienia. Koś
ciół, który korzysta z wszystkich środków nowego przekazu, winien 
mieć pewność, iż środki porozumienia, którymi się posługuje, nie stają 
się panami, lecz sługami głoszenia Królestwa Bożego i Jego wartości. 
Nowe możliwości przekazu — utrzymane we właściwych granicach — 
mają służyć wyzwoleniu się społeczności od uzależnień informaćjui do

15 Bericht aus Nairobi s. 9
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starczyć mają wspólnotom narzędzi potrzebnych do niesienia świade
ctwa o Jezusie Chrystusie.

30. Ewangelizacja realizuje się w przestrzeni międzyludzkiej wów
czas, gdy Duch Święty mocą swą pobudza do wiary. Ewangelię-można 
uczynić zrozumiałą w przekazywaniu wówczas, gdy dzielimy troski i 
radości życia ludzi oraz poprzez identyfikację z narodem.

Podstawowymi głosicielami Ewangelii są często ci właśnie, którzy 
czynią mało rozgłosu, ludzie nie goniący za sensacją; ci, którzy groma
dzą się wytrwale w małych, zatroskanych o siebie wzajemnie, wspólno
tach. Zycie ich skłania do zadania sobie pytania: Co jest źródłem sensu 
waszego życia? Jakaż to moc działa w waszej niemocy? Stwarza to jed
nocześnie okazję, by rzecz nazwać po imieniu. Wymiana doświadczeń 
objawia, jak bardzo często Chrystus wyznawany jest w głębokiej ciszy 
celi więziennej, bądź też przez Kościół, ograniczony wprawdzie w swo
bodzie działania, ale ciągle służący, czekający, i modlący się.

Misja domaga się Kościoła służącego w każdym kraju; Kościoła, 
który jest gotowy, by przyjąć stygmat ukrzyżowanego i zmar
twychwstałego Pana. Dopiero wówczas Kościół będzie znakiem stru
mienia Bożej miłości, tak jak objawiła się ona w Chrystusie, który zstą
pił aż do granic ludzkiego życia. Umierając poza miastem (Hbr 13, 12), 
jawi się jako najwyższy Kapłan, który ofiarował siebie samego dla zba
wienia świata. Na zewnątrz bramy miejskiej głoszone jest prawdziwe 
orędzie o samopoświęcającej i dzielącej się Miłości, i tu Kościół czerpie 
na nowo swoje powołanie bycia Ciałem Chrystusa w radosnej wspólno
cie ze zmartwychwstałym Panem (1 J 3, 16).

V. Dobra Nowina dla ubogich

31. Zaistniała świadomość wzrastającej przepaści między bogac
twem a ubóstwem, zarówno między narodami jak również w ramach 
każdego narodu. Tragiczną rzeczywistością jest fakt, iż wzrasta stale li
czba ludzi, którzy nie osiągają materialnego minimum, potrzebnego dla 
normalnej egzystencji. Wzrasta liczba ludzi zepchniętych na margines 
życia, obywateli drugiej klasy, którzy nie są w stanie decydować o wła
snym losie i nie mają rozeznania w  sytuacji wokół siebie. Rasizm, samo
tność, rozbicie rodzinnych i wspólnotowych więzi — to nowe oznaki ży
cia na marginesie, podporządkowane kategorii ubóstwa.

32. Mamy również do czynienia z sytuacją, kiedy większość ubo
gich tego świata nie słyszało o Dobrej Nowinie Jezusa Chrystusa, albo 
też nie mogło jej przyjąć, ponieważ sposób przekazu uniemożliwił im 
rozpoznanie Dobrej Nowiny. Zachodzi tu podwójna niesprawiedliwość: 
z jednej strony ludzie ci stają się ofiarami ucisku niesprawiedliwego 
porządku, gospodarczego, politycznego, z drugiej pozbawieni są świa
domości, że Bóg darzy ich szczególną troską. Głoszenie ubogim Dobrej 
Nowiny oznacza zapoczątkowanie pracy od przywrócenia ubogim 
przynależnej im sprawiedliwości. Kościół Jezusa Chrystusa jest powo
łany do tego, aby głosić Dobrą Nowinę ubogim naśladując przy tym 
przykład swego Pana, który sam stał się człowiekiem ubogim, który żył, 
jak jeden spośród nich i który przyniósł im obietnicę Królestwa Bożego. 
Jezus spoglądał na tę szeroką rzeszę ubogich pełen najgłębszego ludz
kiego współczucia. Rozpoznawał w nich tych, względem których popeł
niono grzech, rozpoznawał w nich ofiary zarówno winy personalnej, jak 
też strukturalnej.
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Z tego głębokiego przeświadczenia zrodziła się solidarność oraz 
wezwanie Pana, skierowane do nich (Mt 11, 28). Jego wołanie miało 
charakter personalny. Zapraszał ich, by przychodzili do Niego celem 
otrzymania przebaczenia swych grzechów i podjęcia zadania, jakie im 
nakreślił. Nawoływał ich do naśladowania siebie, ponieważ Jego miłość 
zawierała w sobie szacunek dla nich jako ludzi stworzonych przez Boga 
i obdarzonych wolnością, która uzdalnia do dania odpowiedzi. Wzywał 
ich, aby dostrzegli odpowiedzialność przed Bogiem za swoich bliźnich 
oraz za swe własne życie. Głoszenie Ewangelii ubogim jest znakiem me
sjańskiego Królestwa, jest pierwszorzędnym kryterium, na podstawie 
którego ocenia się wartość naszego zaangażowania (aneks 8).

33. Uświadomienie sobie tych spraw na nowo łączy się z koniecz
nością rewizji priorytetów i sposobów działania, zarówno w  Kościele 
lokalnym jak również we wszelkich światowych wysiłkach misyjnych. 
Oczywiście Kościoły i chrześcijanie znajdują się w bardzo zróżnicowa
nych kontekstach: jedni w  warunkach bardzo pomyślnych, gdzie do
świadczenie ubóstwa milionów ludzi jest praktycznie nie znane; inni 
przebywają w  egalitarnych społeczeństwach, gdzie podstawowe po
trzeby życia wydają się zapewnione dla każdego; inni jeszcze żyją w  ek
stremalnym ubóstwie. Znajomość globalnego rozprzestrzenienia się 
ubóstwa i wyzysku w dzisiejszym świecie, a także świadomość wzajem
nej zależności narodów oraz zrozumienie dla międzynarodowej misyj
nej odpowiedzialności Kościoła — stanowi zaproszenie, a nawet zmu
sza każdy Kościół i każdego chrześcijanina do poszukiwań sposobów i 
środków umożliwiających dzielenie się z ubogimi Dobrą Nowiną w dzi
siejszym świecie. Obiektywne spojrzenie na życie każdej wspólnoty, na
wet tej najbogatszej, jak też — teoretycznie przynajmniej — tej spra
wiedliwszej, ujawni nam rzeczywistość życia ubogich w ludziach ze
pchniętych na margines, w tych, co się wycofali i nie dorównują kroku 
współczesnemu społeczeństwu, w uciemiężonych ze względu na prze
konania polityczne i inne, w inaczej myślących. Wszyscy oni czekają na 
podanie przysłowiowej szklanki orzeźwiającej wody lub na odwiedziny 
złożone w  imię Chrystusa. Ze względu na ubogich tej ziemi, Kościoły 
uczą się od nowa przezwyciężać zastarzałe napięcie między głoszeniem 
Ewangelii i działaniem społecznym. „Ewangelia duchowa” i „Ewange
lia materialna” były dla Jezusa jedną Ewangelią.

34. Nie ma głoszenia Ewangelii bez solidarności. Nie istnieje też ża
dna chrześcijańska solidarność, która nie zawierałaby nauki o Króle
stwie, o Bożej obietnicy skierowanej do ubogich tej ziemi. Mamy tu do 
czynienia z podwójnym testem wiarygodności; zwiastowanie, które nie 
podnosi obietnic o sprawiedliwości Królestwa dla ubogich tej ziemi, 
jest karykaturą Ewangelii; natomiast chrześcijański współudział w 
walce o sprawiedliwość, który nie wskazuje na obietnice Królestwa, 
daje karykaturę chrześcijańskiego rozumienia sprawiedliwości.

Ze wzrastającą zgodnością mówi się o upodobaniu Bożym w ubo
gich16. Dzięki temu otrzymujemy obowiązującą miarę, którą możemy 
przyłożyć do naszego osobistego życia chrześcijańskiego, jak też do ży
cia naszych gmin lokalnych oraz do siebie jako ludzi zaangażowanych 
w misji Boga w świecie.

35. Ten centralny punkt — Boże upodobanie w ubogich — wysuwa

16 Konferencja Biskupów Katolickich (Puebla 1979).
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zagadnienie Ewangelii dla tych, którzy obiektywnie nie są ani ubodzy, 
ani też nie uważają siebie za ubogich. Istnieje jasne przeświadczenie 
chrześcijańskie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i aby 
doszli do poznania prawdy. I choć w zamiarach Bożych zbawienie ofia
rowane jest wszystkim ludziom, to jednak spotykamy się z działaniem 
Boga w historii poprzez naród wybrany i poprzez Wcielenie własnego 
Syna, Jezusa Chrystusa. Podczas gdy zamiar Boży jest powszechny, 
działanie Jego jest zawsze partykularne. Tym, czego się dzisiaj na nowo 
uczymy, jest uświadamianie sobie, iż Bóg działa przez sponiewiera
nych, prześladowanych i ubogich tej ziemi. Jeżeli ktoś chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje (Mt 16, 24). Dla nas wszystkich oczywiste jest zaprosze
nie, byrnaśladować Jezusa, identyfikując się i dzieląc z ubogimi świata, 
ponieważ w  nich spotykamy Zbawiciela. Zarówno z kart Ewangelii, jak 
też z historycznego doświadczenia wiemy, że bycie bogatym zawiera w 
sobie ryzyko przegrania Królestwa. Wiedząc zaś, jak ścisłe powiązanie 
istnieje między nadmiarem jednych a potrzebą drugich, chrześcijanie 
czują się wezwani, aby wszystko to, czym są i to, co posiadają, przeka
zać Królestwu i naśladować Jezusa w  walce, do której jesteśmy zbowią- 
zani, przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i nędzy. Umiłowanie 
ubogich nie oznacza dyskryminacji wszystkich innych ludzi. Przeciw
nie, miłość ma stać się przewodnikiem naszych priorytetów i odniesień 
na każdym miejscu. Ów przewodnik wskazuje na wartości, wokół któ
rych układamy nasze życie, a także na walkę, w  którą winniśmy zaan
gażować naszą energię.

36. Kościół posiada długie doświadczenie w sprawie dobrowolnie 
przyjętego ubóstwa ludzi, którzy w posłuszeństwie wobec chrześcijańs
kiego powołania odrzucają całą swą własność i przejmują los ubogich 
tej ziemi, stając się nimi i wraz z nimi żyjąc. Dobrowolne ubóstwo uz
nawane było ciągle jako źródło duchowej inspiracji wnikania w istotę 
Ewangelii.

Dzisiaj, kiedy Kościoły wzrastają pośród ubogich tej ziemi, jesteś
my mile zaskoczeni świadomością i ewangeliczną perspektywą, jakie 
pochodzą ze strony ubogich wspólnot. Odkrywają one wymiary Ewan
gelii, które w  Kościele od dłuższego czasu były zapomniane. Ubodzy tej 
ziemi odczytują rzeczywistość z drugiej strony, z punktu widzenia tych, 
którzy dostrzegani są nie przez księgi historyczne zdobywców, lecz 
przez Boga w księdze życia. Żyć wśród ubogich i rozumieć Biblię z ich 
punktu widzenia pomaga nam odkryć szczególną troskę, z jaką Bóg, za
równo w  Starym jak i Nowym Testamencie, otacza pogardzonych, 
zdeptanych i pozbawionych praw. Uświadamiamy sobie, że ubodzy, 
którym Jezus przyobiecał Królestwo Boże, są błogosławieni w swoim 
domaganiu się sprawiedliwości i w swej nadziei na wyzwolenie. Są oni 
zarówno przedmiotem, jak też nosicielem Dobrej Nowiny. Mają prawo i 
obowiązek głoszenia Ewangelii nie tylko wśród siebie, lecz również we 
wszystkich wymiarach rodziny ludzkiej.

Kościoły ubogich rozprzestrzeniają wyzwalającą moc Ewangelii 
Jezusa Chrystusa prawie na wszystkich krańcach ziemi. Bogactwo i 
świeżość ich doświadczenia stają się bodźcem i błogosławieństwem dla 
Kościołów o wielowiekowej historii. Ośrodki misyjnej działalności Koś
cioła przesuwają się z Północy na Południe., Bóg oddziałuje przez ubo
gich ziemi w  celu, by obudzić sumienie ludzkości do nawoływania o po
kutę, sprawiedliwość i miłość.
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VI. Misja na sześciu kontynentach

37. Kościoły znajdują się wszędzie w sytuacji misyjnej. Nawet w 
krajach, w których działalność Kościoła trwa już od wieków, obserwu
jemy dziś życie bez odniesień do chrześcijańskich wartości, wzrasta se
kularyzacja życia pozbawionego ostatecznego sensu. Kościoły zagubiły 
żywotny kontakt z robotnikami, młodzieżą i wieloma innymi grupami 
społecznymi. Jest to dziś problem tak bardzo palący, że ruch ekumeni
czny musi zająć się nim w pierwszej kolejności. Fala robotników naje
mnych, politycznych uchodźców, przesuwa dzisiaj granice pracy misyj
nej do każdej wspólnoty. Chrześcijańskie deklaracje nt. światowej od
powiedzialności misyjnej będą dopiero wówczas wiarygodne, gdy znaj
dą swój wyraz w poważnym zaangażowaniu misyjnym własnego domu.

W miarę jak świat staje się mniejszy, chrześcijanie nawet z bardzo 
odległych terenów mają okazję, by śledzić działalność misyjną w  okre
ślonym miejscu i czerpać stąd inspirację dla siebie. Szczególne znacze
nie posiada dzisiaj wyraz solidarności międzykościelnej, przechodzącej 
ponad granicami politycznymi, jak również symboliczne akty poświę
cenia ze strony poszczególnych członków Ciała Chrystusa, które usk
rzydlają działalność misyjną w  innych zakresach życia Kościoła. I tak 
np. gdy dla jednych Kościołów, program likwidowania rasizmu staje się 
jawnie problemem, dla innych tego rodzaju program staje się znakiem 
solidarności, okazją dawania świadectwa oraz probierzem chrześcijań
skiej wiarygodności.

Każda wspólnota lokalna potrzebuje poczucia swej katolickości, 
która realizuje się wówczas, gdy wspólnota bierze udział w  światowej 
misji Kościoła Jezusa Chrystusa. Dając świadectwo w swojej konkret
nej sytuacji, poprzez modlitwę za inne Kościoły świata i przekazując do 
dyspozycji innych ludzi swoją własność, Kościół lokalny bierze znaczą
cy udział w światowej misji chrześcijańskiego Kościoła.

38. Zainteresowanie światową miTsją zostało zakwestionowane po
przez domaganie się ogłoszenia moratorium, oznaczającego zahamowa
nie, przynajmniej czasowe, wysyłania i przyjmowania misjonarzy oraz 
międzynarodowej pomocy materialnej. Przez ten akt chciano zachęcić 
do odzyskania i umocnienia tożsamości każdego Kościoła, do koncen
tracji działania misyjnego na własnym terenie i do nowych przemyśleń 
dotyczących tradycyjnych układów. Zobowiązanie konferencji lozań
skiej zauważa w tym zakresie: W kraju, który usłyszał już Ewangelię, 
może być rzeczą konieczną redukcja ilości misjonarzy i zasobów pienię
żnych pochodzenia zagranicznego po to, aby własnemu krajowi dać mo
żliwość do samodzielnego wzrostu, a także, by móc udzielać pomocy te
renom, gdzie Ewangelia nie była jeszcze głoszona17.

Moratorium nie oznacza wcale wygaśnięcia misyjnego powołania, 
ani naszego zobowiązania, by być zawsze otwartym na pomoc dla pracy 
misyjnej; faktycznie oznacza wolność, która daje okazję do przemyśle
nia i przebadania aktualnego zaangażowania i skłania do odpowiedzi 
na pytanie, czy dotychczasowe formy działalności misyjnej odpowiada
ją zapotrzebowaniu naszych dni i czy należy je kontynuować? Morato
rium należy rozumieć jako istotny element troski o misję światową. 
Szczerość oddania się Chrystusowi w każdej sytuacji własnego narodu 
jest tym elementem, który czyni wiarygodnym zainteresowanie misyjne w

17 Zobowiązanie lozańskie (lipiec 1974) artykuł 9.
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innych częściach świata. Generalnie nigdy nie można ogłosić morato
rium dla misji, ale zawsze istnieje możliwość, a czasem nawet koniecz
ność ogłoszenia takiego moratorium ze względu na dobro misji.

39. Historia Kościołów, od swych najwcześniejszych lat, jest histo
rią wierności wiary w miejscu jej zakorzenienia, ale jednocześnie jest 
historią rozkrzewienia Ewangelii ponad granicami narodów i konty
nentów; najpierw z Jerozolimy do Judei i Samarii, potem do Małej Azji, 
Afryki i Europy, a obecnie aż na krańce świata. Chrześcijanie dzisiejsi 
są dziedzicami długiej historii tych, którzy opuścili ojczyste kraje i Ko
ścioły, aby w imię Jezusa Chrystusa pracować, służyć i głosić Ewangelię 
tam, gdzie dotychczas jeszcze jej nie słyszano lub nie przyjęto. Wraz z 
kolonizacją europejską największej części świata, a potem z rozwojem 
kolonialnej i neokolnialnej obecności zachodnich potęg — Kościoły, w 
większości zakorzenione na Zachodzie, rozwijały swą służbę misyjną 
we wszystkich zakątkach Ziemi. Z pewnością rozwojowi temu towarzy
szyły liczne ciemne zjawiska, trwające nadal, nie na ostatnim miejscu 
znajduje się tu grzech prozelityzmu międzywyznaniowego. Kościoły i 
organizacje misyjne są dziś zainteresowane tym, by analizować do
świadczenie tych ubiegłych stuleci, aby korygować skrzywienia, zwła
szcza z pomocą młodych Kościołów, które powstały w  tych krajach. Hi
storia Kościoła, zaangażowanego misyjnie Ludu Bożego, musi trwać 
nadal. Każda wspólnota lokalna, każdy chrześcijanin musi czuć się po
wołany, aby przejąć odpowiedzialność we wspólnej misji Kościoła. Po
trzeba stale ludzi, których udziałem jest powołanie i łaska przekracza
nia granic po to, by przekazywać Ewangelię Jezusa i usługiwać w Jego 
imię (aneks 9).

40. Zakładając, że cały Kościół jest misyjny, doceniamy szczególne 
powołanie jednostek i wspólnot oddanych całkowicie służbie Kościoła, 
która umożliwia przekraczanie narodowych i kulturowych granic. Koś
cioły nie powinny dopuścić do tego, by to specjalne powołanie jedno
stek zostało odczytane jako alibi dla całego Kościoła, ale winno być ra
czej symboliczną koncentracją misyjnego powołania całego Kościoła. 
Jeżeli chodzi o zagadnienie współpracowników misyjnych, zauważamy 
pewną zmianę w orientacji misji, która według naszego rozumienia ro
dzi się z Chrystusa, który swą miłością stale obejmuje ludzki margines 
życia. Nie negując trwałego znaczenia i konieczności wzajemnych rela
cji między Kościołami północnej i południowej półkuli, sądzimy, iż w 
działalności misyjnej lat osiemdziesiątych może dojść do wygaśnięcia 
powiązań między tymi regionami. Mamy wrażenie, iż wzrastają wzaje
mnie powiązania między Kościołami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, 
w których obok bogatych sąsiadują ubodzy. Oczekujemy, iż powiązania 
te pozwolą na rozwój coraz mocniejszych inicjatyw wywodzących się z 
Kościołów ubogich, uciemiężonych, zepchniętych na margines życia. 
Analogicznie, nowa więź między krajami uprzemysłowionymi, zwła
szcza ta wytworzona przez grupy zepchnięte na margines, może pro
wadzić do dzielenia się tych grup dobrami bogatszych społeczeństw. 
Godząc się na to, by Kościoły bogatsze nadal wspomagały Kościoły 
uboższe i nie obstając za propagandą izolacjonizmu, uważamy, iż ko
rzyść, jaką niesie z sobą ów układ rzeczywistości, polega na osłabieniu 
hegemonii, która tak skandalicznie charakteryzuje relacje między wie
loma Kościołami, północnej i południowej półkuli w szczególności18.

18 Dein Reich komme s. 178.
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VH. Świadczenie wśród inaczej wierzących

41. Chrześcijanie dłużni są każdemu człowiekowi i narodowi orę
dzie o Bożym zbawieniu w  Jezusie Chrystusie. Dają oni świadectwo w 
środowisku tych, którzy żyją według innych religijnych przekonań i za
sad ideologicznych. Prawdziwe świadectwo polega na naśladowaniu 
Jezusa Chrystusa przy jednoczesnym respektowaniu i afirmowaniu nie
powtarzalności i wolności drugich. Jako chrześcijanie wyznajemy, iż 
często dostrzegaliśmy u innych jedynie to, co złe, i negatywnie ocenia
liśmy inne religie. Ufamy, iż jako chrześcijanie nauczymy się dawać 
świadectwo wobec naszych bliźnich w duchu pokory, przebaczenia i 
radości (aneks 10).

42. Słowo staje się aktywne w każdym ludzkim życiu. W Jezusie z 
Nazaretu Słowo stało się ludzką istotą. Cud tej służebnej miłości skła
nia chrześcijan, by poświadczali wyraźnie obecność Bożą w Chrystusie 
przed ludźmi każdej religii i ludźmi o przekonaniach niereligijnych. 
W Nim tkwi nasze zbawienie. Wśród chrześcijan stale jeszcze istnieje 
rozbieżność poglądów co do sposobu dostąpienia zbawienia ludzi o od
rębnych przekonaniach religijnych. Wszyscy jednak są zgodni co do 
tego, że świadectwo należy przekazywać wszystkim.

43. Tego rodzaju postawa wynika z zawierzenia, że Bóg jest Stwór
cą całego wszechświata oraz że nigdy i nigdzie nie pozostawał bez 
świadków. Duch Boży jest aktywny zawsze w sposób, który przekracza 
ludzkie rozumienie, i w miejscach, gdzie tego najmniej oczekujemy. 
Chrześcijanie, wchodząc w relacje dialogu z innymi, usiłują odkryć 
niezbadane bogactwa Boga oraz sposób Jego obecności pośród ludzi. 
Dla chrześcijan, wywodzących się z kultur naznaczonych innymi wie
rzeniami, rodzi się okazja nawiązania o wiele intymniejszego dialogu, 
jeżeli usiłują stworzyć powiązania pomiędzy własnym kulturowym 
dziedzictwem a głębokim wyznawaniem swej chrześcijańskiej wiary.
* 44. Chrześcijanie winni wykorzystać okazję, by współpracować ze
swymi bliźnimi, zdążając razem do zbudowania wspólnoty wolności, 
pokoju i wzajemnego szacunku. Cywilne zasady prawne niektórych 
państw stają na przeszkodzie wolności sumienia i wolności religijnej. 
Kościoły chrześcijańskie, jak też wspólnoty inaczej myślących, nie 
mogą pozostać wierne swojemu powołaniu bez wolności i bez prawa do 
zachowania swego instytucjonalnego kształtu oraz wyznaniowej tożsa
mości, bez możliwości przekazywania treści wiary z jednej generacji do 
drugiej. W tych trudnych sytuacjach, chrześcijanie wraz z innymi winni 
odnaleźć drogę, by doprowadzić do dialogu z władzami państwowymi 
w celu wypracowania wspólnej formuły dotyczącej wolności religijnej. 
Wraz z wolnością tą rodzi się odpowiedzialność, aby bronić na drodze 
wspólnego działania praw ludzkich każdej wspólnoty (aneks 11).

45. Współżycie z ludźmi inaczej wierzącymi i innych ideologii ozna
cza spotkanie się lojalności. Dawanie świadectwa nie może być proce
sem jednostronnym, lecz z konieczności musi dokonywać się w  obu kie
runkach, przy czym chrześcijanie niech będą świadomi owych najgłęb
szych przekonań swoich bliźnich. Stwarza to również okazję, dzięki 
której chrześcijanie odnajdują w  duchu otwartości i zaufania możność 
dawania świadectwa, zdając sprawę ze swego powiązania z Chrystu
sem, który wzywa wszystkich ludzi do Siebie.
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Spojrzenie w przyszłość

46. Kościół powołany jest do tego, by być obecnym i czynić słyszal
ną wartość Bożej miłości w Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka i 
w każdej sytuacji życia. Powołanie to winien Kościół realizować w róż
nego rodzaju sytuacjach: wśród nowo kształtujących się ideologii, wo
kół których tworzą się nowe wspólnoty; wśród ożywających na nowo 
religii, chętnie przyjmowanych przez ludzi; pośród ludzi poszukują
cych, zdążających do wyzwolenia i sprawiedliwości, a także w niepew
nym marszu młodej generacji ku przyszłości, pełnej obietnic ale jedno
cześnie zagrożonej konfrontacją nuklearną — iw  ogóle wszędzie, gdzie 
możliwe jest świadectwo.

47. Nakaz misyjny Kościoła i jego ewangeliczne wołanie nie wy
trzyma konfrontacji z twardą rzeczywistością codziennego życia, jeżeli 
nie będ^ kierowane wiarą, wspartą modlitwą, kontemplacją i adoracją. 
Zbieranie i posyłanie, przyjmowanie i dawanie, chwała i praca, modli
twa i walka — to właśnie właściwy rytm chrześcijańskiego zaangażo
wania w świecie19 20. Chrześcijanie muszą przynosić do ołtarza Bożego 
swoje serce, rozumienie i wolę, mając świadomość, że mądrość pocho
dzi ze służby Bożej, z mocy modlitwy i trwałej wspólnoty. Największą 
łaską Królestwa i jedynym trwałym gruntem naszej misyjnej działalno
ści w świecie jest włączenie się w Chrystusa poprzez działanie Ducha 
Świętego20. Pan, który posyła swój naród po to, by przekraczać wszel
kie granice, jest tym samym, który zapewnia nas: Oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

A N E K S

1. „Obecnie zaś Ewangelia, przeznaczona dla nas, została przekazana Apostołom 
przez Jezusa Chrystusa; a Jezus, zwany Chrystusem, był posłany przez Boga. Znaczy to, 
że Chrystus otrzymał zlecenie to od Boga, Apostołowie zaś od Chrystusa. Następstwo tych 
dwóch wydarzeń dokonywało się w zgodności z wolą Boga. Dlatego też Apostołowie, po 
otrzymaniu zlecenia i po rozwiązaniu swoich wątpliwości, zaczęli przepowiadać nadej
ście Królestwa Bożego w mocnym przekonaniu otrzymanym od Ducha Świętego. Przemie
rzając zamieszkałe okręgi ziemi i przepowiadając Ewangelię, wyznaczali spośród nowo 
nawróconych, wypróbowawszy uprzednio ich ducha, biskupów i diakonów dla posługi
wania przyszłym wierzącym” . (Klemens Rzymski. List do Koryntian nr 42. Tłum. L.G.).

2. „Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani krajem, ani mową, ani obyczaja
mi. Bo nie zamieszkują gdzieś państw własnych ani nie posługują się odmiennym języ
kiem, ani nie wiodą niezwykłego trybu życia. Ich nauka nie została wynaleziona jakimś 
dociskaniem umysłów ludzi ciekawych, ani też nie powołują się oni na ludzkie stwierdze
nia, jak to czynią niektórzy. Zamieszkują więc kraje greckie czy barbarzyńskie, jak komu 
los zdarzył, zachowują miejscowe zwyczaje dotyczące odzienia, pożywienia i innych form 
życia, ukazując nam dziwny i niemalże niepojęty sposób swego życia. Zamieszkują swe 
ojczyzny, ale jakoby przybysze; jako obywatele mają wszystko wspólne z innymi, lecz we 
wszystkim cierpią, jakoby byli obcymi, każda obca kraina staje się im ojczyzną, lecz każ
da ojczyzna jest obca; żenią się jak wszyscy, rodzą dzieci, lecz zrodzonych nie porzuca

19 Tamże s. 163.
20 Tamże s. 162.
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ją; uczestniczą we wspólnym stole, ale nie łożu; przebywają w ciele, ale żyją nie według 
ciała; pędzą życie na ziemi, lecz są obywatelami nieba; podlegają określonym prawom, 
lecz sposobem swego życia przewyższają je; miłują wszystkich, lecz przez wszystkich są 
prześladowani; są niezauważeni, ale potępiani; karze się ich śmiercią, ale oni wracają do 
życia; sami biedni, lecz ubogacają wielu; wszystkiego im brak, a jednak obfitują we 
wszystko; są pomiatani, lecz poniewierka jest ich chwałą; są lżeni, ale objawia się ich 
sprawiedliwość; są przeklinani, a mimo to błogosławią; potwarzają ich, a jednak są sza
nowani; czynią dobrze, a są karani jak złoczyńcy; cieszą się karami jakoby odrodzeni. Ży
dzi zwalczają ich jak obcych, Grecy ich prześladują, lecz ci, co ich nienawidzą, nie mogą 
podać przyczyny swej nienawiści ku nim. Krótko mówiąc; czym w ciele dusza, tym chrze
ścijanie na świecie” . (Ojcowie żywi. Oprać. M. Starowieyski. T. 2 Kraków 1979 s. 132 n.).

3. Dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie dokonuje się nie tylko w jeden sposób. 
Kościół, w różnych czasach i na różnych miejscach, przekazywał świadectwo w różny 
sposób. Jest to ważne stwierdzenie. Są bowiem okoliczności, gdy wymagana jest dynami
czna działalność we wspólnocie; innym razem potrzeba głoszenia Ewangelii; w innych 
przypadkach wymownym świadectwem jest wzajemny stosunek chrześcijan do siebie; w 
jeszcze innych okolicznościach świadectwem być może zwyczajna obecność chrześcijani
na bądź całej wspólnoty na zgromadzeniu liturgicznym. Te różne wymiary świadectwa, 
składane jednemu Panu, są zawsze sprawą konkretnego posłuszeństwa woli Bożej. Jeżeli 
jednak traktuje się je oddzielnie i absolutyzuje jedną z nich, wówczas wypacza się Ewan
gelię. Wszystkie one są ze sobą nierozłącznie powiązane i razem wzięte, tworzą właściwe 
wymiary misyjnego przepowiadania. Najważniejsze ze wszystkiego jest to, że głoszone 
jest i słyszane zbawiające Słowo Boga. (A Theological Reflection on the Work of Evange
lism. Bulletin. Vol. V. Nrs 1 + 2. Division of Studies. World Council of Churches. Novem
ber 1959).

4. Dzięki Chrystusowi zarówno mężczyźni jak i kobiety zostają wyzwoleni i wypo
sażeni we wszystkie moce i możliwości, których potrzebują do współpracy w Jego zbaw
czym ciele. Przez Jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie — nadzieja zbawienia 
staje się realistyczna, a rzeczywistość życia pełna nadziei. On bowiem niweczy zaporę 
winy. On przyjmuje nieuchronność historii. W Nim zbliża się Królestwo Boga, królestwo, 
wolnych w dziele zbawienia świata. Kto uchyla się od Bożego nakazu, ten uchyla się od 
zbawienia!” (Das Heil der Welt heute. Dokumente der Weltmissionskonferenz Bangkok 
1973. Red. Ph. A. Potter. Wyd. niemieckie Th. Wieser. Kreuz Verlag Stuttgart. Berlin 1973 
s. 197).

5. Ci, którzy mają udział w życiu Chrystusa i wyznają Go jako Pana i Zbawiciela, wy
zwalającego i jednoczącego, tworzą wspólnotę, która powstała i utrzymana jest dzięki 
Duchowi Świętemu. Ta wspólnota w Duchu odnajduje swój główny cel i ostateczny sens 
w uczcie eucharystycznej oraz w chwale Trójjedynego Boga. Doksologia jest największym 
wyznaniem, przekraczającym wszystkie nasze podziały” . (Bericht aus Nairobi 1975 s. 11).

6. Przed Synodem z 1974 r. bp Etchegeray wyraził myśl: „Kościół, który się odnawia, 
aby lepiej ewangelizować, to Kościół, który godzi się sam być ewangelizowany... Mniej 
brakuje nam słów do powiedzenia ludziom, co ludzi zdolnych wiarygodnie wypowiadać 
Słowo” (Une eglise qui se renouvelle pour mieux evangeliser est une eglise qui accepte 
d’etre evangelisee elle-meme... II nous manque moins de paroles ä dire aux hommes que 
d’hommes pour dire la parole). (Monatlicher Informationsbrief über Evangelisation. 
Nr. 1. Januar 1975 s. 11).

7. Są sytuacje, kiedy wyłącznie fakt gromadzenia się wokół Eucharystii może stać się 
publicznym świadectwem. W niektórych krajach chrześcijanie bywają zniechęceni lub 
karani za udział w takich nabożeństwach. Słyszymy o tych, którzy gromadząc się na Eu
charystię narażają się na ryzyko. Ich odwaga jest dla otoczenia świadectwem, jak drogo
cenny jest to sakrament. W innych okolicznościach Eucharystia stanowi publiczne świa
dectwo, składane przez wszystkich wierzących. Tego rodzaju radosna uroczystość może stać 
się fermentem nowej nadziei w cynicznych i laickich strukturach społecznych. Przy stole
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Pana otrzymujemy wizję Boga, która skierowuje ludzkie serca ku Panu... Każdy chrześci
jański duszpasterz i każda gmina musi to zrozumieć, aby czynić to dla własnego dobra. 
W tym miejscu możemy tylko podać pewne wskazania: tam, gdzie naród jest ciężko ucie
miężony, tam Eucharystia mówi o wyjściu (exodus) czy wyzwoleniu z niewoli. Gdzie 
chrześcijanie, ze względu na swoją wiarę, są upośledzeni lub więzieni, tam chleb i wino 
stają się życiem Pana, który — odrzucony przez ludzi — stał się kamieniem węgielnym. 
Gdzie Kościół maleje liczbowo, a jego finanse są dławione, tam Eucharystia zapewnia 
nas, że hojność Boga jest bez granic, a nadzieja w Nim bez końca. Gdzie dyskryminacja 
rasowa, klasowa i płciowa zagraża wspólnocie, tam Eucharystia uzdalnia ludzi wszelkie
go rodzaju do uczestnictwa w jednym pokarmie i do tworzenia jednego narodu. Gdzie lu
dzie żyją w przesycie i wygodzie, tam Eucharystia poucza nas: „tak jak Chrystus dzieli 
swoje życie z wami, tak i wy dzielić się winniście z głodnymi tym wszystkim, co posiada
cie” . Gdzie wspólnota skazana jest na izolację, ta Eucharystia jednoczy z całym Ludem 
Bożym na wszystkich miejscach i we wszystkich czasach. Gdzie siostra i brat bliscy są 
śmierci, tam Eucharystia staje się wejściem do Królestwa ‘ naszego kochającego Ojca. 
(Dein Reich komme. Melbourne 1980s. 163n.).

8. Przepowiadanie Ewangelii ubogim jest znakiem naszej epoki, znakiem zapocząt
kowanym przez Jezusa Chrystusa. W Piśmie Świętym odnajdujemy przekaz, iż sytuacja 
ubogich oraz działalność wśród nich Ducha Świętego jest par excellence miejscem, gdzie 
przejawia się miłość i moc Boga. Wynika stąd wniosek, że ewangelizacja ubogich przez 
ubogich, dla nich i przez nich — musi być dostrzegana jako jeden z największych priory
tetów w Kościele. (Für eine mit den Armen solidarische Kirche. Kommission für kirchli
chen Entwicklungsdienst des ÖRK. 1980 s. 20).

9. Głoszenie Dobrej Nowiny jest stałą koniecznością i wszyscy ludzie, wierzący i nie
wierzący, są wezwani do słuchania jej i dania odpowiedzi, ponieważ proces nawrócenia 
nie jest nigdy etapem zakończonym. Z radością dostrzegamy dziś nasze szczególne zobo
wiązanie wobec tych, którzy nie słyszeli jeszcze wcale o Dobrej Nowinie dotyczącej Kró
lestwa Bożego. Spostrzegamy również stale nowe zakresy ewangelizacji. Jezus, nasz Pan, 
wciąż jest przed nami i przynagla nas, często w sposób nieoczekiwany, abyśmy Go naśla
dowali. Chrześcijańska wspólnota jest wspólnotą w drodze, kierując orędzie ewangelicz
ne zarówno dla siebie samej, jak też do stojących poza nią. Czyni to zaś dzięki temu, że 
własne znamiona proponuje jako znaki dla innych także będących w drodze. (Dein Reich 
komme. Melbourne 1980 s. 152 n.).

10. Chrześcijanie zaangażowani w sumienny „dialog we wspólnocie” z wyznawcami 
innych religii i ideologii nie mogą uniknąć zadawania sobie wnikliwych pytań o miejsce 
tych ludzi w działaniu Boga w historii. Zadają te pytania nie teoretycznie, lecz konkret
nie — co może Bóg uczynić w życiu setek milionów ludzi, którzy żyją we wspólnocie i 
dążą do wspólnoty razem z chrześcijanami, ale odmiennymi drogami. Dlatego też dialog 
powinien się toczyć raczej z myślą o wyznawcach innych religii i ideologii, a nie o teorety
cznych, bezosobowych systemach. Nie oznacza to zaprzeczania ważności tradycji religij
nych i ich wzajemnych związków; nader ważne jest jednak zbadanie, w jaki sposób reli- 
gia i ideologia nadają kierunek codziennej egzystencji jednostek i grup, i jak w istocie 
wpływają na dialog po obu stronach.

Podchodząc do problemów teologicznych w tym duchu, chrześcijanie powinni postę
pować:

— ze skruchą, a to dlatego, że wiemy jak łatwo jest o to, byśmy źle zrozumieli i w na
szym postępowaniu zdradzili Boże objawienie w Jezusie Chrystusie i zamiast przedstawić 
się jako niegodni odbiorcy łaski, patrzyli na siebie jako posiadaczy Bożej prawdy;

— z pokorą, ponieważ tak często w wyznawcach innych religii i ideologii odkrywa
my takie wartości duchowe, wartości poświęcenia, współczucia i mądrości, że nie mamy 
prawa z wysoka ferować o nich wyroków; a zwłaszcza powinniśmy unikać używania 
określeń takich jak „anonimowi chrześcijanie” , „obecność chrześcijańska” , „nieznany 
Chrystus” , w sposób nie odpowiadający intencjom tych, którzy zaproponowali tć terminy
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dla celów teologicznych, lub w sposób szkodliwy dla samozrozumienia chrześcijan i wyz
nawców innych religii;

— z radością, bo nie zwiastujemy siebie samych; tym, kogo zwiastujemy jest Jezus 
Chrystus, uważany przez wielu wyznawców innych religii i ideologii za proroka, święte
go, nauczyciela, wzór; chrześcijanie jednak wyznają Go jako Pana i Zbawiciela, Świadka 
Wiernego i tego, który nadchodzi (Ap 1, 5— 7);

— z uczciwością, gdyż tylko pełna skruchy i pokory radość w Panu naszym Jezusie 
Chrystusie może być podstawą dialogu. Oznacza do potrzebę informowania partnera o 
swoich doświadczeniach i swoim świadectwie, a jednocześnie chęć gruntownego pozna
nia jego własnych przekonań i poglądów. Prowadzi to do zajęcia otwartej postawy i od
słaniania się wobec innych, zgody na zranienie — co widzimy na przykładzie Pana nasze
go Jezusa Chrystusa i co określamy łącznie jako gotowość do przyjmowania ciosów.

11. Postawa Kościołów wobec ciągłego odradzania się instytucjonalnych religii musi 
pozostawać zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych sytuacji. W niektórych kra
jach sytuacja Kościołów stała się szczególnie trudna, zwłaszcza tam, gdzie to ożywienie 
doprowadziło do ograniczenia swobód obywatelskich, a w pewnych przypadkach rów
nież do ograniczenia wolności religijnej.

Kościół światowy musi modlić się o to, aby chrześcijanie odnaleźli w tej sytuacji moc 
Ducha Świętego, dzięki której mogliby świadczyć wytrwale i w pokorze o Królestwie Bo
żym; aby ucisk spotkał się z miłością; aby Bóg spożytkował cierpienia chrześcijan dla od
nowy chrześcijańskiej wiary. W ten sposób damy świadectwo naszej solidarności z wszys
tkimi uciemiężonymi ludźmi.

Kościoły są wezwane, aby we wszystkich konfliktowych sytuacjach pomagać swoim 
członkom w rewizji podstawowej lojalności i w poszukiwaniu lepszego zrozumienia ina
czej wierzących. Kościoły muszą koniecznie odnajdywać miejsca styku w kontekście dia
logu i we współpracy z wyznawcami innych religii. Zarówno wyżej wzmiankowane kry
teria, jak również całe kulturowe dziedzictwo oraz zobowiązania wobec narodowej jed
ności mogłyby stanowić punkt wyjścia dla wspólnego świadectwa. Aby jednak to stać się 
mogło, wymaga się od Kościołów ducha otwartości, szacunku wzajemnego i prawdomów
ności, jak również ducha odwagi, by zdać sobie sprawę z nadziei, którą posiadamy w Je
zusie Chrystusie, naszym Panu.

Jak ukazano w wytycznych dla dialogu, sformułowanych przez Komitet Naczelny 
ŚRK w 1979 r. na Jamajce, dialogiczne zbliżenie się do wyznawców innych religii i innych 
przekonań ideologicznych nie stoi w opozycji do działalności misyjnej. Nasza misja, to 
znaczy — świadczenie o Jezusie Chrystusie — nie może być nigdy zaniechana. Głoszenie 
Ewangelii w całym świecie pozostaje ciągle pilnym zobowiązaniem dla wszystkich chrze
ścijan. Jednakże w sposobie jego realizacji winniśmy się kierować duchem naszego Pana, 
a nie duchem wypraw krzyżowych i agresji.

„Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wa
sza, zawsze miła, niech będzie zaprawiana solą, tak, abyście wiedzieli, jak należy każde
mu odpowiadać” (Kol. 4,5— 6). (Dein Reich komme s. 145 n.).

(Przedruk za: H. Zimoń (red.): Z zagadnień etnologii i religioznawstwa, Warszawa 1986, 
Wydawnictwo „Verbinum” , s. 241—267)

Tłum.: Leonard Górka SVD
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MIĘDZYNARODOWA KOMISJA MIESZANA
DO SPRAW DIALOGU TEOLOGICZNEGO 

MIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM 
I KOŚCIOŁEM PRAWOSŁAWNYM

WIARA, SAKRAMENTY I JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA

Wstęp

(1) Po naszym zgromadzeniu w Monachium w 1982 r., zgodnie z „Pla
nem” przyjętym przez naszą Komisję w czasie jej pierwszego spotkania 
na Rodosie w 1980 r., czwarta sesja Komisji podjęła się rozpatrzyć za
gadnienie relacji między wiarą i wspólnotą sakramentalną.

(2) Jak ustalono w zatwierdzonym na Rodosie „Planie” naszego dialo
gu, jedność w wierze jest podstawą dla jedności w  sakramentach, a 
zwłaszcza w świętej Eucharystii. Lecz zasada ta, wspólnie przyjęta, do
tyka kilku punktów zasadniczych, które wymagają rozważenia. Czy 
wiara sprowadza się do zgody na pewne sformułowania, czy jest także 
czymś innym? Wiarę będącą darem Bożym należy rozumieć jako zaan
gażowanie chrześcijanina: zaangażowanie jego umysłu, jego serca i jego 
woli. W  swej głębokiej rzeczywistości jest ona także wydarzeniem ekle
zjalnym, urzeczywistniającym się i spełniającym we wspólnocie i przez 
wspólnotę Kościoła w swym wyrazie liturgicznym, a zwłaszcza eucha
rystycznym. Ów eklezjalny i liturgiczny charakter wiary należy z całą 
powagą rozpatrzyć.
(3) Zakładając ten podstawowy charakter wiary należy stwierdzić, że 
wiarę winno się uważać za warunek wstępny, już całkowity sam w so
bie, przed wspólnotą sakramentalną, a zarazem, że doznaje ona wzro
stu przez wspólnotę sakramentalną, będącą wyrazem samego życia Ko
ścioła i środkiem duchowego wzrostu każdego spośród jego członków. 
Należy postawić to pytanie, aby uniknąć wadliwego podejścia do pro
blemu wiary jako warunku jedności. Jednakże nie powinno ono przy
czynić się do zaciemnienia faktu, że wiara jest takim warunkiem i że 
nie może być wspólnoty sakramentalnej bez wspólnoty w wierze, zaró
wno w  sensie szerokim jak i w sensie jej dogmatycznego sformułowa
nia.
(4) Poza kwestią wiary jako warunku wspólnoty sakramentalnej oraz 
w ścisłym związku z nią, idąc za „Planem” dialogu, przebadaliśmy ró
wnież podczas naszych spotkań stosunek tzw. sakramentów wtajemni
czenia (tj. chrztu, bierzmowania bądź namaszczenia krzyżem i Eu
charystii) między sobą i do jedności Kościoła. W tym punkcie trzeba 
zbadać, czy obydwa nasze Kościoły mają do czynienia tylko z różnicą w 
praktyce liturgicznej, czy także z różnicą w  doktrynie, skoro praktyka 
liturgiczna i teologia są wzajemnie powiązane. Czy winniśmy uważać te 
trzy sakramenty za przynależne do jednej rzeczywistości sakramental
nej lub za trzy autonomiczne akty sakramentalne? Trzeba również py
tać, czy odnośnie sakramentów inicjacji, różnica w praktyce liturgicz
nej między dwiema tradycjami stanowi problem rozbieżności doktry
nalnej, który można by uznać za poważną przeszkodę do jedności.
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I. Wiara i wspólnota w sakramentach

(5) Wiara jest nieoddzielnie darem Boga, który się objawia oraz odpo
wiedzią człowieka, który przyjmuje ten dar. Jest współdziałaniem (sy- 
nergeia) Bożej łaski i ludzkiej wolności. Miejscem tej wspólnoty jest 
Kościół. W nim prawda objawiona przekazywana jest wedle tradycji 
apostołów, w  oparciu o Pismo Św., przez sobory ekumeniczne, życie li
turgiczne, Ojców Kościoła oraz wcielana w życie przez członki ciała 
Chrystusa. Wiara Kościoła stanowi normę i kryterium osobowego aktu 
wiary^Wiara nie jest tworem logicznej konstrukcji i konieczności, lecz 
rezultatem wpływu łaski Ducha Świętego. Apostoł Paweł otrzymał łas
kę w posłuszeństwie wiary (Rz 1,5). Sw. Bazyli mówi na ten temat: 
Wiara poprzedza rozprawianie o Bogu; wiara, a nie dowodzenie. Wiara 
wznosząc się ponad metody logiczne doprowadza do akceptacji. Wiara 
nie rodzi się z geometrycznych konieczności, lecz z energii Ducha (In 
Ps. 115, 1).
(6) Każdy sakrament zakłada i wyraża wiarę Kościoła, który go cele
bruje. Istotnie, w  sakramencie Kościół czyni coś więcej niż tylko wyz
naje i wyraża swoją wiarę: uobecnia on misterium, które celebruje. 
Duch Święty objawia Kościół jako Ciało Chrystusa, które on ustanawia 
i sprawia, że wzrasta. W ten sposób Kościół przez sakramenty zasila i 
rozwija wspólnotę wiary swoich członków.

1. Prawdziwa wiara jest darem Bożym i dobrowolną odpowiedzią człowieka

(7) Wiara jest darem Ducha Świętego. Przez wiarę Bóg udziela zba
wienia. Przez nią ludzkość ma przystęp do misterium Chrystusa, które 
stanowi Kościół i którego Kościół udziela przez Ducha Świętego, w  nim 
mieszkającego. Kościół może przekazywać jedynie to, co jest przyczyną 
jego istnienia. Otóż istnieje tylko jedno misterium Chrystusa, a dar 
Boży jest jedyny, całkowity i nieodwołalny (Rz 11, 29). Jeśli chodzi o 
treść, wiara obejmuje całokształt doktryny i praktyki Kościoła odnoś
nie zbawienia. Dogmat, postępowanie i życie liturgiczne wiążą się ze 
sobą w jedną całość i tworzą razem skarbiec wiary. Łącząc w sposób 
godny uwagi teoretyczny i praktyczny charakter wiary, św. Jan z Da
maszku mówi: (Wiara) ta osiągnęła doskonałość przez to wszystko, co 
Chrystus rozporządził — wiara przez uczynki, poszanowanie i zacho
wywanie przykazań Tego, który nas odnowił. Istotnie, ten, który nie 
wierzy według tradycji Kościoła katolickiego lub który przez niewłaści
we uczynki trwa we wspólnocie z diabłem — jest niewierzącym (De fide 
orthodoxa IV, 10,83).
(8) Dana przez Boga wiara, którą głosi Kościół, jest przepowiadana, 
przeżywana i przekazywana w widzialnym Kościele lokalnym, we 
wspólnocie ze wszystkimi Kościołami lokalnymi rozproszonymi w 
świecie, tj. z katolickim Kościołem wszystkich czasów i miejsc. Czło
wiek włączony jest w  Ciało Chrystusa przez swą wspólnotę (koinonia) 
w  tym Kościele widzialnym, który przez życie sakramentalne i słowo 
Boże zasila w nim tę wiarę, przez którą działa w nim Duch Święty.
(9) Można powiedzieć, że w ten sposób dar wiary istnieje w jedynym 
Kościele, w jego konkretnej sytuacji historycznej, określonym przez 
środowisko i czas, a więc we wszystkich i w każdym z wierzących pod
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przewodnictwem ich pasterzy. Za pośrednictwem ludzkiego języka, w 
różnorodności kulturowych i historycznych sposobów wyrażania, czło
wiek powinien pozostać zawsze wiemy temu darowi wiary. Nie można 
oczywiście utrzymywać, że wyraz prawdziwej wiary, przekazywanej i 
przemywanej w celebracji sakramentów wyczerpuje całość bogactwa ta
jemnicy objawionej w Jezusie Chrystusie. Jednakże w granicach jej for
mułowania i przyjęcia przez osoby, daje on dostęp do całej prawdy wia
ry objawionej, tj. do pełni zbawienia i życia w Duchu Świętym.
(10) Według Listu do Hebrajczyków wiara ta jest poręką tych dóbr, 
których się spodziewamy, sposobem poznania tych rzeczywistości, któ
rych nie widzimy (11,1). Daje ona udział w  dobrach Bożych. Pojmuje się 
ją także w  terminach egzystencjalnej ufności w moc i miłość Boga, w 
przyjęcie eschatologicznych obietnic, spełnionych w osobie Pana, Jezu
sa Chrystusa. Jak wskazuje jednak jeszcze tenże List do Hebrajczyków, 
wiara wymaga ponadto postawy w  stosunku do egzystencji i świata. 
Postawa ta nacechowana jest gotowością ofiarowania swojej własnej 
woli, poświęcenia swego życia Bogu i innym, jak to uczynił Chrystus na 
krzyżu. Wiara zespala ze świadectwem Chrystusa oraz z mnóstwem 
świadków (12,1), którzy otaczają Kościół.

(11) Wiara pociąga więc za sobą świadomą i wolną odpowiedź ze stro
ny człowieka oraz ustawiczną przemianę serca i ducha. W konsekwen
cji jest wewnętrzną przemianą i przeobrażeniem, trwaniem w łasce Du
cha Świętego, który odnawia człowieka. Domaga się reorientacji ku 
rzeczywistościom Królestwa, które nadchodzi i które już teraz zaczyna 
przeobrażać rzeczywistości tego świata.

(12) Chrzest i całe życie sakramentalne, które po nim następuje wy
magają wiary. Przez chrzest bowiem uczestniczy się w śmierci i w  
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (Rz 6). W ten sposób rozpoczyna 
się proces, który przedłuża się przez całą egzystencję chrześcijańską.

2. Liturgiczny wyraz wiary

(13) W  Kościele sakramenty są uprzywilejowanym miejscem, w któ
rym wiarę przeżywa się, przekazuje i wyznaje. W liturgicznej tradycji 
bizantyjsMej, pierwsza modlitwa o wprowadzenie do katechumenatu 
jest prośbą do Pana za kandydatem: Napełnij go wiarą, nadzieją i miło
ścią względem Ciebie, ażeby zrozumiał, że Ty jesteś jedynym Bogiem 
prawdziwym, wraz z Twoim Jedynym Synem, naszym Panem, Jezusem 
Chrystusem i z Twoim Świętym Duchem. W paralelny sposób pierwsze 
pytanie, które Kościół kieruje do kandydata do chrztu w łacińskiej tra
dycji liturgicznej brzmi: Czego żądasz od Kościoła? A  kandydat odpo
wiada: Wiary — Wiara co ci daje? — Życie wieczne.
(14) Obydwa nasze Kościoły wyrażają swe przekonanie w tej sprawie 
aksjomatem: „Lex orandi lex credendi” (reguła modlitwy jest regułą 
wiary). Tradycja liturgiczna jest dla nich autentyczną interpretatorką 
Objawienia, a tym samym — kryterium wyznania prawdziwej wiary. 
Istotnie, to właśnie w liturgicznym wyrazie wiary naszych Kościołów 
świadectwo Ojców i wspólnie celebrowanych soborów powszechnych 
nie przestaje być dla wierzącego ludu pewnym przewodnikiem wiary. 
Niezależnie od różnorodności teologicznych sposobów wyrażania, świa
dectwo to, samo będąc wyjaśnieniem „kerygmy” Pisma Św., aktua
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lizuje się w  celebracji liturgicznej. Ze swej strony, głoszona wiara zasila 
modlitwę liturgiczną Ludu Bożego.

3. Duch Święty a sakramenty

(15) Sakramenty Kościoła są „sakramentami wiary” , w  których Bóg
Ojciec wysłuchuje epiklezy, w której Kościół wyraża swą wiarę tą proś
bą o przyjście Ducha. Ojciec daje w  nich swojego Świętego Ducha, któ
ry wprowadza do pełni zbawienia w Chrystusie. Sam Chrystus ustana
wia Kościół jako swoje Ciało. Duch Święty buduje Kościół. Nie ma w 
Kościele daru nie dającego się Jemu przypisać (Bazyli Wielki. PG 30, 
289). Sakramenty są darem i łaską Ducha Świętego w Jezusie Chrystu
sie, w Kościele. W sposób bardzo zwięzły zostało to wyrażone w prawo
sławnym hymnie Pięćdziesiątnicy: Duch Święty jest sprawcą każdego 
daru. On wzbudza proroctwa. On uświęca kapłanów. On nieuczonych 
uczy mądrości. Z  rybaków czyni teologów i utrzymuje w jedności cały 
Kościół. a,
(16) Każdy sakrament Kościoła udziela łaski Ducha Świętego, będąc 
w nieodłączny sposób znakiem wspominającym to, czego Bóg dokonał 
w przeszłości, znakiem objawiającym to, czego dokonuje On w wierzą
cym i w Kościele, znakiem zwiastującym i antycypującym eschatyczne 
spełnienie. Tym sposobem, w celebracji sakramentów Kościół manife
stuje, wyjaśnia i wyznaje swą wiarę w jedność Bożego zamysłu.

(17) Zaznaczmy, że wszystkie sakramenty mają istotne odniesienie do 
Eucharystii. Jest ona par excellence proklamacją wiary, z której pocho
dzi wszelkie wyznanie i do której jest skierowane. Tylko ona sama bo
wiem ogłasza w całej pełni, w obecności Pana dokonanej mocą Ducha, 
przedziwne sprawy Bożego dzieła. Albowiem to Pan sprawia, że w sa
kramentalny sposób Jego dzieło przechodzi w celebrację Kościoła. Sa
kramenty Kościoła przekazują łaskę, wyrażają i umacniają wiarę w  Je
zusa Chrystusa i są w  ten sposób świadectwami wiary.

4. Wiara formułowana i celebrowana w sakramentach: symbole wiary

(18) W zgromadzeniu eucharystycznym Kościół celebruje wydarzenie 
misterium zbawienia w modlitwie eucharystycznej (anafora) ku chwale 
Boga. Misterium, które celebruje jest tym samym misterium, które wyz
naje przyjmując zbawczy dar.

(19) Chociaż treść i celowość tej celebracji eucharystycznej pozostały 
te same w Kościołach lokalnych, posługiwały się one jednak różnymi 
sformułowaniami i różnymi językami, które zgodnie z geniuszem róż
nych kultur podkreślają poszczególne aspekty i implikacje jedynego 
wydarzenia zbawienia. W samym sercu życia Kościoła, w synaxis eu
charystycznej, nasze obydwie tradycje, wschodnia i zachodnia, znają 
więc pewną różnorodność w  formułowaniu treści celebrowanej wiary.
(20) Od początku udzielanie chrztu wiąże się ze sformułowaniem wia
ry, przez które Kościół lokalny przekazuje katechumenowi istotną treść 
nauki apostołów. Ten symbol wiary wypowiada w skondensowanej for
mie istotę tradycji apostolskiej, wyrażoną głównie w wyznaniu wiary w 
Trójcę Św. i w Kościół. Kiedy wszystkie Kościoły lokalne wyznają pra
wdziwą wiarę, przekazują w  obrzędzie chrztu tę jedyną wiarę w Ojca,
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Syna i Ducha Świętego. Jednakże w różnych czasach i miejscach sfor
mułowanie to było wyjaśniane w różny sposób, zależnie od wymogów 
okoliczności, przy użyciu terminów i zdań, które nie były identyczne w 
istniejących formularzach. Wszystkie jednak respektowały treść wiary. 
Kościół wschodni w swoim rytuale chrztu posługuje się Nicejsko-Kon- 
stantynopolitańskim Symbolem Wiary. W iemy swej własnej tradycji, 
Kościół zachodni przekazuje katechumenowi Symbol zwany „Symbo
lem Apostolskim” . Ta różnorodność formuł w  jednym i drugim Kościele 
nie wskazuje sama przez się na żadną rozbieżność co do treści wiary 
przekazywanej i przeżywanej.

5. Warunki wspólnoty wiary

(21) Pierwszym z warunków prawdziwej wspólnoty między Kościoła
mi jest to, aby każdy z nich odwoływał się do Nicejsko-Konstantynopo- 
litańskiego Symbolu Wiary jako do koniecznej normy tej wspólnoty je
dnego Kościoła, rozprzestrzenionego po całej ziemi poprzez stulecia. 
W tym sensie prawdziwa wiara jest warunkiem dla wspólnoty w sakra
mentach. Wspólnota możliwa jest jedynie między Kościołami, które 
mają wspólnie wiarę, kapłaństwo i sakramenty. Właśnie z racji tego 
wzajemnego uznania tożsamości i jedyności wiary (jak zresztą kapłań
stwa i sakramentu) przekazywanej w każdym z Kościołów lokalnych, 
uznają się one wzajemnie jako prawdziwe Kościoły Boże, a każdy spo
śród wiernych jest przyjęty przez Kościoły jak brat lub siostra w wie
rze. Równocześnie jednak wiara pogłębia się i wyjaśnia poprzez więź 
kościelną, przeżywaną w każdej wspólnocie w sakramentach. Ta eklez
jalna cecha wiary jako owoc życia sakramentalnego sprawdza się na róż
nych poziomach egzystencji Kościoła.
(22) Na pierwszym miejscu, przez celebrację sakramentów zgroma
dzenie głosi swą wiarę, przekazuje ją i przyswaja.
(23) Ponadto w celebracji sakramentów każdy Kościół lokalny wyraża 
swą głęboką naturę. Pozostaje w ciągłości z Kościołem apostołów i w 
komunii ze wszystkimi Kościołami, które podzielają jedną i tę samą 
wiarę oraz celebrują te same sakramenty. W sakramentalnej celebracji 
Kościoła lokalnego, inne Kościoły lokalne uznają tożsamość swej wiary 
z jego wiarą, a przez to doznają umocnienia w  swoim własnym życiu 
wiary. W ten sposób celebracja sakramentów potwierdza wspólnotę 
wiary między Kościołami i ją manifestuje. Dlatego wiemy jednego Koś
cioła lokalnego, ochrzczony w tym Kościele, może przyjmować sakra
menty w innym Kościele lokalnym. Ta wspólnota w sakramentach wy
raża tożsamość i jedność prawdziwej wiary, podzielanej przez Kościoły.
(24) W koncelebracji eucharystycznej między przedstawicielami róż
nych Kościołów lokalnych, w szczególny sposób ukazuje się tożsamość 
wiary i jest umocniona samym aktem sakramentalnym. Dlatego sobory, 
na których biskupi kierowani przez Ducha Świętego wyrażają prawdę 
wiary Kościoła, łączą się zawsze z celebracją Eucharystii. Poprzez pro
klamację jedynego misterium Chrystusa i udział w jednej Komunii sa
kramentalnej, biskupi, kler i cały lud chrześcijański z nimi zespolony są 
w stanie dawać świadectwo wierze Kościoła.
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6. Prawdziwa wiara i wspólnota w  sakramentach

(25) Tożsamość wiary jest więc istotnym elementem wspólnoty eklez
jalnej w  celebracji sakramentów. Jednakże pewna różnorodność formu
łowania nie narusza wspólnoty (koinonia) między Kościołami lokalny
mi, skoro każdy Kościół może rozpoznać w różnorodności sformułowań 
jedyną autentyczną wiarę otrzymaną od apostołów.
(26) W ciągu wieków Kościoła niepodzielonego różnorodność teologi
cznych sposobów wyrażania jednej nauki nie wystawiała na niebezpie
czeństwo wspólnoty sakramentalnej. Po dokonaniu się schizmy, 
Wschód i Zachód rozwijały się nadal, ale niezależnie jeden od drugiego. 
Nie miały już zatem możliwości jednomyślnego podejmowania decyzji 
ważnych zarówno dla jednych jak i dla drugich.
(27) Kościół jako filar i podpora prawdy (1 Tm 3, 15) strzeże czystego i 
nieskażonego depozytu wiary, przekazując ją wiernie swoim członkom. 
Kiedy autentyczne nauczanie lub jedność Kościoła były zagrożone 
przez herezję lub schizmę, Kościół opierając się na Piśmie Św., żywej 
tradycji oraz orzeczeniach poprzednich soborów ogłaszał ortodoksyjną 
wiarę na soborze powszechnym w sposób autentyczny i nieomylny.
(28) Kiedy okazuje się, że różnice pociągają za sobą odrzucenie wcześ
niejszych dogmatów Kościoła i nie są zwykłymi różnicami w teologicz
nym sposobie mówienia, wówczas staje się wyraźnie w obliczu rzeczy
wistego podziału dotyczącego wiary. Nie ma już możliwości wspólnoty 
sakramentalnej. Wiarę bowiem trzeba wyznawać słowami, które wyra
żają samą prawdę. Jednakże życie Kościoła może spowodować powsta
nie nowych słownych wyrażeń wiary, raz na zawsze danej świętym (Jud 3), 
jeżeli wymagają tego nowe potrzeby historyczne i kulturowe, wraz z 
wyraźną wolą nie zmieniania samej treści doktryny. W takich przypad
kach wyrażenie słowne może stać się normatywne dla jednomyślności 
w wierze. Wymaga to pewnych elementów osądu, pozwalających odróż
nić uprawniony proces rozwoju pod natchnieniem Ducha Świętego, od 
innych.

Są to:
(29) Ciągłość tradycji: Kościół winien dawać właściwe odpowiedzi na 

nowe problemy, w oparciu o Pismo Św., w zgodności oraz istotnej 
ciągłości z wcześniejszymi orzeczeniami dogmatycznymi.

(30) Doksologiczne znaczenie wiary: każdy rozwój liturgiczny w Koś
ciele lokalnym winien być odbierany przez inne Kościoły jako zgo
dny z misterium zbawienia, takim, jakie otrzymał i jakie celebruje.

(31) Soteriologiczne znaczenie wiary: każdy wyraz wiary winien odno
sić się do ostatecznego przeznaczenia człowieka jako syna Bożego 
przez łaskę, w jego przebóstwieniu przez zwycięstwo nad śmiercią 
i w przeobrażeniu stworzenia.

(32) Jeżeli jakieś sformułpwanie wiary przeczy jednemu lub drugiemu 
z tych kryteriów, staje się przeszkodą dla wspólnoty. Jeżeli natomiast 
takie poszczególne sformułowanie wiary nie zaprzecza żadnego z tych 
kryteriów, wówczas może być uważane za uprawniony wyraz wiary, 
nie wykluczający wspólnoty sakramentalnej.
(33) Wymaga to poważnego rozpatrzenia teologii „teologumenów” (the- 
ologoümena). Konieczną jest również rzeczą wyjaśnić, jaki konkret
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ny rozwój, dokonany w jednej części chrześcijaństwa, mógłby być oce
niony przez drugą część jako rozwój uprawniony.' Ponadto należy uz
nać, że często sens terminów zmieniał się w ciągu dziejów. Dlatego trze
ba starać się rozumieć każdą formułę według intencji jej autorów, aby 
nie wprowadzać do niej elementów obcych ani nie pozostawiać na uboczu 
elementów, które wedle myśli autorów były same przez się zrozumiałe.

7. Jedność Kościoła w  wierze i w  sakramentach

(34) W  Kościele funkcja posługujących (ministres) polega przede 
wszystkim na podtrzymywaniu, zabezpieczaniu i wspieraniu wzrostu 
wspólnoty w  wierze i w sakramentach. Jako szafarze sakramentów i 
nauczyciele wiary, biskupi w otoczeniu innych posługujących głoszą 
wiarę Kościoła, wyrażają jej treść i jej wymogi dla życia chrześcijańs
kiego oraz bronią jej przed błędnymi interpretacjami, które zafałszo
wałyby lub naraziły na szwank prawdę misterium zbawienia.

(35) Działalność charytatywna związana z posługiwaniem lub zajmo
wanie stanowiska wobec problemów epoki czy danego środowiska są 
nieoddzielne od dwóch funkcji: z jednej strony od przepowiadania i 
nauczania wiary, z drugiej zaś od celebracji kultu i sakramentów.
(36) W  ten sposób jedność wiary w obrębie Kościoła lokalnego oraz 
między Kościołami lokalnymi ma swego poręczyciela i sędziego w bis
kupie, świadku tradycji, we wspólnocie z powierzonym mu ludem. Jest 
nieodłączna od jedności życia sakramentalnego. Wspólnota w wierze i 
wspólnota w  sakramentach nie są dwiema różnymi rzeczywistościami. 
Są one dwoma aspektami jednej i tej samej rzeczywistości, którą Duch 
Święty wzbudza, pomnaża i ochrania wśród wiernych.

II. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: 
ich relacja do jedności Kościoła

(37) Inicjacja chrześcijańska stanowi jedną całość, w której bierzmo
wanie jest uwieńczeniem chrztu, a Eucharystia dopełnieniem obydwu.

Jedność chrztu, bierzmowania i Eucharystii w jednej rzeczywistoś
ci sakramentalnej nie zaprzecza wszakże ich specyficznego charakteru. 
I tak chrzest z wody i Ducha Świętego jest uczestnictwem w śmierci i 
zmartwychwstaniu Chrystusa oraz nowym narodzeniem przez łaskę. 
Bierzmowanie jest darem Ducha Świętego udzielonym ochrzczonemu 
jako dar osobisty. Przyjęta wedle wymaganych warunków Eucharystia, 
przez komunię w Ciele i Krwi Pana, daje uczestnictwo w Królestwie 
Bożym, łącznie z przebaczeniem grzechów, udziałem w samym życiu 
Bożym i przynależnością do wspólnoty eschatycznej.
(38) Dzieje obrzędów chrzcielnych na Wschodzie i Zachodzie, jak rów
nież sposób, w jaki nasi wspólni Ojcowie interpretowali doktrynalne 
znaczenie tych obrzędów ukazują jasno, że sakramenty inicjacji tworzą 
jedność. Jedność tę z mocą potwierdza Kościół prawosławny. Ze swej 
strony, Kościół katolicki również ją podtrzymuje. Stąd nowy Rytuał 
Rzymski wtajemniczenia oświadcza, że trzy sakramenty inicjacji chrze
ścijańskiej są tak ściśle zjednoczone, że doprowadzają wiernych do peł
nej zdolności wypełniania, mocą Ducha, misji przynależącej w świecie 
do całego zgromadzenia ludu chrześcijańskiego.
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(39) Model udzielania sakramentów, który rozwinął się bardzo wcześ
nie w Kościele, ukazuje, jak rozumiał on różne etapy inicjacji, dokonu
jące w sposób teologiczny i liturgiczny wszczepienia w  Chrystusa przez 
wejście do Kościoła oraz wzrastania w  Nim przez komunię w Jego Ciele 
i K iw i w tym Kościele. Wszystkiego tego dokonuje ten Sam Duch Świę
ty, który czyni wierzącego członkiem Ciała Pana.
(40) Ten dawny model obejmował następujące elementy:
(41) 1. Dla dorosłych — okres próby duchowej i pouczeń, w czasie któ

rego katechumeni byli przygotowywani do ostatecznego włą
czenia w Kościół;

(42) 2. Chrzest udzielany przez biskupa, w  otoczeniu kapłanów i dia
konów lub przez kapłanów w asyście diakonów, poprzedzony 
wyznaniem wiary oraz różnymi modlitwami wstawienniczymi i 
czynnościami liturgicznymi;

(43) 3. Bierzmowanie bądź chryzmacja (chrismation) przez biskupa,
na Zachodzie, przez kapłana w  czasie nieobecności biskupa, na 
Wschodzie, za pośrednictwem nałożenia rąk i namaszczenia 
świętym krzyżem, lub za pomocą jednej z tych dwóch czynno
ści;

(44) 4. Celebracja świętej Eucharystii, w czasie której nowo ochrzczeni
i nowo bierzmowani byli dopuszczeni do pełnego uczestnictwa 
w  Ciele Chrystusa.

(45) Te trzy sakramenty były udzielane w  czasie jednej złożonej cele
bracji liturgicznej. Potem następował okres dalszego dojrzewania kate
chetycznego i duchowego poprzez pouczenia i częste uczestnictwo w 
Eucharystii.
(46) Model ten pozostaje ideałem dla obydwu Kościołów, ponieważ 
odpowiada on możliwie jak najdokładniej przyswajaniu tradycji biblij
nej i apostolskiej, będącej dziełem pierwotnych Kościołów chrześci
jańskich, które żyły w  pełnej wspólnocie ze sobą.
(47) Chrzest dzieci, praktykowany od początku, stał się w Kościele 
najbardziej rozpowszechnionym sposobem wprowadzania nowych 
chrześcijan do pełnego życia Kościoła. Z drugiej strony, powstały pew
ne lokalne zmiany w  praktyce liturgicznej, uwzględniające duszpaster
skie potrzeby wiernych. Zmiany te nie naruszyły teologicznego rozu
mienia podstawowej jedności w Duchu Świętym, całego procesu inicja
cji chrześcijańskiej.
(48) Na Wschodzie zachowano jedność w czasie liturgicznej celebracji 
trzech sakramentów, podkreślając w ten sposób jedność dzieła Ducha 
Świętego oraz pełnię włączenia dziecka w sakramentalne życie Kościo
ła.

Na Zachodzie często wołano odkładać bierzmowanie po to, aby 
utrzymać kontakt ochrzczonego z biskupem. Zazwyczaj nie upoważ
niano kapłanów do udzielania bierzmowania.
(49) Istotne punkty jednomyślnej nauki o chrzcie w obydwu Kościo
łach są następujące:

1. konieczność chrztu dla zbawienia;
2. skutki chrztu, zwłaszcza nowe życie w  Chrystusie i uwol

nienie od grzechu pierworodnego;
3. wszczepienie w Kościół przez chrzest;
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4. relacja chrztu do misterium Trójcy św.;
5. istotna więź chrztu ze śmiercią i zmartwychwstaniem 

Pana;
6. rola Ducha Świętego w chrzcie;
7. konieczność wody, która ukazuje charakter chrztu jako 

kąpieli nowego narodzenia.
(50) Między obydwoma Kościołami istnieją ponadto różnice dotyczące 
chrztu:

1. fakt, że Kościół katolicki uznając wprawdzie pierwszorzę
dną doniosłość chrztu przez zanurzenie, stosuje zazwyczaj 
w praktyce chrzest przez polanie;

2. fakt, że w  Kościele katolickim diakon może być zwyczaj
nym szafarzem chrztu.

(51) Co więcej w  pewnych Kościałach łacińskich, ze względów pasto
ralnych (np. aby lepiej przygotować mających przyjąć bierzmowanie u 
progu wieku młodzieńczego), stopniowo rozpowszechnił się zwyczaj 
dopuszczania do pierwszej Eucharystii ochrzczonych, którzy jeszcze 
nie otrzymali bierzmowania; tym niemniej, wytyczne dyscyplinarne, 
przypominające tradycyjny porządek sakramentów inicjacji chrześcijań
skiej nigdy nie zostały odwołane. Ta inwersja budzi zrozumiałe zarzu
ty lub zastrzeżenia zarówno u prawosławnych jak i u rzymskokatoli- 
ków, wzywa do pogłębionej refleksji teologicznej i pastoralnej, gdyż 
praktyka duszpasterska nie powinna nigdy zapominać o sensie tradycji 
pierwotnej oraz jej doktrynalnej doniosłości. Trzeba zresztą przypom
nieć w tym miejscu, że w Kościele łacińskim po chrzcie udzielanym po
cząwszy od wieku rozeznania, obecnie następuje zazwyczaj bierzmo
wanie i uczestnictwo w Eucharystii.
(52) Równocześnie obydwa Kościoły zatroskane są koniecznością za
pewnienia neoficie duchowej formacji w wierze. Dlatego pragną pod
kreślić z jednej strony, że istnieje konieczny związek między suweren
nym działaniem Ducha, dokonującego przez trzy sakramenty pełnego 
włączenia osoby w życie Kościoła, a jej odpowiedzią oraz odpowiedzią 
jej wspólnoty. Z drugiej strony pragną podkreślić, że pełne oświecenie 
wiary jest możliwe tylko wtedy, gdy neofita, bez względu na jego wiek, 
przyjął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej.
(53) Przypomina się wreszcie, że Sobór Konstantynopolitański, cele
browany razem przez obydwa Kościoły w 879— 880 r. ustalił, że każda 
stolica zachowa dawne zwyczaje swojej tradycji: Kościół rzymski za
chowa zwyczaje sobie właściwe, Kościół konstantynopolitański swoje, 
podobnie zresztą inne stolice wschodnie (por. Mansi XVII, 489 B).

Cassano delle Murge (Bari), Oasi Santa Maria, 16 czerwca 1987 r.

Tłum.: Wacław Hryniewicz OMI
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OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W KOŚCIELE I W ŚWIECIE

RAPORT KOŃCOWY Z DIALOGU MIĘDZY ŚWIATOWYM ALIANSEM 
KOŚCIOŁÓW REFORMOWANYCH A SEKRETARIATEM DO SPRAW

JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN (1977)

Wstęp

1. „Obecność Chrystusa w Kościele i w świecie” to temat, którym 
zajęto się w tej serii rozmów między przedstawicielami Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych a reprezentami rzymskiego Sekre
tariatu do Spraw Jedności Chrześcijan.

2. Nieformalne kontakty, nawiązane przez przedstawicieli obu 
stron podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w 
Uppsali, umożliwiły wybór tego tematu i odbycie serii rozmów na pła
szczyźnie międzynarodowej. Kontakty te okazały się tak obiecujące, iż 
Komitet Wykonawczy Światowego Aliansu Kościołów Reformowa
nych, obradujący w czerwcu 1968 r., stwierdził, że w nowej sytuacji 
trzeba zbadać te elementy, które przemawiają za tym, aby właśnie teraz 
zapoczątkować dialog reformowano-rzymskokatolicki. Dekret „O eku
menizmie” II Soboru Watykańskiego udowodnił, iż chęć podjęcia takie
go dialogu istniała też po stronie rzymskokatolickiej. W rezultacie od
były się dwa spotkania przygotowawcze z udziałem członków sztabu 
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan, jedno w listopadzie 1968 r. w Genewie, 
drugie w holenderskiej miejscowości Vogelenzang w kwietniu 1969 r. 
Podczas obu tych spotkań stwierdzono, że jest pożądane i możliwe pod
jęcie oficjalnych rozmów reformowano-rzymskokatolickich na płasz
czyźnie światowej.

3. Obu stronom nie chodziło bynajmniej o pomniejszenie znaczenia 
podobnych, bardziej lub mniej oficjalnych rozmów, które od pewnego 
czasu toczyły się na płaszczyźnie krajowej w Holandii, Francji, Szwaj
carii, USA i innych krajach. Dyskusje na płaszczyźnie krajowej mają tę 
zaletę, że umożliwiają skupienie uwagi na problemach, które są wspól
ne Kościołom żyjącym na określonym obszarze. Podczas tego rodzaju 
rozmów można podjąć kwestie o godnym uwagi znaczeniu (np. sprawę 
wzajemnego uznania chrztu), a to dlatego, iż tak uczestnicy rozmów jak 
ich zleceniodawcy czują się bezpośrednio związani z podjętą tematyką.

Mimo to istnieją ograniczenia, które rozmowom na płaszczyźnie 
krajowej nie pozwalają się w pełni rozwinąć. W wielu krajach i regio
nach nie prowadzi się żadnych rozmów, nie jest też prawdopodobne, iż 
wkrótce do nich dojdzie. Tak jest np. na terenach, na których chrześci
janie są prześladowani, na których reformowani lub katolicy stanowią 
nieznaczną mniejszość, albo na terenach, których ludność poważnie 
utrudnia rozmowy pojednawcze między wyznaniami chrześcijańskimi. 
Nawet tam, gdzie prowadzi się rozmowy na płaszczyźnie krajowej, 
robi się to często niezależnie od innych konsultacji, toczących się mię
dzy tymi samymi grupami, choć w innym kontekście, co prowadzi do 
niepotrzebnego dublowania pracy. Poza tym z uwagi na szerokie impli
kacje niektórych problemów i z konieczności wywarcia wpływu na 
światowe ośrodki autorytetu, odpowiedzialne za koordynację rozmów,
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uznano, iż zadaniem rozmów międzynarodowych jest zbadanie nowych 
dróg w stosunkach reformowano-rzymskokatolickich oraz wykorzysta
nie na szerszej płaszczyźnie rezultatów, które już osiągnięto w dialo
gach krajowych. Rozmowy prowadzone na różnych płaszczyznach trze
ba więc traktować jako rozmowy, które się wzajemnie uzupełniają.

4. Decydując się na podjęcie oficjalnych rozmów na płaszczyźnie 
międzynarodowej zarówno przedstawiciele strony katolickiej jak i re
formowanej mieli na uwadze korzyść wynikającą z rozmów dwustron
nych z innymi partnerami. Ponieważ w stosunkach między obu naszymi 
tradycjami występują specyficzne problemy, przeto nie dublowaliśmy 
pracy wykonanej przez innych. Obie strony były przekonane o tym, iż 
podejmując te dwustronne narady, przejmują wzajemną odpowiedzial
ność za siebie, odpowiedzialność, która oznacza też wzajemne wzboga
cenie. Obie strony odczuwały silną potrzebę przedyskutowania w  sze
rokiej perspektywie zagadnienia będącego przedmiotem ich wspólnej 
troski, zagadnienia dającego się ująć w  słowach: jak przyczynić się do 
lepszego zamanifestowania znaczenia Chrystusa w świecie dzisiejszym.

5. Spotkanie genewskie w listopadzie 4968 r. wybierając dla posie
dzenia w  Vogelezang temat „Obecność Chrystusa w Kościele i w świę
cie” , czyniło to w przekonaniu, iż temat ten może mieć znaczenie nie 
tylko dla ostatecznego zbawienia człowieka, ale także dla jego ziems
kiego i doczesnego życia i szczęścia. Oczekiwano więc, że dyskusja o 
obecności Chrystusa w Kościele i w świecie, zwłaszcza dyskusja o zna
czeniu ratunku, jaki przyniósł On ludzkości, sprawi, że ujawnią się róż
nice istniejące między obu tradycjami i że szczerze uznanie tych różnic 
mogłoby pomóc obu tradycjom w ich przezwyciężeniu i w ustaleniu, co 
należy robić, aby w oczach świata uzyskać większą wiarygodność. 
(Wspólne sprawozdanie ze spotkania w Vogelezang, 17— 19 kwietnia
1969) .

6. Oczekiwania związane z tym tematem były uzasadnione. Dys
kusja w Vogelenzang wykazała, że trzeba uwzględnić trzy tradycyjne 
problemy, które z głównym problemem — jak pojmować panowanie 
Chrystusa w czasach dzisiejszych — mają ścisłe powiązanie. Chodzi tu 
o chrystologię, eklezjologię i stosunek chrześcijanina do świata. Cho
ciaż są to problemy tradycyjne, to jednak jawią się one Kościołowi dzi
siaj w nowej formie, gdyż: warunki historyczne, które wpłynęły na ich 
dawniejsze sformułowania, uległy dziś radykalnej zmianie; konieczne 
jest zwrócenie uwagi na przemiany, dokonujące się w  świeckim świe
cie; wyniki nauk historycznych i egzegezy biblijnej zmuszają do zrewi
dowania tradycyjnych postaw. Wstępne zbadanie tego tematu przynio
sło tak dobre rezultaty i zwróciło uwagę na tyle różnych kwestii, iż stał 
się on podstawą oficjalnego dialogu, rozpoczętego spotkaniem w Rzy
mie w kwietniu 1970 r. Podtematy w tej serii rozmów sformułowano 
następująco: „Stosunek Chrystusa do Kościoła” (Rzym, 6— 10 kwietnia
1970) ; „Autorytet nauczający Kościoła” (Cartigny, Szwajcaria, 22—27 
marca 1971); „Obecność Chrystusa w świecie” (Bićvres, Francja, 31 sty
cznia — 5 lutego 1972); „Eucharystia” (Woudschoten-Zeist, Holandia, 
18— 23 lutego 1974) i „Urząd” (Rzym, 3— 8 marca 1975).

7. Podczas spotkań w skład każdej delegacji wchodziło po 5 sta
łych członków, po jednej osobie reprezentującej instytucję odpowie
dzialną za prowadzony dialog i po jednym doradcy — specjaliście w 
dziedzinie, która w danym momencie była przedmiotem debaty.

8. Każde spotkanie trwało pięć dni i przebiegało według określo
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nego wzorca. Cztery podstawowe referaty, po dwa przygotowane przez 
każdą stronę, uczestnicy otrzymywali przed rozpoczęciem obrad. Każ
dy referat był najpierw dyskutowany na plenum, potem tworzono pod
komisje, które przedkładały plenum syntetyczne sprawozdania ze wstę
pnej dyskusji nad tymi referatami. Plenum dyskutowało od nowa nad 
problemami poruszonymi w  sprawozdaniach i ogólne wyniki danego 
posiedzenia podsumowywało we wspólnym sprawozdaniu.

9. Punktem wyjścia prowadzonych rozmów było uważne wysłu
chiwanie różnych opinii dotyczących poszczególnych problemów. Czy
niąc tak chcieliśmy ustalić, co kryje się pod różnymi określeniami ter
minologicznymi, do których przywykliśmy. Celem posiedzień nie była 
świadoma praca nad redagowaniem specyficznych zaleceń związanych 
z omawianymi tematami. Nasze zadanie polegało raczej na ustaleniu 
istniejących konwergencji, utrzymujących się między nami napięć i 
kwestii wymagających dalszego wyjaśnienia. Przeto niektóre sprawoz
dania z odbytych posiedzeń miały raczej charakter opisu niż zaleceń. 
Dyskusje toczyły się wokół tematów poruszonych w podstawowych re
feratach, które omawiane zagadnienia próbowały ukazać w nowym 
świetle. Cechą charakterystyczną dyskusji były teologiczne perspekty
wy przekraczające granice konfesyjne. Uznano, iż konkretne zalecenia, 
wynikające z raportu końcowego, winny być po prostu wynikiem kry
tycznego procesu badań i dyskusji.

10. Po każdym spotkaniu przygotowywano komunikat prasowy, 
którego treść uzgadniały ze sobą obie delegacje. Uznano, iż z korzyścią 
dla sprawy będzie, gdy zrezygnuje się z publikowania szczegółów doty
czących wyników różnych dyskusji, zanim nie zostanie opublikowany 
raport końcowy obejmujący pełną serię rozmów. Po zamknięciu piątego 
posiedzenia utworzono komitet, któremu powierzono przygotowanie 
projektu raportu końcowego. Projekt ten przedłożono członkom komi
sji. Podczas spotkania w dniach 21—26 marca 1977 r. w Rzymie przyjęli 
oni raport końcowy i wraz z paroma zaleceniami przekazali go Świato
wemu Aliansowi Kościołów Reformowanych i Sekretariatowi do Spraw 
Jedności Chrześcijan.

11. Raport końcowy, który tu przedkładamy, rezygnuje świadomie 
z próby syntezy. Jest on wspólną, przeredagowaną wersją pięciu spra
wozdań cząstkowych, którymi kończyliśmy nasze kolejne sesje. W swej 
ostatecznej formie raport ten oddaje wspólne poglądy tych, którzy w 
różnych fazach uczestniczyli w formułowaniu i przyjmowaniu tekstu. 
Nie było jednak możliwe zaznaczenie w nim różnorodności stylów, plu
ralizmu metod teologicznych, temperatury głoszonych przekonań i no
watorstwa myślowego — tego wszystkiego, co było obecne w referatach 
i dyskusjach.

12. Można się zorientować, iż podczas obrad Komisja kierowała się 
m.in. pragnieniem uzyskania orientacji, w jakiej mierze w  poszczegól
nych tematach istnieje między obu partnerami zgodność poglądów, w 
jakiej mierze poglądy te są rozbieżne, a jakie kwestie pozostają otwarte. 
Jednakże naszym zdaniem wartość tych rozmów nie polega tylko na ich 
tymczasowych z konieczności „rezultatach” . Autorzy raportu wyrażają 
raczej nadzieję, iż jego czytelnicy dadzą się wciągnąć w wewnętrzną 
dynamikę, która opanowała nas od pierwszych spotkań i od której już 
się nie uwolniliśmy. Droga była długa, trudna i czasami wydawała się 
beznadziejna. Na następnych stronicach znajdzie niekiedy czytelnik 
niekonsekwencje, sprzeczności i niespodzianki. Nie chcieliśmy z nich
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jednak rezygnować, gdyż są one dowodem prawdziwości podjętego 
przez nas trudu. Modlitwa przy czynna wielu osób, nasze modlitwy 
wznoszone wspólnie w imieniu Chrystusa, wzrastające zaufanie, brater
ska cierpliwość, naukowe podejście, mocne postanowienie nieustanne
go wysłuchiwania opinii partnera, nierzadkie też momenty rozwesele
nia — wszystko to składa się na doświadczenie, które zostało nam daro
wane podczas naszych odkryć; tylko w  sposób niedoskonały doświad
czenie to może znaleźć odbicie w  protokołach.

Stosunek  C hrystusa do K ośc io ła  

Odpowiedź na jednoczącą działalność Chrystusa
13. Punktem wyjściowym dyskusji było przekonanie, że Bóg w Je

zusie Chrystusie podjął wspólne działania z grzeszną ludzkością i że 
dąży do odnowy świata. Przeto wszyscy, którzy czują się związani z 
imieniem Jezusa Chrystusa, mają do spełnienia wspólne zadanie pole
gające na składaniu świadectwa o tej Ewangelii.

Bogactwo Chrystusa i różnorodność środków
14. Ponieważ w Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób 

ciała (Kol 2,9), przeto potrzebna jest różnorodność środków — różnoro
dność występująca faktycznie w  Nowym Testamencie — by choć w pe
wnej mierze móc ukazać niezgłębione bogactwo Chrystusa (Ef 3,8). Tak 
więc misja i zadanie Jezusa, które w każdej epoce i kulturze, także w 
czasach dzisiejszych, ma decydujące znaczenie dla Kościoła, znajduje 
odbicie w świadectwie, którego cechą charakterystyczną od czasów 
apostolskich była wybiórczość i różnorodność.

Niektóre cechy Kościoła według. Nowego Testamentu
15. Norm wiary i życia Kościoła nie należy szukać w cytatach wyr

wanych z kontekstu lub w najstarszych znanych wzorach życia religij
nego, lecz w  Nowym Testamencie traktowanym jako całość i jako świa
dectwo planu i misji Boga wobec Izraela, Kościoła i całej ludzkości. 
W tym względzie Nowy Testament respektuje obietnicę, o której mówi 
starotestamentowa historia przymierza, przymierza, które Bóg zawarł 
ze swoim ludem.

16. Istniała zgodność poglądów co do przedstawiania eklezjologii 
w wyraźnej perspektywie chrystologicznej i pneumatologicznej, per
spektywie, w której Kościół jest przedmiotem wyznania wiary i nie daje 
się ująć w pełni za pomocą historycznego i socjologicznego opisu.

Istniała też zgodność poglądów co do przedstawiania Kościoła jako 
„ciała Chrystusa” (por. 1 Kor 12, 12n.27; Ef 5,30). Wypowiedź ap. Paw
ła o Kościele jako ciele Chrystusa zakłada z góry wiedzę o śmierci, 
zmartwychwstaniu i wywyższeniu Pana. Kościół jako ciało Chrystusa 
istnieje więc w istocie, tak jak wywyższony Pan, za sprawą Ducha 
Świętego. Chcąc jednak uniknąć identyfikacji z jednym obrazem, opo
wiadano się za stosowaniem innych uzupełniających obrazów, zwła
szcza obrazu oblubienicy (por. Ef 5, 25— 32).

17. Język teologiczny jest w dużej mierze językiem metaforycz
nym, metafora bowiem jest nieodzownym środkiem rozumienia i mó
wienia o sprawach, których inaczej nie da się zrozumieć lub wyrazić.
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Rozległo się jednak też ostrzeżenie przed stwarzaniem jakiejkolwiek 
sugestii, iż język teologiczny należy rozumieć wyłącznie jako język me
taforyczny. Inne miejsca Pisma Świętego, które Ciało Chrystusa przed
stawiają jako obraz Kościoła zjednoczonego w imieniu Chrystusa (Rz 
12,5) dowodzą, iż wszelkie jednostronne interpretacje są nieuprawnio
ne. Zaskoczeniem był dla nas fakt, iż decyzje, które trzeba nam dzisiaj 
podjąć, nie zawsze pokrywają się z granicami konfesyjnymi.

Ciągle zmieniająca się forma

18. Abstrahując od wyżej przedstawionych cech, które są niezbęd
ne w każdej epoce i kulturze, Kościół przyjmuje różne formy w  zależno
ści od swego historycznego dziedzictwa oraz sytuacji społecznej i kul
turowej, w której żyje i wzrasta. Ślady pewnego rozwoju są już widocz
ne w  Nowym Testamencie. Istniała zgodność poglądów co do tego, że 
już w Nowym Testamencie cechy charakterystyczne jednego Kościoła 
konkretyzowały się w  różnych formach.

Jest rzeczą właściwą wykorzystywanie Biblii dla sformułowania 
teologii natury (istoty) Kościoła, teologii umożliwiającej opracowanie 
w ogólnych zarysach ustroju kościelnego, za pomocą którego można 
zbadać, czy zgadzają się z nim współczesne struktury kościelne. Za 
przykład może tu służyć pojęcie „Kościoła lokalnego” . W czasach no- 
wotestamentowych dystrykt lokalny był dosyć ograniczonym obszarem 
geograficznym, podczas gdy w społeczeństwie z wysoko rozwiniętą te
chnologią pojęcie lokalności trzeba rozumieć znacznie szerzej. Obie je
dnak strony — katolicy i reformowani — są zgodne co do tego, że Koś
ciół powszechny znajduje rzeczywistą reprezentację i egzystencję w 
Kościele lokalnym.

19. Odnośnie właściwego wykorzystania Nowego Testamentu jako 
tworzywa do formułowania współczesnej doktryny o Kościele i urzędzie 
duchownym wyrażono przekonanie, iż wyłaniających się tutaj trudności 
nie da się przezwyciężyć przez przyznanie pewnym księgom nowotesta- 
mentowym rangi normatywnej, przy jednoczesnym traktowaniu innych 
ksiąg jako tekstów drugorzędnych. Chrystus objawia się sam w warun
kach historycznego relatywizmu. Teologia musi więc wziąć na siebie trud
ne zadanie szukania tego co normatywne w  tym, co względne, i zastoso
wania tego, co w  ten sposób zostało znalezione, w konkretnym urzeczy
wistnianiu Kościoła w  różnych sytuacjach historycznych.

20. Teologia, tak reformowana jak rzymskokatolicka, nie może 
przejść do porządku dziennego nad przepaścią, która badania egzegety- 
czne rozdziela od nauki Kościoła. Dialog ekumeniczny, który nie stara 
się zasypać tej przepaści, nie może liczyć na trwałe postępy. Jednakże w 
kwestii dotyczącej relacji między bezpośrednią rolą Jezusa Chrystusa w 
powstaniu Kościoła z jednej strony, przejęciem tej roli przez wiernych z 
drugiej, nie wszyscy byli zgodni, że jest to tylko problem głębokiej róż
nicy między badaniami egzegetycznymi a doktryną Kościoła. Niektórzy 
uważali, że w tym przypadku mamy raczej do czynienia z rozróżnie
niem między wykorzystywaniem Nowego Testamentu jako źródła kry
tycznego a akceptowaniem go jako świadectwa. Nie oznacza to jednak, 
że dla wierzącego historyczny Jezus stał się problemem nieistotnym, 
jako że interesuje go wyłącznie odmienny rzekomo Chrystus wiary; oz
nacza to tylko, że samo świadectwo nowotestamentowe zawiera wiele 
świadectw i różne interpretacje jednego wydarzenia Chrystusowego.
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W służbie Chrystusa dla świata

21. We wspólnocie chrześcijan wszyscy członkowie są osobiście 
związani z Chrystusem i dlatego mają obowiązek Mu służyć. Również 
przywódcy kościelni (patrz niżej: „Urząd” ) są członkami ciała; wypeł
niając swą misję w świecie, służą oni jednocześnie Panu i wspólnocie.

22. Kościół nie stroni od świata. Przeciwnie, jest on częścią składo
wą tego świata. W tej roli próbuje manifestować moc słowa i dzieła 
swego Pana. Jednocześnie jest on antycypacją zamierzeń Jezusa wobec 
wszystkich ludzi. W tym sensie Kościół żyje w pełni dla świata i nawet 
w swoich słabościach jest solą ziemi (por. Mt 5, 13).

23. Wszyscy byli zgodni co do tego, że decyzje etyczne, które wyni
kają z posłannictwa o Królestwie Bożym i przyjęcia go z wiarą, rozcią
gają się także na obszar polityki. Przy okazji dało się zauważyć, iż 
wśród przedstawicieli obu wyznań byli tacy, którzy podkreślali konie
czność i możliwość podejmowania konkretnych decyzji politycznych w 
oparciu o posłannictwo nowo testamento we, jak i tacy, którzy zalecali 
tutaj pewną powściągliwość.

Autorytet n aucza jący  K ośc io ła
24. Jesteśmy zgodni co do tego, iż Kościół posiada autorytet w tej 

mierze, w jakiej słucha Słowa przekazywanego mu stale na nowo przez 
Chrystusa.

W dziejach Kościoła różnica między katolikami a reformowanymi 
skupiła się od dawien dawna na przeciwieństwie między „Pismem i 
Tradycją” a „wyłącznie Pismem” . Katolicy podkreślali niezbędność i 
autorytet kościelnego urzędu nauczającego w interpretacji Pisma Świę
tego, podczas gdy reformowani twierdzili, że Pismo Święte interpretuje 
się samo z siebie i że jako Słowo Boga trzeba je wyraźnie odróżniać od 
wszelkiej tradycji ludzkiej; przy okazji chodziło im o zwrócenie uwagi 
na podstawowe znaczenie nie tylko nauki o usprawiedliwieniu, lecz 
także całego świadectwa Starego i Nowego Testamentu.

Pismo Święte
25. Ani katolicy, ani reformowani nie podchodzą dziś do tego pro

blemu w duchu polemiki potrydenckiej. Badania historyczne wykazały, 
że pisma Nowego Testamentu był rezultatem i świadectwem wielu tra
dycji i że także kanonizacja ksiąg nowotestamentowych dokonała się w 
procesie rozwoju tradycji.

Nauka katolicka podkreśla od II Soboru Watykańskiego ścisłą więź 
między Pismem a Tradycją: Obydwoje zrastają się niejako w jedno i do 
tego samego zdążają celu (Dei verbum 9). Tym samym Pismo Święte i 
Tradycja stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Koś
ciołowi (Dei verbum 10), przy czym szczególny szacunek należy się Pis
mu Świętemu, gdyż w  nim w niepowtarzalny sposób dochodzi do głosu 
nauka apostolska (por. Dei verbum 8).

W świetle powyższych faktów przyjęte rozróżnienie między Pis
mem Świętym a Tradycją jako dwoma różnymi źródłami, które w  swej 
funkcji, jako norma, mają się do siebie albo jako wielkości alternatyw
ne albo paralelne, stało się niemożliwe.

26. Jesteśmy zgodni co do tego, że Kościół jako creatura verbi jest 
ze swoją Tradycją podporządkowany żywemu Słowu Bożemu oraz że
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głosiciele i nauczyciele Słowa winni uważać się za sługi Słowa (por. Łk 
1,2) i uczyć tylko tego, co dzięki Duchowi Świętemu mogą usłyszeć w 
Piśmie Świętym; to słuchanie i nauczanie realizuje się w żywej łącznoś
ci z wiarą, życiem, a zwłaszcza kultem wspólnoty Chrystusowej.

Jesteśmy zgodni co do tego, że rozwój doktryny i formułowanie wy
znania wiary dokonuje się w ramach dynamicznego procesu. Słowo 
Boże przejawia w tym procesie swą własną — twórczą, krytyczną i oce
niającą — moc. Tak więc poprzez Słowo Duch Święty prowadzi Kościół 
do opamiętania, nawrócenia i reformy.

27. Nasza własna tradycja determinuje nasz specyficzny sposób 
podejścia do Pisma Świętego; fakt ten sprawia, iż inaczej niż członko
wie innych tradycji wsłuchujemy się w  Słowo Boże, inaczej niż inni ro
zumiemy jego centralne wypowiedzi, inaczej rozkładamy też akcenty.

Ponieważ Pismo zredagowane jest w języku i pojęciach świata staro
żytnego i nie odnosi się bezpośrednio do naszych problemów współcze
snych, przeto jest rzeczą nieuniknioną, iż Kościoły, przystępując do roz
wiązywania aktualnych zagadnień, nie mogą opierać się wyłącznie na 
tekstach Pisma Świętego.

Ponadto dzisiaj zdajemy sobie bardziej sprawę z istnienia wew
nętrznego zróżnicowania Pisma Świętego.

Wszystkie te przyczyny zmuszają i zobowiązują Kościół do stale 
nowej interpretacji posłannictwa biblijnego.

28. Właśnie w dziedzinie interpretacji rozwinęły się różne formy 
tradycji, przy czym niekiedy jednym z motywów wyłaniania się tych 
tradycji była chęć uzasadnienia stosowanych praktyk. Ogólnie biorąc, 
reformowani szukają uzasadnienia swej nauki bezpośrednio w apostol
skim świadectwie Pisma, podczas gdy Kościół Rzymskokatolicki, dążąc 
stale z biegiem wieków do osiągnięcia prawdy Bożej (por. Dei verbum 
8), doszukuje się w  większym stopniu świadectwa apostolskiego w  ży
ciu religijnym całego Kościoła.

Przyczyn tej zróżnicowanej postawy należy doszukiwać się w od
miennej pneumatologii: podczas gdy w myśli katolickiej dominuje ufność 
w nieustającą obecność Ducha Świętego, to Kościół Reformowany przeży
wa obecność Ducha jako ciągle odnawiany dar wywyższonego Pana.

29. W Kościołach reformowanych tzw. „zasada Pisma” , tzn. uf
ność, iż Słowo Boże stale na nowo rodzi z siebie zdolność do właściwego 
jego zrozumienia, wymaga utrzymania w życiu Kościoła odpowiednich 
stosunków między wykształconymi teologicznie sługami Słowa a teolo
gicznie edukowaną wspólnotą, ponoszącą odpowiedzialność za całość 
życia kościelnego.

30. Kościół katolicki podkreśla szczególny rodzaj posługiwania w 
łonie wspólnoty tych, którzy z pomocą Ducha Świętego ponoszą odpo
wiedzialność pastoralną i z tego powodu muszą się troszczyć o właści
wą interpretację i właściwe zwiastowanie Słowa Bożego.

Kanon

31. Kościół jest przekonany, iż także dzisiaj słyszy głos żywego 
Pana przemawiającego z pism apostołów i proroków. Ponieważ jest to 
ten sam Duch Święty, który zainspirował autorów ksiąg świętych, a 
dzisiaj oświeca czytających je członków wspólnoty, przeto Kościół po
siada obietnicę, iż także dziś i jutro usłyszy z kart Biblii Słowo Boga.

32. Kościół pierwotny zaakceptował księgi Pisma Świętego, gdyż
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były świadectwem żywego przekazu Ewangelii (zebranej w całość w 
tzw. regula fidei), były pisane przez apostołów jako świadków naocz
nych lub ich uczniów i przekazane przez Kościół legitymujący się apo
stolskim pochodzeniem. Według tradycji katolickiej i reformowanej, 
Kościół odegrał swoją rolę w procesie tworzenia kanonu, mimo że bliż
sze zdefiniowanie tej roli pozostaje sprawą otwartą. W świetle tego 
wspólnego przekonania tradycyjny spór o to, czy kanonizacja była de
cyzją Kościoła „posiadającego” lub przyjmującym uznaniem Kościoła 
„okazującego posłuszeństwo” , staje się sporem bezprzedmiotowym.

32. Kościół pierwotny uważał, iż różne rozlegające się w kanonie 
głosy mogą i powinny być traktowane w Kościele w sposób równoupra
wniony, gdyż mimo różnego brzmienia zbiegają się one w tym samym 
punkcie, którym jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Świadectwo apo
stolskie ma więc pierwszorzędne znaczenie. Stałym zadaniem obu Koś
ciołów pozostaje objaśnienie i uwydatnienie nadrzędności czasów apo
stolskich nie tylko pod względem historycznym, ale i pod względem te
ologicznym.

Wyznania wiary

34. Stawiając sobie pytanie, czy redagowanie wyznań wiary jest 
dla Kościoła działalnością twórczą lub postępem w postrzeganiu pełni, 
która została już dana, stwierdziliśmy na nowo, iż utrudnieniem w dia
logu były kwestie terminologiczne, gdyż każda z obu naszych tradycji 
przypisuje pojęciu „wyznanie wiary” inną rangę; spostrzegliśmy rów
nież, jakie znaczenie posiada uświadomienie sobie faktu, iż wyznania 
wiary mogą spełniać różne funkcje w  życiu Kościoła i społeczeństwa.

35. Mimo to próbowaliśmy wyszczególnić niektóre punkty kon
wergencji, a także wskazać na istniejące różnice i rozbieżności.

Ze względu na swoje świadectwo w  świecie Kościół musi zawsze 
wyrażać swą wiarę przez wyznania, w których interpretuje Słowo Boże 
w języku dnia dzisiejszego; jest to nie kończące się nigdy zadanie. Takie 
wyznanie wiary jest stale wyrazem doświadczenia w dziedzinie zbawie
nia, doświadczenia przeżywanego w  Kościele w danym momencie hi
storii.

36. Historia chrześcijańskiej doktryny uświadamia nam istnienie 
procesu, w którym Kościół podejmuje ciągłą próbę interpretacji swej 
wiary. W procesie tym występują nie powiązane ze sobą bezpośrednio 
etapy, z których każdy jest próbą sformułowania na nowo przez Kościół 
swej wiary w  określonej epoce i w  określonym środowisku kulturowym. 
Brak łączności między poszczególnymi etapami formułowania doktry
ny nie odbija się negatywnie na homogeniczności jej treści. Raczej do
chodzi tutaj do głosu niezależność treści od formuł wiary. Dzięki temu 
uświadamiamy sobie, iż żadna głoszona formuła wiary nie ma ostatecz
nego charakteru w tym sensie, by nie wymagała przeinterpretowania w 
nowej sytuacji społeczno-kulturowej. Jest to konieczne tym bardziej,

§dyż niewyczerpane bogactwo objawienia zdeponowanego w  Piśmie 
więtym zobowiązuje nas do ciągle nowej refleksji nad decydującym 

wydarzeniem i odkrywania w nim nowych niewyczerpanych aspektów, 
z których istnienia wcześniejsze pokolenia nie zdawały sobie sprawy.

37. Wypowiedzi sformułowane w  przeszłości są dla katolików wią
żącymi normami w  ustalaniu dalszych nowych sformułowań. Dla refor
mowanych mają one wartość pozytywnych wskazań, które jednak po
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zostają podporządkowane autorytetowi Pisma. Co się tyczy autorytetu 
nauczającego, to dla reformowanych jest nim wspólnota (zbór) jako ca
łość — na niej wyłącznie spoczywa odpowiedzialność, ona też wyznacza 
ludzi do pracy nauczającej. Dla katolików natomiast istnieje suweren
na odpowiedzialność urzędu pasterskiego, który zakorzeniony jest 
wprawdzie we wierzącej wspólnocie, ale autorytet otrzymuje nie od 
niej.

38. Praktyka różni się jednak dosyć często od wypowiedzi teorety
cznych, przy czym powodem takiego stanu rzeczy jest albo fałszywa in
terpretacja tych wypowiedzi, albo wprowadzenie do nich nowych uzu
pełniających elementów. Np. w  środowisku reformowanych istnieją 
osoby, które —  niezależnie od posiadania lub nie posiadania autorytetu 
oficjalnego — odgrywają rolę. Z kolei u katolików podkreśla się waż
ność „zmysłu wiary” („sensus fidei”), który jest wspólny wszystkim wie
rzącym, pomagając im rozróżniać i przyjmować Słowo Boże (por. Lumen 
gentium 12). Ten „zmysł wiary” konkretyzuje się m.in. w  fakcie stale od
nawianej „recepcji” uchwał soborów i decyzji urzędu nauczającego.

Nieomylność

39. Podczas gdy reformowani stwierdzają, iż wyrażenie „nieomyl
ność Kościoła” nie występuje prawie nigdy w  ich tradycji, to katolicy ze 
swej strony konstatują, iż słowo to jest względnie młodym pojęciem w 
terminologii teologicznej, i że z powodu przesadnej interpretacji, na ja
kie jest często narażone, nie jest ono pojęciem zbyt fortunnym. Niezale
żnie od faktu, iż zbyt często występuje skłonność redukowania kwestii 
nieomylności Kościoła do specyficznego problemu nieomylności papie
ża, a może nawet do określonego stylu sprawowania tej nieomylności, 
trzeba stwierdzić, iż teologia nieomylności rozwinęła się w jednostron
ny problem prawny, co jeszcze bardziej utrudnia przyswojenie go sobie 
przez myśl reformowaną. Mimo to jesteśmy w stanie przedstawić pe
wien wspólny punkt widzenia.

40. Obietnica, którą Bóg dał Kościołowi, jest następująca: Bóg po
zostaje w iemy swemu przymierzu, tak, że mimo błędów i słabości w ie
rzących pozwala usłyszeć swoje Słowo w Kościele.

41. Zdaniem katolików, skutek wierności Boga wobec Kościoła 
jest taki, iż lud Boży wyznając jednomyślnie jakąś naukę jako objawio
ną przez Boga i domagając się dla niej w  konsekwencji akceptacji reli
gijnej, nie może popaść w błąd. Poza tym katolicy wierzą, że ci, którym 
powierzono specjalną misję nauczania, chronieni są szczególnym cha
ryzmatem, gdy chodzi o to, aby wyłożyć objawione poselstwo. Choć po
szczególni biskupi nie posiadają przywileju nieomylności, to jednak 
głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy nawet rozpro
szeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z 
następcą Piotra, nauczając autentycznie o rzeczach wiary i obyczajów, 
jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definityw
nie uznane. A  zachodzi to w sposób tym bardziej oczywisty wtedy, gdy 
zebrani razem na Soborze Powszechnym dla całego Kościoła są nauczy
cielami i sędziami w sprawach wiary i obyczajów, i ich orzeczenia nale
ży przyjąć posłuszeństwem wiary (Lumen gentium 25). Podobnie dzieje 
się wówczas, gdy biskup Rzymu w rzadkich przypadkach, które bliżej 
określił Sobór Watykański I, przemawia ex cathedra. Mimo to z tego co 
powiedziano nie wynika, iż wszystkie wyrażenia, którymi się posłużo
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no, muszą być najlepszymi z możliwych, albo że autorytety kościelne 
stale dysponują tym charyzmatem, lub że w pewnych wypowiedziach, 
w odniesieniu do których nie zaangażowały całego autorytetu, nie mogą 
się mylić.

42. Reformowani odrzucają przyznawaną ludziom nieomylność 
wychodząc z założenia, że niedopuszczalny jest taki sposób wiązania 
Boga z Kościołem, gdyż jest on sprzeczny z suwerenną władzą Chrystu
sa w  Kościele i z wolnością Ducha. Za odrzuceniem nieomylności prze
mawia jeszcze i to doświadczenie, że Kościół często popełniał błędy i 
sprzeciwiał się Słowu Bożemu. Do tego dochodzi obawa, że wiara w 
nieomylność sformułowań fałszuje osobisty charakter wiary w żywego 
Chrystusa; dalej fakt, że wielu reformowanych traktuje rebelię człowie
ka przeciw Duchowi Bożemu tak poważnie, iż nie są w stanie zaakcep
tować wypowiedzi na temat nieomylności Kościoła. Niezależnie od tego 
reformowani uważają, iż wszelkie roszczenie nieomylności stanowi 
przeszkodę w wiarygodnym zwiastowaniu we współczesnym świecie.

Obawa przed ideą nieomylności w Kościele nie umniejsza znacze
nia, jakie tradycja reformowana przyznaje pierwszym soborom ekume
nicznym w zakresie przekazywania i interpretowania Ewangelii. Lecz 
ściśle biorąc, dla reformowanych nieomylna jest tylko wierność Boga 
wobec Jego przymierza. Mocą tej wierności, poprzez swego Ducha, pro
wadzi on Kościół właściwą drogą i roztacza i:ad nim opiekę aż do na
dejścia Jego Królestwa.

Obecność C hrystusa w  św iecie  

Stworzenie i zbawienie

43. Bóg jest obecny w świecie jako jego Stworzyciel, Żywiciel i Pan 
historii, który jako miłujący Ojciec kieruje wszystkimi rzeczami. Często 
w historii myśli chrześcijańskiej, a także dzisiaj, punktem wyjścia mó
wienia o obecności Chrystusa w świecie była eklezjologia: Chrystus jest 
obecny w Kościele i swoją władzę nad światem sprawuje poprzez wła
dzę nad Kościołem. Pogląd ten prowadzi do konkluzji, że obecność 
Chrystusa ogranicza się do obecności, której pośrednikiem jest Kościół, 
że Chrystus działa tylko w  Kościele, a Jego władza nad światem przeja
wia się tylko w posłannictwie Kościoła. Gdy więc dochodzi do konflik
tu między Kościołem a światem, Chrystus staje zawsze po stronie Koś
cioła. Nie ulega wątpliwości, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa, dla 
której oddał On swe życie (Ef 5, 25nn). Mimo to, a może właśnie dlate
go, sąd zaczyna się od domu Bożego (por. 1 P 4, 17).

44. Chociaż jest prawdą, że istnieje obecność Chrystusa w Koście
le, która wprowadza Kościół w szczególne stosunki ze światem, to z eg- 
zegetycznego punktu widzenia nie do utrzymania jest „eklezjologiczny 
monopol” w dziedzinie obecności Chrystusa wraz z wszystkimi wyni
kającymi z tego następstwami. Obecność Chrystusa w świecie jest kon
sekwencją kontynuacji działania Boga w dziedzinie stworzenia i zba
wienia. Ślady tej kontynuacji znajdujemy w przymierzu, które w Sta
rym Testamencie zawarł On z Izraelem a w Nowym Testamencie odno
wił, obejmując nim całą ludzkość. Dzięki tej kontynuacji dochodzą do 
głosu tak polityczne jak i społeczne implikacje zbawczego dzieła Chry
stusa, a także wiara jako osobiste zaangażowanie. Nowy Testament 
uważa noioe stworzenie (por. 2 Kor 5, 17) i zbawienie za odnowienie i



RAPORT Z DIALOGU KATOLICKO-REFORMOWANEGO 83

dokończenie zamierzeń Stwórcy. Chrystus jest wybawicielem całego 
świata, w Nim Bóg pojednał z sobą świat (por. 2 Kor 5,19). Uniwersalne 
wymiary panowania Chrystusa (por. Ef 1, 2 ln), poświadczone w Piśmie 
Świętym, przemawiają dziś jednoznacznie do głęboko rozbitego świata, 
który poszukuje jedności.

45. Swoje stwórcze i zbawcze dzieło Chrystus realizuje przez Du
cha. Duch, który jest obecnością w świecie zmartwychwstałego Pana, 
potwierdza i objawia fakt zmartwychwstania oraz przyczynia się do 
powstania nowego stworzenia. Chrystus, który jest Panem wszystkiego, 
działając w stworzeniu wskazuje na Boga Ojca jako Tego, który w Du
chu kieruje i rządzi dziejami, tak że nic nie może się w nich rozwijać 
bez planu.

46. Ojciec jest absolutną pierwszą przyczyną, gdyż z Niego i przez 
Niego, i dla Niego jest wszystko (Rz 11, 36; por. 1 Kor 8, 6). W Chrystu
sie zostaliśmy wybrani i predestynowani po to, byśmy istnieli ku chwa
le Jego majestatu i Jego łaski (por. Ef 1, 12, 6). Celem tajemnicy Chry
stusa jest ujawnienie zwierzchnościom i władzom nieskończonej mąd
rości Bożej (por. Ef 3, 10). Ludzkość po upadku oddalała się coraz bar
dziej od jedynego Boga. Lecz następstwem epoki mesjańskiej będzie to, 
iż wszelkie kolano zegnie się przed Bogiem (Iz 45, 23), a wszystkie naro
dy oddadzą Mu pokłon (Ps 22, 30). O tym mówi także Ewangelia według 
św. Jana: Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesie
cie i staniecie się moimi uczniami (J 15, 8).

47. Chrześcijanie w odpowiedzi na objawienie Trójjedynego Boga 
stwierdzają, iż przepojona sensem historia tworzy ramy, w których 
trzeba pojmować zróżnicowane realia wszelkiej działalności ludzkiej. 
To jest podstawa, która pozwala nam uznać, iż proces sekularyzacji, 
odrzucający wszelkie wartości klerykalne i teologiczne, nadał wszyst
kim aspektom życia autonomię, która stopniowo została uznana przez 
teologię. Dodało nam to bodźca do szukania nowych sposobów wyraże
nia „obcowania” Chrystusa ze światem. Trwamy przy tej postawie, 
chociaż nie akceptujemy odrzucania transcendencji, które towarzyszy
ło często temu procesowi, i chociaż odkrywamy, iż produktami tego 
procesu są sekularyzm oraz zapożyczenia wzięte z różnych religii i pse- 
udoreligii.

48. Jesteśmy zgodni co do tego, że Duch Chrystusa obecny jest w 
świecie. Jak i gdzie możemy się z tą czynną obecnością spotkać? Z pyta
niem tym wiąże się szereg kwestii, na które odpowiedzieć muszą wszys
tkie Kościoły. Kwestie te dają się sformułować następująco:

Szukamy Jego obecności w planie lub zamyśle, który Bóg realizuje 
poprzez wszystkie złożone procesy historii.

Szukamy Jego obecności jako Pana historii w  tych przejawach du
cha ludzkiego, które, z poparciem lub bez poparcia Kościoła, realizują 
cele Jego Królestwa.

Szukamy Jego obecności w  tych wartościach i modelach, które za
wdzięczają swój początek Ewangelii, teraz jednak zakorzeniły się w 
świadomości publicznej i instytucjach życia publicznego.

49. Stawiając powyższe kwestie kierujemy się następującymi prze
konaniami:

— Ukrzyżowany Chrystus identyfikuje się z grzechem (por. Iz 53,4; J 
1,29; 2 Kor 5,21) i niedostatkami ludzi, chcąc im umożliwić przez to 
identyfikację z nowym zwycięskim życiem, które przyniosło Jego zmar
twychwstanie (por. Rz 6, 4n; Kol 3, 1—4). Identyfikacja ta następuje
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także tam, gdzie nie chce się jej uznać. Chrystus jest obecny w  ubogich i 
bezbronnych, którzy głośno domagają się wyzwolenia.

— Wyzwanie świata wobec Kościoła i wołanie świata o pomoc 
może być wyzwaniem i wołaniem samego Chrystusa, który w ten spo
sób osądza swój Kościół, żąda jego posłuszeństwa i wzywa go do odno
wy.

— Chrześcijanin, który snuje refleksję nad własnym życiem, musi 
stwierdzić, że Chrystus był obecny w tym życiu, wiodąc go do pokuty, 
nawrócenia i wiary; Chrystus był obecny w tym życiu, zanim chrześci
janin ten fakt zauważył lub zanim dał świadomą odpowiedź. Przeto 
mamy obowiązek głosić, iż Chrystus w podobny sposób działa w życiu 
innych, dla których wiara jest jeszcze kwestią przyszłości.

50. Chrześcijanin, który obecność i działanie Chrystusa rozpoznaje 
w wymienionych formach, cieszy się nimi i pragnie pracować nad ich 
udoskonalaniem. Nie ma to oznaczać, iż proces zbawienia jednostki lub 
przemiany społeczeństwa może się zakończyć bez świadomego uznania, 
za pomocą interpretującej i przekonującej mocy Ducha, dzieła Chrystu
sa. Ludzie mogą się wyzwolić z demonicznych niebezpieczeństw abso
lutnej autonomii tylko przez zdecydowane uznanie faktu, iż są istotami 
stworzonymi i że świat, który próbują przekształcić, jest zjawiskiem 
przemijającym. Chęć poddania świata panowaniu Boga nie oznacza, iż 
mamy w nim mieć trwałe miejsce (Hbr 13,14). Nie ma sprzeczności mię
dzy osobistą odpowiedzią, której udzielają chrześcijanie znajdowane
mu w Kościele Chrystusowi, a wspólną odpowiedzią chrześcijan (z włą
czeniem do niej nawet niechrześcijan) w  sytuacji, w  której Chrystus 
konfrontuje ich ze światem. Uczestniczenie w  życiu Bożym przez łaskę 
jest uczestniczeniem w miłości Boga do stworzonego przezeń świata. 
Świat ten pragnie On stworzyć na nowo z pomocą odpowiedzialnych i 
wrażliwych ludzi.

Kościół i świat

51. Stwórca świata nie życzy sobie, aby ludzkość zniszczyła się 
sama przez brak wolności, pokoju i sprawiedliwości (por. Ez 18, 32). 
Przez objawienie swojej woli wprowadza On ludzkość na drogę zbawie
nia, dając jej w  Jezusie Chrystusie dai; ostatecznego wybawienia z 
wszelkich bezbożnych więzów; daje On jej udział w swym boskim ży
ciu, tym samym zaś — w swojej wolności. Ten ruch ku wolności zaczyna 
się już w  chwili wybrania starego ludu przymierza, ludu, który stale na
pominał, by służył Mu w pokoju.

52. W Jezusie ma miejsce ostateczne pojednanie, z pojednaniem 
tym wiąże się apel skierowany do całego świata (por. 2 Kor 5, 18). Koś
ciół, który Chrystus wysłał do świata, musi zanieść to poselstwo wyz
wolenia (por. Łk 4,18n; J 8, 31— 36; Rz 6,18— 22) do wszystkich naro
dów, wraz z nim także wezwanie do tej wolności, która jest darem Boga 
wobec swego ludu żyjącego w łasce. Wszystko to Kościół czyni w ocze
kiwaniu na czas ostateczny, gdy sam Bóg zrealizuje pokój i wolność 
(por. Rz 8, 19— 21). Już z tej wypowiedzi wynika wyraźnie, że funda
mentem stosunków między Kościołem a światem jest Jezus Chrystus, 
który w jednym i tym samym czasie jest Głową Kościoła i Panem świata 
(por. Hbr l,2n; Ap 17,14; 19,15n).

53. Kościół wyznaje, że Chrystus sam jest nosicielem poselstwa o 
panowaniu Boga i wyzwoleniu ludzkości. Jeśli Kościół wychodzi do
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świata, przynosi ludziom Ewangelię oraz trudzi się o urzeczywistnienie 
większej miary sprawiedliwości, pojednania i pokoju, to naśladuje on 
tylko swego Pana w  tych dziedzinach, które bez wiedzy ludzi są już 
Jego własnością i w których w sposób anonimowy rozwija On już swoją 
działalność.

54. Kościół został założony przez Chrystusa po to, by miał społecz
ność z życiem pochodzącym od Ojca. Kościół jest posłany, by świat w 
Jezusie Chrystusie doprowadzić do pełnej dojrzałości, ku chwale i sła
wie Ojca. Przeto jest on powołany do bycia widzialnym świadectwem i 
znakiem wyzwoleńczej woli Boga, wybawienia darowanego w  Jezusie 
Chrystusie i przyszłego Królestwa Pokoju. Kościół wypełnia to zadanie 
przez swoje czyny i wypowiedzi, ale także przez najzwyklejsze bycie 
sobą, gdyż do istoty Kościoła należy służenie Chrystusowi poprzez bie
dnych, uciskanych i wątpiących (por. Mt 25,31— 40). Jednakże szczegól
nym powodem do zgromadzenia się członków Kościoła jest adoracja i 
modlitwa, chęć otrzymania nowych porad i nowego pocieszenia, cele
browanie obecności Chrystusa w sakramencie. Gromadząc się wokół 
tego ośrodka i będąc wyposażonym w rozliczne dary ofiarowane przez 
Ducha (por. 1 Kor 12,4— 11 ;12, 28—30; Rz 12,6; Ef 4,11), Kościół żyje 
jako koinonia tych, którzy wzajemnie się potrzebują i wzajemnie sobie 
pomagają. Jesteśmy więc przekonani o tym, że istnieje szczególna obec
ność Chrystusa w  Kościele, która sprawia, że Kościół zajmuje całkiem 
szczególną pozycję wobec świata i podlega szczególnej opiece Ducha 
Świętego, zwłaszcza w dziedzinie głoszenia Słowa Bożego i sprawowa
nia sakramentów (por. J 14,16, 25n; 15,26; 16, 7— 14).

55. Z tego co powiedzieliśmy wynika, że Kościół będzie mógł sta
nąć na wysokości swego powołania tylko wówczas, gdy jego struktura i 
życie będą przeniknięte miłością i wolnością. Kierując się tymi zasada
mi Kościół nie chce za pomocą metod propagandowych pozyskać ludzi 
dla sekulamego programu zbawienia, lecz służyć im przez nawrócenie 
ich do Chrystusa. W jego zwiastowaniu Ewangelii występuje zarazem 
potężna siła kulturotwórcza.

56. Jako tak uformowana wspólnota (communio) Kościół znajduje 
się w konflikcie ze strukturami różnych obszarów życia współczesnego 
sekulamego społeczeństwa — w konflikcie z wyzyskiem, uciskiem, ma
nipulacją, wszelkiego rodzaju przymusami duchowymi i politycznymi. 
Powrót wspólnot chrześcijańskich do autentycznych form życia wy
wrze także wpływ na szeroko pojęty obszar życia społecznego i polity
cznego.

57. Chrześcijańskie zaangażowanie świadomych odpowiedzialności 
chrześcijań przybiera często formy organizacyjne w postaci partii poli
tycznych, organizacji i związków zawodowych itp., przy czym oficjalne 
władze kościelne niekiedy udzielają poparcia temu zaangażowaniu, in
nym znów razem są mu przeciwne.

Działalność ta przeżywa dzisiaj pewien kryzys. Rozwiązanie konkre
tnych kwestii wymaga obecnie dużej wiedzy fachowej. Może się też 
zdarzyć, iż roszczenie pewnych partii i grup interesów do reprezento
wania stanowiska chrześcijańskiego wejdzie w konflikt ze świadec
twem chrześcijańskim skierowanym do wszystkich ludzi. Ocena opisy
wanego zaangażowania chrześcijan może wypaść inaczej w zależności 
od kraju i okoliczności; różnice konfesyjne nie mają, naszym zdaniem, 
żadnego wpływu na tę ocenę.

58. Oficjalne władze kościelne, uchodzące często za przedstawicie
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la swoich wspólnot, winny pilnie baczyć na to, czy i w jakiej formie Pan 
zobowiązał je do przedłożenia opinii publicznej prorockiego i pastoral
nego słowa. Obowiązek taki spoczywa na nich zwłaszcza wówczas, gdy 
nikt inny nie podnosi głosu przeciw określonym niesprawiedliwościom 
lub nadużyciom.

59. Kościół odbywając swą wędrówkę przez świat i, zgodnie z na
kazem Chrystusa, solidaryzując się z ludźmi, nie może obstawać przy 
własnych programach, lecz musi otworzyć się na przyjęcie stale nowych 
wskazań Ducha Świętego, który został mu obiecany. Duch Święty, 
mimo całej niedoskonałości i tymczasowości społecznych — także 
chrześcijańskich — form życia, wzmacnia Kościół w wierności wobec 
swego Odkupiciela oraz w posłuszeństwie wobec Stworzyciela i Żywi
ciela świata. Duch sam jest gwarantem tego (por. Ef 1,14; 2 Kor 1,22), iż 
spełni się nadzieja Kościoła na odnowę świata (por. Rz 8, 11.19—21; 2 P 
3,13).

Kościół jako skuteczny znak obecności Chrystusa w świecie

60. Podstawowa orientacja i wierność Kościoła wobec prowadzo
nej działalności ujawnia się nie tyle w jego wypowiedziach, ile raczej w 
jego sposobie życia. Jeśli Kościół zamyka się w sobie i trzyma się upor
czywie przestarzałych struktur, wówczas sprawia wrażenie, jakoby 
Chrystus był jego wyłączną własnością, a nie wyprzedzającym go i kie
rującym nim Panem. Jeśli Kościół jest naprawdę ludem pielgrzymują
cym przez świat (por. Hbr 13,14; Flp 3,20; Ga 4,26; 1 P 2,11), to daje 
świadectwo o tym, że Chrystus jest tak samo Panem świata jak Kościo
ła. Jeśli Kościół zwraca się na zewnątrz, by dawać świadectwo o obec
ności Chrystusa w świecie, to jest to rezultat obecności Chrystusa w 
Kościele, obecności, która powoduje nawrócenie. Kościół jest wspólno
tą kultową, której modlitwy są ściśle związane z jej służbą prorocką i 
diakonacką. Poprzez nabożeństwo i dawanie świadectwa Kościół wy
sławia centralne wydarzenie — jedność Chrystusa z Jego ludem. Koś
ciół jednocząc się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu 
uzyskuje przez Ducha zdolność do nowego życia, zdolność do tego, by 
być czynnikiem nawróconym i nawracającym w świecie rządzonym 
przez Chrystusa. Żyjąc jako nowy lud w przekonaniu, iż jest zaakcepto
wany przez Boga w Chrystusie, Kościół jest przekonującym znakiem 
miłości Boga do całego stworzenia i Jego planu zbawienia wszystkich 
ludzi.

61. W świecie przechodzącym głębokie zmiany, Kościół, w imię 
swej niezmienności, nie może pozostawać w bezruchu, lecz nade wszys
tko musi chętnie słuchać Słowa Bożego; na tym gruncie — ponad wszel
kim „konserwatyzmem” i „progresizmem” — możliwe będzie poznanie 
tych zmian, które wynikają z wierności wobec Słowa.

62. Po pierwsze, musi dojść do głosu lokalny charakter Kościoła i 
jego katolickość. Udział w życiu całego Kościoła bierzemy bowiem tyl
ko przez uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej. Jednakże wspólno
cie lokalnej, nie mającej uniwersalnego punktu odniesienia (chodzi tu 
szczególnie o niewielkie wspólnoty podstawowe, ale także o Kościoły 
regionalne), grozi niebezpieczeństwo, że stanie się gettem lub że zosta
nie zdominowana przez autorytarne jednostki.

63. Po drugie, praktyczne przemiany muszą uwzględnić wielką róż
norodność sytuacji, z którymi konfrontowane są Kościoły. Przemiany
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te przewidują zarówno decentralizację Kościoła jak i szeroko pojętą 
partycypację na wszystkich płaszczyznach, zwłaszcza na płaszczyźnie 
tych, których nazywamy zazwyczaj (może błędnie) laikami. Partycypa
cja ma istotne znaczenie, gdyż jest rezultatem powołania chrześcijańs
kiego. Poza tym dostęp Kościoła do wielu obszarów jest możliwy w 
praktyce tylko przez jego świeckich członków, którzy na tych obsza
rach żyją i działają. Dalej, partycypacja jest ważna dlatego, gdyż w róż
nych dziedzinach skuteczne świadectwo Kościoła zależy w dużej mierze 
od wiedzy fachowej świeckich, wiedzy, której kler nie ma i nie miał, 
choć bardzo często starał się czynić wrażenie, iż wiedzę tę posiada. Lecz 
partycypacji świeckich w  życiu Kościoła nie należy widzieć tylko w  od
niesieniu do wiedzy zawodowej. Są oni także w posiadaniu specyficz
nego urzędu służby duchowej, który sprawują w  ramach wszelkich 
swoich czynności, w tym także czynności obejmujących ich kompeten
cje techniczne. Kościół sprawuje swą służbę przez wszystkich swoich 
członków.

64. Po trzecie, Kościół musi dzisiaj pilnie baczyć na to, by niezbyt 
pochopnie, jak to za często działo się w przeszłości, potępiał niepokoją
ce go nowe sposoby wyrażania życia duchowego i spontaniczne formy 
zawierania wspólnoty z uzasadnieniem, że chodzi tu o przejawy ducha 
ludzkiego a nie o przejawy Ducha.

65. Po czwarte, odpowiednie przemiany dokonujące się w Kościele 
trzeba uznać za przemiany zgodne z jego historycznym charakterem. 
Oznacza to, że ciągłość apostolska (różnie definiowana) jest integralną 
częścią składową tożsamości Kościoła w procesie przemiany. Oznacza 
to także, że Kościół podporządkowując się w przeszłości procesom 
przemian, uwzględniał stale różne konteksty społeczno-polityczne i 
kulturowe, konteksty, w których rozpoznawał i -wyznawał obecność 
Chrystusa. W tym miejscu wyłania się pytanie, które elementy struktu
ry Kościoła są „naleciałościami ludzkimi” , o których zaś można powie
dzieć, że Chrystus pragnął ich dla swego Kościoła.

66. Po podsumowaniu tych i innych elementów przemiany, dysku
towaliśmy nad tym, jaki wywrą one wpływ na nowe przejawy jedności 
Kościoła, które właśnie dochodzą do głosu. Zaakceptowaliśmy hasło: 
„Jedność w rzeczach koniecznych” , lecz tego, co konieczne, nie zdoła
liśmy jeszcze skonkretyzować. Uważamy, iż „ekumenizm konwergenc
j i ” podkreślający to co konieczne, nie wymaga ani uniformizmu, ani za
niku pluralizmu.

E ucharystia

Podstawa biblijna

67. Refleksje nad celebracją Eucharystii rozpocząć należy od źró
deł biblijnych, to jest od:

— celebracji Uczty Pana w Kościele pierwotnym,
— celebracji Ostatniej Wieczerzy Jezusa,
— tradycji starotestamentowej, zwłaszcza tradycji obchodzenia 

żydowskiej Paschy.
68. Wspólnota chrześcijańska, gromadząc się z radością i prostotą 

serca (Dz. 2, 46), wspominała śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, prze
żywała w Duchu Jego obecność jako wywyższonego Pana i pełna tę
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sknoty oczekiwała Jego powrotu w  chwale. Postępując w  ten sposób, 
uważała się za wędrujący lud Boży.

69. Tradycyjne słowa Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, mimo że 
przekazane w  niejednolitej formie, przypominają, iż Jego pójście na 
śmierć „za wielu” zapoczątkowało nowe przymierze Boga z Jego ludem. 
Zastąpienie Starego Przymierza Nowym nie oznacza odrzucenia Izraela 
(por. Rz 11, ln.28n), lecz raczej kontynuację obietnic Boga, które dają 
znać o sobie w  nowym darze zbawienia wyzwolonym przez pojednaw
czą moc śmierci Jezusa.

70. Poważne potraktowanie powyższych sformułowań może spo
wodować dostrzeżenie w  nowotestamentowych słowach ustanowienia 
nowych możliwości załagodzenia tradycyjnych sporów konfesyjnych. 
Na przykład:
— W słowach ustanowienia akćent spoczywa na fakcie, iż żywy Pan 
uczestniczy osobiście w  uczcie, którą wspólnota odprawia na Jego pa
miątkę, a nie na tym, jak ta realna obecność (owo „jest” ) urzeczywistnia 
się i jak daje się ona wyjaśnić. Jedzenie i picie oraz pamiątkowy cha
rakter wieczerzy paschalnej, z którą Nowy Testament łączy Ostatnią 
Wieczerzę Jezusa, proklamują nadejście,Nowego Przymierza.
— Chrystus zwracając się do uczniów słowami: To czyńcie na moją pa
miątką (Łk 22,19; por. 1 Kor 11,25), rozumiał przez „pamiątkę” coś 
więcej niż zwykłe „przypomnienie” jakiegoś wydarzenia.
— Mówiąc „ciało” mamy na myśli całą osobę Jezusa; jej zbawczą obec
ność przeżywamy w Wieczerzy.

71. Refleksja nad źródłami biblijnymi może przyczynić się także 
do zrelatywizowania pewnych tradycyjnych alternatyw, które powstały 
pod wpływem dualistycznej antropologii i kosmologii (np. realizm- 
-symbolizm, sakramentalizm-spirytualizm, substancja-forma, podmiot- 
-przedmiot), alternatyw, które utrudniają dialog międzywyznaniowy. 
Powrót do biblijnego sposobu myślenia uwalnia do skostniałego przed
miotowego traktowania Eucharystii oraz pomaga nam w uzyskaniu po
głębionego rozumienia jej charakteru jako wydarzenia.

72. Przemienione ciało Pana, z którym nowotestamentowa wspól
nota miała społeczność w Wieczerzy, trzeba, zgodnie z opisem zmar
twychwstałego Jezusa Chrystusa, rozumieć jako ciało drugiego Adama. 
Ten drugi Adam jest zarówno ciałem zdeterminowanym przez Ducha 
(soma pneumatikon; por. 1 Kor 15,44) jak i Duchem stwarzającym życie 
(pneuma zoopoioun; por. 1 Kor 15,45).

73. Pojęcie „koinonia” podkreśla nie tylko społeczność z wywyż
szonym Panem Jezusem Chrystusem, lecz poza tym i właśnie dlatego 
także społeczność wszystkich, którzy uczestniczą w  Wieczerzy i są wez
wani wspólnie do udziału we wspólnocie Pana (por. 1 Kor 10,17).

74. Refleksja nad Wieczerzą sprawowaną w pierwotnej wspólnocie 
chrześcijańskiej nie może być retrospektywną kontemplacją przeszłości 
i próbą jej ożywienia. Przeciwnie, refleksja ta musi wyzwolić w  nas siły 
do nowej posługi kapłańskiej (por. 1 P 2,9), posługi; którą Kościół w i
nien sprawować wobec świata dzisiejszego.

Misterium paschalne Chrystusa a Eucharystia

75. Chrystus posyła nas do świata z poselstwem o nowym i wspól
nym życiu w  społeczności z Nim. W naszych słowach i czynach daje On 
świadectwo ó samym sobie. Ewangelia Chrystusa gromadzi, ochrania i
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utrzymuje społeczność (koinonia) uczniów jako znak i zaczątek Jego 
królestwa. On sam zwołuje stale tę wspólnotę dla uczczenia swojej 
śmierci, On sam pojawia się w niej jako istota żyjąca poprzez Słowo, On 
też sprawia, iż Słowo to ucieleśnia się podczas celebracji Wieczćrzy Pań
skiej. W Wieczerzy pogłębia i potwierdza On społeczność z nami (por. 
J 15, 4n; 6,56; 1 Kor 10,16), w niej także manifestuje się wobec świata 
nowa społeczność życiowa chrześcijaństwa (por. 1 Kor 10,17; 1 J 1,3). 
Sługa Kościoła, któremu powierzono przewodnictwo w celebracji Wie
czerzy Pańskiej, stara się zaznaczyć niepowtarzalną rolę Chrystusa 
jako Pana i Gospodarza. Sługa ten winien zgromadzoną wspólnotę 
uwrażliwić na to, że nie jest ona dysponentką Eucharystii, lecz że w  po
słuszeństwie wykonuje tylko to, co Chrystus zlecił Kościołowi.

76. Społeczność i świadectwo Kościoła żyją z tego, że Bóg udziela 
im swego Ducha.

Jezus, odkąd powrócił do Ojca, prowadzi swoich uczniów przez 
świat z ukrycia (por. 1 J 3, ln; 1 Kor 4,9— 13; J 15,18—21). Oni czekają 
na Jego powrót (por. Flp 3, 20n; Kol. 3,4; 1 J 2,28) i ufają Jego obietni
cy, że nie pozostawi ich w osamotnieniu (por. J 14,18; Mt 28,20). W Wie
czerzy eucharystycznej przekonują się stale na nowo, że dotrzymuje 
obietnicy.

Ta niewymuszona i wypływająca z miłości obecność Pana realizuje 
się w Duchu Świętym (por. 1 Kor 2, 10— 13; J 14, 16—20; 16, 13— 15), 
tzn. On sam stwarza odpowiednie możliwości poznania Go, przyjęcia 
Jego darów i przygotowania się do służby dla Niego.

W ten sposób sam Pan przybywa do nas w swoim Duchu (por. Rz 
8,9; J 7,38) i za pośrednictwem swego Słowa, dając się nam rozpoznać 
w swoich świętych znakach. Udzielając Kościołowi pokarmu i napoju 
duchowego, towarzyszy mu On w drodze do królestwa, w którym wype
łnią się zamiary Boga.

77. Całe dzieło zbawcze Boga ma podstawę, ośrodek i cel w  osobie 
wzniesionego do chwały Chrystusa. Sam Chrystus nie szukał własnej 
chwały, lecz chwały Tego, który Go posłał (por. J 8,50; 7,18). W tym 
sensie mówił: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie po
słał i wykonać Jego dzieło (J 4,34).

78. Ten, który został wyniesiony na prawicę Ojca, żył pośród nas i 
pośród nas też umarł. Dzielił nasze życie ograniczone czasem i prze
strzenią; mimo naszego grzechu był naszym bliźnim. W wywyższeniu 
pozostaje Tym, kim był: Synem okazującym posłuszeństwo (por. Hbr 5, 
8n; Flp 2,8) i naszym bratem (por. J 20,17; Hbr 2,11). Pozostając w łącz
ności z Przemienionym, mamy udział w rzeczywistości, którą udostęp
nił nam przez swoje życie i swoją śmierć.

79. Wszystko to, co powiedziano wyżej, przeżywa, wyznaje i od
twarza wspólnota chrześcijańska, gdy przy Jego udziale celebruje Wie
czerzę Pańską. Wspólnota ta, zjednoczona z Chrystusem przez Ducha 
Świętego, włączona przez chrzest w Jego ciało (por 1 Kor 12, 12n), uzy
skuje bezustannie udział w człowieczeństwie, w którym On dla nas żył, 
umarł i został przemieniony, człowieczeństwie jako realnym powiąza
niu z samym Bogiem (por. J 6, 57).

80. Chrystus dał w  swojej osobie — swoim życiem, swoją śmiercią i 
swoim zmartwychwstaniem — początek nowemu przymierzu. Jego oso
by i dzieła nie da się rozdzielić. Czyny Chrystusa uzyskują moc zbawczą 
dzięki Jego osobie. Naszym Zbawicielem staje się On dzięki swym czy
nom.
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Chrystus — Pośrednik (por. 1 Tm 2,5; Hbr 8,6; 9,15) nie jest hybry
dą. Pośrednictwo realizuje się w Nim pod postacią osoby. W Nim i 
przez Niego Bóg ofiarowuje samego siebie za nas, ludzi, w  Nim i przez 
Niego ludzkość oddaje się Bogu.

Ofiarą, którą ponosi Jezus Chrystus, jest Jego posłuszeństwo w  ży
ciu i śmierci (por. Hbr.10,5— 10; Flp 2,8). Ofiarowanie samego siebie, 
dokonane raz na zawsze za Poncjusza Piłata, kontynuuje On, mocą 
swego zmartwychwstania, w  wieczności w obecności Ojca. W ten spo
sób staje się On naszym jedynym orędownikiem w niebie (por. Hbr 9, 
lln.24; 10,13n.l9—21; 7,24n; 1 J 2, 1; Rz 8, 34). Posyła nam swego Du
cha, byśmy też jako słabe istoty ludzkie mogli wzywać Ojca i modlić się 
w intencji świata (por. Ga 4,5; Rz 8, 15n.26).

81. Podczas radosnej modlitwy dziękczynnej, „w  Eucharystii” , gdy 
Kościół wspomina pojednawczą śmierć Chrystusa za nasze grzechy i 
grzechy całego świata, obecny jest sam Chrystus, który samego siebie 
wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu (Ef 5,2). Koś
ciół, uświęcony przez Ducha, przez Syna, z Synem i w Synu, Jezusie 
Chrystusie, składa siebie w  ofierze Ojcu. Staje się on przez to żywą 
ofiarą dziękczynną, dzięki której dokonuje się publiczne wielbienie 
Boga (por. Rz 12, 1; 1 P 2,5).

Znaczenie, siła i moc oddziaływania Wieczerzy Pańskiej tkwią w 
krzyżu Pana i w  Jego żywej obecności w  Duchu Świętym. Wartości te 
nie omijają nas, lecz znajdują spełnienie w naszej wierze, naszym życiu 
i naszej służbie.

Świadectwo, celebracja i owoce Eucharystii są punktami krystali- 
zacyjnymi zwiastowania i wspólnoty Kościoła. Wsparciem dla nich jest 
każdy ruch, za pomocą którego odwieczny Ojciec, ze względu na Chry
stusa i przez Chrystusa, wyciąga pomocną dłoń w stronę zgubionego 
świata, stwarzając go na nowo w  Duchu Świętym.

Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej »

82. Ilekroć gromadzimy się w Kościele, aby wypełnić Jego przy
kazanie: to czyńcie na moją pamiątkę, tylekroć jest On pośród nas obec
ny. Jest to obecność Syna Bożego, który dla nas, ludzi, i ze względu na 
nasze zbawienie, stał się człowiekiem i przyoblekł się w ciało. Przez 
ofiarowanie Jego ciała zostaliśmy uświęceni, uzyskując udział w życiu 
Boga. Wielka tajemnica (sacramentum) Chrystusa polega na tym, że 
wcielił się On w nasze człowieczeństwo. Przez uczestnictwo w tej taje
mnicy Kościół buduje się jako ciało Chrystusa. Jest to ta sama tajemni
ca, z którą mamy do czynienia podczas celebracji Eucharystii. Kielich, 
który błogosławimy, staje się udziałem krwi Chrystusa; chleb, który ła
miemy, staje się udziałem w ciele Chrystusa (por. 1 Kor 10,16). Urzeczy
wistnienie wobec nas tej obecności Chrystusa i nasze złączenie z Nim 
jest właściwie dziełem Ducha Świętego. Dokonuje się to podczas uro
czystości eucharystycznej, gdy Kościół błaga Ojca o zesłanie Ducha 
Świętego, aby ten uświęcił zgromadzony lud oraz chleb i wino.

Sposób obecności Chrystusa w Eucharystii możemy częściowo po
jąć rozważając działanie tego samego Ducha Świętego, np. w  czasie na
rodzin Jezusa z Marii Dziewicy lub podczas cielesnego zmartwychwsta
nia Chrystusa z grobu. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystko to, 
jako czyn Boży, daje się objaśnić tylko z pozycji Boga, a nie z pozycji 
człowieka.
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83. W  świetle tego, co zostało powiedziane, możemy zrozumieć nie
co specyficzną obecność Chrystusa w Eucharystii, obecność, która jest 
zarazem sakramentalną i personalną. On przychodzi do nas w  postaci 
Ewangelii i zbawczego cierpienia, tak że nasz udział w  Nim jest udzia
łem w Jego ciele i krwi (J 6,47— 56; 1 Kor 10,17). Obecność ta ma cha
rakter sakramentalny o tyle, o ile jest konkretną formą, jaką tajemnica 
Chrystusa przyjmuje w  eucharystycznej Komunii Jego ciała i krwi. Ale 
jest to też obecność personalna, gdyż Jezus Chrystus jest obecny bez
pośrednio we własnej osobie, oddając się nam w swej rzeczywistości 
jako prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. W Eucharystii łączy się On 
z nami w  całej swojej boskości i w całym swoim człowieczeństwie —  
ciałem, duchem i wolą —  lecz jednocześnie pozostaje Synem, który jest 
w Ojcu, jak i Ojciec jest w Nim.

84. Reformowani i katolicy są przekonani o centralnym znaczeniu 
tego wspólnego chrystologicznego wyznania wiary. Specyficzny sposób 
rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii trzeba więc interpreto
wać jako obecność Syna, który współistnieje z nami w naszej ludzkiej i 
cielesnej egzystencji, a jednocześnie w swojej boskości współistnieje 
wiecznie z Ojcem i Duchem Świętym (J 17, 21—23). Ważne jest uświa
domienie sobie faktu, iż chrystologia kalwińska czerpała głównie inspi
rację z teologii św. Cyryla z Aleksandrii i św. Atanazego. Pojęcie „extra 
Calvinisticum” , ukute na początku XVII w. podczas polemik między 
protestantami, mogło łatwo doprowadzić na bezdroża myślowe. Ale na
wet wówczas doktryna kalwińska powiadała, iż po inkarnacji odwie
czne Słowo weszło wprawdzie przez imię hipostatyczną w ścisły zwią
zek z ludzkością, nie dało się ono jednak „uwięzić” w  ciele, lecz istniało 
„etiam extra carnem”. Ta nauka, że Logos istniał w ciele, a jednocześnie 
był obecny w całym świecie, nie jest, oczywiście, specyficzną doktryną 
kalwińską lecz wspólnym osiągnięciem w dziedzinie chrystologii chrze
ścijaństwa przed- i pochalcedońskiego na Wschodzie i na Zachodzie. 
Zasadnicze znaczenie ma tutaj kontekst trynitamy, którego doktryna 
ta się trzyma, i założenia chrystologiczne, które w obu tradycjach — 
rzymskokatolickiej i reformowanej — nie wykazują zasadniczych róż
nic.

85. Eucharystię celebrujemy z ufnością, gdyż Jezus Chrystus, przez 
swoje ciało, zapoczątkował nam nową i żywą drogę (por. Hbr 10, 19— 
20). On jest Apostołem Boga i naszym Arcykapłanem (por. Hbr 3,1), 
który w jedności z sobą dokonał naszego poświęcenia. Składając więc 
samego siebie w ofierze Ojcu przez Ducha Świętego (por. Hbr 9,14), 
włącza On także nas do tej ofiary. W ten sposób przez nasze zjednocze
nie się z Nim mamy udział w Jego samoofiarowaniu dokonanym ze 
względu na nas. Zmawiając podczas Eucharystii Modlitwę Pańską (por. 
Rz 8,15.26n.) mamy do czynienia z tym samym Duchem, który w Nim i 
w nas woła: Abba, Ojcze (por. Mk 14, 36).

86. Jedność Kościoła na Ziemi ze zmartwychwstałym i wniebo
wziętym Chrystusem, jedność podtrzymywana przez Niego we wspólno
cie eucharystycznej, umożliwia mu, dzięki otrzymanej łasce, uczestni
czenie w pojednawczej misji Chrystusa wobec świata. Udział Chrystusa 
w tej misji jest inny niż udział Jego Kościoła. Chrystus występuje tu 
jako Pośrednik i Odkupiciel, Kościół jako wspólnota odkupionych, któ
rej powierzył On służbę jednania (por. 2 Kor 5,18) i szafarstwo Jego taje
mnic (por. 1 Kor 4,1). Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 
kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11, 26). Właśnie dlate
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go, że misja Kościoła opiera się na wspólnocie eucharystycznej z Chry
stusem i że z niej czerpie życiodajne siły, Chrystus wysyła Kościół do 
wszystkich narodów wszystkich epok. W działaniu tym towarzyszy Ko
ściołowi obietnica Chrystusa, iż będzie z nim aż do skończenia świata 
(por. Mt 28, 18—20).

Eucharystia a Kościół: Chrystus, Kościół a Eucharystia

87. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi (Łk 15,2). Zdanie to 
charakteryzuje dzieło Chrystusa. Jego śmierć i zmartwychwstanie jest 
walką z mocami grzechu i śmierci, walką zakończoną zwycięstwem. 
Ustanowienie Eucharystii czyni Kościół wspólnotą miłości, w której je
dyny Orędownik między Bogiem a grzesznikiem pośredniczy w przeka
zywaniu mocy swojej śmierci i swego zmartwychwstania. Pan nasz 
ustanowił Eucharystię jako ucztę ofiarną dla okresu między Jego 
pierwszym i drugim przyjściem. Grzesznicy obojga płci, bogaci i biedni, 
duchowni i świeccy, wszyscy oni, zjednoczeni wokół Stołu Pańskiego, 
dają początek tej wspólnocie, temu pokojowi i tej radości, która obieca
na została wszystkim złaknionym i spragnionym sprawiedliwości (por. 
Mt 5,6).

Eucharystia i odnowa Kościoła

88. Eucharystia jest źródłem i kryterium odnowy Kościoła. Odno
wione pojmowanie Eucharystii przez Kościół może przyczynić się do 
odnowienia formy jej celebracji, która ukazywałaby dobitniej, że Koś
ciół to w istocie „wspólnota eucharystyczna” .

Odnowa Kościoła przez Eucharystię łączy się ze stałym wzywaniem 
do jego jedności. Podział Kościołów występujący dokładnie tam, gdzie 
Kościół winien demonstrować swój prawdziwy charakter jako jeden, 
święty, katolicki i apostolski Kościół, domaga się usilnie ekumeniczne
go porozumienia co do znaczenia Eucharystii oraz jej powiązania z Ko
ściołem. Eucharystia uwrażliwia zarazem Kościół na to, iż jego powoła
niem jest rozpowszechnianie Ewangelii w  całym świecie przez zwiasto
wanie dobrej nowiny o zbawieniu Bożym i przez praktykowanie czy
nów pojednania. Ponieważ Eucharystia oznacza „dziękczynienie” , 
przeto zadaniem członków Kościoła jest ukazanie, iż wdzięczność sta
nowi zasadniczy element ich życia. Odnowa, jedność i misja to nierozłą
czne cechy charakterystyczne Kościoła przyjmującego we wierze dar 
Eucharystii.

Eucharystia, liturgia i dogmat

89. Eucharystia jest wyrazem wiary Kościoła. Wiara ta manifestu
je się częściowo w życiu liturgicznym zgodnie z zasadą lex orandi, lex 
credendi” . Istotna funkcja liturgii polega na tym, że rozpowszechnia 
Ewangelię w formułach modlitwy liturgicznej, a także w formach 
czynności rytualnych. W miarę upływu czasu zaczęto się posługiwać 
ustalonymi formami liturgicznymi i dogmatycznymi, a to przede wszys
tkim dlatego, aby wiarę uchronić i zabezpieczyć przed błędną interpre
tacją. Sytuacje konfliktowe, w których rodziły się te formuły, przesta
wały z biegiem czasu wywierać wpływ na ich dalszy los. Formuły te 
wymagają dalszego badania, aby móc stwierdzić, czy są one jeszcze od
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powiednią ochroną przed nieporozumieniami, czy też nie stały się one 
same źródłem nieporozumień, zwłaszcza w sytuacji ekumenicznej.

Dlatego pastoralnym obowiązkiem Kościołów jest troska o to, by 
takie formuły były autentycznym przekaźnikiem Ewangelii w dzisiej
szym świecie.

Eucharystia a organizacja Kościoła

90. Co się tyczy widzialnych przejawów życia Kościoła to Eucha
rystia winna ukazywać światu jego autentyczny charakter. Eucharystia 
winna tak samo stwarzać warunki umożliwiające Kociołowi przypomi
nanie sobie, na czym ten autentyczny charakter polega. Tak więc Eu
charystia umożliwia Kościołowi zarówno ukazanie światu swego au
tentycznego charakteru jak i przybieranie postaci dostosowanej do tego 
charakteru.

Kościół, jako społeczność mężczyzn i kobiet żyjących w świecie, 
przyjmuje z upływem czasu zmienne formy organizacyjne. Sposób or
ganizowania kościelnego modelu życia nie może zaciemnić prawdziwe
go oblicza Kościoła; przeciwnie, organizacja kościelna winna umożli
wić dostrzeżenie prawdziwych rysów tego oblicza. Eucharystia jest 
właśnie tym czynnikiem, który poddaje stałym badaniom organizację i 
życie Kościoła. Odbiciem Chrystusowego prawa miłości i wolności win
no być w szczególności prawo kościelne. Prawo to nie jest wielkością 
absolutną, lecz zawsze winno być wprzęgnięte w służbę na rzecz pielg
rzymującego ludu Bożego. Jednym z zadań tego prawa jest umożliwia
nie stałej odnowy Kościoła w dziedzinie zwiastowania Ewangelii oraz 
służenia ludzkości. Prawo kościelne musi harmonizować z prawem kró
lestwa Bożego objawionym w Eucharystii.

Stanowisko ogólne

91. Chociaż zdajemy sobię sprawę z rozbieżności między naszym 
twierdzeniem, iż posiadamy wspólne poglądy teologiczne, a naszą rze
czywistą postawą życiową, to jednak wdzięcznie uznajemy, iż sposób, 
w jaki przeprowadziliśmy nasze badania i dyskusje, doprowadził do 
większego uznania po obu stronach bogactwa nauki i praktyki eucha
rystycznej. Wierzymy, iż osiągnęliśmy wspólny pogląd odnośnie głów
nych elementów doktryny o Eucharystii, jej znaczenia i celu, pogląd, 
który jest zgodny ze Słowem Bożym i uniwersalną tradycją Kościoła. 
Jesteśmy także przekonani o tym, iż jawi się przed nami wyraźnie dro
ga, która doprowadzi nas do wyjaśnienia istniejących jeszcze nieporo
zumień i różnic poglądów dotyczących Wieczerzy Pańskiej. Terminolo
gia, która powstała w kontekście wcześniejszych polemik, nie nadaje 
się do oddania we właściwy sposób naszych wspólnych poglądów teolo
gicznych. I tak, z wdzięcznością uznajemy, że obie tradycje — reformo
wana i rzymskokatolicka — wierzą w realną obecność Chrystusa w Eu
charystii, obie też trzymają się przynajmniej poglądu, że Eucharystia 
jest między innymi
— pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana;
— źródłem wspólnoty miłości z Nim w mocy Ducha (stąd więc epikleza 

w liturgi);
— źródłem eschatologicznej nadziei na Jego powrót.
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Linia dalszych badań

92. Nasz dialog przekonał nas o tym, iż zachodzi pilna potrzeba 
podjęcia następujących kwestii:
— kwestii istotnych elementów nabożeństwa eucharystycznego, zwła
szcza ze względu na jego powiązanie z pewnymi formami chrześcijań
skiej wspólnoty braterskiej, nazywanej w niektórych krajach „celebra
cją agape” ;
— kwestii spożywania Eucharystii w sytuacji, która z jednej strony 
charakteryzuje się pobożną refleksją nad własną tradycją, z drugiej zaś 
gwałtownymi przemianami życiowymi;
—  tak bardzo dziś palącej kwestii pastoralnej, dotyczącej wzajemnego 
udzielania sobie eucharystycznej gościnności.

Studiując te problemy należy wziąć pod uwagę:
— bogatą treść pojęcia „pamiątka” (anamnesis);
— biblijne i patrystyczne kategorie „niedualistyczne” ;
— fałszywe antynomie, które można skorygować przez pogłębione studia 
nad takimi tematami, jak: ciało, osoba, obecność, duchowość (spiritual)
— specyficzną rolę, jaką w celebracji Eucharystii odgrywają ordyno
wani słudzy Kościoła.

U rząd

93. Kościół opiera swe życie na posłannictwie Chrystusa, nakazu
jącym mu pójść do świata, i na posłannictwie Ducha Świętego, włącza
jącym mężczyzn i kobiety do służby sprawowanej przez Chrystusa. Au
torytet Kościoła wiąże się nierozłącznie z jego służbą w świecie, który 
jest przedmiotem stwórczej i pojednawczej miłości Boga. Duchowni, 
jako słudzy służącego Pana, muszą służyć światu mądrze i cierpliwie. 
Gdzie nie ma żywego naśladowania Chrystusa, tam nie może być mowy 
o wiarygodnym sprawowaniu urzędu kościelnego. Ci, którzy sprawują 
urząd w  Kościele, muszą zarazem jednak zawierzyć zapewnieniu Pana, 
iż Jego mocnym postanowieniem jest budowanie wspólnoty nawet z po
mocą niedoskonałych sług. Nasze wspólne wysiłki na rzecz głębszego 
wspólnego zrozumienia istoty urzędu kościelnego muszą być także mo
tywowane troską o służbę Kościoła w świecie.

Apostolskość
94. Cały Kościół ma charakter apostolski. Być apostołem oznacza 

być wysłanym, posiadać szczególne posłannictwo. Pojęcie „posłanni
ctwa” ma istotne znaczenie dla zrozumienia urzędu kościelnego. Jak 
Ojciec posłał Chrystusa, tak Kościół został wysłany przez Chrystusa. To 
posłannictwo Kościoła nie ma jednak tylko odniesienia chrystologicz
nego. Posłannictwo Chrystusa i przysposobienie Kościoła do służby są 
też dziełem Ducha Świętego. Posłannictwo Ducha Świętego potrzebne 
jest nie tylko do skutecznego funkcjonowania Kościoła i jego urzędu, 
jest ono ich organiczną częścią składową, bez której ani Kościół, ani 
urząd kościelny nie mogą się obejść. Wynaturzenia w teologicznym uję
ciu urzędu są zbyt często wynikiem i oznaką niedopracowanej teologii 
trynitarnej. Tym, czym Pan podtrzymuje swój lud w jego apostolskim 
powołaniu, jest moc Ducha. Moc ta przejawia się w różny sposób w 
charyzmatach — darach łaski jednego Ducha (por. 1 Kor 12,4nn). Koś
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ciół uzyskuje charakter charyzmatyczny wówczas, gdy staje się narzę
dziem realizacji planu Bożego w tym świecie.

95. Kościół ma charakter apostolski, gdyż żyje wiarą pierwszych 
apostołów, kontynuuje powierzoną im przez Chrystusa misję oraz trwa 
w służbie i sposobie życia, którym oni dawali świadectwo. Normatyw
nym wyrazem tej apostolskości są pisma kanoniczne. W Nowym Testa
mencie, w  którym dochodzi do głosu normatywny wyraz tej apostolsko
ści, znajdujemy świadectwo potwierdzające szczególny urząd, który 
Chrystus powierzył dwunastu apostołom, a w kręgu tej dwunastki — 
Piotrowi.

96. Urząd Chrystusa, w  tym także Jego urząd kapłański, rozciąga 
się na wszystkich członków Jego ciała (por. 1 P 2, 5— 9). Każdy członek, 
na swój sposób, wnosi coś do tego ogólnego urzędu posługiwania; ist
nieje podział różnych darów (por. 1 Kor 12, 4— 11) i każdy ochrzczony, 
w różny sposób, ma udział w  powszechnym kapłaństwie wierzących. To 
powołanie do kapłaństwa wszystkich, którzy przez chrzest są uczestni
kami ciała Chrystusa, nie oznacza, że nie istnieją specjalne funkcje, 
które w ramach ciała Chrystusa sprawują przedstawiciele szczególnego 
urzędu.

Urząd szczególny.

97. W ramach ogólnie pojętej apostolskości istnieje urząd szczegól
ny, któremu powierzono szafarstwo Słowa i Sakramentu. Ten szczegól
ny urząd, jako jeden z charyzmatów, spełnia szczególną posługę w od
niesieniu do całego ciała. Ordynacja lub wyznaczenie do pełnienia tych 
szczególnych posług odbywa się przy udziale wspólnoty wierzących. 
Procedura ordynacyjna przewiduje więc konsultację ze wspólnotą, wy
znanie wiary złożone przed tą wspólnotą oraz jej uczestnictwo w litur
gicznym akcie ordynacji. Podkreślenie tych wszystkich elementów jest 
ważne dlatego, gdyż musimy się wyzwolić z takiego pojmowania ordy
nacji, które sugeruje, jakoby osoba konsekrowana na urząd szczególny 
mogła uzyskiwać władzę (potestas) i godność od Chrystusa bez łącznoś
ci ze wspólnotą wierzących.

98. Prawomocność liturgiczna aktu ordynacji przewiduje wzywa
nie Ducha Świętego (epikleza) podczas nakładania rąk na ordynowane
go przez grupę ordynujących duchownych. Wzywanie Ducha Świętego 
ma przypomnieć, iż w  każdym zrównoważonym pojmowaniu urzędu 
istotną rolę musi odgrywać nauka o Trójcy Świętej. Postępując tak, do
wartościowujemy przeszłe i obecne czyny Chrystusa oraz stałe działa
nie Ducha Świętego. Nałożenie rąk jest skutecznym znakiem, który 
wprowadza wierzącego w powierzony mu urząd i utwierdza w tym 
urzędzie. Tworzenie i autoryzacja urzędu nie jest sprawą wspólnoty. 
Tym, który obdarza wspólnotę urzędem i włącza go w jej życie, jest 
żywy Chrystus.

99. Ciągłość szczególnej służby w dziedzinie Słowa i Sakramentu 
jest integralną częścią składową tego wymiaru suwerennej i łaskawej 
obecności Chrystusa, w którego przekazywaniu pośredniczy Kościół. 
Odpuszczenie grzechów i wzywanie do pokuty jest sprawowaniem wła
dzy kluczy w życiu Kościoła. Władzę tę powierzył Chrystus apostołom, 
zapewniając, że będzie stale obecny aż do skończenia świata. Ciągłość 
apostolska nie jest tylko zależna od pierwotnego zlecenia Chrystusa, 
lecz także od kontynuowanych przez Niego apeli i działań.
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Sukcesja apostolska

100. Pojęciu „sukcesja apostolska” nadaje się różne znaczenia. 
Używając jednak tego słowa w jego najprostszym znaczeniu, nawiązu
jącym do ciągłości szczególnego urzędu, stwierdzamy, iż mieści się ono 
wyraźnie w ramach apostolskości, która jest przymiotem całego Koś
cioła.

Reformowani i katolicy wierzą, że istnieje sukcesja apostolska, któ
ra ma istotne znaczenie dla życia Kościoła, ale ich poglądy na rolę tej 
sukcesji są rozbieżne (patrz niżej). Wyrażamy zgodny pogląd, że nikt 
nie przejmuje szczególnego urzędu posługiwania tylko z własnej inic
jatywy, lecz że do służby szczególnej w  dziedzinie Słowa i Sakramentu, 
służby charakteryzującej się ciągłością, wstępuje się na mocy powoła
nia przez wspólnotę i aktu ordynacji dokonanego przez innych ducho
wnych.

101. Sukcesja apostolska istnieje przynajmniej w dziedzinie cią
głości nauki apostolskiej. Nie ma sprzeczności między tą ciągłością a 
sukcesją dotyczącą nieprzerwanego przekazywania urzędu duchowne
go. Gwarantem ciągłości właściwej nauki jest Pismo Święte, przy czym 
rolę przekaziciela odgrywa tutaj szczególny urząd w swojej nauczającej 
funkcji. Sukcesja apostolska, jak wszystkie inne aspekty urzędu koście
lnego, wymaga historycznej ciągłości z pierwszymi apostęłami oraz jed
noczesnego, łaskawego i ożywiającego działania Ducha Świętego. Koś
ciół, zgodnie z obietnicą Chrystusa, żyje z tego, iż Duch Święty obdarza 
go ciągle i dobrowolnie swoimi darami. Wszystko to wyklucza rytuali- 
styczną koncepcję sukcesji, mechaniczne rozumienie ciągłości oraz suk
cesję oderwaną od historycznej wspólnoty chrześcijańskiej.

Episkope a kolegialność

102. Zgadzamy się, że podstawowa struktura Kościoła i urzędu ma 
charakter kolegialny. Osoba, która zostaje wyświęcona na szczególny 
urząd, akceptuje dyscyplinę związaną ze sprawowaniem funkcji kole
gialnej, dyscyplinę, która wymaga poddania się innym w Panu oraz ko
rzystania ze wsparcia i napomnień innych kolegów w urzędzie duchow
nym.

„Kolegialność” ta po stronie reformowanej znajduje wyraz w orga
nizacji synodalnej, po stronie rzymskokatolickiej natomiast w kolegium 
biskupów, którego pojęcie ulega dalszemu rozwojowi. W reformowanej 
formie władzy synod spełnia rolę zbiorowego episkopatu, sprawującego 
nadzór nad duchownymi i parafiami. Uważamy, iż warto by zastanowić 
się bliżej nad sposobem nadania różnym funkcjom związanym z refor
mowanym urzędem starszego współczesnej formy i pożytecznego wyko
rzystania tych funkcji w życiu Kościoła.

Zgadzamy się, że struktura kolegialna, w zależności od epoki, musi 
być wyrażana w inny sposób, musimy też być szczególnie wrażliwi na 
różnorodność charyzmatów. Zasada kolegialności nie powinna ograni
czać się tylko do płaszczyzny synodów, a w Kościele Rzymskokatolic
kim nie tylko do płaszczyzny kolegium biskupów lub kleru, lecz winna 
być stosowana na wszystkich płaszczyznach życia kościelnego. Konce
pcja wyrażona pojęciem „sobomost”może okazać się tu przydatna.
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Różnorakie rozłożenie akcentów w łonie poszczególnych tradycji

103. Istnieją teologiczne poglądy na temat urzędu, które nie miesz
czą się w  ramach danej tradycji wyznaniowej; w obu interesujących nas 
tradycjach mamy do czynienia z różnorakim rozłożeniem akcentów, 
które, wbrew powszechnemu przekonaniu, wychodzą poza ustalone li
nie konfesyjne. Niektórzy podkreślają ostre przeciwieństwo między 
Duchem a strukturą, inni z kolei akcentują właśnie rolę Ducha w  two
rzeniu i ożywianiu struktur. Przedstawiciele jednego poglądu ubolewa
ją mniej lub więcej z powodu faktu, że sukcesja apostolska została zre
dukowana wyłącznie do podtrzymywania tradycji nakładania rąk, pod
czas gdy zwolennicy innego poglądu wyrażają mniejszą lub większą ra
dość właśnie z powodu takiej instytucjonalizacji sukcesji apostolskiej, 
widząc w  niej nowy przykład wypływającej z miłości obecności Chry
stusa, obecności afiszującej się także za pośrednictwem „naczyń glinia
nych” . Niektórzy jako obszar apostolskiej ciągłości wymieniają niemal 
wyłącznie sukcesję zwiastowania apostolskiego, podczas gdy inni w i
dzą tę ciągłość w  nieprzerwanej sukcesji, której nieodzownym elemen
tem jest także nakładanie rąk.

104. Niektórzy reformowani uważają, iż Bóg objawia swą wier
ność głównie przez pokonanie niewierności Kościoła; w  tym przypadku 
tradycji przypada dwojaka rola: przekaźnika wartości religijnych i za
razem zdrajcy tych wartości. Inni reformowani, a także katolicy pokła
dają większą ufność w tym, iż Kościół, mocą wierności Bożej, potrafi 
zapewnić w iemy przekaz tego, co zostało mu niegdyś powierzone. 
Niektórzy uważają, iż posługiwanie się analogią inkamacji wobec ekle
zjologii jest niedocenianiem działania Ducha Świętego oraz władzy 
Chrystusa nad Kościołem. Inni są zdania, iż analogię inkamacji wobec 
Kościoła można stosować w  uprawniony sposób wówczas, gdy czyni się 
to w  kontekście trynitamym, który dynamikę działania Chrystusa za 
pośrednictwem Ducha Świętego ukazuje we właściwych wymiarach. 
Może to oznaczać, że punkt konwergencji polega na tym, iż nikt nie 
chciałby mówić o Kościele jako „przedłużeniu inkamacji” , lecz że jed
nocześnie rzeczywista różnica poglądów istnieje odnośnie sposobu po
sługiwania się w nauce o Kościele terminologią specyficzną dla mówie
nia o inkamacji.

Akcenty charakterystyczne dla każdej z obu tradycji

105. Różnice, występujące między rzymskokatolicką i reformowa
ną nauką o urzędzie, wynikają często nie tyle z obiektywnie różnych 
koncepcji, ile raczej z różnic w mentalności, które prowadzą do od
miennego akcentowania elementów będących częścią jednej wspólnej 
tradycji. Różnice doktrynalne decydują w każdym razie o tym, iż rzym
skokatolickie spojrzenie na urząd posługiwania różni się od spojrzenia 
reformowanego. Jednocześnie nie mamy zamiam minimalizować faktu, 
iż o powstaniu różnic doktrynalnych zadecydowały częściowo szczegól
ne czynniki kulturowe, socjologiczne i ekonomiczne, jak i różne niuanse 
życia duchowego.

106. Obie teologie, rzymskokatolicka i reformowana, w szczególny 
sposób zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie dla wypełniania 
powierzonego zadania mają struktury kościelne. Kościół Rzymskokato
licki wywiódł swój ustrój kościelny z władzy Chrystusa, ustrój ten ma w
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przeważającym stopniu charakter hierarchiczny. Natomiast Kościół 
Reformowany, powołując się na tę samą władzę Chrystusa, zdecydował 
się prowadzić organizację kościelną, która w przeważającej mierze ma 
charakter prezbiterialno-synodalny. Dzisiaj obie strony chciałyby zba
dać na nowo te elementy Kościoła, które dominowały w  pierwszym 
okresie jego istnienia.

107. Każda z obu tradycji podchodzi w  inny sposób do problemu, 
w jakiej mierze i w jaki sposób istnienie wspólnoty wierzących i jej jed
ność z Chrystusem, a w  szczególności celebracja Eucharystii, domaga 
się obecności w Kościele ordynowanego duchownego. W  jakiej mierze 
prawidłowa nominacja na urząd w Kościele wymaga instytucjonalnej 
łączności z urzędem Piotrowym i z urzędem biskupa? Dla katolików łą
czność z biskupem Rzymu ma decydujące znaczenie w  przeżywaniu ka- 
tolickości. Reformowani przeżywają katolickość w  sposób najbardziej 
bezpośredni przez uczestnictwo w  konkretnej wspólnocie lokalnej. Co 
się tyczy relacji między urzędem a sakramentem, to katolicy odnoszą 
wrażenie, że reformowani nie doceniają rozmiaru, w  jakim Bóg, w swo
im planie zbawienia, związał się sam z Kościołem, urzędem i sakramen
tami. Reformowani z kolei uważają, że teologia rzymskokatolicka zbyt 
często nie docenia sposobu, w  jaki Kościół, urząd i sakramenty pozosta
ją w  łączności z wolnością i łaską Ducha Świętego.

Kwestie otwarte

108. Jak w  dialogu o Eucharystii, tak i w  dialogu o urzędzie rozpozna
liśmy pewne wspólne dla nas i istniejące nadal kwestie. Kwestie te rzucają 
wyzwanie obu tradycjom. Również w  przyszłości będziemy sobie wzajemnie 
potrzebni, o ile chcemy dojść do coraz pełniejszego zrozumienia urzędu.
— Jak istotne są różnice rangi występujące w ramach urzędu? Jak pod 
względem teologicznym daje się ocenić różnica między biskupem, prez
biterem a diakonem? Czy można powiedzieć, iż ordynowany pastor 
sprawuje w wielu przypadkach urząd biskupi?
— Jak można zdefiniować bliżej napięcie występujące między urzędem 
a charyzmatem?
— Jak można zdefiniować bliżej stosunek zachodzący między urzędem 
a kapłaństwem, stosunek, który tradycyjnie rozumiany jest bardzo róż
nie przez poszczególne Kościoły?
— Czy charakterystyczna cecha urzędu polega na pełnieniu funkcji 
przełożonego, funkcji rozumianej nie jako tytuł honorowy, lecz jako 
służba w budowaniu Kościoła, z którą wiąże się przewodniczenie, 
zwiastowanie Słowa i sprawowanie sakramentów?
— Jaki jest, z drugiej strony, nasz stosunek do tendencji, która chciała
by funkcję przywódczą i administracyjną uniezależnić od służby gło
szenia Słowa i sprawowania sakramentów?
— Jakie miejsce między podkreślaniem przez Zachód czynnika organi
zacyjno-prawnego a podkreślaniem przez Wschód czynnika liturgicz
nego zajmuje prawdziwie teologiczne pojmowanie urzędu?
— Jak należy rozumieć, rozwiniętą w tradycji reformowanej, zasadę 
zbiorowego przywództwa wspólnoty? Jak winny się układać stosunki 
między pastorem a starszym?
— Jakie znaczenie ma nakładanie rąk? Czy wiąże się z tym pełnomoc
nictwo misyjne, przekazanie władzy (potestas) lub włączenie do stanu 
duchownego (ordo)?
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— W jakiej mierze nakładanie rąk z przywołaniem Ducha Świętego 
może uchodzić za „sakrament”?
— Jakie warunki — merytoryczne i formalne — trzeba spełnić, aby 
osiągnąć wzajemne uznanie urzędów?
— Jak należy rozumieć pojęcie „defectus” (brak)? Czy tzw. defectus 
formalny może postawić pod znakiem zapytania znaczenie urzędu — 
czy też brak ten zostaje wyrównany dzięki łączności z wiarą Kościoła?
— W jakiej mierze niedomaganiom występującym w urzędach kościel
nych można zaradzić przez zastosowanie środków instytucjonalnych? 
Przykłady niedomagań: błędna nauka przywódców lub większości, 
triumfalizm, mechaniczne pojmowanie ordynacji, kult przywódcy koś
cielnego, dominacja aparatu kościelnego. Możliwości zmiany istnieją
cego stanu rzeczy szukać należy w zasadzie kolegialności (zależność je
dnych od drugich — powiązanie elementu hierarchicznego z synodal
nym).
— Za sprawę szczególnie palącą uważamy znalezienie odpowiedzi na 
następujące pytania: W jakiej mierze nasze refleksje nad urzędem uza
leżnione są od specyficznych struktur myśli i historycznych doświad
czeń Zachodu? W jakiej mierze nasze zajmowanie się przeszłością jest 
raczej przeszkodą niż bodźcem w rozwoju nowej formy urzędu ducho
wnego? Jak jednocześnie możemy zachować wierność wobec wartości 
tradycji chrześcijańskiej i nowych doświadczeń ludu Bożego?

Celem tych pytań jest dalsze wyjaśnianie istoty urzędu powszech
nego, przysługującego całemu ludowi Bożemu, oraz — w ramach tego 
urzędu — wyjaśnienie także istoty urzędu szczególnego. Wyjaśnianie 
takie potrzebne jest Kościołowi znajdującemu się w procesie stałej re
formy, Kościołowi, który pragnie być skutecznym instrumentem w  
służbie Chrystusa i świata.

Uwagi końcowe

Kończąc nasze rozmowy uważamy za rzecz ważną złożenie nastę
pującego oświadczenia:

Nasze rozmowy uświadomiły nam nieoczekiwanie wielość wspól
nych przekonań i zadań, które nie mogły się ujawnić z powodu wielo- 
wiekówych konfliktów. Prowadziliśmy je w duchu pokuty za podział 
chrześcijan, który w rozdartym świecie czyni niewiarygodnym chrześ
cijańskie orędzie pojednania. Radością i dziękczynieniem przepełniał 
nas fakt, że Chrystus, Pan świata i Kościoła, umożliwia nam manifesto
wanie jedności, realizując ją faktycznie przez swoje Słowo i swego Du
cha.

Uczestnicy

Członkowie Komisji:

Reformowani:
Prof.dr David Willis, USA (współprzewodniczący)
Prof. Paul J. Achtemeier, USA (spotkanią w 1975 i 1977 r.)
Prof. John M. Barkekeley, Irlandia (spotkanie w 1972 r.)
Prof, dr Markus Barth, Szwajcaria (spotkanie w 1974 r.)
Prof, dr Alexander Bronkhorst, Holandia (spotkania w  1972 i 1974 r.)
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Prof, dr George B. Caird, Anglia (spotkania w  latach 1970— 72)
Prof, dr Gottfried Locher, Szwajcaria (spotkania w latach 1971— 75) 
Prof, dr Amadeo Molnar, Czechosłowacja (spotkania w 1970, 1971 i 
1975 r.)
Prof, dr G.C. van Niftrik, Holandia (spotkanie w 1970 r.)
Prof, dr Jacques de Senarclens, Szwajcaria (spotkanie w 1970 r.)
Prof, dr W.C. Unnik, Holandia (spotkania w 1971, 1974 i 1975 r.)

Katolicy:
Prof, dr Kilian McDonnell OSB, USA (współprzewodniczący)
Prof, dr Roger Aubert, Belgia
Prof, dr Josel Ernst, RFN
Dr Joseph Hoffmann, Francja
Prof, dr J.F. Lescrauwaet, MSC, Holandia

Członkowie ex officio:
Reformowani:
Dr Raymond V. Keams, USA (jako reprezentant dr Marcela Pradervan- 

da na spotkaniu w 1970 r.)
Ks. dr Edmond Perret, Szwajcaria (spotkania w latach 1970— 1975) 

Katolicy:
O Jerome Hamer OP, Rzym (spotkania w latach 1970— 1972)
Msgr. Charles Moeller, Rzym (spotkania w 1974 i 1975 r.)

Doradcy:
Reformowani:
Prof. dr. Christian Maurer, Szwajcaria (spotkanie w 1970 r.)
Prof, dr Eduard Schweizer, Szwajcaria (spotkanie w 1971 r.)
Prof. Jacques Ellul, Francja (spotkanie w 1972 r.)
Prof, dr Thomas Torrance, Szkocja (spotkanie w 1974 r.)
Prof. W illy A. Roeroe, Indonezja (spotkanie w 1974 r.)
Prof, dr Martin Anton Schmidt, Szwajcaria (spotkanie w 1975 r.)
Ks. Francis Dankwa, Ghana (spotkanie w 1975 r.)

Katolicy:
Prof, dr Aelred Cody OSB, Włochy (spotkanie w 1970 r.)
Prof, dr Jean-Pierre Jossua OP, Francja (spotkanie w 1971 r.)
Prof, dr Rene Coste, Francja (spotkanie w  1972 r.)
Ks. James Quinn SJ, Szkocja (spotkanie w 1974 r.)
O. Yves-M. Congar OP, Francja (spotkanie w 1975 r.)

Sekretarze:
Reformowani:
Ks. Richmond Smith, Szwajcaria

Katolicy:
Ks. dr August Hasler (spotkania w 1970 i 1971 r.)
Ks. Olaf Wand AA, Rzym (spotkanie w 1972 r.)
Ks. Pierre M. de Contenson OP, Rzym (spotkania w 1974 i 1975 r.) 
Ks. Stiepan Schmidt SJ, Rzym (spotkanie w 1977 r.)
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Obserwatorzy z ramienia Światowej Rady Kościołów:
Prof, dr Vilmos Vajta, Francja (spotkania w latach 1970— 1972 i 1975) 
Prof, dr J.B. Boerdenaker, Holandia (spotkanie w 1974 r.)

Tłum.: Karol Karski

DIALOG KATOLICKO-EWANGELIKALNY

Na wstępie kilka słów wyjaśnienia. Pojęcie „ewangelikalni” (ang. 
evangelical) odnosi się do członków różnych Kościołów i wspólnot pro
testanckich, którym wspólne jest podkreślanie osobistego nawrócenia i 
odrodzenia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pismo Święte, które jest 
dla nich normą wiary i życia, traktują oni jako absolutnie nieomylne. 
Charakteryzuje ich wielki zapał ewangelizacyjno-misyjny, krytyczny 
stosunek do ruchu ekumenicznego we wszystkich niemal jego przeja
wach i do Kościoła Rzymskokatolickiego. Kiedy więc w połowie lat sie
demdziesiątych przedstawiciele ruchu ewangelikalnego podjęli próby 
pierwszych kontaktów z reprezentantami watykańskiego Sekretariatu 
ds. Jedności Chrześcijan, fakt ten komentowano w wielu środowiskach 
chrześcijańskich jako wielką sensację.

W 1977 r. podczas spotkania w  Wenecji rozpoczął się oficjalny dia
log między teologami rzymskokatolickimi i ewangelikalnymi na temat 
misji. Dwa dalsze spotkania odbyły się w Cambridge (Anglia, 1982) i w 
Landevennec (Francja, 1984). Stronę ewangelikalną reprezentowali te
ologowie wywodzący się zarówno z Kościołów, które są zrzeszone w 
Światowej Radzie Kościołów, jak i takich, które trzymają się z dala od 
wszelkich organizacji ekumenicznych. Katoliccy uczestnicy dialogu 
mianowani zostali oficjalnie przez Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan.

Dokument z ' rozmów katolicko-ewangelikalnych, zakończonych 
przed trzema laty, dopiero niedawno udostępniony został szerszej opi
nii publicznej. Czytamy w nim, że katolicy i ewangelikalni prowadzili 
dialog otwarcie i szczerze, że tego, co ich dzieli, nie ignorowali i nie po
mniejszali. Jednocześnie mogli się przekonać, że mury, które nas dzielą, 
nie sięgają nieba. Jedni i drudzy nauczyli się doceniać u partnera inny 
rodzaj urzeczywistniania wiary chrześcijańskiej i życia religijnego. 
Z dokumentu końcowego wynika, że katolicy i ewangelikalni zdołali 
osiągnąć dużą zbieżność stanowisk w takich kwestiach, jak objawienie 
a autorytet; charakter działalności misyjnej; Kościół a Ewangelia; 
Ewangelia a kultura; dawanie wspólnego świadectwa. Dokument zale
ca kontynuowanie dialogu na niższych szczeblach — regionalnym, kra
jowym i lokalnym.

Obie strony uznają, że Bóg posługuje się w Piśmie Świętym ludzki
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mi słowami jako środkami komunikacji. To, co napisali ludzie, stało się 
dzięki inspiracji Ducha Świętego tym, co Bóg chciał objawić. Pismo 
Święte jest wolne od błędu dlatego, że jest Słowem Bożym. Ponieważ 
Bóg przemawiał jednak przez człowieka, dlatego podczas egzegezy tek
stu trzeba uwzględnić pierwotny kontekst ludzki.

Katolicy interpretując Biblię podkreślają rolę kościelnego urzędu 
nauczającego: Nie możemy zrozumieć prawdy tkwiącej w Piśmie Świę
tym, jeśli nie przyjmiemy jej w żywej wierze Kościoła. Urząd nauczają
cy potrzebny jest po to, aby Słowo Boże nie utonęło pośród rozlicznych 
indywidualnych interpretacji. Troszczy się on o to, aby interpretacje te 
pozostały wierne Pismu Świętemu.

Ewangelikalni natomiast uważają, iż każdy wierzący, sprawując 
swoją odpowiedzialność wobec Boga, musi pósiadać swobodę w słucha
niu i realizowaniu Słowa Bożego. Interpretacja, którą oferuje Kościół, 
jest wprawdzie pomocą, ale nie jest ona niezbędna, gdyż Pismo Święte, 
oświecone przez Ducha Świętego, objaśnia się samo.

Za swego rodzaju sensację uznać można fakt, iż ewangelikalni po
dobnie jak ich katoliccy partnerzy, zaaprobowali krytykę biblijną. Jed
ni i drudzy stwierdzili zgodnie, iż Biblia jest Słowem Bożym wypowie
dzianym,za pośrednictwem słów ludzkich, toteż egzegeci muszą używać 
naukowych, krytycznych środków do je j wyjaśnienia (...) Ludzka kryty
ka i Duch Boży nie wykluczają się wzajemnie. Mówiąc „krytyka” nie 
chcemy powiedzieć, iż osądzamy Śłowo Boże, lecz że musimy zbadać 
historyczne, kulturowe i literackie tło ksiąg biblijnych. Zadanie każde
go studium biblijnego polega na odkrywaniu pierwotnego zamiaru au
torów.

Podstawą działalności misyjnej —: czytamy dalej w  dokumencie — 
jest przekonanie, że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz i podo
bieństwo Boga. Jako stworzenia Boże są oni w posiadaniu wewnętrznej 
wartości i godności. W to wszystko wdarł się jednak grzech pierworod
ny. Św. Tomasz z Akwinu opisuje go jako utratę właściwego związku z 
Bogiem. Ewangelikalni stoją prócz tego na stanowisku, iż grzech pier
worodny wypaczył naturę ludzką, tak że dominującą rolę odgrywa w 
niej egoizm. Katolicy i ewangelikalni są zgodni co do tego, że wszyscy 
są grzesznikami i potrzebują radykalnego ratunku.

W opinii ewangelikalnych ratunkiem tym jest uwolnienie od grze
chu, śmierci i potępienia przez przebaczenie i odnowę. Ratunek ten jest 
darem otrzymywanym od Boga wyłącznie z łaski i wyłącznie na podsta
wie wiary. Bóg nie baczy tutaj na jakąkolwiek zasługę człowieka. Kato
licy, podobnie jak ewangelikalni uważają, iż ratunkiem tym jest osoba i 
miłosierne działanie Chrystusa. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie 
są fundamentem Kościoła, który głosi światu posłannictwo o odpusz
czeniu grzechów.

Obaj partnerzy dialogu są także zgodni co do tego, iż z ewangeliza
cją łączy się wezwanie do dania odpowiedzi, która często nosi nazwę 
nawrócenia. Odpowiedź ta nie jest jednak uzależniona od wysiłku czło
wieka, lecz od inicjatywy Ducha Świętego. Nawrócenie w opinii katoli
ków i ewangelikalnych jest poddaniem się Jezusowi Chrystusowi w po
kucie i wierze na odpuszczenie grzechów. Pod pojęciem ciągłe nawróce
nie można rozumieć naszą codzienną pokutę. Wśród chrześcijan naro
dzonych na nowo istnieją i tacy, którzy nie mogą sobie przypomnieć 
faktu świadomego nawrócenia.

Dla katolików konsekwencją nawrócenia jest wcielenie do Kościo
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ła. Natomiast ewangelikalni podkreślają osobiste ocalenie tak silne, iż 
Kościół niemalże umyka im z pola widzenia.

Dokument przyznaje, iż misjonarze chrześcijańscy przez wiele lat 
uważali błędnie czynniki kulturowe za normę wiary. A  sprawy drugo
rzędne traktowali tak, jak gdyby miały one centralne znaczenie. Ewan
gelię mylono z określonym typem kultury chrześcijańskiej. Później mis
jonarze nauczyli się zwiastować Ewangelię z uwzględnieniem obcych 
kultur. Zaczęto respektować kultury lokalne i wykorzystywać je w 
miarę możności do lepszego przekazywania Ewangelii. Dzisiaj misjona
rze starają się głosić Ewangelię w sposób, który szanuje świat wyobra
żeń i styl życia słuchacza. W ten sposób doszło do przezwyciężenia im
perializmu kulturowego. Chodzi o to, aby przyjmujący wiarę chrześci
jańską w  różnych zakątkach świata nie musieli odnosić wrażenia, iż eg
zystencja chrześcijańska wiąże się z odrzuceniem własnej kultury.

Katolicy i ewangelikalni uważają, iż elementy prawdy istnieją we 
wszystkich religiach. Z drugiej strony istnieje tylko jeden Zbawiciel —  
Jezus Chrystus. Przez Jego łaskę człowiek dostępuje zbawienia. Jakie 
wynikają stąd wnioski? Jedni i drudzy wierzą wspólnie, iż zadaniem 
Kościoła jest zwiastowanie dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim na
rodom; iż wszyscy są zobowiązani odpowiedzieć na to zwiastowanie; iż 
wszyscy, którzy przyjmują tę ofertę, zostają przyjęci do nowej i uniwer
salnej społeczności Bożej, społeczności zróżnicowanej pod względem 
rasowym i kulturowym.

Katolicy prócz tego uważają, iż każdy człowiek został wybawiony 
przez Chrystusa, także ten, który nie zdaje sobie z tego sprawy. Nato
miast ewangelikalni pragną utrzymać rozróżnienie między tymi, którzy 
znajdują się w  Chrystusie, a tymi, którzy żyją bez Chrystusa.

Odpowiednio do tego odmienna jest odpowiedź na pytanie dotyczą
ce zbawienia wyznawców religii niechrześcijańskich, n  Sobór Watykań
ski stwierdził: Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewange
lii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak 
szukają Boga i wolę Jego poprzez nakaz sumienia poznaną starają się 
pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. 
Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy ta
kim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego 
poznania Boga... (Lumen gentium 16).

Ewangelikalni natomiast reprezentują pogląd, że wszyscy, którzy 
żyją poza oddziaływaniem Chrystusa, są — zgodnie z Nowym Testa
mentem — skazani na zgubę. Dlatego są poruszeni losem tych, którzy 
nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Większość ewangelikalnych uważa, że 
ludzie ci skazują się sami na piekło. Niekórzy są bardziej powściągliwi 
w  swoich opiniach, gdyż nie chcą zakreślać granic suwerenności Bożej; 
wolą więc całą tę sprawę pozostawić Bogu. Inni przystają nawet na to, 
że Bóg może niektórych uratować spośród tych, którzy nigdy nie słysze
li o Chrystusie. Lecz wszyscy ewangelikalni widzą pilną potrzebę zwia
stowania całej ludzkości Ewangelii o zbawieniu.

Dokument z dialogu katolicko-ewangelikalnego podejmuje stary 
sporny problem dotyczący wzajemnej relacji między ewangelizacją a 
odpowiedzialnością społeczno-polityczną, stwierdzając, iż działalność 
misyjna dotyczy każdego obszaru ludzkiego niedostatku: duchowego i 
społecznego. Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią skła
dową ewangelizacji, a walka o sprawiedliwość może być manifestacją 
Królestwa Bożego. Jezus przepowiadał i uzdrawiał, wysyłał też swoich
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uczniów, by czynili to samo. Jego upodobanie do ludzi pozbawionych 
władzy i głosu jest kontynuacją Bożej troski o wdowy, sieroty, biednych 
i bezbronnych cudzoziemców, troski, o której świadczy Stary Testa
ment.

Samokrytycznie stwierdza się w dokumencie, że niektórzy katolicy 
i niektórzy ewangelikalni mają trudność w zaakceptowaniu poglądu o 
ścisłej łączności między ewangelizacją a zaangażowaniem społeczno- 
-politycznym. W każdym razie Kościół katolicki w swojej refleksji nad 
palącymi problemami społecznymi w  świecie współczesnym dokonał 
godnej uwagi pracy między innymi przez encykliki społeczne ostatnich 
papieży. Ewanglikalni przystąpili dopiero do nadrabiania wieloletnich 
zaniedbań w tej dziedzinie. Dzisiaj, w obliczu takich problemów, jak 
wyścig zbrojeń, nierówność ekonomiczna między Północą a Południem, 
kryzys środowiska naturalnego i rewolucja seksualna, potrzebne jest 
klarowne i jednolite świadectwo chrześcijańskie — czytamy w konkluzji.

Karol Karski

40-LECIE ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ

Dnia 30 czerwca 1947 r. w luterańskiej katedrze w Lund (Szwecja) 
powołano do życia Światową Federację Luterańską. W dniach 4—6 lip- 
ca 1987 r. odbyły się w tej samej świątyni uroczystości związane z 40 
rocznicą tego wydarzenia, na uroczystości przybyli przedstawiciele Ko
ściołów luterańskich z całego świata oraz liczni goście z bratnich Koś
ciołów chrześcijańskich. Jubileusz ten jest dobrą okazją do prześledze
nia dotychczasowej drogi jednego z najważniejszych światowych zwią
zków wyznaniowych.

Pierwsze próby powołania do życia międzynarodowej reprezentacji 
luteranizmu sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1923 r. 
Kościoły luterańskie z 22 krajów utworzyły luźną organizację o nazwie 
Światowy Konwent Luterański. Dopiero po II wojnie światowej sytuac
ja dojrzała na tyle, że można było utworzyć organizację o ściśle zaryso
wanych strukturach.

W I Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w 
Lund wzięło udział 184 delegatów z 49 Kościołów, w tym również dele
gaci Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dzisiaj Federacja 
zrzesza 104 Kościoły członkowskie w  66 krajach. Ogólna liczba wier
nych należących do krajów członkowskich wynosi 54,8 min. Stanowi to 
78% wszystkich luteran żyjących na świecie. Po katolikach i prawosła
wnych luteranie są trzecią największą społecznością chrześcijańską na 
świecie.
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W pierwszym okresie swojej działalności SFL stawiała sobie prze
de wszystkim cele społeczno-diakonackie. Należy pamiętać, iż były to 
lata, w których co czwarty luteranin był uchodźcą. Jeszcze dzisiaj po
moc dla potrzebujących jest jednym z najważniejszych elementów dzia
łalności Federacji. Zmienił się tylko adresat: w pierwszych latach po
wojennych pomoc obejmowała potrzebujących na naszym kontynencie, 
dzisiaj jest ona kierowana przede wszystkim do krajów tzw. Trzeciego 
Świata.

Najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej są Zgro
madzenia Ogólne, które odbywają się co pięć lub co siedem lat. Dotych
czas odbyło się siedem takich zgromadzeń: w Lund (1947), Hanowerze 
(1952), Minneapolis (1957), Helsinkach (1963), Evian (1970), Dar es-Sa- 
laam (1977) i Budapeszcie (1984). VIII Zgromadzenie Ogólne odbędzie 
się na początku 1990 r. w  Kurytybie (Brazylia).

W okresie między Zgromadzeniami Ogólnymi obraduje raz w roku 
30-osobowy Komitet Wykonawczy. Centrala Federacji, która znajduje 
się w  Genewie, zatrudnia 120 współpracowników. Sekretarzem genera
lnym jest od 1985 r. norweski duchowny Gunnar Staalsett. 17 maja 
1987 r. zmarł po dłuższej chorobie biskup węgierski Zoltan Kaldy, wy
brany na VII Zgromadzeniu Ogólnym w Budapeszcie na stanowisko 
prezydenta Federacji. W związku z zaistniałą sytuacją Komitet Wyko
nawczy, który w  pierwszej połowie lipca obradował w Viborgu (Dania), 
musiał dokonać wyboru następcy bp. Kaldy’ego. Nowym prezydentem 
został jeden z dotychczasowych wiceprezydentów — bp Johannes Han
selmann, zwierzchnik Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego 
Bawarii (RFN). Urząd ten będzie on pełnił przez najbliższe trzy lata, tj. 
do VIII Zgromadzenia Ogólnego w Kurytybie.

Statut Światowej Federacji Luterańskiej powiada, iż wspólną pod
stawą doktrynalną Kościołów członkowskich jest Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu „jako jedyne źródło i nieomylna norma całej nau
ki i całego działania Kościoła” . Natomiast trzy ekumeniczne wyznania 
wiary (apostolskie, niceo-konstantynopolitańskie i atanazjańskie) oraz 
luterańskie księgi wyznaniowe (zwłaszcza nie zmieniona Konfesja Aug
sburska i Mały Katechizm Lutra) stanowią „właściwy wykład Słowa 
Bożego” .

Podczas obrad w  Budapeszcie Federacja tak sformułowała swoją 
tożsamość: Luterańska wspólnota kościelna znajduje widzialny wyraz 
We wspólnocie kazalnicy i ołtarza, we wspólnym świadectwie i służbie, 
we wspólnym wypełnianiu misyjnego zadania i w gotowości do ekume
nicznej współpracy, dialogu i wspólnoty. Kościoły luterańskie świata 
pojmują swoją społeczność jako wyraz jednego, świętego, katolickiego i 
apostolskiego Kościoła. Przeto są one zobowiązane do angażowania się 
na rzecz jedności Kościoła danej w Jezusie Chrystusie.

Pod względem strukturalnym Światowa Federacja Luterańska 
dzieli się na Wydział Służby dla Świata, Wydział Studiów, Wydział 
Współpracy Międzykościelnej i Wydział Komunikacji. Roczny budżet 
wynosi 50 min dolarów. Największą liczbą współpracowników i naj
większymi finansami dysponuje Wydział Śłużby dla Świata. Zą jego 
pośrednictwem udziela się pomocy w rozwoju krajom Trzeciego Świa
ta, ofiarom katastrof żywiołowych, głodującym, uchodźcom, bojowni
kom o prawa ludzkie i równouprawnienie rasowe.

Z jubileuszem 40-lecia zbiegły się poważne trudności finansowe, 
w jakie popadła ŚFL. Wiosną 1987 r. poinformowano w Genewie, że
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w budżecie za rok 1986 powstał deficyt wysokości przeszło miliona do
larów. Przewiduje się, że na przełomie lat 1989/90 deficyt osiągnie war
tość 6 milionów dolarów, takiego deficytu nie będą już w stanie pokryć 
rezerwy finansowe. Toteż w ramach reformy strukturalnej trzeba bę
dzie w najbliższych latach zmniejszyć liczbę współpracowników w Ge
newie mniej więcej o jedną piątą. Trudna sytuacja finansowa spowodo
wana została spadkiem kursu dolara oraz stałym wzrostem kosztów 
utrzymania w  Genewie, która uchodzi za najdroższe miasto Europy.

Światowa Federacja Luterańska ma duże osiągnięcia na polu eku- 
menii. Podjęła ona dwustronne rozmowy teologiczne z niemal wszystki
mi głównymi tradycjami chrześcijańskimi. Największy postęp osiągnął 
dialog z Kościołem Rzymskokatolickim. Poza tym różny stopień zaa
wansowania mają rozmowy z oficjalnymi reprezentantami Kościołów 
prawosławnych, Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych, Światowej Rady Metodystycznej i 
Światowego Związku Baptystów. Dużą pomocą w przygotowywaniu i 
prowadzeniu rozmów służy Federacji jej Instytut Badań Ekumenicz
nych w Strasburgu (Francja).

Podczas VI Zgromadzenia Ogólnego w  Dar es-Salaam luteranie 
przedstawili po raz pierwszy koncepcję „jedności w  pojednanej różno
rodności” . Koncepcja ta stała się, w  tak zwanym międzyczasie, wspól
nym dobrem całego ruchu ekumenicznego. Chodzi tu o drogę do jednoś
ci, na której nie zachodzi konieczność rezygnowania z konfesyjnej tra
dycji i tożsamości. Jest to droga żywego spotkania, duchowego do
świadczenia, teologicznego dialogu i wzajemnej korekty, przy czym róż
nice nie ulegają zatarciu, ale także nie bywają konserwowane i utrzy
mywane w niezmienionym stanie. Również VII Zgromadzenie Ogólne w 
Budapeszcie udzieliło poparcia tej koncepcji.

Podczas lipcowych obchodów jubileuszowych w Lund sekretarz 
generalny Gunnar Staalsett stwierdził, iż głównym zadaniem Kościo
łów chrześcijańskich winna być reewangelizacja zsekularyzowanej Eu
ropy. Jego zdaniem, Kościoły winny zareagować na to, że z jednej stro
ny Kościoły pustoszeją, z drugiej zaś wzrasta wśród ludzi potrzeba no
wej duchowości. Ewangelię należy rozumieć dziś jako wezwanie do 
przerzucenia mostów ponad ideologicznymi przepaściami i sprzeciw 
wobec prób ożywiania „zimnej wojny” . Federacja powołana jest po to, 
by wnosiła wkład do pokoju, sprawiedliwości, praw człowieka i godno
ści ludzkiej. Naśladowanie Jezusa oznacza dzisiaj sprzeciwianie się 
wojnie atomowej, eksploatacji zubożałych mas w  południowej hemisfe- 
rze i polityce apartheidu w  Republice Południowej Afryki.

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, 
wezwał Kościoły chrześcijańskie, aby zwróciły szczególną uwagę na 
kraje wysokouprzemysłowione, gdzie „kult żywego Boga” wypierany 
jest często przez „kult” dóbr materialnych. Ruch ekumeniczny, którego 
ważną częścią składową jest Światowa Federacja Luterańska, musi, 
jako narody zjednoczone w modlitwie, sprostać temu wyzwaniu.

Papież Jan Paweł II w okolicznościowym orędziu wezwał Kościoły 
chrześcijańskie, aby przyczyniały się do uśmierzania duchowego głodu, 
który tak bardzo rzuca się w oczy w naszym świecie. Wypowiedział się 
on na rzecz większego zbliżenia między katolikami a luteranami. Pod
kreślił, iż ludzkość u progu trzeciego tysiąclecia potrzebuje odnowionej 
ewangelizacji. Przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jednoś
ci Chrześcijan, kard. Jan Willebrands, który przekazał orędzie Jana Pa



40-LECIE ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ 107

wła II, wyraził w  swoim wystąpieniu ubolewanie, że między katolikami 
i luteranami nie istnieje jeszcze pełna wspólnota wiary i dostateczny 
stopień pojednania. Wypowiedział się on za pogłębieniem dotychczaso
wego dialogu teologicznego, gdyż tylko na tej drodze można będzie 
osiągnąć prawdziwą jedność między wyznawcami obu tradycji chrześ
cijańskich.

Karol Karski



EKUMENIZM W RÓŻNYCH KRAJACH

RADA KOŚCIOŁÓW W HOLANDII

Na rok 1985 przypadł jubileusz holenderskiego ekumenizmu: 10 maja 
1935 r. powstała Rada Ekumeniczna, jedna z pierwszych rad ekumeni
cznych na świecie. Do rady tej należał tylko Holenderski Kościół Refor
mowany i pewna liczba mniejszych Kościołów. Kościół Noworeformo- 
wany w  Holandii, będący Kościołem średniej wielkości, trzymał się na 
uboczu, a o uczestnictwie Kościoła Rzymskokatolickiego w ogóle nie 
było mowy. Rada Ekumeniczna miała niewiele uprawnień i jeszcze 
mniejszy autorytet.

Ale jednak w  ten sposób ruch ekumeniczny dotarł do Holandii i pe
wna liczba Kościołów była teraz z nim oficjalnie związana. Już przed
tem Holendrzy wnosili wkład w  ekumenizm światowy i chcieli w  przy
szłości robić to w większym stopniu. Czyż pierwszy sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów, Visser’t Hooft, nie był Holendrem, i czy to 
nie w Amsterdamie, stolicy Królestwa Holandii, w 1948 r. utworzono 
oficjalnie tę Radę?

Podczas drugiej wojny światowej nastąpiła przerwa w pracy .Rady 
Ekumenicznej, ale wspólne przeżycia i doświadczenia podsycały ruch 
ekumeniczny. W 1946 r. utworzono Ekumeniczną Radę Kościołów Ho
landii. Jej zadaniem było:

a) zachęcanie do rozmów,
b) szerzenie idei ekumenizmu,
c) popieranie współpracy,
d) utrzymywanie kontaktów z Kościołami zagranicznymi.
Ale ta nowa działalność ekumeniczna była dość słaba. Kościół No- 

woreformowany i Kościół Rzymskokatolicki również wtedy nie przyłą
czyły się do tego gremium.

Kościoły członkowskie rady holenderskiej z przekonania współ
pracowały ze Światową Radą Kościołów. Rósł zapał ekumeniczny. 
W Radzie Ekumenicznej Kościołów Holandii rozważano możliwość wy
pracowania innej formy rady, z silniejszą strukturą i większymi kom
petencjami. W latach sześćdziesiątych, w burzliwym okresie pełnym 
prób odnowy, zmieniło się wiele i w Kościele Noworeformowanym (ros
nąca otwartość), i w  Kościele Rzymskokatolickim (Sobór Watykański II 
i odnowa w holenderskiej prowincji kościelnej). Przemiany te utorowa
ły drogę powołaniu w 1968 r. Rady Kościołów w Holandii, do której 
przystąpiły następujące Kościoły:
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Kościół Rzymskokatolicki 
Holenderski Kościół Reformowany 
Kościół Noworeformowany w  Holandii 
Kościół Starokatolicki 
Kościół Ewangelicko-Luterański 
Bractwo Remonstranckie (arminianie)
Powszechna Wspólnota Mennonitów 
Zbory Ewangelickiej Wspólnoty Braterskiej 
Religijne Stowarzyszenie Przyjaciół (kwakrzy) 

oraz, jako członkowie-goście:
Armia Zbawienia
Holenderski Związek Protestantów.
Później, jako stały obserwator, do Rady przystąpił Ruch Wspólnot 

Lokalnych w  Holandii.
Wstęp do statutu głosi:
Kościoły należące do Rady Kościołów w Holandii chcą, dając świa

dectwo i służąc, nadawać kształt wspólnocie Kościołów. Czynią to w 
wierze w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Głowę Kościoła i Pana Świa
ta.

Jako zadania Rady w  statucie wymienia się:
a) Doradztwo w kwestii współpracy i jedności Kościołów oraz kształ

towanie tej współpracy i jedności w  dawaniu świadectwa i służeniu 
przez podejmowanie inicjatywy dla popierania wszystkiego tego, co 
wszystkie Kościoły należące do Rady lub ich część mogą wspólnie 
czynić.

b) Wspólne zastanawianie się nad sprawami wiary i życia oraz popie
ranie tej refleksji w Kościołach.
Rada miała być od samego początku prawdziwą Radą Kościołów. 

Kościoły osobiście zobowiązywały się bowiem do udziału w ruchu eku
menicznym. Dlatego są one reprezentowane w  Radzie przez takie oso
by, które w swoich Kościołach sprawują odpowiedzialne funkcje, a nie 
przez ekspertów w sprawach ekumenicznych. Kościoły nie są związane 
uchwałami podejmowanymi w Radzie, ale delegaci zobowiązują się za
biegać o realizację uchwał powziętych w Radzie, chyba że oświadczą, iż 
również osobiście nie mogą poprzeć jakiejś uchwały.

Ta swoboda działania daje Radzie Kościołów możliwość podejmo
wania od czasu do czasu inicjatyw pionierskich. Np. może ona składać 
oświadczenia, na które poszczególne Kościoły jeszcze nie mogą sobie 
pozwolić. Może zajmować się problemami, do których Kościoły jeszcze 
nie dojrzały. Zdarzało się to już często. Istnieje jednak wtedy niebezpie
czeństwo, że wypowiedzi i uchwały Rady nabiorą stopniowo charakte
ru niewiążącego. Rada mówi coś i robi coś, ale Kościoły (jeszcze) nie 
przyłączają się do tego. Rada zbiera się raz w miesiącu. Nie wolno nie 
doceniać znaczenia faktu, że zbiera się tak często. Bardzo regularnie 
spotyka się w ten sposób także kierownictwo Kościołów. Zarząd Rady 
Kościołów składający się z przewodniczącego, sekretarza generalnego, 
czterech członków (jednego z Kościoła Rzymskokatolickiego, jednego z 
Kościoła Reformowanego, jednego z Kościoła Noworeformowanego i 
jednego z tzw. małych Kościołów), zbiera się tak samo raz na miesiąc.

Trzeba podkreślić, że wszystkie Kościoły, od największych do naj
mniejszych, mają w Radzie dwóch przedstawicieli, a tym samym dwa 
głosy. Najważniejsza więc jest nie wielkość Kościoła, lecz fakt, że każdy 
z nich ma wnieść własny wkład. Niektóre Kościoły w Holandii mają
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istotnie niewielu wiernych, ale na szczeblu światowym należą do więk
szych rodzin kościelnych, jak np. Kościół Ewangelicko-Luterański.

Koszty funkcjonowania Rady są rozdzielane między Kościoły człon
kowskie według określonego klucza. Składki małych Kościołów są o 
wiele mniejsze niż Kościołów dużych i średnich. Nie ma to jednak 
wpływu na sposób reprezentacji poszczególnych Kościołów w Radzie.

To, że Rada chce i może być blisko związana z Kościołami, a nie 
chce ani nie może być superkościołem czy parakościołem, wynika także 
ze struktury jej działalności. Jest tylko jeden etatowy członek sztabu, 
sekretarz generalny.

Rozmaite sfery zadań Rady są podzielone między sekcje powoływa
ne przez Kościoły członkowskie. Zamierzenie jest takie, by w sekcjach 
były reprezentowane różne Kościoły członkowskie, tak, aby rozmowy 
doprowadziły do współpracy. Rada zawsze, zanim zbierze się na naradę 
albo poweźmie uchwałę, zasięga porady sekcji, odpowiedzialnej za 
daną dziedzinę. Obecnie istnieje dziesięć sekcji, które zajmują się spra
wami wiary, kultu, akcji ekumenicznej, sprawami międzynarodowymi, 
sprawami społecznymi, diakonią, wychowaniem, kobietą w Kościele i 
w świecie, stosunkami z religiami światowymi, działalnością informa- 
cyjno-propagandową.

Sekcje dzielą się na różne grupy robocze, zajmujące się określony
mi aspektami jakiegoś zagadnienia. Sekretarze sekcji nie są funkcjona
riuszami Rady. Kościoły członkowskie oddają członków sztabów sekcji 
na pewien czas do dyspozycji Rady. W ten sposób wytwarza się silny 
związek między pracą sekcji a pracą organów Kościelnych. Również to 
dowodzi ścisłego powiązania z Kościołami.

Rada i jej sekcje w ostatnim czasie zajmowały się następującymi te
matami: zbrojenia atomowe i SDI, współpraca z rządem holenderskim 
w dziedzinie pomocy dla krajów rozwijających się, współżycie w warun
kach istniejącego pluralizmu, stosunek do uchodźców (również niele
galnych), Afryka Południowa i Namibia, Izrael i Palestyńczycy, bezro
bocie i bezpieczeństwo socjalne, prawa człowieka w kraju i za granicą, 
tekst konwergencji z Limy, nieposłuszeństwo obywatelskie, dialog z 
wyznawcami innych religii, pozycja kobiety w Kościołach, Kościoły a 
nowa moralność w sferze małżeństwa i stosunków ąuasi-małżeńskich.

Z powyższego zestawu widać, iż Rada Kościołów nie stroni od pro
blemów politycznych. Wysyła ona do rządu i parlamentu listy i raporty. 
Odbywa rozmowy z ministrami i deputowanymi do obu Izb, z przywód
cami partii i przedstawicielami organizacji pracowników i pracodaw
ców. Rada często zajmowała stanowisko niezgodne z polityką rządu. 
Politycy zarzucali niekiedy Radzie, że nie ma poparcia większości wier
nych. Rada próbowała wówczas dać wyraźnie do zrozumienia, że nie 
jest ona demokratycznym parlamentem kościelnym, że posłuch może 
uzyskać jedynie prawdą i mądrością swoich wypowiedzi. Rada żyła w 
minionych latach tymi samymi problemami co społeczeństwa i nadal 
zamierza tak postępować

Ostatnio ukazał się dokument zatytułowany „Ekumenizm w latach 
osiemdziesiątych” , który jest swego rodzaju bilansem przeszło 15-let- 
niej działalności Rady. Jakie rezultaty przyniosła ta działalność? Z 
wdzięcznością wylicza się pozytywne wyniki: w Radzie spotykają się 
regularnie, w warunkach rosnącej otwartości i zaufania, kierownicze 
osobistości kościelne. Wytworzyły się wzajemne relacje między sekcja
mi i grupami roboczymi, w których spotykają się eksperci w wielu dzie-
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dżinach. Dzięki tym fachowcom wypowiedzi i działania Rady nabrały 
siły. Świat zewnętrzny żywo reaguje na nasze współżycie, słucha też 
głosu Rady. Za pośrednictwem Rady nawiązano nowe kontakty z rzą
dem, parlamentem, partiami politycznymi, organizacjami społecznymi, 
związkami zawodowymi, związkami pracodawców, ze sferami gospo
darczymi w ogóle i ze środkami masowego przekazu.

Są jednak również niekorzystne zjawiska: dominującego charakte
ru w pracy Rady nabrały sprawy polityczno-społeczne. Kościoły w zbyt 
małym stopniu wnoszą do Rady i wspólnie w niej omawiają inne pro
blemy Kościelne. Kościoły za mało wykorzystują współdziałanie w  Ra
dzie do zajmowania się wielkimi problemami sukularyzacji, populary
zacji, głoszenia wiary, katechezy, duszpasterstwa i duchowości. Czyni 
się takie próby, ale wynika z nich, iż Kościoły obawiają się, że Rada 
wkroczy na tereny zastrzeżone wyłącznie dla poszczególnych Kościo
łów. Wspomniany wyżej dokument opowiada się zdecydowanie za po
szerzeniem i pogłębieniem pracy Rady w dziedzinie duszpasterstwa i 
duchowości.

Dokument ten sygnalizuje również pewien niedobry stan w ekume- 
nii. Widać, że współpraca Kościołów, wzrost konsensu teologicznego, 
współpraca ekumeniczna u podstaw oraz liczne ruchy i grupy działania 
nie zmieniły nic albo zmieniły tylko niewiele w podziałach instytucjo
nalnych. Wygląda na to, że w czasach sekularyzacji i recesji Kościoły 
coraz silniej podkreślają własną tożsamość. Istnienie Kościołów jest w 
takim niebezpieczeństwie, że cała ich energia potrzebna jest po to, żeby 
przetrwać. Zanikł zapał ekumeniczny. Wynika z tego paradoks, że 
współpraca w jedności jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek przed
tem, ponieważ konstatujemy regres, a przynajmniej stagnację.

Można spokojnie powiedzieć, że Kościoły holenderskie bardzo po
ważnie potraktowały swoje ekumeniczne powołanie. Świadczy o tym 
m.in. działalność Rady Kościołów, nawet jeśli rozwinęła się ona mniej 
śmiało niż to sobie wyobrażano w latach sześćdziesiątych. Obecnie je
steśmy konfrontowani z negatywnymi skutkami pozytywnych starań:
a) W terminarzu swoich prac Kościoły na czołowych pozycjach umieś

ciły wielkie tematy ruchu ekumenicznego: sprawiedliwość — pokój 
— walkę o świat, na którym da się żyć. Wynikiem tego było wyraźne 
zajęcie stanowisk i śmiałe wypowiedzi. Wywołało to w Kościołach 
żywe reakcje. Dążenie do jedności spowodowało powstanie nowego 
braku jedności. Wierni przeciwstawiali się polityczno-społecznemu 
zaangażowaniu Kościołów, konsekwencją tego były dyskusje, kon
flikty, a nawet polaryzacja. Obecnie Kościoły starają się przywrócić 
pokój we własnym domu. Zachowuje się teraz większą ostrożność i 
rezerwę, jeśli chodzi o zajmowanie stanowiska ekumenicznego w 
sprawach społecznych i politycznych. Jednak tematy ruchu ekume
nicznego nie schodzą już z porządku dnia.

b) Ruch ekumeniczny zachęcił Kościoły do wszczęcia wzajemnych roz
mów, które prowadzono z myślą o zjednoczeniu, a także i bez tej 
myśli. Odkrywano zgodności i poznawano się wzajemnie. Zarazem 
wyraźniej zaczęto odczuwać różnice, które częściowo miały charak
ter teologiczny, ale częściej były powodowane emocjami. Mówi się o 
„poczuciu kościelnym” , które zdaniem socjologów jest normalnym 
zjawiskiem. Przy większym zbliżeniu się do siebie także różnice sta
ją się bardziej wyczuwalne. Kościoły przebrną przez tę fazę.

c) Prosi się Kościoły, by poważniej traktowały Radę Kościołów jako
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organ wspólnych przemyśleń i współpracy oraz identyfikowały się z 
jej uchwałami i wypowiedziami.

Oto niektóre „negatywne” skutki pozytywnych starań. W chwilach 
optymizmu można by powiedzieć: musimy przebrnąć przez tę fazę. 
W innych momentach zadajemy sobie pytanie, czy jeszcze mamy na to 
czas. Sytuacja naszego dzisiejszego społeczeństwa wymaga, by Kościo
ły wspólnie przyjmowały odpowiedzialność duszpasterską i wspólnie 
poszukiwały form dawania świadectwa i służby. Dlatego nadeszła pora, 
aby Rada Kościołów pilnie przypomniała swoim Kościołom członkow
skim o wyrażonej przez nie woli kształtowania wspólnoty Kościoła 
przez świadectwo i służbę; jest to niezbędne nie tylko dla dalszego ist
nienia Kościoła jako Kościoła, lecz także dlatego, iż Kościoły mają mis
ję, posłannictwo na świecie. Słowo „ekumenizm” to przecież nie termin 
kościelny, lecz świecki. Odnosi się do całego zamieszkanego świata. Ko
ściół jest tu awangardą Boga. Urzeczywistniając posłannictwo, nie mo
żna mówić dwoma lub więcej językami.

Willem R. van der Zee

(Przekład za: „Materialdienst der Ökumenischen Centrale” , Frankfurt/M. 1987 nr 2)

Tłum.: Joanna Kruczyńska

INSTYTUT EKUMENICZNY W PADERBORNIE

19 stycznia 1957 roku staraniem ówczesnego arcybiskupa Paderbo
rnu, Lorenza Jaegera, powstał „Instytut Wiedzy o Wyznaniach im. J.A. 
Móhlera” . Był to pierwszy w RFN katolicki Instytut o orientacji ekume
nicznej, Instytut, który powstał pięć lat przed Vaticanum II. W okresie 
tym idee ekumeniczne były w kręgach katolickich przyjmowane nieuf
nie lub wręcz wrogo. Inaczej niż dziś definiowano wówczas Kościół, 
inaczej też myślano o jego jedności. Na zmianę nastrojów i postaw 
wpłynął dopiero Sobór Watykański II (1962— 1965), który udzielił peł
nego poparcia ruchowi ekumenicznemu.

Instytut został nazwany imieniem teologa z Tybingi, Johanna Ada
ma Móhlera (1796— 1838), który po stronie katolickiej jako pierwszy 
podjął naukowe badania nad różnicami doktrynalnymi występującymi 
między poszczególnymi wyznaniami. Unikał on powszechnej w jego 
czasach polemiki i powoływał się przy przedstawianiu nauki Kościołów 
reformacyjnych na ich oficjalne pisma wyznaniowe. W prowadzonej 
działalności Instytut kierował się zasadami głoszonymi przez swego pa
trona. Po Soborze Instytut zmienił nazwę na Instytut Ekumeniczny im. 
Johanna Adama Móhlera.

Instytut zajmuje się badaniem nauki, życia liturgicznego i poboż
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ności różnych Kościołów zwłaszcza Kościołów wywodzących się z Re
formacji. Udziela poparcia dialogom ekumenicznym oraz rozpowszech
nia ich wyniki poprzez publikacje, wykłady i konferencje organizowane 
dla duszpasterzy i nauczycieli religii. Współpracownicy Instytutu dzia
łają nie tylko na obszarze niemieckojęzycznym. Podejmują oni liczne 
kontakty z różnymi osobistościami, grupami i instytucjami kościelnymi 
w celu poznania sytuacji ekumenicznej poza granicami RFN. Instytut 
jest często proszony przez władze kościelne o ekspertyzy i opinie doty
czące różnych problemów.

Wśród publikacji wydawanych przez tę placówkę znajdujemy: cza
sopismo „Catholica” — kwartalnik poświęcony teologii ekumenicznej, 
„Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien” , „Konfes- 
sionskundliche Schriften” i „Oecumenismus spiritualis” .

Początkowo Instytut Ekumeniczny nie posiadał własnych pomiesz
czeń, korzystał więc z gościnnych murów Seminarium Duchownego. 
W 1961 roku otrzymał własny budynek, który w roku 1969 został roz
budowany. Centralnym punktem budynku jest obszerna sala bibliote
czna, w której znajduje się dziś około 135000 woluminów. Ze względu 
na to, że Kościoły reformacyjne są głównym partnerem dialogu Koś
cioła katolickiego w RFN, podczas gromadzenia księgozbioru szczegól
nie wzięto pod uwagę publikacje z zakresu teologii ewangelickiej. W 
zbiorach znajdują się również książki autorów katolickich dotyczące 
zagadnień ekumenicznych i kontrowersyjnych kwestii teologicznych. 
Oprócz tego spotykamy tam dzieła poświęcone Kościołom wolnym, an- 
glikanizmowi i prawosławiu. Duże znaczenie przywiązuje się także do 
tak zwanej literatury pobożnościowej (śpiewniki, modlitewniki, agen
dy, zbiory kazań i opracowań liturgicznych), która umożliwia odkrycie 
rzeczywistego życia innych Kościołów i Wspólnot kościelnych.

Ze względu na to, że jest to biblioteka o dość szczególnym chara
kterze, w  budynku znajdują się także pokoje gościnne, w których moż
na się zatrzymać w celu dłuższego studiowania. Kierownictwo Instytu
tu jest zawsze do dyspozycji gości i chętnie służy radą. Z tej możliwości 
skorzystało już wielu teologów z całego świata.

Inicjatywa, jaką jest Instytut, budzi podziw szczególnie w oczach 
polskiego ekumenisty, który zwiedzając wnętrza placówki z lekką za
zdrością spogląda na półki biblioteki, a przyglądając się prowadzonej 
działalności, nabywa cennych doświadczeń.

Oprać.: Ewa Jóźwiak



SYLWETKI

BISKUP JOHANNES HANSELM ANN 
NOWY PREZYDENT ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTER A Ń  SKIE J

Przedwczesny zgon prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej, biskupa węgier
skiego Zoltana Kaldy’ego (17 maja 1987 r.), zmusił władze zwierzchnie tej organizacji do 
wyboru jego następcy. Komitet Wykonawczy ŚFL podczas posiedzenia w Viborgu (Da
nia) wybrał 9 lipca 1987 r. nowym prezydentem biskupa Johannesa Hanselmanna, 
zwierzchnika Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Bawarii. Bp Hanselmann był od 9 lat 
jednym z trzech wiceprezydentów Federacji, a obecną funkcję sprawować będzie do 1990 
r., tj. do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL.

Nowy prezydent Światowej Federacji Luterańskiej urodził się w 1927 r. w Ehingen/ 
/Ries jako syn duchownego. Teologię studiował w Erlandze i w Stanach Zjednoczonych. 
Posiada doktorat z teologii i filozofii. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w 
Koburgu, po czym został proboszczem parafii w Grub am Forst. Następnie przejął kiero
wnictwo ośrodka kościelnego („Haus der Kirche” ) w Berlinie Zachodnim. W okresie ber
lińskim angażował się wielokrotnie na rzecz łagodzenia napięć między Kościołem a pro
testującymi studentami. W 1974 r. został dziekanem okręgu kościelnego Bayreuth. Rok 
później wybrany został zwierzchnikiem Kościoła bawarskiego, który, posiadając 2,5 min 
wiernych, jest jednym z największych ewangelickich Kościołów krajowych w RFN.

Bp J. Hanselmann ma opinię zaangażowanego ekumenisty. Od wielu lat — co po
twierdził arcybiskup Monachium i Freisingu, kard. Friedrich Wetter — utrzymuje on bar
dzo dobre stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim. Krótko po wyborze na obecne sta
nowisko bp Hanselmann oświadczył, iż Światowa Federacja Luterańska winna dowieść 
wspólnie z papieżem, iż ruch ekumeniczny nie znajduje się w zastoju. W swoich kontak
tach z przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego (do jego bliskich przyjaciół zali
cza się kard. Joseph Ratzinger, prefekt watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary) bp 
Hanselmann stale zwraca uwagę na pilną potrzebę rozwiązania trzech problemów w sto
sunkach katolicko-ewangelickich. Są to: interkomunia, małżeństwa mieszane i niedziel
ne nabożeństwa ekumeniczne.

Nowy prezydent ocenia pozytywnie rozwój ruchu ekumenicznego po II wojnie świa
towej. Uważa jednak, iż w pracy teologicznej chrześcijanie różnych wyznań znaleźli się w 
punkcie, który nie ukazuje jeszcze drogi, którą moglibyśmy wspólnie pójść. Każdy postęp 
w dialogu między przywódcami kościelnymi lub teologami będzie mniejszą lub większą 
abstrakcją tak długo, jak długo nie przeniknie do świadomości wspólnot lokalnych.

Bp J. Hanselmann jest zdecydowanym przeciwnikiem wszelkiego potępiania inaczej 
myślących. Nie jest on także zwolennikiem gotowych recept, gdyż uważa, iż życia nie mo
żna w pełni zaprogramować. Powiedział kiedyś: Dopiero gdy trzymam rękę na pulsie, je
stem w stanie dawać impulsy. Nigdy nie czuł się związany z jakąś frakcją kościelną, nie 
chce uchodzić ani za „postępowca” , ani za „liberała” . Raczej odpowiada mu rola pośred
nika między różnymi nurtami teologicznymi i politycznymi. Za swe motto życiowe przy
jął: Strzec tego, co się sprawdziło, i nie bać się nowych idei. Zatroszczył się o to, by Koś-
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ciół bawarski dopuścił kobiety do urzędu duchownego i zaakceptował Konkordię Leuen- 
berską, która przewiduje wspólnotę ołtarza i ambony między luteranami i reformowany
mi na naszym kontynencie. Odnosząc słowa przytoczonego motta do 105 Kościołów czło
nkowskich Światowej Federacji Luterańskiej, zrzeszających ogółem 55 milionów wier
nych, można powiedzieć, iż bp Hanselmann będzie się starał łagodzić napięcia między 
tymi członkami społeczności luterańskiej, którzy przywiązują dużą wagę do pielęgnowa
nia starych tradycji a tymi, którzy chcieliby je usunąć z życia kościelnego.

Nowy prezydent nie zamierza wprowadzać „zmiany kursu” w Światowej Federacji 
Luterańskiej. Uważa, iż priorytet w działalności tej organizacji winien przypaść pracy te
ologicznej. Opowiada się za pracą reewangelizacyjną w Kościołach Europy i Ameryki Pół
nocnej, uważa ją za równie ważną jak działalność misyjną w świecie. Poza tym — jak po
wiedział — Federacja pragnie przyczyniać się do łagodzenia nędzy ludzkiej i większego 
przestrzegania praw człowieka. Uważa jednak, iż kiedy Kościół protestuje przeciw naru
szaniu praw człowieka, to winien to czynić z perspektywy teologicznej, a nie politycznej. 
Bp Hanselmann stale podkreśla, iż Ewangelia zobowiązuje do zajmowania się niedostat
kami występującymi w świecie. Popiera dotychczasową linię ŚFL wobec takich zjawisk, 
jak: pokój, rozbrojenie, walka z apartheidem. W 1980 r., podczas uroczystości związanej z 
450 rocznicą ogłoszenia Konfesji Augsburskiej, najważniejszej księgi wyznaniowej lute- 
ranizmu, bp Hanselman oświadczył, iż niemal cały tekst Konfesji jest aktualny do dnia 
dzisiejszego. Jedyny wyjątek stanowi fragment artykułu 16, który powiada, iż chrześcija
nie (...) mogą prowadzić słuszne wojny. Tego poglądu — podkreślił — nie możemy już dzi
siaj akceptować.

Zaraz po wyborze na stanowisko prezydenta, bp Hanselmann oświadczył, iż bardzo 
mu leży na sercu zacieśnienie kontaktów z Kościołami członkowskimi w Europie Wschod
niej. W tym celu przybył on pod koniec października 1987 r. do Polski, gdzie zapoznał 
się z życiem i działalnością Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wygłosił kazanie w 
Warszawie z okazji Święta Reformacji oraz przeprowadził rozmowy z przedstawicielami 
Episkopatu Polski. W 1988 roku zamierza odwiedzić Kościoły członkowskie w CSRS i 
Rumunii. Bp Hanselmann oczekuje także zaproszenia do Watykanu. Z papieżem Janem 
Pawłem II chciałby omówić zagadnienia ewangelizacji oraz sprawę wzajemnego dopusz
czania katolików i luteran do sakramentu Eucharystii.

Karol Karski

KS. WŁADYSŁAW PASCHALIS 
W 95 ROCZNICĘ URODZIN

W  naszym cyklu prezentujemy zazwyczaj wybitnych przedstawicieli Kościołów, do
stojników, naukowców, rzadko jednak, jak do tej pory, pisaliśmy o ludziach, którzy nie 
piastując bynajmniej wysokich godności, uczynili wiele dla rozwoju idei ekumenicznej. 
Takim człowiekiem, którego można stawiać za wzór do naśladowania jest ks. Władysław 
Paschalis, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, senior ruchu ekumenicznego 
w Polsce. Mimo sędziwego wieku nadal ochotnie uczestniczy niemal we wszystkich nabo
żeństwach i uroczystościach ekumenicznych na terenie stolicy budząc powszechny szacu-
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nek i sympatię swoją skromnością, prostotą i pogodą ducha. Ks. Władysław należy do 
grona tych osóh, które ekumenizm realizują na co dzień, a wezwanie Chrystusa do pojed
nania uczyniły największym i najważniejszym zadaniem swojego życia.

Trudno właściwie uchwycić zasługi człowieka, jeśli tak jak w przypadku ks. Włady
sława, nie mierzone one są jakimiś spektakularnymi wystąpieniami, ilością wygłoszonych 
odczytów czy opublikowanych artykułów. Sfera jego ekumenicznego oddziaływania to 
praca duszpasterska, codzienne kontakty z ludźmi różnych wyznań, to wreszcie aktywne 
uczestnictwo w modlitwach o jedność. Właśnie poprzez systematyczny udział w nabożeń
stwach ekumenicznych, bez względu na warunki atmosferyczne, daje ks. Władysław, 
zwłaszcza młodzieży, budujący przykład swoją gorliwością i poświęceniem.

Ks. Władysław Paschalis-Ochędoski urodził się 16 grudnia 1892 r. w Solczy k. Kra
kowa, w rodzinie technika górniczego. Po ukończeniu w r. 1909 szkoły handlowej w Sos
nowcu, przeniósł się na stałe do Warszawy. W r. 1923 wstąpił w związek małżeński z He
leną z domu Tepper (wyznania ewangelicko-augsburskiego), z którą miał dwóch synów — 
Dobromira i Sławiboga. Podczas okupacji zaangażowany był w działalność konspiracyj
ną, pracując w oddziale prasy AK. W tym to czasie przeżył dwukrotnie tragedię osobistą 
— śmierć żony i syna Dobromira, który zginął jako żołnierz A K  w Powstaniu Warszaw
skim. Sam będąc ranny w Powstaniu, został ewakuowany ze stolicy, dokąd powrócił po 
wyzwoleniu. Wówczas to aktywnie włączył się w pracę kościelną. Był jednym z tych, któ
rzy zaraz po wojnie, w warunkach po ludzku sądząc zdawałoby się beznadziejnych, przy
stąpili do odbudowy życia kościelnego. Zrazu pochłonięty sprawami organizacyjnymi i 
administracyjnymi (zabezpieczanie mienia kościelnego, odbudowa świątyni na Lesznie, 
odszukiwanie i gromadzenie powracających z tułaczki wojennej współwyznawców), jesz
cze jako osoba świecka został wciągnięty przez ówczesnego superintendenta Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, ks. Stefana Skierskiego, w wir pracy duszpasterskiej. Or
dynowany na duchownego został już jako człowiek ponad 50-letni przez ks. superinten
denta Kazimierza Ostachiewicza. Teren jego działalności był zaiste olbrzymi — oprócz 
dojazdów do Łodzi, Pstrążnej, Strzelina, Żyrardowa, Żychlina, Zelowa, odwiedzał także 
grupy współwyznawców w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu i Trójmieście.

O warunkach, w jakich mu przyszło wówczas nieść Dobrą Nowinę ludziom rozpro
szonym po całej Polsce, napisano przed 5 laty w „ Jednocie” następująco: Dalekie podró
że, odbywane niekiedy o głodzie i chłodzie koleją, furmanką, czasem pieszo, do zborów 
rozrzuconych w odległych zakątkach kraju, odwiedziny u rodzin ewangelickich mieszka
jących w małych miasteczkach i osadach, z dala od szlaków komunikacyjnych — wyma
gały w warunkach zniszczonego wojną kraju wiele poświęcenia, odwagi, mobilizowania 
wszystkich sił, ogromnego oddania Kościołowi i głębokiego przeświadczenia o potrzebie 
docierania ze Słowem Bożym do spragnionych wsparcia i pociechy ludzi.

To chyba wówczas obudziło się w nim ekumeniczne powołanie. Ogromna wrażliwość 
na potrzeby bliźnich sprawiła, że ks. Paschalis, mimo iż był duchownym Kościoła cierpią
cego na brak duszpasterzy, umiał zawsze dostrzec potrzeby innych, będących w podobnej 
sytuacji. To, że niósł posługę duszpasterską luteranom, chrześcijanom z bratniego wyzna
nia, nie musi specjalnie dziwić, natomiast na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż 
docierał on również do parafii mariawickich pozbawionych stałych duszpasterzy.

Ks. Władysław Paschalis był jednym z pierwszych duchownych niekatolickich, któ
rzy nawiązali kontakty z rzymskimi katolikami w czasach, kiedy po obu stronach było 
wiele wzajemnej niechęci, nieufności i obaw. Od momentu, kiedy Kościół Rzymskokatoli
cki zaczął organizować nabożeństwa ekumeniczne, ks. Paschalis aktywnie w nich uczest
niczy. Wielokrotnie służył Słowem Bożym w świątyniach rzymskokatolickich, zwłaszcza 
w kościele sióstr sakramentek na Nowym Mieście, gdzie utarła się tradycja, że jest on 
„etatowym” kaznodzieją na nabożeństwie ekumenicznym odprawianym w Tygodniu Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan. Charakterystyczne, że Słowo Boże głosi z rzadko spotykaną 
żarliwością i zaangażowaniem.
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Wielokrotnie okazywał serce, zaufanie i gotowość służby swoim katolickim braciom. 
W listopadzie 1965 r. wziął udział w rekolekcjach ekumenicznych zorganizowanych dla 
księży rzymskokatolickich w warszawskim kościele ojców dominikanów, gdzie wygłosił 
konferencję. Od lat uczestniczy w opłatkach ekumenicznych, które odbywają się rokrocz
nie w gmachu Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Jest też stałym uczestnikiem Mszy 
św. o jedność, odprawianej co miesiąc w stołecznym kościele pw. Św. Marcina. Katolicy 
uczestniczący w comiesięcznych nabożeństwach ekumenicznych w warszawskim kościele 
ewangelicko-reformowanym wielokrotnie słyszeli, jak ks. Paschalis w odmawianej w 
braterskim kręgu modlitwie prosił Boga o łaski dla ich Kościoła i papieża Jana Pawła II.

Jest przykładem człowieka, który wierność własnej reformowanej tradycji łączy z 
wielką otwartością wobec tych, którzy wierzą inaczej. Jest wiernym świadkiem Chrystu
sa, człowiekiem, z którego emanuje dziecięca wprost wiara, ufność i nadzieja, ale który 
wszelako zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że czeka nas jeszcze długa droga do jedno
ści. Kiedyś w kazaniu powiedział, że w naszych wysiłkach ku jedności przeżywamy do
piero ekumeniczny adwent. Świadomość odległości celu, tego, że jedność będzie udziałem 
następnych pokoleń nie zraża go — nie oszczędzając sił czyni wszystko, aby mógł się speł
nić ów ekumeniczny kairos, do którego tęskni tak wielu chrześcijan.

Grzegorz Polak

KS. PROFESOR ALFONS SKOWRONEK 
W 60-LECEE URODZIN

Jest człowiekiem, który swoją posługę jednania pełni na różnych płaszczyznach, choć 
szerszemu ogółowi nazwisko ks. prof. Alfonsa Skowronka znane jest przede wszystkim z 
licznych publikacji o tematyce ekumenicznej. To właśnie on dzierży zdecydowanie prym 
pośród wszystkich teologów i publicystów polskich zajmujących się u nas tą tematyką. 
Właśnie on przybliżył (i przybliża) społeczności chrześcijańskiej ekumeniczną doktrynę 
Kościoła katolickiego wzywając przy tym wszystkich do ekumenicznego czynu. To on w  
sposób kompetentny zaznajamiał (i zaznajamia) z teologią bratnich Kościołów i z wyni
kami dialogów doktrynalnych. On wreszcie popularyzował (i popularyzuje) postacie bę
dące dla wszystkich przykładem zaangażowania ekumenicznego. To, co robi ks. Skowro
nek poprzez swoją publicystykę można określić jako wychowanie do postawy ekumenicz
nej oraz budzenie ekumenicznych sumień. Zadanie to pełni ochotnie od ponad dwudzie
stu lat.

Ks. Alfons Skowronek urodził się 26 stycznia 1928 r. w Piekarach Śląskich (diecezja 
katowicka). W r. 1949 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Kra
kowie, odbywając równocześnie studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiel
lońskiego (jednym z jego profesorów był ks. dr Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Pa
weł II, którego działalności ekumenicznej poświęcił ks. Skowronek niejeden artykuł). 
Święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1954 z rąk bpa Zdzisława Golińskiego, ordynariusza 
częstochowskiego (w tym czasie jego ordynariusz, bp Stanisław Adamski wraz ze swymi 
sufraganami był wydalony z diecezji katowickiej). Następnie, do r. 1957, kontynuował
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studia teologiczne na KUL. Po okresie pracy duszpasterskiej w diecezji katowickiej, wy
słany został przez władzę kościelną na dalsze studia w KU L w zakresie teologii dogmaty
cznej. Uwieńczył je w r. 1962 doktoratem na podstawie pracy: „Sakramenty i Kościół po 
encyklice Mystici corporis Piusa X II” , napisanej pod kierunkiem jednego z najwybitniej
szych współczesnych polskich teologów, ks. prof. Wincentego Granata.

W latach 1964— 1971 wykładał, z kilkuletnią przerwą, w Wyższym Śląskim Semina
rium Duchownym w Krakowie. Tę przerwę wykorzystał na kontynuowanie studiów teo
logicznych za granicą. Kształcił się w tak renomowanych uczelniach jak: uniwersytet w 
Nijmegen (Holandia), gdzie jego profesorem był Edward Schillebeeckx, w uniwersytecie 
w Louvain (Belgia), w Instytucie Ekumenicznym im. Jana Adama Móhlera w Paderbornie 
(RFN) i na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Monasterze (RFN), gdzie w 
r. 1970 obronił pracę habilitacyjną poświęconą pojęciu sakramentu we współczesnej teo
logii ewangelickiej. Konsultantami i recenzentami tej dysertacji były takie teologiczne 
sławy jak: E. Schillebeeckx, Joseph Ratzinger, obecny kardynał-prefekt watykańskiej 
Kongregacji ds. Doktryny Wiary i Karl Rahner. Ta licząca blisko 300 stron praca ukazała 
się w rok później w RFN pt. „Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart” .

Studia zagraniczne miały niezwykle istotne znaczenie tak w karierze naukowej ks. 
prof. A. Skowronka, jak i dla jego działalności ekumenicznej. Aczkolwiek jeszcze przed 
ich podjęciem zdradzał on zainteresowanie problematyką ekumeniczną (m.in. uczestni
czył w rekolekcjach dla księży w Laskach, opublikował kilka prac z tego zakresu, głów
nie w „Collectanea Theologica” ), to jednak wejście w bliższy kontakt z teologią zachod
nią, uprawianą w sposób nowoczesny, ukształtowało go w pełni jako teologa-ekumenistę. 
Nie ma takiego tematu, który by ks. Profesor analizował w sposób jednostronny, nie czy
niąc odniesień do teologii innych wyznań, zwłaszcza zaś protestanckiej, której jest wybit
nym znawcą. Ks. Prof. Skowronek uprawia na rodzimym gruncie nowy typ teologii, użyj
my tutaj określenia o. Celestyna Napiórkowskiego, zagarniającej do jednego skarbca do
bra z różnych tradycji chrześcijańskich.

Dorobek naukowy i publicystyczny ks. prof. A. Skowronka jest imponujący; dominu
ją w nim prace z zakresu sakramentologii, eklezjologii i ekumenizmu. Do tej pory ogłosił 
drukiem ponad 300 rozpraw naukowych i artykułów adresowanych do szerokich kręgów 
czytelniczych, które to teksty ukazywały się na łamach kilkudziesięciu różnych czaso
pism. Warto tu dodać, iż ks. Profesor publikuje również w języku niemieckim i angiel
skim; należy do niewielkiego grona polskich teologów znanych i liczących się za granicą. 
Część jego dorobku publicystycznego została wydana w r. 1984 w książce pt. „Światła 
ekumenii” nakładem IW PAX. Również w ramach naszej serii „Biblioteka Ekumeniczna” 
przygotowywany jest obecnie do druku wybór najnowszych artykułów ks. prof. A. Sko
wronka.

Charakterystyczną cechą pisarstwa ks. Profesora jest to, że trudne problemy teologi
czne potrafi przedstawiać w sposób przystępny i atrakcyjny. Na podkreślenie zasługuje 
jego optymizm, jakaś intuicja profetyczna, zwłaszcza wtedy, gdy pisze o sprawach kon
trowersyjnych, takich, które, po ludzku sądząc, wydają się nie do rozwiązania i utwier
dzają podział między chrześcijanami (np. prymat papieski, kult maryjny, eklezjologia). 
Ma odwagę wygłaszania i bronienia sądów niepopularnych, idących nieraz „pod prąd” 
oficjalnego nurtu nauczania i praktyki kościelnej, wytykając np. katolikom polskim nad
mierną papolatrię czy domagając się większego udziału świeckich, w tym także kobiet, w 
życiu Kościoła. Chłoszcze biczem krytyki tych, którzy drwią sobie z ewangelicznego wez
wania do jedności, tudzież opacznie je rozumieją, nie szczędząc przy tym zwłaszcza czło
nków swojego Kościoła.

Jest też ks. prof. A. Skowronek wytrawnym dydaktykiem. Od 1971 r. wykłada w 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. z jego inicjatywy utworzono w tej 
uczelni katedrę teologii ekumenicznej, której jest kierownikiem. Nie miejsce tu na szcze
gółowe omawianie dokonań tej katedry i ks. Profesora osobiście (czyniliśmy to na łamach 
„SiDE” już kilkakrotnie). Dość tylko wspomnieć, że z inicjatywy i przy osobistym zaan
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gażowaniu ks. A. Skowronka katedra zorganizowała kilka sympozjów naukowych, spo
śród których najgłośniejszym echem odbiła się międzynarodowa sesja z okazji 500 roczni
cy urodzin Marcina Lutra (jej plon opublikowany został w specjalnym wydawnictwie 
książkowym); że dzięki niemu gościło z wykładami w ATK  grono teologów i ekumenistów 
różnych wyznań z zagranicy; że jest opiekunem Koła Ekumenicznego studentów ATK; że 
z jego inicjatywy doktorat honoris causa tej uczelni otrzymał w r. 1986 protestant, brat 
Roger Schutz, przeor ekumenicznej wspólnoty w Taize. Ks. Profesor sam bardzo często 
głosi odczyty i wykłady na sympozjach krajowych i zagranicznych, występuje jako kaz
nodzieja na nabożeństwach ekumenicznych, uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą. 
Warto tu dodać, że w semestrze zimowym 1980/1981 wygłosił w Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej kilka wykładów nt. eklezjologii Jana Kalwina. Swojej działalności eku
menicznej nie ogranicza więc do murów swojej uczelni. Zadziwiająca jest jego niezwykła 
aktywność. I tak np. tylko w roku 1987 wygłaszał m.in. odczyty i pogadanki na sympoz
jum eucharystycznym w KUL, podczas spotkań ekumenicznych „Droga Świateł” w koś
ciele Miłosierdzia Bożego w Warszawie, na zjeździe ekumenicznym młodzieży w Kodniu 
n. Bugiem, podczas rekolekcji ekumenicznych w Laskach.

Jest członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, uczestniczy w posiedzeniach 
Podkomisji ds. Dialogu. Ponadto należy do redakcji ekumenicznej sekcji międzynarodo
wego przeglądu teologicznego „Concilium” . Tutaj mała dygresja: tak zdumiewająca i za
sługująca na szacunek wszechstronność ks. prof. A. Skowronka jest nie tylko zasługą jego 
gorliwości i gotowości ekumenicznej, lecz wynika również z tego, iż mamy wciąż za mało 
oddanych działaczy ekumenicznych. W rezultacie ci, którzy się tej pracy poświęcili, są 
przeciążeni i wykonują pracę, jaka wystarczyłaby dla całego zespołu ludzi.

Zasługi ks. prof. A. Skowronka na niwie ekumenicznej zostały już dostrzeżone. 
W 1978 r. otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka (przyznawaną przez Stowarzy
szenie PAX) za dorobek naukowy w zakresie eklezjologii i ekumenizmu. Natomiast w 
1987 r. za swą działalność ekumeniczną został uhonorowany nagrodą „Serce dla serc” 
fundowaną przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików oraz Radę Parafialną Koś
cioła Polskokatolickiego w Lublinie.

#

Jest człowiekiem w pełni sił twórczych. Można się więc spodziewać, że będzie nadal 
aktywny w tych wszystkich sferach swojej pracy z pożytkiem dla sprawy Jedności, której 
jest heroldem.

Grzegorz Polak
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Z zagranicy

— „Wspólnie na drodze do widzialnej jedności” — tak brzmiał temat zwołanej przez 
Światową Radę Kościołów konsultacji, która w dniach od 1 do 8 lipca odbyła się w Pocz
damie (NRD). Zgromadziła ona przeszło 50 reprezentantów z 30 ewangelickich Kościo
łów unijnych z całego świata. Zajęła się ona aktualnymi modelami jedności, regionalnymi 
staraniami o jedność chrześcijan, modelami misji i ewangelizacji. Zapoznano się z aktual
nym stanem dążeń unijnych na Madagaskarze, w Indonezji, Indiach, Belgii, Włoszech i 
USA. Gospodarzem był Ewangelicki Kościół Unii, który powstał przed 170 laty przez po
łączenie w jednej organizacji kościelnej luteran i reformowanych niemieckich. Jest to 
najstarszy Kościół unijny na świecie. Obecna konsultacja była piątą z kolei. Poprzednie 
odbyły się w Szwajcarii (1967), Kenii (1970), Kanadzie (1975) i Sri Lance (1981).

— „Święci a wzorce osobowe” — tak brzmiał temat 21 międzynarodowego semina
rium zorganizowanego w dniach 1— 10 lipca przez luterański Instytut Badań Ekumenicz
nych w Strasburgu (Francja). Wysłuchano referatów na temat kultu świętych w tradycji 
katolickiej i prawosławnej. Jeden z referentów zwrócił uwagę na specyfikę tradycji afry
kańskiej, w  której spotykają się kult przodków i kult świętych. Dla wielu protestanckich 
uczestników seminarium zapoznanie się z żywą tradycją kultu świętych było nowym do
świadczeniem. Jedna z konkluzji brzmiała: podczas gdy święci w Kościele prawosław
nym i katolickim są stale obecni w nabożeństwie, obrazach, świętach i modlitwach, to 
Kościoły wyrosłe z Reformacji XVI w. odkrywają na nowo ów „obłok świadków” , który 
zachęca i pobudza do dawania świadectwa i służby.

— Światowa Rada Kościołów opublikowała na początku lipca studium pt. „Praca, 
zatrudnienie i bezrobocie” , w którym wzywa Kościoły członkowskie do wzmożenia walki 
ze zjawiskiem bezrobocia na całym świecie. Studium przypomina, że w 24 najbardziej 
uprzemysłowionych krajach świata co 10 osoba jest bez pracy. Natomiast w Azji bezrobo
cie sięga 26%, w Afryce 40%, w Ameryce Łacińskiej nawet 60%.

— W Genewie opublikowane zostało 2 lipca wspólne oświadczenie Światowej Rady 
Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego potępiające rasizm jako „grzech przeciw god
ności człowieka i jedności rodziny ludzkiej” . Biblia umożliwia wszystkim Kościołom 
chrześcijańskim zdecydowane odrzucenie wszelkiej dyskryminacji rasowej i etnicznej. 
Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły członkowskie ŚRK są zgodne co do tego, że rasizm 
znalazł szczególnie złowieszcze odbicie w systemie apartheidu. Dlatego obaj partnerzy 
pragną wzmóc wysiłki na rzecz „przezwyciężenia tej szczególnie haniebnej formy rasiz
mu” . Obaj partnerzy pragną — w ramach Wspólnej Grupy Doradczej ds. Myśli i Działal
ności Społecznej — zająć się w najbliższym czasie zagadnieniem wolności religijnej.

— W dniach 4—6 lipca odbyły się w Lund (Szwecja) uroczystości związane z 40 rocz
nicą powołania do życia Światowej Federacji Luterańskiej (wydarzeniu temu poświęca
my okolicznościowy artykuł w dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).
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— Rzymskokatolicka Federacja Konferencji Episkopatów Azji i Chrześcijańska 
Konferencja Azji (zrzeszająca ok. 100 Kościołów nierzymskokatolickich) zorganizowały 
wspólnie między 5 a 10 lipca w Singapurze konsultację poświęconą dialogowi z wyznaw
cami innych religii. Konsultacja zgromadziła 50 osób z 14 krajów. Uczestnicy spotkania 
podkreślili, że ze względu na rolę i liczebność wyznawców hinduizmu, buddyzmu i islamu 
na kontynencie azjatyckim, dialog międzyreligijny winien w życiu tamtejszych chrześci
jan zajmować ważne miejsce.

— W stolicy Jordanii Ammanie obradowała w dniach 5— 12 lipca Rada Naczelna 
Światowego Związku Baptystów. Dyskutowano nad zagadnieniami doktrynalnymi, toż
samością baptystyczną, stosunkami ekumenicznymi, prawami człowieka i problemami 
etycznymi. Omówiono też stan przygotowań do XVI Światowego Kongresu Baptystów, 
który odbędzie się w 1990 r. w Seulu (Korea Płd.). Światowy Związek Baptystów zrzesza 
143 Kościoły z 35 milionami wiernych.

— W duńskiej miejscowości Viborg obradował w dniach 6— 15 lipca Komitet Wyko
nawczy Światowej Federacji Luterańskiej. W związku ze zgonem prezydenta Federacji 
(17 maja), biskupa węgierskiego Zoltana Kaldy’ego zaszła potrzeba wyboru jego następ
cy. Komitet Wykonawczy powierzył to stanowisko biskupowi Ewangelicko-Luterańskie- 
go Kościoła Krajowego Bawarii — Johannesowi Hanselmannowi (o jego dotychczasowej 
drodze życiowej piszemy w dziale „Sylwetki” ). Komitet Wykonawczy podjął uchwałę, że 
VIII Zgromadzenie Ogólne odbędzie się na początku 1990 r. w Kurytybie (Brazylia).

— We Fryburgu szwajcarskim odbyło się w dniach 12— 17 lipca kolokwium na temat 
„Przezwyciężanie uprzedzeń” , zorganizowane przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i 
Żydów z okazji 40-lecia istnienia tej organizacji. Powstała ona w 1947 r. na międzynaro
dowej konferencji w Seelisbergu (kanton Uri, Szwajcaria), zwołanej przez brytyjską i 
amerykańską Radę Krajową Chrześcijan i Żydów. Przyjęto wówczas 10 tzw. tez z Seelis
bergu, które m.in. głosiły, iż należy podkreślać żydowskie korzenie chrześcijaństwa, że 
przykazania miłości Boga i człowieka są jednakowo zobowiązujące dla chrześcijan i Ży
dów, że Żydów nie należy obarczać winą za zabójstwo Chrystusa. Spotkanie we Fryburgu 
zgromadziło 250 uczestników — chrześcijan i Żydów. Z Polski obecny był bp Henryk Mu
szyński, przewodniczący Podkomisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem.

— W Rzymie odbyło się w dniach 13— 18 lipca czwarte spotkanie przedstawicieli 
watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i Światowego Związku Baptystów. 
W ramach ogólnego tematu: „Nasze wspólne świadectwo wobec świata” dyskutowano 
nad następującymi zagadnieniami: ewangelizacja a prozelityzm; wolność i jej granice: 
problem stosunków między Kościołem a państwem; świadectwo pierwotnego chrześcija
ństwa w Rzymie. W rozmowach uczestniczyło po 6 przedstawicieli z każdej strony. Obra
dom przewodniczyli: bp Bede Vincent Heather z Australii i pastor dr David Shannon z 
USA. Poprzednie spotkania odbyły się w Berlinie Zachodnim (1984), Los Angeles (1985) i 
Nowym Jorku (1986). Ostatnie posiedzenie ma się odbyć w 1988 r. Główne zadanie tego 
dialogu polega na dojściu do wzajemnego rozpoznania podobieństwa i różnic między ka
tolikami i baptystami w zakresie doktrynalnym, eklezjalnym, duszpasterskim i misyj
nym.

— W Louvain (Belgia) obradował w dniach 16—21 lipca X I Międzynarodowy Kon
gres Jezuitów Ekumenistów. Uczestniczyło w nim 65 członków Towarzystwa Jezusowego 
z 25 krajów, specjalizujących się w zagadnieniach ekumenicznych. Pierwszy taki kongres 
odbył się w 1966 r.

— W Cambridge (Anglia) odbyło się w dniach 24—27 lipca pierwsze spotkanie ofic
jalnych przedstawicieli Światowej Aliansu Kościołów Reformowanych i Światowej Rady 
Metody stycznej inaugurujące dialog teologiczny reformowano-metodystyczny na płasz
czyźnie światowej. Przewidziana jest dyskusja nad następującymi problemami: Kościół,
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przymierze, Kościół a państwo, świętość a doskonałość. Uczestnicy dialogu, który potrwa 
kilka lat, spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy istnieją jeszcze uzasadnione powody 
dalszego kroczenia reformowanych i metodystów odrębnymi drogami? Warto wspomnieć, 
iż w wielu krajach świata przedstawiciele obu tradycji chrześcijańskich zawarli unię koś
cielną.

— W słynnym prawosławnym klasztorze Świętej Trójcy w Zagorsku k. Moskwy od
były się w dniach 25—26 lipca obchody 650-lecia istnienia tego obiektu. Klasztor ten za
łożył św. Sergiusz z Rodoneża, jedna z najwybitniejszych postaci w historii Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego. Od stuleci jest on centralnym ośrodkiem życia duchowego i ko
ścielnego prawosławia rosyjskiego. Dla wielu pielgrzymów, przybywających często z da
leka do Zagorska, sarkofag św. Sergiusza, znajdujący się w jednym z kościołów klasztor
nych, jest obiektem pobożnej czci. Na terenie klasztoru znajduje się od wielu lat Moskie
wska Akademia Duchowna, która kształci przyszłych kapłanów.

— W nawiązaniu do Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu, zwołanego w październiku 1986 r. 
przez papieża Jana Pawła II, na górze Hiei w pobliżu Kioto (Japonia) odbyło się w dniach 
3— 7 sierpnia międzynarodowe spotkanie wyznawców różnych religii, zorganizowane 
przez Japoński Komitet Między religijny z okazji 1200 rocznicy założenia na górze Hiei 
świątyni buddyjskiej. Wspólny dokument ogłoszony na zakończenie spotkania powiada, 
że wszystkim ludziom na świecie winno być szczerze przedstawione przez wyznawców 
różnych religii pragnienie pokoju. Ludzie wierzący winni opowiedzieć się po stronie ubo
gich. W spotkaniu uczestniczyli oficjalni przedstawiciele Watykanu i Światowej Rady 
Kościołów. Papież Jan Paweł II przysłał uczestnikom specjalne orędzie.

— W pobliżu Madrytu obradowała w dniach 14—21 sierpnia Komisja „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Uczestnicy obrad dokonali przeglądu stanu zaawan
sowania trzech głównych programów. Są to: „Chrzest, Eucharystia i Urząd duchowny” 
(tzw. dokument z Limy), „Ku wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” oraz „Jed
ność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej” . Postanowiono wysłać list do Kościołów, in
formujący o stanie recepcji dokumentu z Limy i o planie zwołania konsultacji w Finlandii 
w lipcu 1988 r., poświęconej tej sprawie. Poinformowano, że 160 Kościołów członkows
kich ŚRK ustosunkowało się do tego dokumentu. Komisja postanowiła też przystąpić do 
rozpowszechniania dokumentu studyjnego na temat Nicejsko-Konstantynopolitańskiego 
Wyznania Wiary.

— W stolicy Togo, Lome, obradowało w dniach *18—25 sierpnia V Zgromadzenie 
Ogólne Ogólnoafrykańskiej Konferencji Kościołów. Obrady zgromadziły ponad 600 dele
gatów ze 120 Kościołów nierzymskokatolickich i 20 krajowych rad ekumenicznych, któ
rzy przybyli z 38 państw afrykańskich. Główny temat obrad brzmiał: „Masz być moim 
świadectwem” . Omawiano takie problemy, jak: ochrona stworzenia, świadectwo w Afry
ce dzisiejszej, zdrowie i uzdrawianie, jedność, głód, prawa człowieka, apartheid, ucho
dźcy. Nowym prezydentem OKK, zrzeszającej 100 milionów chrześcijan, został anglikań
ski arcybiskup Kapsztadu, laureat Pokojowej Nagrody Nobla — Desmond Tutu. Stano
wisko sekretarza generalnego objął Angoli jeżyk — Jose Chipenda.

— Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, honorowy zwierzchnik całego prawo
sławia Dimitrios I przebywał w dniach 18—29 sierpnia w Związku Radzieckim na zapro
szenie Rosyjskiego i Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Po przybyciu do Moskwy i 
obejrzeniu odnowionego klasztoru daniłowskiego, Dimitrios I udał się do Zagorska, du
chowego centrum prawosławia rosyjskiego, gdzie został powitany przez patriarchę Mo
skwy i całej Rusi Pimena oraz członków Świętego Synodu. Przy tej okazji patriarcha Pi- 
men zwrócił uwagę na „historyczne więzy” między Kościołami Konstantynopola i Mosk
wy, zaprosił też Dimitriosa I na obchody 1000-lecia chrztu Rusi w 1988 r. Patriarcha 
Konstantynopola określił swoją podróż jako „okazję do wzmocnienia wspólnoty między 
obu Kościołami” . Swoją podróżą pragnął także wnieść wkład do „międzynarodowego
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procesu ekumenicznego i wzmożenia wysiłków na rzecz pokoju światowego” . Dimitrios I 
odwiedził też klasztory w Leningradzie, Lwowie i Tbilisi. Była to pierwsza wizyta patria
rchy konstantynopolitańskiego od 400 lat.

— W dniach 25— 30 sierpnia odbyło się w Wiedniu zgromadzenie europejskie Świa
towego Aliansu Kościołów Reformowanych. 200 delegatów z 63 Kościołów europejskich 
rozważało temat: „Biblia — wyznanie wiary — Europa” . Głównym celem spotkania było 
zastanowienie się nad konkretnym wkładem teologii reformowanej do życia współczesnej 
Europy. Wiele uwagi poświęcono także przygotowaniu następnego Zgromadzenia Ogól
nego Aliansu. Odbędzie się ono w 1989 r. w Seulu (Korea Płd.). Alians jest federacją 160 
niezależnych Kościołów reformowanych działających w 76 krajach i zrzeszających ok. 70 
milionów wiernych. Alians powstał w 1875 r. W swojej obecnej formie istnieje od 1970 r.

— W Bochum (RFN) zmarł 25 sierpnia w wieku 76 lat Hans-Heinrich Wolf, w latach 
1955— 1966 dyrektor Instytutu Ekumenicznego Światowej Rady Kościołów w Bossey k. 
Genewy. Zastępca generalnego sekretarza ŚRK Ruth Sovik powiedziała w związku ze 
zgonem prof. Wolfa, że był on kontynuatorem pionierskiej pracy pierwszego dyrektora 
Instytutu, znanego misjologa holenderskiego Hendrika Kraemera, i że uczynił on wiele 
dla konsolidacji i ekspansji tej placówki naukowej. W okresie, gdy Wolf był dyrektorem, 
wybudowano salę wykładową i bibliotekę. W 1963 r. Wolf otrzymał nominację na pierw
szą w RFN katedrę teologii ekumenicznej.

— W Wenecji odbyło się w sierpniu 3 spotkanie trzeciej rundy dialogu między przed
stawicielami watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i Kościołów zielono
świątkowych. Z opublikowanego komunikatu wynika, iż temat spotkania brzmiał: „Koi- 
nonia, Kościół i sakramenty” . Członkowie obu delegacji mogli w atmosferze modlitwy i 
przyjaźni zaprezentować i objaśnić swoje stanowisko. Oficjalny dialog katolicko-zielono- 
świątkowy odbywa się od 1972 r. Poprzednie spotkania w obecnej, trzeciej rundzie dialo
gu odbyły się w Riano (Włochy, 1985) i w Pasadenie (Kalifornia, USA, 1986).

— W miejscowości Phoenix (Arizona, USA), odbyło się od 25 sierpnia do 5 września 
zgromadzenie Światowej Organizacji Chrześcijańskich Związków Młodych Kobiet 
(YWCA), w którym uczestniczyło 500 reprezentantek z 80 krajów świata. Przedmiotem 
obrad były palące problemy współczesnego świata, jak prawa człowieka, ochrona zdro
wia i naturalnego środowiska człowieka, pokój, opieka nad uchodźcami. YWCA powstała 
w 1893 r. i należy do prekursorów ruchu ekumenicznego.

— Kościół Rzymskokatolicki przekazał 31 sierpnia Komisji „Wiara i Ustrój” Świa
towej Rady Kościołów swoją oficjalną odpowiedź na dokument konwergencji w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” (tzw. dokument z Limy). Odpowiedź ta, li
cząca 40 stron, została opracowana wspólnie przez watykański Sekretariat ds. Jedności 
Chrześcijan i Kongregację Doktryny i Wiary. Podstawą do opracowania tej odpowiedzi 
były teksty nadesłane przez krajowe konferencje biskupów i wydziały teologiczne. Dy
rektor Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” , dr Günther Gassmann oświadczył, iż odpo
wiedź rzymskokatolicka zawiera „afirmację dużych fragmentów dokumentu z Limy” . Te
ologowie rzymskokatoliccy są od 1968 r. pełnoprawnymi członkami Komisji „Wiara i 
Ustrój” ŚRK.

— W Watykanie odbyło się 31 sierpnia i 1 września spotkanie przedstawicieli Koś
cioła Rzymskokatolickiego z reprezentantami judaizmu. Stronę katolicką reprezentowała 
9-osobowa delegacja Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Judaizmem z kard. 
Janem Willebrandsem na czele, a stronę żydowską — Międzynarodowy Komitet Żydows
ki ds. Konsultacji Międzyreligijnych z przewodniczącym tej organizacji rabinem Morde- 
chajem Waxmanem. Uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez papieża Jana Pawła II w 
jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. W czasie spotkania wymieniono uwagi na te
mat dyskutowanych w ciągu dwóch dni problemów. Delegaci żydowscy wysoko ocenili
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zakończone obrady, wyrazili też swoje troski i nadzieje związane z przyszłością. Papież 
powitał delegację jako przedstawicieli narodu żydowskiego, dla którego istnienia państ
wo Izrael jest sprawą centralną. Jan Paweł II podał, że w niedługim czasie zostanie opu
blikowany przez Stolicę Apostolską dokument na temat holocaustu — zagłady Żydów w 
czasie II wojny światowej oraz na temat antysemityzmu.

— W Debreczynie (Węgry) odbyła się w dniach od 31 sierpnia do 4 września piąta 
runda dialogu reformowano-prawosławnego. Reformowani byli reprezentowani przez 
przedstawicieli z Węgier, NRD, RFN, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i Ka
nady, prawosławni przez przedstawicieli z ZSRR, Rumunii, Jugosławii, Polski, Finlandii 
i Węgier. Obradom przewodniczyli: metropolita Kijowa i Halicza Filaret oraz bp Karoly 
Toth — zwierzchnik Kościoła Reformowanego na Węgrzech. Głównym tematem öbrad 
była Trójca Św. oraz pojmowanie związku między naturą a łaską, stworzeniem a zbawie
niem. Dyskutowano też nad chrystologią, pojmowaniem tradycji i nauki o Komunii św. 
Rozmowy reformowano-prawosławne, od miejsca obrad nazywane też dialogiem debre- 
czyńskim, odbywają się od 1972 r.

—  W Swanwick (Anglia) odbyła się między 31 sierpnia a 4 września konferencja 
przedstawicieli przeszło 30 Kościołów działających na terenie Wielkiej Brytanii. W wyni
ku obrad zrodziła się propozycja zastąpienia Brytyjskiej Rady Kościołów bardziej „eku
menicznym instrumentem” . Kościół Rzymskokatolicki wyraził gotowość stania się pełno
prawnym członkiem nowej ekumenicznej organizacji Kościołów brytyjskich. Jej powsta
nie przewidywane jest w 1990 r.

— W Rocca di Papa k. Rzymu odbyła się w dniach 1— 10 września kolejna runda 
oficjalnego dialogu między katolikami a anglikanami. Uczestnicy obrad zajęli się proble
mami utrudniającymi zawarcie ściślejszej wspólnoty. Chodzi tu o uznanie anglikańskich 
święceń kapłańskich przez Kościół Rzymskokatolicki, dopuszczanie kobiet do kapłańst
wa w niektórych Kościołach anglikańskich, różnice poglądów w pewnych kwestiach mo
ralnych. Na początku 1987 r. Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka opubli
kowała dokument „Kościół a zbawienie” . Stwierdzał on, że między obu Kościołami ist
nieje zgodność poglądów w nauce o usprawiedliwieniu z wiary i że temat ten przestał 
uchodzić za element rozłamu między anglikanami i katolikami (polski przekład tego do
kumentu zamieściliśmy w nr. 3 z 1987 r.).

— Konferencja Kościołów Europejskich i Rada Konferencji Episkopatów Europy 
postanowiły wspólnie przygotować i przeprowadzić wielkie zgromadzenie Kościołów, 
poświęcone sprawom pokoju i sprawiedliwości. W komunikacie opublikowanym 3 wrześ
nia w  Genewie stwierdza się, że „uchwała ta daje wyraz życzeniu obu organizacji koście
lnych działających na płaszczyźnie europejskiej, iźf zachodzi potrzeba dania wspólnego 
świadectwa w imieniu Ewangelii wobec świata, który tęskni za pokojem i sprawiedliwoś
cią” . Wspomniane zgromadzenie Kościołów odbędzie się w 1989 r., tj. rok przed przygo
towywaną przez Światową Radę Kościołów światową konferencją poświęconą sprawom 
pokoju, sprawiedliwości i ochrony stworzenia.

— W Driebergen (Holandia) odbyło się w dniach 3—6 września forum pokojowe 
Ekumenicznego Stowarzyszenia Akademii i Ośrodków Konferencyjnych w Europie. 
Uczestniczyło w nim 190 osób reprezentujących 95 ośrodków katolickich, prawosław
nych i protestanckich, Kościoły, organizacje i instytucje pokojowe z 20 krajów Europy, a 
także goście z Azji, Afryki i obu Ameryk. W liście skierowanym do różnych środowisk 
chrześcijańskich na naszym kontynencie uczestnicy obrad stwierdzają, iż coraz więcej lu
dzi zdaje sobie sprawę, że militarny system odstraszania poniósł pełne fiasko. Zapewnie
nie pokoju przez broń atomową nie może znaleźć akceptacji z chrześcijańskiego punktu 
widzenia. Forum pokojowe przyłączyło się do protestów przeciw militaryzacji przestrzeni 
kosmicznej.
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— Papież Jan Paweł II podczas podróży do USA (10—20 września) spotkał się w 
miejscowości Columbia (stan Południowa Karolina) z przedstawicielami 26 Kościołów 
protestanckich i prawosławnych. Przy tej okazji podkreślono wzajemnie gotowość do 
kontynuowania dialogu ekumenicznego. Jan Paweł II oświadczył, że drogi do jedności 
Kościoła można się nauczyć tylko u „stóp krzyża Jezusa Chrystusa” . Ekumenia jest służ
bą na rzecz prawdy i pokornym podporządkowaniem się Bogu. Biskup luterański James 
Crumley nazwał spotkanie z papieżem wydarzeniem o historycznym znaczeniu dla całego 
ruchu ekumenicznego.

— Z okazji X  Światowego Kongresu Mariologicznego, który odbył się w dniach 10— 
—21 września w Kevelaer (RFN), prefekt watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, 
kard. Joseph Ratzinger oświadczył, że wspólne wysiłki katolików i protestantów w szu
kaniu odpowiedzi na pytania związane z kultem maryjnym mogą przyczynić się do postę
pu w ruchu ekumenicznym. Z kolei metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, 
który w kongresie uczestniczył jako legat p pieski, s:wierdził, że Matka Boża nie jest 
przeszkodą dla ek.*menii. Dowodzi tego ostatnia encyklika maryjna papieża Jana Pawła
II. Zwrócił on uwagę, że właśnie w Kościołach rytu wschodniego kult Marii jest niezmien
ną częścią składową wiary. Kościół musi pełną piersią znowu wyznać tę wiarę.

— Tzw. Grupa z Dombes, skupiająca ekumenistów frankofońskich, obchodziła 11 
września 50 rocznicę swego istnienia. Powstała ona w 1937 r. na terenie zakonu trapistów 
w Dombes k. Lyonu, a jej założycielem był o. Paul Couturier, pionier ekumenizmu ducho
wego, człowiek wielce zasłużony dla sprawy Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Z 
wyjątkiem pięciu lat wojennych Grupa z Dombes spotykała się zawsze na początku wrze
śnia, aby podjąć dyskusję nad podstawowymi kwestiami teologicznymi, będącymi przy
czyną utrzymującego się do dziś rozłamu. W 1971 r. Grupa z Dombes przystąpiła do pu
blikowania wyników swoich refleksji i badań nad takimi kwestiami, jak Eucharystia, 
urząd duchowny, rola biskupów i papieża. Grupa skupia ok. 40 teologów różnych wyznań.

— Na zaproszenie przewodniczącego Ekumenicznej Grupy Roboczej ds. Informacji 
w Europie ks. Emsta-Ulricha Katzensteina w dniach 20—26 września przebywał w 
Szwajcarii wiceprezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, poseł na Sejm, 
Wiktor Marek Leyk. Przeprowadził on rozmowy z przewodniczącym tej organizacji na te
mat przygotowania w 1988 r. dorocznego jej zgromadzenia w Warszawie, którego gospo
darzem będzie ChSS. W Centrum Ekumenicznym w Genewie W.M. Leyk spotkał się z 
przedstawicielami Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i 
Światowej Federacji Luterańskiej. M.in. został przyjęty przez zastępcę sekretarza gene
ralnego ŚFL, ks. Jonasa Jonsona. Wiceprezes ChSS spotkał się również z prezydentem 
Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii ks. Heinrichem Rusterholzem oraz ze 
zwierzchnikami ewangelickich Kościołów kantonalnych: Bazylei — ks. Theophilem 
Schubertem i Zurychu — ks. Ernstem Meilim. Odbył też rozmowy z przedstawicielami 
organizacji pomocy Kościołów ewangelickich Szwajcarii (HEKS), w tym z jej sekreta
rzem generalnym Alfredem Schmidem, oraz w redakcjach ewangelickich czasopism koś
cielnych. Celem wizyty posła Leyka w Szwajcarii było zapoznanie się z działalnością mię
dzynarodowych organizacji ekumenicznych i konfesyjnych mających swą siedzibę w Ge
newie oraz z różnymi aspektami życia kościelnego i religijnego w tym kraju. Swoich roz
mówców informował on o celach i zadaniach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecz
nego, a w szczególności o rozwijanej przez tę organizację działalności ekumenicznej. W i
ceprezesowi Leykowi towarzyszył w podróży dr Karol Karski — zastępca redaktora na
czelnego „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” .

— W dniach 21—25 września obradował w Atlancie (USA) Komitet Wykonawczy 
Światowej Rady Kościołów. Komitet podjął uchwałę w sprawie wysłania delegacji złożo
nej z wybitnych osobistości kościelnych do różnych krajów w celu wyjaśnienia stanowis
ka, jakie ŚRK zajmuje wobec polityki apartheidu w Republice Południowej Afryki. Wiele
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uwagi poświęcono przygotowaniom do konferencji światowej poświęconej zagadnieniom 
sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia, która ma odbyć się w 1990 r. ŚRK za
prosiła Kościół Rzymskokatolicki do współuczestnictwa w przygotowaniu i przeprowa
dzeniu tej konferencji. List nadesłany przez kard. Jana Willebrandsa, przewodniczącego 
watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, nie zawierał oficjalnego potwier
dzenia tej propozycji ŚRK. Niemniej jednak kard. Willebrands zapewnił o zainteresowa
niu Kościoła Rzymskokatolickiego tą sprawą, która — jak pisał — jest w Watykanie do
kładnie studiowana. Komitet Wykonawczy zapoznał się także z dokumentem dotyczącym, 
„stosunków i współpracy” z Kościołem Rzymskokatolickim. Problem ten będzie jeszcze 
dyskutowany na posiedzeniu w marcu 1988 r. w Stambule (Turcja) oraz podczas obrad 
Komitetu Naczelnego w sierpniu 1988 r. w Hanowerze (RFN). Komitet Wykonawczy za
poznał się także ze stanem przygotowań do VII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK, które odbę
dzie się w lutym 1991 r. w Canberrze (Australia). Przyjęto wytyczne dotyczące współpra
cy z Radą Chrześcijańską Chin oraz zaakceptowano dotacje wypłacane różnym grupom 
walczącym z przejawami rasizmu w świecie. Przyjęto rezolucje dotyczące Ameryki Środ
kowej, Sri Lanki, Korei Płd. i eliminacji rakiet średniego zasięgu.

— W Niagara Falls (Ontario, Kanada) odbyła się w dniach 24 września — 3 paździe
rnika międzynarodowa konsultacja anglikańsko-luterańska poświęcona roli biskupa w 
Kościele. Uczestnicy, w liczbie 34, pochodzili z Azji, Afryki, Europy, Ameryki Północnej i 
rejonu Pacyfiku. Zagadnienie episkopatu rozważano z perspektywy działalności misyjnej 
Kościoła i jego relacji do urzędu całego ludu Bożego. Przystąpiono do opracowywania 
projektu wspólnej deklaracji. Jej ostateczny tekst będzie przedłożony Konferencji Bisku
pów Anglikańskich, która latem 1988 r. obradować będzie w Londynie, oraz najbliższe
mu Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Federacji Luterańskiej.

— Podczas uroczystego nabożeństwa w Norymberdze dnia 29 września wprowadzo
na została w życie wspólnota ołtarza i ambony między 17 ewangelickimi Kościołami kra
jowymi (luterańskimi, reformowanymi i unijnymi) a Kościołem Ewangelicko-Metodysty- 
cznym w RFN. Biskup luterański Karlheinz Stoll stwierdził przy tej okazji, iż mamy tu do 
czynienia ze wspólnotą samodzielnych Kościołów, które w zasadniczych wypowiedziach 
uznają się wzajemnie za Kościół Jezusa Chrystusa. Biskup bawarski Johannes Hansel
mann, wybrany w lipcu 1987 r. prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej, wyraził 
życzenie, aby to znaczące w dziejach Kościoła wydarzenie przyczyniło się do jedności Ko
ścioła Jezusa Chrystusa na całym świecie. Biskup metodystyczny Hermann Sticher 
oświadczył, że zawarta wspólnota ołtarza i ambony dowodzi, iż ruch ekumeniczny nie po
padł w stagnację, lecz że rozwija się dalej.

Z kraju

— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach od 30 sierpnia do 6 wrześ
nia w Warszawie i Wyknie k. Nidzicy odbyła się konsultacja Komisji do Spraw Misji 
Światowej i Ewangelizacji Światowej Rady Kościołów. W obradach uczestniczyło 60 
przedstawicieli Kościołów członkowskich ŚRK, reprezentujących Kościoły prawosławne, 
luterańskie, reformowane, baptystyczne i starokatolickie z krajów socjalistycznych Euro
py Wschodniej. Obecni byli także reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego. Celem 
obrad była wymiana doświadczeń na temat prowadzenia działalności misyjnej i ewange
lizacyjnej w krajach Europy Wschodniej — zwłaszcza w następujących aspektach: misyj
na rola wspólnot klasztornych, wymiar misyjny nabożeństwa, misyjne zwiastowanie 
przez ewangelizację, zwiastowanie wśród dzieci, sztuka jako zwiastowanie, służba mi
syjna w dużych miastach. Omówiono też przygotowania do planowanej na rok 1989 
w San Antonio (Teksas, USA) Światowej Konferencji Misyjnej, podejmowane przez cen
tralę ŚRK w Genewie i jej Kościoły członkowskie w krajach socjalistycznych. Zapoz
nano się z rzymskokatolickim spojrzeniem na misję i ewangelizację oraz z metodami
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ewangelizacyjnymi stosowanymi przez Kościoły w Azji i Afryce. Uczestnicy obrad wzięli 
udział w niedzielnych nabożeństwach Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsbur
skiego i Metodystycznego na Mazurach, zapoznając się przy okazji z życiem religijnym na 
tym terenie. W obradach uczestniczyła 15-osobowa delegacja Kościołów członkowskich 
Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Watykański Se
kretariat ds. Jedności Chrześcijan reprezentował duchowny kenijski — ks. prałat John 
Mutiso Mbinda.

— W dniach 21—25 września obradowała w Warszawie Międzynarodowa Konferen
cja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. W obradach uczestniczyli biskupi re
prezentujący Kościoły starokatolickie z Holandii, Szwajcarii, RFN, Austrii, Jugosławii, 
Czechosłowacji, USA, Kanady i Polski. Obradom przewodniczył starokatolicki arcybis
kup Utrechtu Antoni J. Glazemaker. W wyniku przeprowadzonych narad biskupi staro
katoliccy stwierdzili, iż wprowadzenie ordynacji kobiet w różnych anglikańskich prowi
ncjach kościelnych stwarza problemy dla sakramentalnego współżycia obu Kościołów. 
Mimo to porozumienie anglikańsko-starokatolickie z 1931 r. w sprawie interkomunii po
zostaje w mocy. Z faktu tego nie wolno jednak wnioskować, że starokatolicy aprobują or
dynację kobiet. Biskupi zapoznali się także z rokowaniami dotyczącymi wzajemnego do
puszczenia do Wieczerzy Pańskiej, prowadzonymi przez starokatolików i Kościoły ewan
gelickie w RFN. W sprawie tej stwierdzono, że nie chodzi tu o porozumienie między dwo
ma Kościołami, lecz o zestawienie wspólnych zasad wiary. Udział w Wieczerzy Pańskiej 
innych Kościołów dokonuje się na osobistą odpowiedzialność poszczególnego wierzącego. 
Dążenia do wspólnoty komunijnej między starokatolikami a ewangelikami występują też 
w Austrii i Czechosłowacji.

— Oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego we Wrocławiu zorgani
zował w dniach 26—27 września II Międzynarodowe Ekumeniczne Dni Modlitwy o Pokój. 
Zgromadziły one ponad 100 uczestników, reprezentujących różne wyznania chrześcijańs
kie i kraje. W uchwalonym Apelu Pokoju czytamy: Zwracamy się do wszystkich ludzi do
brej woli o włączenie się do prac na rzecz pokoju: poprzez poszanowanie ludzi o odmien
nych przekonaniach i wierzeniach; poprzez przezwyciężenie nastrojów wrogości i niena
wiści w najbliższym otoczeniu; poprzez dążenie do obiektywnej informacji o innych naro
dach i państwach; poprzez walkę z niesprawiedliwością społeczną i nędzą; poprzez dia
log ludzfi wierzących i niewierzących; poprzez popieranie takich rozwiązań sporów i kon
fliktowi które wykluczają użycie siły; poprzez codziennie składane świadectwo o pięknie 
życia w pokoju.

Opr.: Karol Karski
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W periodykach katolickich nie milkną komentarze dotyczące trzeciej wizyty w Pols
ce papieża Jana Pawła II. Nie brakuje również głosów niekatolickich. „Ekumeniczne wy
darzenie roku” — takim tytułem opatrzył swoją relację ze spotkania z papieżem, zamiesz
czoną w trzecim tegorocznym numerze „Biuletynu Ekumenicznego” ks. superintendent 
Adam Kleszczyński z Kościoła Me tody stycznego. Autor wyraża nadzieję, że w naszym 
kraju, gdzie ekumenizm nie jest jeszcze chlebem powszednim, po tym święcie ekumenicz
nym, jakim było spotkanie z Janem Pawłem II, nie nastąpi marazm i szarość, lecz nadejdą 
dobre, radosne dni w służbie nieustannej wierności wezwania Ewangelii Pana Kościoła, 
który modlił się „aby byli jedno”.

Podobne odczucia wyraża w artykule pt. „Wizyta w «niełatwej polskiej ziem i»” , za
mieszczonym na łamach „Jednoty” ks. Jerzy Stahl. W zakończeniu swego artykułu, stre
szczającego uda tnie główne wątki papieskiego przesłania do Polaków i nacechowanego 
szacunkiem do zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego, duchowny ewangelicki na
pisał: Chociaż wielu chrześcijan — szczególnie na Zachodzie — odnosi się sceptycznie do 
ekumenicznych działań Kościoła Rzymskokatolickiego, akcentując przede wszystkim po
sunięcia papieskie utrudniające proces zbliżenia z chrześcijanami innych wyznań (np. 
ogłoszenie Roku Maryjnego, usztywnienie postaw hierarchii katolickiej w stosunkach 
międzykościelnych w krajach, które odwiedzał papież, np. Szwajcaria i Holandia), my w 
Polsce ufamy, że warszawskie spotkanie ekumeniczne, choć stanowiło zjawisko margina
lne podczas wizyty papieskiej, stanie się wydarzeniem, którego dobre następstwa odczu
jemy we współpracy ekumenicznej w naszym kraju.

W tym samym numerze „Jednoty” zwraca uwagę niewielki tekst pióra Witolda Ben
dera, prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pt. „Strzelin — symbol 
ekumenii jutra?” . Jest to sprawozdanie z uroczystości poświęcenia kościoła w dniu 17 
czerwca 1987 r., jaka odbyła się we wspomnianej w tytule miejscowości, położonej na Do
lnym Śląsku. Świątynia tamtejsza stanowiąca własność Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego została przezeń przekazana nieodpłatnie parafii katolickiej. Obecnie, odnowiony 
przez katolików dom Boży, użytkują wspólnie wierni obu wyznań — katolicy i reformo
wani Jego konsekracji dokonał kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, przy 
udziale przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i biskupa Zdzisława 
Trandy. Autor relacji, prezes W. Bender, wyraża nadzieję, że świątynię strzelińską czeka 
ekumeniczna przyszłość. Rzeczywiście, przykład Strzelina uczy jak w praktyce można re
alizować ekumenizm na co dzień w duchu braterskiej solidarności i zrozumienia dla po
trzeb innych braci w wierze.

Redakcja „Ateneum Kapłańskiego” (nr 470, zeszyt 1) przygotowała kolejny niezwy
kle interesujący zeszyt monograficzny, poświęcony tym razem znakowi najdroższemu 
sercom wszystkich chrześcijan — krzyżowi. Założeniem redaktorów było ukazanie teolo
gii krzyża i jego obecności nie tylko w życiu katolików, ale także prawosławnych i prote
stantów. Udało się to spełnić jedynie częściowo, gdyż jeśli idzie o krzyż w prawosławiu, to 
artykuł ks. Henryka Porwoła, teologa rzymskokatolickiego, koncentruje się na myśli
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staurologicznej Sergiusza Bułgakowa, zaś artykuł ks. prof. Witolda Benedy kto wieża, me
todysty, nt. misterium crucis w protestantyzmie ogranicza się w zasadzie do nauki o krzy
żu Marcina Lutra. Jest to jednak chyba trochę za mało dla osób interesujących się teolo
gią. W tym miejscu — mała dygresja. Jakże niewiele u nas wydaje się prac teologicznych, 
w których aksjomaty wiary i najważniejsze pojęcia naświetlane byłyby z różnych pozycji. 
Wydane przez KU L w 1982 r. dzieło „Jezus Chrystus” , gdzie zaprezentowana została 
chrystologia katolicka, prawosławna i protestancka, jest jednym z nielicznych wyjątków. 
Jak tu więc mówić o wzajemnym oddziaływaniu, uczeniu sią od siebie. Uprawianie teolo
gii w ramach jednego tylko wyznania prowadzi do zawężenia horyzontów, do jakiegoś 
„skarlenia” naukowego i jest już dzisiaj w  zasadzie anachronizmem.

Wracając zaś do wspomnianego numeru „Ateneum Kapłańskiego” , to wydaje się, że 
ze względu na ważność problematyki, wypadałoby podać wszystkie zawarte w nim arty
kuły. Oto one: „Od teologii cierpienia do teologii krzyża” (o. Maurycy Kazimierz Sulej 
OFMConv.) „Krzyż w misterium paschalnym Chrystusa. Ku staurologii paschalnoescha- 
tologicznej” (o. Wacław Hryniewicz OMI), „Mysterium crucis w prawosławiu. Ze stauro
logicznej refleksji Sergiusza Bułgakowa (1871— 1944)” (ks. Henryk Porwoł), „Crux spes 
unica. Mysterium crucis w protestantyzmie” (ks. Witold Benedyktowicz), „Krzyż zna
kiem rozpoznawczym i symbolem chrześcijańskiego życia” (o. Jacek Salij OP), „Symboli
ka krzyża w odnowionej liturgii sakramentów” (ks. Krzysztof Konecki), „Kult krzyża i 
jego teologiczna wymowa” (o. Jerzy Józef Kopeć OP), „Krzyż w kulturze polskiej” (Hen
ryk Gapski).

W „Tygodniku Powszechnym” (nr 34 z 23 V II I1987) mamy relację z obrad katolicko- 
-prawosławnych w Cassano delle Murge k. Bari (Włochy) pióra uczestniczącego w nich o 
prof. Wacława Hryniewicza. Jak wiadomo, z powodu zaistniałych trudności, ubiegłorocz
na sesja nie osiągnęła zamierzonych celów. Tegoroczne spotkanie, jak pisze o. Hrynie
wicz, nie miało tak dramatycznego przebiegu jak poprzednie, aczkolwiek nie było łatwe. 
Owocem obrad był przygotowywany w ciągu ostatnich lat dokument pt. „Wiara, sakra
menty i jedność Kościoła” (jego tekst publikujemy w tym numerze „SiDE” ). Nie stało 
czasu, aby przedyskutować gotowy projekt innego dokumentu pt. „Sakrament święceń w 
sakramentalnej strukturze Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesji apostols
kiej dla uświęcenia i jedności ludu Bożego” . Nastąpi to w czerwcu 1988 r. na kolejnej sesji 
plenarnej w Uasi Valamo (Finlandia).

O. Hryniewicz pisze dokładnie o trudnościach teologicznych i pozateologicznych (np. 
oskarżenie o prózelityzm i uniatyzm), jakie jawią się w trakcie dialogu katolicko-prawo- 
sławnego. Ciąży na\nim także taktyka kościelna przejawiająca się nadmierną ostrożnoś
cią, pretekstami, niedomówieniami i wyczekiwaniem. Być może, twierdzi o. Hryniewicz, 
u jej podłoża kryje się \ęk przed uznaniem istotnej tożsamości w wierze i w sakramental
nym życiu obydwu Kościołów. Kto określa swoją własną tożsamość wyznaniową w opo
zycji do drugiego, ten stale wahać się będzie z uznaniem jego pełnej tożsamości chrześci
jańskiej.

Dialog utrudniają również, jak to określił metropolita Stylianos (Harkianakis), 
współprzewodniczący Komisji Mieszanej, niepotrzebne gesty wzajemnej uprzejmości. Jak 
się okazuje takim gestem jest np. dla prawosławnych pocałunek pokoju przekazywany 
podczas liturgii. Zdaniem metropolity Stylianosa wymienienie pocałunku pokoju pomię
dzy prawosławnymi a katolikami jest nie tylko głęboką niekonsekwencją teologiczną, ale 
również prowokacją dla wszystkich przeciwników dialogu, którzy widzą w tym tendencję 
zmierzającą do przedwczesnej interkomunii. Dlatego też, twierdzi o. Hryniewicz, dialog 
wymaga nowych postaw, odejścia od starych przyzwyczajeń i uczenia się prawdziwie 
ekumenicznego sposobu bycia chrześcijaninem dzisiaj. Trzeba zmniejszać listę wzajem
nych zastrzeżeń i żalów, rozpatrzyć je z bezinteresownością tam, gdzie one są wypowia
dane.

W zakończeniu swego artykułu teolog katolicki podzielił się refleksjami na temat 
istoty dialogu, który jest Bożym darem i błogosławieństwem. Liczy się nade wszystko fakt
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—  podkreślił o. Hryniewicz — że obydwa Kościoły prowadzące z sobą dialog uczą się two
rzyć nowy klimat zaufania i braterstwa. Nie jest to zadanie łatwe dla żadnej ze stron. Dia
log nie polega jedynie na mnożeniu uzgodnionych dokumentów. W rzeczywistości doku
menty są czymś drugorzędnym. Są narzędziem i świadectwem przebytej wspólnie drogi 
(...) Trzeba pozostać otwartym na to, co dialog niesie z sobą najlepszego: umieć zapomnieć 
o tym, co wymaga zapomnienia: uczyć się pokory i odwagi do podejmowania dalszych 
kroków. W tym wszystkim dialog okazuje się dziełem błogosławionym.

Jak wygląda w praktyce współżycie katolików i prawosławnych w Polsce pisze Ma
rek J. Karp w swoim reportażu pt. „Między Biebrzą a Narwią” zamieszczonym w miesię
czniku „Res Publica” (nr 2, 1987). Nie jest to obraz zbyt budujący. Rekonesans po Biało- 
stocczyźnie dostarczył autorowi szeregu ciekawych spostrzeżeń, z tym jednak, że w jego 
reportażu więcej jest przykładów postaw nieekumenicznych, niż pozytywnych. Marek J. 
Karp napisał m.in.: Pytałem o szanse ekumenizmu. Kapłani obu wyznań (tzn. prawosław
ni i katolicy —  przyp. AG) oceniali je dość sceptycznie. Prawosławni, niekiedy expressis 
verbis, określali go jako kolejną dziejową pułapkę, nowoczesną formę polskiego duszo- 
lapstwa. Katolicy sądzili, że zabiegi te są dużo przedwczesne. Dopiero dorastające poko
lenie może okazać się mniej nieufne.

Solą w oku w kontaktach między katolikami i prawosławnymi są odwieczne proble
my: unia, małżeństwa mieszane i różnice narodowościowe. Pisząc o pierwszym z wymie
nionych zagadnień autor zilustrował je z następującą sceną. Podczas kazania na nabo
żeństwie ekumenicznym w cerkwi prawosławnej pewien kapłan katolicki, łączył w swym 
wystąpieniu ekumenizm z tradycjami unii florenckiej i brzeskiej. Nie zdawał sobie spra
wy z negatywnych emocji, jakie te fakty wywołują u prawosławnych słuchaczy. Ich dusz
pasterz musiał jakoś na to zareagować i powiedział na zakończenie uroczystości: Wszyst
kie pszczoły są takie same, ale każda wraca do własnego ula. Pachnąca miodem alegoria, 
napisał M. Karp, przywróciła dobry nastrój prawosławnym parafianom i dzięki temu 
prowincjalne nabożeństwo ekumeniczne nie stało się początkiem kolejnego zgrzytu. 
Ekumenizm  — podkreślił autor — nie jest kontynuacją programów unijnych. Różnica 
między nim i jest taka jaka między wolnością a autonomią! Jedność w języku ekumenicz
nym nie oznacza instytucjonalnego zjednoczenia.

Konkluzja autora odnośnie stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na 
Białostocczyźnie jest następująca: Trzeba, by na tę ziemię wrócił wzajemny szacunek, na
turalna tolerancja, i szczera życzliwość. Ekumenizm jest jedną z szans tych ludzi! Jednak 
jakże jeszcze odległą. Do ekumenizmu tak tu daleko jak prawosławnym do Częstochowy, 
a katolikom do Grabarki.

W baptystycznym „Słowie Prawdy” (nr 7—8, 1987) kolejny artykuł o ruchach odno
wy w Kościele Rzymskokatolickim (kilka lat temu miesięcznik ten opublikował tekst o 
neokatechumenacie). Tym razem zajęto się ruchem charyzmatycznym. Autor ks. Krzysz
tof Bednarczyk, pisząc o przebudzeniu charyzmatycznym w Kościele Rzymskokatolickim 
podkreślił, że dla baptystów osobliwością tego ruchu jest skojarzenie typowo ewangelicz
nego umiłowania Pisma Świętego, docenienie wagi przyjęcia Jezusa do serca i nowego 
narodzenia z tradycyjnymi formami pobożności katolickiej.

Myślę, iż każdy uczestnik tego ruchu mógłby wytknąć autorowi pewne uproszczenia, 
jednakże nie powinien mieć zastrzeżeń co do jego intencji — całość została napisana w 
życzliwym, pozytywnym tonie. Niepokój budzi natomiast podana przez K. Bednarczyka, 
niejako na marginesie, informacja, że przed kilku laty, po żywych kontaktach że zborem 
zielonoświątkowym w Krakowie, przyłączyła się do tegoż zboru znaczna grupa studen
tów z duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez księży dominikanów. Nie od 
dziś wiadomo, że wielu zielonoświątkowców uprawia nachalny prozelityzm. Kłóci się to 
rażąco z duchem ekumenizmu. Tyle razy podkreślano, że nawracać należy się przede 
wszystkim do Chrystusa, w ramach własnego wyznania. Nie dla wszystkich jest to jednak 
oczywiste.

Odbywający się w Rzymie synod biskupów poświęcony laikatowi zainspirował red.
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Teresę Dobrzyńską-Mordes ze „Słowa Powszechnego” do przeprowadzenia sondy wśród 
przedstawicieli Kościołów niekatolickich na temat roli i zadań świeckich w tychże Koś
ciołach. Odpowiedzi udzielili: ks. Bogdan Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go, ks. Adam Kleszczyński z Kościoła Metody stycznego, arcybiskup Bazyli, prawosławny 
metropolita Warszawy i całej Polski oraz senior ruchu ekumenicznego w  Polsce, ks. Alek
sander Kircun z Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Nie sposób streścić wszyst
kich wypowiedzi, które prowadzą do jednego, generalnego wniosku: rola świeckich w  in
nych Kościołach jest niewspółmiernie większa niż w Kościele Rzymskokatolickim, 
mimo iż tutaj, po Soborze Watykańskim II dokonały się w tej dziedzinie duże zmiany. 
W niektórych Kościołach, jak np. Ewangelicko-Reformowanym czy Baptystycznym nie 
ma w zasadzie podziału na kler i laików. Zakres zadań ludzi świeckich jest tam znacznie 
szerszy niż w Kościele Rzymskokatolickim — np. u ewangelików reformowanych czy u 
metodystów świeccy mogą spełniać niektóre funkcje duszpasterskie (świeccy kaznodzieje 
zboru), podczas gdy w Kościele katolickim nie udaje się nawet wprowadzić funkcji dia
konatu stałego. Krótko mówiąc — Kościoły mniejszościowe mogą być przykładem dla 
największego Kościoła w Polsce, jak można pożytecznie i umiejętnie wykorzystać ludzi 
świeckich w Kościele, tak, aby czuli się oni podmiotem a nie przedmiotem w swojej wspó
lnocie wyznaniowej.

C z a s o p i s m a  w y k o r z y s t a n e :

łf Ateneum Kapłańskie” — dwumiesięcznik teologiczny wydawany przez Wyższe Se
minarium Duchowne we Włocławku;

„Biuletyn Ekumeniczny” — kwartalnik wydawany przez Komisję Episkopatu ds. 
Ekumenizmu;

„Jednota” — miesięcznik religijno-społeczny wydawany przez konsystoiz Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego;

,yRes Publica” —  miesięcznik społeczno-polityczny;
„Słowo Powszechne” — dziennik Stowarzyszenia PAX;
„Słowo Prawdy” — miesięcznik wydawany przez Polski Kościół Chrześcijan Bapty

stów.

Oprać.: Antoni Grześkowiak
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RECENZJE

KRÜGER HANFRIED: Katechizm ekumeniczny, Krótkie 
wprowadzenie w istotę, rozwój i działalność ruchu ekumeni
cznego. Przekład i opracowanie polskie Karol Karski. War
szawa: Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” 1987, 120 s., 
5000 egz., cena 250 zł.

Wszystko, co każdy chrześcijanin o ekumenizmie wiedzieć powinien — te słowa mogły
by być chyba najkrótszym komentarzem do piątej z kolei pozycji wydanej w serii „Bibliote
ka Ekumeniczna” . Duchowny luterański, ks. nadradca Hanfried Krüger, jeden z najznamie
nitszych ekumenistów w RFN (był m.in. przez szereg lat przewodniczącym Centrali Ekume
nicznej we Frankfurcie n. Menem i redaktorem naczelnym kwartalnika „Ökumenische 
Rundschau”) wpadł przed laty na znakomity pomysł, aby w formie typowej dla katechizmu, 
tzn. pytań i odpowiedzi, wydać książkę, która przyczyniłaby się do upowszechnienia w sze
rokich kręgach chrześcijańskich podstawowej wiedzy o ruchu ekumenicznym. O powodze
niu tego przedsięwzięcia świadczy fakt ośmiokrotnego wydania „Katechizmu” w RFN.

Ukazanie się tej pozycji w Niemczech Zachodnich nie uszło uwagi w Polsce. „Katechizm” , 
przetłumaczony przez dr. Karola Karskiego i uzupełniony przezeń o rozdział „Ruch ekumenicz
ny w Polsce”, został opublikowany w specjalnym zeszycie „Jednoty” (nr 7/8,1978).

O ponownej edycji, tym razem w serii „Biblioteka Ekumeniczna” , zadecydowało kilka 
względów. Przede wszystkim to, iż wspomniany numer „Jednoty” trafił do wąskiego kręgu 
czytelników (głównie do społeczności ewangelickiej) nie zaspokoiwszy istniejących u nas po
trzeb na publikacje popularyzujące problematykę ekumeniczną. Ponieważ od czasu tamtego 
wydania upłynęło bez mała dziesięciolecie i w okresie tym miało miejsce wiele znaczących dla 
ekumenii wydarzeń na świecie i w Polsce, obaj autorzy dokonali koniecznych uzupełnień.

„Katechizm ekumeniczny” ułożony przez ks. H. Krüger a składa się z trzech części. 
W pierwszej pytania i odpowiedzi koncentrują się na istocie i dziejach ruchu ekumenicz
nego, w następnej mowa jest o strukturze i działalności Światowej Rady Kościołów, zaś w 
trzeciej części zawarte są praktyczne wskazówki, w jaki sposób Kościoły i pojedynczy 
chrześcijanie winni angażować się w apostolstwo jedności. Wartościowym uzupełnieniem 
jest wybór dokumentów (prezentowanych na ogół we fragmentach) ogłoszonych przez 
ŚRK, lista Kościołów członkowskich oraz Kościołów i rad stowarzyszonych ŚRK.

W aneksie, oprócz opracowania K. Karskiego pt. „Ruch ekumeniczny w Polsce” , 
znajduje się szereg praktycznych informacji, takich jak: adresy organizacji ekumenicz
nych i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, wykaz ważniejszych pu
blikacji ekumenicznych w języku polskim oraz tablica chronologiczna uwzględniająca 
ważniejsze wydarzenia ekumeniczne o zasięgu krajowym i światowym.

Ta niewielka objętościowo książeczka jest czymś w rodzaju „ekumenicznego abeca
dła” i nie wymaga od czytelnika specjalnego przygotowania. Jeśli słowo „ekumenizm” nie 
ma pozostać li tylko czczym frazesem, to tego rodzaju pozycje, pomocne w kształtowa
niu świadomości i postawy ekumenicznej ludzi wierzących, trzeba rozpowszechniać w 
parafiach i zborach wszystkich wyznań.

Antoni Grześkowiak
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PRZEKOP EDMUND, Ks.: Rzym — Konstantynopol. Na dro
gach podziału i pojednania. Olsztyn:, Warmińskie Wydawnic
two Diecezjalne, 1987, 163 s.

Nakładem jednej z lokalnych rzymskokatolickich oficyn wydawniczych, nie znanej 
dotychczas szerzej z publikacji o tematyce ekumenicznej, ukazała się cenna i ciekawa 
praca z tej właśnie dziedziny. Jej autor, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego Katolic
kich Kościołów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, postawił sobie za 
zadanie ukazanie przyczyn i przebiegu wzajemnego oddalenia się od siebie bliskich sobie 
genetycznie i doktrynalnie Kościołów siostrzanych — Zachodniego i Wschodniego oraz 
pojawiających się niemal równolegle z rozłamami prób przywracania utraconej jedności. 
Oba użyte w tytule wyrazy (podział i pojednanie) wchodzą też w skład tytułów dwóch 
części, z jakich składa się książka: „Na drogach podziału” i „W  kierunku pojednania” . 
Opracowanie ma więc wyraźnie jakby dwubiegunowy charakter — najpierw opisuje oko
liczności, w jakich mimo podobnej w gruncie rzeczy podstawy dogmatycznej obu Kościo
łów właściwie od samego początku ich rozwój przebiegał odmiennie, a następnie przed
stawia rozliczne próby podejmowane przez obie strony (choć głównie przez Zachód, ale o 
tym za chwilę), a mające na celu doprowadzenie do jedności.

Od razu trzeba stwierdzić, że ks. Przekop niezwykle sumiennie i rzetelnie, z maksy
malnym poczuciem obiektywizmu omawia poszczególne wydarzenia, nie wahając się 
spojrzeć krytycznie na różne, dawne antyjednościowe posunięcia własnego Kościoła (rzym
skokatolickiego), choć jednocześnie stara się wczuć w intencje osób, które w owym cza
sie takie decyzje podejmowały, po obu zresztą stronach. Nie unika przy tym poruszania 
tematów drażliwych, czy — z dzisiejszego punktu widzenia — nawet śmiesznych (np. 
sprawa obrazoburstwa i jej wpływ na stosunki Bizancjum z Kościołem Zachodnim, spory 
nazewnicze m.in. o używanie określenia patriarcha ekumeniczny itp.). Nie znaczy to 
oczywiście, że są one mniej ważne dla lepszego zrozumienia i wyjaśnienia istoty wzajem
nych sporów i oskarżeń, przeciwnie — omawiając je autor tym bardziej chce ukazać tra
gedię podziałów utrzymujących się zresztą do dziś. W zwięzłej formie przedstawiono ta
kie zagadnienia jak spory o Filioque (na marginesie: dlaczego zarówno w tej, jak i w in
nych książkach na ten temat słowo to pisze się często małą literą? Chodzi wszak o drugą 
Osobę Trójcy Świętej — Syna, pisanego po łacinie dużą literą: ...qui ex Patre Filioque 
procedit...) czy okoliczności misji kardynała Humberta z Moyenmoutier, bezpośredniego 
„sprawcy” utrzymującego się do dziś podziału między Rzymem a Konstantynopolem. Au
tor obala przy okazji rozpowszechniony tu i ówdzie pogląd, jakoby poselstwo kardynała z 
chwilą jego przybycia do stolicy Bizancjum wygasło w związku ze śmiercią papieża Leo
na IX  (19.IV. 1054 r.), który wysłał ową misję. Otóż zdaniem autora — znawcy prawa ka
nonicznego — urząd (...) legatów oraz ich władza nie wygasa wskutek wakansu Stolicy 
Apostolskiej, chyba że co innego zaznaczono w piśmie papieskim. Takiego jednak zastrze
żenia odnośnie do Humberta dokumenty nie potwierdzają, (str. 48). Stwierdzenie to nie 
zmienia zresztą w niczym stopnia odpowiedzialności strony zachodniej za doprowadzenie 
do podziału, owszem — jeszcze je zwiększa. Świadczy to dobrze o obiektywizmie autora.

Z ekumenicznego punktu widzenia najciekawsza jest oczywiście część druga, uka
zująca wysiłki zmierzające do przywrócenia pełnej jedności między obu Kościołami. Wy
mieniono tu takie posunięcia, jak działalność papieży Innocentego IV (1243— 54), Alek
sandra IV (1254— 61), Urbana IV (1261— 64) i Klemensa IV (1265— 68), unie postanowione 
na Soborach — Lyońskim II (1274) i Florenckim (1439), a następnie utworzenie Kongre
gacji Rozkrzewiania Wiary (1622) i wypracowane przez nią unie niektórych wschodnich 
obrządków chrześcijańskich ze Stolicą Apostolską. Kolejnym ważnym etapem na tym 
polu było utworzenie odrębnej Kongregacji dla Kościoła Wschodniego (od 1967 Kongre
gacja Kościołów Wschodnich) oraz obrady Soboru Watykańskiego II (1962—65). Czytając 
tę część pracy nie sposób oprzeć się uczuciom zawodu, a nawet oburzenia i żalu, że naj-
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częściej z powodu czyichś ambicji (zwykle wygórowanych), stawiania sobie celów czysto 
świeckich i doczesnych, a także rozmaitych niezręczności i zwykłych nieporozumień sło
wnych najpierw doprowadzono do rozłamów, a następnie zaprzepaszczono wiele okazji 
sprzyjających ich usunięciu i przywróceniu jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu. Do
brze, że przynajmniej dzisiaj obie strony dojrzały do lepszego zrozumienia tych spraw i że 
ponownie podjęto dialog w tym kierunku, i to na zupełnie nowych zasadach, rokujących 
lepsze nadzieje na trwałość tych wysiłków.

Książka ks. Przekopa może w niemałym stopniu przyczynić się do pełniejszego poz
nania przyczyn podziałów i do lepszego współdziałania na rzecz jedności. Wartość jej pod
nosi niezwykle bogata bibliografia i obfitość przypisów, wyjaśniających często trudniej
sze zagadnienia. W sumie gorąco zachęcamy do uważnego jej przestudiowania.

Krzysztof Gołębiowski

SOŁOWJOW SERGIUSZ M.: Życie i ewolucja twórcza Wło
dzimierza Sołowjowa, Poznań: Wydawnictwo „W  drodze” 
1986, 396 s., 10 tys. egz.

Twórczość Włodzimierza Sołowjowa, filozofa, mistyka, poety, wzbudza duże zainte
resowanie. Niniejsza biografia została napisana przez jego bratanka i odnaleziona po la
tach w archiwach watykańskiej Komisji „Pro Russia” . Włodzimierz Sołowjow należał do 
czołowych postaci odrodzenia prawosławnej myśli religijnej w Rosji. Wywarł wpływ na 
twórczość Fiodora Dostojewskiego, a'do jego sofiologii (nauki o mądrości Bożej) nawią
zywali o. Sergiusz Bułgakow oraz o. Paweł Floreński, a więc najwięksi myśliciele prawo
sławia. Sołowjow należy niewątpliwie do prekursorów ekumenicznego pojednania rosyj
skiego prawosławia z katolicyzmem. Sporna pozostaje kwestia, czy filozof istotnie prze
szedł na katolicyzm. Pozostaje faktem, iż jeden raz w życiu przyjął Komunię św. z rąk ka
płana greko-katolickiego. Niektórzy widzą w tym nie akt konwersji, ale raczej praktykę 
interkomunii, poprzez którą wyrażał tęsknotę za jednością Kościoła Chrystusowego. Na
wiązał kontakty z chorwackim biskupem Strossmayerem. Przyjaźń ta przetrwała wiele 
lat. Warto tu zwrócić uwagę na jego twórczość poetycką. Był jednym z ciekawszych poe
tów mistycznych. W życiu przeżył Sołowjow wiele rozczarowań. Możliwość zjednoczenia 
Kościołów okazała się łatwa tylko z pozoru. Pozostał niezrozumiany zarówno w Rosji jak 
i na Zachodzie, gdzie drukował swoje pisma w języku francuskim. Jego pesymizm wyraził 
się w ostatniej pracy „Opowieść o Antychryście” w której chrześcijanie jednają się dopie
ro przy końcu świata. Po śmierci Sołowjowa jednak jego idee zaczynają podbijać umysły 
zarówno w jego ojczyźnie jak i Europie (s. 392). Mówiono o nim jako o geniuszu. I takim 
był na pewno w rosyjskiej myśli religijnej. Jak stwierdza w przedmowie do polskiego wy
dania o. Aleksander Hauke-Ligowski OP, warto ukazać tę postać jednego z ważniejszych 
współtwórców europejskiej kultury, którego myśl jest do dnia dzisiejszego żywa (s. 17). 
Dobrze byłoby, aby wydawnictwo „W drodze” zdecydowało się na wydanie ważniejszych 
pism W. Sołowiowa, w tym także jego poezji.

T a d e u sz  W y s z o m ir s k i
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BUBER MARTIN: Opowieści ćhasydów. Tłumaczył. Paweł 
Hertz. Poznań: Wydawnictwo „W  drodze” , 1986, 303 s., 
30.000 egz.

Chasydyzm pozostaje nadal żywym kierunkiem pietystycznym w judaizmie. Zrodził 
się na ziemiach polskich, a jego pierwszym prorokiem był Baal Szem Town (Pan dobrego 
imienia). Był to ruch o charakterze kwietystycznym pozwalający na przeciwstawienie 
oficjalnemu judaizmowi pobożności ekstatycznej, charyzmatycznej. Nic dziwnego, że 
przedstawiciele rabinackiej ortodoksji patrzyli na ćhasydów z pewną dozą braku zaufa
nia. Ruch ten cieszył się wielką popularnością w środowisku Żydów z polskich kresów 
stając się nieodłącznym elementem folkloru tych ziem. Później utracił swoją pierwotną 
świeżość, aby przerodzić się w kult cadyków. Wśród ćhasydów bardzo popularne były 
krótkie metaforyczne przypowieści nawiązujące w formie do tradycyjnej żydowskiej hag- 
gady i midraszu. Chasydzi, chociaż zamieszkiwali nasze ziemie, stanowili świat pozosta
jący w izolacji. Dzisiaj, kiedy świat ten zaginął, powracają do nas po raz wtóry w książce 
Martina Bubera zasłużonego badacza chasidim. W jego wstępie (s. 15— 80) znajdziemy 
zarys całej wczesnej historii chasydyzmu. Wydawnictwo słusznie dodało także szkic 
„Trudności i perspektywy dialogu chrześcijan z żydami” pióra o. Jacka Salija. W ten spo
sób książka „Opowieści ćhasydów” istotnie może przyczynić się do pogłębienia dialogu 
między światem myśli chrześcijańskiej a judaistycznej. Ze względu na wspólne korzenie 
zawarte w Torze chrześcijaństwo zawsze bardzo wiele traciło, kiedy chciało odciąć się od 
dziedzictwa Izraela, którego najbardziej dojrzałym owocem duchowym jest właśnie cha
sydyzm.

Tadeusz Wyszomirski

Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nau
czają o Eucharystii. Seria: „Ojcowie żyw i” t. VII. Wybór i 
opracowanie: ks. Marek Starowieyski. Kraków: Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak 1987, 478 s., 20 000 egz.

Teologia musi karmić się ze źródeł patrystycznych, dlatego tak cenna jest seria: „Oj
cowie żyw i” wydawana z inicjatywy ks. Marka Starowieyskiego. Niniejszy tom zawiera 
teksty o Eucharystii, których autorami są: Jan Chryzostom, Ambroży, Augustyn, Cyryl 
Aleksandryjski i inni. Znalazły się w nim także poematy Cyryllonasa i Efrema Syryjczy
ka, modlitwy eucharystyczne z różnych obrządków i komentarze do mszy św. Zebrano tu
taj wiele tekstów pięknych, głębokich, zapadających w pamięć. Teksty wprowadzające 
napisali: ks. Marek Starowieyski (Eucharystia pierwszych chrześcijan), ks. Jan Miazek 
(Msza św. pierwszych chrześcijan) oraz ks. Andrzej Luft (Kościoły pierwszych chrześci
jan).

T a d e u sz  W y s z o m ir s k i
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