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DO CZYTELNIKÓW

Kolejny numer, który oddajemy do rąk naszych Czytelników, jest tematycznie dosyć 
urozmaicony.

Otwiera go ważny i interesujący tekst prof. Konrada Raisera o dyskutowanych w la
tach siedemdziesiątych modelach jedności kościelnej. Alitor, wieloletni zastępca sekreta
rza generalnego Światowej Rady Kościołów, a od 1983 r. profesor teologii ekumenicznej 
na Uniwersytecie w Bochum (RFN), jest szczególnie powołany do tego, aby z tej przed kil
kunastu laty toczonej debaty wyciągać wnioski na dzień dzisiejszy. Uważa on, że najważ
niejsze zaproponowane wówczas modele jedności — unia organiczna, wspólnota koncy- 
liama, jedność w pojednanej różnorodności, wspólnota eklezjalna — cechuje pewna „uło
mność”, która m.in. polega na tym, iż wszystkie te modele wychodzą od instytucjonalnego 
status quo. Ze swej strony prof. Raiser proponuje wzięcie za punkt wyjścia na drodze do 
pełnej wspólnoty eklezjologię baptyzmalną. Zwraca uwagę, że mimo licznych konfliktów 
i rozłamów, prawie wszystkie Kościoły zachowały na przestrzeni wieków więź chrztu. 
Stwierdza on dosłownie: Poprzez więź chrztu Kościoły, na dolę i niedolę, są ze sobą bar
dzo ściśle związane, jak członkowie jednej rodziny lub jednego ludu. Dar wspólnoty 
przyjmowany przez akt chrztu przynagla nas, abyśmy tę więź, jaka zachodzi między 
ochrzczonymi członkami Chrystusowego Ciała, wyrażali w sposób widzialny. Z  jedności 
chrztu wynika jednakowy status wszystkich członków ludu Bożego przed obliczem Boga.

W przeszłości prezentowaliśmy już na naszych łamach wspólnoty Kościołów prawo
sławnych (1983 nr 4), baptystycznych (tamże), metodystycznych (1984 nr 4) i starokato
lickich (1985 nr 3—4). Kontynuując ten cykl publikujemy obecnie obszerny materiał po
święcony światowej wspólnocie Kościołów luterańskich. Z wywodów autora, zamieszczo
nych w części pierwszej pt. „Luter a Kościoły luterańskie”, na szczególne podkreślenie 
zasługują następujące stwierdzenia: ... luteranizm jest jedynym znaczącym wyznaniem 
chrześcijańskim wyprowadzającym swoją nazwę od nazwiska Reformatora (...) nazwisko 
Lutra wkomponowane jest w oficjalną nazwę co najmniej kilkudziesięciu Kościołów. 
W rzeczywistości między istnieniem tych Kościołów a zasadniczą intencją Lutra i grona 
jego najbliższych współpracowników występuje znacząca sprzeczność. Luter i jego 
współpracownicy nigdy nie występowali z  roszczeniem tworzenia nowej wspólnoty koś
cielnej. Wszędzie, gdzie takie podejrzenie lub nieporozumienie się pojawiało, występowa
li oni bardzo zdecydowanie przeciw niemu. Nigdy nie reprezentowali też poglądu, że Koś
ciół Jezusa Chrystusa przestał istnieć pod panowaniem papiestwa. Okoliczności history
czne sprawiły, że wyłoniły się odrębne Kościoły luterańskie. Część druga artykułu zajmu
je się ich rozmieszczeniem w świecie. Autor wyszczególnia cztery typy Kościołów lute
rańskich, podaje najnowsze dane statystyczne, po czym charakteryzuje luteranizm w po
szczególnych częściach świata. W części trzeciej omówiona została istota, struktura i do
tychczasowa droga Światowej Federacji Luterańskiej, która na początku 1988 r. zrzesza
ła 103 Kościoły członkowskie z 55 milionami wiernych. W części czwartej — i ostatniej — 
ukazany został generalny stosunek luteranizmu do współczesnych dążeń ekumenicznych. 
Przedstawione zostały także dialogi dwustronne, które wspólnota Kościołów luterańs
kich prowadzi z różnymi tradycjami chrześcijańskimi.

W trzecim z publikowanych w tym numerze artykułów podjęta została próba wyka
zania, w jakim stopniu ekumeniczne przesłanie Soboru Watykańskiego II zostało podjęte



i zrealizowane przez laikat Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Autor omawia naj
pierw działalność kilku najbardziej zasłużonych dla apostolstwa jedności osób, związa
nych zwłaszcza z Klubami Inteligencji Katolickiej. Z rozważań jego wynika, że laikat 
swoją działalnością wyprzedzał niejednokrotnie hierarchię i duchowieństwo. Szczególnie 
duże zasługi dla upowszechnienia idei jedności położyli świeccy publicyści katoliccy 
związani z ruchem „Znak”, Stowarzyszeniem PAX i Chrześcijańskim Stowarzyszeniem 
Społecznym. Z drugiej jednak strony udział laikatu polskiego w pracach ekumenicznych, 
w stosunku do istniejących potrzeb i możliwości, był i jest niedostateczny, choć ostatnio 
można tutaj zauważyć wyraźny postęp. Jako przyczyny tego stanu rzeczy autor wylicza: 
brak zainteresowania ekumenią ogółu katolików z powodu dysproporcji wyznaniowych 
w kraju, za mało zachęty do ekumenicznego czynu ze strony hierarchii i duchowieństwa, 
bojaźliwość i mała aktywność laikatu we wszystkich na ogół dziedzinach życia kościelne
go. Mimo to, zdaniem autora, nastąpiły wyraźne przemiany w mentalności i postawie ka
tolików w stosunku do innych chrześcijan: przejście od wrogości i nieufności do życzli
wości, a gdzieniegdzie nawet do nawiązania współpracy. W ostatniej części autor wska
zuje na niewykorzystane przez laikat możliwości w sferze działalności ekumenicznej. 
Chodzi tu zwłaszcza o organizowane masowo w całej Polsce Tygodnie Kultury Chrześci
jańskiej, w których nie zaznaczył się, jak dotąd, udział chrześcijan innych wyznań.

W dziale „Sprawozdania i dokumenty” na szczególną uwagę zasługuje tekst Raportu 
Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Metody stycznej, za
mykający czwartą już ruiylę dialogu katolicko-metodystycznego na płaszczyźnie świato
wej. Publikujemy też komentarz do tego dokumentu pióra wybitnego ekumenisty kana
dyjskiego — o. Jean M.R. Tillarda. Dalej, zamieszczamy komunikat z rozmów teologicz
nych między przedstawicielami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Rzym
skokatolickiego. Z licznych podróży, podjętych w 1987 r. przez honorowego zwierzchnika 
prawosławia, ekumenicznego patriarchę Konstantynopola Dimitriosa I, dokumentujemy 
jego wizyty w Polsce, w Watykanie i w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie.

Z wydarzeń ekumenicznych w naszym kraju informujemy obszernie o konsultacji 
Światowej Rady Kościołów dla Kościołów członkowskich w europejskich krajach socjali
stycznych, poświęconej sprawom misji i ewangelizacji. Odbyła się ona na przełomie sier- 
pnia i września 1987 r. w Wyknie k. Nidzicy na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Zamieszczamy też „Słowo Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu na Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan” oraz sprawozdanie z przebiegu Tygodnia Modlitwy w 
Warszawie. W następnym numerze poinformujemy o obchodach Tygodnia w innych re
gionach naszego kraju.

Numer zamykają, jak zwykle, nasze stałe działy: kronika, przegląd prasy, bibliogra
fia i recenzje. Wyjątkowo nie zamieszczamy tym razem sylwetki żadnego ekumenisty.



ARTYKUŁY

KONRAD RAISER

MODELE JEDNOŚCI KOŚCIELNEJ
DEBATA Z LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH 

I WNIOSKI Z NIEJ NA DZIEŃ DZISIEJSZY

Wprowadzenie

Wspólne poszukiwanie jedności Kościoła jest i było racją bytu ru
chu ekumenicznego od samego jego zarania. Gdy jednak idzie o sposób 
rozumienia tego celu, odnotować przychodzi wystąpienie istotnych 
zmian od czasu zainaugurowania przed 75 laty dyskusji na temat wiary 
i ustroju kościelnego. Całkiem świeżo biskup Oliver Tomkins,, sekretarz 
Komisji „Wiary i Ustroju” w pierwszych latach po założeniu Światowej 
Rady Kościołów i następnie w ciągu 15 lat przewodniczący jej Komite
tu Roboczego, pokusił się o odtworzenie historii owych wspólnych po
szukiwań i dążeń do jedności Kościoła. Za punkt wyjścia wziął przy 
tym głęboko zakorzenione w anglikańskiej tradycji zobowiązanie do 
poszukiwania organicznej jedności, prześledził to, co jęło się w tej spra
wie dziać w związku z deklaracją powziętą w 1950 roku w Toronto, za
jął się ważnymi reorientacjami w tej sprawie wynikłymi ze Światowej 
Konferencji w 1952 roku w Lund, oraz podjętymi na Zgromadzeniach 
Ogólnych ŚRK w New-Delhi, Uppsali i Nairobi próbami opisu tego, 
czym ma być jedność, do której dążymy, wreszcie także w nowszych 
czasach toczonymi dyskusjami odnośnie stosunku zachodzącego mię
dzy jednością Kościoła i odnową ludzkości.1

Rozwój poszukiwań, o których traktujemy, był dość często przed
stawiany i dlatego nie ma potrzeby, byśmy wnikali głębiej w szczegóły. 
W centrum wszystkich tych rozważań stoi, dla sposobu myślenia w la
tach 70-tych, charakterystyczne podnoszenie jednego aspektu sprawy: 
tego, że dyskusja koncentruje się: „wokół wyobrażeń o jedności i mode
li pożądanego zjednoczenia” (taki tytuł nosiło studium Komisji „Wiarą 
i Ustrój” rozpoczęte w 1971 r.) Na pierwszy rzut oka można się zdu
mieć, że do dyskusji tej w ogóle doszło po przyjęciu na Zgromadzeniu 
Ogólnym w New Delhi ważnej i starannie opracowanej formuły jed
ności Kościoła1 2. Czyżby miało to znaczyć, że formuła ta nie ujęła w

1 Por. O. Tomkins, Siedemdziesięciopięciolecie Ruchu „Wiara i Ustrój” (1910—1985), 
„SiDE” 1986 nr 2 s. 24-32.

2 Polski przekład zamieszcza: H. Krüger, Katechizm, ekumeniczny, Warszawa 1987 s. 62.
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przekonywający sposób trynitamo-teologicznej bazy do poszukiwania 
jedności, nie wystąpiła z przejrzystym katalogiem kryteriów widzialnej 
jedności, i nade wszystko nie pobudziła była poszczególnych Kościo
łów, by do jedności dążyły? Patrząc z perspektywy czasu istotnie można 
powiedzieć, że mało które z uchwalonych na Zgromadzeniach Ogólnych 
oświadczeń doczekało się wśród Kościołów członkowskich tak szero
kiego i pozytywnego przyjęcia jak ta właśnie formuła. Jakże zatem w 
dziewięć zaledwie lat później dojść mogło do niespodziewanej dyskusji 
o sposobach przedstawiania sobie jedności i modelach zjednoczenia?

Kto wie, czy pierwszej wskazówki do odpowiedzi na to pytanie nie 
można by się było dopatrzeć w samym sformułowaniu tematu naszej 
konsultacji: „Czy eklezjologiczna neutralność w ruchu ekumenicz
nym?”. Oficjalny komentarz do obrazu jedności lansowanego przez 
Zgromadzenie Ogólne w New Delhi odwoływał się wyraźnie do dekla
racji z Toronto dotyczącej istoty ŚRK i jej podejścia do pracy dla jedno
ści. Zgromadzenie Ogólne traktowało podjęty przez siebie opis zew
nętrznej jedności jako próbę posunięcia tego sposobu myślenia o krok 
dalej. Nie jest naszym zamiarem dyktowanie Kościołom wyobrażenia o 
jedności, zalecamy natomiast, by w swych dalszych pracach studyjnych 
jaśniej poczęły wyrażać to, co jest istotne dla naszego wspólnego celu3. 
Jak tego można się domyśleć, delegaci nie zdawali sobie sprawy, że 
oświadczenie to będzie mogło być interpretowane jako wyjście poza 
ramy eklezjologicznej neutralności. Okazuje się, że Zgromadzenie Ogó
lne odwołało się w swych rozważaniach do doświadczeń Kościołów, 
które w określonej sytuacji były w stanie zespolić się w organiczną 
unię. Ale czy tym samym nie ześlizgnęło się ono czasem na pozycję pro
testanckiego denominacjonizmu z chax*akterystycznym dla niego ak
centowaniem łączności lokalnych wspólnot wiernych, słabą zaś percep
cją uniwersalnego wymiaru Kościoła i ciągłości jego trwania na prze
strzeni wieków?

Postawione powyżej pytanie sformułowane zostało przez delega
tów Kościołów prawosławnych w ich votum separatum wobec rezulta
tów pracy sekcji Zgromadzenia Ogólnego zajmującej się sprawą jedno
ści Kościoła. Było to ostatnie z całej serii „zdań odrębnych” założonych 
przez prawosławnych na ekumenicznych konferencjach. Prawosławni 
delegaci potraktowali formułę jedności przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne jako przejaw protestanckiej tendencyjności w podejściu do za
gadnienia ekumenizmu. Głównym pytaniem  — stwierdzili oni — jakie 
chcemy postawić, jest pytanie, dotyczące „denominacjonalizmu”. 
W konsekwencji tego „denominacjonalizmu” chrześcijańską jedność 
rozumie się w sensie porozumienia, względnie pojednania między posz
czególnymi denominacjami (...). W ujęciu prawosławnym natomiast za
sadniczy problem ekumenii to sprawa schizmy (...). Jedność została za
przepaszczona i trzeba ją znów przywrócić. Dla nas prawosławnych 
Kościół Prawosławny jest całkiem po prostu Kościołem, a nie jeszcze 
jednym wyznaniem wśród wielu różnych wyznań ,4 W dalszym ciągu w 
oświadczeniu powyższym pojawia się ważna obserwacja, obserwacja, 
która odtąd stale się będzie wyłaniać w odnośnych deklaracjach strony 
prawosławnej: Z prawosławnego punktu widzenia teraźniejsze ekumenicz

Por W.A. Visser’t, Hooft (red): Neu Delhi 1961, Stuttgart 1962 s. 131. 
ł C. Patelos (red): The Orthodox Church in the Ecumenical Movement, Geneva 1978 s. 97.
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ne wysiłki określić się da mianem „ekumenizmu w przestrzeni”, eku
menizmu zmierzającego do pojednania wielu różnych faktycznie dzi& 
istniejących konfesji. Wysiłki tego rodzaju my prawosławni traktujemy 
jako rzecz niewystarczającą. Wspólna postawa w samej rzeczy jest 
dana, zadać sobie tylko trzeba trud odnalezienia jej (...) we wspólnej 
starożytnej i apostolskiej tradycji, z której wywodzą swój rodowód 
wszystkie chrześcijańskie wyznania. Wysiłki ekumeniczne w tej formie 
kwalifikują się do nadania im miana ekumenizmu w czasie.5

Powyżej wyłuszczone prawosławne stanowisko antycypowało 
niektóre eklezjologiczne punkty sporne, do których wyłonienia się dojść 
miało później. W czasie, gdy było ono formułowane nie zrobiło na nikim 
głębszego wrażenia. Jeśli prawosławne to stanowisko przyjąć za punkt 
wyjścia, to w latach 70-tych toczona debata o sposobach pojmowania 
jedności i modelach zjednoczenia w oczach prawosłaiynych jeszcze bar
dziej uchodzić będzie za wyraz „protestanckich uprzedzeń” w organi
zacji dzisiejszego ruchu ekumenicznego. By zatem tę debatę można było 
prawidłowo zrozumieć i ocenić, zachodzi potrzeba lepszego wyklaro
wania kwestii jej genezy.

Geneza i kontekst debaty o modelach jedności

Formuła uchwalona w New Delhi po dziś dzień stanowi punkt kul
minacyjny i miernik ekumenicznej pracy nad budowaniem jedności Ko
ścioła. Jednak po Zgromadzeniu Ogólnym zmieniły się, rzecz jasna, 
ramy odniesienia dyskusji nad tą jednością. Bez.wchodzenia w szczegó
ły przypomnijmy tu pokrótce kilka zasadniczych czynników tej sprawy.

Sześćdziesiąte lata to, jak sobie przypominamy, lata, dla których 
znamienne było otwieranie się szerokich perspektyw zarówno w polity
ce jak i w kulturze i życiu gospodarczym. Poczucie więzi łączącej całą 
ludzkość nabrało charakteru wiodącego motywu, który po raz pierwszy 
podczas ekumenicznych dyskusji wystąpił na jaw podczas Światowej 
Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w Montrealu (1963), a 
potem na Światowej Konferencji do spraw Kościęła i Społeczeństwa. 
Całą tę reorientację wzmocniło przystąpienie do ŚRK znacznej liczby 
Kościołów z krajów południowej hemisfery.

W następstwie Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi przystąpiła 
do ŚRK reszta Kościołów prawosławnych. Wpływ prawosławnych Ko
ściołów stał się szczególnie widoczny w dyskusji nad eklezjologią to
czonej w ramach Komisji „Wiara i Ustrój”, na przykład przy odkryciu 
na nowo pneumatologii i w studium nad „soborowością” starożytnego 
Kościoła.

Przy rzucie oka wstecz za najbardziej znamienne wydarzenie 
owych lat uznać wypada zainicjowanie przez Kościół Rzymskokatolicki 
Drugiego Soboru Watykańskiego. Sprawa nie ograniczyła się do tego, 
że poprzez Konstytucję dogmatyczną „O Kościele” („Lumen Gentium”) 
i „Dekret o ekumenizmie” Sobór ten stworzył podstawy do aktywnego 
włączenia się Kościoła Rzymskokatolickiego do ruchu ekumenicznego. 
Było to także wyzwanie pod adresem innych Kościołów chrześcijań
skich, by przemyślały na nowo swoją „kościelną samoświadomość”.

Jedną z bezpośrednich konsekwencji Soboru było zainaugurowanie 
procesu dwustronnych rozmów, przede wszystkim rozmów między Ko- 3

3 Op. cit. s. 98.
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ściołem Rzymskokatolickim a innymi Wielkimi rodzinami wyznanio
wymi, jak rodzina luterańska, anglikańska i reformowana. Ruch w tym 
kierunku okazał się rozstrzygającym czynnikiem przy otwarciu na 
nowo debaty nad modelami jedności.

Oddziaływanie tego faktu odmiany perspektywy stało się widoczne 
w sprawozdaniu na temat „Duch Święty i katolickość kościoła” wypra
cowanym przez pierwszą sekcję Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali w 
1968 roku. We wszystkie te miejsca dokumentu, gdzie Zgromadzenie 
Ogólne w New Delhi akcentowało jedność chrześcijan bez względu na 
miejsce, w którym żyją, Uppsala wprowadziła nowy sposób rozumienia 
powszechnej jedności chrześcijan: Prawdziwe doświadczenie uniwersa
lności to doświadczenie dane poprzez stwarzanie regionalnych i mię
dzynarodowych konfesyjnych wspólnot. Takie doświadczenie uniwer
salności siłą rzeczy musi być jednak niedoskonałe. Ruch ekumeniczny 
poczytuje za swoje zadanie przyczynić się do rozszerzenia tego do
świadczenia uniwersalności i jego lokalne ogniwa jak również ŚRK  
jako całość można uważać za stadium przejściowe na drodze do spo
dziewanej, naprawdę uniwersalnej, ekumenicznej i koncyliarnej formy 
wspólnego życia i świadectwa. Związane wzajemnymi zobowiązaniami 
kościoły członkowskie ŚRK ukierunkować winny swe wysiłki pod ką
tem nadziei na nadejście czasu, w którym naprawdę uniwersalny Sobór 
przemówi za wszystkich chrześcijan i wskaże im drogę w przyszłość. 
W tym miejscu następuje passus, który będzie się odtąd często cytować 
i rozważać: Kościół ośmiela się mówić o sobie, że jest znakiem przyszłej 
jedności ludzkości6. Poprzez to ukierunkowanie na jedność całości Ko
ścioła i na jedność ludzkości dyskusja została wznowiona i zarazem pod
niesiona na nową płaszczyznę.

Trzy lata po Zgromadzeniu Ogólnym w Uppsali zebrała się w Lou
vain Komisja „Wiara i Ustrój”. Jeden z komitetów Komisji zajął się sto
sunkiem zachodzącym między negocjacjami w sprawie Unii Kościołów 
i rozmowami dwustronnymi. Na wniosek tego komitetu Komisja wystą
piła z postulatem wypracowania odpowiednich form kontynuacji dal
szej pracy studyjnej co do celu i istoty jedności, ku której zmierzamy i 
form jej manifestacji. Jednym z zadań tej pracy studyjnej miało być 
objaśnienie i teologiczna ocena będących w obiegu koncepcji jedności i 
modeli zjednoczenia oraz przedstawienie nowo powstających koncepcji 
i modelów; wszystko to miało odbywać się przy uwzględnieniu formuły 
z New Delhi przy nowym krytycznym jej wykorzystaniu7. W specjal
nym wyjaśnieniu do wydanego przez Komitet dokumentu wspomniany 
poza tym zostaje cały szereg modeli jedności Kościoła, które należałoby 
poddać bliższej analizie: jedność organiczna, wzajemna akceptacja 
podstawowych artykułów wiary, wspólnota sakramentów i urzędów 
kościelnych, wspólnota ołtarza i ambony. A także wymienione są inne, 
oficjalnie lub nieoficjalnie, w różnych sytuacjach praktykowane, formy 
chrześcijańskiej jedności.

Powyższa praca studyjna podjęta została z myślą o kolejnym Zgro
madzeniu Ogólnym ŚRK w Nairobi w 1975 roku. Po wstępnych przygo
towaniach przeprowadzona została w 1973 roku w Salamance poważna 
konsultacja, w której wzięli udział przedstawiciele Kościołów prowa

6 N. Goodall (red): Bericht aus Uppsala ’68, Genf 1968 s. 14.
7 K. Raiser (red): Löwen 1971 (Beiheft zur „Oekumenischen Rundschau” nr 18—19), 

Stuttgart 1971 s. 236n.
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dzących między sobą negocjacje na temat unii oraz takich, między któ
rymi toczyły się rozmowy dwustronne. Konsultacja ta, podczas której 
pożądaną jedność Kościoła, przedstawiono sobie jako koncyliamą 
wspólnotę faktycznie zespolonych nawzajem, wspólnot, dostarczyła 
rozstrzygającego impulsu debacie, jaka z kolei stanęła na porządku 
dziennym. Publikacja wydana w formie książkowej w roku 1974 we 
Frankfurcie pod tytułem: „Wędrowne horyzonty — na drodze do koś
cielnej jedności” niedwuznacznie pozwala nam zorientować się, jakie 
było tło tego nowego kierunku dyskusji. I tak Lukas Vischer wyraża w 
swoim przyczynku przypuszczenie, że to, jakie jest wyobrażenie danego 
Kościoła o jedności kościelnej, łatwo da się rozpoznać pytając: Jakie ze
wnętrzne znaki zgody musiałyby zaistnieć, by można było mówić o jed
ności?8. I tytułem przykładu wspomina niektóre na to pytanie dawane 
odpowiedzi: jedni w kontekście tym chcieliby widzieć przede wszyst
kim duchową jedność; zdaniem innych gwarant jedności to wspólna 
tradycja; dla innych jeszcze czynnikiem o rozstrzygającym znaczeniu 
jest episkopalna struktura; są i tacy, co kładą akcent na jedność w pra
widłowym zwiastowaniu Słowa Bożego i administracji sakramentów; 
wreszcie nie brak poczytujących za rozstrzygające kryterium występo
wanie wspólnego celu i gotowość do działania.

Skoro jednak poszczególne Kościoły wnoszą ze swej strony do eku
menicznego ruchu tak różne i historycznie uwarunkowane wyobrażenia 
o jedności, to czyż przywrócenie jedności wchodzi w ogóle w rachubę? 
Opinie o jedności okazują się tak głęboko zakorzenione w wyznawanym 
przez odnośny Kościół eklezjologicznym credo, że nasuwa się pytanie, 
czy zachowanie eklezjologicznej neutralności przy poszukiwaniu wi
dzialnej jedności jest w ogóle możliwe?

Jakiego rodzaju propozycje zjednoczenia Kościołów padają pod
czas ekumenicznych dyskusji? Otóż podczas prac przygotowawczych do 
obrad konsultacyjnych w Salamance wypracowany został cały szereg 
takich modeli: np. to, by powstawały ruchy międzykonfesyjne albo by 
powoływane były do bytu federacje względnie rady Kościołów. Z postę
pem na drodze ku zjednoczeniu mamy do czynienia, gdy dwa odrębne 
dotychczas Kościoły gotowe są nawzajem się zaakceptować, najdalej 
zaś model organicznej unii posuwa się wtedy, gdy dwa odrębne Kościo
ły scalają się, by tym samym utworzyć nową wspólnotę9.

Z perspektywy „Wiary i Ustroju” wynika jasno, że opcja prefero
wana to unia organiczna. Wspólnota na zasadzie zobowiązania postulo
wana przez formułę z New Delhi, realizowana być może jedynie po
przez „powszechną” organiczną unię chrześcijan. W dokumencie up- 
psalskim opisana i mury zachodzących między ludźmi podziałów sku
tecznie przebijająca „katolickość” zakłada istnienie właśnie owej 
wspólnoty na zasadzie zobowiązania10. To prawda, że formy i warunki 
organicznej unii raz po raz poddawane być winny rewizji i dopuszczal
ne jest sięganie po inne modele przy ubieganiu się o jedność wykracza
jącą poza ramy lokalne i narodowe. W niczym nie przeszkadza to jed
nak temu, że meritum sprawy jest po dyskusji w Salamance jasne i wo
kół tych wytycznych wszelka dalsza dyskusja musi się ogniskować.

8 R. Groscurth (red): Wandernde Horizonte auf dem Weg zu kirchlicher Einheit, Fran
kfurt/M. 1974 s. 18n.
9 Op.cit. s. 24nn.

10 Op. cit. s. 27.
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Nie można nie przyznać, że w porównaniu z debatą z lat sześćdzie
siątych, na przykład z tym, co zostało powiedziane w Uppsali, wyraźnie 
zauważalne jest teraz przesunięcie akcentu: perspektywa „światowa” 
znów cofnęła się na plan dalszy, a na plan pierwszy wysunęła się per
spektywa „wewnątrzkościelna”. O ile na posiedzeniu w Louvain w ob- 
szemm oświadczeniu „Koricyliaryzm i przyszłość ruchu ekumeniczne
go” Komisja podkreślała, ze jedność Kościoła w służbie jedności ludz
kości pozostawiać winna pole do manewru dla nieuchronnych różnic i 
konfliktów i stwierdzała, że w życiu Kościoła rozmaite grupy ludzi 
mieć winny sposobność do rozwijania i manifestowania swej własnej 
tożsamościn , to w latach następnych coraz bardziej wysuwana poczęła 
być przez nią, przy użyciu hasła wywoławczego koncyliama wspólnota, 
sprawa form jedności Kościołów podzielonych w przestrzeni i czasie, 
jak również sprawa struktur umożliwiających podejmowanie przez Ko
ścioły wspólnych decyzji. Cokolwiek jednak o tym zaistniałym przesu
nięciu akcentów by się powiedziało, pozostaje faktem, że podczas kon
sultacji w Salamance zaszedł decydujący zwrot i odnośne przełomowe 
„Salamankowskie” wypowiedzi o koncyliarnej wspólnocie słowo w sło
wo powtórzone zostały w raporcie sekcji drugiej Zgromadzenia Ogólne
go w roku 1975 w Nairobi. W tym, z czym wystąpiła komisja konsulta
cyjna w Salamance, widzieć należy wyraz jej wzmożonej samoświado
mości, samoświadomości, która m.in. uzewnętrzniła się w prośbie pod 
adresem światowych związków wyznaniowych, by wspólnie ze Świato
wą Radą Kościołów zechciały podzielić się swoją opinią na temat po
szukiwania jedności11 12. Stanowisko sprecyzowane przez te związki w 
odpowiedzi na wysuniętą prośbę skonkretyzowało się w zaproponowa
niu modelu jedności w pojednanej różnorodności.

Najważniejsze modele jedności zaproponowane podczas dyskusji w la
tach siedemdziesiątych

Po rzucie oka na rozwój ekumenicznej dyskusji aż po obrady kon
sultacyjne w Salamance i tych obrad bezpośrednie konsekwencje, prze
chodzimy do rozpatrzenia czterech modeli jedności, wokół których ca
łość tej dyskusji się koncentrowała: modelu unii organicznej, wspólnoty 
koncyliarnej, jedności w pojednanej różnorodności i wspólnoty eklezja
lnej {communio). Z modeli tych dwa pierwsze posiadają całkiem szcze
gólną wymowę i odzwierciedlają multilateralny charakter Światowej 
Rady Kościołów, a dwa ostatnie odzwierciedlają doświadczenia bilate
ralnych dialogów toczonych między wielkimi chrześcijańskimi wyzna
niami w skali światowej.

Jedność organiczna

Model jedności organicznej odgrywał w ekumenicznych dyskusjach 
znaczną rolę od samego ich zarania i bazuje on na przekonaniu, że Koś
ciół bez względu na mnogość swych członków jest i musi stanowić jeden 
organizm jako jedno żywe ciało Chrystusa. Wyznawcy tego modelu zde
cydowani są wyrażać w widocznej i namacalnej formie jedność, która

11 Por. Die Konziliarit&t und die Zukunft der ökumenischen Bewegung, w: Löwen 1971, 
op.cit. s. 226n.

12 Por. Wandernde Horizonte... s. 184.
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dana jest w Chrystusie i urzeczywistnienie tak pojętej jedności jest dla 
nich ważniejsze od jakichkolwiek kościelnych form instytucjonalnych. 
Z początku zamiast o jedności organicznej woleli oni mówić o jedności 
„korporatywnej”. Przy tym tradycja anglikańska za istotną cechę tego 
modelu poczytuje strukturę episkopalną.

Od czasu pomyślnym rezultatem ukoronowanych negocjacji w 
sprawie unii Kościołów, które odbyły się w 1947 roku w południowych 
Indiach, charakterystyczną cechą tego modelu są zabiegi o scalenie, w 
ramach jednej organizacji kościelnej, składających się na pewien geo
graficzny rejon lub naród, zróżnicowanych pod względem konfesyjnym 
wspólnot religijnych. W ślad za przykładem, który w roku 1947 dostar
czyły Kościoły południowych Indii, miały miejsce liczne przypadki unii 
Kościołów. Światowa Rada Kościołów poprzez Komisję „Wiara i 
Ustrój” zjawiska tego rodzaju żywo obserwowała i wspierała. Po roku 
1967, w celu przemyślenia możliwych następstw powyższych przypad
ków zrealizowania widzialnej jedności, doszło do przeprowadzenia ca
łego szeregu konsultacji z przedstawicielami Kościołów, które zawarły 
lub były w trakcie zawierania unii. Co się tyczy definicji unii organicz
nej lub „korporatywnej”, to nie ma takiej jej formy, którą dałoby się za
cytować. Jednakowoż w Limuru w 1970 roku przeprowadzona konsul
tacja w sprawie unii Kościołów wyliczyła następujące konieczne waru
nki organicznej względnie korporatywnej jedności: Wspólna baza dok
trynalna, wspólna nazwa; wzajemna więź o charakterze zobowiązują
cym i nie cofanie się przed wyzbyciem się własnej tożsamości; możność 
podejmowania wspólnych decyzji i w określonych sytuacjach występo
wania ze wspólną działalnością misyjną13. Formułę przyjętą w New 
Delhi potraktować można jako pełniejszy i pod względem teologicznym 
bardziej przemyślany opis tego modelu, dotyczy to zwłaszcza sformuło
wań o jednym Kościele jako wspólnocie na zasadzie zobowiązania i 
tego, że wszystek Kościół jest w każdym miejscu. To właśnie taki spo
sób rozumienia Kościoła jako wspólnoty w sensie nowotestamentowej 
koinonia stanął w centrum modelu organicznej jedności.

Z doświadczeń Kościołów, które zawarły między sobą unię i z roz
ważań prowadzonych podczas różnych pertraktacji unijnych inspiro
wanych przez Komisję jasno wynika, że błędem byłoby traktować orga
niczną jedność jako model statyczny i że przy jej realizowaniu bynaj
mniej nie chodzi o unifikację struktur życia kościelnego. Zależnie od 
zaistniałej sytuacji dochodziło do wykrystalizowania się bardzo róż
nych form jedności i w większości przypadków już osiągnięta jedność 
bywała pojmowana jako nie zamknięty i dopuszczający możliwość do
łączania się innych Kościołów proces. W wielu przypadkach zrezygno
wano z planowanego pierwotnie zaprowadzania jedności „za jednym 
zamachem” na rzecz jej stopniowego realizowania. Poza tym wiele Ko
ściołów angażujących się w procesy zawierania unii nauczyło się w 
praktyce tego, żę dla urzeczywistnienia jedności ważniejsza od wypra
cowywania teologicznego konsensu może być budowa pomostu wzaje
mnego zaufania. Skądinąd nie znaczy to, by wypracowanie teologiczne
go konsensu można było sobie lekceważyć: chodzi o to, byśmy zdali so
bie sprawę, że to, iż osiągnięty zostaje konsens, nie gwarantuje nam je
szcze tego, iż odnośna widzialna jedność zostanie naprawdę osiągnięta.
13 R. Groscurth (red): Kirchenunionen und Kirchengemeinschaft Frankfurt/M. 1971 s. 

142.
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Szczególny profil modelu organicznej jedności — tak jak jawi się 
on w doświadczeniu Kościołów, które zawarły między sobą unię — do
czekał się celnego opisu w raporcie z przeprowadzonej w roku 1981 w 
Kolombo konsultacji w sprawie zawierania przez Kościoły unii. Oto ten 
opis: Kościoły, które przystąpiły nawzajem do unii ożywia ta sama wiz
ja Kościoła i chrześcijańskiej jedności, która jest dążeniem wszystkich 
chrześcijan. Co się jednak nas tyczy, wnosimy w toczoną podczas tej 
konsultacji dyskusję nasze własne doświadczenie, doświadczenie naby
te w zmaganiach o jedność. Ilekroć dochodzi do tego, że jakieś Kościoły 
zawierają między sobą unię, zachodzi potrzeba, by wyrzekły się one 
swej konfesyjnej tożsamości na rzecz „katolickości,y wyższego stopnia. 
Czyniąc to przekonaliśmy się, że akt unii nas nawzajem wzbogacił i ści
śle nawzajem zjednoczył; w efekcie tego poczuliśmy się zniewoleni do 
otwarcia się na odnowę. To, czego doświadczyliśmy, potwierdza słusz
ność oświadczenia Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi, że unia organi
czna, na mocy której dwa wyznania czy większa ich liczba jednoczą się, 
by stanowić jedno kościelne ciało, oznacza swego rodzaju śmierć: 
śmierć konfesyjnej tożsamości partnerów tej unii. Jest to jednak śmierć 
w imię nabycia bogatszego życia. A w tym tkwi przecież istota spra- 
w y 14 *.

Wspólnota koncyliarna

Do wyłonienia się modelu wspólnoty koncyliamej doszło podczas 
konsultacji w 1973 roku w Salamance z dwojakich powodów.

Po p i e r w s z e :  w toku konsultacji w Salamance zdano sobie ogó
lnie sprawę, że Zgromadzenie Ogólne w New Delhi nie poświęciło wy
starczającej uwagi problemom jedności przekraczającej lokalne i naro
dowe ramy. Uznano więc, że formuła: Zarazem wszyscy oni (tj. ochrz
czeni) zjednoczą się z całym chrześcijaństwem, na każdym miejscu i po 
wszystkie czasy w taki sposób, że urząd i członkostwo uznane zostaną 
przez wszystkich oraz że wszyscy będą w stanie działać i przemawiać 
wspólnie, tak jak tego wymaga dana sytuacja w odniesieniu do zadań, 
do których Bóg wzywa swój lu d 15 wymaga rozszerzenia i pogłębienia.

Po dr*ugie:  zainaugurowane po Zgromadzeniu Ogólnym w New 
Delhi studium na temat „procesu koncyliarnego” w łonie starożytnego 
Kościoła i znaczenia tego procesu dla ruchu ekumenicznego doprowa
dziło do odkrycia koncyliarności polegającej na spotykaniu się chrześ
cijan — w ramach określonego miejsca, rejonu i świata jako całości — 
w celu wspólnej modlitwy, wzajemnej porady i wspólnego podejmowa
nia decyzji w przekonaniu, że Duch Święty obdarzy te spotkania du
chem prawdy i miłości tak, by przysłużyły się one pojednaniu, odnowie 
i przekształceniu Kościoła16.1 ta koncyliarność została uznana za cechę 
charakterystyczną i konstytutywny element życia chrześcijańskiego 
wszystkich czasów.

Jako rezultat dalszej ref lekcji idącej w dwu dopiero co podanych 
kierunkach ukształtowało się wyobrażenie o zjednoczonym Kościele 
jako koncyliarnej wspólnocie: to był właśnie najważniejszy wynik kon
sultacji w Salamance. Kwestii tej tyczący się passus sformułowany zo

14 Por. Growing Towards Consensus and Commitment, Geneva 1981 s. 6.
10 Por. przypis 2.
16 Por. Löwen 1971, op. cit. s. 226.
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stał bardzo starannie w oparciu o formułę z New Delhi i brzmi następu
jąco: Jezus Chrystus stworzył jeden jedyny Kościół. Dziś chrześcijanie 
należą do wielu oddzielnych od siebie Kościołów; wybiegając jednak 
myślami w przyszłość wszyscy wierzymy, że pewnego dnia znów bę
dziemy żyli jako bracia i siostry w ramach jednego niepodzielnego Ko
ścioła. Co mamy robić, by cel ten dało się osiągnąć? Jako pomoc w upo
raniu się z tym problemem proponujemy zainteresowanym Kościołom 
następującą definicję: Jeden jedyny Kościół rozumieć należy jako wspó
lnotę koncyliamą społeczności lokalnych, które ze swej strony są już w 
samej rzeczy zjednoczone. W tej koncyliarnej wspólnocie każdej po
szczególnej społeczności lokalnej przysługuje jedna i ta sama katolic- 
kość, każda z nich wyznaje jedną i tę samą apostolską wiarę i uznaje 
inne społeczności za człony przez tego samego Ducha Świętego kiero
wanego jednego Chrystusowego Kościoła. Jak to zostało podniesione w 
formule z New Delhi, wszystkie te społeczności stanowią jedność, gdyż 
bazują na jednym i tym samym chrzcie i jednej i tej samej Wieczerzy 
Pańskiej, a także nawzajem uznają urzędy duchowne, jakie w nich są 
sprawowane. Stanowią one jedno z tytułu wykonywania wspólnego za
dania: tego, że wszystkie głoszą światu Chrystusową Ewangelię i wszy
stkie publicznie wyznają Chrystusa. Dlatego też każda ze społeczności 
lokalnych robi wszystko, co leży w jej mocy, by swe stosunki ze społecz
nościami siostrzanymi podtrzymać i zacieśnić, a także gotowa jest — o 
ile jest to potrzebne dla wykonania wspólnego zadania — je zamanife
stować przez koncyliarne obcowanie17 18.

Rozstrzygająca formuła, definiująca Kościół jako koncyliamą 
wspólnotę społeczności lokalnych, które są już między sobą faktycznie 
zjednoczone, wymaga bliższego objaśnienia. Raport mówi o tym, co na
stępuje: Koncyliamość oznacza wzajemną więź poszczególnych społe
czności lokalnych w ramach jednego Kościoła (...) Koncyliarne spotka
nie to tyle, co ćwiczenie w imię wspólnoty w Chrystusie — uczy nas tego 
historia Kościoła. Jest to wyraz łączności wszystkich, którzy wyznają 
Chrystusowe imię i środek do wzajemnego kształcenia się i korygowa
nia 16. W raporcie wymienione zostają następnie warunki konieczne do 
spełnienia tej wizji i mowa jest o tym, jakie w tym celu konkretne kroki 
mogłyby być przez Kościoły podjęte.

Wprowadzone powyżej pojęcie społeczności lokalne (local chur
ches) nie jest tak jednoznaczne, jak to na pozór może się wydawać. Ra
port odnotowuje, że określenie społeczność lokalna zależnie od odnoś
nych tradycji przybierać może różne znaczenia. W grę mogą wchodzić 
bądź poszczególne parafie, bądź rejony czy też diecezje bądź Kościoły 
krajowe. Mówiąc o społecznościach lokalnych twórcy salamankowskie- 
go raportu myślą przede wszystkim o wspólnotach eucharystycznych 
występujących w określonym miejscu względnie określonym kontek
ście: Wspólnota koncyliarna urzeczywistniana być powinna przede 
wszystkim w obrębie eucharystycznych wspólnot określonego rejonu19. 
W dyskusjach późniejszych — odbywanych już po konsultacji w Sala
mance — słusznie zwrócona została uwaga na to, że pojęcie stosunku 
między Kościołem a takim czy innym rejonem okazuje się czymś prowi
zorycznym i raz po raz musi być korygowane. Żadna zatem na history

17 Por. Wandernde Horizonte... s. 164n.
18 Op. cit. s. 165.
19 Cyt. za: What Kind of Unity?, Geneva 1974 s. 123.
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cznych czy też konfesyjnych racjach oparta postać społeczności lokal
nej (local church) nie może uchodzić za coś ostatecznego i normatywne
go2“. Jak o tym już napomknęliśmy, Zgromadzenie Ogólne w Nairobi 
(1975) odwołało się wyraźnie do propozycji salamankowskiej przy pró
bie określenia celu jedności, przy czym nie obyło się bez dodania nastę
pującego wyjaśnienia: Pojęcie koncyliarnej wspólnoty bywało często 
źle rozumiane. Pojęcie to nie jest nastawione na koncepcję jedności róż
niącą się — tak jak to zostało zarysowane w formule z New Delhi — od 
koncepcji jedności organicznej, lecz chce raczej tę jedność organiczną 
bliżej określić. Pojęcie to służy do opisania jednego określonego aspek
tu życia niepodzielnego Kościoła na wszystkich jego płaszczyznach. 
Nade wszystko chce ono wyrażać fundamentalną jedność zachodzącą 
między Kościołami, które rozdziela przestrzeń, kultura i czas, jedność, 
która manifestuje się publicznie wówczas, gdy przedstawiciele tych Ko
ściołów zbierają się razem w jednym miejscu. Poza tym chce ono oznaczać 
nowy wymiar żyda w obrębie każdego z poszczególnych Kościołów. I pod
kreśla to, że prawdziwej jedności nie wolno pojmować jako jakiegoś mo
nolitu, czegoś w ramach czego zniwelowane zostawałyby przysługujące 
poszczególnym członkom i dla nich swoiste dary i atrybuty .

Jedność w pojednanej różnorodności '

Pojęcie pojednanej różnorodności pojawiło się po raz pierwszy w 
dokumencie przyjętym w 1974 r. przez doroczną konferencję sekretarzy 
generalnych światowych związków wyznaniowych20 21 22. Za pomocą tego 
dokumentu, który czerpał impulsy z wykładu Hardinga Meyera, świa
towe związki wyznaniowe zareagować chciały na powyżej wspomnianą 
prośbę konsultacji w Salamance. Harding Meyer stał się odtąd głów
nym rzecznikiem tego modelu23 24. Cały w ogóie ten model wykoncypo- 
wany został z myślą podkreślenia konfesyjnej tożsamości jako prawo
witej formy pluralizmu wewnątrz jednego Chrystusowego Kościoła i 
mnogość konfesyjnych treści przyrównana w nim została do mnogości 
darów Ducha, jak również mnogości oferowanej przez historię i akt Bo
żego stworzenia. Pluralizm konfesyjnego dziedzictwa poczytujemy za 
rzecz uprawomocnioną tym, że prawda jednej i tej samej wiary wyrazi
ła się historycznie w mnogości manifestacji2i.

Nie jest zapewne czymś przypadkowym to, że do sformułowania 
owego modelu doszło akurat wtedy, gdy prowadzone pod egidą Komisji 
„Wiara i Ustrój” długie negocjacje między Kościołami luterańskimi, re
formowanymi i unijnymi zaowocowały wydaniem oficjalnego wspólne
go oświadczenia o zawarciu wspólnoty kościelnej (tzw. Konkordia Leu- 
enberska z 1973 r.). Po dziś dzień formuła wspólnoty kościelnej opisana 
przez Konkordię Leuenberską pozostaje najdobitniejszym przykładem 
urzeczywistnienia jedności w pojednanej różnorodności. W tekście jej

20 Por. In Each Place. Towards Fellowship of Local Churches Truly United, Geneva 1977.
21 H. Krüger, W. Müller-Römheld (red): Bericht aus Nairobü’75, Frankfurt/M. 1976 s. 26n.
22 Por. WCC Exchange nr 3 1977 s. 4nn.
23 Por. H. Meier: „Enheit in versöhnter Verschiedenheit” Konziliare Gemeinschaft” — „Organi

sche Union”. Gemeinsamkeit und Differenz gegenwärtig diskutierter Einheitskonzeptumen, 
w: „Oekumenische Rundschau” 1977 s. 377—400. Koncepcję tę podjął O. Cullmann i na swój 
sposób dalej rozwinął. Por. jego pracę: Einheit durch Vielfalt, Tübingen 1986.

24 Op. cit.
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czytamy, że zainteresowane Kościoły dają wyraz przekonaniu, iż w 
przeszłości ferowane potępienia doktrynalne straciły swą aktualność i 
że wprowadzają wzajemność, gdy idzie o głoszenie z ambony Słowa Bo
żego i sprawowanie Wieczerzy Pańskiej, a także wzajemnie akceptują 
ordynację i możliwość intercelebracji nabożeństw. Oświadczenie pod
kreśla, że ta wspólnota kościelna musi być urzeczywistniana i pogłębia
na przez wspólne dawanie świadectwa i wspólną służbę Kościołów. Do
tychczasowe wyznania wiary zachowują moc obowiązującą, ale jedno
cześnie Kościoły zobowiązują się prowadzić ze sobą stałą dyskusję na 
tematy doktrynalne. Wszelkie decyzje o zjednoczeniu poszczególnych 
Kościołów, podejmowane w następstwie zawartej Konkordii, winny 
uwzględniać konkretną sytuację, w jakiej Kościoły te żyją. Jakakolwiek 
uniformizacja, która przynosiłaby uszczerbek różnorodności w dziedzi
nie zwiastowania, życia liturgicznego, ustroju kościelnego oraz działal
ności diakonackiej i społecznej, byłaby sprzeczna z istotą wspólnoty ko
ścielnej, zawartej w oparciu o to oświadczenie25 26.

Modelowi jedności w pojednanej różnorodności dane zostało wysu
nąć się jeszcze bardziej na plan przedni poprzez deklarację o modelach 
jedności, którą w roku 1977 w Dar es-Salaam, przyjęło Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Deklaracja ta pełni rolę dy
rektywy dla podejmowanych przez Federację ekumenicznych wysił
ków. Akcentuje ona raz jeszcze, że istotną cechą tego modelu okazuje 
się to, że ma on dawać wyraz temu, że eliminacja konfesyjnych zróżni
cowań między chrześcijańskimi wyznaniami nie może wchodzić w ra
chubę, ale nie przeszkadza to jednocześnie temu, że zróżnicowania te — 
o ile każde z wyznań w centrum nauczania postawi jedno przecież i to 
samo chrześcijańskie przesłanie o zbawieniu — przestaną być źródłem 
waśni i dadzą się scalić w ramach jednej ekumenicznej wspólnoty. Mo
del niniejszy oceniony zostaje jako pożyteczny ze względu na to, że 
wskazuje taką drogę do jedności, przy wejściu na którą poszczególne 
wyznania niekoniecznie skazane zostaną na wyrzeczenie się swej trady
cji i konfesyjnej tożsamości (...). Jest czymś bardzo istotnym, byśmy we 
wszystkich zabiegach o jedność eksponowali ten moment wzajemnego 
pojednania, jako że jedność to coś więcej aniżeli sama tylko koegzysten
cja. Chodzi nam o powołanie do bytu prawdziwej kościelnej wspólnoty, 
takiej, której konstruktywnym elemer\tem byłaby wzajemność przy res
pektowaniu chrztu i Wieczerzy Pańskiej, nawzajem uznawane byłyby 
kościelne urzędy i panowała pełna zgoda w dawaniu świadectwa2 .

Nietrudno zauważyć, że model ten zrodził się w atmosferze, jaka 
towarzyszyła rozmowom dwustronnym na tematy doktrynalne, które w 
imię osiągnięcia jedności prowadzą ze sobą światowe związki wyzna
niowe. Charakterystyczna dla tego modelu perspektywa wyraźnie różni 
się od zabiegów poszukiwania jedności wszystkich w jednym miejscu. 
Obydwa te modele jawią się jako poważne próby stawienia czoła eku
menicznemu wyzwaniu i obydwa poważnie winny być traktowane. Gdy 
przy tym idzie o model jedności w pojednanej różnorodności, to cała 
jego swoistość wyrasta z tego, że jak to dobitnie wyszło na jaw podczas 
dialogów dwustronnych, osiągnięcie pełnej zgody i pełnego doktrynal
nego konsensu nie tylko nie okazuje się możliwe, lecz właściwie nie jest

25 Por. W. Lohff: Die Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa: Leuenberger Kon- 
kordie, Frankfurt/M. 1985, s. 13 nn.

26 Por. Daressalam 1977 (epd-Dokumentation t. 18), Frankfurt/M. 1977 s. 105n.
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także pożądane. Całkiem po prostu trzeba, byśmy uznali, że spuścizna 
doktryn i tradycji cechujących wielkie związki wyznaniowe okazuje się 
czymś takim, co pozostaje w korelacji z bogactwem życia w ramach 
Ciała Chrystusowego. Przy dawka „pojednana” przy określeniu „różno
rodności” neutralizować ma polemiczną wymowę konfesyjnych wa
riantów przy głoszeniu przesłania Ewangelii. Zneutralizowane w ten 
sposób tracą one swój konstytutywny charakter i przestają stać na za
wadzie na drodze do jedności.

W tym miejscu niech wolno będzie jeszcze raz przypomnieć, że mo
del wspólnoty koncyliarnej zakłada to, iż na określonym terenie — czy 
to w obrębie pewnego kraju, czy też regionu — podejmowane są zabiegi 
o unię organiczną. A to dlatego, że wspólnota koncyliarna w ścisłym 
tego słowa znaczeniu zaistnieć może tylko między „Kościołami lokalny
mi”. Tym samym jeszcze raz podniesiona zostaje charakteryzująca mo
del jedności w pojednanej różnorodności odmienność punktu wyjścia i 
sposobu pojmowania celu. Punktem wyjścia tego modelu jest istniejący 
w związkach wyznaniowych uniwersalizm życia kościelnego, który 
przekracza granice narodów i kultur. Do jego specyfiki należy to, że 
oferuje on drogę do przezwyciężenia przeciwieństw, jakie zachodzą 
między wielkimi instytucjami kościelnymi. Na plan pierwszy wysuwa 
się tutaj nie wspólnota ludzi, lecz wspólnota zorganizowanych Kościo
łów lub związków kościelnych. Tylko Kościół Rzymskokatolicki jest 
Kościołem światowym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Uniwersalna 
struktura tego Kościoła zmusza jednak jego partnerów, jak np. Kościo
ły luterańskie i anglikańskie, do eksponowania się na zewnątrz jako 
Kościoły o zasięgu światowym. Stąd nieuchronnie rodzi się ich zainte
resowanie tym, by przy zachowaniu instytucjonalnej integralności roz
wijały się kontakty z innymi wspólnotami kościelnymi, kontakty, któ
rym nie mogą przeszkodzić nawet zasadnicze różnice doktrynalne.

Wspólnota eklezjalna (communio)

Ostatni z szeregu modeli, do omówienia którego obecnie przecho
dzimy, stał się znany w związku z rozmowami anglikańsko-rzymskoka- 
tolickimi na tematy doktrynalne. Międzynarodowa Komisja Anglikań- 
sko-Rzymskokatolicka, której raport finalny przedstawiony został w 
roku 1981, za punkt wyjścia swej pracy przyjęła pojęcie Kościoła jako 
communio. Perspektywa ta znalazła już swoje odbicie w tekstach Dru
giego Soboru Watykańskiego. We wstępie do raportu finalnego Komisji 
czytamy: Elementem o zasadniczym znaczeniu dla naszych deklaracji 
jest pojęcie koinonia (wspólnota). We wczesnej tradycji chrześcijańskiej 
refleksja tycząca się wspólnoty stanowiła klucz do zrozumienia tajem
nicy Kościoła. Jakkolwiek w nowotestamentowych tekstach nigdzie nie 
zostaje postawiony znak równania między koinonią a Kościołem, poję
cie to okazuje się najlepszym instrumentem do zrozumienia obrazów 
Kościoła przedstawionych w Nowym Testamencie.

Znaczenie tematu „koinonia” wzrasta jeszcze bardziej w dalszych 
deklaracjach Komisji dotyczących eucharystii, urzędu kościelnego, 
ordynacji oraz kwestii autorytetu i prymatu w Kościele. I tak pod ko
niec wstępu wprowadzającego do poszczególnych deklaracji Komisji 
znajduje się następujące stwierdzenie: O pełnej widzialnej wspólnocie 
między obydwoma naszymi Kościołami nie może być mowy, o ile nie doj
dzie do wzajemnego uznania sakramentów urzędu kościelnego jak ró
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wnież wspólnego przyjęcia uniwersalnego prymatu utożsamiającego się 
z kolegium biskupów pozostającym w służbie koinonia2n.

Z tym, co zostało powiedziane, korelują poglądy zawarte w rapor
cie Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Luterańskiej, raporcie zatytu
łowanym: „Jedność przed nami” 27 28. Raport otwierają rozważania nad 
istotą jedności Kościoła rozumianego jako wspólnota (communio), któ
ra składa się z sieci Kościołów lokalnych (nr 5). Tak jak to już zostało 
zaakcentowane w rozmowach anglikańsko-rzymskokatolickich, stano
wić ona ma jedność w wielości. Dla naszych obecnych rozważań bardzo 
interesujące jest to, że raport zdaje się proponować pojęcie Kościołów 
siostrzanych w charakterze konkretyzacji podstawowego modelu 
wspólnoty eklezjalnej. Już w roku 1977 Zgromadzenie Ogólne Świato
wej Federacji Luterańskiej w Dar es-Salaam wskazało w oświadczeniu 
w sprawie „uznania Konfesji Augsburskiej przez Kościół Katolicki” na 
nadzieję wyrażaną przez wybitnych rzymskokatolickich teologów co do 
tego, że ten akt uznania otworzyć może drogę do takiej formuły zbliżenia 
między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Luterańskim, przy 
której obydwa te Kościoły nie rezygnujące swej swoistości i tożsamości 
jęłyby jako Kościoły siostrzane kroczyć w kierunku pełnej wspólnoty29. 
Trzy lata później analogiczne przekonanie wyrażone zostało w deklaracji 
Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Luterańskiej w sprawie Konfesji 
Augsburskiej, deklaracji pt. „Wszyscy pod jednym Chrystusem”: Zgoda 
co do centralnych prawd wiary chrześcijańskiej, którą odkryliśmy na 
nowo, budzi w nas nadzieję, że w świetle tego podstawowego uzgodnienia 
zdołamy znaleźć na otwarte jeszcze pytania i problemy, takie odpowiedzi, 
które przyniosą wystarczająco dużo tego, co wspólne, by nasze Kościoły 
mogły uczynić rozstrzygający krok do przodu na drodze od Kościołów roz
łączonych do Kościołów bratnich30. Sformułowanie to zostaje następnie 
powtórzone we wstępie do raportu końcowego Komisji, przy czym pojęcie 
Kościołów siostrzanych objaśnione zostaje przez odwołanie się do więzi 
między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym.

W porównaniu z modelem poprzednio przedstawionym model 
wspólnoty eklezjalnej — wspólnoty w sensie wspólnoty Kościołów sio
strzanych, które ze swej strony składają się z sieci Kościołów lokalnych 
— posuwa się o krok dalej. Ale i w ramach tego modelu pozostawione 
zostaje miejsce na swoistości życia liturgicznego i form pobożności, jak
również na odrębności w ustroju kościelnym i w teologii.

1

Krytyczne podsumowanie i rzut oka w przyszłość
Dołożyliśmy wszelkich starań o jak najobiektywniejsze przedsta

wienie na poprzedzających stronicach czterech podstawowych modeli 
jedności* kościelnej. Świadomie wyłączyliśmy na razie poza nawias 
gwałtowną debatę, jaką toczyli między sobą nade wszystko rzecznicy 
modelu „Wspólnoty koncyliarnej ” i modelu „Jedności w pojednanej ró
żnorodności”. Od czasu jaki upłynął od pierwszego posiedzenia, w roku

27 H. Meyer i in. Qred): Dokumente wachsender Übereinstimmung, Frankfurt-Paderborn 
1983 s. 136 nn.

28 Einheit vor uns. Modelle, Formen und Phasen katholisch/lutherischer Kirchengemein
schaft, Paderborn-Frankfurt M. 1985.

29 Por. Daressalam 1971, op. cit. 106.
30 Por. Dokumente wachsender Übereinstimmung..., s. 328.
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1978, które stało się forum dla rozmów dwustronnych, gwałtowność tej 
konfrontacji wyraźnie opadła. Podczas tego forum udało się osiągnąć po
stęp w wyklarowaniu sensu wspólnoty koncyliamej jako wyrazu wspól
noty (koinonia) wolnej, szerokiej i nacechowanej pluralizmem31, przy 
szczególnym zaakcentowaniu tego, że w grę wchodzić ma wspólnota rea
lizująca jedność w różnorodności. Co się tyczy realizacji jedności w ra
mach wspólnoty koncyliamej, forum sformułowało cztery postulaty:

1. Wyzbycie się we wzajemnych stosunkach przesądów i wrogości 
i odłożenie do lamusa wszelkich anatem;

2. Ustanowienie wspólnoty w wierze;
3. Wzajemna akceptacja chrztu, eucharystii i urzędu kościelnego;
4. Wypracowanie zgody odnośnie form wspólnego podejmowania 

decyzji i wspólnego działania32.
Autorzy raportu nie omieszkali również zająć się sprawą napięć, do 

których dochodziło między obydwoma wymienionymi powyżej modela
mi i stwierdzili na ten temat, co następuje: Zdołaliśmy uzyskać mocne 
przekonanie, że jedność w pojednanej różnorodności wyrażać winna 
organiczną jedność Kościoła jako Ciała Chrystusowego i że zasadni
czym celem naszym ma być to, by udało się nam doprowadzić do pojed
nania w zakresie tego, co nas dzieli. Kościelne tradycje nie będą mogły 
być utrzymane w tej formie, w jakiej znajdują się one obecnie, w ra
mach procesu pojednania będą one musiały ulec zmiarfom. Jak dotąd 
nie ma jeszcze jasności co do tego, jak w ramach przyszłej jedności bę
dzie mogła być zachowana ich szczególna funkcja i co stanie się z taki
mi przejawami specyfiki, jak kultura, język i narodowość33 34. Całe to wy
jaśnienie przyjęte następnie zostało przez Komisję „Wiara i Ustrój” na 
posiedzeniu w roku 1978 w Bangalore. W zredagowanych na tym posie
dzeniu „Refleksjach o wspólnym celu” czytamy: Wielu jest takich, któ
rzy sądzą, że do prawdziwej jedności konieczne jest zgromadzenie 
wszystkich w jednym miejscu w imię sprawowania eucharystycznej 
wspólnoty. Tym samym nie mogłoby być mowy o kontynuowaniu konfe
syjnych tradycji. Inni powiadają, że jedność, do której wezwał nas 
Chrystus, oznaczać winna nie tyle eliminację co transformację konfesyj
nych. zróżnicowań tak, by możliwe było praktykowanie sakramentalnej 
wspólnoty, wspólne składanie świadectwa i wspólne pełnienie posługi 
oraz wspólne zachowywanie pewnych instytucjonalnych struktur. Pod
czas gdy pierwszy z dwu tych poglądów bliski jest temu, co rozumiemy 
pod pojęciem „jedności organicznej”, do drugiego zdają się skłaniać ci, 
którzy stają na stanowisku jedności w pojednanej różnorodności. Obyd
wu tych poglądów nie powinniśmy traktować jako alternatyw, są to ra
czej dwie różne reakcje na różne sytuacje i trudności, którym przy wysił
kach ekumenicznych przychodzi stawiać czoło3*. Przy tym wszystkim 
Komisja jasno zdała sobie sprawę, że jak dotąd ciągle dalecy jesteśmy od 
przezwyciężenia różnic w sposobie pojmowania kościelnej wspólnoty i 
dlatego nie omieszkała wystąpić z postulatem gruntownego rozpatrzenia 
aktualnych zagadnień eUezjologicznych jak również oceny implikacji 
eklezjologicznych wypływających z poszczególnych modeli jedności.

31 The three Reports of the Forum on Bilateral Conversations, Geneva 1981 s. 9.
32 Op. cit. s. 9.-
33 Op. cit. s. 10.
34 Por. G. Müller-Fahrenholz (red.): Bangalore 1978 (Beiheft zur „Oekumenischen 

Rundschau” nr 35), Frankfurt/M. 1979 s. 231.
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To prawda, że w rezultacie podjęcia zabiegów o wyjaśnienie spra
wy, napięcia między dwoma podstawowymi modelami jedności zdąży
ły, w tak zwanym międzyczasie, opaść. Można jednak powątpiewać, czy 
uchwycone zostało to, co w całej tej debacie jest momentem najistot
niejszym. Co się mnie tyczy, to twierdzę, że w debacie tej kwestią cen
tralną nie jest ani sprawa pluralizmu ani to, czy konfesyjnym rozbież
nościom przyznać się godzi prawo obywatelstwa. Wydaje mi się, że cały 
konflikt jest raczej wyrazem napięcia występującego we wszystkich 
tradycyjnych eklezjologiach, napięcia między Kościołem pojmowanym 
jako zgromadzenie i Kościołem pojmowanym jako uniwersalne „Ciało 
Chrystusa.

W każdym razie nikt nie zaprzeczy, że między modelami tymi za
chodzi różnica co do samego ich punktu wyjścia i dlatego dochodzą w 
nich do głosu odmienne akcenty. Upraszczając nieco sprawę zaryzyko
wać można by stwierdzenie, że przy modelach unii organicznej i wspól
noty koncyliamej akcent spoczywa na „perspektywie oddolnej” i na 
plan pierwszy wysuwa się zainteresowanie wspólnotą eucharystyczną 
realizowaną na płaszczyźnie lokalnej. Natomiast przy modelach „poje
dnanej różnorodności” i „wspólnoty eklezjalnej” akcent postawiony 
zostaje na „perspektywę odgórną”: na plan przedni wysuwa się tym ra
zem zainteresowanie globalnym życiem struktur kościelnych przy jed
noczesnym pominięciu płaszczyzny lokalnej a nawet krajowej.

W pierwszym przypadku w centrum uwagi staje nade wszystko 
wspólność w dawaniu świadectwa i służbie w określonym kontekście; 
wynika z tego ukierunkowanie akcentu na poszukiwanie dróg i form 
wspólnego podejmowania decyzji i wspólnego działania. W drugim 
przypadku uwaga zwraca się przede wszystkim ku dochowaniu wierno
ści tradycji odnośnego Kościoła i tej tradycji kontynuowaniu: w efekcie 
akcent pada na postulat maksymalnego poszanowania odrębności kon
fesyjnych. Odwołując się jeszcze raz do języka użytego w zacytowanej 
już na początku prawosławnej opinii na temat formuły jedności z New 
Delhi znów można by mówić o „ekumenizmie w przestrzeni” i „ekume
nizmie w czasie”.

Porównania powyższe snuć tu moglibyśmy dalej i w ich efekcie wy
łoniłyby się dodatkowe argumenty na rzecz tezy, że obydwu zarysowa
nym powyżej perspektywom przysługuje równe prawo obywatelstwa i 
obydwie dla postępu w ruchu ekumenicznym równie są potrzebne. Wy
pada również przyznać, że rozmowy dwustronne — właśnie ze względu 
na to, że wzięły za punkt wyjścia kościelny status quo — dostarczyły 
Kościołom nowych bodźców. Wniosły one do ruchu ekumenicznego 
nowy wymiar i tym samym wpłynęły na zmianę założeń debaty o jedno
ści kościelnej.

Z drugiej strony nie z czego innego a z „realizmu” obydwu per
spektyw wynika ich ułomność. Obydwie wychodzą od instytucjonalne
go status quo, z tym że w jednym przypadku mamy do czynienia z sa
moświadomością Kościoła lokalnego, partykularnego, w drugim zaś 
przypadku jest to samoświadomość Kościoła globalnego. Główną prze
szkodą w obu przypadkach jest „pozytywistyczna” eklezjologia. Oby
dwa modele są w stanie dowieść, że ich wizja jedności nadaje się do 
urzeczywistnienia, ale obydwa też przyjąć muszą do wiadomości, że w 
tak zwanym międzyczasie na drodze do unifikacji Kościołów i przy roz
mowach dwustronnych nie obeszło się bez trudności i oporów. Zasadni
czy problem tak przy pierwszym jak i przy drugim punkcie wyjścia, to
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sprawa zachowania-tożsamości denominacyjnej lub konfesyjnej. Obraz 
śmierci jako zadatku na nowe życie lub pojednanie, do którego powyżej 
się odwołaliśmy, wskazuje nam na zadanie, którego w sposób pełny 
przy obydwu tych perspektywach nie sposób jest wykonać.

Kto wie, czy zadanie powyższe nie dałoby się bliżej sprecyzować 
gdybyśmy się uciekli do obrazu kopemikańskiego przewrotu użytego 
przez Edmunda Schlinka. W samej rzeczy wchodzi tu bowiem w grę ko
nieczność zmiany perspektywy: chodzi o odejście od orientacji na jed
ność jako „cel”, orientacji, przy której zachodzi potrzeba zwracania się 
z apelami o to, by wszyscy zechcieli uznać, że jedność stanowi Boży dar, 
do skorzystania z którego każda chrześcijańska wspólnota jest powoła
na. Poza tym zmiana perspektywy polegać mogłaby i na tym, że na jed
ność Kościoła pocznie się patrzeć przez pryzmat wizji Królestwa Boże
go oferującego wszystkim ludziom dar Bożego zbawienia.

Postulat odmiany perspektywy z pewnością nie jest nowy. Jest to 
postulat często podnoszony co najmniej od Światowej Konferencji do 
spraw Wiary i Ustroju Kościoła odbytej w roku 1952 w Lund. Także 
fakt szerokiej dyskusji w kołach kościelnych nad konwergencjami w 
tekstach o chrzcie, eucharystii i urzędzie kościelnym jedynie przy wzię
ciu pod uwagę zaszłej odmiany perspektywy daje się odpowiednio zro
zumieć. Nie sposób zatem zaprzeczyć, że czymś, po czym można się spo
dziewać najwięcej, jest to, iż przy wszystkich powyżej przedstawionych 
modelach mamy do czynienia nade wszystko z eklezjologią wspólnoto
wą {communio). W ekumenicznych dyskusjach ta eklezjologiczna per
spektywa została wyrażona po raz pierwszy w formule jedności w New 
Delhi. I dlatego tak dawniej jak i dzisiaj formuła ta może nam posłużyć 
za punkt wyjścia.

Reasumując pozwolimy sobie stwierdzić, że jak dotąd najwłaści
wszym sposobem podejścia do sprawy, o której traktujemy, wydawała 
się postawa eklezjologicznej neutralności. Wszelako, w tak zwanym 
międzyczasie, wyraźnie wyszło na jaw, że obstając przy tej postawie 
przyczynialibyśmy się jedynie do nasilania się w kościelnych kręgach 
eklezjologicznego pozytywizmu. Poszukiwanie jedności Kościoła daw
no wszak wyszło poza ramy pragmatycznej neutralności, zdążyło ono 
doprowadzić do odkrycia ną nowo Kościoła jako wspólnoty z Bogiem 
przez Chrystusa w Duchu Świętym. Wspólnotę tę przyjmujemy jako 
dar Boży i przyswajamy przez to, że w nią głębiej wrastamy. Jedność to 
nie coś statycznego, ale proces: proces, który pozostaje otwarty dopóty, 
dopóki Bóg nie zjednoczy pod swoim władztwem wszystkich swoich 
stworzeń. Kto wie, czy słów, jakich Ghandi użył w odniesieniu do poko
ju, nie dałoby się odwrócić i powiedzieć: nie ma drogi do jedności, jed
ność sama przez się jest drogą.

Zasadniczą przeszkodą na drodze do pełnej wspólnoty jest kwestia 
wspólnego celebrowania eucharystii. Ponieważ praktykowanie eucha
rystycznej wspólnoty nierozerwalnie związane jest z tym, jak oddzielo
ne nawzajem Kościoły rozumieją istotę urzędu kościelnego, jak dotąd 
wszystkie próby pokonania tej przeszkody kończyły się fiaskiem. Ze 
swej strony chcielibyśmy na zakończenie niniejszych rozważań prze
dłożyć pewną propozycję, która w całej debacie o modelach jedności nie 
była brana poważnie pod uwagę. Chodzi nam o to, aby za punkt wyj
ścia na drodze do pełnej wspólnoty wziąć eklezjologię baptyzmalną.

Czyż nie zakrawa na cud, że mimo licznych konfliktów i rozłamów 
prawie wszystkie Kościoły zachowały na przestrzeni wieków więź
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chrztu? Będąc aktem naszego włączenia się w Ciało Chrystusowe, 
chrzest jest czymś, co ustanawia niewidzialną więź wspólnoty między 
tymi wszystkimi, którzy wyznają Jezusa Chrystusa. Do zaistnienia tej 
wspólnoty nie dochodzi przez nasze wyznanie wiary lub sakramentalną 
działalność Kościoła. Duch Święty sprawia, że liczne, bardzo różniące 
się od siebie członki, zrastają się w jedno Ciało Chrystusa. To nie przy
padek, że trzeci artykuł Nicejskiego Wyznania Wiary mówi nie o eucha
rystii i nie o urzędzie kościelnym, a o chrzcie. Znamienne jest również, 
że zarówno rzymskokatolicki Dekret „O ekumenizmie” (par. 3 i 22) jak 
i formuła jedności z New Delhi wyraźnie wskazują na absolutny priory
tet więzi chrztu. Wyznawanie Jezusa Chrystusa i chrzest są widzialny
mi znakami wspólnoty, wyprzedzającymi wszystkie nasze wysiłki 
zmierzające do widzialnej jedności Kościoła.

Konkluzje, do których dochodzimy, niech wolno będzie ująć w 
trzech punktach:

1. Dekret „O ekumenizmie” przypomniał nam o tym, że z tytułu 
chrztu dane nam zostało prawo i przywilej, byśmy się nawzajem uwa
żali za braci i siostry w ramach Bożej Rodziny. Znaczy to, że także 
odłączone od siebie Kościoły i ich członkowie nie okazują się sobie cał
kiem obcy; tak obcy jak suwerenne państwa, gdy tego wymaga ich inte
res, zawierające ze sobą układy, ale z zasady nie mieszające się nawza
jem w wewnętrzne swoje sprawy. Poprzez więź chrztu Kościoły, na dolę 
i niedolę, są ze sobą bardzo ściśle związane, tak ściśle związane, jak 
członkowie jednej rodziny lub jednego ludu. Wszelki rozłam i wszelki 
konflikt w obrębie Chrystusowego Ciała boleśnie odbija się na wszy
stkich Jego członkach, także tych, które podkreślają, że w ramach włas
nej społeczności kościelnej cieszą się jednością. Żaden Kościół nie może 
pełni darowanej mu przez Boga wspólnoty realizować w izolacji od Ko
ściołów pozostałych. Stan rozłączenia to coś, co okazuje się dotkliwsze dla 
ogółu chrześcijan: nie ma miejsca na eklezjologiczną neutralność.

2. Dar wspólnoty przyjmowany poprzez akt chrztu przynagla nas, byś
my tę więź, jaka zachodzi między ochrzczonymi członkami Chrystusowego 
Ciała, wyrażali w sposób widzialny. Dokumenty z Limy przypomniały nam 
o tym, że między chrztem a jego potwierdzeniem przez regularne uczestnict
wo w eucharystii istnieje ścisły związek. Podkreśliły one również, że chrzest 
jest czymś, co inauguruje proces stałego wrastania we wspólnotę. Rzeczą 
istotną jest to, aby ów proces wzrostu realizował się we wspólnocie, która 
przywiązana jest do określonego miejsca: takiej wspólnocie, której członko
wie dzielą między sobą te same warunki życia. Na tym właśnie zasadza się 
znaczenie formuły jedności z New Delhi kładącej akcent na jedności wszyst
kich w każdym, miejscu. Ekumenizm praktykowany w określonym miejscu 
to integralna część składowa ruchu ekumenicznego, a nie tylko jakieś obra
mowanie dla porozumień osiąganych na wyższych szczeblach. Kościół lokal
ny jest i pozostanie komórką zarodkową tego procesu wzrostu. To właśnie tu 
chrześcijańska społeczność dla wszystkich wokoło stawać się winna rozpoz
nawalna jako znak nowej ludzkości w Chrystusie.

3. Z jedności chrztu wynika jednakowy status wszystkich człon
ków ludu Bożego przed obliczem Bożym. Dlatego jest sprawą najwyż
szej wagi, że w Konstytucji dogmatycznej „Lumen gentium” przyjętej 
przez Drugi Sobór Watykański rozdział o Kościele jako ludzie Bożym 
poprzedził wywód o hierarchicznej strukturze Kościoła. Podobnie po
stąpili również autorzy dokumentu z Limy o urzędzie kościelnym.
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Ustanowienie ludu Bożego poprzez chrzest — innymi słowy „ordyna
cja” wszystkich ochrzczonych na godność powszechnego kapłaństwa — 
to zasadnicza przesłanka do zrozumienia istoty aktu ordynacji. Znacze
nie tego faktu rośnie, gdy weźmie się pod uwagę to, że sprawa urzędu 
kościelnego coraz bardziej stawać się poczęła przeszkodą w postępie na 
drodze do jedności Kościoła. Struktury urzędów stanowią widzialną 
manifestację instytucjonalnej samoświadomości Kościołów. Bez uzna
nia godności osób świeckich jako członków ludu Bożego — godności, 
która zakotwiczona jest we wspólnym wszystkim chrzcie — nie może 
być w ogóle mowy o wzajemnym zaakceptowaniu w duchu ekumenicz
nym kościelnych urzędów.

(Przekład za: Ökumenische Rundschau, Frankfurt/M. 1987 nr 2. s. 195—216).

Tłum.: Andrzej Kempfi

MODELS OF CHURCH UNITY 
DEBATE FROM THE 1970S

AND CONCLUSIONS FOLLOWING FROM IT FOR THE PRESENT
(summary)

Until 1983 Dr Konrad Raiser was deputy general secretary of the World Council of Chu
rches, and now he is a professor of ecumenical theology at the University in Bochum (FRG).

The text printed here is a paper delivered at the 4th Consultations of the Societas Oe- 
cumenica in Erfurt (GDR).

Joint search for the unity of the Church has always beep the raison d’etre of the ecu
menical movement from its very beginning. Major models of unity proposed during the 
discussion in the 1970s include the model of organic union, conciliary community, unity 
in reconciled diversity and ecclesial community. Somewhat simplifying the matter a sta
tement might be ventured that in the models of qrganic union and conciliary community 
the stress is places on the ’’grass-roots perspective” and the interest in eucharistic com
munity realized on the local place comes to the forefront. On the other hand, in the mo
dels of reconciled diversity and ecclesial community the stress is placed on the ’’top per
spective”, this time interest in the global life of Church structures coming to the foregro
und, simultaneously leaving aside the local and even national plane. Both perspectives 
have equal rights and both are equally needed for progress in the ecumenical movement. 
On the other hand, their shortcomings stem from their ’’realism”. Both derive from the in
stitutional status quo, though in one case we deal with self-awareness of the local, parti
cular Church, and in the other it is self-awareness of the universal Church. The main ob
stacle in both cases is ’’positivist” ecclesiology.

Concluding his considerations prof. Raiser puts forward a certain proposal, which in 
the entire debate on the models of unity has not been seriously taken into account. He 
suggests to take baptismal ecclesiology aś the point of departure on the road to full unity. 
In spite of numerous conflicts and divisions, all Churches have retained the bond of bap
tism over the centuries. Being an act of our joining the Body of Christ baptism is somet
hing constituting an invisible bond of unity among all those who believe in Jesus Christ. 
Believing in Jesus Christ and baptism are visible manifestations of communion, prece
ding all our efforts aimed at visible unity of the Church. Through the bond of baptism the 
Churches are very tightly tied together, for good and bad; as tightly as members of one fa
mily or one people. The grace of community accepted through the act of baptism urges us 
to express this bond among baptized members of Christ’s Body in a visible manner. From
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the unity of baptism follows the equal status of all members of the people of God before God. 
Establishment of the people of God through baptism — in other words ’’ordination” of all 
the baptized to the office of universal priesthood — is the main premise for understanding 
the essence of the act of ordination. Without recognizing the ministry of laymen as members 
of the people of God — the ministry which is anchored in baptism shared by all — there can
not be any mutual acceptance of Church ministries in the ecumenical spirit.

MODELLE KIRCHLICHER EINHEIT
DIE DEBATTE DER SIEBZIGER JAHRE UND DIE FOLGERUNGEN FÜR HEUTE

(Zusammenfassung)

Dr. Konrad Raiser war bis Herbst 1983 stellvertretender Generalsekretär im Oeku- 
menischen Rat der Kirchen, jetzt ist er Professor für Oekumenische Theologie an der Uni
versität Bochum (BRD). Der veröffentlichte Text war ursprünglich ein Referat, weicner 
während der IV. Konsultation der Societas Oecumenica in Erfurt (DDR) gehalten worden 
ist.

Die gemeinsame Suche nach der Einheit der Kirche ist und war von Anfang an die 
raison d’etre der ökumenischen Bewegung. Im Mittelpunkt der Diskussion der siebziger 
Jahren befanden sich besonders vier Einheitsmodelle, d.h. die Modelle der organischen 
Union, der konziliaren Gemeinschaft,, der Einheit in versöhnter Verschiedenheit und der 
ekklesialen Gemeinschaft. Etwas vereinfachend kann man sagen, dass bei den Modellen 
organische Union-konziliare Gemeinschaft der Akzent vor allem auf einer Perspektive 
„von unten” liegt; im Vordegrund steht das Interesse an der örtlichen eucharistischen Ge
meinschaft. Demgegenüber liegt bei den Modellen der versöhnten Verschiedenheit-ekkle- 
siale Gemeinschaft die Betonung auf einer Perspektive „von oben”; hier steht im Vorde
grund das Interesse am Leben der verfassten kirchlichen Körperschaften jenseits der Or
tsebene oder gar des nationalen Rahmens. Beide Perspektiven sind in*sich legitim und re
alistisch, beide sind auch notwendig, um auf dem ökumenischen Weg weiterzukommen. 
Andererseits liegt gerade in dem „Realismus” der beiden Ansatzpunte auch ihre entschei
dende Grenze. Beide beginnen beim,institutioneilen Status quo, d.h. bei einem örtlich 
partikularen oder einem globalen Selbstverständnis der Kirchen und bei ihrer entspre
chenden ekklesiologischen Selbstbegründung. Das entscheidende Hindernis in beiden 
Fällen ist die „positivistische” Ekklesiologie.

Zum Abschluss seiner Überlegungen macht Professor Raiser einen Vorschlag, der bi
slang noch nicht wirklich auf seine Tragfähigkeit hin überprüft worden ist. Es geht ihm 
um den Ansatz bei einer baptismalen Ekklesiologie. Alle Kirchen trotz der leidvollen Au
seinandersetzungen und Trennungen in der Kirchengeschichte haben das Band der Taufe 
erhalten. Die Taufe, d.h. der Akt der Eingliederung in den Leib Christi, begründet ein un
sichtbares Band der Gemeinschaft zwischen allen, die Jesus Christus bekennen. Das Be
kenntnis zu Jesus Christus und die Taufe sind die sichtbaren Kennzeichen der Gemeins
chaft, die all unseren ökumenischen Bemühungen, die Einheit der Kirche sichtbar zu ma
chen, vorausliegt. Die Kirchen sind durch das Band der Taufe auf Gedeih und Verderb 
miteinander verbunden, so wie Glieder der gleichen Familie oder des gleichen Volkes. Die 
Gabe der Gemeinschaft, die in der Taufe empfangen wird, drängt darauf, in den Bezie
hungen zwischen den getauften Gliedern des Leibes Christi sichtbar zu werden. Die Ein
heit der Taufe verleiht allen Gliedern des Volkes Gottes den gleichen Status von Gott. Die 
Begründung des Volkes Gottes durch die Taufe, d.h. die „Ordination” aller Getauften 
zum allgemeinen Priestartum, ist sozusagen die Voraussetzung, um das Wesen des ordi
nierten Amtes zu verstehen. Ohne eine Anerkennung der Würde der Laien als Glieder des 
Volkes Gottes — eine Würde, die in der gemeinsamen Taufe verwurzelt ist — wird es 
nicht zu einer ökumenischen wechselseitigen Anerkennung der Ämter kommen.
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ŚWIATOWA WSPÓLNOTA KOŚCIOŁÓW LUTERAŃSKICH

I. Luter a Kościoły luterańskie

Luteranizm jest jedynym znaczącym wyznaniem chrześcijańskim, 
wyprowadzającym swoją nazwę od nazwiska Reformatora. Podczas 
gdy zwinglianizm lub kalwinizm są w zasadzie już tylko pojęciami hi
storycznymi, nazwisko Lutra wkomponowane jest w oficjalną nazwę co 
najmniej kilkudziesięciu Kościołów.

W rzeczywistości między istnieniem tych Kościołów a zasadniczą 
intencją Lutra i grona jego najbliższych współpracowników występuje 
znacząca sprzeczność. Luter i jego współpracownicy nigdy nie wystę
powali z roszczeniem tworzenia nowej wspólnoty kościelnej. Wszędzie, 
gdzie takie podejrzenie lub nieporozumienie się pojawiło, występowali 
oni bardzo zdecydowanie przeciw niemu. Nigdy nie reprezentowali też 
poglądu, że Kościół Jezusa Chrystusa przestał istnieć pod panowaniem 
papiestwa i że dlatego należy wrócić do jakiegoś wcześniejszego punktu 
w historii Kościoła. Konfesja Augsburska powiada w artykule 7, że po 
wszystkie czasy istnieć i trwać musi jeden święty chrześcijański Ko
ściół1.

To opowiedzenie się za kontynuacją Kościoła jest dla luteranizmu 
czymś, z czego nie może on zrezygnować. Toteż Luter nawet w okresie 
najgorętszego sporu z Rzymem mógł trzymać się mocno przekonania, że 
w Kościele rzymskim istnieje wszystko, co Kościół czyni Kościołem: 
Jest prawdą, iż w papiestwie zostało zachowane Słowo Boże i urząd 
apostołów, my zaś otrzymaliśmy od nich (tj. od papistów — K.K.) Pismo 
Sw., chrzest, sakrament i urząd kaznodziejski (...) Dlatego musi też być 
u nich wiara, Kościół chrześcijański, Chrystus i Duch Święty (...) A więc 
musimy też powiedzieć: wierzę i jestem tego pewny, że Kościół chrze
ścijański zachował się także pod władzą papieską 1 2.

Utworzenie odrębnego Kościoła nie było brane pod uwagę nawet 
wówczas, gdy na wystąpienie reformatorów Rzym odpowiedział eksko
muniką. Sub uno Christo sumus et militamus (pod jednym Chrystusem

1 Cyt. za: Konfesja Augsburska z 1530 r. (nowy przekład), Warszawa 1970, s. 14.
2 M. Luther: Werke. Kritische Gesamtausgabe. 58. tomów, Weimar 1883 nn (skrót: WA), 

46, 6n.
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jesteśmy i walczymy), powiada przedmowa do Konfesji Augsburskiej3, 
w której udowadnia się punkt po punkcie, że przekonania głoszone 
przez reformatorów nie tylko mają oparcie w Biblii, lecz także w trady
cji Kościoła pierwszych wieków.

Negatywny stosunek do utworzenia odrębnej wspólnoty kościelnej 
utrzymuje się nawet tam, gdzie o Kościele papieskim mówi się jako o 
„Kościele fałszywym”, a o społeczności tworzonej przez zwolenników 
Reformacji jako o „Kościele prawdziwym”. Obu Kościołów — „praw
dziwego” i „fałszywego” — nie można od siebie oddzielić, gdyż Kościół 
„w postaci czystej” po prostu nie istnieje i nawet w Kościele „prawdzi
wym” pojawiają się nieustannie fałszywi nauczyciele i prorocy. Obu 
Kościołów nie da się rozdzielić także dlatego, ponieważ Kościół „praw
dziwy” ponosi wobec „fałszywego” trwałą odpowiedzialność — misję 
ostrzegania, napominania i krytykowania. Kościół prawdziwy nie może 
uchylić się od tej misji wyrzekając się zupełnie Kościoła fałszywego. 
Taki podział nastąpi dopiero po Sądzie Ostatecznym. Nam nie wolno go 
przeprowadzać. Luter powiada: my lub Kościół święty nie mamy mo
żliwości odłączenia się od okropności, papiestwa lub antychrysta aż do 
Sądu Ostatecznego 4.

Mimo wszystkich tych zastrzeżeń doszło do powstania Kościołów 
luterańskich, które swoim wyznaniem wiary sformułowanym w księ
gach symbolicznych, strukturą organizacyjną i życiem religijnym róż
nią się od innych Kościołów chrześcijańskich. Okoliczności historyczne 
sprawiły, że taki a nie inny rozwój Reformacji był nieunikniony i konie
czny.

Jednakże reformacyjne opowiedzenie się za kontynuacją i jedno
ścią Kościoła oraz świadomość, że wobec całego chrześcijaństwa ma się 
do spełnienia określoną misję, zobowiązują Kościoły luterańskie do 
szukania dialogu i wspólnoty z innymi Kościołami. Czynne zobowiąza
nie ekumeniczne jest dlatego wyrazem wierności wobec refo'rmacyjnego 
dziedzictwa.

n . Rozmieszczenie Kościołów luterańskich w świecie

Kościoły luterańskie, powstałe na kontynencie europejskim, rozro
sły się w wiekach późniejszych, zwłaszcza w XIX stuleciu, przez emi
grację — w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii, przez 
działalność wielu towarzystw misyjnych — w różnych krajach Azji i 
Afryki. Wytworzyły się różne typy Kościołów luterańskich: państwowe, 
ludowe (Volkskirche), wolne i mniejszościowe. Członkowie tych Ko
ściołów żyją dziś w bardzo zróżnicowanych warunkach politycznych, 
społecznych i kulturowych. Kościoły luterańskie różnią się pod wzglę
dem struktury, lecz daje się zauważyć wyraźnie tendencja ku systemo
wi episkopalno-synodalnemu. Mimo owych różnic Kościoły te mają po
czucie więzi, którą stwarza wspólne reformacyjne dziedzictwo. Ośrod
kiem tego dziedzictwa jest posłannictwo o usprawiedliwieniu grzeszni
ka wyłącznie z wiary (sola fide), co znalazło wiążący wyraz w luterań
skich księgach symbolicznych.

3 Nowy polski przekład przedmowy tej nie uwzględnia.
4 Por. WA 38, 251.
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S ta ty s ty k a

Według danych z końca 1987 r. wspólnota luterańska na świecie 
zrzeszała ok. 70 milionów członków. Po katolicyzmie i prawosławiu jest 
więc luteranizm trzecią największą społecznością chrześcijańską. Wię
kszość wyznawców luteranizmu żyje w Europie — ok. 50 min. Liczby 
dotyczące innych kontynentów przedstawiają się następująco: Amery
ka Północna — 8,74 min, Azja — 5 min, Afryka — 4,4 min, Ameryka Ła
cińska — 1,2 min, Australia i Pacyfik — 760-tys. Liczba luteranów roś
nie najbardziej w Azji i Afryce.

Ł iuteranizm  n ie m ie c k i

Luteranie w kraju Reformacji luterańskiej stanowią, pod względem 
geograficznym i statystycznym, w dalszym ciągu najsilniejszą grupę. 
Natomiast wpływ luteranizmu niemieckiego na Kościoły luterańskie w 
innych krajach uległ po II wojnie światowej poważnemu osłabieniu.

W RFN istnieje 7 luterańskich Kościołów krajowych (Bawaria, 
Brunszwik, Hanower, Dolna Łaba, Schaumburg-Lippe, Oldenburg, 
Wirtembergia). W NRD istnieją 3 luterańskie Kościoły krajowe (Turyn
gia, Saksonia, Meklemburgia). Wszystkie te Kościoły wespół z (unij
nym) Ewangelickim Kościołem Krajowym Greifswaldu (NRD) i (wol- 
nokościelnym) Kościołem Ewangelicko<-Luterańskim w Badenii (RFN), 
są członkami Światowej Federacji Luterańskiej.

Wszystkie luterańskie Kościoły krajowe w RFN należą od 1948 r. 
do Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Evangelische Kirche in De
utschland), tworzą też (z wyjątkiem Kościołów Oldenburga i Wirtem
bergii) Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański Niemiec (Verei
nigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands). Natomiast lute
rańskie Kościoły krajowe w drugim państwie niemieckim należą od 
1969 r. do Związku Kościołów Ewangelickich w NRD, tworzą też Zjed
noczony Kościół Ewangelicko-Luterański w NRD (w najbliższym cza
sie struktura ta przestanie istnieć).

W unijnych Kościołach krajowych występuje wiele parafii o profilu 
luterańskim, (reformowany) Kościół Krajowy w Lippe posiada osobną 
superintendenturę luterańską. Nie licząc wspomnianego już Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego w Badenii, inne luterańskie Kościoły wol
ne utworzyły w RFN przed paru laty Samodzielny Kościół Ewangeli
cko-Luterański .

Ogółem w RFN żyje ponad 20 min luteranów (uwzględniając człon
ków Kościołów ewangelicko-unijnych), w NRD — ok. 6,5 min,.

L u tera n izm  eu ro p ejsk i

Drugim największym skupiskiem luterańskim jest Skandynawia. 
Charakterystyczną cechą tamtejszego luteranizmu są wielkie Kościoły 
ludowe lub państwowe. W Szwecji żyje 7,7 min luteranów, w Danii 
(z Grenlandią) — 4,7 min, w Finlandii — 4,6 min, Norwegii — 3,9 min, 
Islandii — 227 tys. Wszystkie te Kościoły mają ustrój episkopalny (czę
ściowo urząd biskupi w sukcesji apostolskiej), zrzeszają one ponad 95% 
ogółu ludności. Profil tych Kościołów ukształtowany został częściowo 
przez XIX-wieczne ruchy przebudzeniowe. Luteranie skandynawscy 
emigrując w swoim czasie masowo do Ameryki Północnej i Południowej
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oraz rozwijając intensywną działalność misyjną, wywarli głęboki 
wpływ na luteranizm w wielu częściach świata.

W Związku Radzieckim stosunkowo silne Kościoły luterańskie ist
nieją w Estonii (140 tys. wiernych) i na Łotwie (120 tys.). Natomiast 
Kościół luterański na Litwie był i pozostał niewielką społecznością (ok. 
25 tys. wiernych). Silna fala emigracji z tych terenów po drugiej wojnie 
światowej doprowadziła do powstania estońskiego, łotewskiego i litew
skiego Kościoła emigracyjnego. Na wchodnich terenach ZSRR rośnie w 
ostatnich latach liczba parafii luterańskich tworzonych przez zamiesz
kałą tam ludność pochodzenia niemieckiego. Na obszarach tych istnieje 
250 zborów luterańskich, które nie zdołały się jeszcze zorganizować w 
samodzielny Kościół; liczba wiernych jest trudna do ustalenia.

Kościół luterański w Polsce, noszący tu oficjalną nazwę Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, ma ok. 80 tys. wiernych. W Europie połu
dniowo-wschodniej istnieje wiele luterańskich Kościołów mniejszo
ściowych, niektóre z nich mają długą historię. W Austrii żyje 374 tys. 
luteranów, na Węgrzech — 430 tys. W Rumunii są dwa Kościoły lutera
ńskie: niemiecki (120 tys. wiernych) i węgierski (29 tys.). Dwa Kościoły 
luterańskie istnieją także w Czechosłowacji: słowacki (396 tys. wier
nych) i śląski (45 tys.). Trzy Kościoły luterańskie działające na terenie 
Jugosławii mają ogółem 75 tys. wiernych.

W Europie południowej powstał po II wojnie światowej Kościół 
Ewangelicko-Luterański we Włoszech złożony ze zborów niemiecko- i 
włoskojęzycznych; ma on 7 tys. wiernych.

W Europie zachodniej jedynym liczącym się Kościołem luterań- 
skim jest Kościół Wyznania Augsburskiego w Alzacji i Lotaryngii (220 
tys. wiernych), wywodzący się z okresu Reformacji i na niektórych ob
szarach zachowujący jeszcze cechy Kościoła ludowego. Społecznością o 
wiele mniejszą jest natomiast Kościół Ewangelicko-Luterański Francji 
(40 tys. wiernych, główne skupiska: Montbeliard i Paryż). Poza Kościo
łem Ewangelicko-Luterańskim w Królestwie Holandii (ok. 28 tys. wier
nych), istnieją jeszcze związki zborów luterańskich w Wielkiej Brytanii 
(Rada Luterańska w tym kraju ma 25 tys. wiernych, w jej ramach roz
wija działalność Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyź
nie) i Szwajcarii (6500 członków, głównie cudzoziemcy).
L u tera n izm  p ó łn o cn o a m er y k a ń sk i

W bardzo złożonej sytuacji kościelnej Ameryki Północnej luteranie 
stanowią mniejszość. Są oni tam zaliczani do Kościołów „historycznych”, 
w ramach których tworzą jedną z większych grup. Początek luteranizmo- 
wi w USA i Kanadzie dali imigranci z Europy. Pierwsza luterańska struk
tura kościelna (ministerium) utworzona została w 1748 r. w Pensylwanii, 
lecz większość luteranów przybyła na kontynent północnoamerykański w 
dwóch falach: w XIX w. i po II wojnie światowej. Duże odległości, różna 
przynależność etniczna i odmienne formy pobożności sprawiły, że w 
pierwszym etapie zaczęły się tworzyć liczne ugrupowania kościelne zwa
ne synodami: Dopiero po jakimś czasie pojawiły się tendencje zmierzające 
do zjednoczenia poszczególnych synodów luterańskich. Tendencje te 
przybrały na sile w XX stuleciu, doprowadzając w latach sześćdziesiątych 
do utworzenia Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego (2,3 min wier
nych) i Kościoła Luterańskiego w Ameryce (2,9 min).

W 1980 r. opracowany został plan połączenia Amerykańskiego Ko
ścioła Luterańskiego, Kościoła Luterańskiego w Ameryce i Sto warzy-
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szenia Kościołów Ewangelicko-Luterańskich w jeden Kościół Ewange- 
licko-Luterański w Ameryce. Kościół ten rozpoczął swoją egzystencję 
1 stycznia 1988 r.

Poza wymienionymi, wpływowym Kościołem jest Kościół Luterański 
Synodu Missouri (2,6 min), założony już w 1947 r. i utrzymujący bliskie 
kontakty z Kościołami luterańskimi na całym świecie, podkreślającymi 
dobitnie luterański konfesjonalizm. Tradycyjnie konserwatywna orienta
cja Synodu Missouri, która w ostatnich latach uległa nawet pewnemu po
głębieniu, doprowadziła do poważnych napięć wewnątrzkościelnych. W 
wyniku otwartego konfliktu od Synodu Missouri odłączyła się w 1976 r. 
grupa zborów, które utworzyły organizację o nazwie Stowarzyszenie Koś
ciołów Ewangelicko-Luterańskich (103 tys. członków). Postawę jeszcze 
bardziej konserwatywną niż Kościół Luterański Synodu Missouri repre
zentuje Ewangelicki Synod Luterański Wisconsin (416 tys. wiernych).

Synod Missouri i Synod Wisconsin odmawiają przystąpienia do 
Światowej Federacji Luterańskiej, odrzucają też wspólnotę komunijną 
z innymi Kościołami luterańskimi.

W 1918 r. powstała KrajowaPRada Luterańska w USA, która za cel 
postawiła sobie zacieśnienie wspólnoty wzajemnej oraz pogłębienie 
współpracy w dziedzinie misji i służby dla świata. Jej kontynuatorką od 
1966 r. była Rada Luterańska w USA. W pracach Rady uczestniczył Sy
nod Missouri, natomiast Synod Wisconsin odmawiał z nią współpracy. 
Ostatnio także Synod Missouri opuścił Radę Luterańską.

W Kanadzie istnieje Kościół Ewangelicko-Luterański Kanady (209 
tys. wiernych), działają też „sekcje” kanadyjskie Synodu Missouri oraz 
kilka mniejszych wspólnot luterańskich. Ogółem żyje w tym kraju 303 tys. 
luteranów.
L u tera n izm  la ty n o a m ery k a ń sk i

W wielu krajach latynoamerykańskich luteranie stanowią niewiel
kie społeczności, lecz w skali całego kontynentu stanowią w ramach 
chrześcijaństwa nierzymskokatolickiego liczącą się grupę. W większo
ści są oni potomkami imigrantów europejskich, w niektórych krajach 
zachowują w dalszym ciągu status cudzoziemskich grup etnicznych.

Większe Kościoły luterańskie istnieją tylko w Brazylii i Argentynie. 
Największy z nich, Kościół Ewangelicki Wyznania Luterańskiego w 
Brazylii (850 tys. członków) będzie w 1990 r. gospodarzem VIII Zgro
madzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Natomiast naj
większy argentyński Kościół luterański, Kościół Ewangelicki nad La 
Plata (47 tys. wiernych) nie jest członkiem ŚFL. W Brazylii i Argentynie 
działają też Kościoły luterańskie związane z Synodem Missouri.

Najpilniejsze zadania luteranizmu latynoamerykańskiego to: prze
zwyciężenie rozłamów, integracja ze społeczeństwami poszczególnych 
krajów oraz przejęcie odpowiedzialności społecznej i misyjnej.
L u tera n izm  a fry k a ń sk i

Kościoły luterańskie podjęły stosunkowo późno działalność misyj
ną. Działalność ta dzięki zaangażowaniu dużych sił i środków przez 
wielkie Kościoły ludowe i państwowe w Europie, nabrała bardzo szyb
ko dużego rozmachu. Również luteranie amerykańscy rozwinęli inten
sywną działalność misyjną. Z pracy tej wyrosło wiele Kościołów lute
rańskich w Afryce i Azji. Negatywnym zjawiskiem było to, że każdy z
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tych Kościołów był „produktem” jednego z wielu towarzystw misyj
nych. W ten sposób na terenie jednego kraju powstało często kilka a na
wet kilkanaście Kościołów luterańskich, które muszą dopiero podejmo
wać wysiłki zjednoczeniowe.

Kościoły luterańskie w Afryce wykazują się największym wzrostem 
w łonie rodziny luterańskiej. Są kraje, w których liczba luteranów ule
gła w przeciągu kilkunastu lat podwojeniu. W wielu krajach udaje się 
też powoli przezwyciężyć rozbicie spowodowane działalnością różnych 
towarzystw misyjnych. Największe kościoły luterańskie na tym konty
nencie znajdują się w Tanzanii (1,1 min), na Madagaskarze (840 tys.), w 
Etiopii (717 tys.), Republice Południowej Afryki (kilka Kościołów o łą
cznej liczbie wiernych — 710 tys.) i Namibii (577 tys.; działa tu kilka 
Kościołów). Wszystkie Kościoły afrykańskie są, za pośrednictwem 
Światowej Federacji Luterańskiej, związane z szeroką wspólnotą Ko
ściołów luterańskich w innych częściach świata. Korzystają one z róż
norodnej pomocy Federacji: edukacyjnej, duszpasterskiej i materialnej 
(zwłaszcza Kościoły w Etiopii i w Afryce Płd.). W RPA i Namibii istnie
ją odrębne Kościoły ludności białej, zrzeszające głównie imigrantów 
niemieckiego pochodzenia. VII Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Budapesz
cie w 1984 r. zawiesiło te Kościoły w prawach członkowskich z powodu 
praktykowania przez nie apartheidu.
L u tera n izm  a z ja ty ck i

W Azji rozbicie luteranizmu jest jeszcze większe niż w Afryce. Kra
jami o największej liczbie luteranów są: Indonezja (8 Kościołów, łączna 
liczba członków: 2,8 min) i Indie (10 Kościołów, łączna liczba człon
ków: 1,1 min). Mniejsze Kościoły luterańskie występują w wielu innych 
krajach azjatyckich; szczególną aktywność wykazują Kościoły w Hong
kongu (40 tys. wiernych) i Japonii (30 tys.).

Szczególnym wyzwaniem dla Kościołów luterańskich w Azji są 
inne wielkie religie światowe, z których wyznawcami stykają się one na 
co dzień. Warunki do prowadzenia dialogu i dawania świadectwa pró
bują one poprawić przez intensyfikację pracy teologicznej i publicysty
cznej. W tej i w innych dziedzinach przychodzi im z pomocą Światowa 
Federacja Luterańska, w której są zrzeszone prawie wszystkie Kościoły 
luterańskie na kontynencie azjatyckim.
L u tera n izm  w  A u str a lii i P a p u i-N o w ej G w in e i

Początek luteranizmowi w Australii dali głównie imigranci z Europy. 
Kościół Luterański Australii, liczący 112 tys. członków, jest Kościołem o 
profilu konserwatywnym, lecz nie związanym z amerykańskim Synodem 
Missouri. Nie należy on także do Światowej Federacji Luterańskiej.

Dobrze reprezentowany jest luteranizm w Papui-Nowej Gwinei. 
Dwa istniejące tam Kościoły luterańskie mają ok. 650 tys. członków. 
Oba też należą do ŚFL.

m . Światowa Federacja Luterańska

Zrzesza ona większość Kościołów uważających się za Kościoły lu
terańskie. Należą do niej 103 Kościoły, które posiadają ok. 55 min wier
nych. Stanowi to 78% wszystkich luteranów. Nie licząc niemieckich 
Kościołów ewangelicko-unijnych, poza Federacją pozostają Synod
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Missouri i Synod Wisconsin oraz pewna liczba związanych z nimi Koś
ciołów luterańskich w innych krajach.

Warunkiem członkostwa w Światowej Federacji Luterańskiej jest 
przyjęcie statutu z podstawą dogmatyczną ujętą w artykule 2: Świato
wa Federacja Luterańska uznaje Pismo Święte Starego i Nowego Testa
mentu za jedyne źródło i nieomylną normę wszelkiej nauki i wszelkiego 
działania Kościoła. W trzech ekumenicznych wyznaniach wiary i w wy
znaniach Kościoła luterańskiego, zwłaszcza w niezmienionej Konfesji 
Augsburskiej i Małym Katechizmie Lutra, widzi ona prawidłowy wy
kład Słowa Bożego .

Wśród światowych wspólnot wyznaniowych Światowa Federacja 
Luterańska jest wspólnotą najmłodszą. Powstała ona w 1947 r. na 
Zgromadzeniu Ogólnym w Lund (Szwecja). Dążenia zmierzające do ści
ślejszej współpracy w dziedzinie teologii i współpracy wzajemnej ist
niały już jednak wcześniej. W 1868 r. utworzono w Hanowerze Powsze
chną Konferencję Ewangelicko-Luterańską, która od 1901 r. używała 
dodatkowej nazwy: Luterańskie Dzieło Zjednoczenia. Była to inicjaty
wa niemiecka, ale ciesząca się poparciem Kościołów luterańskich 
Skandynawii oraz Europy Wschodniej i Zachodniej.

Z inicjatywy Krajowej Rady Luterańskiej w USA doszło po I woj
nie światowej do utworzenia Światowego Konwentu Luterańskiego, 
który odbył trzy posiedzenia: w 1923 r. w- Eisenach, w 1929 r. w Kopen
hadze i w 1935 r. w Paryżu. Przez powołanie ŚKL stworzone zostało fo
rum spotkań i konsultacji przyczyniające się do kształtowania świado
mości, że wszystkie Kościoły i wspólnoty luterańskie tworzą jedną 
wielką rodzinę.

Światowa Federacja Luterańska stawiała sobie w pierwszym okre
sie swojej działalności przede wszystkim cele społeczno-diakonackie. 
Należy pamiętać, że były to lata, w których co 4 luteranin był uchodźcą. 
Jeszcze dzisiaj pomoc dla potrzebujących jest jednym z najważniej
szych elementów działalności Federacji. Zmienił się tylko adresat: 
w pierwszych latach powojennych pomoc obejmowała potrzebujących 
na kontynencie europejskim, dzisiaj jest ona kierowana przede wszyst
kim do krajów tzw. Trzeciego Świata.

Najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej są Zgro
madzenia Ogólne, które odbywają się co pięć, sześć lub siedem lat. Do
tychczas odbyło się siedem takich zgromadzeń: w Lund (1947), Hano
werze (1952), Minneapolis (1957), Helsinkach (1963), Evian (1970), Dar 
es-Salaam (1977) i Budapeszcie (1984). VIII Zgromadzenie Ogólne od
będzie 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 1987 r. obradował w Viborgu 
(Dania), musiał dokonać wyboru następcy b. Kaldy’ego. Nowym prezy- 5

5 Cyt. za: Offizieller Bericht der Siebenten Vollversammlung des Lutherischen Weltbun
des, Budapest 1984, Stuttgart 1985, s. 281.
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dentem został jeden z dotychczasowych wiceprezydentów — bp Johan
nes Hanselmann, zwierzchnik Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła 
Krajowego Bawarii (RFN)6. Urząd ten będzie on pełnił przez najbliższe 
trzy lata, tj. do VIII Zgromadzenia Ogólnego w Kurytybie.

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.

Wraz z jubileuszem 40-lecia zbiegły się poważne trudności finanso
we Światowej Federacji Luterańskiej. Na początku 1987 r. poinformo
wano w Genewie, że w budżecie za rok 1986 powstał deficyt wysokości 
przeszło miliona dolarów. Przewiduje się, że na przełomie 1989/90 defi
cyt osiągnie wartość 6 milionów dolarów, sumy tej nie będą już w stanie 
pokryć rezerwy finansowe. Toteż w ramach reformy strukturalnej trze
ba będzie zmniejszyć w najbliższych latach liczbę współpracowników 
w Genewie mniej więcej o jedną piątą. Trudna sytuacja finansowa spo
wodowana została spadkiem kursu dolara oraz stałym wzrostem kosz
tów utrzymania w Genewie, która uchodzi za najdroższe miasto Europy.

Światowa Federacja Luterańska nie może bez upoważnienia prze
mawiać w imieniu swoich Kościołów członkowskich. Były prezydent 
Federacji, arcybiskup fiński Mikko Juva, określił ją kiedyś jako dobro
wolną braterską wspólnotę Kościołów, której istotne zadanie polega na 
stwarzaniu Kościołom członkowskim warunków do wspólnych badań, 
służby i działania. Jako instrument Kościołów członkowskich ma ona, 
zgodnie ze statutem:
a) ' wspierać wobec świata wspólne świadectwo Ewangelii Jezusa Chry

stusa;
b) strzec wśród Kościołów luterańskich jedności wiary i jedności jej 

wyznawania;
c) rozwijać braterskie stosunki i wspólne studia wśród luteranów;
d) wzmacniać otwartość, poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie 

w odniesieniu do luterańskich dążeń ekumenicznych;
e) udzielać pomocy Kościołom i grupom podczas wysiłków zmierzają

cych do szerzenia Ewangelii i realizowania zobowiązania misyjnego;
f) pomagać w przezwyciężaniu niedostatków ludzkiego życia oraz w 

realizacji społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości i praw człowie
ka.

Te różnorodne zadania Światowa Federacja Luterańska stara się 
wypełniać za pośrednictwem swych Zgromadzeń Ogólnych i wspom
nianych już wcześniej czterech wydziałów. W okresie 40 lat udało się jej 
wyrobić w Kościołach członkowskich poczucie bliskiej wzajemnej 
wspólnoty. VII Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie w 1984 r. sformu
łowało tożsamość Światowej Federacji Luterańskiej w następujących 
słowach:

Luterańska wspólnota kościelna znajduje widzialny wyraz we 
wspólnocie kazalnicy i ołtarza, we wspólnym świadectwie i wspólnej

6 Jego sylwetkę zamieściliśmy w nr 1 z 1988 r.
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służbie, we wspólnym wypełnianiu misyjnego zadania oraz w gotowości 
do ekumenicznej współpracy, dialogu i wspólnoty. Kościoły luterańskie 
na całym świecie pojmują swoją społeczność jako wyraz jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Przeto są one zobowiązane 
do angażowania się na rzecz jedności Kościoła, jedności, która została 
dana w Jezusia Chrystusie7.

IV. Luteranizm a ruch ekumeniczny

Luteranizm jako rodzina Kościołów o silnej świadomości wyzna
niowej odkrywał bardzo powoli i stopniowo swoje ekumeniczne zobo
wiązanie.

Dziś wiele Kościołów luterańskich jest członkami Światowej Rady 
Kościołów i innych międzynarodowych organizacji ekumenicznych.

Luteranizm odnosi się na ogół z rezerwą do unii kościelnych zawie
ranych przez Kościoły ewangelickie różnych tradycji. Natomiast akty
wnie uczestniczy w międzywyznaniowych, zwłaszcza w dwustronnych 
rozmowach teologicznych. Odpowiada to jego przekonaniu, że podsta
wą ściślejszej wspólnoty lub jedności zawieranej między oddzielnymi 
dotychczas Kościołami musi być zgodność poglądów (konsens) w spra
wach wiary.

Dużą pomocą w przygotowywaniu i prowadzeniu rozmów ekume
nicznych służy działający w Strasburgu (Francja) luterański Instytut 
Badań Ekumenicznych.

Podczas VI Zgromadzenia Ogólnego w Dar es-Salaam w 1977 r. lu
teranie przedstawili po raz pierwszy koncepcję „jedności w różnorod
ności”. Koncepcja ta stała się, w tak zwanym międzyczasie, wspólnym 
dobrem całego ruchu ekumenicznego. Chodzi tu o drogę do jedności, na 
której nie zachodzi konieczność rezygnowania z konfesyjnej tradycji i 
tożsamości. Jest to droga żywego spotkania, duchowego doświadczenia, 
teologicznego dialogu i wzajemnej korekty, przy czym różnice nie ule
gają zatarciu, ale także nie bywają konserwowane i utrzymywane w 
niezmienionym stanie8. Również VII Zgromadzenie Ogólne w Budape
szcie w 1984 r. udzieliło poparcia tej koncepcji.

Zapoznajmy się teraz ze stanem rozmów dwustronnych prowadzo
nych z udziałem oficjalnych przedstawicieli luteranizmu.

L u tera n ie  a re fo rm o w a n i

Wśród rozmów międzywyznaniowych, prowadzonych zarówno 
przez Światową Federację Luterańską jak i pojedyńcze Kościoły lute
rańskie w wielu krajach, szczególną pozycję zajmują rozmowy z Ko
ściołami reformowanymi. Mimo odrębnej egzystencji nigdy na prze
strzeni wieków nie zanikło przekonanie, że nauka obu Kościołów jest 
bardzo do siebie zbliżona. Już w ubiegłym stuleciu w niektórych pań
stwach Europy, gdzie luteranie i reformowani fryli mniejszością religij
ną (Francja, Austro-Węgry), rozwinęły się formy faktycznej wspólnoty 
kościelnej, którym z reguły brakowało jednak podbudowy teologicznej.

7 Offizieller Bericht der Siebenten Vollversammlung..., s. 184.
8 Daressalam 1977. Sechste Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Frankfurt 

1977, s. 205.
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Dialog luterańsko-reformowany na płaszczyźnie europejskiej od
bywał się z przerwami w trzech fazach: 1955—1959, 1964—1967 i 
1969—1971. W wyniku rozmów końcowych prowadzonych w Leuen- 
bergu (Szwajcaria) został opracowany „Projekt Konkordii”, który opu
blikowano we wrześniu 1971 r. Dzielił się on na cztery części, w któ
rych:

1. krótko opisano to, co było wspólne w okresie Reformacji i co jest 
wspólne w obecnej pracy teologicznej;

2. przedstawiono wspólne rozumienie Ewangelii (usprawiedliwie
nie, Słowo Boże a Pismo Święte, zwiastowanie a urząd kościelny, 
Chrzest, Wieczerza Pańska, Kościół a społeczeństwo);

3. wykazano, że potępienia, rzucone w okresie Reformacji, tracą 
znaczenie; wymieniono istniejące i uprawnione w życiu kościelnym ró
żnice (formy nabożeństwa, typ pobożności, porządki kościelne);

4. opisano proces zawierania wspólnoty kościelnej, definiując ją 
jako pełne, wzajemne uznanie Kościołów za Kościół Jezusa Chrystusa, 
jako wspólnotę ambony i Wieczerzy Pańskiej i jako wspólnotę świade
ctwa i służby. Księgi wyznaniowe zainteresowanych Kościołów nadal 
obowiązują, z tym że mają być interpretowane w świetle Konkordii.

„Projekt Konkordii” w postaci z września 1971 r., przesłano wszy
stkim Kościołom reformowanym, luterańskim i ewangelicko-unijnym 
w Europie z prośbą o zaopiniowanie. W marcu 1973 r. odbyło się posie
dzenie, podczas którego przyjęto ostateczny tekst „Konkordii Leuenbe- 
rskiej”. Stwierdzała ona: Wspólnota kościelna w znaczeniu tej Konkor
dii oznacza, że Kościoły różnych wyznań, w oparciu o uzyskaną zgod
ność w rozumieniu Ewangelii, zapewniają sobie wzajemnie wspólnotę 
słowa i sakramentu (...) Zniesione zostają podziały, które od XVI stule
cia stały na przeszkodzie w zawarciu tej wspólnoty (...) Zadaniem Ko
ściołów jest dalsza praca nad usuwaniem różnic dogmatycznych, które 
istnieją w zainteresowanych Kościołach i w stosunkach między nimi, 
przy czym nie wolno ich traktować jako czynnika dzielącego ®.

Wspólnota kościelna zwana odtąd „Konkordią Leuenberską” we
szła oficjalnie w życie 1 października 1974 r. Kościoły zobowiązały się 
w „Konkordii” do kontynuowania rozmów dogmatycznych. W 1976 r. 
odbyło się w Sigtuna (Szwecja) I Zgromadzenie Ogólne Sygnatariuszy 
Konkordii Leuenberskiej. Dyskusja koncentrowała się wokół dwóch 
zagadnień: urząd i ordynacja oraz świadectwo i służba we współczesnej 
Europie. Powołano 10-osobowy Komitet Koordynacyjny, utworzono 
też cztery grupy regionalne (południowo-wschodnią, kopenhaską, ber
lińską i amsterdamską), którym zlecono przeanalizowanie powyższych 
zagadnień. II Zgromadzenie Ogólne zwołane w lutym 1981 r. w Drie- 
bergen (Holandia) zapoznało się z wynikami pracy grup regionalnych i 
ustaliło dalszy program działalności. Zaproponowano, aby grupy regio
nalne zajęły się następującymi kwestiami: Konkordia Leuenberską a 
dokument Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i 
Urzędu duchownego” oraz: czynniki nieteologiczne ułatwiające lub 
utrudniające wspólnotę kościelną. Podczas III Zgromadzenia Ogólnego 
w Strasburgu (Francja) w marcu 1987 r. rozważano stan leuenberskiej 
wspólnoty kościelnej w aktualnej sytuacji ekumenicznej. Dyskutowano 9

9 Agreement („Konkordie”) among Reformation Churches in Europe, „The Ecumenical 
Review”, Geneva 1973 nr 3 s. 355—359.
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nad kwestiami rozumienia chrztu i urzędu duchownego. Ustalono dwa 
tematy, które będą przedmiotem dalszych rozmów. Są to: „Kościół jako 
zbór Jezusa Chrystusa. Wkład reformatorski do dialogu ekumenicznego 
na temat jedności Kościoła” oraz „Świadectwo chrześcijańskie o wol
ności”. Podjęto uchwałę w sprawie zastąpienia dotychczasowego Ko
mitetu Koordynacyjnego Komitetem Wykonawczym. Istnieją też plany 
powołania stałego sekretariatu10 11 12.

Od ćwierć wieku, z dłuższymi przerwami, trwa dialog między re
formowanymi a luteranami w USA. Sprawozdanie końcowe z pierwszej 
serii rozmów (1963—1966) stwierdzało, że nie istnieją żadne istotne 
przeszkody do zawarcia wspólnoty Stołu Pańskiego i kazalnicy. Wyniki 
tych rozmów nie zostały jednak przyjęte formalnie przez kierownictwa 
Kościołów. Rozmowy luterańsko-reformowane w USA utknęły na mar
twym punkcie podczas drugiego etapu dialogu (1972—1974). Nie zdoła
no wtedy uzgodnić nawet wspólnego sprawozdania. Toteż teolodzy obu 
wyznań, zgromadzeni w 1982 r. w Chicago w celu przystąpienia do 
trzeciej rundy rozmów, dali wyraz rozczarowaniu, że trwający od 20 lat 
dialog nie przyniósł dotąd w praktyce żadnych rezultatów. W 1986 r. 
odnotowano pierwsze konkretne osiągnięcia: Amerykański Kościół Lu- 
terański i Stowarzyszenie Kościołów Ewangelicko-Luterańskich w 
USA postanowiły zawrzeć wspólnotę ambony i ołtarza z dwoma Koś
ciołami tradycji reformowanej. Wymowę tej decyzji osłabił jednak fakt, 
iż kroku tego nie podjął najliczniejszy z Kościołów luterańskich — Koś
ciół Luterański w Ameryce n . W związku z tym, że wszystkie trzy Koś
cioły luterańskie zaprzestały z dniem 1 stycznia 1988 r. samodzielnej 
egzystencji tworząc jeden organizm kościelny o nazwie Kościół Ewan- 
gelicko-Luterański w Ameryce, wspomniana wspólnota ambony i ołta
rza z Kościołami reformowanymi wymagać będzie ponownego potwier
dzenia.

Na płaszczyźnie światowej rozmowy reformowano-luterańskie 
trwają, z przerwami, od 20 lat. Światowa Federacja Luterańska i Świa
towy Alians Kościołów Reformowanych powołały do życia w 1967 r. 
wspólny komitet i postawiły mu następujące zadania: popieranie roz
mów między luteranami i reformowanymi w różnych krajach, szukanie 
możliwości praktycznej realizacji porozumienia teologicznego, zbada
nie roli obu światowych związków wyznaniowych w życiu młodych Ko
ściołów, szukanie środków i dróg ̂ ściślejszej współpracy między obu 
organizacjami. W 1972 r. odbyło się w Dżakarcie (Indonezja) pierwsze 
w historii wspólne posiedzenie komitetów wykonawczych SAKR i ŚFL. 
Prezydent ŚFL, prof. Mikko Juva, powiedział pfzy tej okazji: Żaden 
dialog nie może wykazać się takim postępem, jak dialog reformowano- 
luterański12. Regularne spotkania przedstawicieli obu stron trwały do 
1975 r.

Po 10-letniej przerwie utworzono Wspólną Komisję Reformowano- 
Katolicką, która rozpoczęła nową fazę dialogu na płaszczyźnie świato
wej. Podczas pierwszego spotkania (Genewa, grudzień 1985) przeanali
zowano dotychczasowe stosunki wzajemne oraz wpływ, jaki na stosun
ki te wywierają kontakty z innymi partnerami. Motywem przewodnim 
drugiego spotkania (Chicago, grudzień 1986) było pytanie: dlaczego w

10 „SiDE” 1987 nr 3 s. 127.
11 „Lutherischer Weltbund Pressedienst”, Genf 1986 nr 33 s. 3.
12 Cyt. za: „Reformierter Pressedienst”, Genf 1972 nr 102.
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jednej części świata możliwe są wspólne przedsięwzięcia Kościołów 
obu tradycji, w innej zaś części świata — nie? Podczas trzeciego spotka
nia (Doom, Holandia, 28 listopada — 2 grudnia 1987) przystąpiono do 
opracowywania projektu wspólnego sprawozdania. Rozpoczyna się ono 
wspólną wypowiedzią o sprawach wiary, potem następuje analiza róż
nych form stosunków reformowano-luterańskich i wyszczególnienie 
ich znaczenia, wymienione zostają też przeszkody o charakterze teolo
gicznym i innym wymagające dalszego zbadania, wreszcie wskazuje się 
drogę do większej i pełniejszej jedności. Ostateczny tekst sprawozdania 
ma zostać przyjęty podczas ostatniego posiedzenia Wspólnej Komisji w 
Budapeszcie na przełomie listopada i grudnia 1988 r.13.

L u tera n ie  a k a to lic y

O dialogu luterańsko-katolickim prowadzonym na płaszczyźnie 
światowej pisaliśmy na tych łamach w tekście pt. „Kościół Rzymskoka
tolicki w dialogu z Kościołami i wspólnotami protestanckimi” 14. Ogra
niczymy się więc do przypomnienia, że dialog ten, trwający od przeszło 
20 lat, ma za sobą dwie fazy (1967—1970 i 1973—1984). W obecnej, 
trzeciej fazie dialogu, odbyły się trzy spotkania: w marcu 1986 r., w lu
tym 1987 r. i w marcu 1988 r. Uwaga uczestników dialogu koncentruje 
się na relacji wzajemnej między nauką o usprawiedliwieniu a nauką o 
Kościele. Z Polski w rozmowach bierze udział bp Alfons Nossol, prze
wodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Obecna faza dialogu 
potrwa sześć lat.

L u tera n ie  a p r a w o s ła w n i

Oficjalny dialog prawosławno-luterański na płaszczyźnie świato
wej trwa stosunkowo niedługo: Wspólna Komisja Prawosławno-Lute- 
rańska, powołana do życia przez wspólnotę Kościołów prawosławnych 
i Światową Federację Luterańską, zebrała się po raz pierwszy na prze
łomie sierpnia i września 1981 r. w Espoo (Finlandia).

Posiedzenie w Finlandii poprzedzone zostało licznymi kontaktami i 
rozmowami teologicznymi w wielu krajach świata. W 1976 r. prawosła
wni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia ogólnoprawosławnej komi
sji do spraw przygotowania oficjalnego dialogu teologicznego z lutera
nami. W odpowiedzi na ten krok, także Światowa Federacja Luterań- 
ska powołała podobną komisję. Przedstawiciele obu stron odbyli trzy 
spotkania przygotowawcze, podczas których ustalono przebieg dialogu 
i jego tematykę. Główny temat sformułowano następująco: „Udział w 
misterium Kościoła”. W ramach tego tematu postanowiono zająć się 
bliżej takimi zagadnieniami, jak: Pismo a Tradycja, prawdziwa natura 
Kościoła, działalność Ducha Świętego w życiu Kościoła, Ewangelia a 
sakramenty, ciągłość Kościoła w historii, autorytet wczesnych soborów.

Podczas spotkania w Espoo w szczególny sposób uczczono także 
1600 rocznicę II Soboru Powszechnego w Konstantynopolu (381 r.). We 
wspólnym komunikacie stwierdzono: W liturgii naszych Kościołów wy
korzystuje się to wyznanie wiary, uważa się je za autorytatywny wyraz 
całej wiary apostolskiej, gdyż dla wszystkich chrześcijan stanowi ono

Por. „Lutherischer Weltbund Pressedienst” 1987 nr 46 s. 12.
14 „SiDE” 1987 nr 3 s. 13nn.
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kwintesencję nauki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i świętych 
apostołów (...) Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że naszą wspólną pracę 
możemy rozpocząć w roku, w którym nasze Kościoły obchodzą 1600 ro
cznicę wspólnego wyznania wiary .

Drugie spotkanie, które odbyło się w maju 1983 r. w Limassol 
(Cypr), nie było wolne od nieporozumień. Ujawniły się trudności meto
dologiczne. Ówczesny przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopola 
przy Światowej Radzie Kościołów, metropolita Emilianos stwierdził: 
Trudność polega na tym, że mamy do czynienia z diametralnie przeciw
nymi światami kulturowymi. Nasz dialog na Cyprze nie zniechęcił 
mnie, lecz uważam, że po obu stronach konieczna jest lepsza praca 
przygotowawcza i większa otwartość15 16 17.

Trzecie spotkanie, zorganizowane w maju 1985 r. w amerykańskiej 
miejscowości Allentown (Pensylwania), dotyczyło objawienia Bożego. 
Stwierdzono tutaj dużą zbieżność poglądów, czemu dano wyraz we 
wspólnej deklaracji. Czytamy w niej: Pismo Św. jest inspirowanym i 
autentycznym potwierdzeniem faktu objawienia Bożego i doświadcze
nia Kościoła w dziedzinie jego życia w Chrystusie. W wierze, miłości i 
posłuszeństwie ludu Bożego oraz w oddawaniu czci Bogu przez ten lud, 
Pismo Św. staje się żywą księgą objawienia, z którą musi harmonizo
wać zwiastowanie (kerygmat), nauka i życie Kościoła. Ponieważ nauka 
Kościoła, dzięki przewodnictwu Ducha Świętego, pozostaje w zgodzie z 
Pismem Św., staje się ona sama stałym świadectwem prawdy objawie
nia. Tak to pod przewodnictwem Ducha Świętego objawienie Boże żyje 
w Kościele za pośrednictwem Pisma Św. i Tradycji .

Czwarte spotkanie Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej 
(Chania, Kreta, 28 maja — 2 czerwca 1987 r.) poświęcone było wzajem
nej relacji między Pismem Św. a Tradycją. Ogłoszony na zakończenie 
obrad komunikat zwracał uwagę na trudności w osiągnięciu porozu
mienia między prawosławnymi a luteranami w dialogu teologicznym. 
Niektóre kwestie, które zdają się być kontrowersyjne, są niekiedy ra
czej kwestiami terminologicznymi niż merytorycznymi. Mimo trud
ności — czytamy w komunikacie — praca postępowała naprzód. Ważne 
było stwierdzenie, iż polemika reformatorów XVI w. „z tradycjami lu
dzkimi” nie była skierowana przeciw Świętej Tradycji, tak jak rozu
mieją ją prawosławni18.

Podczas kolejnego spotkania w maju 1989 r. dyskutowane będą ta 
kie kwestie, jak: inspiracja, kanon, interpretacja Biblii, autorytet Pisma 
Św.

Przy okazji warto też wspomnieć, że od 1970 r. toczy się dialog mię
dzy przedstawicielami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła 
Luterańskiego Finlandii. Kościół rosyjski prowadzi poza tym rozmowy 
z Radą Kościoła Ewangelickiego w RFN (od 1959 r.) i ze Związkiem 
Kościołów Ewangelickich w NRD (od 1974 r.). Z kolei Rada Kościoła 
Ewangelickiego w RFN podjęła osobne rozmowy z Patriarchatem Kon
stantynopola (od 1969 r.) i Rumuńskim Kościołem Prawosławnym (od

15 Cyt. za: A. Besdekis: „Teilhabe am Mysterium der Kirche”. Bericht über den Beginn 
des offiziellen theologischen Dialogs zwischen Orthodoxen und Lutheranern, „Ökume
nische Rundschau”, Frankfurt/M. 1981 nr 4 s. 480nn.

16 „Lutheran World Information”, Geneva 1983 nr 22.
17 Cyt. za: SiDE 1985 nr 3 ^  s. 114.
18 „SiDE” 1987 nr 4 s.
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1979 r.). Również w samej Rumunii odbywają się spotkania między 
przedstawicielami działających w tym kraju Kościołów luterańskich i 
Kościoła prawosławnego.

L u tera n ie  a a n g lik a n ie

Bodźcem do dialogu anglikańsko-luterańskiego na płaszczyźnie 
światowej stały się pertraktacje na temat unii kościelnej w Indiach Po
łudniowych i Afryce Wschodniej. Ujawnione wówczas różnice w poglą
dach anglikanów i luteranów na urząd kościelny spowodowały, że trze
ba było na pewien czas przerwać rozmowy, gdyż ważnych problemów 
teologicznych i eklezjologicznych nie można było rozwiązać w sposób 
zadowalający jedynie na płaszczyźnie regionalnej lub krajowej.

Na życzenie Kościołów członkowskich, aby doszło do wyjaśnienia 
powyższych problemów, Wspólnota Kościołów Anglikańskich i Świa
towa Federacja Luterańska zdecydowały się podjąć oficjalne kontakty 
w 1968 r. Podczas pertraktacji wstępnych skonkretyzowano plan i te
matykę dialogu, ograniczając czas jego trwania do dwóch lat, a liczbę 
posiedzień — do czterech.

Podczas pierwszych trzech spotkań (wrzesień 1970, kwiecień 1971 i 
styczeń 1972) przyjęto te fragmenty wspólnego oświadczenia, które do
tyczyły Pisma Świętego, Tradycji, wyznań wiary, pism wyznaniowych 
oraz roli teologii i Kościoła. W czasie ostatniego spotkania, w kwietniu 
1972 r., rozważano i przyjęto dalsze fragmenty, dotyczące kwestii auto
rytetu Słowa Bożego, sakramentów i urzędu nauczającego.

Na podstawie osiągniętego porozumienia i po dalszych wypowie
dziach na temat stosunków anglikańsko-luterańskich w różnych czę
ściach świata, autorzy dokumentu sformułowali zalecenia. Niektóre z 
nich przedstawiają propozycje, jak realizować ściślejszą wspólnotę 
między Kościołami anglikańskimi i luterańskimi, inne dotyczą wzmo
żenia i rozszerzenia współpracy na różnych kontynentach1 .

Przedstawiciele obu stron spotkali się jeszcze raz w 1973 r. w celu 
podsumowania i oceny reakcji Kościołów na powyższy dokument, po 
czym w stosunkach na płaszczyźnie światowej nastąpiła 10-letnia 
przerwa.

Dialog oficjalny między przedstawicielami Światowej Federacji 
Luterańskiej i Anglikańskiej Rady Konsultacyjnej został wznowiony 
posiedzeniem, które na przełomie listopada i grudnia 1983 r. odbyło się 
w Anglii. Uczestnicy spotkania wysłuchali sprawozdań o stosunkach 
luterańsko-anglikańskich w różnych częściach świata oraz wyszczegól
nili 5 kwestii, co do których obie strony muszą się jeszcze porozumieć, 
zanim osiągną pełną wspólnotę. Są to: autorytet w Kościele, Ewangelia 
i jej zasięg, usprawiedliwienie i zbawienie, sakramenty, urząd kościel
ny .

W październiku 1986 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Anglikań- 
sko-Luterańskiego Komitetu Kontynuacji Pracy, powołanego do życia 
przez Światową Federację Luterańską i Anglikańską Radę Konsultaty- 19 20

19 Por. Anglican-Lutheran Conversation — Pullach Report 1972, w: H. Meyer, L. Vischer 
(red.): Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversa
tions on a World Level, New York-Geneva 1984, s. 14nn.

20 Bericht der Gemeinsamen Anglikanisch-Lutherischen Arbeitsgruppe, Cold Ash, Berk
shire, England, 28.XI.—3.XII.1983, London-Genf 1983.
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wną. Przedstawiciele obu stron doszli do przekonania, że największe 
różnice teologiczne między luteranami a anglikanami istnieją w nauce
0 urzędzie kościelnym, zwłaszcza zaś w rozumieniu urzędu biskupiego. 
Kwestii tej postanowiono poświęcić następne spotkanie21. Odbyło się 
ono na przełomie września i października 1987 r. w Niagara Falls (On
tario, Kanada). Rolę biskupa w Kościele rozważano z perspektywy 
działalności misyjnej Kościoła i jego relacji do urzędu całego ludu Bo
żego. Przystąpiono do opracowywania wspólnej deklaracji. Ma ona zo
stać przedłożona Konferencji Biskupów Anglikańskich, która latem 
1988 r. obradować będzie w Londynie, oraz najbliższemu Zgromadze
niu Ogólnemu Światowej Federacji Luterańskiej w 1990 r.22.

Rozmowy anglikańsko-luterańskie prowadzi się także w USA, Ka
nadzie i na płaszczyźnie europejskiej.

W dialogu luterańsko-anglikańskim w USA, zapoczątkowanym w 
1969 r., zaznaczył się w 1982 r. postęp. Najwyższe władze trzech Koś
ciołów luterańskich (Amerykański Kościół Luterański, Kościół Lutera- 
ński w Ameryce, Stowarzyszenie Kościołów Ewangelicko-Luterańs- 
kich) i Kościoła Episkopalnego (anglikańskiego) podjęły jednobrzmiącą 
uchwałę, w myśl której wzajemnie uznają swe Kościoły za Kościoły 
zwiastujące i nauczające Ewangelii, wzajemnie służą sobie sakramen
tem Wieczerzy Pańskiej, a okazjonalnie zezwalają na organizowanie 
wspólnych uroczystości komunijnych23. W styczniu 1983 r. odbyło się w 
Waszyngtonie wspólne nabożeństwo komunijne celebrowane przez bis
kupów obu tradycji kościelnych24. Godny uwagi jest tutaj fakt, że zde
cydowano się na ten krok mimo nie osiągnięcia jeszcze pełnego porozu
mienia w kwestii pojmowania urzędu duchownego i sukcesji apostol
skiej.

Dialog luterańsko-anglikański w USA trwa nadal. Zaawansowane 
są prace nad wspólnym dokumentem dotyczącym Ewangelii i jej impli
kacji. W najbliższym czasie przedstawiciele obu stron pragną zająć się 
kwestią, czy historyczny urząd biskupi jest konieczny dla pełnej jedno
ści Kościoła25.

Konkretne osiągnięcia w dialogu prowadzonym na terenie USA za
chęciły luteranów i anglikanów w sąsiedniej Kanadzie do podjęcia roz
mów w sprawie zawarcia tymczasowej wspólnoty eucharystycznej. 
Kwestia ta będzie przedmiotem dyskusji podczas spotkania biskupów 
obu Kościołów w listopadzie 1988 r.26.

Światowa Federacja Luterańska i Anglikańska Rada Konsultacyj
na utworzyły w 1979 r. Europejską Komisję Anglikańsko-Luterańską. 
Odbyła ona trzy posiedzenia i w 1983 r. opublikowała sprawozdanie, z 
którego wynika, że zgodność i zbliżenie poglądów między anglikanami
1 luteranami istnieje w następujących kwestiach: usprawiedliwienie, 
chrzest, eucharystia, życie duchowe, nabożeństwo liturgiczne, ordyno
wany urząd i episkopat, istota Kościoła, zadanie i misja Kościołów lu
terańskich i anglikańskich w dzisiejszej Europie. Konkluzja sprawo
zdania brzmi: Na drodze do ustanowienia pełnej wspólnoty między obu

21 „SiDE” 1987 nr 2 s. 85n.
22 „SiDE” 1988 nr 1 s. 126
23 „Jednota”, Warszawa 1982 nr 8—9 s. 34.
24 „Lutheran World Information”, 1985 nr 5.
25 „SiDE” 1987 nr 3 s. 125.
26 „Ecumenical Press Service”, Geneva 1987 nr 36.
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naszymi Kościołami nie istnieją już poważniejsze przeszkody27.
Wydział ds. Misji i Jedności Kościoła Anglikańskiego Anglii, na

wiązując do powyższego sprawozdania, wystąpił we wrześniu 1985 r. z 
propozycją zawarcia przez anglikanów i luteranów Europy tymczaso
wej wspólnoty komunijnej na wzór tej, jaka od 1982 r. istnieje w 
USA28.

L u tera n ie  a m e to d y śc i

Rozmowy teologiczne między przedstawicielami Światowej Fede
racji Luterańskiej i Światowej Rady Metodystycznej rozpoczęły się w 
1977 r. Główny temat sformułowano następująco: „Kościół — wspólno
tą łaski”. Za cel postawiono sobie osiągnięcie lepszego zrozumienia 
wzajemnego i zacieśnienia wspólnoty. W latach 1977—1983 odbyły się 
cztery posiedzenia, które zajęły się następującą problematyką: świade
ctwo biblijne a autentyczność Kościoła, wspólnota łaski, środki łaski 
(sakrament Chrztu i Wieczerzy Pańskiej), zagadnienie ustroju i struktu
ry Kościoła.

Raport końcowy, przyjęty podczas spotkania w Bossey k. Genewy 
na początku marca 1984 r., stwierdzał: Jesteśmy zdania, że dzięki dys
kusji teologicznej osiągnęliśmy dostatecznie dużą zgodność stanowisk, 
aby przedstawić następujące zalecenia:

1. Zalecamy, aby nasze Kościoły podjęły kroki zmierzające do 
ogłoszenia i ustanowienia pełnej wspólnoty Słowa i Sakramentu. Zale
camy, aby nasze Kościoły uchwaliły oficjalnie, co będzie pierwszym i 
znaczącym krokiem na drodze ku jedności, wspólnotę kazalnicy i wza
jemne udzielanie sobie gościny przy Stole Pana. Cieszymy się, że nie
które z naszych Kościołów praktykują już pełną wspólnotę Słowa i Sa
kramentu.

2. Zalecamy, aby nasze Kościoły zamanifestowały we wszystkich 
miejscach swą jedność przez wspólne dawanie świadectwa i wspólne 
sprawowanie służby w świecie.

3. Zalecamy, aby Kościoły przyjęły wyniki tego dialogu teologicz
nego i wprowadziły je w życie przez dążenie do osiągnięcia widzialnej 
jedności wszystkich chrześcijan. I wreszcie, mamy nadzieję, że nasze 
Kościoły, przez współżycie ze światem, za który umarł Chrystus, znajdą 
wspólne posłannictwo i wspólne życie. Życzymy wszystkim naszym  
członkom, aby Kościół jawił im się jako realna wspólnota łaski, która 
umożliwi im zjednoczenie się w duchu, sercu i służbie29.

Największe postępy w dialogu luterańsko-metodystycznym na pła
szczyźnie krajowej osiągnięto w RFN. W latach 1980—1982 odbyły się 
w tym kraju trzy spotkania przedstawicieli obu stron, w wyniku któ
rych stwierdzono daleko sięgającą zgodność w zasadniczych kwestiach 
wiary chrześcijańskiej i wypowiedziano konkretne zalecenia dla reali
zacji ściślejszej wspólnoty. W późniejszym okresie do dialogu tego 
przyłączyły się Kościoły ewangelicko-unijne i reformowane, które 
wspólnie z Kościołami luterańskimi tworzą strukturę o nazwie Kościół

27 Anglikanisch-Lutherische Europäische Kommission. Bericht 1980—1982, Genf 1983, 
s. 28.

28 „SiDE” 1986 n r l s .  115.
29 Cyt. za: „SiDE” 1984 nr 3 s. 99.
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Ewangelicki w Niemczech (EKD). Punktem kulminacyjnym tego dialo
gu stało się wprowadzenie w życie wspólnoty ołtarza i ambony między 
17 ewangelickimi Kościołami krajowymi zrzeszonymi w EKD a Kościo
łem Ewangelicko-Metodystycznym w RFN. Miało to miejsce podczas 
uroczystego nabożeństwa w Norymberdze w dniu 29 września 1987 r. 
Biskup luterański Karlheinz Stoll stwierdził przy tej okazji, iż mamy tu 
do czynienia ze wspólnotą samodzielnych Kościołów, które w zasadni
czych wypowiedziach uznają się wzajemnie za Kościół Jezusa Chrystu
sa. Biskup bawarski Johannes Hanselmann, który pełni jednocześnie 
funkcję prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej, wyraził życze
nie, aby to znaczące w dziejach Kościoła wydarzenie przyczyniło się do 
jedności Kościoła Jezusa Chrystusa na cyłam świecie. Biskup metody- 
styczny Hermann Sticher oświadczył, że zawarta wspólnota ołtarza i 
ambony dowodzi, że ruch ekumeniczny nie popadł w stagnację, lecz że 
rozwija się dalej .

L u tera n ie  a b a p ty śc i

Oficjalny dialog luterańsko-baptystyczny na płaszczyźnie świato
wej, który rozpoczął się w 1986 r., poprzedzony został rozmowami 
przedstawicieli obu tradycji wyznaniowych w USA (1979—1981), RFN 
(1980—1981), NRD (1982—1983)30 31 i Norwegii (1984—1986)32.

Oficjalni reprezentanci Światowej Federacji Luterańskiej i Świa
towego Związku Baptystów spotkali się po raz pierwszy w listopadzie 
1986 r. w Rummelsbergu (RFN). Dialog rozpoczęto od wyjaśnienia róż
nic i ustalenia zgodności poglądów. Baptyści zwrócili uwagę, że potę
pienia anabaptystów, zawarte w luterańskich księgach wyznaniowych 
z XVI w., nie zostały dotychczas odwołane. Luteranie natomiast pod
nieśli problem, iż baptyści w dalszym ciągu wzbraniają się uznać waż
ność luterańskiego chrztu niemowląt33.

Tematem drugiego spotkania, które odbyło się w Wildbad (Schwarz
wald, RFN), w listopadzie 1987 r., była wiara, naśladowanie Chrystusa 
i chrzest. Rozpatrzono deklarację dotyczącą potępienia anabaptystów 
w luterańskich księgach wyznaniowych z XVI w. Stwierdzono, że potę
pienia te nie mają już dziś racji bytu i nie mogą być przyczyną podziału. 
Wiele uwagi poświęcono także zagadnieniu chrztu dzieci i dorosłych. 
Poza tym zapoznano się z projektem oświadczenia dotyczącym autory
tetu zwiastowania i nauczania Słowa Bożego. Tekst ten wraz z innymi 
oświadczeniami wejdzie w skład raportu końcowego, który ma być go
towy w 1989 r.

Następne spotkanie, które odbędzie się na początku listopada 1988 r. 
w Dreźnie (NRD), dotyczyć będzie istoty Kościoła.

30 „SiDe” 1988 nr 1 s. 126
31 G. Rothermundt: Ein Dialog beginnt. Die baptistisch-lutherischen Gespräche •seit 

1979, w: „Ökumenische Rundschau” 1987 nr 3 s. 321nn.
„SiDE” 1984 nr 3 s. 118.
„SiDE” 1987 nr 2 s. 87.

32

33
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A n e k s

LISTA KOŚCIOŁÓW CZŁONKOWSKICH ŚWIATOWEJ 
FEDERACJI LUTER AŃ SKIEJ

Uwaga: w nawiasie podaje się liczbę wiernych

Argentyna
Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański (7650)

Austria
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego (374 000)

Bangladesz
Kościół Luterański (2900)

Boliwia
Boliwijski Kościół Ewangelicko-Luterański (18 000)

Botswana
Kościół Ewangelicko-Luterański (14 500)

Brazylia
Kościół Ewangelicki Wyznania Luterańskiego (850 000)

Chile
Kościół Ewangelicko-Luterański (2500)

Czechosłowacja
Słowacki Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego (369 000)
Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego (45 000)

Dania
Ewangelicko-Luterański Kościół Narodowy (4 658 000)

Etiopia
Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus (717 000)
Kościół Ewangelicki Erytrei (7150)

Filipiny
Kościół Luterański (20 000)

Finlandia
Kościół Ewangelicko-Luterański (4 623 000)

Francja
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Alzacji i Lotaryngii (220 000) 
Kościół Ewangelicko-Luterański Francji (40 000)

Gujana
Kościół Luterański (14 200)
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Holandia
Kościół Ewangelicko-Luterański (27 600)

Hongkong
Chiński Kościół Reński, Synod Hongkongu (10 500)
Kościół Ewangelicko-Luterański Hongkongu (12 400)
Kościół Luterański, Synod Hongkongu (6600)
Misja Tsung-Tsin w Hongkongu (8000)

Indie
Gossnerański Kościół Ewangelicko-Luterański w Chotanagpur i Assam (340 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Andhra (400 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański Indii (56 500)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Jeypur (88 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Madhya Pradesh (11 000)
Kościół Luterański w Andhra Południowym (22 000)
Kościół Luterański w Arcot (30 000)
Północny Kościół Ewangelicko-Luterański (56 000)
Tamilski Kościół Ewangelicko-Luterański (88 000)

Indonezja
Indonezyjski Kościół Chrześcijański (330 000)
Kościół Protestancko-Chrześcijański w Indonezji (214 000)
Kościół Protestancko-Chrześcijański w Mentawai (22 000)
Kościół Wspólnoty Chrześcijańskiej Batak (16 000)
Protestancki Kościół Chrześcijański Simalungun (161 000)
Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak (2 000 000)
Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak-Angkola (18 000)

Islandia
Kościół Narodowy Islandii (227 000)

Japonia
Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii (21 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański Kinki (2300)

Jordania
Kościół Ewangelicko-Luterański (1650)

Jugosławia
Kościół Ewangelicki w Socjalistycznej Republice Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz w 

autonomicznym regionie Wojwodiny (5000)
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Socjalistycznej Republice Słowenii 

(19 000)
Słowacki Kościół Ewangelicko-Chrześcijański Wyznania Augsburskiego w Jugosławii 

(51500)

Kamerun
Kościół Ewangelicko-Luterański (63 000)

Kanada
Kościół Ewangelicko-Luterański (208 000)
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Kenia
Kościół Ewangelicko-Luterański (31000)

Kolumbia
Kościół Ewangelicko-Luterański (2000)

Korea Południowa
Kościół Luterański (2600)

Kościoły emigracyjne
Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański (50 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański Łotwy (50 000)
Litewski Kościół Ewangelicko-Luterański (10 000)

Liberia
Kościół Luterański (26 000)

Madagaskar
Mal^aski Kościół Luterański (840 000)

Malawi
Kościół Ewangelicko-Luterański (4900)

Malezja
Bazylejski Kościół Chrześcijański Malezji (19 500)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Malezji i Singapurze (2500)
Kościół Luterański w Malezji i Singapurze (4400)

Meksyk
Meksykański Kościół Luterański (1500)

Namibia
Ewangelicki Kościół Luterański w Afryce Południowo-Zachodniej, Misja Reńska 

(193 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowo-Zachodniej /Namibii (372 000) 
Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowo-Zachodniej (12 000)

Niemiecka Republika Demokratyczna
Ewangelicki Kościół Krajowy Greifswaldu (450 000)
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy w Meklemburgii (700 000) 
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy w Saksonii (1800 000) 
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Turyngii (1 000 000)

Nigeria
Kościół Luterański Nigerii (60 000)
Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii (64 000)

Norwegia
Kościół Norwegii (3 900 000)

Papua-Nowa Gwinea
Kościół Ewangelicko-Luterański Papui-Nowej Gwinei (550 000)
Kościół Luterański Gutnius Papui-Nowej Gwinei (95 000)
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Polska
Kościół Ewangelicko-Augsburski (80 000)

Republika Federalna Niemiec
Ewangelicki Kościół Krajowy w Wirtembergii (2 396 000)
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy w Bawarii (2 559 000) 
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy w Brunszwiku (511 000) 
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Hanoweru (3 485 000) 
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy w Schaumburg-Lippe (69 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Badenii (4500)
Kościół Ewangelicko-Luterański Dolnej Łaby (2 695 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Oldenburgu (506 000)

Republika Południowej Afryki
Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej (552 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej (Kościół Przylądka) (6400) 
Kościół Braterski w Afryce Południowej (102 000)

Republika Środkowoafrykańska
Kościół Ewangelicko-Luterański (22 000)

Rumunia
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego (120 000)
Synodalno-Prezbiteriański Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego (29 000) 

Salwador
Salwadorski Synod Luterański (6000)

Surinam
Kościół Ewangelicko-Luterański (4000)

Szwajcaria
Związek Kościołów Ewangelicko-Luterańskich w Szwajcarii i Księstwie Lichtenstein 

(6500)

Szwecja
Kościół Szwecji (7 700 000)

Tajwan
Kościół Luterański Tajwanu (1300)
Tajwański Kościół Luterański (6900)

Tanzania
Kościół Ewangelicko-Luterański (1 100 000)

USA
Amerykański Kościół Luterański (2 319 000)
Kościół Luterański w Ameryce (2 895 000)
Stowarzyszenie Kościołów Ewangelicko-Luterańskich (103 000)
Uwaga: z dniem 1 stycznia 1988 r. wymienione Kościoły połączyły się w Kościół Ewange

licko-Luterański w Ameryce.

Wenezuela
Kościół Ewangelicko-Luterański (4000)
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Węgry
Kościół Ewangelicko-Luterański (430 000)

Wielka Brytania
Kościół Szwedzki (4000)

Włochy
Kościół Ewangelicko-Luterański (7000)

Zair
Wspólnota Ewangelicko-Luterańska w Zairze Wschodnim (25 000) 

Zimbabwe
Kościół Ewangelicko-Luterański (45 000)

Związek Radziecki
Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański (140 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański Łotwy (120 000)
Kościół Ewangelicko-Luterański Litwy (25 000)

WORLD COMMUNITY OF LUTHERAN CHURCHES
(summary)

The article is divided into four parts. In the first part, entitled ’’Luther and Lutheran 
Churches”, the author claims that Lutheranism is the sole major Christian denomination 
deriving its name from the name of the Reformer. While Zwinglianism or Calvinism are 
actually already historical notions, the name of Luther is present in the official name of at 
least several score Churches. In fact, there is a significant contradiction betwen the exi
stence of these Churches and the basic intention of Luther and the group of his closest co
workers. Luther and his co-workers never claimed to form a new Church community. 
Wherever such a suspicion or misunderstanding occurred they were determinedly against 
it. Neither they represented a view that the Church of Jesus Christ ceased to exist under 
the rule of papacy. In spite of all those reservations Lutheran Churches emerged, which in 
their profession of the faith formulated in symbolic books, organizational structure and 
religious life differ from other Christian Churches. Historical circumstances caused that 
such evolution of the Reformation was unavoidable and necessary.

The second part is devoted to the distribution of Lutheran Churches in the world. The 
author distinguishes four types of Lutheran Churches (state, national, free and minority 
Churches), provides the latest statistics and then characterizes successively German, Eu
ropean, North American, Latin American, African, Asian Lutheranism as well as Luthe
ranism in Australia and Papua-New Guinea.

In the third part the author discusses the essence, structure and the hitherto road of 
the Lutheran World Federation, which at the beginning of 1988 affiliated 103 member 
Churches with 55 million followers.

The forth, last part presents the general attitude of Lutheranism to centemporary 
ecumenical stricvings. Presented are also bilateral dialogues, which are conducted by the 
community of Lutheran Churches with Reformed Protestants, Roman Catholics, Ortho
dox, Anglicans, Methodists and Baptists.

The annex contains a list of member Churches of the Lutheran World Federation.
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WELTGEMEIN SCHAFT DER LUTHERISCHEN KIRCHEN
(Zusammenfassung)

Der Artikel besteht aus vier Teilen. Im ersten Teil u.T. „Luther und die lutherischen 
Kirchen” stellt der Verfasser fest, dass das Luthertum die einzige bedeutende christliche 
Konfession ist, die ihren Namen vom Namen des Reformator ausführt. Während der 
Zwinglianismuś oder Kalvinismus eigentlich nur noch geschichtliche Begriffe sind, 
taucht der Name Luther in offiziellen Namen von mindestens einigen Dutzend der Kir
chen auf. In Wirklichkeit besteht ein wesentlicher Widerspruch zwischen dem Bestehen 
dieser Kirchen und der Intention von Luther und seinen nächsten Mitarbeiter. Luther 
und seine Mitarbeiter sind zu keiner Zeit mit dem Anspruch aufgetreten, eine neue kirch
liche Gemeinschaft zu gründen. Wo immer ein solcher Verdacht oder ein solches Missver
ständnis auftauchte, sind sie sehr entschlossen entgegengetreten. Sie waren auch nie der 
Meinung, dass die Kirche Jesu Christi unter dem Papstum auf gehört habe zu existieren. 
Dennoch kam es zur Entstehung lutherischer Kirchen, die sich in ihrem Bekenntnis, ihren 
Strukturen und ihrem Leben von anderen Kirchen geschieden wissen. Die Entwicklung 
war unter gegebenen geschichtlichen Umständen unvermeidbar, ja notwendig.

Der zweite Teil ist der Verteilung der lutherischen Kirchen in der Welt gewidmet. 
Der Verfasser unterscheidet vier Typen lutherischen Kirchen (Staats-, Volks-, Frei- und 
Minderheitskirchen), führt die neuesten statistischen Daten auf und charakterisiert der 
Reihe nach das deutsche, europäische, nordamerikanische, lateinamerikanische, afrika
nische, asiatische Luthertum und das Luthertum in Australien und in Papua-Neuginea.

Im dritten Teil wird das Wesen, die Struktur und der bisherige Weg des Lutherischen 
Weltbundes besprochen, der Anfang 1988 103 Mitgliedskirchen mit etwa 55 Millionen 
Glaübigen vertrat.

Im vierten und zugleich dem letzten Teil wird die generelle Haltung des Luthertums 
zu gegenwärtigen ökumenischen Bestrebungen gezeigt. Vorgeführt werden bilaterale 
Gespräche, die die lutherische Kirchengemeinschaft mit den Reformierten, Katholiken, 
Orthodoxen, Anglikaner, Methodisten und Baptisten führt.

Im Anhang wurde die Liste der Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes ange
geben.



GRZEGORZ POLAK

ZAANGAŻOWANIE EKUMENICZNE LAIKATU  
KATOLICKIEGO W POLSCE

Praca nad urzeczywistnieniem ewangelicznego wezwania do jed
ności jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan. W odniesieniu do społe
czności katolickiej tę oczywistą prawdę Sobór Watykański II wyraził 
następująco: O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zaró
wno wierni jak i pasterze, każdy wedle własnych sił (Dekret „O ekume
nizmie”, rozdz. II, pkt. 5). Nie wdając się w to, w jaki sposób wypełniają 
swoją ekumeniczną powinność pasterze, spróbujmy przyjrzeć się w ja
kim stopniu przesłanie ekumeniczne Vaticanum II zostało podjęte i rea
lizowane przez laikat Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.

Kiedy dzisiaj, po upływie niemal ćwierćwiecza patrzymy na proces 
recepcji idei ekumenicznej w Kościele Rzymskokatolickim, widzimy z 
całą wyrazistością jego niedostatki i słabości. Niedomogiem ekumenii 
nad Wisłą jest przede wszystkim to, że idea jedności nie utorowała so
bie drogi do świadomości rzesz ludzi wierzących, wzbudzając zaintere
sowanie głównie w kręgach inteligencji katolickiej.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad soborowych znaleźli się u nas lu
dzie, którzy inspirowani wskazaniami już to papieża Jana XXIII, już to 
dopiero co powstałego watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan, włączyli się ofiarnie w dzieło pojednania. Ludzie ci wprawdzie już 
wcześniej widzieli potrzebę kontaktów i współpracy z chrześcijanami in
nych wyznań, jednak wobec sztywnego stanowiska władzy kościelnej, a 
co za tym idzie braku przykładu i zachęty „z góry” bali się oni podejmo
wać jakichkolwiek działań ekumenicznych na własną rękę. Słuszne wy
daje się więc stwierdzenie ks. Zdzisława Trandy, biskupa Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, który niedawno powiedział: Osobiście uważam, 
że Kościół Rzymskokatolicki od razu tak silnie włączył się w ruch ekume
niczny, gdyż wielu katolików czekało już od dawna na tę możliwość i było 
gotowych do nawiązywania kontaktów z innymi chrześcijanami1.

Wśród prekursorów ekumenii w Polsce byli również świeccy. Moż
na nawet powiedzieć, że laikat w działalności ekumenicznej w pewnym 
sensie wyprzedził nawet hierarchię i duchowieństwo1 2. Oto w dn. 
8 maja 1959 r., a więc jeszcze na kilka lat przed rozpoczęciem Soboru 
Watykańskiego II, w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warsza
wie doszło do pierwszego w Polsce spotkania katolików z przedstawi
cielami innych wyznań. Datę tę można by nawet uznać za początek 
działalności ekumenicznej Kościoła Rzymskokatolickiego w naszym 
kraju, choć była to inicjatywa oddolna i nieoficjalna.

1 Z. Tranda: Ekumenizm jest dziełem Bożym , „Nowe Życie”, Wrocław 1988, nr 2.
2 Por. K. Karski: Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1986, s. 371
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Na spotkanie poświęcone tematyce soborowej przybył wówczas 
pionier ekumenizmu w Polsce, ówczesny prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej, duchowny luterański, ks. Zygmunt Michelis, któremu towarzy
szyły dwie siostry diakonisę. Był również ks. prof. Jerzy Klinger, teolog 
prawosławny i kilku świeckich z tego Kościoła. Konferencję pt. 
„W przededniu Soboru Watykańskiego II” wygłosił ks. red. Andrzej 
Bardecki z „Tygodnika Powszechnego”. W toku dyskusji okazało się, że 
największym zainteresowaniem obecnych cieszyła się właśnie proble
matyka ekumeniczna.

Zanim powstała Sekcja Ekumeniczna przy Kolegium Księży Dzie
kanów Archidiecezji Warszawskiej (przemianowana rychło na Ośrodek 
ds. Jedności Chrześcijan), w marcu 1961 utworzono w łonie KIK-u Sek
cję Problematyki Soborowej i Ekumenicznej. Tak więc i tutaj laikat 
wyprzedził duchowieństwo.

Wart przytoczenia jest też przykład z innej dziedziny. W r. 1965 na 
łamach „Więzi” ukazał się artykuł prof. Andrzeja Grzegorczyka pod 
wymownym tytułem „Nasi bracia mariawici”, w którym autor apelo
wał o zmianę postawy katolików wobec wiernych tego wyznania. Tekst 
ten wywołał duży rezonans po obu stronach. Był to bodaj pierwszy ar
tykuł jaki wyszedł spod pióra katolika, ukazujący w pozytywnym 
świetle mariawitów. W 6 lat później Komisja Episkopatu ds. Ekume
nizmu wystosowała list do mariawitów obu grup — płockiej i felicjano
wskiej — napisany w duchu pojednania i nawołujący do wybaczenia 
sobie wzajemnych krzywd. Trudno powiedzieć, czy artykuł w „Więzi” 
stanowił inspirację dla autorów listu, jednakże można powiedzieć, iż 
stanowił jakiś przełom w dotychczasowej publicystyce katolickiej i 
przyczynił się do zbliżenia między katolikami i mariawitami.

Szczególne zasługi (częściowo zostały one już wymienione) dla 
upowszechniania idei jedności chrześcijan położyły Kluby Inteligencji 
Katolickiej, zwłaszcza zaś klub warszawski. Jego przedstawiciele od 
samego początku współpracowali z warszawskim Ośrodkiem ds. Jedno
ści Chrześcijan. Kilka osób — głównie p. Aniela Urbanowicz, red. Jerzy 
Braun, a później także red. Jan Tumau — wygłaszało prelekcje w ra
mach cyklu wykładów dla księży, sióstr zakonnych i katechetek. Przy 
współpracy z warszawskim KIK-iem Ośrodek wydał na powielaczu 
szereg cennych pozycji zachodniej literatury ekumenicznej. Było to o 
tyle ważne, że wówczas nie wydawano u nas jeszcze książek o tej tema
tyce. Oprócz tego KIK prowadził pracę ekumeniczną we własnym za
kresie organizując wiele spotkań, w których uczestniczyli chrześcijanie 
różnych wyznań z kraju i zagranicy. Sekcja Ekumeniczna warszaw
skiego KIK-u była zawsze jednym z jego najbardziej aktywnych zespołów.

Od czasu, kiedy w Kościele Rzymskokatolickim zapaliło się zielone 
światło dla ekumenii, tematyka ta znalazła swoje ważne miejsce w krę
gu organizacji świeckich. Jako pierwsze podjęło ją Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Społeczne, dla którego jednak najistotniejszy był aspekt 
współpracy obywatelskiej ludzi różnych wyznań. Zdaniem Stanisława 
Jana Rostworowskiego: Zainteresowanie to jednak nie znalazło oparcia 
w głębszym podłużu intelektualnym3. Prasa ChSS-owska, zwłaszcza 
zaś tygodnik „Za i Przeciw” oraz miesięczniki „Novum” i „Materiały

3 S.J. Rostworowski: Ku rzeczywistemu spotkaniu, w: Z ufnością w przyszłość, Warsza
wa 1975, s. 114.
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Problemowe”, a ostatnio także „Tygodnik Polski” i dwumiesięcznik 
„Chrześcijanin a Współczesność” otworzyły szeroko swoje łamy dla te
matyki ekumenicznej, o której piszą autorzy różnych wyznań, przede 
wszystkim jednak katolicy. W r. 1983 ChSS zaczął wydawać kwartal
nik „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, jedyne pismo w Polsce, w któ
rego redakcji zasiadają luteranie, prawosławni i katolicy. Nie sposób 
wymienić wszystkich zasłużonych autorów piszących o ekumenizmie 
na łamach prasy ChSS-owskiej. Nie można jednak w tym miejscu po
minąć nazwiska wybitnego publicysty — wspomnianego już Stanisława 
Jana Rostworowskiego.

Duże zasługi ma również prasa „paxowska”, zwłaszcza zaś dzien
nik „Słowo Powszechne”, miesięcznik „Życie i Myśl” (jednak tylko do 
r. 1981), a ostatnio zaś pisma wydawane przez Ośrodek Chrześcijań
skiej Myśli Społecznej „Augustinum” — „Życie Katolickie” i „Życie 
Chrześcijańskie w Polsce”. Wiele cennych pozycji z zakresu problema
tyki ekumenicznej wydał Instytut Wydawniczy „PAX”.

Jeszcze w czasach soborowych artykuły o tematyce ekumenicznej 
ukazywały się na łamach pism związanych z ruchem „Znak”, takich 
jak: „Tygodnik Powszechny”, miesięcznik „Znak” i „Więź”, która ma 
największe zasługi na tym polu. Wiele artykułów wyszło spod pióra ta
kich publicystów jak Jerzy Braun, Stefan Wilkanowicz, Halina Bortno- 
wska, Anna Morawska i Jan Tumau. Ogólnie można powiedzieć, że tą 
dziedziną, w której laikat katolicki najbardziej zasłużył się w propago
waniu idei jedności chrześcijan i w budowaniu przyjaźni między Ko
ściołami była i jest publicystyka oraz działalność wydawnicza.

Świeccy angażują się także w inicjowanie i organizowanie różnych 
akcji ekumenicznych. Od maja 1981 w warszawskim kościele ewangeli
cko-reformowanym, z inicjatywy red. Jana Tumaua z „Więzi”, organi
zowane są comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne, które przygotowu
je międzywyznaniowy komitet złożony z katolików i ewangelików re
formowanych. Mamy tu więc przykład współdziałania ludzi świeckich 
dwóch wyznań. Innym przykładem takiej współpracy jest działalność w 
okresie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na terenie Zelowa 
koło Łodzi, chóru ekumenicznego złożonego z katolików i reformowa
nych.

Na wymienienie zasługują także dwie ubiegłoroczne inicjatywy lu
dzi świeckich, zorganizowane w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w 
Warszawie. Pierwsza, to cykl spotkań międzyreligijnych pt. „Droga 
świateł”, na którą złożyły się prelekcje, nabożeństwa i koncerty, połą
czone ze stałą ekspozycją plastyczną. Inicjator tego wielkiego przed
sięwzięcia — impreza trwała przez cały czerwiec — prof. Janusz Boguc
ki, powiedział, że źródłem inspiracji było dla niego nauczanie oraz po
stawa ekumeniczna papieża Jana Pawła II. Natomiast w październiku 
w ub.r., w pierwszą rocznicę spotkania w Asyżu, w tejże parafii z inic
jatywy red. Jana Śpiewaka z miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, 
został zorganizowany kolejny cykl spotkań międzyreligijnych, przygo
towany według nie zrealizowanej koncepcji Świątyni Pokoju na Maj
danku.

Można tutaj także wspomnieć o dorocznych spotkaniach ekumeni
cznych młodzieży w Kodniu nad Bugiem, które gromadzą za każdym 
razem kilkuset uczestników z różnych Kościołów. Inicjatywa organizo
wania tych spotkań wyszła wprawdzie od duszpasterza — ks. Andrzeja
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Madeja, ale urzeczywistnia ją grupa młodych katolików z Warszawy i 
Siedlec.

Bardzo cennym przedsięwzięciem są organizowane przez studen
tów ATK — na czele z Ewą Jóźwiak i Iwoną Łoźną — rekolekcję eku
meniczne dla katechetów i katechetek oraz dla młodzieży studiującej. 
Dotychczas odbyły się one w Ustroniu (na Śląsku Cieszyńskim) i w Re
szlu na Warmii. W tej uczelni, począwszy od stycznia 1986 r. działa stu
denckie Naukowe Koło Ekumeniczne, którego członkowie zorganizo
wali kilka spotkań, m.in. ze studentami Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej oraz uczestniczą w seminariach organizowanych przez Eku
meniczny Krąg Przyjaźni w Bielefeld (RFN).

Aktywność ekumeniczną wykazują również niektóre duszpaster
stwa akademickie, np. w warszawskiej parafii oo. jezuitów pw. Św. 
Andrzeja Boboli, gdzie przez jakiś czas wydawany był pod redakcją 
Andrzeja Bogusławskiego młodzieżowy biuletyn ekumeniczny „Cha
ris”. Natomiast Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata „Maitri”, 
na swoje spotkania, tzw. obozy wdzięczności, zaprasza, obok duchow
nych różnych kościołów, także przedstawicieli wyznań niechrześcijańs
kich.

Ważne są także kontakty ze wspólnotą w Taizć, dzięki którym wielu 
młodych katolików weszło w rzeczywistość ekumeniczną. Trzeba tutaj 
dodać, iż kontakty te są coraz częstsze — czy to z racji odwiedzin wspól
noty przez Polaków pielgrzymujących do sanktuariów we Francji i Portu
galii, czy też częstych wizyt braci z Taizć w Polsce, jak również z okazji 
europejskich spotkań młodzieży organizowanych rokrocznie przez wspól
notę, w których regularnie uczestniczą duże grupy młodych chrześcijan z 
Polski. Młodzież związana z Taizć organizuje w różnych miastach spotka
nia modlitewne, w których udział biorą także (choć na ogół symbolicznie) 
przedstawiciele innych wyznań. Z inicjatywy „tezeatów” doszło przed 
kilku laty w stołecznym kościele św. Aleksandra do trzech spotkań mię
dzy wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.

Duże zasługi dla popularyzacji Taizć położyła pani Aniela Urbano
wicz, która prawdopodobnie jako pierwsza osoba z Polski odwiedziła tę 
wspólnotę. Poprzez artykuły, prelekcje, spotkania i prywatne rozmowy 
starała się przybliżyć idee głoszone przez Taizć. Pani Urbanowicz roz
poczęła działalność ekumeniczną jeszcze przed Soborem Watykańskim n  
będąc przez wiele lat duszą zespołu ekumenicznego warszawskiego 
KIK-u. Jej dom po dziś dzień jest miejscem spotkań ludzi różnych wyz
nań. Duży wpływ na postawę ekumeniczną p. Anieli Urbanowicz miała 
znajomość z ks. Zygmuntem Michelisem, duchownym luterańskim. W r. 
1986 została ona laureatką ustanowionej przez Taizć Nagrody Pojedna
nia im. Mahatmy Gandhiego.

Inną osobą z kręgu inteligencji katolickiej, która zasłużyła się dla 
ekumenii w Polsce była zmarła w r. 1972 publicystyka „Więzi”, „Zna
ku” i „Tygodnika Powszechnego”, Anna Morawska. Przybliżyła ona 
także polskim czytelnikom dorobek teologiczny i ekumeniczny wybit
nych teologów niekatolickich, jak np. Dietrich Bonhoeffer.

Ks. Bogdan Tranda, duchowny ewangelicko-reformowany, redak
tor naczelny „Jednoty” złożył o Annie Morawskiej następujące świade
ctwo: Myślę, że ona bardzo wiele wniosła do zbliżenia między chrześci
janami i to w czasie, kiedy w naszym kraju nie było żadnych oficjalnych 
kontaktów między katolikami i ewangelikami. Jak mało kto znała ona 
ewangelicyzm, ewangelicką teologię i problematykę ekumeniczną. 
Przypominam sobie jej artykuł, opublikowany chyba w „Znaku”, który
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otworzył mi oczy na korzenie katolickiego ekumenizmu. Dowiedziałem 
się, że mimo trudności a nawet zakazów, różni wybitni teologowie kato
liccy zajmowali się tą sprawą i „zielone światło” zapalone przez papie
ża Jana XXIII tylko wyzwoliło ruch, który istniał już od dłuższego cza
su, tyle że w formie podskórnej 4.

Zmarły w r. 1975 red. Jerzy Braun, człowiek o wszechstronnych za
interesowaniach: pisarz, poeta, filozof, publicysta, działacz społeczno- 
polityczny, podobnie jak Anna Morawska, starał się popularyzować 
myśl soborową w Kościele Rzymskokatolickim. Warto tutaj podkreślić, 
że wniósł on także osobiście swój skromny wkład w Vaticanum II opra
cowując propozycje z ramienia laikatu polskiego do schematów soboro
wych. Autor popularnej do dziś pieśni harcerskiej „Płonie ognisko w le- 
sie”, próbował rozniecać żar jedności wśród społeczności katolickiej. 
Wygłosił wiele prelekcji, opublikował wiele artykułów (jego najważ
niejsza praca z tego zakresu to wydana w r. 1968 w Londynie broszura 
pt. „Ekumenizm w uchwałach Soboru i w okresie posoborowym”), kie
rował przez pierwsze lata Sekcją Ekumeniczną warszawskiego KIK-u.

Wiele jego tez i przemyśleń nie straciło nic ze swej aktualności po 
dziś dzień. Był np. przeświadczony o tym, że odpowiedzialność ekume
niczna należy do kondycji chrześcijanina podobnie jak wiara, wypeł
nianie przykazań, uczestnictwo we Mszy św. oraz we wspólnocie sakra
mentalnej Kościoła. Według Jerzego Brauna fundamentem ekumeniz
mu (w szerokim sensie) jest przekonanie, że Kościół niewidzialny, tran
scendentny przekracza granice Kościoła widzialnego, instytucjonalne
go, obejmuje bowiem nie tylko lud Boży Nowego Testamentu, ale:
1. wszystkich ochrzczonych w Jezusie Chrystusie i wierzących w Niego 

jako jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi;
2. wszystkich wierzących w Boga, również religii niechrześcijańskich;
3. wszystkich ludzi dobrej woli, nawet niewierzących, bo i oni są w za

sięgu łaski Bożej5. Na owe czasy było to oryginalne, żeby nie powie
dzieć, szokujące stanowisko.

Problematyką ekumeniczną zajmuje się Halina Bortnowska, publi
cystka „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego”, która od wielu lat jest 
konsultorem watykańskiego Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan. Kiedyś 
o swoim powołaniu wyraziła się następująco: Ekumenizm jest dla mnie 
kwestią zasadniczą. Już dawno uświadomiłam sobie, że dotknięcie się 
ekumenizmu jest formą nawrócenia, głębszego przeżywania chrześcijań
stwa. Właśnie coś takiego miało miejsce w moim życiu. Drugim elemen
tem jest fakt, że tak wielu chrześcijan innych wyznań pomogło mi pozo
stać chrześcijanką, czy też głębiej chrześcijaństwo przeżywać6.

I wreszcie — last but not least — redaktor Jan Turnau, „Więziowy” 
Turian, pisujący również felietony pod pseudonimem Jonasz w „Gościu 
Niedzielnym”, człowiek, którego nazwisko jest symbolem zaangażowa
nia się w świętą sprawę pojednania. Jako dziennikarz ma poważny do
robek publicystyczny w zakresie ekumenizmu (wystarczy tutaj tylko 
przypomnieć jego „Dekalog ekumeniczny” czy „Pacierz ekumenisty”). 
Niemal od początku istnienia Sekcji Ekumenicznej w KIK-u jest jej 
aktywnym działaczem, animatorem i organizatorem niezliczonej ilości

4 B. Tranda: Rozmowa z Haliną Bortnowską, „Jednota”, Warszawa 1979, nr 9, s. 11.
5 J. Braun: Ekumenizm w uchwałach Soboru i w okresie posoborowym, Londyn 1968.
6 B. Tranda, op.cit. s. 11.
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spotkań. Jeździ po całej Polsce z prelekcjami — do seminariów, KIK-ów, 
i duszpasterstw akademickich, na różnego rodzaju sympozja, spotka
nia. Szczególnie wiele czasu poświęca spotkaniom z młodzieżą.

W maju 1981 r. zainicjował on akcję organizowania comiesięcznych 
nabożeństw ekumenicznych w warszawskim kościele ewangelicko-re
formowanym. Inspiracją dla red. Turnaua stało się Europejskie Spotka
nie Młodych w Rzymie w r. 1980, zorganizowane przez Taize, podczas 
którego brat Roger, przeor tej wspólnoty, zaapelował do zgromadzo
nych, aby podjęli zobowiązanie, że po powrocie do swych środowisk 
uczynią coś konkretnego dla pojednania. Wówczas to Jan Turnau po
stanowił, że po powrocie do Polski będzie się starał zorganizować stałe 
nabożeństwa ekumeniczne w którejś ze świątyń niekatolickich. Ideę tę 
udało mu się urzeczywistnić dzięki życzliwości władz Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego.

Utrzymuje przyjacielskie kontakty z różnymi środowiskami nieka
tolickimi, przez jakiś czas był wykładowcą w seminarium Zjednoczone
go Kościoła Ewangelicznego. Jest inicjatorem nie zrealizowanej dotąd 
idei ekumenicznego tłumaczenia Pisma Świętego. Jako pierwszy przed
stawiciel laikatu został członkiem Zarządu Ośrodka ds. Jedności 
Chrześcijan w Warszawie. Trudno wymienić wszystkie zasługi i doko
nania red. Turnaua na niwie ekumenicznej, tym bardziej, że ekume
nizm jest przedmiotem jego stałej, codziennej troski, a służba sprawie 
jedności stała się dlań życiowym powołaniem.

Trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że mimo tak wspaniałych przy
kładów zaangażowania ekumenicznego ludzi świeckich, ogólnie rzecz 
biorąc udział laikatu w pracach ekumenicznych na naszym rodzimym 
gruncie był i jest zatrważająco niedostateczny w stosunku do istnieją
cych potrzeb i możliwości. Dziwić może fakt, iż w kraju o tak wielkiej 
liczbie chrześcijan (uwaga ta nie dotyczy tylko katolików) jest tak mało 
ludzi wyczulonych na sprawę jedności Kościoła.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są znane, a najważniejsze z nich to 
m.in.: desinteressement ekumenią większości katolików z powodu dys
proporcji wyznaniowych w kraju, za mało zachęty do czynu jedności ze 
strony hierarchii i duchowieństwa, bojaźliwość i mała aktywność laika
tu we wszystkich na ogół dziedzinach życia kościelnego (jeden z publi
cystów katolickich opatrzył swój artykuł wymownym tytułem: „Laikat 
— drzemiący olbrzym”).

Karol Karski, teolog luterański, wybitny znawca zagadnień eku
menicznych, wyraził następujący pogląd: Ekumenizm w Kościele kato
lickim w Polsce przestał już dawno być sprawą wąskich grup entuzja
stów lub specjalistów, obejmując niemałą liczbę zwykłych wiernych1. 
Jest tu  tylko pozorna antynomia między tym, co powiedziano powyżej, 
a tak pochlebną opinią człowieka spoza Kościoła katolickiego. To pra
wda, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza — bo tyle mniej więcej czasu 
trwa oficjalna ekumeniczna działalność Kościoła katolickiego — nastą
piły wyraźne zmiany w mentalności i postawie katolików w stosunku 
do ludzi wierzących inaczej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że 
szeregowi katolicy mają na ogół życzliwy stosunek do ekumenizmu i do 
chrześcijan innych wyznań. Świadczyć może o tym chociażby znakomi
ta frekwencja (i to nawet w małych ośrodkach) na nabożeństwach orga
nizowanych z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, choć na- 7

7 K. Karski, op. cit. s. 368.
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leżałoby tu uczynić zastrzeżenie, iż wielu katolików na spotkania z 
chrześcijanami innych wyznań przychodzi nie tyle z potrzeby serca, ile 
kierując się ciekawością. Niestety, w tym miejscu kończy się na ogół 
ekumenizm dla większości ludzi wierzących i nadal za mało jest wśród 
świeckich katolików osób, które czynnie włączają się w apostolstwo je
dności. Z bólem i z zażenowaniem trzeba tutaj powiedzieć, że gdy przy
chodzi np. do zorganizowania jakiejś akcji ekumenicznej w tak wielkim 
mieście jak Warszawa, to potencjalnych organizatorów wybiera się z 
grona 5—6 osób.

Za taki stan rzeczy nie można obwiniać tylko hierarchii i ducho
wieństwa, choć przydałoby się tutaj na pewno więcej inspiracji i zachę
ty do pracy ekumenicznej idącej „z góry”. Charakterystyczne, że w żad
nej z zamieszczonych w tygodniku „Kierunki” kilkudziesięciu wypo
wiedzi ojców ostatniego synodu biskupów, obradującego na temat roli 
laikatu w Kościele, nie znalazła się bodaj wzmianka odnośnie szeroko 
pojętego apostolatu jedności ludzi świeckich.

Pewien duszpasterz akademicki w wywiadzie dla „Tygodnika Po
wszechnego” zachęcał świeckich: Skaczcie nam do gardła! Na pewno 
nie wszyscy księża życzą sobie takiej zadziomości ze strony laikatu, 
niemniej jednak jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż stosunek świec
kich do księży cechuje u nas przesadna bojaźliwość. Tymczasem ludzie 
świeccy czujący potrzebę pracy na rzecz jedności mogliby wystąpić w 
stosunku do duszpasterzy w roli swego rodzaju „podpowiadaczy”, 
wpływać na nich inspirująco. Polscy duszpasterze są niezwykle zapra
cowani, bardzo często nawet przepracowani. Trudno się dziwić księ
dzu, który buduje u siebie w parafii kościół, katechizuje, prowadzi dusz
pasterstwo i zaangażowany jest np. w neokatechumenat, iż nie ma cza
su na działalność ekumeniczną. Oczywiście nie zwalnia go to z obowią
zku uwzględniania sprawy jedności w duszpasterstwie i kaznodziej
stwie, gdyż to nie wymaga specjalnych przygotowań8.

Tutaj jednak rysuje się duża szansa dla świeckich. Przecież mogą 
oni — w porozumieniu z proboszczem i przy jego minimalnym zaanga
żowaniu — wyręczyć duszpasterza i zorganizować spotkanie ekumeni
czne, prelekcję itp. Trzeba powiedzieć, że w niektórych parafiach czy
nione są już przez laikat próby w tym kierunku. I tak np. młodzież pa
rafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu w Warszawie, poprzez kon
takty ze wspólnotą ekumeniczną w Taize, poznała ks. Olafa Mayera, 
prob« -/.cza parafii luterańskiej Filipa Melanchtona w Berlinie Zachod
nim. Na zaproszenie młodzieży z Rakowca pastor Mayer przyjeżdżał 
kilkakrotnie do Polski, wziął udział w parafialnym obozie wędrownym 
młodzieży oraz pomagał przy budowie kościoła na Rakowcu.

Miejscem, gdzie mogłaby się ujawnić aktywność ekumeniczna lai
katu są tygodnie kultury chrześcijańskiej, które od kilku lat stały się u 
nas zjawiskiem masowym. Niestety, poza małym Supraślem, gdzie 
organizowane są- wspólnymi siłami przez prawosławnych i katolików 
Ekumeniczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, nigdzie na ogół nie wyko
rzystuje się szansy, jaką stwarzają tego rodzaju imprezy. Akcenty eku
meniczne pojawiają się jedynie akcydentalnie w niektórych ośrodkach, 
np. w Bielsku-Białej. Trzeba tę szansę koniecznie wykorzystać, aby sło
wa „ekumenizm”, „pojednanie” nie były li tylko czczymi frazesami, de

8 Za zwrócenie uwagi na ten problem dziękuję ks. dziekanowi Jerzemu Bogusiakowi ze 
Skorogoszczy.
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klaracją ze strony katolików. Ekumenia jest bowiem swego rodzaju 
probierzem odnowy posoborowej w Kościele Rzymskokatolickim. Jeśli 
by przyszło oceniać stopień jej realizacji tylko na podstawie dotychcza
sowych osiągnięć w zakresie ekumenizmu, to okazałoby się, iż ta odno
wa znajduje się dopiero na etapie wstępnym.

ECUMENICAL INVOLVEMENT OF THE CATHOLIC 
LAITY IN POLAND

(summary)

The author, a Catholic journalist, has made an attempt to present to what extent the 
ecumenical message of Second Vatican Council has been undertaken and implemented by 
the laity of the Roman Catholic Church in Poland. In the first part of the article he discus
ses the activity of several persons most merited for the apostolate of unity, especially tho
se associated with the Clubs of the Catholic Intelligentsia. The author provides here ex
amples to prove a thesis that with its activity the laity frequently preceded the hierarchy 
and the clergy. Special credit for popularization of the idea of unity among Christians in 
Poland goes to lay Catholic publicists associated with the Znak movement, the PAX As
sociation and the Christian Social Association. The author puts forward a thesis that in 
ecumenical work in Poland the participation of laity has been insufficient in relation to 
the existing needs and opportunities, although recently a tangible progress can be noticed 
here. The reasons for this state of affairs are i.a. as follows: the fact that the Catholic 
community is not interested in ecumenism due to denominational disproportions in the 
country, too little encouragement for ecumenical deeds in the part of the hierarchy and 
the clergy, apprehension and small activity of the laity in actually all fields of Church life. 
Despite that, in the author’s opinion, tangible transformations in the mentality and atti
tude of Catholics in relation to other Christians have taken place: a trasition from hostili
ty and mistrust to friendliness, and here and there even to establishing cooperation.

In the last part the author points to the fact that the laity has failed to use the oppor
tunities in the sphere of ecumenical activity. This concerns especially the Weeks of Chri
stian Culture organized on a mass scale in Poland, in which so far the participation of 
Christians of other denominations has not been visible.

ÖKUMENISCHES ENGAGEMENT DER KATHOLISCHEN LAIEN IN POLEN
(Zus ammenfassung)

Der Verfasser, ein katholischer Journalist, versuchte zu zeigen, in welchem Grade die 
ökumenische Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils von den Laien in der römisch- 
-katholischen Kirche in Polen übernommen und realisiert ist. Im ersten Teil des Artikels 
wird die Tätigkeit einiger für die Einheit besonders verdienten Personen besprochen, die 
vor allem mit den Klubs der Katholischen Intelligenz verbunden sind. Der Verfasser zeigt 
hier Beispiele, die die These beweisen sollten, dass die Laien mit ihrer ökumenischen Tä
tigkeit die Hierarchie und Geistlichkeit öfters überholt haben. Besonders grosse Verdien
ste für das Propagieren der Idee der Einheit haben weltliche katholische Publizisten, die 
mit Bewegung ”Znak” (’’Zeichen”), Vereinigung PAX und der Christlich-Sozialen Ge
sellschaft verbunden waren. Der Verfasser meint, dass im Bereich der ökumenischen Tä
tigkeit in Polen die Anteilnahme der Laien im Vergleich zu bestehenden Bedürfnissen
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und Möglichkeiten ungenügend war und ist, obwohl man letztens einen deutlichen 
Fortschritt bemerken kann. Ursachen dieses Zustandes sind u.a.: Desinteresmant an der 
ökumenischen Arbeit unter den Katholiken wegen Glaubensdisproportion im Lande; un
genügende Anregungen zum ökumenischen Engagement seitens der Hierarchie und den 
Geistlichkeit; Ängstlichkeit und kleine Aktivität der Laien in allen Bereichen des kirchli
chen Lebens überhaupt. Trotzdem meint der Verfasser, dass deutliche Änderungen in 
Mentalität und Haltung der Katholiken gegenüber anderen Christen zu beobachten sind. 
Man darf sprechen von einem Übergang von Feindlichkeit und Misstrauen zu Wohlwol
len, manchmal sogar von Anknüpfung der Zusammenarbeit.

Im letzten Teil zeigt der Verfasser die von den Laien noch unausgenützte Möglichkei
ten im Bereich der ökumenischen Tätigkeit auf. Es geht hier besonders um die im ganz 
Polen massenhaft organisierte Wochen der Christlichen Kultur, während deren der Ante
il der Christen anderer Konfessionen noch kaum zu merken ist.



S P R A W O Z D A N I A  I D O K U M E N T Y

KU OŚWIADCZENIU NA TEMAT KOŚCIOŁA
RAPORT WSPÓLNEJ KOMISJI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

I ŚWIATOWEJ RADY METODYSTYCZNEJ 
Seria czwarta, 1982—1986

Wstęp

Przez ostatnich dwadzieścia lat kolejne Wspólne Komisje Kościoła 
Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Metodystycznej co pięć lat 
składały swoim Kościołom raporty za pośrednictwem watykańskiego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i Światowej Rady Metodystycz
nej. Rzymscy katolicy i metodyści, spotykający się co roku, od rozpo
częcia tej dwustronnej dyskusji w 1967 r. rozważyli już sporą porcję 
materiałów.

Pierwszy raport, opracowany przez wspólną komisję, był znany 
jako „Raport z Denver” (od nazwy miasta, gdzie Światowa Rada Meto- 
dystyczna odbyła spotkanie w 1971 r.). Raport ten, który dotyczył lat 
1967—1970, omawiał następujące tematy: chrześcijaństwo i świat 
współczesny, duchowość, chrześcijański dom i rodzina, eucharystia, 
urząd duchowny i autorytet.

Jak łatwo zrozumieć, niektóre z tych dziedzin zostały zbadane tyl
ko pobieżnie i podjęto je ponownie w „Raporcie z Dublina” (1972— 
1975). Biorąc dokument z Denver za punkt wyjścia, Komisja posunęła 
naprzód wspólne poszukiwania w dziedzinach takich, jak duchowość i 
pewne problemy moralne, nalegając jednocześnie na głębsze rozważe
nie doktryn o eucharystii i urzędzie duchownym.

W ciągu następnego pięciolecia w „Raporcie z Honolulu” (1977— 
1981) znalazło się ważne, uzgodnione oświadczenie na temat Ducha 
Świętego. Raport ten był pisany prostym stylem. W tym czasie wprowa
dzono też inną zmianę — periodyczne publikowanie części raportu, w 
miarę ich opracowywania w ciągu tych pięciu lat, w celu umożliwienia 
ich studiowania i komentowania. W częściach dotyczących doświad
czenia chrześcijańskiego i chrześcijańskich decyzji moralnych wkra
czano na nowy teren, a jeśli chodzi o rozpoczęte dyskusje nad autoryte
tem, to uznano je za wymagające pełniejszego rozwinięcia.

Tekst „Raportu z I^airobi”, zamieszczony poniżej, dotyczy pracy 
obecnej Wspólnej Komisji (J.982—1985), której członkowie zbierali się 
czterokrotnie. Na pierwszym posiedzeniu w Reuti-Hasliberg w Szwaj
carii w 1982 r. ustalono, że tematem na następne pięciolecie będzie 
„Natura Kościoła”. Na podstawie starannego projektu podjęto przygo
towania do przeprowadzenia badań i zredagowania odpowiednich do
kumentów. Na kolejnych spotkaniach w Mediolanie, w Lake Junaluska 
i w Wenecji zajmowano się naturą Kościoła, sakrementami, urzędem bis-
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kupim i tym, „jak być jednym Kościołem”, Piotrem w Nowym Testa
mencie i urzędem Piotrowym; a także w rozdziałach zatytułowanych 
„Jurysdykcja” i „Urząd nauczycielski” autorytetem w Kościele. W 
świetle pracy wykonanej na ostatnim posiedzeniu w Wenecji propozyc
ja zawarta w zakończeniu tekstu sugeruje, że następna Komisja powin
na zająć się ogólnym tematem tradycji apostolskiej.

W Wenecji oddano hołd zmarłemu monsignorowi Richardowi Ste
wartowi za jego wierną i wydajną służbę na stanowisku rzymskokatoli
ckiego współsekretarza Komisji w ciągu ostatnich siedmiu lat. Monsig
nore Stewart zmarł nieoczekiwanie w wieku 58 lat, w lipcu 1985 r., 
podczas urlopu w Anglii. Przez siedem lat był członkiem watykańskie
go Sekretariatu (ds. Jedności Chrześcijan). Wspólna Komisja, w uzna
niu dla jego przenikliwości teologicznej, jego starannego zajmowania 
się każdym szczegółem pracy, jego niespożytej energii i głębokiego za
angażowania się w sprawę jedności chrześcijan, pragnie zadedykować 
mu niniejszy raport.

„Raport z Nairobi” zajmuje się niektórymi z najtrudniejszych kwe
stii, przed jakimi stoją wespół rzymscy katolicy i metodyści. Chociaż w 
ustroju i strukturze obu Kościołów są pewne podobieństwa, metodyści i 
katolicy obecnie różnią się w kwestii doktryny urzędu duchownego i 
urzędu nauczycielskiego. Komisja zaczęła zajmować się tymi różnica
mi, poszukując ich źródeł w historii i perspektyw dojścia do porozumie
nia. Potwierdziła uzgodnione już poglądy dotyczące roli przywództwa 
w Kościele i dążenia do jedności chrześcijan.

Udostępniamy obecnie ten raport w nadziei, że będzie on stanowić 
bodziec do obszernych studiów, dyskusji i reakcji zarówno wśród kato
lików, jak i metodystów. Taka dyskusja i reakcja, na obecnym etapie 
naszego dialogu, będzie bezcenna dla procesu stałego posuwania się po 
drodze ku tej pełni społeczności i wspólnoty, która jest naszym zada
niem i celem.
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KU OŚWIADCZENIU NA TEMAT KOŚCIOŁA

1. Ponieważ Bóg tak umiłował świat, posłał swojego Syna i Ducha 
Świętego, aby włączyć nas do wspólnoty z sobą. To uczestnictwo w ży
ciu Boga, które stało się możliwe przez posłanie Syna i Ducha Świętego, 
znalazło wyraz w widzialnej koinonii1 uczniów Chrystusa, w Kościele.

I. Natura Kościoła
2. Chrześcijaństwo powstało dzięki życiu, śmierci i zmart

wychwstaniu Jezusa. Chociaż o „ludzie Bożym” można mówić od cza
sów Abrahama, to wyrażenie „Kościół chrześcijański” określa zgroma
dzenie wiernych chrześcijan. Działalność samego Jezusa była skierowa
na do określonego ludu, tak że pierwsze osoby, które słyszały i przyjmo
wały głoszenie Królestwa, były już związane ze sobą wskutek swego 
pokrewieństwa w Izraelu. Jak tego dowodzi zgromadzenie tych, którzy 
poszli za Nim i dzielili z Nim życie, zwłaszcza Dwunastu, działalność 
Jezusa przyczyniała się do powstania wspólnoty. Po zmartwychwstaniu 
ta wspólnota prowadziła nowe życie, napełnione łaską przez Ducha, i 
wkrótce zaczęto ją zwać Kościołem. Jego członkowie, którzy przez 
chrzest przyjęli wiarę i głosili ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Pana, byli zjednoczeni ze sobą przez Ducha w życiu, charakteryzują
cym się nauczaniem apostolskim, wspólną modlitwą, łamaniem chleba i 
często także pewną wspólnotą posiadania; a ci, którzy się nawrócili i 
przyłączyli do nich, stawali się częścią tej koinonii.

3. Ponieważ lud Boży zgromadził się w Chrystusie przez Ducha 
Świętego, Kościół nie jest instytucją z własnego nadania, samoistnie zapo
czątkowaną. Wyłonił się ze zbawczego aktu Boga w Chrystusie; i żyje w 
unii ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, pocieszany, kierowany i 
umacniany przez Ducha Świętego (patrz dalej „Raport z Honolulu” 1981, 
nr 19—21, „Duch Śwńęty we wspólnocie chrześcijańskiej”).

4. Kościół jest złożoną rzeczywistością. Nowy Testament zawiera 
wielką rozmaitość obrazów Kościoła (Ciało Chrystusowe, lud Boży, 
oblubienica Chrystusa, świątynia, trzoda lub owczarnia, królewskie 
kapłaństwo itd. — z których wiele jest odbiciem obrazowania starote-
1 Próbę uchwycenia niuansów tego nowotestamentowego terminu czytelnik znajdzie w 

nr 23.
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stamentowego), a teolodzy dostarczyli innych obrazów i modeli. Żaden 
z nich nie może wyrazić wyczerpująco lub przynajmniej wystarczająco 
dokładnie, czym jest Kościół, nie może wyrazić całej tajemnicy. Niem
niej jednak każdy z nich ma cel, ponieważ różne obrazy ilustrują różne 
aspekty Kościoła. Na przykład, jak to ukazuje Sobór Watykański Dru
gi, jest łatwiej myśleć o reformie, zmianie i skrusze, jeżeli mówi się o 
Kościele jako o Ludzie Bożym (por. Sobór Watykański II, Konstytucja 
dogmatyczna „O Kościele”, „Lumen Gentium”, III), ponieważ mieści to 
w sobie między innymi pojęcie ludu pielgrzymującego, nadal pełnego 
niedoskonałości i narażonego na grzech. Pomimo naszej grzeszności 
Chrystus Zmartwychwstały jednoczy nas z sobą jako swoje Ciało; inne 
z wymienionych przykładów ilustrują świętość Kościoła jako ludu, któ
ry On uczynił ludem.

5. W czasach nowotestamentowych rozmaitość czasu, miejsca i 
warunków wytwarzała rozmaitość grup wiernych — rozmaite struktu
ry wspólnoty, rozmaite sformułowania wiary, różne tradycje, kształto
wane przez odmienną historię i odmienne problemy, różne miejsca spo
tkań w domach w tym samym mieście, różne ośrodki chrześcijańskie. 
Mimo to fragmenty Nowego Testamentu, jak opis Soboru Jerozolims
kiego w Dz 15, świadczą o koinonii pomimo tych różnic i, w pewnym 
sensie, o jednym Kościele, do którego należą wszyscy chrześcijanie. Są 
także fragmenty, jak 1 J 2,19, sugerujące zerwanie koinonii, ponieważ 
niektóre różnice uważano za nie dające się tolerować wypaczenia tego, 
co było od początku.

6. Jak Stary Testament reprezentuje tradycję ludu Izraela, tak Pis
ma Nowego Testamentu, które nabrały charakteru normatywnego i ko
rektywnego dla wszystkich tradycji chrześcijańskich we wszystkich 
epokach, wyrosły z życia i tradycji apostolskiego i wczesnego Kościoła. 
Należy je czytać z szacunkiem i w modlitewnym skupieniu. A jednak 
ważnym zadaniem uczonych we wszystkich Kościołach chrześcijań
skich jest krytyczne badanie materiału biblijnego, aby odbierać Pismo 
Św. tak, jak ono samo przemawia, i aby pomóc Kościołowi dostrzegać 
Słowo Boże i kierować się nim w dzisiejszym życiu (patrz też „Raport z 
Honolulu”, nr 34).

7. Kościół jest osądzany, przemieniany i upełnomocniany do misji 
przez Słowo Boże przekazywane przez Ducha. Reformatorska siła Sło
wa wyraża się w takich przykładach, jak niektóre z reform w średnio
wieczu (reforma zakonów i papiestwa), reformacja oraz odnowa katoli
cyzmu w wieku XVI i XVII, odrodzenie ewangeliczne w wieku XVIII, 
ruch ekumeniczny wieku XX i wiele innych ruchów odnowy.

8. Kościół żyje między czasem życia, śmierci, zmartwychwstania i 
wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa a Jego przyszłym przyjściem w 
chwale. Duch Św. napełnia Kościół, pozwalając mu głosić Słowo, od
prawiać eucharystię, przeżywać społeczność i modlitwę oraz nieść mis
ję światu: w ten sposób Kościół może służyć j^ko znak, sakrament i 
zwiastun Królestwa Bożego w czasach między czasami.

9. Chrystus działa przez swój Kościół i z tego powodu Vaticanum II 
mówi o Kościele jako pewnego rodzaju sakramencie, zarówno jako zew
nętrznym przejawie działania łaski Boga wśród nas, jak i czymś symboli
zującym w pewien sposób łaskę i wezwanie do zbawienia, skierowane 
przez Boga do całej ludzkości (por. Sobór Watykański II, „Lumen Gen
tium”, I, 1). Tę perspektywę również wielu metodystów uważa za pomoc
ną.
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10. Tajemnica Słowa, które stało się Ciałem, oraz sakramentalna 
tajemnica eucharystii ukazują wizerunek Kościoła opartego na idei sa
kramentu — tzn., że Kościół czerpie swój kształt z Wcielenia, które 
znajduje się u jego początków, i z działania eucharystii, które stale od
nawia życie.

II. Kościół i Sakramenty

11. Bycie chrześcijaninem ma zawsze aspekt i osobisty, i wspólno
towy. Jest to żywy związek z Bogiem w Jezusie Chrystusie i przez Jezu
sa Chrystusa, związek, w którym podstawowymi elementami są wiara, 
przemiana życia i członkostwo w Kościele. Poszczególni wierni są 
przyjmowani do rodziny uczniów, tak że przynależność do Chrystusa 
oznacza także przynależność do Kościoła, który jest Jego ciałem.

12. Zarówno osobisty, jak i wspólnotowy aspekt życia chrześcijań
skiego są obecne w dwóch sakramentach, które i metodyści, i rzymscy 
katolicy uważają za podstawowe. Chrzest włącza jednostkę do koinonii 
Kościoła; w eucharystii Chrystus jest realnie obecny dla wiernych (por. 
„Raport z Dublina”, 1976 r., nr 54), którzy w ten sposób są złączeni w 
koinonii zarówno z Panem, jak i z innymi uczestnikami uczty sakra
mentalnej 2.

13. Kościół otrzymał chrzest i eucharystię z ustanowienia boskie
go; są to zewnętrzne znaki wewnętrznej łaski, składające się z działań i 
słów, przez które Bóg spotyka się ze swoim ludem. Oba Kościoły uznają 
te znaki za sakramenty. Kościół ma władzę ustanawiać inne rytuały i 
obrzędy, które są uważane za działania uświęcone i znaki zbawczej mi
łości Boga w Chrystusie (por. „Raport z Honolulu”, nr 49, dotyczący 
małżeństwa). Niektóre z nich Kościół Rzymskokatolicki uznaje za sa
kramenty, ponieważ uważa, iż powstały ostatecznie z woli Chrystusa. 
Metodyści, posługując się określeniem „sakrament” tylko w odniesie
niu do tych dwóch obrzędów, co do których Ewangelia wyraźnie po
świadcza ustanowienie przez Chrystusa, nie zaprzeczają jednak sakra
mentalnemu charakterowi innych obrzędów.

14. Sakramenty należy traktować w szerszym kontekście działania 
Boga w historii zbawienia, w Kościele i w życiu poszczególnych ludzi. 
Łaska, spływająca przez sakramenty, to łaska Chrystusowa, widzialny 
obraz niewidzialnego Boga, w którym natura boska i ludzka są połą
czone w jednej osobie; Kościół głosi działanie tego samego Chrystusa w 
nas; poszczególne zaś sakramenty przenoszą realny fakt Jego działania 
do naszego życia.

15. Sakramenty są skutecznymi znakami, za pomocą których Bóg 
udziela łaski przez wiarę. Nie można im nadać skuteczności tylko w ja

2 Nasza dyskusja ujawniła, że nadal musimy badać i usuwać utrzymujące się różnice w 
kwestii ważności chrztu, zwłaszcza dzieci. Nikt z nas nie wierzy, że osoba nieochrzczo- 
na jest z mocy samego tego faktu wykluczona od zbawienia, ani że chrzest automatycz
nie zapewnia doczekanie zbawienia. W tym i w następnym paragrafie, tam gdzie się 
mówi o eucharystii, odnosi się to tylko do pewnych aspektów wspólnotowych i osobis
tych, bezpośrednio związanych z dyskusją o Kościele. W „Raporcie z Dublina”, nr nr 
47—74, Komisja znacznie pełniej omówiła te dziedziny, gdzie obecnie występuje zgod
ność co do tego sakramentu, i utrzymujące się jeszcze niezgodności.
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kiś sposób mechaniczny. Bóg działa przez swego Ducha w tajemniczy 
sposób, wykraczający poza ludzkie zrozumienie, ale zaprasza ludzi do 
pełnej i wolnej odpowiedzi.

16. Zbawienie jest ostatecznie sprawą naszego pojednania się i zje
dnoczenia z Bogiem — uczestnictwa w życiu Boga, które się dokonuje 
przez prawdziwe zjednoczenie z Chrystusem. Te działania Kościoła, 
które nazywamy sakramentami, są skutecznymi znakami łaski, bowiem 
nie są jedynie działaniami ludzkimi. Mocą Ducha Świętego wnoszą do 
naszego życia życiodajne działanie, a nawet ofiarowanie się samego 
Chrystusa. Działania Kościoła ucieleśniają i uwidaczniają działanie sa
mego Chrystusa; gdy na te działania odpowiada się w wierze, stają się 
one prawdziwym spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym. Kiedy za
tem Kościół udziela chrztu, to udziela chrztu Chrystus. Podobnie to 
Chrystus mówi: To jest Ciało Moje (...) to jest Krew Moja i prawdziwie 
daje nam siebie. Owocem takich spotkań jest nasze uświęcenie i umac
nianie Ciała Chrystusowego.

III. Wezwani do Jedności

17. Już w Nowym Testamencie używa się terminu „ekklesia” na 
określenie wspólnoty tych, którzy uwierzyli w głoszoną przez Jezusa 
zapowiedź nadejścia Królestwa, przekazywaną dalej przez apostołów i 
uczniów. W tym Kościele ich odpowiedź w wierze przypieczętowywał 
chrzest; kiedy wyznawali grzechy i uzyskiwali przebaczenie, otrzymy
wali Ducha Świętego i i łączyli się w Chrystusie.

18. Bardziej szczegółowo określenie „ekklesia” lub Kościół stosuje 
się w Nowym Testamencie do chrześcijan spotykających się w jednym 
domu lub mieszkających w tym samym mieście. Spotykamy także ter
min „Kościół” używany bardziej uniwersalnie dla określenia Ciała 
Chrystusowego, będącego pełnią Tego, który wypełnia wszystko we 
wszystkim, który jest wspólnotą świętych na ziemi i w niebie.

19. Wszystkie te zastosowania słowa „Kościół” występowały w ca
łej tradycji chrześcijańskiej. Ponadto, wskutek innych czynników, geo
graficznych i historycznych, terminu tego zaczęto używać w innych 
znaczeniach. Niektóre z tych zastosowań, jak np. Kościół Syryjski, Ko
ściół Koptyjski czy Kościół Łaciński, wytworzyły się z powodu odmien
ności języka lub obrządku. Inne powstały z powodu zasadniczych róż
nic co do doktryny, wiary lub ustroju Kościoła, jak Kościół Luterański, 
Kościół Metodystycżny, czy Kościół Rzymskokatolicki.

20. Jako metodyści i rzymscy katolicy uznajemy, że podziały kry
jące się za tym ostatnim zastosowaniem są sprzeczne z jednością, jakiej 
Chrystus pragnie dla swojego Kościoła. Posłuszni Temu, który chce do
prowadzić do tej jedności, angażujemy się na rzecz wizji, zawierającej 
w sobie cel pełnej wspólnoty wiary, misji i życia sakramentalnego.

21. Jedność taką, która jest darem Ducha Świętego, trzeba wyra
żać w sposób widzialny. Ta widzialna jedność nie musi implikować uni- 
formizmu ani rezygnacji z darów, którymi Bóg obdarzył każdą z na
szych wspólnot.
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IV. Jak być jednym Kościołem

22. Zastanawiając się naci zjednoczonym ponownie Kościołem nie 
możemy oczekiwać, że eklezjologia ukształtowana w czasach podziału 
będzie całkowicie wystarczająca. Rozpoczęliśmy już poszukiwania od
powiedniejszej eklezjologii; pomagają nam one właściwie uznać eklez
jalny czy kościelny charakter drugiej strony. Będą także sprzyjać prze
zwyciężaniu obecnego stanu podziału.

23. Ustaliliśmy, że koinonia, zarówno jako koncepcja, jak i do
świadczenie, jest ważniejsza niż jakikolwiek szczególny model jedności 
Kościoła, jaki możemy na razie zaproponować. Koinonia jest terminem 
tak bogatym, że lepiej zachować jej oryginalną grecką formę niż uży
wać kilku angielskich słów, by ukazać jej znaczenie. Dla wiernych za
wiera w sobie zarówno komunię, jak i wspólnotę. Obejmuje uczestnict
wo w Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym, przez które wierni stają 
się przybranymi dziećmi tego samego Ojca i członkami jednego Ciała 
Chrystusowego mającymi udział w tym samym Duchu. Zawiera też w 
sobie głęboką społeczność między uczestnikami, zarówno widzialną, 
jak i niewidzialną, wyrażającą się w wierze i ustroju, w modlitwie i sa
kramencie, w misji i posłudze. W naszych tradycjach, nawet w warun
kach podziału, wytworzyło się wiele różnorodnych darów. Chociaż 
dzielimy się już niektórymi ze swych bogactw, oczekujemy większego 
wzajemnego udziału, gdy zbliżymy się do siebie w pełnej jedności (por. 
Vaticanum II, Dekret „O ekumenizmie”, „Unitatis Redintegratio”, 4).

24. Stwierdziliśmy w dyskusji, że następujące sprawy, każda na 
swój sposób, mogą stanowić elementy modelu organicznej jedności w 
koinonii jednego Ciała Chrystusowego:

a) stwierdziliśmy, że znaczną wartość ma pojęcie, dla którego 
przyjęto termin „typoi”. Oznacza ono, że w Kościele, w którym panuje 
istotna dla misji zasadnicza zgodność w sprawach wiary, doktryny i 
struktury, jest także miejsce dla różnych „tradycji eklezjalnych”, cha
rakteryzujących się odrębnym stylem teologii, kultu, duchowości i dys
cypliny;

b) z pewnej perspektywy dzieje Johna Wesley'a nasuwają analogię 
między jego ruchem a zakonami religijnymi. Postacie takie, jak Bene
dykt z Nursji lub Franciszek z Asyżu, których powołanie przez Boga 
zaowocowało reformą życia duchowego, dały początek zakonom reli
gijnym cechującym się szczególnymi formami życia i modlitwy, p ra
cy, ewangelizacji i własnej organizacji wewnętrznej. Różne zakony w 
Kościele Rzymskokatolickim, zachowując pełną jedność z papieżem i 
biskupami, podlegają w różny sposób władzy papieża i biskupów. 
Taka stosunkowa autonomia ma uznane miejsce w jedności Koś
cioła.

c) trzeci ciąg myśli nasuwa się w związku z terminem „Kościoły 
siostrzane”. W swym pierwotnym zastosowaniu wyrażenie to zawierało 
istotny czynnik geograficzny (np. Kościół Rzymski, Kościół Konstanty
nopolitański). Ale świeższe użycie tego określenia, jak np. przez Pawła 
VI, który przedstawiał wizję Kościoła Rzymskokatolickiego biorącego 
w objęcia „Kościół Anglikański” jako „zawsze umiłowaną siostrę”, 
wskazuje, iż możliwe jest wyobrażenie sobie zjednoczenia podzielonych 
tradycji jako pojednania w rodzinie (por. list papieża Pawła VI do pa
triarchy Atenagorasa, „Anno ineunte”, 25 lipca 1967 r., w: Jan Paweł II
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w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim, Warszawa 1984, s. 340— 
342).

d) stosunki między Kościołami obrządku rzymskiego (łacińskiego) 
a Kościołami różnych obrządków wschodnich, ale pozostających w łą
czności z biskupem Rzymu, stanowią dalszy możliwy model zachowa
nia różnych stylów kultu i życia kościelnego w jednej wspólnocie.

25. Starając się rozwinąć te idee, zaczęliśmy badać możliwy do za
akceptowania zakres różnorodności i jednolitości w Kościele.

26. Chrześcijanie, wyznający tę samą wiarę, zwracają się do Boga 
na bardzo różne sposoby, wspierani często przez tradycje duchowe, 
które pod działaniem opatrzności Bożej wytworzyły się w toku historii. 
Niektóre z tych tradycji są ucieleśniane i podtrzymywane przez stowa
rzyszenia religijne, ruchy odnowy i pobożne towarzystwa czy instytuc
je. Kościół powinien chronić uzasadnioną różnorodność zarówno zape
wniając jej możliwość swobodnego rozwoju, jak i bezpośrednio popie
rając nowe jej formy.

27. Postawiliśmy pytanie, czy takim różnorodnym potrzebom moż
na zadośćuczynić w ramach wspólnoty lokalnej i w jakim stopniu spe
cyficzna tradycja lub forma modlitwy i kultu może wymagać specjal
nych środków (parafii, urzędów duchownych, innych organizacji). 
W jakiej mierze opieka duszpasterska nad takimi grupami wymaga od
rębnej, być może zazębiającej się jurysdykcji, czy też może wystarczy 
jedna, pojedyncza, lokalna forma episkope (kierownictwa lub nadzoru)?

28. Różnorodność musi mieć granice; niektóre z nich wyznacza po
trzeba popierania zwartości i współpracy, ale i podstawowe struktury 
Kościoła wytyczają granice, nie dopuszczające niczego, co by niweczyło 
wspólnotę wiary, ustroju i życia sakramentalnego. V.

V. Struktury urzędu duchownego

29. Zastanawialiśmy się nad strukturą urzędu duchownego w Koś
ciele. Przeanalizowanie świadectwa Nowego Testamentu i późniejszej 
historii pokazuje, że Kościół zawsze potrzebował urzędu danego przez 
Boga. Na podstawie samych tylko przekazów pisemnych nie da się 
ustalić z całkowitą pewnością, czy trojaki urząd duchowny: biskup, 
prezbiter, diakon, jaki wyłonił się z Nowego Testamentu (por. „Raport z 
Dublina”, nr 83), został ustanowiony w pierwszym wieku. Uznaje się, 
że generalnie został ustanowiony w wieku drugim i trzecim i że wymiar 
wyraźnie uniwersalny uzyskał w tym samym okresie postnowotesta- 
mentowym, w którym został ustalony kanon Pisma Św. i klasyczne wy
znania wiary. Rzymscy katolicy i niektórzy metodyści dostrzegają po
dobieństwo tych trzech procesów, które dokonały się pod przewodnic
twem Ducha Świętego. Nie zgadzamy się jednak co do tego, jak dalece 
ten rozwój urzędu nie może obecnie podlegać zmianom i jak dalece lo
jalność wobec Ducha Świętego wymaga od nas uznawania innych form 
nadzoru i przywództwa, jakie się wytworzyły, często w czasach kryzy
sów czy tworzenia się nowych warunków w historii chrześcijaństwa. 
Jednak praktycznie większość metodystów akceptuje już urząd bisku
pa, a pewne Kościoły metodystyczne, które tego nie czynią, wyraziły 
gotowość do zaakceptownia go dla dobra jedności.

30. Stały wzorzec ordynowanego urzędu kościelnego (np. wspom-
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nianego trojakiego urzędu) nigdy nie uniemożliwiał różnych innych 
sposobów sprawowania opieki duszpasterskiej, i nie ma powodu, by 
przypuszczać, że taka elastyczność przestanie istnieć z chwilą, gdy me
todyści i katolicy zjednoczą się w wierze, misji i życiu sakramentalnym.

31. Jedność w wierze, misji i życiu sakramentalnym można osiąg
nąć tylko na bazie apostolskiej. Jak uznano już w raporcie z Dublina, 
wszyscy się zgadzamy, że apostolskość Kościoła zakłada stałą wierność 
nauczaniu Nowego Testamentu w kwestii doktryny, urzędu duchowego, 
sakramentu i życia (84). Obecnie jednak różni nas znaczenie, jakie 
przywiązujemy do sukcesji apostolskiej. Dla rzymskich katolików stop
niowy trojaki urząd kościelny wywodzi się z nauczania Nowego Testa
mentu poprzez żywą tradycję Kościoła. Sukcesję urzędu duchownego 
zapewnia się przez nakładanie rąk przez biskupa w sukcesji historycz
nej i w autentycznym przekazywaniu całej wiary w ramach kolegium 
apostolskiego i wspólnoty całego Kościoła (por. „Raport z Dublina”, nr 
85). Metodyści (...) zachowują w praktyce pewną formę sukcesji urzędu 
kościelnego i mogą traktować sukcesję ordynacji z czasów najwcześ
niejszych jako cenny sym bol ciągłości Kościoła począwszy od Kościoła 
nowotestamentowego, chociaż nie będą jej stosować jako kryterium  
(„Raport z Dublina”, nr 87).

32. W nauczaniu rzymskokatolickim (patrz Vaticanum II, Konsty
tucja dogmatyczna „O Kościele”, „Lumen Gentium”, 18—29) biskupi 
są wyświęcani do pełni sakramentu kapłaństwa, na urząd pasterski i 
kapłański, odpowiedzialny za autentyczne nauczanie prawd o zbawie
niu i za kierowanie powierzonymi mu Kościołami. Biskupi zatem, jako 
następcy apostołów, głoszą Ewangelię i przewodniczą sprawowaniu sa
kramentów, wspierając jedność ludu Bożego, tak aby Kościół rósł na 
chwałę Bożą. W kolegialnej wspólnocie z braćmi-biskupami i z bisku
pem Rzymu umacniają oni i wyrażają więzi powszechnej społeczności.

33. Ogólnie mówiąc, w metodyźmie światowym występują dwa 
podstawowe modele kierowania Kościołem, jeden wywodzący się z 
Ameryki Północnej, a drugi z Wielkiej Brytanii. Metodyzm amerykańs
ki od początku był w swej strukturze episkopalny, nie roszcząc sobie 
pretensji do sukcesji apostolskiej w takim sensie, jak czyni to Kościół 
Rzymskokatolicki, lecz kładąc nacisk na nauczycielskie, kaznodziejs
kie, pastoralne, sakramentalne i kierownicze aspekty urzędu biskupie
go. Metodyzm brytyjski zna jeden rodzaj urzędu ordynowanego i w tych 
Kościołach, które przyjęły model brytyjski, episkope (nadzór pastoral
ny) jest sprawowany przez konferencję i, mocą autorytetu tej konferen
cji, jest dzielony między przewodniczących okręgów i duchownych-su- 
perintendentów. Brytyjski Kościół Metodystyczny nie odrzucił w swych 
początkach urzędu biskupiego, lecz rozwinął się bez niego z uwagi na 
historyczne okoliczności powstania tego Kościoła. W ostatnich latach 
wyraził zasadniczą gotowość do przyjęcia urzędu biskupiego — uczynił 
to bowiem w związku z pewnymi projektami zjednoczenia poza Wielką 
Brytanią i zamierzał to zrobić w Ahglii w ramach projektów, które 
ostatecznie się nie powiodły.

34. Zarówno rzymscy katolicy, jak i metodyści wierzą, że episkope 
Kościołów to funkcja dana przez Boga. Kościół Rzymskokatolicki i li
czne Kościoły Metodystyczne wyrażają episkope przez biskupów. Zgo
dnie z wiarą Kościoła Rzymskokatolickiego i tych Kościołów Metody-
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stycznych, dla sprawowania swego urzędu biskupi, przez modlitwę i 
nakładanie rąk, otrzymują szczególne dary od Ducha Świętego.

35. Kościoły Metodystyczne, które mają ordynowany urząd duchow
ny, ale nie mają biskupów, ponieważ uważają, że nie są oni niezbędni dla 
Kościoła, zastanawiały się nad powołaniem biskupów jako wzbogaceniem 
własnego życia i dla popierania jedności chrześcijan; biskupi tacy byliby 
ośrodkami jedności i znakiem historycznej ciągłości Kościoła.

36. Kościół Rzymskokatolicki naucza: żeby zaś episkopat był jeden 
i niepodzielony, (Jezus Chrystus) postawił nad innymi Apostołami Św. 
Piotra i w nim ustanowił trwałą i widzialną zasadę i fundament jednoś
ci i wspólnoty (Vaticanum II, Konstytucja dogmatyczna „O Kościele”, 
„Lumen Gentium” 18). Jest to podstawa katolickiej wiary w prymat bi
skupa Rzymu. Prymat ten jest sprawowany w kolegialnym związku z 
innymi biskupami i znajduje uprzywilejowany wyraz w soborach Koś
cioła.

37. Metodystom koncepcja prymatu jest obca, nawet jeśli history
cznie John Wesley sprawował pewnego rodzaju prymat w początkach 
Kościoła Metodystycznego. Za jego czasów odbywało się to w ramach 
konferencji kaznodziejów; obecna konferencja nadal ucieleśnia pewne 
elementy tej funkcji.

38. Ponieważ katolicy i metodyści przystąpili do poszukiwania pe
łnej jedności w wierze, misji i życiu sakramentalnym, musimy teraz 
przejść do kwestii urzędu Piotrowego i prymatu biskupa Rzymu.

VI. Urząd Piotrowy

39. Zaczniemy od Nowego Testamentu, w którym Dwunastu, jak 
również Paweł i inni apostołowie pełnią ważne funkcje. Jednak w 
świetle problemów, które ąię w związku z tym pojawiły, skoncentruje
my się oczywiście na Piotrze, aczkolwiek nie zamierzamy izolować go 
od innych apostołów, starając się zgodnie z faktami zrelacjonować isto
tne materiały z Nowego Testamentu.

40. Mając w pamięci to tło, przejdziemy do rozważania późniejszej 
historii rozpoczynając od natury przywództwa i prymatu w Kościele. 
Dostrzeżenie różnych czynników w Piśmie i w historii może przyczynić 
się do uzgodnienia poglądu na to, jakie funkcje biskupstwo rzymskie 
mogłoby odpowiednio wykonywać w służbie powszechnej jedności, 
mocą jakiego autorytetu i na jakich warunkach.

a. Piotr w Nowym Testamencie
41. Szymon Piotr zajmował wśród Dwunastu szczególną pozycję: 

jest wymieniany jako pierwszy i jest nazywany „pierwszym” (Mt 10,2); 
mówi się o nim, że był wśród tych, którzy zostali wezwani jako pierwsi; 
jest wśród tych trzech lub czterech, towarzyszących Jezusowi przy 
specjalnych okazjach; niekiedy przedstawia się go jako rzecznika in
nych, czy to kiedy odpowiada na pytania, czy kiedy je zadaje; wymienia 
się go jako pierwszego spośród apostolskich świadków Jezusa zmar
twychwstałego; wspomina się, że wyznawał Jezusa podczas Jego dzia
łalności (nawet jeśli Ewangelie różnią się w przedstawieniu tych wy
znań); Jezus nadał mu nowe imię. Opowiada się jednak również o jego
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niezrozumieniu Jezusa, o nie posłuchaniu przezeń ostrzeżeń i o zapar
ciu się Jezusa.

42. Szczególne zwroty w Ewangeliach wskazują na wyraźną, zwią
zaną z Kościołem rolę Piotra (Mt 16, 18—19; Łk 22, 31—32; J 21, 15— 
—17). W Dziejach Apostolskich, rozdz. 1—15, po zmartwychwstaniu, 
Piotr sprawuje pewnego rodzaju przywództwo w sprawach Kościoła 
pierwotnego. W scenie z Dz 10 ma widzenie oznaczające, że Kościół 
musi być otwarty także dla nieobrzezanych; stanowiska tego Piotr musi 
bronić w Jerozolimie (Dz 11,2 nn). List Pawła do Galatów ukazuje Pio
tra jako ważną osobistość w Jerozolimie, jako apostołującego obrzeza
nych i zgadzającego się z Pawłem, że nawróconych nieobrzezanych nie 
należy zmuszać do poddawania się żydowskiemu obrzezaniu. Ukazuje 
jednak również Piotra przyznającego słuszność „niektórym z otoczenia 
Jakuba” w kwestii nie brania udziału w posiłkach z tymi, którzy pocho
dzili z pogaństwa — które to ustępstwo Paweł określa jako niezgodne z 
prawdą Ewangelii (2,14).

43. Dz 15 ukazują Piotra, Barnabę, Pawła i Jakuba wypowiadają
cych się w sprawie przyjmowania nawróconych nie-Żydów bez podda
wania ich obrzezaniu, wskazują jednak, iż Jakub nalegał, by przestrze
gali określonych przepisów o czystości. Ga 2 i Dz 15 skłoniły wielu lu
dzi do podejrzenia, że jeśli chodzi o stosunek do judaizmu, Piotr zajmo
wał pozycję między Jakubem z jednej strony, a Pawłem z drugiej. Niek
tórzy uważają, iż brak wzmianki o Piotrze w drugiej połowie księgi 
Dziejów Apostolskich świadczy o spadku jego autorytetu; inni traktują 
fakt, że Łukasz najpierw koncentruje się na Piotrze, a potem na Pawle, 
jako celowy zamiar autora, by pokazać, w jaki sposób chrześcijaństwo 
stopniowo przesuwało się od Jerozolimy i misji wśród Żydów w stronę 
Rzymu i misji wśród nie-Żydów.

44. Pierwszy List do Koryntian ukazuje grupę lojalną wobec Pio
tra  (Kefasa) w tym greckim mieście w latach pięćdziesiątych (1 Kor 
1,12; 3,22); wskazuje także na możliwość, że działalność Piotra zawio
dła go do Koryntu (9,5). Po przypomnieniu, że Chrystus zmar
twychwstały ukazał się Piotrowi i innym (1 Kor 15, 5—8), Paweł powia
da: Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. 
Uważa się to za wskazówkę, że w nauczaniu Piotra i Pawła występowa
ły te same zasadnicze elementy, mimo niezgody opisanej w Ga 2,14.

45. Pierwszy List św. Piotra przedstawia Piotra jako apostoła pi
szącego z Babilonu (przez co rozumie się Rzym) i pouczającego chrześ
cijan w Małej Azji, i jako starszego napominającego braci prezbiterów, 
aby byli dobrymi pasterzami (5, 1—3). 2 P 3,15—16 przedstawia Piotra 
radzącego ludziom, jak interpretować listy umiłowanego naszego brata 
Pawła.

46. Wielu uczonych uważa, że listy Piotrowe były pisane po śmier
ci Piotra; niektóre lub wszystkie spośród szczególnych wypowiedzi 
Ewangelii na temat Piotra, o których mowa w nr 42, mogły zatem zo
stać utrwalone na piśmie po jego śmierci. Wobec tego w ocenie świade
ctwa Nowego Testamentu o Piotrze trzeba brać pod uwagę nie tylko 
stosunki między Piotrem a Jezusem przed zmartwychwstaniem i karie
rę Piotra w Kościele pierwotnym, lecz także to, jak oceniano Piotra po 
śmierci.



RAPORT WSPÓLNEJ KOMISJI KATOLICKO-METODYSTYCZNEJ 73

47. Nowy Testament odmalowuje liczne wizerunki i role Piotra: 
jako rybaka, któremu Chrystus powierza misję (Lk 5, J 21); jako paste
rza owiec (J 21; Łk 22,32; 1 P 5); jako świadka i męczennika (1 Kor 15,5; 
por. J 21, 15—17; 1 P 5,1); jako tego, który ma szczególne widzenie (Mt 
16,17; Dz 10, 9—11; 2 P 1, 16—17); jako „skałę”, jak nazwał go Jezus 
(Mt 16,18; J 1,42; Mk 1,42); jako tego, który otrzymuje klucze Królestwa 
Niebieskiego (Mt 16,18); jako wyznawcę i głosiciela prawdziwej wiary 
(Mt 16,16; Dz 2); jako strażnika, strzegącego przed błędnym naucza
niem (2 P 1, 20—21; 3, 15—16; Dz 8, 20—23); i jako słabą istotę ludzką i 
żałującego grzesznika, którego gromi Chrystus i któremu przeciwsta
wia się Paweł (Mk 8,33; Mt 16,23; Mk 14,31 i 66—72; J 21, 15—17; Ga 
2,5). Większość tych wizerunków utrzymuje się w dwóch czy więcej li
niach tradycji Nowego Testamentu, a wiele z nich powraca w później
szej historii Kościoła.

b. Prymat i urząd Piotrowy

48. Rozważania nad kwestią prymatu uniwersalnego można roz
począć od tego, że pożądana jest jedność wokół przywódcy .

49. Wszystkim Kościołom lokalnym jest potrzebny urząd przy
wódcy. Gdy rozwijał się Kościół pierwotny, przewództwo takie sprawo
wał biskup, który był ogniskiem jedności. W końcu Kościoły zostały po
łączone w prowincje, regiony i patriarchaty, w których arcybiskupi, 
prymasowie i patriarchowie pełnili podobną jednoczącą rolę w służbie 
koinonii.

50. Analogicznie powstaje pytanie, czy cały Kościół potrzebuje 
przywódcy, pełniącego taką samą jednoczącą rolę w służbie światowej 
koinonii.

51. W związku z tym stajemy w obliczu twierdzenia, że biskupstwo 
rzymskie już sprawuje taki urząd uniwersalnej jedności. Ponieważ 
Rzym zasadniczo urzeczywistnił to roszczenie przed upływem piątego 
wieku, może okazać się pomocnym zbadanie linii rozwoju, które do 
tego doprowadziły. Specyficzna pozycja i rola biskupstwa rzymskiego 
w Kościele pierwotnym wynikała ze zbiegu wielu czynników. Niektóre 
z tych czynników wiązały się z tym szczególnym miastem, które było 
siedzibą Kościoła, niektóre — z rozwojem episkopatu (por. nr 29), a je
szcze inne ze stosunkami między biskupem Rzymu a Piotrem i Pawłem. 
Dla rzymskich katolików decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o spec
jalną pozycję i rolę biskupstwa rzymskiego, jest stosunek biskupa Rzy
mu do Piotra.

52. Strategiczne znaczenie Rzymu, jako stolicy imperium, dla nie
sienia chrześcijaństwa na cały świat dostrzegano już w Nowym Testa
mencie (por. Dz). Paweł, głosząc Ewangelię, wyglądał poparcia Kościo
ła rzymskiego, a Piotra, jak widzieliśmy, przedstawia się jako autora li
stów pisanych z Rzymu do chrześcijan w Małej Azji. W drugim wieku 
Rzym uznawano już za Kościół apostolski. Zarówno św. Klemens w I 
Liście, pisanym z Rzymu, jak i św. Ignacy, piszący do Rzymu, wspomi
nają Piotra i Pawła. Ireneusz z Lyonu doceniał wybitne znaczenie świa
dectwa Rzymu o tradycji apostolskiej z uwagi na to, że jest podwójnie 
oparte (fundata et constituta) na Piotrze i Pawle (por. „Adv. Haereses” 
III, iii). Fakt, że obaj ponieśli śmierć męczeńską, niewątpliwie dał Rzy
mowi przewagę nad Antiochią czy Koryntem, Kościołami, które tak
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samo cieszyły się związkami z oboma apostołami. Od drugiej połowy 
drugiego wieku w listach biskupów Rzymu wymienia się Piotra jako 
pierwszego, chociaż z I Listu św. Klemensa i z „Pasterza” Hermasa nie 
wynika wyraźnie, kiedy jakiegoś pojedynczego biskupa zaczęto trakto
wać jako osobę odróżniającą się od pozostałych prezbiterów.

53. Od połowy trzeciego wieku (por. Cyprian, „De catholicae eccle
siae unitate”, nr 4) odnoszące się do Piotra teksty Ewangelii zaczęto 
stosować, mutatis mutandis, do biskupa Rzymu. Fakt, że działalność 
Piotra w życiu Kościoła podkreśla się nawet w tych fragmentach Nowe
go Testamentu, które były pisane po jego śmierci, wskazuje, że wizeru
nki Piotra miały nadal istotne znaczenie dla Kościoła. Posługiwanie się 
tekstami piotrowymi w trzecim wieku można uważać za odbicie tego 
utrzymującego się znaczenia. U Łukasza (r. 22) czytamy, że Jezus, spo
dziewając się śmierci, poleca Piotrowi umacniać braci. U Jana (r. 21) 
Pan zmartwychwstały rozkazuje Piotrowi, aby pasł Jego owce. U Mate
usza (r. 16) Piotr, który wyznał wiarę w Jezusa jako „Chrystusa, Syna 
Bożego żywego”, zostaje nazwany Skałą, na której Chrystus zbuduje 
swój Kościół, otrzymuje władzę wiązania i rozwiązywania oraz klucze 
Królestwa Niebieskiego. W Dziejach Apostolskich Piotr w Zielone 
Święta odpowiednio obejmuje przywództwo i oznajmia, że ukrzyżowa
ny i zmartwychwstały Jezus jest Panem. Mediacyjne stanowisko Piotra 
w opisanych w Nowym Testamencie kontrowersjach między stanowis
kami Pawła i Jakuba (por. nr 43) sprawiło, że Piotr był postacią podt
rzymującą jedność w podstawowych sprawach wiary. Rolę Piotra w 
głoszeniu wiary, niekiedy na granicy konfliktu, ilustruje Sobór Chalce- 
doński, na którym biskupi przyjęli doktrynę Leona I (biskupa) rzyms
kiego: To jest wiara ojców; to jest wiara apostołów; to jest wiara nas 
wszystkich; Piotr przemówił przez Leona3.

54. We wczesnych wiekach wielu było gotowych, bardziej lub 
mniej spontanicznie, przyznawać Kościołowi rzymskiemu prawo do 
szacunku tego rodzaju, jaki znalazł odbicie w określeniu Ignacego z 
Antiochii, „przewodniczący w miłości” (Ad Rom, Introd.). W drugim 
wieku odtrącenie przez Rzym Marcjona i Walentyna przyczyniło się do 
ustanowienia ortodoksji dla całego Kościoła. Z drugiej strony, nie za
wsze pozytywnie oceniano ingerencje Rzymu w spory ani nie zawsze 
przyjmowano rzymskie rozwiązania (np. odpowiedź Kościołów azjatyc
kich Wiktorowi w sprawie daty Wielkiej Nocy). W wieku czwartym i 
piątym, kiedy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią w Cesarstwie, 
papieże zaczęli częściej posługiwać się w swoich interwencjach języ
kiem prawa rzymskiego, wspierani w tym przez biskupów z najbliższe
go otoczenia geograficznego (tzn. w granicach patriarchatu zachodnie
go). Ten zwrot, należący raczej do sfery prawa, zaostrzył problem auto
rytetu. Z jednej strony autorytet Rzymu sprzyjał działalności misyjnej, 
życiu zakonnemu oraz spoistości doktrynalnej i liturgicznej, a po upad
ku Cesarstwa Zachodniego pomógł utrzymać i ukształtować cywilizac
ję europejską. Z drugiej wszakże zarówno coraz intensywniejsze formu
łowanie i realizowanie roszczeń Rzymu, jak i energiczniejsze obstawa
nie przy nich przyczyniły się do powstania i utrzymania się podziałów 
w chrześcijaństwie, najpierw na Wschodzie, a potem i na Zachodzie.

3 Patrz E. Schwartz (red.), „Acta Conciliorum Oecumenicorum”, II/I, ii, 81 (277); por. 
Leon, List 98 (Mignę PL 54, 951).
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55. Z tego przeglądu widać, żę prymat biskupa Rzymu nie został 
ustanowiony na podstawie Pisma Św. w oderwaniu od żywej tradycji. 
Jeśli jakiejś instytucji nie można wywieść z samego Pisma Św., to meto
dyści, podobnie jak inne Kościoły wywodzące się z Reformacji, oceniają 
ją według jej zalet wewnętrznych, jak zresztą czynią także rzymscy ka
tolicy; metodyści jednak przywiązują mniejszą wagę niż rzymscy kato
licy do długiej i szeroko rozpowszechnionej tradycji.

56. Rzymskokatoliccy członkowie Komisji zgodzili się, że pozosta
wanie we wspólnocie z biskupstwem rzymskim służyło jako kamień 
probierczy przynależności do Kościoła w najpełniejszym sensie. Komis
ja uzgodniła, że nie pozostawanie we wspólnocie z biskupem Rzymu 
niekoniecznie wyklucza wspólnotę chrześcijańską z przynależności do 
Kościoła Bożego (por. Kościół Rzymskokatolicki nadal uznaje Kościoły 
Prawosławne jako Kościoły, mimo podziałów wynikłych ze stosunku do 
prymatu, Anglikańsko-Rzymskokatolicka Komisja Międzynarodowa, 
Autorytet II, nr 12). Podobnie metodyści zgadzają się, że akceptowanie 
przez katolików prymatu Rzymu nie stanowi przeszkody do tego, by 
posiadali charakter Kościoła.

57. Stanowiska wyrażone w poprzednim paragrafie nie usprawie
dliwiają jednak przyzwolenia na nasz obecny podział. Dla rzymskich 
katolików pojednanie z biskupstwem rzymskim jest niezbędnym kro
kiem w kierunku przywrócenia jedności chrześcijan. Inni uważają rosz
czenie biskupa Rzymu za przeszkodę w jedności chrześcijan. Koniecz
nie trzeba teraz przebadać te roszczenia w nadziei, że będzie to sprzyjać 
jedności. W okresie, kiedy chrześcijanie wszystkich wyznań często spoty
kają się ze sobą i współpracują, a często też odnoszą się ogromnie krytycz
nie do podziałów w Kościele, przebadanie takie jest tym pilniejsze.

58. Metodyści zgadzają się, że wszystko, co jest słusznie potrzebne do 
jedności całego Kościoła Chrystusowego, przez sam ten fakt musi stano
wić wolę Boga wobec swego Kościoła. Uniwersalny prymat mógłby, być 
może, służyć jako ognisko jedności całego Kościoła i «działać dla niej.

59. Na podstawie historii można wykazać, że niektóre z bieżących 
funkcji, wykonywanych przez biskupa Rzymu, należą do jego stolicy 
diecezjalnej albo jego urzędu jako patriarchy Kościoła Łacińskiego, a 
nie odnoszą się do istoty jego uniwersalnego posługiwania dla jedności. 
Wyraźniejsze «dostrzeganie dziś tej kwestii ułatwiłoby metodystom po
nowne rozważenie, czy biskup Rzymu mógłby pełnić tę posługę także dla 
innych chrześcijan, tak jak ją pełni dla tych, którzy już ją akceptują.

60. W rozważaniach nad ewentualnym sprawowaniem urzędu bis
kupa Rzymu wśród chrześcijan, którzy obecnie nie akceptują tego, rzym
scy katolicy traktują problemy jurysdykcji i nieomylności jako aspekty 
prymatu, który przysługuje biskupowi Rzymu wśród innych biskupów 
na mocy jego specjalnego związku z Piotrem i specjalnej pozycji Koś
cioła w Rzymie, wynikającej ze świadectwa Piotra i Pawła.

c. Jurysdykcja 4

61. Rzymscy katolicy pojmują szczególną rolę biskupa Rzymu w

4 Dla wyjaśnienia tego terminu patrz Anglikańsko-Rzymskokatolicka Komisja Między
narodowa, Autorytet II, nr 16.
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ramach rozumienia urzędu biskupiego, przedstawionego powyżej (nr 
31—38). Tak, jak każdy biskup jest ogniskiem jedności w swojej diecez
ji, tak i biskup Rzymu jest takim ogniskiem we wspólnocie diecezji ca
łego Kościoła. Wobec diecezji rzymskiej papieżowi przysługuje władza 
lub jurysdykcja, jaką biskupi mają w swoich diecezjach. Rzymscy kato
licy wierzą również, że należy doń zwykła jurysdykcja w całym Koście
le w tym sensie, że działa on (papież) mocą swego urzędu, a nie przez 
delegację. Jest to bezpośrednia jurysdykcja biskupia we wszystkich 
diecezjach, przy której wykonywaniu papież powinien respektować 
każdy Kościół lokalny i autorytet każdego biskupa. Katolicy uznają, że 
badania teologiczne nad stosunkiem między autorytetem papieża a au
torytetem lokalnego biskupa nie są zakończone. Twierdzą, że autoryte
tu papieża w żadnym wypadku nie można przedstawiać wyłącznie lub 
przede wszystkim za pomocą terminów z zakresu jurysdykcji. Tak, jak 
w Nowym Testamencie występują liczne wizerunki Piotra (patrz nr 47), 
tak też rozmaite wizerunki można stosować do papieża. Można powie
dzieć, iż jego powołaniem jest być wyrazistym symbolem jedności Koś
cioła w wierze i życiu. Jest on przypomnieniem świadectwa apostołów o 
zmartwychwstaniu, Pawłowego nauczania pogan, wyznania przez Pio
tra wiary w Chrystusa i posłania go, by pasł owce. W szczególny sposób 
papież jest symbolem Piotra. „Wikariusz Rzymu” to stary tytuł, wska
zujący, że Piotr, święty w niebiesiech, jest obecny w Kościele na ziemi, i 
że jest niejako widzialny w osobie papieża. Jak to powiedział legat pa
pieski na Soborze Efeskim (A.D. 431), Piotr (...) żyje, przewodzi i sądzi 
(...) w swych następcach.5

62. Nie jest niewyobrażalne, że w pewnym momencie przyszłości, 
w warunkach odzyskanej jedności, biskupi rzymskokatoliccy i metody
sty czni mogliby się znaleźć w jednym kolegium biskupim i że to gre
mium jako całość uznałoby pewnego rodzaju widzialne przywództwo i 
prymat w osobie biskupa Rzymu. W takim wypadku metodyści uzasad
nialiby taką akceptację kierując się innymi motywami niż dominujące 
obecnie w Kościele Rzymskokatolickim. Co więcej, jak powiedziano 
wyżej, niektóre z obecnych funkcji sprawowanych przez biskupa Rzy
mu należą raczej do jego stolicy diecezjalnej lub jego urzędu jako pa
triarchy Kościoła łacińskiego, a nie do jego uniwersalnego urzędu jed
ności. Potrzebne będą dalsze wspólne studia nad naturą urzędu bisku
piego i nad dokładną naturą i zakresem autorytetu, przysługującego 
bezpośrednio uniwersalnemu papieskiemu urzędowi duchownemu.

d. Nauczanie autorytatywne

63. Ponieważ Bóg chce zbawienia wszystkich mężczyzn i kobiet, 
przez Ducha Świętego umożliwia Kościołowi takie głoszenie prawdy o 
objawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie, aby jego lud mógł poznać 
drogę zbawienia.

64. Pismo Święte jest stałym świadectwem Bożego objawienia się 
w Chrystusie i ma charakter normatywny dla całej późniejszej tradycji.

65. W różnych momentach historii trzeba niekiedy wyjaśniać treść 
wiary chrześcijańskiej, a nawet określać granice ortodoksji. Z tego po
wodu Kościół chrześcijański zwołuje sobory, których zadaniem jest wy

5 Patrz E. Schwartz (red.), „Acta Conciliorum Oecumenicorum”. Ul, iii, 60.
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raźniejsze ukazanie różnych aspektów wiary chrześcijańskiej. Decyzje 
soborów ekumenicznych, które zbierały się w pierwszych wiekach, wła
ściwie rozumiane, nakazywały zgodę w całym Kościele, i nie ma powo
du, by sądzić, że wraz z końcem ery patrystycznej Bóg przestał upoważ
niać swój Kościół do przemawiania w taki sposób. Pojawiły się i nadal 
mogą się pojawiać inne okazje, wymagające takiego autorytatywnego 
przewodnictwa.

66. Zgodnie z wiarą katolicką, autorytet takich soborów wynika z 
charyzmatów nauczania i roztropności, których udziela Duch Św. przy 
powoływaniu tego gremium. Kolegium biskupów sprawuje swój urząd 
nauczycielski przez rozpoznawanie wiary chrześcijan, obecnie i daw
niej, zawsze porównując ją z nadrzędną normą Pisma Św. Nauczanie to 
jest wiążące o tyle, że Kościół w każdej epoce naucza prawdy o zbawie
niu, jakiej pierwotnie nauczało Pismo Św. Rozstrzygnięcia soboru nig
dy nie mogą być pozbawione akceptacji Kościoła, a to z powodu działa
nia Ducha Świętego, przez którego uniwersalna owczarnia Chrystuso
wa jest utrzymywana w jedności wiary i robi w niej postępy (Vaticanum 
II, „Lumen Gentium”, 25).

67. Przyznaje się, że sobór powszechny nabrałby nowego i więk
szego znaczenia, gdyby został zwołany w takiej sytuacji, w której zjed
noczeni i reprezentowani byliby wszyscy chrześcijanie. Przyznaje się 
również, że wiele soborów Kościoła pierwotnego nie było uznawanych 
za prawdziwe sobory i ich nauczanie nie miało gwarancji prawdy (np. 
„zbójecki” Synod Efeski w 449 r.).

68. Rzymscy katolicy wierzą, że biskupi Kościoła korzystają ze 
szczególnej pomocy Ducha Świętego, kiedy, w kolegialnym działaniu z 
biskupem Rzymu na soborze ekumenicznym, ogłaszają jakąś doktrynę 
jako nieodwołalną.

69. W rozumieniu rzymskich katolików nieomylność papieża jest 
jedną z postaci nieomylności, w jaką został wyposażony Kościół. Chry
stus obiecał Kościołowi, iż nie pozostawi go bez spolegliwego kierowni
ctwa i daru Ducha Świętego; wynikiem tej obietnicy jest zdolność Koś
cioła do formułowania wiary w sposób nie pozostawiający wątpliwości. 
Papież, w dokładnie określonych i mających wyznaczone granice okoli
cznościach, korzysta z tej zdolności w całym Kościele i dla całego Koś
cioła.

70. Katolicy rozumieją to w ten sposób, że czyni on to wówczas, 
gdy występując jako nauczyciel i pasterz wszystkich wierzących nau
cza, iż jakaś szczególna kwestia wiary lub moralności jest częścią obja
wienia Bożego, wymagającą akceptacji przez wierzących. W takim wy
padku wierzący nie mogą nie zaakceptować ogłoszonej przez papieża 
doktryny.

71. Kiedy papież naucza w sposób nieomylny, to, mówiąc właści
wie, nieomylność nie jest ani przymiotem papieża, ani nauczania, lecz 
raczej tego szczególnego aktu nauczania. Oznacza to, że Bóg nie dopu
szcza, by papież nauczał błędnie w sprawach dotyczących zbawienia. 
Nie oznacza to, że w każdym poszczególnym wypadku nauczanie odby
wa się w możliwie najlepszy sposób, nie znaczy też, że kiedy papież 
naucza, to zawsze czyni to w sposób nieomylny.
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72. To rzymskokatolickie rozumienie nieomylności nasuwa meto
dystom problemy, zwłaszcza że wydaje się implikować odróżnianie 
prawdy w zakresie wykraczającym poza możliwości grzesznych istot 
ludzkich. Metodyści zwykli dostrzegać przewodnictwo Ducha Świętego 
w sposób ogólniejszy: np. za pośrednictwem reformatorów, proroków, 
przywódców Kościoła i konferencji metodystycznych, podobnie jak za 
pośrednictwem soborów powszechnych. Konferencje metodystyczne, 
wykonując swój urząd nauczycielski, formułują w razie potrzeby 
oświadczenia doktrynalne, ale nie gwarantują, że są one wolne od błędu. 
Niemniej jednak metodyści zawsze akceptują to, czego zgodność z Pis
mem Św. można jasno wykazać. Ostatecznym sędzią tej zgodności musi 
być sankcjonujący ją cały lud Boży, zatem metodyści, biorąc pod uwagę 
prawa przypisywane soborom i papieżowi, cieszą się z uwagi, jaką teo
logowie rzymskokatoliccy poświęcają rozumieniu recepcji doktryny.

73. Metodystom trudno także przyjąć koncepcję, że biskup Rzymu 
może działać w tym procesie w imieniu całego Kościoła. Nie dyskuto
waliśmy jeszcze wspólnie nad treścią doktryn o Niepokalanym Poczę
ciu i o Wniebowzięciu Błogosławionej Dziewicy Marii, ale z metodysty- 
cznego punktu widzenia nie traktuje się ich jako zasadniczych dla wia
ry, niezależnie od tego, czy są prawdziwe czy nie. Metodystom wydaje 
się zatem, że te dogmaty nie są akceptowane i przyjmowane przez 
wszystkich chrześcijan. W każdym razie można oczekiwać, że dalsze 
studia nad recepcją doktryny rzucą więcej światła na kwestię nieomyl
ności.

74. Pewną pomocą w zbliżeniu poglądów na nieomylność może 
stać się charakterystyczna dla metodystów doktryna o zapewnieniu 
(doctrine of assurance). Powiada ona, że wierni mogą otrzymać od Du
cha Świętego zapewnienie o swoim zbawieniu przez odkupicielską 
śmierć Chrystusa, i że na drodze uświęcenia, wiodącej do przyszłej 
chwały, mogą liczyć na tego samego Ducha Świętego, który uzdalnia 
ich do wołania: „Abba, Ojcze”.

75. Biorąc za punkt wyjścia twierdzenie Wesley’a, że przedstawio
ne powyżej dowody na to, co Bóg uczynił i czyni dla naszego zbawienia 
można wzmacniać tak, by wykluczyć wszelką wątpliwość, metodyści 
mogliby zapytać, czy Kościół, podobnie jak pojedyncze osoby, nie mógł
by przez działanie Ducha Świętego otrzymać jako daru od Boga w 
swym życiu, nauczaniu, głoszeniu Ewangelii i misji zapewnienia doty
czącego pojmowania podstawowych doktryn wiary w taki śposób, by 
wykluczało ono wszelkie wątpliwości, i czy urząd nauczycielski Koś
cioła ma do odegrania w tym szczególną rolę powierzoną przez Boga. W 
każdym razie katolicy i metodyści są zgodni co do tego, że jest potrzeb
ny autorytatywny sposób uzyskania pewności, poza wszelką wątpliwo
ścią, co do działania Boga o tyle, o ile jest ono decydujące dla naszego 
zbawienia.

Propozycje dotyczące przyszłej pracy
76. W świetle wykonanej już pracy przedkładamy następującą 

propozycję co do tematów na przyszłe pięciolecie. Zebrane pod ogól
nym tytułem „Tradycja apostolska”, mogłyby obejmować: wiarę apo
stolską, jej nauczanie, przekazywanie i recepcję; szafarstwo sakramen
tów, ordynację i sukcesję apostolską; Marię i Kościół.
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PUBLIKACJE

Kolejne Międzynarodowe Komisje Katolicko-Metodystyczne opu
blikowały dotąd trzy raporty:

1. „RAPORT z DENVER”, 1971 r.
Jest to raport Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 

Metody stycznej z lat 1967—1971,
opublikowany w: „Information Service” (biuletynie informacyjnym) Sekretariatu ds. Je

dności Chrześcijan, nr 21, 1973/III, s. 22—38, 
i w: Proceedings of the 12th World Methodist Conference, Denver, Colorado, 1971 (wyd. 

Lee F. Tuttle), Abingdon Press (Nashville i New York) i Epworth Press (London), s. 
39—68.

(Skrót tego raportu w: „Catholics and Methodists”, Richard Stewart, Catholic Truth So
ciety, London 1974)

2. „RAPORT Z DUBLINA”, 1976 r.
Jest to raport Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 

Metody stycznej z lat 1972—1975,
opublikowany w: „Information Service” Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, nr 34, 

1977/11, s. 11—20,
i w: „Proceedings of the Thirteenth World Methodist Conference, Dublin, Ireland, 1976” 

(wyd. Joe Hale), World Methodist Council, Lake Junaluska, USA, s. 254—270, 
a także w: „A Quinquennium in Review”, Lee F. Tuttle, World Methodist Council, 1976, s. 

12—40,
i jako: „Growth in Understanding”, Catholic Information Services (London) i Methodist 

Ecumenical Committee (London), 1976.

3. „RAPORT Z HONOLULU”, 1981 r.
Jest to raport Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 

Metody stycznej z trzeciej serii obrad, 1977—1981,
opublikowany w: „Information Service” Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, nr 46, 

1981/11, s. 84—96.
i w: ”Proceedings of the Fourteenth World Methodist Conference, Honolulu, Hawaii, 

1981 ” (wyd. Jao Hale), World Methodist Council, Lake Junaluska, USA, s. 264—277. 
(opublikowany również przez ŚRM jako odrębna broszura).

Przeglądu dialogu katolicko-metodystycznego do tego momentu do
konał msgr R.L. Stewart w: ”One in Christ”, tom 18 (1982), s. 223—236.

KOMENTARZ

Sprawozdanie z pracy Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej 
Rady Metodystycznej w latach 1982—1986 jest kontynuacją trzech wcześniejszych spra
wozdań. Nosi raczej skromny tytuł: „Ku oświadczeniu na temat Kościoła”. Nie stanowi 
zatem ostatecznego uzgodnienia. Jest to raczej raport, który na podstawie uczciwych i 
klarownych wspólnych poszukiwań wskazuje na elementy zbieżne i elementy rozbieżne, 
jakie wyłoniły się w reprezentowanych przez każdą ze stron koncepcjach dotyczących 
istotnej natury i struktury Kościoła Bożego (por. nr 22).
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Wszakże, mimo swej skromności, jest to ważny dokument, interesujący także poza 
kontekstem stosunków między katolikami a metodystami. Umożliwia on zorientowanie 
się w rozległych obszarach „wspólnoty”, która zaczyna wytwarzać się między różnymi 
wyznaniami chrześcijańskimi po całych wiekach separacji lub życia obok siebie. Oprócz 
tego pomaga lepiej pojmować trudności, stale wyłaniające się w dialogu, którego jedną ze 
stron jest Kościół katolicki.

I. Zaczynamy dzielić się tym, co „jest dane”

1. Przede wszystkim godne uwagi jest to, że w rozważaniach nad 
naturą Kościoła od początku definiuje się ją jako „koinonię”. Pierwszy 
akapit raportu — być może zainspirowany wnioskami, do których do
szły inne komisje ekumeniczne — zasługuje na umieszczenie wśród naj
piękniejszych definicji Kościoła:

Ponieważ Bóg tak umiłował świat, posłał swojego Syna i Ducha 
Świętego, by włączyć nas do wspólnoty z sobą. To uczestnictwo w 
życiu Boga, które stało się możliwe przez posłanie Syna i Ducha 
Świętego, znalazło wyraz w widzialnej koinonii uczniów Chrystu
sa, w Kościele.

Tekst ten jest zarówno precyzyjny, jak i zdecydowanie biblijny. Są 
w nim wszystkie istotne elementy, a nie ma zbędnych dodatków. Jest to 
definicja, której powinniśmy się trzymać, i sądzę, że Komisja „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów mogłaby śmiało ją przyjąć w swych 
studiach nad Kościołem. Musimy podziękować autorom za nią. Trzeba 
również oczywiście zauważyć, że ta definicja Kościoła jako koinonii 
dominuje także w Końcowym Raporcie I rundy dialogu katolicko-an- 
glikańskiego (ARCIC I) oraz w monachijskim oświadczeniu Międzyna
rodowej Komisji Katolicko-Prawosławnej. Podobnie zresztą „Wiara i 
Ustrój” skupiła się na koinonii w swych badaniach nad ostatnim arty
kułem wyznania wiary. Definicja ta zajmuje również centralne miejsce 
w Raporcie Końcowym Nadzwyczajnego Synodu Biskupów z 1985 r. — 
być może dzięki energicznej interwencji kard. Hume’a. Stoimy zatem w 
obliczu ważnej zbieżności poglądów na podstawowe zagadnienie eklez
jologii. Z tej perspektywy trzeba podkreślić uwagę, otwierającą punkt 
23 niniejszego raportu: koinonii nie należy traktować jako jedynego 
modelu jedności. Jest ona raczej zasadniczym realnym faktem, który 
każdy model musi przystosowywać do bieżących warunków i umożli
wiać mu oddziaływanie. Nie można było lepiej wyrazić tego punktu.

Definicja zawarta w raporcie ma jednak jeszcze inną cechę. To w 
tej widzialnej koinonii uczniów Chrystusa dostrzega się wyraz — po
wiedzielibyśmy tu: sacramentum — komunii chrześcijan z życiem Boga. 
Zatem to, co później mówi się w nieco zawiły sposób o sakramentalnoś- 
ci Kościoła, tkwi także korzeniami w tym realnym fakcie komunii. To 
również jest doskonale wyrażone.

2. Sakramentalność Kościoła jest w istocie jednym z zasadniczych 
punktów tego dossier ekumenicznego. Raport zajmuje się nią pod ko
niec rozdziału o naturze Kościoła i widzi w niej tę doktrynę Kościoła 
katolickiego, która może spotkać się z sympatią metodystów (nr 9). Wy
jaśnia, że w okresie między czasem ziemskiego życia Jezusa Chrystusa a 
czasem Jego powrotu w chwale:

Duch Sw. napełnia Kościół, pozwalając mu głosić Słowo, odpra-
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wiać eucharystię, przeżywać społeczność i modlitwę oraz nieść mis
ję światu: w ten sposób Kościół może służyć jako znak, sakrament i 
zwiastun Królestwa Bożego w czasach między czasami (nr 8).

Albowiem Chrystus działa przez swój Kościół (nr 9). Harmonia 
między tym globalnym charakterem Kościoła, który zaistniał przez 
wcielenie, a sakramentalną tajemnicą eucharystii umożliwia nam do
strzeganie podstawy tego, co tradycja katolicka nazywa „sakramental- 
nością” Kościoła (nr 1). To właśnie w pewnym sensie ukazuje kształt 
Kościoła (nr 10).

Co jednak dziwne, rozczarowanie przynosi raczej niejasny opis tej 
sakramentalności w tekście tam, gdzie odwołuje się on wyraźnie do 
„Lumen Gentium”. W istocie mówi się tam tylko o sakramencie jako 
przejawie łaski Bożej i symbolu łaski i wezwania do zbawienia (nr 9). 
Wymiar skutecznej pomocy, służby i współpracy jest, jeśli nie zapom
niany, to w każdym razie mocno odsunięty w cień. Czy jednak Kościół 
jako sacramentum zbawienia nie jest tą rzeczywistością, która, ewan
gelizowana przez Boga, ewangelizuje dla Boga, pojednana z Bogiem — 
jedna z Bogiem i połączona z Bogiem — łączy dla Boga? Czy ta wspól
nota, która jest wspólnotą czystej służby i która pełni dzieło Boże, nie 
powinna szerzej zdać rachunku ze swej odpowiedzialności za głoszenie 
Słowa i ze swej misji? Raport nie trzyma się wizji, którą obrał. Widać 
pewną nieśmiałość jeśli chodzi o wyraźne potwierdzenie związku mię
dzy Kościołem a aktualizacją zbawienia, które przynosi nasz Pan, Jezus 
Chrystus. Ta nieśmiałość jest charakterystyczna dla wielu dialogów z 
udziałem chrześcijan tradycji protestanckiej.

Niemniej jednak trzeba docenić ważny krok naprzód w postaci uz
nania w raporcie „sakramentalności” Kościoła. Wprowadza się wyraź
ny związek między Kościołem a przejawianiem się działania Bożego, 
łącznie ze stałym wezwaniem Boga pod adresem ludzi. Kościół nie jest 
czymś zewnętrznym w stosunku do dzieła zbawienia.

3. Co więcej, chociaż raport waha się potwierdzić pewne sprawy w 
odniesieniu do Kościoła jako takiego6, to formułuje je z wielką precyzją 
w odniesieniu do obrzędów sakramentalnych w ścisłym tego słowa zna
czeniu. Oczywiście omawia się wyraźnie tylko dwa obrzędy, które tra
dycja ewangelicka uznaje za ustanowione przez Chrystusa — chrzest i 
eucharystię. Zauważamy jednak, że metodyści nie zaprzeczają sakra
mentalnemu charakterowi innych obrzędów (nr 13). A to, co powiedzia
no o obrzędach chrztu i eucharystii, jest doskonałe.

W odniesieniu do sakramentów potwierdza się (bez żadnych niuan
sów), że są:

skutecznym i znakami, za pomocą których Bóg udziela łaski 
przez wiarę. Nie można im nadać skuteczności tylko w jakiś spo
sób mechaniczny. Bóg działa przez swego Ducha w tajemniczy 
sposób, wykraczający poza ludzkie zrozumienie, ale zaprasza lu
dzi do pełnej i wolnej odpowiedzi (nr 15).

Definiuje się je jako zewnętrzne znaki wewnętrznej łaski, składają
ce się z działań i słów, przez które Bóg spotyka się ze swoim ludem (nr 
13), skutecznym i znakami łaski (nr 16). A co się tyczy ich działania, to 
mówi się, iż przenoszą one realny fakt działania Chrystusa (nr 14) i że 
mocą Ducha Świętego wnoszą do naszego życia życiodajne działanie, a

6 Podkreślenia J.M.R. Tillarda
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nawet ofiarowanie się samego Chrystusa (nr 16). Co więcej, sakramenty 
umieszcza się w centrum działania Boga w historii (nr 14).

Wydaje mi się, że te wybrane przeze mnie stwierdzenia, nad którymi 
niewątpliwie wiele się zastanawiano i wiele dyskutowano, dowodzą istot
nej zbieżności w dziedzinie, która w przeszłości była pełna nieporozu
mień. Sakramenty są środkami łaski, przez które Bóg spotyka się (z nami) 
... daje łaskę ... Przez nie i przez związaną z nimi moc Ducha Świętego, 
Ucieleśnione jest i uwidacznia się działanie Chrystusa (nr 16). Wspólne 
oświadczenie tego stanowi znaczny postęp na drodze koinonii.

4. To samo odnosi się do tego, co raport mówi o jedności i środkach 
jej osiągnięcia. Na ten temat wypowiada się jednak mniej oryginalnie, z 
wyjątkiem tego fragmentu, gdzie mówi o głębi koinonii, w której będzie 
można urzeczywistnić pełną jedność. Spośród określeń koinonii, z jaki
mi spotykamy się w dokumentach ekumenicznych, to jest na pewno 
najbogatsze i najbardziej satysfakcjonujące. Czuje się, że jest ono wyni
kiem długiej refleksji wszystkich Kościołów nad tą kwestią:

Ustaliliśmy, że koinonia, zarówno jako koncepcja, jak i doświad
czenie, jest ważniejsza n iż jakikolw iek szczególny m odel jedności 
Kościoła, jaki możemy na razie zaproponować. Koinonia jest ter
minem tak bogatym, że lepiej zachować jej oryginalną grecką for
mę, niż używać kilku angielskich słów, by ukazać jej znaczenie. 
Dla wiernych zawiera w sobie zarówno komunię, jak i wspólnotę. 
Obejmuje uczestnictwo w Bogu przez Chrystusa w Duchu Świę
tym, przez które wierni stają się przybranymi dziećmi tego same
go Ojca i członkami jednego Ciała Chrystusowego mającymi 
udział w tym samym Duchu. Zawiera też w sobie głęboką społe
czność między uczestnikami, zarówno widzialną, jak i niewidzia
lną, wyrażającą się w wierze i ustroju, w modlitwie i sakramen
cie, w misji i posłudze. W naszych tradycjach, nawet w warun
kach podziału, wytworzyło się wiele różnorodnych darów. Cho
ciaż dzielimy się już niektórymi ze swych bogactw, oczekujemy 
większego wzajemnego udziału, gdy zbliżymy się do siebie w peł
nej jedności (por. Vaticanum II, Dekret „O Ekumenizmie”, „Uni
tatis Redintegratio”, 4)” (nr 23).

O jedności, do której dążymy, wyraźnie nie należy myśleć jako o 
ujednoliceniu. Znajdują się w niej szczególne bogactwa każdej tracycji 
(nr 21). W ten sposób „komunia” nabiera nowego wymiaru: dzielenia 
się darami Bożymi, które nawet w warunkach podziału dojrzały po 
każdej stronie dzielących nas murów (nr 23). W raporcie przedstawia 
się podstawę i model takiej osmozy między jednością a pluralizmem 
wobec różnorodnych tradycji duchowych i różnych religijnych towa
rzystw, instytucji lub ruchów, istniejących w każdej grupie (nr 26). Au
torzy raportu zadbali, by wskazać, iż:

Różnorodność musi mieć granice; niektóre z nich wyznacza po
trzeba popierania zwartości i współpracy, ale i podstawowe 
struktury Kościoła wytyczają granice, nie dopuszczające niczego, 
co by niweczyło wspólnotę wiary, ustroju i życia sakramentalne
go (nr 28)

Jest to bardzo dobrze ujęte. Można by sobie jednak życzyć precy
zyjnego określenia tych podstawowych struktur Kościoła, wytyczają
cych granice pluralizmu. Na ten temat nic się nie mówi.

f>. Poczucie niedosytu w tym punkcie ma kilka przyczyn. Jedną z
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nich jest dość pobieżny sposób, w jaki raport podejmuje drażliwą kwe
stię „eklezjalności” takiej czy innej grupy. Powtarza tylko różne zasto
sowania słowa „ecclesia” (nr 17—20), podkreślając, że Chrystus prag
nie, by Kościół żył w pełnej wspólnocie wiary, misji i życia sakramenta
lnego (nr 20). Istotne pytanie brzmi jednak: czego dokładnie wymaga 
pełna wspólnota? A na ten temat nie mówi się w ogóle nic. Dalej mówi 
się w tej sprawie (powołując się na ARCIC), że niepozostawanie we 
wspólnocie z biskupem Rzymu niekoniecznie pozbawia grupę charak
teru eklezjalnego (nr 56). ARCIC sprecyzowała jednak, że chodzi tu o 
grupy związane pełną eucharystią i urzędem duchownym w sukcesji 
apostolskiej, tzn. czynnikami, które uznano za decydujące dla ściśle ro
zumianej eklezjalności wspólnoty ludzi ochrzczonych. Kontekst nie jest 
ten sam.

Z drugiej strony sposób, w jaki w raporcie, po piękym i ściśle uza
sadnionym akapicie o koinonii (nr 23), analizuje się elementy, które 
mogłyby stanowić model organicznej jedności w  koinonii jednego Ciała 
Chrystusowego, jest zbyt pobieżny, zbyt ułatwiony i zbyt bezkrytyczny. 
Nasuwa się pytanie: czy sytuację unitów — z którą łączy się wielość ju
rysdykcji biskupich w jednym miejscu — należy umieszczać w kontekś
cie ekumenicznym? Czy teologia „Kościołów siostrzanych” nie odnosi 
się do nader określonych warunków historycznych? Na koniec — a w tej 
sprawie moja ocena jest raczej ostra, ponieważ byłem jednym z pierw
szych, którzy zwrócili uwagę na ten problem — porównanie z zakonami 
religijnymi i ich szerokim marginesem autonomii można przeprowa
dzać tylko z ogromną subtelnością i zniuansowaniem. W ramach 
„wspólnoty” z Rzymem „relatywna autonomia Kościoła” nie jest możli
wa, o ile nie jest zapewniona rzeczywista jednomyślność w pewnych 
wyraźnie ustalonych zasadniczych punktach. Nie wskazuje się tu kon
kretnie, jakie to powinny być te zasadnicze punkty, a zawarte w akapi
cie 27 wskazówki co do instytucji koniecznych do przetrwania poszcze
gólnych tradycji w warunkach „wspólnoty” Kościołów, są zbyt niejas
ne, aby były pomocne w tym podstawowym punkcie.

Autorzy raportu oczywiście zdają sobie sprawę z tych ograniczeń. 
Wszystko, co starają się zrobić, to zbadać sytuację i zestawić listę mo
żliwości (nr 22 i 25). Przyznają, że są dopiero na początku długiej drogi. 
Ich najbliższym celem jest po prostu właściwie uznać eklezjalny czy ko
ścielny charakter drugiej strony (nr 22). Czy mogę jednak zadać im dwa 
pytania w związku z ich zadaniem? Przede wszystkim, czy to wzajemne 
uznanie jest możliwe bez dokładnego wypracownia warunków pełnego 
i autentycznego życia kościelnego takiego rodzaju, że każdy będzie 
mógł wyraźnie się określić w stosunku do drugiego? Dalej, czy napraw
dę będzie można posuwać się na tej drodze, jeśli nadal będziemy okre
ślać metodystów zasadniczo jako ruch nabożny (por. nr 24 d), jako gru
pę analogiczną do grup reformy życia duchowego (nr 24, b) i tradycję 
duchową (por. nr 26)? Czy nie powinniśmy wziąć także pod uwagę 
wszystkiego tego, co zaczerpnęli z tradycji reformowanej, która ich zro
dziła, niezależnie od reakcji Johna Wesley’a na nią? II.

II. Wskazanie głównych przeszkód

Druga część dokumentu, traktowana jako całość, jest inna w tonie. 
Część ta omawia struktury urzędu duchownego i urząd Piotrowy. Zaj
muje przeszło połowę raportu i ma formę diagnozy.
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1. Na tych stronach następuje zbliżenie. Widać, że w tej sprawie 
pojawiły się zbieżności między obu grupami. Niektóre z nich dotyczą 
zagadnień podstawowych i stanowią wobec tego istotny krok w kierun
ku jedności. Obie strony uznają konieczność urzędu danego przez Boga 
(nr 29), wierności wobec tradycji apostolskiej (nr 31) i wyznawania bos
kiego pochodzenia urzędu duchownego (nr 34). Uznaje się też, że wszys
tko, co jest słusznie potrzebne do jedności całego Kościoła Chrystuso
wego, przez sam ten fakt musi stanowić wolę Boga wobec swego Koś
cioła (nr 58). Wszędzie jest widoczna perspektywa przyjęta w Raporcie 
Końcowym ARCIC — o którym wspomina się w tej części. Dokładniej, 
katolicy i metodyści są zgodni co do tego, że jest potrzebny autorytaty
wny sposób uzyskania pewności, poza wszelką wątpliwością, co do 
działania Boga o tyle, o ile jest ono decydujące dla naszego zbawienia 
(nr 75). Chmury zaczynają się już rozpraszać... Zaczynamy umieć spo
glądać na siebie z sympatią i rozumieć wzajemnie swoje punkty widze
nia!

2. Przy takim założeniu należy jednak zauważyć, iż w pewnych 
kluczowych punktach obie tradycje nadal zajmują pozycje równoległe, 
w istocie nie wykazujące najmniejszej zbieżności. W odniesieniu do 
„uznania” tych urzędów jest prawdą — inaczej niż w odniesieniu do 
tych, które powstały w pierwszych wiekach Kościoła — że rozwijały się 
często w czasach kryzysów czy tworzenia się nowych warunków w hi
storii chrześcijaństwa (nr 29); są metodyści, którzy mają urząd biskupi, 
inni, którzy go nie mają, byliby gotowi go zaakceptować. Jedni i drudzy 
nie uważają go jednak za istotny dla Kościoła (nr 35). Obie strony wy
kazują oczywiście oznaki pewnej elastyczności (nr 30 i 35), ale nie po
dzielają rozumienia natury i znaczenia sukcesji apostolskiej (nr 31). Na 
koniec, metodystom nadal jest obca idea prymatu (nr 37), nawet jeśli 
przyznają, że może on być pożyteczny (nr 58). Muszę zauważyć, że w 
tym kontekście porównanie prymatu z rolą odegraną przez Wesley’a nie 
jest słuszne. Wydaje mi się też, że zaprezentowana tu metodystyczna 
doktryna „zapewnienia” (nr 74) należy do innej kategorii niż nieomyl
ność papieża. Podobieństwo jest bardzo nikłe.

Raport jest naprawdę jasny i rzetelny. Nie ukrywa trudności. Nie 
jest przesadny w podkreślaniu zbieżności. Chciałoby się jednak, aby 
otwierał więcej dróg do zbliżenia opinii i aby ukazywał dowody starań 
obu stron o znalezierfie podstaw do porozumienia. Chciałoby się rów
nież, aby oświadczono w nim, czy z punktu widzenia Komisji różnice 
przeważają nad zbieżnościami, które wymieniłem. Raport jest o wiele 
za dyskretny, zadowalając się diagnozą, w której przedstawia się stano
wiska obu grup, jednocześnie mówiąc, że nie można zgadzać się na te 
podziały kościelne, którym sprzyjają owe różnice doktrynalne (nr 57). 
Raport pokazuje, gdzie jesteśmy, nie daje wskazówki co do wspólnego 
działania, możliwego do zaakceptowania przez nas, ani nie proponuje nic, 
co moglibyśmy razem robić. Ma charakter czysto przygotowawczy.

3. Punkt dotyczący urzędu Piotrowego nie jest zasadniczo niczym 
więcej, jak tylko obiektywnym przedstawieniem stanowiska katolickie
go i jego podstaw. Ta część dokumentu, syntetyczna, ale nie schematy
czna, jest znakomitą prezentacją tego co Pismo Św. mówi o Piotrze, 
oraz materiałów historycznych dotyczących Kościoła rzymskiego i roli 
jego biskupa. Widać tu owoce badań dokonanych w innych dialogach 
dwustronnych. Byłoby przypuszczalnie pożyteczne zatrzymać się dłu
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żej nad rolą biskupów w codziennych życiu ich Kościołów, aby ukazać, 
że biskup Rzymu służy swym braciom-biskupom. Ale w swojej obecnej 
postaci dokument jest właściwym odbiciem stanowiska katolickiego. 
Warto zapamiętać następującą uwagę: Tak, jak w Nowym Testamencie 
występują liczne wizerunki Piotra, tak też rozmaite wizerunki można 
stosować do papieża (nr 61).

4. Kończąc czytanie tego raportu, tak rzetelnego i trzeźwego, wy
rażającego w sposób dojrzały i zróżnicowany wiele punktów, które od 
tej pory będą stanowić część wspólnego dziedzictwa ekumenizmu, po
zostaje się z pewnym pytaniem. Z pewnością nasunęło się ono także au
torom. Dlaczego — pomijając parę dość niejasnych zdań (w nr nr 18 i 
27) — zachowuje się niemal całkowite milczenie na temat stosunków 
między Kościołami lokalnymi a Kościołem uniwersalnym? Wszystko, co 
powiedziano — a są to rzeczy głębokie — o koinonii, domaga się reflek
sji nad tymi stosunkami, stanowiącymi sedno badań ekumenicznych. 
Rozproszyłoby to wrażenie abstrakcji i ogólnikowości powstające przy 
czytaniu niektórych punktów. Mamy tu dialog dwóch gremiów uniwer
salnych, które jednak nie biorą wystarczająco pod uwagę faktu, że Koś
ciół Boży jest „wspólnotą” Kościołów lokalnych, a nie po prostu „wspó
lnotą” uczniów (nr 1), „wspólnotą” różnych tradycji (nr 5), z różnymi 
strukturami i ośrodkami (nr 5). Jest tu wyraźna różnica. Czy w diagno
zie posunięto się wystarczająco daleko?

* * *

Krótko mówiąc, dokument ten stanowi etap; etap cechujący się szczęśli
wymi sformułowaniami, odnoszącymi się do określonych zysków. Ustalono 
położenie, ale brak chyba pewnej perspektywy doktrynalnej.

Jean M.R. Tillard

Tłum..: J. Kruczyńska

SZÓSTE ROZMOWY TEOLOGICZNE MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI 
ROSYJSKIEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO I KOŚCIOŁA 

RZYMSKOKATOLICKIEGO 

Wenecja, Włochy 11—16 października 1987

Rozmowy teologiczne między przedstawicielami Kościoła Rzyms
kokatolickiego i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego rozpoczęły się 
spotkaniem w Leningradzie w 1967 r. Potem spotykano się kolejno: w
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Bari (Włochy, 1970), Zagorsku (ZSRR, 1973), Trydencie (Włochy, 1975) 
i Odessie (ZSRR, 1980).

Minęło więc 20 lat od zainicjowania wspólnych rozmów teologicz
nych, których tematem było społeczne nauczanie obu Kościołów, nau
czanie o roli Kościoła i chrześcijanina we współczesnym świecie. Roz
mowy te doprowadziły do porozumienia w wielu kwestiach, lecz rów
nież do wyszczególnienia pewnych problemów eklezjologicznych, które 
nadal stanowią źródło różnic między Kościołem katolickim i prawosła
wnym.

W 1980 r. rozpoczął się oficjalny dialog teologiczny między Kościo
łem Rzymskokatolickim a wszystkimi autokefalicznymi Kościołami 
Prawosławnymi; w ramach tego dialogu przystąpiono do rozpatrywa
nia i analizowania wspomnianych kwestii eklezjologicznych. Cenne 
kontakty podtrzymywane w dalszym ciągu między katolikami a rosyjs
kimi prawosławnymi wykazały, że istnieje jednak pilna potrzeba pod
jęcia kwestii dotyczących służby i świadectwa obu Kościołów wobec 
społeczeństwa, ich współpracy w dziedzinie diakonii pokoju oraz prak
tycznego zastosowania zasad chrześcijańskich wobec poszczególnych 
ludzi i całych narodów. To wszystko zachęciło do kontynuowania roz
mów teologicznych, które w przeszłości bardzo obu Kościołom pomo
gły-

Szczególnie ważna jest kwestia, jak Kościoły i ludzie do nich nale
żący powinni reagować na liczne społeczne, polityczne i kulturowe 
zmiany, jakie zachodzą w świecie, a szczególnie w Europie. Nade wszy
stko czuło się, że pomimo różnic teologicznych, historycznych i eklezja
lnych, które podczas poprzednich kontaków zdołano zdefiniować i le
piej zrozumieć, Kościół katolicki i Rosyjski Kościół Prawosławny mogą 
razem efektywnie pracować nad poszukiwaniem rozwiązań wszystkich 
palących problemów w czasach, gdy rosnące nadzieje i możliwości 
współpracy między ludźmi i narodami nadal powstrzymuje poczucie 
niepewności i wzajemny brak zaufania. Dlatego też postanowiono prze
dyskutować kwestię diakonalnej funkcji Kościoła, szczególnie w służ
bie na rzecz pokoju.

W dyskusji udział wzięli — ze strony Patriarchatu Moskiewskiego: 
współprzewodniczący — metropolita Kijowa i Halicza Filaret, patriar
szy egzarcha Ukrainy; biskup Sołniecznogorski Sergiej, przedstawiciel 
Patriarchatu Moskiewskiego w Światowej Radzie Kościołów; ks. archi- 
mandryta Józef Pustoutow (Rabat, Maroko); ks. archiprezbiter Michał 
Turczyn (Wiedeń, Austria); ks. Aleksander Zilajew (Wydział Zagrani
cznych Kontaktów Kościelnych PM); Aleksiej Bujewski (Sekretarz Wy
działu Zagranicznych Kontaktów Kościelnych PM); prof. Konstantyn 
Skurat (Akademia Teologiczna w Moskwie); — ze strony Kościoła Ka
tolickiego: współprzewodniczący kardynał Jan Willebrands, przewod
niczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan; biskup Pierre Duprey, 
sekretarz tegoż Sekretariatu; biskup Jorge M. Mejia, wiceprzewodni
czący Pontyfikalnej Komisji „Sprawiedliwość i Pokój”; Jean-Yves Cal
ves, SJ (Paryż, Francja); . Rene Coste, profesor Wydziału teologii kato
lickiej (Tuluza, Francja); o. John F. Long, SJ, rektor i profesor Pontyfi- 
kalnego Instytutu Orientalnego (Rzym); o. Emmanuel Lanne, OSB, kla
sztor oo Benedyktynów Świętego Krzyża (Chevetogne, Belgia); o. Sal
vatore B. Scribano, Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan.

Obaj współprzewodniczący wygłosili słowo wstępne. Pokrótce 
przedstawili wyniki wcześniejszych spotkań i omówili znaczenie tema
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tu bieżącego spotkania. Metropolita Filaret odczytał list patriarchy 
Moskiewskiego i Całej Rusi Pimena, podkreślający znaczenie rozmów 
na ten właśnie temat. Wyraził swoje poparcie i błogosławieństwo dla 
uczestników. Kardynał Willebrands przekazał ciepłe pozdrowienia i 
najlepsze życzenia uczestnikom spotkania, które to życzenia za jego 
pośrednictwem wyraził papież Jan Paweł II.

Rozmowy toczyły się wokół wystąpień obu stron dotyczących dwu 
tematów: 1) funkcja diakonalna Kościoła i 2) wspólnota kościelna w 
służbie na rzecz pokoju.

O. Calwez, wypowiadając się na pierwszy temat, zwrócił uwagę, że 
Drugi Sobór Watykański podkreślił służebną rolę Kościoła. Bóg posłu
guje się Kościołem i czyni go swoim instrumentem, znakiem i środkiem 
do osiągnięcia jedności między ludźmi. Z drugiej zaś strony, Kościół to
warzyszy Chrystusowi Panu w Jego służebnej roli. Kościół służy jed
nostce ukazując znaczenie życia i śmierci człowieka, potwierdzając jego 
wolność i jego prawa oraz pomagając w ich realizacji. Kościół służy ró
wnież społeczeństwu ukazując, iż droga do prawdziwej wspólnoty mię
dzy ludźmi przebiega przez jedność umysłów i serc, oraz pomagając lu
dzkości swoim przykładem praktykowanej jedności. Służba ta ma zasa
dnicze znaczenie dla misji Kościoła. Dlatego też Kościół domaga się 
usilnie, aby państwa uznały jego prawo do w pełni swobodnego spra
wowania tej służby, służby, która jest zgodna z jego naturą.

Profesor Skurat rozwinął temat diakonii Kościoła jako opartej na 
wielkim przykazaniu miłości głoszonym przez Zbawiciela. Sposób ma
nifestowania diakonii może ulegać zmianie zależnie od istniejących wa
runków, lecz jej istota pozostaje niezmieniona, tak jak miłość nigdy nie 
ustaje (1 Kor 13,8). Konkretnym przejawem diakonii są: zakładanie i 
umacnianie prawdziwie chrześcijańskiej rodziny, ustanawianie spra
wiedliwych stosunków społecznych, wychowanie ludzi do stosowania 
chrześcijańskiego pokoju w stosunkach wzajemnych, pomaganie sło
wem i czynem ludziom potrzebującym pomocy materialnej i duchowej. 
Diakonia Kościoła nie jest zjawiskiem ani sporadycznym ani przypad
kowym; jest samą istotą Kościoła, który został powołany do służenia i 
niesienia zbawienia ludzkości.

Przedstawiając temat drugi — „Wspólnota kościelna jako służba 
na rzecz pokoju” — profesor Osipow najpierw wyjaśnił charakter 
wspólnoty kościelnej jako wywodzącej się z miłości i wiary w Chrystu
sa. Wspólna eucharystia jest świadectwem i ukoronowaniem pełnej 
wspólnoty. Ta jedność w eucharystii jest możliwa tylko wtedy, gdy Ko
ścioły spełniają zasadę „sobornosti” (katolickości), która wyklucza ja
kiekolwiek działanie Kościoła lokalnego sprzeczne z wiarą innych Koś
ciołów. Ta wspólnota (koinonia), spełniana w oparciu o „sobornost”, 
służy umacnianiu życia wewnętrznego Kościołów i ich działalności na 
zewnątrz, przejawiającej się, na przykład, w owocnej pracy na rzecz 
pokoju. Ten pokój jest pokojem Chrystusa. Oparty jest on na partycy
powaniu we wszechogarniającej miłości (Mt 5, 38—47) oraz na poszuki
waniu wartości duchowych (Mt 6, 33). Są to działania, które przewyż
szają i warunkują wszelkie dalsze i inne działania. Pokój Chrystusowy 
— eirene — osiągany jest poprzez wewnętrzną pracę duchową i moral
ną oraz poprzez zewnętrzną działalność chrześcijan na rzecz budowa
nia pokoju. Prawdziwa miłość nie może być bierna; gdzie jest obecna, 
tam między ludźmi i narodami zapanuje trwały pokój.

O. Rene Coste, po przypomnieniu, że teologia wspólnoty eklezjalnej
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odgrywa obecnie istotną rolę w eklezjologii katolickiej, przedstawił 
szereg aspektów eklezjologii wspólnoty, którą należy przeżywać głębo
ko tak w życiu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Potem rozważył spe
cyficzną misję, jaką spełnia wspólnota eklezjalna wobec problemów ży
cia w społeczeństwie. W ramach fundamentalnej misji niesienia zba
wienia, jaką Kościołowi powierzył Chrystus, Kościół musi wyraźnie 
przyjąć swoją specyficzną odpowiedzialność o proroczym i diakonal- 
nym charakterze, odpowiedzialność dotyczącą życia w społeczeństwie i 
odnoszącą się szczególnie do służby na rzecz pokoju. O. Coste rozwinął i 
objaśnił pewne zagadnienia dotyczące tej służby: 1) pojęcie Ewangelii 
pokoju; 2) z samej swojej istoty Kościół winien szukać środków do speł
niania misji pokoju (głoszenie Ewangelii, sakramenty, modlitwy); 3) 
służba Kościoła na rzecz pokoju wymaga nowego zrozumienia proble
mu wojny, co przyczynia się do jej eliminowania; 4) służba na rzecz po
koju implikuje również domaganie się etycznej zasady solidarności spo
łecznej na płaszczyźnie światowej; 5) służba na rzecz pokoju wymaga 
przyczyniania się do sprawiedliwości, a szczególnie działań przeciwko 
niesprawiedliwościom; 6) ponieważ Kościoły chrześcijańskie były ko
lebką kultur europejskich, nasz dialog ekumeniczny winien dotyczyć 
szczególnie popierania pokoju w Europie.

Dyskusja dotyczyła wielu aspektów życia Kościołów i społe
czeństw, w których Kościoły te istnieją i usiłują spełniać swoją misję. 
Kościoły mają długą tradycję służenia jednostkom i społeczeństwu w 
takich sferach, jak opieka społeczna, rozwój kultury, budowanie poko
ju. Szczerze przyznano, że nie zawsze Kościoły były wierne tej służbie. 
Uznano jednak, iż również dzisiaj istnieje konieczność rozwijania owej 
służby. Kościoły stoją obecnie przed problemem, jak pełnić swoją służ
bę wobec społeczeństwa, gdy wiele z ich tradycyjnych działań wzięło na 
siebie państwo lub inne agencje publiczne i prywatne. Pojedynczy 
chrześcijanie muszą otrzymać wyraźniejszą i bardziej gruntowną moty
wację dla służby na rzecz społeczeństwa. Trzeba również znaleźć doda
tkowe sposoby, które umożliwią Kościołowi wnoszenie specyficznego 
wkładu do sfery życia rodzinnego.

Obie delegacje przedyskutowały stanowiska swoich Kościołów do
tyczące rozbrojenia nuklearnego. Stanowiska dotyczące podstaw tej 
kwestii są bardzo zbliżone. Użycie broni jądrowej — i jakiejkolwiek in
nej broni powodującej masowe zniszczenie — jest bezwzględnie sprze
czne z zasadami moralności chrześcijańskiej i należy je potępić. Nawet 
posiadanie takich broni jako środka odstraszającego należy uważać za 
stan tymczasowy. Trzeba dążyć do ich stopniowego redukowania i do
prowadzenia do całkowitej likwidacji. Trzeba wspólnie zmierzać do 
wypracowania skutecznych systemów rozwiązania konfliktów na dro
dze pokojowej, systemów, które umożliwią całkowite rozbrojenie. 
Uczestnicy obrad reprezentowali różne punkty widzenia na poszczegól
ne propozycje polityczne i militarne zastosowania tych zasad, lecz 
wszyscy byli zgodni co do ważności i konieczności ich zastosowania. 
Ponadto reprezentanci obu Kościołów byli zgodni co do moralnej ko
nieczności pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz in
nych zasobów światowych, które są wspólnym dziedzictwem ludzkości.

Wyrażono szczególną nadzieję na sukces wysiłków już poczynio
nych w celu eliminowania pewnych typów broni jądrowych i że będzie 
to tylko początkiem procesu całkowitej eliminacji wszelkiego rodzaju 
broni. Omawiając rolę zaufania w procesie budowania pokoju przed
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stawiciele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyjaśnili istotę procesu 
„pierestrojki”, jaki zachodzi w ich społeczeństwie oraz wyrazili nadzieję, 
iż ten proces przyczyni się do budowania zaufania między narodami.

Zwrócono także specjalną uwagę na szczególną rolę jaką mogą odegrać 
Kościoły w tworzeniu klimatu zaufania, w zmniejszaniu strachu i podejrzli
wości między narodami i ludźmi. Ta rola jest charakterystyczna dla Kościo
łów. Przejawami tego są oficjalne wypowiedzi, takie jak: orędzie papieża na 
Światowy Dzień Pokoju, list pasterski Synodu Biskupów Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego z 1986 r., deklaracje krajowych Konferencji Biskupów 
Kościoła Katolickiego. Wiele z tych dokumentów jest zbyt mało znanych 
wśród wierzących chrześcijan i innych członków społeczeństwa.

Wysunięto propozycje zachęcenia do wspólnej modlitwy o pokój i zro
zumienie między ludźmi, gdzie tylko to możliwe. Należy zachęcać do inicja
tyw mniej formalnych — wymiany różnego rodzaju delegacji obu Kościołów, 
studenckiej, grup parafialnych, ludzi zaangażowanych w poszczególne dzia
łania w sferze życia duchowego i społecznego. Uznano, że obydwa Kościoły 
winny wspólnie dalej rozwijać studia nad chrześcijańskim rozumieniem 
praw człowieka i zastanowić się nad wiążącymi się z tymi prawami obowią
zkami. Studium takie winno obejmować zarówno zasady teoretyczne jak i 
kwestie praktyczne występujące w sferze praw człowieka.

Zaproponowano współpracę w dziedzinie poznawania praktycznych 
aspektów umacniania życia rodzinnego oraz zajmowania się innymi pro
blemami społecznymi, np. ogólnym wzrostem używania narkotyków. Za
sady chrześcijańskie, podzielane przez obydwa Kościoły, zakładają zaak
centowanie roli moralnego i duchowego wychowania człowieka i społe
czeństwa. Toteż tworzą one silną i dobrą podstawę dla działań w tych 
dziedzinach oraz dla współpracy z innymi osobami i grupami dążącymi 
również do umocnienia wartości moralnych w życiu społecznym.

Specjalną uwagę poświęcono zbliżającemu się Tysiącleciu Chrztu 
Rusi (988) oraz jego znaczeniu dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławne
go. Kościół katolicki szczerze przyłącza się do Modlitw i serdecznych 
życzeń na tę uroczystość, która wskrzesza inspirujące świadectwo o 
Chrystusie dane w przeszłości, czyniąc je obecnym dzisiaj oraz rozpa
trując je jako obietnicę i model dla przyszłego służenia Panu; Jego po
słannictwo o zbawieniu i pokoju ma dla dzisiejszych i przyszłych poko
leń takie samo znaczenie, jakie miało ono dla pokolenia żyjącego współ
cześnie ze św. Włodzimierzem.

Uczestnicy rozmów teologicznych wyrazili jednomyślne przekonanie, że 
były one niezmiernie ważne i że należy je w przyszłości kontynuować.

Podczas spotkania w Wenecji członkowie obydwu delegacji odczu
li, jak duch braterski, w jakim przebiegały rozmowy, bywał wzmacnia
ny regularną wspólną modlitwą. Są oni bardzo wdzięczni Kościołowi 
Wenecji za okazanie serdecznej gościnności. Jego Eminencja Marco Ce, 
patriarcha Wenecji, wydał inauguracyjny obiad i wygłosił ciepłe słowa 
powitania oraz poparcia dla idei spotkania.

Rezultaty spotkania zostaną przedstawione Jego Świątobliwości Janowi 
Pawłowi II i Jego Świątobliwości, Patriarsze Moskwy i Całej Rusi, Pimeno- 
wi. Podobny komunikat zostanie skierowany do autokefalicznych Kościołów 
Prawosławnych, które uczestniczą w Międzynarodowym Dialogu Teologicz
nym między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym.

Tłum.: Barbara Maciejkowicz
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WIZYTA W POLSCE 
18—22 listopada 1987

Jego Świątobliwość arcybiskup Konstantynopola, Nowego Rzymu, 
patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przebywał w naszym kraju na za
proszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). 
Formalnie*była to rewizyta za pobyt delgacji PAKP i jego zwierzchni
ka, metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego w Stambule w 
grudniu 1986 roku. Obecnie duchowy przywódca światowego prawo
sławia przybył do Polski na zakończenie całej serii wizyt składanych 
przez siebie głowom poszczególnym niezależnych Kościołów prawosła
wnych, a tuż przed rewizytą złożoną papieżowi Janowi Pawłowi II (3— 
7 X II1987).

Patriarchę DimitrioSa i towarzyszące mu osoby (m.in. kilku metro
politów — członków Świętego Synodu oraz 4 dziennikarzy greckich) 
powitali na warszawskim lotnisku Okęcie: kierownictwo PAKP, metro
polita Bazyli, wraz z duchowieństwem i grupą wiernych tego Kościoła, 
jak również zwierzchnicy innych wyznań należących do Polskiej Rady 
Ekumenicznej (PRE) oraz sufragan warszawski, bp Zbigniew Kraszew
ski w imieniu Prymasa Polski. Władze państwowe, miejskie i organiza
cje społeczne reprezentowali m.in. członek Rady Państwa, przewodni
czący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Kazimierz Mora
wski, kierjyonik Urzędu ds. Wyznań min. Władysław Loranc, prezydent 
m. st. Warszawy Jerzy Bolesławski i inni. Obecni byli członkowie kor
pusu dyplomatycznego.

Następnie krótkie powitanie liturgiczne odbyło się w stołecznej ka
tedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny, gdzie dostojnych gości 
oczekiwało stosunkowo niewielu wiernych. W ostatniej bowiem chwili 
zmieniono czas nabożeństwa, przesuwając je o 2 godziny wcześniej w 
związku z napiętymi innymi punktami programu. Mimo wszystko jed
nak powitanie w cerkwi było serdeczne i pełne ciepła. Z kolei w swej 
otwockiej rezydencji patriarcha spotkał się z prezesem ChSS K. Mora
wskim, który odznaczył Dimitriosa I medalem „Błogosławieni pokój 
czyniący” za Jego zasługi na niwie ekumenicznej i pokojowej. Patriar
cha spotkał się tu  także z kierownictwami Kościołów: Polskokatolic- 
kiego i Ewangelicko-Augsburskiego oraz rektorem Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej i dyrektorem Brytyjskiego i Zagranicznego To
warzystwa Biblijnego w Warszawie.

I wreszcie najważniejszy punkt programu tego dnia — wizyta do
stojnego gościa w Radzie Państwa, gdzie przyjął Go jej przewodniczący 
Wojciech Jaruzelski. Wydarzenie to, a także oddanie do dyspozycji de
legacji pałacyku rządowego w Otwocku świadczyły o randze nadawa
nej pobytowi patriarchy w naszym kraju przez władze państwowe.

Nazajutrz, 19 listopada, arcybiskup Konstantynopola, Nowego 
Rzymu spotkał się w siedzibie Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego z jego władzami — metropolitą, biskupami i ducho
wieństwem, a ąieco później z kierownictwem Polskiej Rady Ekumeni
cznej i z jej prezesem, ks. superintendentem Adamem Kuczmą. Oma
wiano m.in. sprawy wspódziałania Patriarchatu Ekumenicznego z pols
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kimi wyznawcami prawosławia i członkami innych Kościołów chrześ
cijańskich w naszym kraju. Następnie udano się do siedziby Chrześcija
ńskiej Akademii Teologicznej, gdzie patriarcha otrzymał tytuł doktora 
honoris causa tej ekumenicznej uczelni. Uroczystość zgromadziła wielu 
luminarzy polskiego życia religijnego i publicznego, na szczególną zaś 
uwagę zasługuje fakt przybycia na nią prymasa Polski, ks. kard. Józefa 
Glempa. Po raz pierwszy w ponad 30-letnich dziejach tej placówki nau
kowej zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce przekroczył 
jej progi. Oznacza to niewątpliwie nowy etap w stosunkach ekumenicz
nych w naszym kraju. Prymasowi Polski towarzyszyli: ordynariusz 
opolski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu bp Al
fons Nossol i jej wiceprzewodniczący, sufragan warszawski bp Włady
sław Miziołek. Ponadto do auli ChAT przybyli zwierzchnicy większości 
Kościołów należących do PRE z jej prezesem ks. A. Kuczmą, prezes 
ChSS K. Morawski, min. Wł. Loranc, rektor Akademii Teologii Katolic
kiej ks. prof. Helmut Juros, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego ks. prof. Jan Szlaga, liczne duchowieństwo prawosławne oraz 
pracownicy naukowi i studenci ChAT-u. Obecni byli przedstawiciele 
władz miejskich stolicy i członkowie korpusu dyplomatycznego.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i pieśni „Gaude Mater Polo
nia” wszystkich przybyłych powitał rektor Akademii ks. prof. Jerzy 
Gryniakow. Podkreślił on m.in. ekumeniczny wymiar obecnej uroczy
stości. Z kolei zabrał głos prorektor, abp doc. dr Sawa z PAKP. Przed
stawił on sylwetkę nowego doktora honorowego Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej. Przypomnijmy tu, że obecny, 269 kolejny patriar
cha ekumeniczny urodził się 8 września 1914 r. w Stambule jako syn 
Panajotisa i Ireny Papadopulosów. Po ukończeniu w 1934 r. studiów te
ologicznych na greckiej wyspie Chalki pracował najpierw jako diakon, 
a od 1942 jako kapłan w diecezjach patriarszych na terenie Turcji. W 
1964 otrzymał sakrę biskupią (jako bp Elei), w 1972 został mianowany 
— na krótko, jak się miało niebawem okazać — metropolitą Imbrosu i 
Tenedosu (jedna z 4 maleńkich metropolii patriarszych w Turcji, 
czwarta w hierarchii Świątobliwego Synodu). 16 lipca tegoż roku Sy
nod powierzył mu godność patriarchy ekumenicznego, następcy wiel
kiego Athenagorasa (1886—1972), zmarłego 10 dni wcześniej. Nowy 
zwierzchnik Fanaru (dzielnica Stambułu, gdzie mieści się siedziba patria
rchatu) szybko dał się poznać jako gorący rzecznik współdziałania posz
czególnych Kościołów prawosławnych i jedności wszystkich chrześcijan, 
wiemy spadkobierca swego poprzednika. Celowi temu służą m.in. wizyty 
składane przezeń autokefalicznym Kościołom prawosławnym, a wcześniej 
przyjmownie ich przedstawicieli u siebie. Dimitrios I spotkał się także w 
listopadzie 1979 r. z Janem Pawłem II (w Stambule), praktycznym zaś 
owocem tamtych rozmów było utworzenie wspólnej prawosławno-katoli- 
ckiej komisji teologicznej ds. dialogu między obu Kościołami.

Po wręczeniu laudacji przez abp Sawę przemawiali kolejno: pa
triarcha, metropolita Bazyli i ks. kard. J. Glemp. Pierwszy mówca ser
decznie podziękował za zaszczyt, jaki go spotkał, podkreślając, iż w 
ciągu 50 lat swej posługi duchownej nigdy nie spodziewał się takich 
wyróżnień. W dowód wdzięczności wręczył rektorowi uczelni obraz 
Zstąpienia Pana do Otchłani, będący kopią ikony znajdującej się w jed
nym z klasztorów konstantynopolitańskich. Podobnie zwierzchnik PAKP 
dał wyraz wielkiej radości z obecnego wydarzenia, dziękując Bogu za 
przeżyte chwile. Ks. Prymas szczerze pogratulował wyróżnienia,, jakie
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spotkało patriarchę, a za jego pośrednictwm cały starożytny Kościół 
Konstantynopola. Podkreślił ekumeniczną doniosłość tej uroczystości i 
zakończył swą wypowiedź słowami: Gorąco życzę Waszej Świątobliwo
ści, aby Jego trud przynosił owoce Boże, dla Chrystusa i ludzkości. A ną 
zakończenie obaj hierarchowie wymienili pocałunek miłości i pokoju.

Trzeciego dnia, 20 listopada, delegacja udała się na Białostocczyz
nę, gdzie podejmował ją miejscowy ordynariusz abp Sawa. Najpierw 
powitano dostojnych gości na granicy diecezji białostocko-gdańskiej w 
Żółtkach, po czym sznur samochodów ruszył do stolicy województwa. 
Główne nabożeństwo powitalne odbyło się w katedrze białostockiej pw. 
św. Mikołaja. Uczestniczyli w nim m.in. katolicki sufragan białostocki 
bp Edward Ozorowski (współprzewodniczący Komisji Mieszanej Koś
cioła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej) i diecezjalny 
referent ds. ekumenizmu ks. prał. Zygmunt Lewicki, wojewoda Marian 
Gała i inni. Po południu patriarcha odwiedził budującą się na osiedlu 
Antoniuku cerkiew pw. św. Ducha (w przyszłości największa w Polsce) 
i poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi — pw. Mądrości 
Bożej (Hagia Sofia) — na innym osiedlu białostockim, Wygodzie. W tym 
drugim miejscu dostojny gość oświadczył m.in., iż Święty Synod przyz
nał 5 tys. dolarów na tę inwestycję. Na zakończenie tego dnia delegacja 
udała się do Supraśla, gdzie zapoznała się ze stanem odbudowy słynnej 
ławry z XVI w., zniszczonej całkowicie w 1944 r. Dziś widać już mury 
przyszłego obiektu. Podczas tych odwiedzin przełożony miejscowej 
wspólnoty mniszej o. Miron przypomniał, że to właśnie tu niemal do
kładnie 400 lat temu (w 1589 r.) przybył z pierwszą w dziejach polskie
go prawosławia jeden z poprzedników obecnego gościa — patriarcha 
Jeremiasz II Tranos (trzykrotnie zasiadający na tronie patriarszym u 
schyłku XVI w.).

W kolejnym dniu pobytu w Polsce Dimitrios I przyjął w swej rezy
dencji bp Wł. Miziołka, a towarzyszący mu metropolici rewizytowali — 
w imieniu patriarchy — zwierzchników Kościołów: Polskokatolickiego 
bp Tadeusza Majewskiego i Ewangelicko-Augsburskiego bp Janusza 
Narzyńskiego. Wieczorem zaś cała delegacja uczestniczyła w nabożeń
stwie w katedrze pw. św. Marii Magdaleny.

Główne uroczystości liturgiczne odbyły się w tejże świątyni ostat
niego dnia wizyty, 22 listopada. Świętym obrzędom przy licznym 
udziale duchowieństwa z całego kraju przewodniczyli patriarcha Dimi
trios I i metropolita Bazyli. Obecni byli także bp T. Majewski z Kościoła 
Polskokatolickiego i sufragan warszawski (rzymskokatolicki) bp Kazi
mierz Romaniuk. Podczas liturgii obaj hierarchowie prawosławni wy
głosili kazania i wymienili podarunki.

Przed opuszczeniem Warszawy patriarcha ekumeniczny wydał w 
swej rezydencji otwockiej przyjęcie, na które przybyli przedstawiciele 
życia politycznego i religijnego naszego kraju. Dostojny gość podzięko
wał wszystkim za okazaną mu gościnę i wyraził radość z odbytych spo
tkań. Z rezydencji Dimitrios I udał się na lotnisko Okęcie, skąd żegnany 
m.in. przez metropolitę Bazylego, bp T. Majewskiego, min. W. Loranca i 
prezydenta J. Bolesławskiego odleciał do Stambułu.

Tak oto dobiegło końca najważniejsze, obok spotkania Jana Pawła 
II z Polską Radą Ekumeniczną 8 czerwca 1987 (w ramach jego III pielg
rzymki do ojczyzny), wydarzenie ekumeniczne roku na ziemi polskiej.

Krzysztof Gołębiowski
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WIZYTA W WATYKANIE 
4—7 grudnia 1987

Przebieg wizyty

Była to rewizyta za odwiedziny w dn. 30 listopada 1979 r. w Fana- 
rze Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do Turcji. Jak wiadomo w 
wyniku tamtego spotkania została powołana do życia Międzynarodowa 
Komisja Mieszana do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem 
Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym.

W pierwszym dniu wizyty w Watykanie patriarcha Dimitrios I udał 
się jako pielgrzym do bazyliki św. Piotra, a następnie został przyjęty 
przez Jana Pawła II na audiencji prywatnej. Papież powitał gościa sło
wami psalmu 118: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, po 
czym wygłosił przemówienie w języku francuskim, w którym powie
dział m.in.: Ożywieni tą samą braterską miłością modlić się będziemy 
wspólnie w tych dniach o pomyślność naszych Kościołów i o to, aby 
nasz wspólny Pan udzielił im łaski doskonałej jedności w wierze i w mi
łości.

W odpowiedzi Dimitrios I powiedział m.in.: Przybyliśmy do Was 
niosąc z miłością etos wolności Chrystusowej wraz z bogatą tradycją 
naszego prawosławnego Wschodu. Z drugiej strony przybyliśmy, aby 
otrzymać to, co ma do wniesienia we wspólną sprawę zbliżenia naszych 
Kościołów i w wymianę skarbów duchowych w atmosferze miłości i 
szacunku łaciński Zachód. Z pewnością odjedziemy stąd bogatsi.

Nazajutrz patriarcha Konstantynopola odwiedził m.in. bazylikę 
św. Pawła za Murami, bazylikę św. Jana na Lateranie oraz Uniwersytet 
Laterański. Zatrzymał się także na modlitwę w Colosseum, zwiedził 
Pałac Watykański i Kaplicę Sykstyńską oraz spotkał się z osobistościa
mi Kurii Rzymskiej.

Najważniejszym akcentem trzeciego dnia wizyty były nieszpory, 
którym w bazylice Matki Bożej Większej w obecności patriarchy eku
menicznego przewodniczył papież Jan Paweł II. W wygłoszonym prze
mówieniu Dimitrios I nawiązał do symbolicznej wymowy miejsca tej 
uroczystości — bazyliki Matki Bożej Większej, którą wznieśli wierni 
starego Rzymu w stylu bizantyjskim, jaki rozwinął się w Nowym Rzy- 
mie-Konstantynopolu.

Zwracając oczy — powiedział patriarcha — na niezrównane arcy
dzieła naszego wspólnego dziedzictwa, które nas w tej chwili otaczają, 
odczuwamy tęsknotę za latami, w których sprawowaliśmy wspólnie 
wszystkie sakramenty Kościoła, będąc w pełnej jedności. Ten święty i 
pradawny kościół stanowi dla nas przypomnienie o fakcie, iż oba Rzy
my były niegdyś, i to przez całe wieki, tak nierozdzielnie połączone, że 
mają prawo i obowiązek wierzyć, iż podział zaistniały przez zawiść dia
bła nie może być stanem trwałym i niezmiennym w życiu Kościoła.

Dimitrios I przypomniał też o wspólnym dla katolików i prawosła
wnych dziedzictwie teologicznym i dogmatycznym rozwiniętym wokół 
osoby Matki Boskiej i zaproponował, by tematyka mariologiczna zajęła 
centralne miejsce w dialogu teologicznym katolicko-prawosławnym.

W swoim przemówieniu Jan Paweł II podkreślił m.in., że jeśli wieki 
rozbieżności, nieraz bardzo poważnych, między chrześcijanami Wscho-
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du i Zachodu, osłabiły świedectwo jednego Kościoła Chrystusowego, 
dziś ich serca pełne są skruchy i pragnienia jedności. Mamy dziś nowy 
dowód, że Bóg lituje się nad nami i wysłuchuje modlitwy tych, którzy 
stale błagają o jedność wszystkich chrześcijan w Jego Kościele. Kościo
łowi katolickiemu i Kościołowi prawosławnemu została udzielona łas
ka uznania się na nowo ża Kościoły — Siostry i zdążania ku pełnej jed
ności.

W niedzielę, 6 grudnia, wizyta patriarchy ekumenicznego w Rzy
mie osiągnęła swój moment szczytowy poprzez liturgię eucharystyczną 
sprawowaną w obecności Dimitriosa I przez Jana Pawła II.

W swoim przemówieniu patriarcha ekumeniczny, zwracając się do 
papieża, powiedział m.in.: Powierzamy, święty bracie, wspólną sprawę 
jedności w Chrystusie naszych Kościołów łasce Pana, świętemu wsta
wiennictwu Bożej Rodzicielki oraz błaganiom wybranych Chrystusa, 
przyjętych przez Boga. Umacniamy więzi naszej miłości, pobudzamy 
płonące w sercach naszych trzód pragnienie pojednania i jedności. Pro
stujemy ścieżki prowadzące nasze Kościoły na wspólnej drodze i ku je
dności, usuwamy z życia naszych Kościołów przeszkody, które utrud
niają nasze spotkanie i nasze zejście się w Chrystusie. Oby Pan pozwolił 
swemu Kościołowi zobaczyć swój dzień, dzień pojednania, pokoju, bra
terstwa i jedności.

Papież natomiast w swojej homilii omówił pokrótce najważniejsze 
etapy wspólnią przebytej drogi w poszukiwaniu jedności, przypomina
jąc ze czcią postać patriarchy Athenagorasa I. Odwołując się do pierw
szych wieków chrześcijaństwa, gdy uznawany był prymat Stolicy Rzy
mskiej nie tylko honorowy, ale także rzeczywisty i jej odpowiedzialność 
za przewodniczenie w miłości, jak się wyraził św. Ignacy Antiocheński, 
oraz za podtrzymywanie komunii pomiędzy wszystkimi Kościołami, 
papież powiedział: Jestem świadomy, że z bardzo odmiennych racji 
oraz wbrew woli jednych i drugich, to, co powinno było być służbą, mo
gło ukazywać się w nader różnym świetle. Ale, jak wiecie, to ze względu 
na pragnienie posłuszeństwa woli Chrystusa uznaję, że jestem powoła
ny jako Biskup Rzymu wypełnić tego typu posługę. Oby Duch Święty 
udzielił nam swojego światła i oświecił wszystkich pasterzy oraz teolo
gów naszych Kościołów byśmy mogli szukać, oczywiście razem, form, w 
jakich ta posługa stałaby się realizacją służby miłości uznanej przez je
dnych i drugich.

Warto podkreślić braterski i partnerski charakter uczestnictwa 
obu hierarchów w tej uroczystości; razem siedzieli przy konfesji św. 
Piotra podczas liturgii Słowa, razem udzielali swego błogosławieństwa 
wiernym księgą Pisma Świętego, razem odmówili Nicejsko-Konstanty- 
nopolitańskie Wyznanie Wiary w języku greckim.

Po liturgii Jan Paweł II i Dimitrios I udali się na balkon bazyliki 
watykańskiej, skąd wobec 20-tysięcznej rzeszy wiernych wygłosili 
przemówienia. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że z tego miejsca 
zarezerwowanego dla papieża, przemawiał inny dostojnik i to spoza 
Kościoła katolickiego.

Po modlitwie „Anioł Pański” papież Jan Paweł II i patriarcha eku
meniczny Dimitrios I udzielili zgromadzonym swego błogosławieństwa 
i wymienili między sobą pocałunek pokoju, co wywołało ogromną ra
dość i entuzjazm zgromadzonych na Placu św. Piotra pielgrzymów.

W ostatnim dniu pobytu delegacji patriarchatu konstantynopolitań
skiego w Rzymie została podpisana przez Jana Pawła II i Dimitriosa I
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wspólna deklaracja. Podobny dokument obaj mężowie, którzy przewo
dniczą swoim Kościołom w dialogu miłości, podpisali w dn. 30 listopa
da 1979 r. w Fanarze, kiedy to papież odbywał swoją pielgrzymkę do 
Turcji. Porównując oba teksty można zauważyć, że poprzednia dekla
racja miała ogólniejszy charakter i była znacznie krótsza od obecnej. 
Charakterystyczne, że we wspomnianych dokumentach najwyżsi 
przedstawiciele siostrzanych Kościołów wyrażają zdecydowaną wolę 
czynienia wszystkiego co w ich mocy dla przywrócenia pełnej wspólno
ty między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym, 
mając przede wszystkim na uwadze, sprawę wspólnego sprawowania 
Eucharystii. Poniżej drukujemy pełny tekst deklaracji z 7 grudnia 1987 r.

Antoni Grześkowiak

WSPÓLNA DEKLARACJA PODPISANA PRZEZ JANA PAWŁA DI DIMITRIOSA I 
7 grudnia 1987 roku w Watykanie

My, Jan Paweł II i patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, składamy 
dzięki Bogu za to, iż pozwolił nam spotkać się, byśmy modlili się wspó
lnie i z wiernymi Kościoła rzymskiego, godnego czci ze względu na pa
mięć wielkich Apostołów, Piotra i Pawła, oraz byśmy rozmawiali o ży
ciu Kościoła Chrystusowego i jego posłannictwie w świecie. Nasze spot
kanie jest znakiem braterstwa istniejącego między Kościołem katolic
kim a Kościołem prawosławnym. Braterstwo to uwidoczniło się przy 
wielu okazjach i w różnych formach. Nie przestaje też ono nadal wzra
stać i przynosić owoców ku chwale Boga. Odczuwamy też na nowo, iż 
dobrze być razem jako bracia. Składając dzięki Ojcu Światłości, od 
którego pochodzi wszelki doskonały dar, prosimy i zachęcamy wszyst
kich wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego, by 
wstawili się wraz z nami u Boga, aby On dopełnił dzieła, jakie wśród 
nas rozpoczął. Czyniąc naszymi słowa św. Pawła, zachęcamy: Dopełnij
cie mojej radości żyjąc w pełnej zgodzie. Niech serca wszystkich usta
wicznie przygotowują się na przyjęcie jedności jako daru, który Pan 
przekazuje swojemu Kościołowi.

Wyrażamy naszą radość i zadowolenie z pierwszych wyników i po
zytywnego przebiegu teologicznego dialogu, zapowiedzianego podczas 
naszego spotkania w Fanarze 30 listopada 1979 r. Dokumenty przyjęte 
przez Komisję Mieszaną stanowią ważny punkt odniesienia do dalszego 
dialogu. Istotnie, starają się one wyrazić to, co Kościół katolicki i Koś
ciół prawosławny mogą już razem wyznawać jako wspólną wiarę, doty
czącą tajemnicy Kościoła i związku między wiarą a sakramentami. Oba 
nasze Kościoły, otrzymując i sprawując te same sakramenty, pojmują 
lepiej, iż gdy zapewniona jest jedność w wierze, wtedy pewna różnorod
ność dotycząca często spraw drugorzędnych i przeznaczonych na uży
tek własny nie stanowi przeszkody dla tej jedności, lecz ubogaca życie 
Kościoła i poznanie, wciąż niedoskonałe, objawionej tajemnicy. Za te 
pierwsze wyniki wspólnie podjętego wysiłku w posłuszeństwie wiary 
dla przywrócenia pełnej jedności między Kościołem katolickim a Koś
ciołem prawosławnym dziękujemy członkom Komisji Mieszanej do 
spraw Dialogu Teologicznego i zachęcamy ich do dalszej pracy, aby
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wierni byli informowani o przebiegu tej pracy i mogli w ten sposób 
dziękować Bogu, łącząc się z modlitwą Pana, aby wszyscy byli jedno, 
oraz czuwać w modlitwie wstawienniczej i wspólnie wzrastać w wierze 
i nadziei. Wyrażamy także życzenie, aby postępy dialogu pomogły kato
likom i prawosławnym w lepszym wzajemnym poznaniu się.

Prosimy Ducha Świętego, który w dniu Zielonych Świąt ukazał je
dność w różnorodności języków, by doprowadził nas do całej prawdy i 
sprawił, aby znalezione zostały rozwiązania trudności, które jeszcze 
stoją na przeszkodzie do pełnej jedności, jaka się przejawi we wspól
nym sprawowaniu Eucharystii.

Nasze spotkanie odbywa się w roku, w którym mija tysiąc dwuset
na rocznica II Soboru Nicejskiego. Przygotowywany on był wspólnie, 
długo i starannie, przez Kościół rzymski i Kościół w Konstantynopolu 
oraz przyczynił się do triumfu ortodoksyjnej wiary. Kościoły Wschodu i 
Zachodu na przestrzeni wieków wspólnie odbywały sobory ekumenicz
ne, które głosiły wiarę i broniły wiary przekazanej świętym raz na za
wsze.

Wezwani do jednej nadziei, oczekujemy na dzień, którego chce Bóg, 
gdy będzie sprawowana jedność odnaleziona w wierze i gdy będzie 
przywrócona pełna jedność we wspólnym sprawowaniu Eucharystii 
Pana. Ponawiamy wobec Boga nasze wspólne zaangażowanie popiera
ne miłością, idąc za przykładem Chrystusa, karmiącego swój Kościół i 
otaczającego go troskliwą miłością. W tym duchu odrzucamy wszelką 
formę prozelityzmu, wszelką postawę, która byłaby lub mogłaby być 
przyjęta jako brak poszanowania. Ta twórcza miłość prowadzi nas do 
współpracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju, zarówno na płaszczyźnie 
światowej, jak i regionalnej i lokalnej. Skłania nas ona do nieograni- 
czania tej współpracy, lecz rozszerzania jej poza krąg chrześcijan na 
tych wszystkich, którzy w innych religiach szukają Boga, Jego sprawie
dliwości i pokoju. Miłość ta czyni nas gotowymi do zgodnej współpracy 
dla dobra ludzkości ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Istotnie bowiem 
posłannictwo Kościoła w stosunku do świata odkupionego przez Chry
stusa łączy się z obroną godności człowieka wszędzie, gdzie godność ta 
jest bezpośrednio, lub pośrednio na różny sposób kwestionowana, m.in. 
poprzez nędzę utrudniającą prowadzenie życia godnego, poprzez wszy
stko to, co krępuje życie małżeństw i rodzin, będących podstawą każde
go społeczeństwa, poprzez ograniczanie wolności osób i wspólnot w ży
ciu wiarą i wyznawaniu jej oraz w rozwijaniu się zgodnie z własną kul
turą, poprzez handel istotami ludzkimi, zwłaszcza młodymi, używanie 
ich, by zaspokoić namiętności innych, czy też czyniąc je niewolnikami 
narkotyków, poprzez poszukiwanie przyjemności, wyzbywając się 
wszelkiego porządku moralnego, poprzez strach z powodu istnienia 
środków totalnego zniszczenia całokształtu stworzenia, poprzez ideolo
gie rasistowskie zaprzeczające podstawowej równości wszystkich wo
bec Boga. Ideologie niedopuszczalne przede wszystkim przez chrześci
jan, którzy powinni objawiać światu oblicze Chrystusa Zbawiciela i w 
ten sposób pomagać w przezwyciężaniu kontrastów, napięć trwogi, 
gdyż wierzą oni, że Bóg tak umiłował świat, że dał Swojego Syna, aby 
wszyscy przez Niego byli zbawieni i stali się w Nim jednym Ciałem, w 
którym jedni są członkami drugich.

W tym momencie, pełnym radości, gdy doświadczamy głębokiej jednoś
ci duchowej, jaką pragniemy podzielić się ze wszystkimi pasterzami i wier
nymi zarówno Wschodu jak i Zachodu, wznosimy nasze serca ku
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Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi. To od Niego całe Ciało bierze 
harmonię i zwartość, dzięki wszystkim spojeniom, które mu służą zgod
nie z właściwymi im funkcjami. W taki więc sposób Ciało realizuje swój 
własny wzrost. W taki sposób buduje się ono w miłości. Niech będzie 
chwała Bogu, przez Chrystusa w Duchu Świętym.

ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW W GENEWIE 
10—14 grudnia 1987

Przebieg wizyty

Patriarcha Dimitrios I nazwał swoją wizytę w siedzibie Światowej 
Rady Kościołów w Genewie punktem kulminacyjnym swej pielgrzymki. 
Jego poprzednik, patriarcha Atenagoras I, był tutaj w 1967 r.

Po nabożeństwie w kaplicy Centrum Ekumenicznego, patriarcha 
Dimitrios I i sekretarz generalny ŚRK dr Emilio Castro wymienili po
zdrowienia (fragmenty ich wystąpień publikujemy osobno). Patriarcha 
był też oficjalnie podejmowany przez lokalne władze cywilne i religij
ne. Dimitrios I uczestniczył ponadto w spotkaniu roboczym z członka
mi sztabu ŚRK. Poza tym spotkał się z najwyższymi przedstawicielami 
Światowej Federacji Luterańskiej, Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych i Konferencji Kościołów Europejskich, które to organiza
cje — podobnie jak ŚRK — mają swoją siedzibę w Centrum Ekumenicz
nym. W niedzielę, 13 grudnia, Dimitrios I przewodniczył nabożeństwu 
liturgicznemu odprawionemu w Centrum Prawosławnym w Chambesy 
k. Genewy.

Z wystąpień Dimitriosa I na podkreślenie zasługuje jego stwierdze
nie, że Światowa Rada Kościołów jest domem w służbie Kościołów i na
szym własnym domem. Obecność prawosławnych w ŚRK stała się z bie
giem czasu „zjawiskiem normalnym”. Ruch ekumeniczny ukazał, że 
chrześcijanie także be" upragnionej pełnej jedności Kościoła” mogą 
współpracować pod jećBfym dachem i podejmować działania dla dobra 
ludzkości. Dwa najważniejsze tematy, którymi winna się teraz zająć 
Rada, to zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania 
stworzenia oraz dawanie świadectwa przez Kościoły chrześcijańskie we 
współczesnym świecie. Kościoły prawosławne są przygotowane do pro
wadzenia walki w obronie braterstwa i miłości między łudźmi oraz na 
rzecz usunięcia rasizmu i innych form dyskryminacji. Chcąc osiągnąć 
ten cel trzeba w „najbliższej przyszłości” stworzyć takie warunki, aby 
głos Kościołów prawosławnych był lepiej słyszany w ruchu ekumenicz
nym. Kościoły prawosławne reprezentują jedną trzecią wszystkich 
chrześcijan zrzeszonych w Kościołach członkowskich ŚRK, lecz w szta
bie i gremiach kierowniczych Rady są reprezentowani tylko w 20 pro
centach. Patriarcha dał do zrozumienia, iż oczekuje rychłej zmiany tej 
dyskryminującej prawosławnych sytuacji. Patriarcha zaapelował do 
Watykanu o przystąpienie Kościoła Rzymskokatolickiego do Światowej 
Rady Kościołów.

Sekretarz generalny ŚRK, dr Emilio Castro, nazwał obecność pra
wosławia w ŚRK jedynym w swoim rodzaju przywilejem. Wyraził za
dowolenie, że Kościoły prawosławne współpracują intensywnie w przy
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gotowaniu Światowego Zgromadzenia na rzecz Sprawiedliwości, Poko
ju i Zachowania Stworzenia, które odbędzie się w 1990 r. Temat ten 
znajduje się na pierwszym miejscu w programach kościelnych, gdyż do
tyczy podstawowych warunków przetrwania ludzkości. Dr Castro pod
kreślił, że bez prawosławia nie mógłby istnieć Kościół powszechny. 
Prawosławie wnosi do Światowej Rady Kościołów głębokie przywiąza
nie do jedności wiary Kościoła pierwszego tysiąclecia. Tradycję dogma
tyczną i liturgiczną prawosławia nazwał sekretarz generalny ŚRK naj
starszą i najbardziej autentyczną formą tradycji apostolskiej.

Podczas konferencji prasowej, zwołanej na zakończenie wizyty pa
triarchy Dimitriosa I w Genewie, dr E. Castro oświadczył, że z inspira
cji prawosławnych głównym elementem tematu najbliższego Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Canberze (Australia 
1991) będzie Duch Święty.

Podczas spotkania z przedstawicielami Światowej Federacji Lute- 
rańskiej patriarcha Dimitrios I powiedział m.in.: Cieszymy się bardzo z 
możliwości przekazania Wam, a za Waszym pośrednictwem wszystkim  
luteranom na świecie, naszych uczuć przyjaźni i łączności z Wami. 
Mamy też nadzieję, nawet jesteśmy tego pewni, że nasz dialog, który to
czy się nadal, przyniesie owoce oraz sprzyjać będzie zbliżeniu obu na
szych wyznań aż do ostatecznego zjednoczenia w jednym Chrystusie.

Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, dr Gunnar 
Staalsett, stwierdził w słowie powitalnym: Witamy Waszą Świątobli
wość jako zwierzchnika rodziny Kościołów, którą mogliśmy poznać le
piej dzięki rozmowom dwustronnym toczącym się od blisko dziesięciu 
lat. Rozmowy te przyniosły już pierwsze rezultaty, o czym świadczą 
wspólne deklaracje na temat „Objawienia Bożego” (1985) i „Pisma i 
Tradycji” (1987). Podczas tych rozmów nawiązujemy na nowo kontak
ty, które nasi reformacyjni przodkowie przed ponad czterema wiekami 
utrzymywali z poprzednikami Waszej Świątobliwości. Nasze rozmowy, 
inspirowane przez Ducha Świętego, ukazały nam, jak wiele mamy 
wspólnego i dały nam przedsmak dnia, w którym osiągniemy pełną 
wspólnotę dzięki działaniu tego Ducha. Kończąc dr Staalsett stwier
dził: W wizycie, jaką Wasza Świątobliwość złożył zwierzchnikowi Koś
cioła Rzymskokatolickiego widzimy nadzieję na pojednanie między 
chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim. W obecnej wizycie w Świa
towej Radzie Kościołów widzimy znak wspólnych wysiłków chrześci
jan, w których także nam wolno uczestniczyć (...) Mamy nadzieję, że w 
niezbyt odległej przyszłości będziemy mogli odpowiedzieć na tę wizytę 
rewizytą, przyczyniając się przez to do dalszego umocnienia istnieją
cych między nami więzi. Staalsett przekazał patriarsze Dimitriosowi I 
unowocześnioną wersję przekładu Nowego Testamentu dokonaną przez 
Marcina Lutra oraz luterański śpiewnik „Laudamus”.

Karol Karski

SŁOWO POWITANIA SEKRETARZA GENERALNEGO ŚRK

... Szczególnym przywilejem dla Światowej Rady Kościołów jest 
posiadanie wśród swoich członków wszystkich Kościołów prawosław
nych. Stało się to możliwe ze względu na determinację — rzec można 
determinację historyczną — Patriarchatu Ekumenicznego, który już w
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1920 roku wzywał Kościoły do założenia koinonii wszystkich chrześci
jan oddanych służbie całej ludzkości oraz nie znającemu granic pokojo
wi.

W 1948 r. (...) Patriarchat Ekumeniczny znalazł się wśród założy
cieli Światowej Rady Kościołów. Od tego czasu Wasz Święty Kościół 
spełnia obowiązki wzorowego duszpasterstwa ekumenicznego, przycią
gając inne Kościoły do ruchu na rzecz jedności, jedności opartej na wie
rze, że Kościół Chrystusowy jest niepowtarzalną i niepodzielną jednoś
cią i że Chrystus jest Panem wszystkich.

Obecność prawosławia w tym ruchu jest równocześnie rzeczywista 
i symboliczna. Wasz przykład nauczył nas, iż jesteśmy niedoskonali w 
naszej uniwersalności, gdy żyjemy w izolacji. Nasza katolickość ulega 
pomniejszeniu i staje się niedoskonała, gdy pozostajemy zamknięci w 
murach życia indywidualnego lub konfesyjnego. Podział i alienacja 
przeszkadzają nam w przeżywaniu pełnej tajemnicy katolickości.

Ruch ekumeniczny nauczył nas również, że wszystkie Kościoły po
noszą odpowiedzialność za historię podziału i schizmy. Świadomi tego, 
musimy znieść bariery, które uniemożliwiają zamanifestowanie po
wszechności Kościoła; musimy też szukać sposobów umożliwiających 
składanie wspólnego świadectwa i sprawowanie wspólnej służby. Po
nieważ modlimy się za pokój powszechny, za pomyślność Świętych Ko
ściołów Bożych oraz aby wszyscy byli jedno, sami musimy stale być jed
nością...

Inny fakt, który chciałbym podkreślić, to ważna rola prawosławia 
w życiu Światowej Rady Kościołów oraz we wszystkich dążeniach i 
dialogach ekumenicznych. Jedną z wielu rzeczy jakich nauczył się ruch 
ekumeniczny jest ta, że nie może być Kościoła powszechnego bez pra
wosławia. Ruch ekumeniczny okazywał w miarę swego rozwoju wzra
stające zainteresowanie tradycją Kościołów prawosławnych, ich eklez
jologią i duchowością, ukształtowaną podczas długiej i skomplikowa
nej historii. Nie jest to jednak tylko zainteresowanie o wymiarze histo
rycznym i wyznaniowym. Obecność prawosławia w poszukiwaniach 
widzialnej jedności wszystkich chrześcijan już sama w sobie jest pełna 
ekumenicznego znaczenia. Prawosławie cechuje głębokie przywiązanie 
do jedności wiary Kościoła pierwszego tysiąclecia i liturgicznego wy
miaru życia chrześcijańskiego; daje ono wizję spoistego organicznego 
ekumenizmu oraz poczucie, iż to sam Duch Boga kieruje i prowadzi nas 
do Królestwa Bożego. Doktrynalna i liturgiczna tradycja prawosławia 
jest najstarszą i najbardziej autentyczną formą tradycji apostolskiej i 
ekumenicznej. Prawosławie jest światem wielkich bogactw...

Tłum.: Barbara Maciejkowicz

WYPOWIEDŹ PATRIARCHY

... P a triarchat Ekumeniczny był pełen entuzjazm u dla idei ekum e
nicznej od m om entu jej powstania. Zawsze uważał ją — jak i wszelkie 
podejmowane w jej imię przedsięwzięcia — za najlepszy początek i naj
pożyteczniejszy środek służący zbliżeniu, koegzystencji, współpracy i 
wspólnemu rozwojowi Kościołów, środek dla uzyskania wspólnego po
stępu na drodze do ostatecznej, widzialnej jedności chrześcijańskiej...

Światową Radę Kościołów powołano do życia 40 lat temu jako „ko-
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inonię Kościołów”, zgodnie z pierwotną wizją Patriarchatu Ekumeni
cznego z 1920 r. Od tego czasu, aż po dziś dzień, pełni ona służbę wobec 
wszystkich Kościołów i wyznań, które wyznają, że Jezus Chrystus jest 
Bogiem i Zbawicielem, i które reagują na wezwanie do manifestowania 
widzialnej jedności w świecie, ku chwale Boga w Trójcy Jedynego...

Możemy bez zastrzeżeń powiedzieć, że Światowa Rada Kościołów 
cieszy się należnym uznaniem i naszym głębokim szacunkiem. Toteż 
konsekwentnie dajemy wyraz przekonaniu (...) że obecność prawosław
nych w Radzie winna uchodzić za zjawisko normalne, pod wieloma 
względami niezbędne i potrzebne.

Eklezjologiczna samoświadomość Kościoła Prawosławnego ozna
cza, że upragnioną jedność Kościołów widzi on jako dar w Chrystusie, 
dar, który jest rzeczywiście obecny w prawosławiu żyjącym rzeczywi
stością jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. My 
nie mamy wątpliwości, że jest to właściwy model dla poszukiwania jed
ności. Wiemy, że w Radzie podejmowano od samego początku szczere 
próby zmierzające do zwrócenia uwagi na tę kwestię. Wiemy również, 
że Pan, Panie Sekretarzu Generalny (...) niejednokrotnie podejmował 
działania na rzecz zwiększenia obecności prawosławia w Radzie. Je
steśmy wdzięczni Panu za taką postawę i wyrażamy nasze z tego powo
du zadowolenie. Jednocześnie mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości 
wskutek Pańskich wysiłków i odpowiednich decyzji wielu kompeten- 
tych gremiów ta obecność prawosławia stanie się jeszcze bardziej wido
czna w życiu Rady. Lepsza reprezentacja prawosławnych wśród perso
nelu Rady umożliwi im wnoszenie większego wkładu do pracy teologi
cznej i życia duchowego tej organizacji...

Patriarchat Ekumeniczny (...) śledzi z wielkim zainteresowaniem 
inicjatywy podejmowane (...) przez Radę. Jej programy studyjne, teolo
giczne i inne, jej rozmaite działania w wielu dziedzinach wspólnego 
świadectwa chrześcijańskiego oraz sprawowana przez nią służba są do
prawdy elementami nader pozytywnymi.

Te, jak i inne fakty pozwalają żywić nadzieję, że mimo braku pełnej 
jedności Kościołów w dziedzinie eklezjologicznej i teologicznej, istnieje 
możliwość wspólnego służenia współczesnemu człowiekowi w rozwią
zywaniu najbardziej pilnych i naglących problemów jego życia. Już 
sam ten fakt jest w naszym odczuciu ważnym zwycięstwem ekumeniz
mu, któremu jako Kościół udzielamy poparcia...

Cieszymy się, że Kościoły członkowskie Rady współżyją pod jed
nym dachem, poszukując dróg do jedności, którą obiecał nam Chrystus 
Pan (...) Cieszymy się również dlatego, że jako prawosławni znajdujemy 
pod tym dachem możliwość dawania świadectwa wierze i nauce, którą 
otrzymaliśmy — świadectwa, które traktujemy jako nasz skromny 
wkład w realizację woli Chrystusa Pana.

Tłum.: Barbara Maciejkowicz
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KONSULTACJA ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW DLA KOŚCIOŁÓW 
CZŁONKOWSKICH Z EUROPEJSKICH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH 

POŚWIĘCONA SPRAWOM EWANGELIZACJI 
Wykno k. Nidzicy, 30 sierpnia — 6 września 1987

CO MAMY NA MYŚLI, UŻYWAJĄC POJĘĆ 
„MISJA” I „EWANGELIZACJA”?

Propozycje porozumienia

1. W XIX w. wprowadzano zwykle między misją z jednej strony a 
ewangelizacją z drugiej takie rozróżnienie, że każde z tych pojęć okre
ślało zadania Kościoła wobec innej grupy ludzi: misje odnosiły się do 
ludzi, którzy jeszcze nie znali Chrystusa, jeszcze w Niego nie wierzyli. 
Dlatego misje były skierowane przede wszystkim na Afrykę i Azję. 
Ewangelizacja natomiast odnosiła się do ludzi w Europie, którzy wpra
wdzie znali Chrystusa, ale w Niego nie wierzyli albo już nie wierzyli.

To rozróżnienie jest dziś przestarzałe. W naszych krajach w Euro
pie żyje wielu ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, wielu ludzi nie 
ochrzczonych. Pojęć misja i ewangelizacja używa się dziś w dużej mie
rze zamiennie. Niektóre Kościoły azjatyckie, głosząc Ewangelię nie
chrześcijańską, wolą posługiwać się określeniem ewangelizacja, pod
czas gdy Kościoły europejskie dla takiej samej działalności we własnym 
kraju coraz częściej używają pojęcia misja.

2. Pojęcia misji i ewangelizacji uzupełniają się wzajemnie. Dopiero 
użycie obu pojęć uwidacznia, o co chodzi. Misja oznacza posłanie: my, 
chrześcijanie, jesteśmy posłani, Kościół jest posłany, ma zadanie do wy
konania, nie może więc pełen zadowolenia odwrócić się od świata. 
Ewangelizacja oznacza głoszenie Ewangelii. Pojęcie to przypomina za
tem o treści posłania, o głoszeniu wszystkim ludziom Ewangelii, rados
nej nowiny o miłości Boga w Jezusie Chrystusie.

Jeśli będziemy zawsze pamiętać o tym, że oba te pojęcia wzajemnie 
się uzupełniają, to powinno to nam umożliwić tolerowanie faktu, że w 
czasie konsultacji ktoś będzie określał jakąś działalność jako misyjną, 
podczas gdy ktoś inny tę samą działalność nazwie ewangelizacją.

3. Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie, iż misja i ewangelizacja 
oznaczają uczestnictwo w działaniu Boga na świecie: Bóg sam — a nie
Kościół — jest i będzie posyłającym. Jego obietnica dla świata określa 
treść i cel naszego uczestnictwa w Jego misji: Biblijna obietnica nowej 
ziemi i nowego nieba, gdzie panować będzie pokój i sprawiedliwość, do
daje otuchy naszemu chrześcijańskiemu działaniu w historii (ME, 
wprowadzenie) . 1

4. Ewangelię powinno się głosić wszystkim ludziom, tzn. każdemu 
poszczególnemu człowiekowi. Każdy człowiek jest jedyny i niepowta

1 Deklaracja Ekumeniczna ŚRK „Misja i ewangelizacja” z 1982 r. Zamieściliśmy ją w 
„SiDE” 1988 nr 1.
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rzalny, i jako taki jest wezwany, by przez osobistą decyzję uznał i przy
jął wyzwalające panowanie Chrystusa. Bóg zwraca się w szczególny 
sposób do każdego ze swoich dzieci. (ME, 10). Oznacza to, że musimy li
czyć się z różnorodnością wielu jednostek i różnorodnością ich sytuacji 
życiowej. Musimy zadać sobie pytanie, czy znamy ludzi, z którymi mie
szkamy w tym samym miejscu lub z którymi pracujemy w jednym za
kładzie? Do jakich warstw społecznych należą mieszkańcy naszego 
miejsca zamieszkania? Co ich interesuje? Chociaż Ewangelia odnosi się 
do wszystkich ludzi, a tym samym do wszystkich grup społecznych, 
Chrystus sam zwracał się przede wszystkim do określonych warstw 
społecznych — do pomiatanych i pogardzanych. Kim są oni dziś w na
szym społeczeństwie?

Podczas gdy zamiar Boży jest powszechny, działanie Jego jest za
wsze partykularne. Tym, czego się dzisiaj na nowo uczymy, jest uświa
damianie sobie, że Bóg działa przez sponiewieranych, prześladowanych 
i ubogich tej ziemi (ME, 35).

5. Ewangelia ma określać i zmieniać całe życie ludzi. Nie możemy 
ograniczać naszego świadectwa do prywatnego obszaru życia. Panowa
nie Chrystusa musi docierać we w szystkie dziedziny życia (...) Dobra 
Nowina o Królestwie jest wyzwaniem zwróconym do struktur wspólno
ty, również wołaniem o pokutę, adresowanym do jednostek (ME, 14). 
Warunkiem głoszenia Ewangelii w odniesieniu do wszystkich aspektów 
życia jest znajomość różnych dziedzin życia całego społeczeństwa. Do
kładnie właśnie w tym punkcie Kościół dostrzega wartość i znaczenie 
służby poszczególnych ludzi dla Kościoła. Poznając bowiem i dzieląc z 
ludźmi ich bóle i oczekiwania, Kościół uczy się lepiej rozumieć świat i 
solidaryzować się z 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 człowie
kowi (ME, 6).

6 . Kościoły posiadają wolność wyboru takiego sposobu postępowa
nia, który je uzdalnia do najwłaściwszego głoszenia Ewangelii różnym 
ludziom w ich przeróżnych sytuacjach życiowych. Te jednak możliwoś
ci wyboru nigdy nie są neutralne. Zależnie od obranej m etody Ewange
lia staje się  bądź to przejrzysta i  jasna, bądź też ją się zdradza. W każ
dym rodzaju przekazywania Ewangelii potęga musi być podporządko
wana miłości (ME, 28).

W miłości Chrystusa zawiera się również Jego szacunek dla wszyst
kich jako ludzi stworzonych przez Boga i obdarzonych wolnością, która 
uzdalnia do dania odpowiedzi (ME, 32).

7. Uważamy być może za oczywiste, że wszyscy, którzy przyjmują 
zaproszenie Chrystusa, przyłączają się do Kościoła, do naszej społecz
ności. Przyjęcie orędzia o Królestwie Bożym oznacza wszczepienie w 
Ciało Chrystusa, Kościół, którego sprawcą i kontynuatorem jest Duch 
Święty (ME, 20). Może się jednak zdarzyć, że właśnie sposób życia na
szej wspólnoty odstręcza ludzi i nie pozwala im odnaleźć Chrystusa. 
Stąd też wołanie o nawrócenie winno rozpocząć się od pokuty tych, któ
rzy wzywają, którzy zapraszają (ME, 13).

Właściwe wezwanie, skierowane do Kościołów, nie polega na'pod
kreśleniu faktu, że świat współczesny pozostaje obojętny na ewangeli
czne orędzie, lecz istota wezwania tkwi w pytaniu, czy Kościoły w
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swym życiu i myśleniu są na tyle odnowione, by mogły się stać żywym  
świadectwem integralności Ewangelii. K ościoły ewangelizujące muszą 
same na nowo przyjąć Dobrą Nowinę i pozwolić Duchowi Świętemu od 
nowa stwarzać ich życie, i to kiedy i gdzie chce (ME, 20).

8. Częścią tej niezbędnej odnowy jest także przezwyciężenie po
działów w łonie chrześcijaństwa. Doświadczenia ekumeniczne pozwoli
ły odkryć rzeczywistość głębokiej duchowej jedności. Wspólne uznanie 
autorytetu Pisma Świętego oraz symboli starożytnego Kościoła, a także 
wzrastające zbliżenie w doktrynalnych wypowiedziach, winny Kościo
łom nie tylko umożliwić umocnienie wspólnych podstaw chrześcijańs
kiej wiary, ale również wspólne głoszenie Dobrej Nowiny Jezusa Chry
stusa przed światem. Kościoły pomagają sobie wzajemnie w każdorazo
wym dawaniu świadectwa wobec świata. Z taką samą solidarnością 
winny dzielić się swoim duchowym i materialnym dobrem, aby wyraź
nie głosić wspólną nadzieję i wspólne powołanie (ME, 23).

Ta solidarność w dzieleniu się ze sobą powinna umożliwić przez
wyciężenie grzechu prozelityzmu międzywyznaniowego (ME, 39). Jest 
być może łatwiej pozyskać dla własnej wspólnoty wyznaniowej nieza
dowolonego ze swojego Kościoła niż przekonać ateistę. Ale ta pozornie 
łatwiejsza droga rani Ciało Chrystusa.

9. Ewangelia nie zna granic geograficznych. Dlatego Kościół pono
si odpowiedzialność misyjną na całym świecie. Ta ogólnoświatowa od
powiedzialność zaczyna się od zaangażowania misyjnego we własnym 
domu. Nasze misjonarskie posłuszeństwo u siebie może dziś pośrednio 
stanowić wkład w ewangelizację w innych częściach świata: W miarę 
jak świat staje się mniejszy chrześcijanie nawet z bardzo odległych tere
nów mają okazję, by śledzić działalność misyjną w określonym miejscu 
i czerpać stąd inspirację dla siebie. Szczególne znaczenie posiada dzi
siaj wyraz solidarności międzykościelnej, przechodzącej ponad grani
cami politycznymi, jak również symboliczne akty poświęcenia ze strony 
poszczególnych członków Ciała Chrystusa, które uskrzydlają działal
ność misyjną w innych zakresach życia Kościoła (ME, 37).

10. Misja i ewangelizacja oznaczają uczestnictwo w drodze Chry
stusa. Staramy się dojść tam, dokąd zmierza idący przed nami Chry
stus. Zakłada to ryzyko i cierpienie. Ryzyko, gdyż iść z Chrystusem zna
czy poddawać się zmianom, tak jak np. stale był wprowadzany na właś
ciwą drogę Piotr (por. np. Dz 10). Cierpienie, gdyż droga Chrystusa to 
droga walki z siłami zła, walki, w której ścierają się miłość i przemoc. 
Dlatego misja i ewangelizacja są możliwe tylko wówczas, gdy wspierają 
je służba Boża, modlitwa i wspólnota: ... mądrość pochodzi ze służby 
Bożej, z mocy modlitwy i trwałej wspólnoty (...) Pan, który posyła swój 
naród po to, by przekraczać wszelkie granice, jest tym samym, który za
pewnia nas: „ Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończe
nia świata”.

Gerhard Linn

Tłum.: Joanna Kruczyńska
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UWAGI SYNTETYZUJĄCE

Przedmowa

Inicjatorką spotkania była Światowa Rada Kościołów, stroną za
praszającą — Polska Rada Ekumeniczna. 60 uczestników konsultacji 
(w tym także pracownicy sztabu w Genewie) dziękuje ŚRK i chrześcija
nom, którzy gościli ich w Polsce, nie tylko za pełną poświęcenia opiekę i 
obfite wyżywienie, lecz zwłaszcza za stworzenie pierwszej szansy takie
go spotkania i wymiany poglądów na temat praktycznych możliwości i 
form zwiastowania misyjnego w ich krajach.

Po zasadniczym uzgodnieniu podstawowych pojęć misji i ewangeli
zacji, w oparciu o Deklarację Ekumeniczną SRK z roku 1982, przystą
piono do wymiany doświadczeń. Uczestnicy złożyli przygotowane 
wcześniej raporty na temat sześciu dziedzin lub metod służby Kościoła: 
1) wspólnot zakonnych, 2) kultu religijnego, 3) ewangelizacji, 4) zwia
stowania wśród dzieci, 5) sztuki jako formy zwiastowania i 6) duszpa
sterstwa w wielkich miastach. Następnie odbyła się dyskusja w gru
pach. Uczestnicy z Kościołów ewangelickich i prawosławnych w Bułga
rii, CSRS, NRD, Jugosławii, Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w ZSRR 
razem z grupą rzymskokatolickich uczestników konsultacji z Polski 
stwierdzili, że we wszystkich tych ośmiu krajach Kościoły mają moż
ność przekazywania Ewangelii również ludziom, dla których jest ona 
czymś nowym i dotychczas nie znanym — niezależnie od faktu, że nie 
wszystkie Kościoły mają takie same możliwości. Ograniczenia, jakim 
podlega służba niektórych Kościołów, ostatecznie nie są prawdziwą 
przeszkodą w przekazywaniu Ewangelii czy w egzystencji misyjnej Ko
ściołów.

Różnice w sposobie myślenia i w teologicznym spojrzeniu na zada
nie lub istotę Kościoła występujące między uczestnikami ewangelicki
mi a prawosławnymi okazały się głębsze, niż się tego spodziewano. 
Wprawdzie wielokrotnie powtarzano: Musimy się wiele od siebie nau
czyć, ale pod koniec konsultacji pozostało sprawą otwartą, czy napraw
dę zaczęliśmy się uczyć od siebie.

Codzienna praca z Biblią oraz nabożeństwa poranne i wieczorne 
odgrywały doniosłą rolę w kształtowaniu wpółżycia uczestników kon
ferencji. Dzięki temu mogliśmy w jakimś zakresie przeżyć bogactwo 
duchowe różnych Kościołów.

Mamy nadzieję, że takie konsultacje będą możliwe także w przysz
łości. Co się tyczy naszej własnej dalszej pracy, przyszłych konsultacji 
oraz przygotowania Światowej Konferencji Misyjnej w San Antonio w 
1989 r., to chcielibyśmy przedstawić nasze poglądy na następujące 
sprawy:

1. Różne stopnie sekularyzacji
Nowy głód duchowy w naszych społeczeństwach

Po przedstawieniu sytuacji przez uczestników z różnych krajów i 
specyficznych kręgów wyznaniowych Europy Wschodniej oraz przez 
gości z innych kontynentów było jasne, że sekularyzacja istnieje dziś 
zarówno we wszystkich naszych krajach, jak i na całym świecie, na 
Wschodzie i na Zachodzie, na Północy i Południu, i że prawdopodobnie,
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jest ona nieodwracalna. Wszyscy żyjemy w warunkach sekularyzacji, 
choć różnego stopnia. Jednak w tym samym czasie w wielu miejscach 
stwierdza się istnienie nowego głodu duchowego, intensywnego pytania 
i poszukiwania wartości duchowych, a różne Kościoły próbują stać się 
odbiciem tych tęsknot, pragnąc udzielić właściwych odpowiedzi na te 
wyzwania rzucane przez współczesny świat.

Sekularyzacja to zjawisko nie tylko teoretyczne; wszędzie w dzi
siejszym świecie ma ona nader praktyczne konsekwencje. Dlatego też 
cały Kościół musi z uwagą obserwować ten realny proces i kontynuo
wać poszukiwanie skutecznych, a zarazem wiernych prawdzie środków 
prowadzenia misji i ewangelizacji teraz i w przyszłości. Musimy zna
leźć nowe drogi porozumiewania się z osobami całkowicie zeświecczo
nymi, jednocześnie zaś, uczciwie badając własne sumienie, musimy sta
le zadawać sobie pytanie, co oznacza sekularyzacja wśród nas samych 
— nas zarówno jako jednostek, jak i wspólnot chrześcijańskich.

Z pokorą wyznajemy, że my, chrześcijanie, nie potrafimy natych
miast udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i problemy, które sta
wia dziś przed nami sekularyzacja — takich prostych odpowiedzi po 
prostu nie ma. Mimo to nie ustajemy w poszukiwaniu odpowiedzi adek
watnych do współczesności, ponieważ jesteśmy w zasadniczy sposób 
przekonani, iż miłość Boża nie przestała istnieć i że wobec tego jej zba
wcze działanie skutkuje dalej w naszych czasach. Również dziś Bóg 
działa wszędzie. Bóg nie przestaje oddziaływać za pośrednictwem swo
jego Ducha Świętego, Słowa i sakramentów — także wśród nas, w Eu
ropie Wschodniej! Dlatego, dzięki Jego łasce możemy kontynuować re
alizowanie swego misyjnego mandatu w dzisiejszym zsekularyzowa- 
nym świecie. Misja jest i będzie powszechną odpowiedzialnością każde
go chrześcijanina, każdej parafii i Kościoła jako przywilej chrześcijan 
na całym tym zsekularyzowanym świecie, niezależnie od tego, jak dale
ko postąpiła sekularyzacja tam, gdzie żyją.

Również pewne nowe wyzwanie, z jakim spotykamy się w swoich 
krajach, nakazuje nam wypełniać mandat misyjny: w naszym nazbyt 
stechnicyzowanym świecie dostrzegamy, ku swojemu zdumieniu, nowe 
zjawiska, stajemy się świadkami nowego głodu wartości duchowych, 
jasnej orientacji życiowej i określonych postaw moralnych. Powinniś
my docenić ten głód czy to „poczucie pustki”, nie wolno go nam nie do
ceniać ani ignorować, jednak z drugiej strony nie powinniśmy tego gło
du przeceniać lub utożsamiać z pragnieniem przyjęcia posłania chrześ
cijańskiego. Powinniśmy poważnie traktęwać to, co podkreśla Piotr: 
Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze go
towi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej 
nadziei, która w was jest, a z łagodnością i bojaźnią... (1 P 3, 15).

2. Inflacja słów
Komunikacja niewerbalna

Powszechne jest dziś na całym świecie i w różnych kulturach do
świadczenie, które odnosi się również do naszych krajów: ludzie mają do
syć słuchania słów. Są nimi przesyceni przez środki masowego przekazu 
oraz frazesy polityczne i społeczne: dlatego mówimy o inflacji słów. Z tego 
powodu ludzie są znużeni również głoszeniem Ewangelii w słowie. Słowa 
ludzkie straciły na wartości i w hałaśliwej atmosferze i w powietrzu wy
pełnionym słowami nie można już usłyszeć słowa naszego Pana.
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Chociaż ta inflacja słów jest dziś dla nas jasna, nie przestajemy 
podkreślać wagi zbawczego Słowa Bożego, jak również znaczącego i 
budującego wspólnotę słowa człowieczego. W tym względzie musimy 
powiedzieć „nie” powszechnemu obniżaniu dziś wartości słowa; musi
my nadal przywiązywać wagę do słowa jako cennego daru naszego 
Pana. Nie traktujemy słowa jako czegoś przestarzałego. Polecenie gło
szenia misji obowiązuje i dziś: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15). Wiemy dobrze, że także i dziś wia
ra chrześcijańska wypływa ze słuchania Ewangelii — jak to podkreśla 
św. Paweł: Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? 
Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, 
gdy im nikt nie głosił? (...) Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,' 
tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10, 14 i 17).

Jednocześnie bierzemy pod uwagę nowe formy „komunikacji nie
werbalnej” dla głoszenia Słowa Bożego i doceniamy je nie jako namias
tkę słowa, lecz jako nowy środek transmisji, za pomocą którego można 
nieść ludziom Ewangelię. Mamy na myśli pantomimę, muzykę i różne 
rodzaje sztuki przedstawiającej. Myślimy tu o programach z udziałem 
malarzy, kompozytorów i pisarzy, poświęconych znaczeniu wiary 
chrześcijańskiej dla życia w naszych czasach. Każda wspólnota w każ
dym miejscu jest powołana do prowadzenia misji u siebie, potrzebna 
jest nam jednak wzajemna pomoc ze strony innych wspólnot w postaci 
wysyłania ekspertów czy specjalistów od tego rodzaju komunikacji nie
werbalnej. Wzywamy Kościoły, by zwróciły uwagę na te nowe formy 
niewerbalnej działalności misyjnej, nie zaniedbując przy tym całkowi
cie głoszenia Ewangelii w słowie. Głoszenie Ewangelii w słowie jest i 
zawsze będzie potrzebne — jak mówi św. Paweł: Na wszelki sposób roz
głasza się Chrystusa... (Flp 1,18).

3. Kościół — to ja w sutannie!

Człowiek, który nieprzygotowany przychodzi do naszych Kościo
łów, spotyka się nie tylko z dziwnym językiem, starymi pieśniami, niez
wykłymi tematami i nieznanymi gestami, lecz także z rozbieżnością 
między mówionym i śpiewanym słowem a przeżywaną rzeczywistością. 
Język powinien przecież być komentarzem do życia, a rzeczywistość, 
którą się przeżywa, powinna potwierdzać prawdziwość słów. Podczas 
naszych nabożeństw brakuje częstą aktywnej wspólnoty, która nie tyl
ko słucha, śpiewa i obchodzi święta, lecz także realizuje usłyszane sło
wa. Przeszkodą, która pozbawia słowo siły i utrudnia działanie Ducho
wi Świętemu, jest, nadal żywotny, „system jednego człowieka” (dokła
dnie w sprzeczności z 1 Kor. 14, 26). Ostatnim zadaniem tego „jednego 
człowieka” powinno być pogrzebanie tego „systemu”.

Gdzie prowadzi się chrześcijan ku dojrzałości? Gdzie szuka się cha
ryzmatów u wiernych, gdzie się je znajduje, rozwija i wykorzystuje? 
Gdzie nabożeństwa przygotowuje się i odprawia z zespołem? Gdzie no
wego przybysza otacza się atmosferą miłości i radości? Gdzie osobę 
świecką odkrywa się jako skarb Kościoła i jako najważniejszego misjo
narza, który może dotrzeć tam, dokąd nigdy nie dociera „chrześcijanin 
urzędowy”? W jaki sposób przygotowuje się go do tego, wyposaża i bło
gosławi na drogę? Jak się wykorzystuje jego doświadczenia, by prowa
dziły do pokuty i pochwały wspólnoty?

W takiej służbie, która dopomaga świeckim w uczestniczeniu w ży
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ciu Kościoła i dawaniu świadectwa przed światem, kapłan czy kazno
dzieja może znaleźć bogatszy sens swego istnienia.

4. Liturgia po liturgii

Na nabożeństwie lud Boży jest zgromadzony, zjednoczony i stano
wi sakramentalne Ciało, które jednymi ustami i jednym sercem głosi i 
chwali niepodzielną Trójcę Świętą — Ojca, Syna i Ducha Świętego — 
jako wspólnota (komunia) przez słowo i sakramenty daje jej świadect
wo i przeżywa jej obecność. Z jednej strony chrześcijanie mają już oj
czyznę w królestwie, które nadejdzie (Flp 3, 20); mocą Ducha Św. już tu 
i teraz w liturgii otrzymują przedsmak Królestwa Bożego. Z drugiej 
strony żyją na tym świecie i są konfrontowani z jego problemami; w 
konsekwencji więc, przychodząc na nabożeństwo, przynoszą ze sobą 
świat wraz z jego problemami. Podczas liturgii problemy indywidualne 
stają się problemem wspólnoty, ponieważ w modlitwie powszechnej za
noszone są przed Boga, a cała wspólnota przyjmuje je jako własne i 
prosi Boga o pomoc w uporaniu się z nimi.

Stwierdziliśmy, że istnieje niebezpieczeństwo zbyt silnego podkre
ślania instytucjonalnego charakteru Kościoła, czego skutkiem jest 
ograniczanie wydarzenia, jakim jest liturgia — ograniczanie w czasie i 
w przestrzeni: w czasie do niedzieli i innych świąt chrześcijańskich, w 
przestrzeni do budynku kościoła. Zgadzamy się jednak przecież, że li
turgia powinna być stałym elementem dnia powszedniego chrześcijan, 
zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Chrześcijanie przynoszą ze 
sobą na nabożeństwo świat i jego problemy, ale powinni też nieść ze 
sobą na świat nabożeństwo i żyć zgodnie z nim, mocą Ducha Św. (Rz 12, 
1). Chrześcijanin powinien być chrześcijaninem i żyć zgodnie z liturgią 
siedem dni w tygodniu, bo życie prawdziwie chrześcijańskie samo w so
bie jest świadectwem: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w 
niebie (Mt 5,16).

5. Chrześcijańskie wychowanie dzieci i dokształcanie dorosłych

Przy przekazywaniu Ewangelii kluczową rolę odgrywa chrześcija
ńskie wychowanie dzieci. Są one chrześcijanami — albo ateistami — 
dnia jutrzejszego.

W niektórych krajach socjalistycznych istnieją różne możliwości 
nauczania dzieci przez Kościół, jak np. nauka chrześcijańska (nauka 
religii), nabożeństwa dla dzieci (szkoły niedzielne), okresy przygotowań 
i praca z dziećmi na zasadzie dobrowolności. Nauczanie to powinno 
wspomagać i uzupełniać wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. Wielu 
dzieciom brak jednak oparcia w chrześcijańskiej rodzinie, ponieważ 
niektórzy rodzice uważają się za tolerancyjnych ateistów albo są chrze
ścijanami obojętnymi i niepewnymi.

Dlatego Kościół misyjny nie może rezygnować z dalszego kształce
nia swoich dorosłych członków. Rodzice często nie potrafią odpowie
dzieć, kiedy dzieci pytają ich o sprawy wiary. Pracujący zawodowo są 
pytani przez kolegów o Kościół, Biblię i wiarę. Wielu chrześcijan ma tu 
sporo do nadrobienia — jak można zaspokoić tę potrzebę w różnych 
Kościołach i mimo pewnych ograniczeń w różnych krajach?
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6. Wspólne świadectwo i prozelityzm

Jedność chrześcijan jest warunkiem „sine qua non” zarówno dla 
naszej wiarygodności w dzisiejszym świecie, jak i dla skuteczności na
szej misji: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich sło
wu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwie
rzył, żeś tyś Mnie posłał (J 20—21).

Z jednej strony podczas naszych konsultacji z wielkim żalem stwie
rdziliśmy, że wciąż jeszcze żyjemy w sytflacji podziału: po pierwsze, po
nieważ nie wszyscy z nas mogą uczestniczyć w tej samej eucharystii 
(Wieczerzy Pańskiej), i po drugie, ponieważ wciąż jeszcze zdarza się, że 
niektórzy chrześcijanie myślą zbytnio w kategoriach wyznaniowych, 
brak im prawdziwej chrześcijańskiej miłości, misję identyfikują z pro
zelityzmem i starają się nawrócić członków innych wspólnot na swoje 
wyznanie.

Z drugiej strony jesteśmy zgodni co do tego, że jest możliwa ekume
niczna współpraca w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Jeśli 
działamy jako misjonarze, to nie powinniśmy głosić siebie samych, lecz 
prawdę Ewangelii, która może być w pełni ujawniona i ucieleśniona w 
łonie odmiennych tradycji i można ją przeżywać w różnych kulturach, 
wyrażając ją na wiele różnych sposobów. Ekumeniczne spotkania 
chrześcijan odgrywają dużą rolę w procesie wiodącym do urzeczywist
nienia jedności Kościoła, ułatwiając wzajemne zrozumienie między ró
żnymi wspólnotami i przygotowując je do dawania wspólnego świade
ctwa chrześcijańskiego. Podczas tego tygodnia przekonaliśmy się o rea
lności tego stwierdzenia i zobaczyliśmy, że przez kontakty ze sobą róż
ne wspólnoty mogą sobie wzajemnie pomóc w swych wysiłkach misyj
nych. Jedne Kościoły mają do zaoferowania obszerne i odpowiadające 
dzisiejszym warunkom podstawy teologiczne, podczas gdy zarazem 
mają trudności z przekształceniem ich w praktyczną pracę misyjną. W 
innych Kościołach widać, że mają węższe podstawy teologiczne, ale ich 
praktyczne wysiłki misyjne wydają się być skuteczniejsze w naszym 
dzisiejszym świecie. W takiej sytuacji widzimy, że jest możliwe wzaje
mne wzbogacanie się, jeśli chodzi o nasze rozumienie i praktykę misji. 
Możemy uczyć się z doświadczeń innej wspólnoty i w ten sposób wzbo
gacać, polepszać i wypełniać swoją własną wspólnotę. Mamy nadzieję, 
że przez pokutę, przez wzajemne zainteresowanie i zrozumienie oraz 
przez współpracę ekumeniczną różne wspólnoty chrześcijańskie mogą 
skuteczniej dawać świadectwo wobec świata i z większym zapałem dą
żyć do tego, by pewnego dnia odkryć, że są braćmi i siostrami w pełnej 
wspólnocie w jednym Ciele Chrystusowym.

7. Wpływy nacjonalistyczne w Kościołach europejskich? — Kościół 
ogólnoświatowy?

Żaden Kościół, zakorzeniony w ludzie, nie jest wolny od elementów 
narodowych i kulturowych. Są one częścią jego tożsamości.

W Kościołach wschodnioeuropejskich w toku historii także istniały 
mniej lub bardziej silne wpływy nacjonalistyczne. Dowodzą tego po
wiedzenia takie, jak: „Polacy to katolicy, Rosjanie to prawosławni, a 
reformowani to Węgrzy”. Obok pozytywnego elementu utożsamiania 
się narodu ze „swoim” Kościołem i dnia powszedniego, kształtowanego
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przez życie kościelne, nacjonalizm kościelny kryje w sobie także różne 
niebezpieczeństwa: wskutek rewolucji Kościół państwowy lub narodo
wy może zostać mocno zdyskredytowany.

Grupy emigrantów lub uchodźców przynosiły do nowej ojczyzny 
swoją narodowość, swój język i swój Kościół, i starały się zrobić wszys
tko, aby te wartości zachować w następnych pokoleniach. Często nie 
było prób nawiązywania kontaktów ekumenicznych i integrowania się 
w kraju udzielającym góściny.

W epoce ekumenizmu znów dostrzega się cel stanowienia jednego, 
powszechnego, chrześcijańskiego Kościoła, stania się jednym w miłości 
i wierze, mimo wszelkich różnic. Niektórym Kościołom cel ten wydaje 
się już dość bliski, inne widzą daleką drogę, usianą trudnościami. 
Zwłaszcza Kościoły mniejszościowe, żyjące w cieniu silnych Kościołów 
narodowych czy ludowych, często czują się dyskryminowane. Skutkiem 
tego jest postawa obronna. Zamiast z otwartością zbliżać się do innych 
Kościołów, zachowuje się raczej dystans.

Międzynarodowa konferencja ekumeniczna, w której uczestniczą 
przedstawiciele kościołów z określonych krajów, ma wiele zalet. Można 
się tam o wiele więcej nauczyć o Kościołach z określonego obszaru (w 
tym wypadku socjalistycznych państw Europy) niż podczas krótkiego 
spotkania ogólnoświatowego. Uważamy jednak niniejsze konsultacje 
za dobry wstęp i przygotowanie do konferencji światowej, którą ŚRK 
planuje na maj 1989 r. na temat: Bądź wola twoja. Misje na modłę 
Chrystusową.

Käroly Hafenscher, Budapeszt (1 i 2) 
Miroslav Heryän, Praga (Przedmowa i 3) 

Gertrud Klaette, Hermhut (5 i 7) 
loan Sauca, Bukareszt/Birmingham (4 i 6)

Tłum.: Joanna Kruczyńska

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY 0  JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
18—25 STYCZNIA 1988

ŚWIĘTA SPRAWA JEDNOŚCI 
Słowo Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu

Od wielu już lat Kościoły chrześcijańskie na całym świecie obchodzą wspólnie w 
dniach 18—25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność. W obchodach tego ty
godnia uczestniczy również Kościół Rzymskokatolicki. Jako hasło przewodnie wspólnej 
modlitwy i refleksji w bieżącym roku specjalna komisja mieszana Światowej Rady Ko
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ściołów i watykańskiego Sekretariatu dla spraw Jedności Chrześcijan wybrała słowa z 
Pierwszego Listu św. Jana: „Miłość Boża usuwa lęk” (1 J 4,18). Święty Jan Apostoł pou
cza nas, że Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia. Bóg pełen miłości i prze
baczenia znajduje się w centrum wiary i nadziei chrześcijan. Ufając Bogu, chrześcijanin 
wyzwala się od obaw przed przyszłością i od lęku w obliczu różnorakich podziałów świa
ta. Miłość Boga jest największym zobowiązaniem dla Kościołów, aby wytrwale i odważ
nie trudziły się dla świętej i wielkiej sprawy zjednoczenia. Jest to dzieło, które wszyscy 
wyznawcy Chrystusa winni popierać gorliwą i szczerą modlitwą.

Ekumeniczne pokłosie III Pielgrzymki Papieskiej

W modlitwie i refleksji tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego z 
wdzięcznością wobec Boga spoglądamy na doniosłe wydarzenia o cha
rakterze ekumenicznym, jakie On pozwolił nam przeżyć w naszej Oj
czyźnie w roku minionym. Na pierwszy plan wysuwa się wśród nich III 
Pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II, podczas której w Warszawie w 
dniu 8 czerwca 1987 roku miało miejsce spotkanie ekumeniczne z 
przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w' Polskiej Radzie Ekumeni
cznej. W czasie tego spotkania Papież, mocno podkreślił, że ekumenizm  
wpisał się głęboko i na stałe w świadomość Kościoła i że działalność 
ekumeniczna należy do pastoralnych priorytetów Kościoła i w pracy tej 
nie powinno zabraknąć żadnego z chrześcijan.

Dla szerzej rozumianego ekumenizmu głęboką wymowę miało też 
spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami społeczności Żydów pols
kich w Warszawie, w ramach tejże pielgrzymki (w dniu 14 czerwca). 
Uczy ono odkrywania tego, co łączy chrześcijan i żydów; uczy wzajem
nego szacunku i życzliwości.

Dla nas katolików nauczanie Biskupa Rzymu oraz jego osobisty 
przykład zaangażowania ekumenicznego ma szczególną rangę. Stąd też 
winniśmy z największą uwagą przyjąć jego życzenie i nakaz wyrażony 
w słowach: Duch ekumenizmu winien przenikać całe życie Kościołów 
— głoszenie Słowa Bożego i katechezę (...) Winien przenikać też jeszcze 
bardziej do seminariów duchownych, do klasztorów i domów zakon
nych. Komisja Episkopatu do spraw Ekumenizmu pragnie to wołanie 
Ojca Świętego uczynić własnym i zachęcić katolików w Polsce do wy- 
trwalszej modlitwy i działania na rzecz pojednania i pełnej jedności po
dzielonych chrześcijan.

Inne doniosłe wydarzenia ekumeniczne roku 1987

Pośród doniosłych z ekumenicznego punktu widzenia wydarzeń 
roku minionego należy wspomnieć też wizytę jaką na zaproszenie Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego złożył w Polsce pra
wosławny patriarcha Konstantynopola, Jego Świątobliwość Dimitrios 
I, w dniach 18—22 listopada 1987 roku.

Jako honorowy prymas całego Prawosławia odwiedził on w minio
nym roku większość lokalnych Kościołów Prawosławnych celem pogłę
bienia wzajemnej więzi tych Kościołów oraz przyśpieszenia prac przy
gotowawczych do Soboru Ogólnoprawosławnego. W naszej Ojczyźnie 
Patriarcha Dimitrios odwiedził szereg ośrodków Kościoła Prawosław
nego i spotkał się z wiernymi. Były to dni wielkiej radości dla naszych 
prawosławnych Braci, radości podzielonej też przez Kościół Rzymsko
katolicki.
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W ramach wizyty Patriarchy Dimitriosa I w-'Polsce miały również 
miejsce ważne spotkania ekumeniczne. Patriarcha przyjął przedstawi
cieli Polskiej Rady Ekumenicznej oraz spotkał się z Księdzem Pryma
sem Kardynałem Józefem Glempem i innymi przedstawicielami Ko
ścioła Rzymskokatolickiego.

Ponadto Patriarcha Ekumeniczny Dimitrios I w dniach 4—7 grud
nia 1987 r. złożył wizytę Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Rzymie. 
Na zakończenie owej doniosłej wizyty Papież i Patriarcha podpisali 
wspólną deklarację o kontynuowaniu i pogłębianiu wzajemnych bra
terskich stosunków między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem 
Prawosławnym.

W swym ekumenicznym pielgrzymowaniu Patriarcha Dimitrios 
odwiedził też Światową Radę Kościołów w Genewie oraz prymasa Ko
ścioła Anglikańskiego, arcybiskupa Canterbury, Roberta Ruńcie. Prag
niemy prosić Pana o trwałe owoce ekumeniczne podróży Patriarchy 
oraz wszelkich jego wysiłków na rzecz jedności chrześcijan.

Innym ważnym wydarzeniem ekumenicznym była wizyta w Polsce 
nowego prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej — Biskupa Jo
hannesa Hanselmanna. Odwiedził on Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w naszym kraju. W duchu ekumenicznego braterstwa spotkał się też z 
przedstawicielami naszego Kościoła. W podobnym duchu złożyła wizy
tę w Polsce delegacja Kościoła luterańskiego z Norwegii. Była to rewi
zyta za pobyt w Norwegii Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa. 
Wspomniane wizyty były okazją do zbliżenia i pogłębienia braterstwa 
między nami. Niech Pan Kościoła pobłogosławi dalsze kroki na tej dro
dze.

Jubileusz Tysiąclecia Chrztu Rusi

Na progu roku 1988 stoimy przed innym ważnym z ekumenicznego 
punktu widzenia wydarzeniem. Jest nim jubileusz Tysiąclecia Chrztu 
Rusi Kijowskiej. W ramach obchodów tego doniosłego jubileuszu Epis
kopat Polski skieruje do wiernych specjalne Słowo pasterskie. Już dziś 
wszakże, stojąc na progu tego Roku Jubileuszowego, chcemy odpowie
dzieć na wezwanie Ojca Świętego wyrażone w encyklice „Matka Odku
piciela” i pragniemy jednoczyć się w modlitwie ze wszystkimi, którzy 
obchodzą to Tysiąclecie Chrztu. Naszą modlitwą pragniemy objąć 
wszystkich naszych wschodniosłowiańskich Pobratymców: Ukraińców, 
Rosjan i Białorusinów.

Chrystianizacja narodu wpisuje się głęboko w świadomość nastę
pujących po sobie pokoleń. Pamięć o chrzcie Rusi napełniała nowo 
ochrzczonych wdzięcznością względem Boga. Jeden z najwybitniej
szych pisarzy staroruskich, mnich i kapłan, a od 1051 roku metropolita 
Kijowa — Iłarion, pisał: Dobry Bóg zmiłował się nad wszystkimi kraja
mi i nas nie przeoczył (...) i gdy byliśmy ślepi nie znając prawdziwego 
światła, lecz błądząc w ułudzie bałwochwalstwa, do tego zaś i głusi na 
zbawczą naukę — zlitował się nad nami Bóg i oświecił światłem zrozu
mienia (...) Nie krzyżujemy Zbawiciela, lecz wznosimy ku Niemu nasze 
ręce (...) Nie taimy zmartwychwstania, lecz we wszystkich naszych do
mach wołamy: „Chrystus powstał spośród umarłych”. Nie jesteśmy nie
dowiarkami, lecz jak Piotr mówimy do Niego: Ty jesteś Chrystus Syn 
Boga żywego i z Tomaszem: Ty jesteś naszym Panem i Bogiem. Słowa 
te powtórzyć może także dzisiaj każdy wierzący, z wdzięcznością za dar
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wiary, chrztu, Eucharystii i chrześcijańskiej nadziei paschalnej, której 
ośrodkiem jest zmartwychwstanie Chrystusa.

Sławiąc Zmartwychwstanie, metropolita Iłarion, pierwszy Rusin, 
na Stolicy kijowskiej, potrafił łączyć teksty liturgii wschodniej ze sło
wami zachodniego hymnu liturgicznego „Christus vincit”. Pisał on: Je
den jest święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca. Chry
stus zwyciężył, Chrystus zatriumfował, Chrystus stał się Królem, Chry
stus okrył się chwałą. Ta postawa otwartości i umiejętności łączenia 
tradycji wschodniej z zachodnią w nową syntezę myśli i pobożności jest 
również zachętą do szukania nowych dróg w dziele zbliżenia i pojedna
nia kościołów.

Kościół katolicki w Polsce, odpowiadając na wezwanie Ojca Świę
tego, jednoczy się w serdecznej modlitwie ze wszystkimi, dla których 
jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej jest powodem do głębokiej 
zadumy i wdzięczności wobec Pana dziejów. Do modlitwy dołącza 
szczere i gorące życzenia, aby uroczystości milenijne przyczyniły się do 
budowania pomostu między Kościołami, narodami i poszczególnymi 
ludźmi oraz do tworzenia chrześcijańskiej kultury Europy i budowania 
cywilizacji miłości.

Z okazji milenium Chrztu Polski, przed ponad dwudziestu laty, 
zwracaliśmy się z wyrazami życzliwości i braterstwa do wielu narodów. 
W atmosferze kończącego się Soboru Watykańskiego II Prymas Tysiąc
lecia i pozostali biskupi polscy wyciągnęli ręce ku pojednaniu w stronę 
narodu niemieckiego. Wielki jubileusz chrztu Rusi również niesie ze 
sobą okazję do wzajemnego pojednania, zbliżenia i zrozumienia z Ko
ściołami i narodami, które partycypują w duchowej spuściźnie Rusi Ki
jowskiej.

Milenium Chrztu Rusi przypada w ramach Roku Maryjnego — 
Roku będącego swoistym adwentem, przez który winniśmy przygoto
wać się na obchody drugiego tysiąclecia Narodzin Chrystusa. Znana 
jest powszechnie głęboka cześć, jaką chrześcijanie tradycji wschodniej 
darzą świętą Bożą Rodzicielkę. Modlitewnej Opiece i Wstawiennictwu 
Bogurodzicy — Matki wszystkich ochrzczonych pragniemy przeto pole
cić obchody tysiąclecia chrztu Rusi, prosząc, by przyczyniły się one do 
pogłębienia ekumenicznej świadomości wśród chrześcijan i rozbudziły 
jeszcze silniejsze poczucie wzajemnej przynależności wszystkich, któ
rzy wychowują się w szkole Ewangelii jednego Mistrza, Jezusa Chry
stusa i przyzywają Jego świętego Imienia.

Drodzy w Panu! Do żarliwej modlitwy 9 „świętą sprawę Jedności” 
Kościołów i narodów, tak bliską sercu Ojca Świętego Jana Pawła II, za
chęcamy was wszystkich — kapłanów, zakonników, siostry zakonne, 
wszelkie wspólnoty i grupy modlitewne, wszystkich katolików świec
kich. Wierzymy, że w modlitwie tej zespolimy się z naszymi Braćmi z 
innych Kościołów przed Bogiem, którego miłość przezwycięża lęk.

Wszystkich was, którzyście zawierzyli Panu, niech Bóg obdarzy 
swoim obfitym błogosławieństwem.

Opole, dnia 1 stycznia 1988 r.

bp Alfons Nossol
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PRZEBIEG TYGODNIA MODLITWY W WARSZAWIE

Gdyby przyszło porównać przebieg tegorocznego Tygodnia Modli
twy w stolicy z obchodami w latach ubiegłych, to łacińskie określenie 
„nihil novi” oddawałoby chyba dość precyzyjnie stan rzeczy. Nie wyda
rzyło się bowiem w tym roku nic bezprecedensowego, nic co miałoby hi
storyczny wymiar i mogłoby dać jakiś nowy impuls ekumenii nad Wi
słą. W stwierdzeniu powyższym nie zawiera się jednak nawet doza kry
tyki, choć tu i ówdzie pojawiają się zarzuty, iż styczniowe modlitwy o 
jedność świadczą o impasie ekumenizmu w Polsce i są dowodem na to, 
że nie posuwamy się ani kroku naprzód.

Jak już to słusznie zauważył jeden z czołowych polskich ekumeni- 
stów, red. Jan Turnau, o rewelacje i precedensy jest coraz trudniej i nie 
możemy ich stale oczekiwać w naszych wysiłkach ku jedności. Trzeba o 
tym pamiętać, aby nie wypowiadać sądów tyle krzywdzących, co nie
prawdziwych. Bo Tydzień Modlitwy nie służy temu, aby mnożyć prece
densy — choć one są bardzo potrzebne — lecz jest każdorazowo przeży
waniem wspólnoty w wierze i w modlitwie, jest świętem oczekiwanym 
przez coraz to większe rzesze chrześcijan i dlatego stanowić będzie za
wsze ważny etap na naszej drodze do jedności.

Zdobycze Tygodnia nie są, jak ów ewangeliczny talent, zakopywane, 
marnowane, lecz stale pomnażane. Tegoroczny Tydzień Modlitwy, któ
ry upłynął pod hasłem „Miłość doskonała przezwycięża lęk” (1 J 4, 18) 
dał również na to liczne dowody. Przede wszystkim po raz kolejny nale
ży odnotować bardzo dobrą frekwencję na nabożeństwach. Powyższa 
ocena dotyczy nie tylko nabożeństw centralnych, na które przychodzi 
na ogół najwięcej wiernych, ale także modlitw odbywających się w dni 
powszednie.

W tym roku warszawski Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan, dzięki 
staraniom nieocenionej siostry Joanny Lossow, zorganizował nabożeń
stwa z udziałem duchownych innych wyznań w dwóch kolejnych miej
scowościach poza Warszawą — w Sierniewicach i w Żyrardowie. „Inic
jacja ekumeniczna” w tych miastach przyniosła sukces, o ile takiego 
określenia można użyć w odniesieniu do sprawy Bożej. W skierniewic
kim kościele garnizonowym pw. Wniebowzięcia NMP aż podczas czte
rech Mszy św. głosił homilie ks. Bogdan Tranda, proboszcz parafii 
ewangelicko- reformowanej w Warszawie i redaktor naczelny „Jedno- 
ty”. Uczestniczący w nabożeństwach katolicy mieli możność nabycia 
ostatnich numerów tego znakomitego pisma, wielokrotnie cytowanego i 
omawianego na naszych łamach. Na podobny gest zdobył się także sto
łeczny zbór baptystów umożliwiając po raz pierwszy uczestnikom na
bożeństwa ekumenicznego nabycie „Jednoty” w swoim punkcie sprze
daży wydawnictw.

W Żyrardowie natomiast, obok nabożeństwa w kościele rzymsko
katolickim pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w tym samym dniu, ale o 
innej porze, zorganizowała modlitwy ekumeniczne z inicjatywy świec
kiego kaznodziei zboru Lecha Trandy, tutejsza parafia ewangelicko-re
formowana, zapraszając do wygłoszenia kazania duchownego katolic
kiego, ks. Mateusza Matuszewskiego z kościoła garnizonowego w Skier
niewicach.

Po raz kolejny wypada też podkreślić, iż kaznodzieje nie wykorzy
stywali ambony do celów konfesyjnych czy też wydobywania na świat
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ło dzienne spraw konfliktowych jakie pojawiają się nadal, niestety, w 
stosunkach między Kościołami. Jeżeli już do tego doszło, to robiono to 
dyskretnie na agapach, w gronie osób zainteresowanych. Dobrze to 
współbrzmiałę ze słowami kaznodziejów, którzy powołując się na sło
wa z Pisma Św.: „Widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna 
(1 J 4, 14), podkreślali, iż my, jako chrześcijanie, mamy głosić Jezusa 
Chrystusa, a nie siebie albo swoją wspólnotę.

Dlatego też w wystąpieniach akcentowano przede wszystkim te 
wartości, które łączą chrześcijan i wskazywano na te zadania, które są 
dla nas wspólne. Klasycznym tego przykładem było kazanie wygłoszo
ne w dn. 27 stycznia w rzymskokatolickim kościele pw. Opatrzności 
Bożej przez duchownego prawosławnego, ks. dr Mikołaja Lenczewskie
go. Z typową dla siebie serdecznością mówił on o tym, co jest wspólne 
dla chrześcijan Wschodu i Zachodu oraz z największym szacunkiem 
wyrażał się o tym, co jest szczególnie drogie sercom katolików w Polsce. 
Taki sposób mówienia — a stwierdzam to na podstawie opinii wyraża
nych przez parafian po tym nabożeństwie — zyskał ogólną aprobatę i 
był na pewno dobrą propagandą ekumenizmu.

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż Kościołowi Rzymskokatolic
kiemu najtrudniej jest wejść w dialog, mimo najdalej idących podo
bieństw doktrynalnych, z Kościołami rodziny starokatolickiej. Dlatego 
też z satysfakcją należy odnotować wystąpienie w roli kaznodziei (po 
raz trzeci u rzymskokatolików) w kościele pw. Dzieciątka Jezus pierw
szego biskupa Kościoła Polskokatolickiego i sekretarza Polskiej Rady 
Ekumenicznej, bpa Tadeusza Majewskiego oraz udział w nabożeństwie 
i wygłoszenie homilii (po raz drugi w świątyni rzymskokatolickiej) w 
kościele pw. św. Marcina zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Ma
riawitów, bpa Stanisława M. Tymoteusza Kowalskiego.

Tydzień Modlitwy jest okresem, kiedy chrześcijaństwo objawia się 
jako modląca się razem i ucząca od siebie nawzajem wspólnota Kościo
łów. Należy do dobrej tradycji, iż Kościoły dają sobie wzajemnie dowo
dy braterstwa i pamięci.-1 tak np. w kaplicy baptystycznej w dn. 20 sty
cznia ks. Adam Piasecki, wiceprezes Rady Naczelnej Polskiego Kościo
ła Chrześcijan Baptystów, wzniósł modlitwę w intencji papieża Jana 
Pawła II, prymasa Polski oraz warszawskiego Ośrodka ds. Jedności 
Chrześcijan. Natomiast w cztery dni później, w sąsiadującej z kaplicą 
baptystyczną rzymskokatolickiej świątyni pw. św. Andrzeja Apostoła, 
podczas nabożeństwa centralnego, modlono się m.in. w intencji Polskiej 
Rady Ekumenicznej, o powrót do zdrowia jej honorowego prezesa ks. 
prof. Witolda Benedyktowicza, w intencji seniorów ruchu ekumenicz
nego w Polsce — ks. Aleksandra Kircuna i ks. Władysława Paschalisa 
oraz za zmarłych pionierów ekumenii w naszym kraju, dwóch pierw
szych prezesów PRE — ks. Zygmunta Michelisa i bpa Jana Niewiecze- 
rzała.

Kaznodzieje przypominali o ważnych wydarzeniach, jakie przeży
wać będą w tym roku wierni bratnich Kościołów chrześcijańskich. Naj
więcej mówiono o święcie Kościoła Prawosławnego w związku z tysiąc
leciem chrztu Rusi, wspomniano także o 250-leciu metodyzmu oraz set
nej rocznicy działalności w Polsce Kościoła Adwentystów Dnia Siód
mego.

O tym, że Tydzień Modlitwy daje chrześcijanom sposobność dziele
nia się i uczenia nawzajem od siebie można było przekonać się choćby 
wówczas, kiedy ten sam temat rozwijało i komentowało kilku kazno
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dziejów. Tak było w niedzielę, 24 stycznia, podczas obu nabożeństw 
centralnych, kiedy we wszystkich przemówieniach znalazł się w cen
trum problem dawania świadectwa przez chrześcijan. Ks. Konstanty 
Wiazowski, prezes Rady Naczelnej PKChB, głosząc słowo Boże w rzym
skokatolickim kościele pw. św. Andrzeja podkreślił, iż dawanie świade
ctwa Jezusowi Chrystusowi jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan, 
niezależnie od okoliczności w jakich się znajdują. Jest to misja, której 
nie można się wstydzić, konieczna tym bardziej w sytuacji, kiedy nieje
dnokrotnie nie widać nawet różnicy między wierzącymi a niewierzący
mi.

Natomiast przemawiający podczas tego samego nabożeństwa kard. 
Józef Glemp, prymas Polski, nawiązując w słowie pasterskim do swojej 
dopiero co zakończonej wizyty w Irlandii, gdzie walki i konflikty mię
dzy katolikami a protestantami mają podłoże ekonomiczno-społeczne, 
podkreślił, iż świat tak bardzo, może bardziej niż kiedykolwiek, potrze
buje dzisiaj świadectwa wiary, które potwierdza się czynem.

Tego samego dnia, podczas wieczornego nabożeństwa w kościele 
ewangelicko-reformowanym, kazanie wygłosił ks. superintendent 
Adam Kleszczyński, metodysta, który wyraził myśl, iż świadek Chry
stusa ma przede wszystkim przekazywać prawdę, a nie ją interpreto
wać. Być może, suponował ks. Kleszczyński, rozbicie chrześcijaństwa 
ma też źródło w tym, że jesteśmy raczej interpretatorami Bożej prawdy, 
a nie jej przekazicielami.

Drugi kaznodzieja przemawiający podczas tego nabożeństwa, 
przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, bp prof. Alfons 
Nossol, wskazał m.in. na trudności, jakie pojawiają się we wspólnym 
dawaniu świadectwa. Posłużył się tutaj przykładem z dialogów między
kościelnych mówiąc, iż katolicy nieraz odwołują się zbyt pochopnie do 
ustalonej tradycji rzymskiej twierdząc: Roma locuta, causa finita. Z ko
lei protestanci nieraz zbyt pośpiesznie powołują się tylko na reforma- 
cyjną zasadę „sola Scriptura”, podobnie jak prawosławni stosują 
bezwzględnie kryterium soborności.

Nie sposób nawet zasygnalizować tutaj głównych tematów poru
szanych w kazaniach, ani tym bardziej omówić najbardziej oryginalne i 
wartościowe wystąpienia. Tradycyjnie kaznodziejstwo stało podczas 
tegorocznego Tygodnia na wysokim poziomie. Słabą natomiast stroną 
dorocznego Tygodnia Modlitwy jest od lat niezbyt sumienny udział w 
nabożeństwach zwierzchników kościelnych, choć w tym roku w modli
twach o jedność w Warszawie uczestniczyło aż pięciu biskupów rzyms
kokatolickich (ks. prymas Józef Glemp i jego sufragani — bp Włady
sław Miziołek, bp Marian Duś, bp Stanisław Kędziora oraz ordynariusz 
opolski bp Alfons Nossol). Dość szczupłe i w zasadzie niezmienne jest 
grono duchownych biorących udział w obchodach Tygodnia — nowe 
twarze pojawiają się rzadko. W tym roku najgorliwszymi uczestnikami 
Tygodnia Modlitwy byli: ks. Władysław Paschalis i ks. red. Bogdan 
Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. sup. Adam Klesz
czyński z Kościoła Metody stycznego, ks. Jan Hause i s. Regina Witt, 
diakonisa z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. doc. Broni
sław Dembowski, ks. doc. Michał Czajkowski i s. Joanna Lossow FSK z 
Kościoła Rzymskokatolickiego.

Podczas agapy po nabożeństwie w kościele pw. Opatrzności Bożej 
bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, rzucił myśl zorganizowania pielgrzymki ekumenicznej
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do papieża Jana Pawła II. Już w trakcie poprzednich Tygodni padało z 
rożnych stron wiele wartościowych propozycji, jednakże większość z 
nich nie doczekała się realizacji. Byłoby na pewno z korzyścią dla eku- 
menii w Polsce, gdyby idea bpa Miziołka mogła być urzeczywistniona.

Warto na koniec wspomnieć, iż w tym roku poselstwo ewangeliczne 
o jedności dotarło, jak chyba nigdy dotąd, do tak wielu ludzi wierzą
cych. Stało się tak m.in. za sprawą listu pasterskiego bpa Alfonsa Nos- 
sbEa, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, odczyta
nego we wszystkich świątyniach katolickich na terenie całej Polski 
podczas Mszy niedzielnych w dn. 17 stycznia br. Tekst ten drukujemy 
osobno.

Sprawie jedności chrześcijan poświęcona była także homilia pry
masa Polski, kard. Józefa Glempa, wygłoszona w archikatedrze war
szawskiej w dn. 6 stycznia br. w uroczystość Objawienia Pańskiego. W 
'-swym wystąpieniu ks. Prymas wskazał m.in. na wielkie znaczenie, jakie 
ma dla całego Kościoła Chrystusowego obchodzony corocznie Tydzień 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH 
październik—grudzień 1987

Z zagranicy

— Prymas honorowy Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, arcybiskup Canterbury 
Robert Ruńcie, oraz zwierzchnik Kościoła Koptyjskiego w Egipcie patriarcha Szenuda III 
podpisali w Kairze 1 października wspólną deklarację, która stwierdza, że między angli- 
kanami i koptami istnieje zasadnicza zgodność w sprawach wiary. Po przytoczeniu Nicej- 
sko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary z 381 r. obaj przywódcy kościelni skła
dają wspólne wyznanie dotyczące ludzkiej i boskiej natury Jezusa Chrystusa. Chodzi tu o 
problem, który w V w. poróżnił narodowe Kościoły Bliskiego Wschodu (koptyjski, syryjs
ki, armęński) z Kościołem greckim i łacińskim. W wyniku prowadzonych dialogów pra
wosławni i katolicy rzymscy oświadczyli, że sprawa boskiej i ludzkiej natury Chrystusa 
nie jest już kwestią, która ich dzieli od koptów i pokrewnych im Kościołów wschodnich. 
Obecnie podobne oświadczenie złożył najwyższy przedstawiciel anglikanizmu. Wspólna 
deklaracja anglikańsko-koptyjska mówi o tym, że oba Kościoły pragną osiągnąć pełną 
wspólnotę.

— Prezydium Konferencji Kościołów Europejskich podczas posiedzenia w dniach 
2—4 października w Tampere (Finlandia) uchwaliło orędzie do Kościołów członkows
kich. Powiada ono, że nie wystarczy już tylko obserwowanie rokowań rozbrojeniowych 
prowadzonych przez oba supermocarstwa. Państwa europejskie muszą podjąć własne 
inicjatywy na rzecz zbiorowego bezpieczeństwa w Europie. Zachodzi też potrzeba ogra
niczenia międzynarodowego handlu bronią. Bogactwo państw europejskich winno w 
przyszłości zostać użyte na pomoc dla państw biednych. W ten sposób przyczynią się one 
do realizacji sprawiedliwości społecznej w świecie. Zdaniem Prezydium KKE, trzeba szu
kać nowych sposobów przyczyniających się do wzrostu zaufania między Wschodem a Za
chodem. Konferencja Kościołów Europejskich wspólnie z Radą Konferencji Episkopatów 
Europy organizuje w maju 1989 r. w Bazylei wielką konferencję poświęconą sprawom 
sprawiedliwości i pokoju.

— 1200 rocznica II Soboru w Nicei, ostatniego zgromadzenia kościelnego uznawane
go przez chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie, stała się okazją do zwołania w Stambule 
w dniach 10—18 października sympozjum naukowego z udziałem 120 naukowców z 15 
krajów. Obradom patronował patriarcha prawosławny Konstantynopola Dimitrios I. Z 
okazji jubileuszu władze tureckie pozwoliły po raz pierwszy od 500 lat patriarsze Kon
stantynopola odwiedzić Niceę znajdującą się w azjatyckiej części Turcji i odprawić tam 
krótkie nabożeństwo.

— Po siedmioletniej przerwie doszło w Wenecji w dniach 11—16 października zno
wu do spotkania między przedstawicielami watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności
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Chrześcijan a Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (szerzej na ten temat informujemy w 
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— W Kavala (Grecja) odbyło się w dniach 12—19 października końcowe posiedzenie 
Mieszanej Komisji Teologiczne] ds. Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego.

— Światowa Rada Kościołów opublikowała 20 października studium pt. „Ekumeni
czne podstawy rasizmu”. Zdaniem autorów tego studium, istotną przyczyną rasizmu jest 
ekonomiczne myślenie i gloryfikacja profitu przez dominujące w świec je systemy ekono
miczne. Zarówno w Afryce Południowej jak i w USA, niektórych krajach Ameryki Połud
niowej i Azji, apartheid i inne formy rasizmu są wynikiem praktyk gospodarczych stoso
wanych przez rządy, banki lub koncerny. Wprawdzie dyskryminacja rasowa w wielu czę
ściach świata nie jest rezultatem samych praktyk ekonomicznych, niemniej jednak ek
sperci Światowej Rady Kościołów reprezentują zasadniczo pogląd, że rasizm jest ściśle 
związany z dyskryminacją ekonomiczną i polityczną. W konkluzji czytamy, że chrześcija
nie nie mogą się przyglądać milcząco temu, jak światowe procesy ekonomiczne prowadzą 
do szerzenia rasizmu lub eksploatacji grup etnicznych.

— Bp Kurt Scharf, wieloletni zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego w Berlinie 
Zachodnim, człowiek wielce zasłużony w dziedzinie pojednania między Polakami a 
Niemcami ukończył 21 października 85 rok życia. Bp Scharf urodził się w Gorzowie 
Wielkopolskim. W okresie hitleryzmu należał do czołowych przedstawicieli tzw. Koś
cioła Wyznającego przeciwstawiającego się infiltracji nazistowskiej do Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech. Po drugiej wojnie światowej sprawował wiele wysokich 
stanowisk kościelnych. W latach 1968—1975 był członkiem Komitetu Naczelnego 
Światowej Rady Kościołów. Przez długi czas stał na czele organizacji Akcja Znaku Po
kuty, która z inspiracji chrześcijańskich szuka pojednania Niemców z tymi narodami, 
które w szczególny sposób ucierpiały w okresie nazizmu (Żydzi, Polacy, Rosjanie i in.). 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wyróżniła w 1985 r. bp. Scharf a 
honorowym doktoratem.

— Światowa Rada Kościołów zorganizowała w dniach 24—31 października w El Es
corial (Hiszpania) konsultację poświęconą dzieleniu się posiadanymi zasobami. Uczestni
cy obrad wypowiedzieli się na rzecz bardziej sprawiedliwego podziału bogactw między 
krajami Północy i Południa. Dokument końcowy stwierdza, że powstała konieczność 
zwalczania na wszystkich szczeblach przyczyn, które prowadzą do rabunku krajów Trze
ciego Świata. Wiąże się z tym również przeciwstawienie się takim międzynarodowym in
stytucjom jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, które narodom Po
łudnia odmawiają przyznawania odpowiednich środków. Konsultacja zgromadziła po
nad 300 przedstawicieli Kościołów z 73 państw.

— W Genewie odbyło się w dniach 27—29 października doroczne spotkanie przed
stawicieli światowych wspólnot chrześcijańskich. Spotkania te, które mają charakter 
nieformalny, odbywają się od 1957 r. Celem spotkań jest wymiana informacji oraz dysku
sja nad ekumeniczną rolą tych wspólnot w światowym ruchu ekumenicznym. Podczas 
każdego spotkania przedstawiciel jednej światowej wspólnoty chrześcijańskiej prezentu
je swoją organizację. Tym razem prezentowany był Światowy Alians Kościołów Reformo
wanych, zrzeszający 164 Kościoły w 82 krajach. Prezentacji tej dokonał sekretarz general
ny Aliansu ks. Edmond Perret. Natomiast dyrektor Sekretariatu Komisji „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów, dr Günther Gassmann, mówił o wpływie dokumentu 
wyprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” (tzw. dokument z Limy) na dialog 
prowadzony przez przedstawicieli dwóch konkretnych tradycji chrześcijańskich. W spot
kaniach przedstawicieli światowych wspólnot chrześcijańskich uczestniczą: anglikanie, 
adwentyści, baptyści, mennonici, starokatolicy, metodyści, luteranie, reformowani, kato
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licy rzymscy, prawosławni, uczniowie Chrystusa, kwakrzy, Armia Zbawienia, Kościół 
Braci i Światowa Wspólnota Ewangelikalna.

— Ewangelicki Instytut Badań Konfesyjnych w Bensheim (RFN), wielce zasłużona 
placówka naukowa w dziedzinie badań stosunków międzywyznaniowych i ekumenicz
nych, obchodził 1 listopada 40 rocznicę swego założenia (O Instytucie pisaliśmy na na
szych łamach w nr. 4 z 1986 r.).

W Akademii Ewangelickiej w Miśni (NRD) odbyła się w dniach 9—13 listopada piąta 
konferencja młodych chrześcijan z Europy Wschodniej zorganizowana przez Ekumenicz
ną Radę Młodzieży w Europie. Zgromadziła ona blisko 50 przedstawicieli Kościołów 
ewangelickich i prawosławnych z 7 krajów. Obrady toczyły się pod hasłem: „Będziecie 
moimi świadkami. Wkład młodych chrześcijan w Europie Wschodniej do ekumenicznego 
procesu”. Konferencja ta pomyślana była jako przygotowanie młodzieży do europejskie
go zgromadzenia Kościołów poświęconego sprawom pokoju i sprawiedliwości, które od
będzie się w Bazylei (Szwajcaria) w maju 1989 r.

— W miejscowości Wildbad (Schwarzwald, RFN) odbyło się między 11 a 14 listopa
da drugie spotkanie teologów Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Związku 
Baptystów. Tematem rozmów były następujące zagadnienia: wiara, naśladowanie Chry
stusa i chrzest. Rozpatrzono deklarację dotyczącą potępienia anabaptystów w luterańs- 
kich księgach wyznaniowych XVI w. Stwierdzono, że te potępienia nie mają już dziś żad
nej racji bytu i nie mogą być przyczyną podziału. Wiele uwagi poświęcono także zagad
nieniu chrztu dzieci (praktykowanego przez luteranów) i chrztu dorosłych (praktykowa
nego przez baptystów). Zapoznano się też z pierwszym projektem oświadczenia dotyczą
cego autorytetu głoszenia Słowa Bożego i nauczania. Oświadczenie to wraz z innymi 
oświadczeniami będzie częścią składową raportu końcowego, który ma być gotowy w 
1989 r. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 2—5 listopada 1988 r. w Dreźnie 
(NRD) i dotyczyć będzie istoty Kościoła.

— Rezultatem spotkania w dniach 16—19 listopada czterech patriarchów Bliskiego 
Wschodu było ogłoszenie wspólnego oświadczenia.

— Podczas IX Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (1986) 
postanowiono, że punktem ciężkości pracy studyjnej w najbliższych latach będzie zagad
nienie „Misji Kościołów w zeświecczonej Europie”. W ramach realizacji tej uchwały od
była się w dniach 16—20 listopada w Neuchatel (Szwajcaria) konsultacja z udziałem 50 
uczestników z 18 krajów. Uczestnicy obrad zgodni byli co do tego, że Kościoły w Europie 
mimo różnych sytuacji i metod misyjnych uwarunkowanych tradycjami konfesyjnymi i 
kontekstami kulturowymi, muszą bardziej niż dotychczas wsłuchiwać się w głosy dru
gich, przemawiać językiem współczesnego człowieka i być skłonne do prowadzenia au
tentycznego dialogu.

— Papież Jan Paweł II przyjął 26 listopada w Watykanie biskupów różnych wyz
nań. Papież wygłosił do nich okolicznościowe przemówienie. Przedtem biskupi ci 
uczestniczyli w kilkudniowym nieformalnym spotkaniu pod przewodnictwem katolic
kiego biskupa Akwizgranu (RFN) Klausa Hemmerlego w Centro Mariopoli k. Gastel 
Gandolfo.

— W miejscowości Doom (Holandia) odbyło się w dniach 28 listopada — 2 grudnia 
trzecie spotkanie przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Alian
su Kościołów Reformowanych. Członkowie Wspólnej Komisji Luterańsko-Reformowanej 
przystąpili do opracowywania końcowego sprawozdania. Rozpoczyna się ono wspólną 
wypowiedzią o sprawach wiary, potem następuje analiza różnych form stosunków refor- 
mowano-luterańskich i wyszczególnienie ich znaczenia, wymienione zostają też przesz
kody o charakterze teologicznym i innym wymagające dalszego zbadania, wreszcie wska
zuje się drogę do większej i pełniejszej jedności. Ostateczny tekst sprawozdania ma zostać
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przyjęty podczas ostatniego posiedzenia Wspólnej Komisji w Budapeszcie na przełomie 
listopada i grudnia 1988 r.

— Dnia 1 grudnia spotkali się, po raz pierwszy na Węgrzech, przedstawiciele tamtej
szych Kościołów ewangelickich zrzeszonych w Węgierskiej Radzie Ekumenicznej z repre
zentantami rzymskokatolickiej Konferencji Biskupów. Miejscem spotkania była uczelnia 
teologiczna Kościoła Reformowanego w Budapeszcie. Stronie rzymskokatolickiej prze
wodniczył prymas abp Laszlo Paskai, WRK — bp Karoly Toth, zwierzchnik duchowny 
Kościoła Reformowanego. W komunikacie prasowym przedstawiciele obu stron wyrazili 
zadowolenie z powodu „oznak zbliżenia ekumenicznego” na płaszczyźnie parafialnej. 
Zachęcono duchownych i wiernych do wspólnych spotkań i inicjatyw w Tygodniu Modli
twy o Jedność Chrześcijan. Wyrażono życzenie opracowania wspólnego jednolitego tek
stu Modlitwy Pańskiej i Apostolskiego Wyznania Wiary. W tym celu powołany zostanie 
wspólny komitet. Planuje się ekumeniczny przekład Biblii, rozważa się zorganizowanie 
ogólnokrajowego spotkania ekumenicznego. Przedstawiciele Kościołów członkowskich 
WRE złożą w 1988 r. oficjalną wizytę w Esztergomie — siedzibie prymasa Kościoła Rzy
mskokatolickiego .

*

— Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Dimitrios I przebywał w dniach 3—7 
grudnia w Watykanie, gdzie przeprowadził rozmowy z papieżem Janem Pawłem II i czo
łowymi przedstawicielami Kurii Rzymskiej (w dziale „Sprawozdania i dokumenty” pi
szemy o przebiegu wizyty oraz zamieszczamy tekst Wspólnej Deklaracji papieża i patria
rchy).

— W związku ze spotkaniem na szczycie między prezydentem Ronaldem Reaganem 
a sekretarzem generalnym Michaiłem Gorbaczowem parafie Kościoła Metodystycznego 
na całym świecie wezwane zostały do zmówienia w niedzielę, 6 grudnia, modlitwy przy- 
czynnej w intencji wysiłków na rzecz rozbrojenia. Apel ten wystosowała Rada Episkopal- 
na Kościoła Metodystycznego podczas swej sesji w Lake Junaluska (Karolina Płn., USA). 
Biskupi metodystyczni zwrócili się do obu przywódców, by nie ustawali w wysiłkach na 
rzecz rozbrojenia i odprężenia, i by w tym celu spotykali się także w przyszłości.

— Patriarcha Dimitrios I przebywał w dniach 7—10 grudnia w Wielkiej Brytanii, 
gdzie spotkał się z honorowym zwierzchnikiem Wspólnoty Kościołów Anglikańskich ar
cybiskupem Canterbury Robertem Runciem. Na zakończenie wizyty obaj przywódcy — 
patriarcha i arcybiskup — podpisali wspólną deklarację. Mówi ona o pragnieniu konty
nuowania dialogu, którego ostatecznym celem winna być widzialna i sakramentalna jed
ność, której Chrystus pragnie dla swego Kościoła. Dalej stwierdza się, że anglikanie uzna
ją w prawosławiu wielkie osiągnięcia teologiczne i bogactwo życia duchowego, podczas 
gdy prawosławni cenią doświadczenie pastoralne anglikanów poczynione w zsekularyzo- 
wanych społeczeństwach. Poza dialogiem teologicznym obie strony pragną częstszych wi
zyt pastoralnych i wymiany między obu Kościołami nie ograniczonej tylko do przywód
ców kościelnych, lecz również obejmujących kapłanów i ludzi świeckich, młodych i sta
rych, kobiety i mężczyzn. Deklaracja wspomina, że istotnym problemem we wzajemnych 
stosunkach jest fakt dopuszczenia w niektórych Kościołach anglikańskich kobiet do 
urzędu duchownego.

— Patriarcha Dimitrios I składał w dniach 10—14 grudnia wizytę w siedzibie Świa
towej Rady Kościołów w Genewie (szerzej na temat tego wydarzenia piszemy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

— W dniach 10—13 grudnia odbyło się w Moguncji (RFN) międzynarodowe kolok
wium z okazji 100 rocznicy urodzin prof, dr Josepha Lortza (1887-^1975) — twórcy no
woczesnych badań katolickich nad Lutrem. Kolokwium, które zgromadziło 60 naukow
ców z całego świata, odbywało się pod hasłem: „Historyk, który historię pisał i historię 
tworzył”. Na zakończenie odbyło się w katedrze w Moguncji uroczyste nabożeństwo,
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podczas którego okolicznościowe kazanie wygłosił bp Karl Lehmann, przewodniczący 
Niemieckiej Konferencji Biskupów Katolickich. Podkreślił on znaczenie prof. Lortza dla 
dialogu ekumenicznego. W całej swojej działalności jako historyk Kościoła Lortz czerpał 
inspirację ze słów biblijnych: A prawda was wyswobodzi.

— W Budapeszcie odbyło się w dniach 14—19 grudnia międzynarodowe seminarium 
pokojowe pod hasłem: „Ku teologii pokoju”. Zgromadziło ono 140 uczestników z 38 kra
jów świata reprezentujących 8 wyznań chrześcijańskich. Główny organizator spotkania, 
bp Karoly Toth z Kościoła Reformowanego na Węgrzech, stwierdził: Kościoły i chrześci
jańskie organizacje pokojowe poświęcają wprawdzie coraz więcej uwagi pokojowi i spra
wiedliwości na świecie, skłaniają się one jednak do tego, aby zagadnienia te raczej rozpa
trywać z perspektywy politycznej i socjologicznej aniżeli z punktu widzenia teologiczne
go i duchowego. Uczestnicy obrad skoncentrowali uwagę na trzech tematach: „Świadect
wo o pokoju Bożym w zagrożonym świecie”; „Wzajemna relacja między pokojem a spra
wiedliwością”; „Pokój, sprawiedliwość i zachowanie stworzenia w świetle zobowiązania 
związanego z procesem koncyliarnym”.

— 14 grudnia zmarł w Rzymie dr Józef Lichten, Żyd pochodzący z Polski, który był 
pionierem dialogu między judaizmem a katolicyzmem. M.in. brał udział, jako konsultant, 
w pracach nad czwartym rozdziałem Deklaracji „O stosunku Kościoła do religii niechrze
ścijańskich” („Nostra Aetatae”) II Soboru Watykańskiego, rozdziałem dotyczącym juda
izmu. W okresie późniejszym uczestniczył jako przedstawiciel Żydów w pracach watyka
ńskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. Ogłosił wiele publikacji, zawsze 
obecny był tam, gdzie działo się coś ważnego w dziedzinie stosunków żydowsko-katolic- 
kich. W 1986 r. został odznaczony przez Stolicę Apostolską Komandorią Orderu św. 
Grzegorza. W obrzędach pogrzebowych, które odbyły się 16 grudnia w Rzymie, ze strony 
katolickiej udział wzięli m.in.: bp Jorge Meija, b. sekretarz watykańskiej Komisji ds. Sto
sunków Religijnych z Judaizmem oraz bp Henryk Muszyński, przewodniczący Podkomi
sji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Obaj odmówili w intencji Zmarłego mo
dlitwy w języku hebrajskim.

— Dnia 17 grudnia podano w Genewie do wiadomości treść pisma przewodniczące
go watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, kard. Jana Willebrandsa, z któ
rego wynika, że Kościół Rzymskokatolicki będzie uczestniczył w przygotowaniach (tzw. 
procesie koncyliarnym) do Światowej Konferencji na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i 
Zachowania Stworzenia, która ma zebrać się w 1990 r., ale wbrew życzeniu Światowej 
Rady Kościołów nie przejmie współodpowiedzialności za przebieg tej konferencji. Swoją 
odmowę kard. Willebrands uzasadnił w ten sposób, że Rada, która zrzesza 307 Kościołów 
różnych tradycji i Watykan posiadają inny „charakter strukturalny”, z tego też powodu 
nie mogą wspólnie zapraszać na światową konferencję ekumeniczną poświęconą proble
mom współczesnego świata. Odpowiedź Watykanu, na którą w Genewie czekano przez 11 
miesięcy, została tam przyjęta z rozczarowaniem.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, stwierdził w 
orędziu bożonarodzeniowym, że świętując to wydarzenie winniśmy myśleć o dzieciach 
aresztowanych i torturowanych w Afryce Południowej, porzuconych w miastach Ameryki 
Łacińskiej, żyjących w warunkach niepewności w wielu innych częściach świata. Boże 
Narodzenie jako święto nadziei możemy obchodzić dlatego, że w rodzinie, w naszych Ko
ściołach, w odpowiedzialnym solidaryzowaniu się z braćmi i siostrami żyjącymi w trud
nej sytuacji — dajemy wyraz miłości Boga manifestującej się w żłobku betlejemskim. Nie
chaj te święta Bożego Narodzenia — stwierdził w konkluzji sekretarz generalny ŚRK — 
będą dla nas szczególnym wezwaniem do służby wśród dzieci Bożych. Niech umożliwią 
nam spojrzenie na nasze społeczeństwo z punktu widzenia dzieci.

— Rząd Singapuru zamknął 30 grudnia centralę Chrześcijańskiej Konferencji Azji 
Chodzi tu o ekumeniczną organizację regionalną, zrzeszającą 110 Kościołów protestanc
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kich i rad ekumenicznych z 17 krajów azjatyckich. Pięciu współpracowników, pochodzą
cych z Indii, Japonii, Filipin, Sri Lanki i Korei płd., zmuszono do opuszczenia kraju. 
Wszystkie konta ChKA zostały zablokowane. Ministerstwo spraw wewnętrznych Singa
puru uzasadniając swą decyzję stwierdziło, że ChKA popierała skrajną opozycję. Przed
stawiciele Chrześcijańskiej Konferencji Azji odrzucili te zarzuty.

Z kraju

— 3 października w ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela w Tomaszowie 
Maz. odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej osobie ks. prof. 
Woldemara Gastpary’ego, wieloletniego duszpasterza tej parafii, późniejszego rektora 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uroczystość zgromadziła kilku
dziesięciu duchownych ewangelicko-augsburskich, wiernych z różnych parafii, a także 
licznych mieszkańców Tomaszowa Maz. Z okazji odsłonięcia tablicy zorganizowana zo
stała w miejscowym kościele wystawa poświęcona życiu i dziełu ks. W. Gastpary’ego (sy
lwetkę ks. W. Gastpary’ego, który zmarł w 1984 r., zamieściliśmy w nr 3—4 z 1985 r.).

— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach 7—12 października prze
bywała w Polsce delegacja Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau (RFN), na czele której 
stał zwierzchnik Kościoła bp dr Helmut Spengler. Podczas pobytu w naszym kraju dele
gacja prowadziła rozmowy z ewangelickimi Kościołami członkowskimi PRE, odwiedziła 
ośrodki kościelne w Katowicach i na Śląsku Cieszyńskim, złożyła wizytę w muzeum w 
Oświęcimiu oraz odwiedziła międzynarodowe centrum młodzieżowe, które utworzone zo
stało przy pomocy Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau.

— W dniach 10—11 października odbyło się w Bielsku-Białej Nadzwyczajne II Wal
ne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w którym uczestniczyło ok. 40 
delegatów reprezentujących 15 oddziałów terenowych tej organizacji z całego kraju. Wal
ne Zgromadzenie postanowiło m.in. prosić wszystkich członków o włączenie się do akcji 
zbierania i ewidencjonowania pamiątek ewangelicyzmu (Akcja ta związana jest z patro
natem PTEw. nad powstającym Muzeum Reformacji w Mikołajkach); upoważnić Zarząd 
Główny do nadawania honorowego członkostwa ludziom zasłużonym dla polskiego 
ewangelicyzmu; poprzeć ideę odbudowy szpitala ewangelickiego w Warszawie i podjąć 
niezbędne działania zmierzające do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. W związku 
z przypadającym w 1989 r. jubileuszem 70-lecia PTEw. ma być zorganizowany cykl uro
czystości poświęconych „Wkładowi ewangelicyzmu do kultury polskiej”. Walne Zgroma
dzenie wybrało nowe władze na najbliższe cztery lata. Przewodniczącym 15-osobowego 
Zarządu Głównego został ponownie Bernard Rozwałka z Poznania. Polskie Towarzystwo 
Ewangelickie zrzesza ponad 1000 osób — członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go, Ewangelicko-Reformowanego i Met ody stycznego.

— W dniach 13—16 października w Nadarzynie k. Warszawy odbyło się sympozjum 
polsko-szwajcarskie, w którym udział wzięli ze strony polskiej przedstawiciele Kościo
łów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego, ze stro
ny szwajcarskiej — przedstawiciele ewangelickich Kościołów kantonalnych i Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Obrady koncentrowały się wokół zagadnień związanych z rozwo
jem ekumenii w obu krajach, szczególnie wiele miejsca poświęcono stosunkom ewangeli- 
cko-rzymskokatolickim. Wysłuchano siedmiu referatów, w których zostały przedstawio
ne „blaski i cienie” obecnej sytuacji ekumenicznej w obu krajach. Sporo miejsca poświę
cono narodowym uwarunkowaniom, które mają duży wpływ na rozwój ekumenizmu. 
Przedstawiciele Kościołów członkowskich PRE wskazywali na niezadowalający sposób 
rozwiązania problemu małżeństw mieszanych w Polsce. Postulowali, aby przyjąć model 
wypracowany przez Kościoły w Szwajcarii, gdzie strona katolicka przy zawarciu małżeń
stwa z partnerem ewangelickim podpisuje zobowiązanie, że dzieci wychowa w duchu 
chrześcijańskim a nie katolickim, jak żąda tego, opublikowana niedawno, Instrukcja Epi
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skopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej 
(tekst jej zamieściliśmy w nr 1 z br.). Było to już piąte sympozjum, które odbywają się 
mniej więcej co dwa lata na przemian w Polsce i Szwajcarii. Ze strony Kościoła Rzymsko
katolickiego w Polsce w sympozjum uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Ekumenicz
nego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej. Po obra
dach goście szwajcarscy wizytowali parafie luterańskie na Śląsku Cieszyńskim, prawo
sławną we Wrocławiu i rzymskokatolickie w Opolu. Kolejne sympozjum odbędzie się za 
dwa lata w Szwajcarii.

— W dniach 20—27 października, w pierwszą rocznicę modlitw o pokój w Asyżu, w 
warszawskiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego odbył się cykl spotkań 
międzyreligijnych pod nazwą: Asyż’ 87. Zainaugurował go dzień wspólnot chrześcijańs
kich, zaś w następnych dniach odbywały się spotkania z wyznawcami następujących reli- 
gii: judaistycznej, hinduistycznej, muzułmańskiej i buddystycznej. Na program każdego 
dnia składały się prelekcje, modlitwa i agapa. Cykl ten został zorganizowany z inicjatywy 
red. Jana Śpiewaka z „Powściągliwości i pracy” przy wydatnym poparciu miejscowego 
proboszcza ks. Wojciecha Czarnowskiego, inspiracją była niezrealizowana koncepcja 
Świątyni Pokoju na Majdanku.

— W dniach 30—31 października przebywał w Warszawie bp Johannes Hanselmann, 
prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. Wygłosił on kazanie w kościele ewangelic
ko-augsburskim Św. Trójcy, spotkał się z duchownymi i członkami parafii warszawskiej 
oraz odbył rozmowy z kierownictwem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bp J. Han
selmann został przyjęty przez sekretarza Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego abp. 
Bronisława Dąbrowskiego i przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu bp. 
Alfonsa Nossola. Rozmowy dotyczyły sytuacji ekumenicznej w kraju oraz normalizacji 
prawnej stosunku Kościoła Rzymskokatolickiego do państwa. Prezydent ŚFL został rów
nież przyjęty przez kierownika Urzędu ds. Wyznań — min. Władysława Loranca (sylwet
kę bp. J. Hanselmanna zamieściliśmy w nr. 1 z br.)

— W siedzibie PRE w Warszawie odbyło się 11 listopada posiedzenie Komisji Mie
szanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Stronę rzym
skokatolicką reprezentowali: bp Edward Ozorowski z Białegostoku (współprzewodniczą
cy), ks. Lucjan Blater i ks. Stefan Moysa, Kościoły członkowskie PRE — bp Jeremiasz 
(Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, współprzewodniczący), ks. superintendent 
Adam Kleszczyński (Kościół Metodystyczny) i ks. senior Józef Pośpiech (Kościół Ewange
licko-Augsburski). Porządek obrad zawierał trzy zasadnicze punkty, nad którymi skon
centrowali swoją uwagę uczestnicy posiedzenia. Były to: informacje o przebiegu wizyty 
papieża Jana Pawła II w Polsce i ocena ekumenicznego znaczenia tej wizyty, przygotowa
nia do Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 1988 r. oraz informacje o aktualnych 
wydarzeniach w poszczególnych Kościołach członkowskich PRE i Kościele Rzymskoka
tolickim.

— Na zaproszenie prymasa Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce ks. kard. Józef 
Glempa w dniach 12—16 listopada przebywała w naszym kraju delegacja biskupów i du
chownych Kościoła Luterańskiego i Rzymskokatolickiego z Norwegii. Goście odwiedzili 
Warszawę, Częstochowę, Kraków, Oświęcim i Bielsko-Białą, uczestnicząc w nabożeń
stwach i spotkaniach organizowanych przez Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Ewange
licko-Augsburski. Goście norwescy przybyli do naszego kraju z rewizytą. W maju 1987 r. 
przebywał w Norwegii na zaproszenie tamtejszych Kościołów ks. kard. Józef Glemp.

— W dniach 16—20 listopada odbyła się w Wiśle, w Ośrodku Katechetycznym Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego, konferencja teologiczna poświęcona sprawom ewan
gelizacji, a w dniach 20—22 listopada — w tym samym Ośrodku — konferencja dla praco
wników Służby Zdrowia. Obie konferencje zorganizowała Komisja Ewangelizacji PRE.
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Pierwsza była przeznaczona dla duchownych, studentów teologii, sióstr-diakonis i innych osób 
zaangażowanych w pracy ewangelizacyjnej bądź nią zainteresowanych, druga — dla lekarzy, 
pielęgniarek, terapeutów, psychologów oraz innych osób pracujących wśród chorych. Wykłado
wcami podczas obu konferencji byli wybitni specjaliści z USA, Australii i Wielkiej Brytanii.

— W dniach 16—20 listopada odbyły się w Laskach k. Warszawy XXIII Rekolekcje 
ekumeniczne dla księży. Konferencje rekolekcyjne głosili na przemian duchowny rzyms
kokatolicki ks. doc. dr Michał Czajkowski oraz duchowny metodystyczny ks. sup. Adam 
Kleszczyński. Wysłuchano też trzech prelekcji na następujące tematy: „Ekumenizm w 
Polsce” (ks. prof. Alfons Skowronek z Akademii Katolickiej), „Trzydzieści lat w służbie 
ekumenizmu” (ks. dyr. Jan Hause z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) i „O księdzu 
Zygmuncie Michelisie ekumenicznie — w dziesiątą rocznicę śmierci” (s. Regina Witt z 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). Wieczorne nabożeństwa prowadzono według ry
tów różnych Kościołów, uczestnicy mieli więc możność wzięcia udziału w katolickich 
nieszporach o jedność chrześcijan, w nabożeństwie luterańskim z kazaniem ks. sen. Jana 
Waltera oraz w akatyście w obrządku bizantyjskim.

— Na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniach 
18—22 listopada przebywał w naszym kraju patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, 
honorowy zwierzchnik prawosławia — Dimitrios I (o przebiegu wizyty piszemy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

— W dniach 21—24 listopada odbyła się w Laskach k. Warszawy sesja ekumeniczna 
dla młodzieży. Wygłoszono następujące pogadanki: „Starajmy się odbudować przyjaźń Koś
ciołów Bożych” (s. Joanna Lossow), „Ekumenizm w Santiago de Compostella” (red. Maria 
Szuszkiewiczowa), „Pacierz ekumenisty” (red. Jan Tumau), „Postawa ekumeniczna na co- 
dzień” (Iwona Łoźna), „Ekumenizm na ziemi amerykańskiej” (ks. doc. Michał Czajkowski), 
„Ekumeniczne zaangażowanie polskiego laikatu” (red. Grzegorz Polak). Ponadto, pod prze
wodnictwem ks. M. Czajkowskiego, odbyło się kolokwium pt. „Dlaczego ekumenizm”, pod
czas którego młodzież dawała osobiste świadectwo, a red. G. Polak zorganizował quiz eku
meniczny. Jedno z nabożeństw wieczornych odprawił ks. dyr. Jan Hause z Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego. Organizatorem spotkania była s. Joanna Lossow.

— Z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej i Polskiego Oddziału Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej odbyło się w Warszawie w dniu 25 listopada seminarium pod hasłem: 
„Pokój — sprawiedliwość — przetrwanie”. Wysłuchano dwóch referatów. O „Pokoju i spra
wiedliwości w służbie dla świata” mówił ks. prof. Witold Benedyktowicz, przewodniczący 
Polskiego Oddziału ChKP, honorowy prezes PRE, natomiast o. prof. Celestyn Stanisław Na
piórkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawił temat: „Pośrednia chrześ
cijańska służba pokojowi”. Na zakończenie seminarium przyjęto posłanie do chrześcijan w 
kraju i na świecie. Następnie w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się 
ekumeniczne nabożeństwo w intencji pokoju, sprawiedliwości i zachowania stworzenia. Okoli
cznościowe kazanie wygłosił ks. sup. Adam Kuczma, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

— Dnia 2 grudnia odbył się w gmachu Warszawskiej Kurii Metropolitalnej XXII 
Ogólnopolski Ekumeniczny Zjazd Duszpasterski, w którym uczestniczyło ok. 40 księży 
rzymskokatolickich z całej Polski. Obradom przewodniczyli: bp Władysław Miziołek, wi
ceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i bp Władysław Jędruszuk z 
Drohiczyna. Wysłuchano następujących referatów: „Maria w dialogu” (ks. prof. Włady
sław Nowak z Olsztyna) i „Ekumeniczne zaangażowanie polskiego laikatu” (red. Grze
gorz Polak). Tematyka pierwszego wystąpienia została podjęta w związku z ogłoszonym 
przez papieża Jana Pawła II Rokiem Maryjnym, zaś inspiracją dla drugiego prelegenta 
był ostatni Synod Biskupów poświęcony roli i miejscu ludzi świeckich w Kościele. W dys
kusji nie ograniczono się jedynie do tematyki wyznaczonej przez referaty, lecz podniesio
no szereg trudności, na jakie napotyka ruch ekumeniczny w Polsce.

Opr.: Karol Karski
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Początek roku przyniósł jak zwykle lawinę publikacji o tematyce ekumenicznej z 
okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przedtem jednak, głównie w grudniu 
ub.r., ukazało się wiele tekstów poświęconych historycznym wizytom w Polsce i w Wiecz
nym Mieście arcybiskupa Konstantynopola — Nowego Rzymu i patriarchy ekumeniczne
go Dimitriosa I. Trzeba powiedzieć, iż wydarzenia te zostały dość obszernie opisane w 
prasie katolickiej, zwłaszcza tej o zasięgu ogólnopolskim. Natomiast niektóre pisma die
cezjalne obie wizyty Dimitriosa I skwitowały nader skąpymi notatkami, dając tym sa
mym dowód swojej zaściankowości.

Tygodnik „Ład” w numerze bożonarodzeniowym zamieścił wywiad z patriarchą, w 
którym dostojny gość podzielił się m.in. swymi wrażeniami po wizycie w Polsce, poinfor
mował o stanie przygotowań do soboru panprawosławnego oraz określił cel swojego spot
kania z papieżem Janem Pawłem II. Odnośnie soboru Dimitrios I wyraził nadzieję, iż w 
roku 1988 postawi się następny krok na drodze do jego przygotowań. Zwracam uwagę na 
to sformułowanie m.in. dlatego, że w kilku artykułach podano błędną informację jakoby 
sobór panprawosławny miał się odbyć w bieżącym roku.

O istocie swojej wizyty na Watykanie Dimitrios I powiedział: Celem obecnej ważnej 
podróży do Rzymu jest kontynuacja wielkiego dzieła połączenia naszych Kościołów, dzie
ła rozpoczętego przez Jana XXIII, Athenagorasa I, Pawła VI, a także rewizyta po wizycie 
Naszego Brata Papieża Jana Pawła II i omówienie z nim współczesnych problemów na
szych Kościołów, w szczególności aspektów teologicznych tego dialogu. Uważamy, że 
bezpośredni kontakt religijny przywódców będzie z korzyścią dla nich samych i dla ich 
świętego posłania. Jesteśmy dobrej myśli, że spotkanie w Watykanie będzie w pełni uda
ne. Przebieg tej wizyty, jak to wynika z licznych komentarzy w prasie krajowej i zagrani
cznej w całej rozciągłości potwierdził te oczekiwania patriarchy Dimitriosa I.

Zwiastunem zbliżającej się rocznicy tysiąclecia chrztu Rusi jest szereg artykułów po
święconych prawosławiu, a także dialogowi katolicko-prawosławnemu. Jeśli idzie o tę 
drugą kwestię, to na uwagę zasługują dwie wartościowe publikacje: dwuczęściowy arty
kuł o.dr. Jana Sergiusza Gajka MIC z Instytutu Ekumenicznego KUL zamieszczony w 
częstochowskiej „Niedzieli” (nr 3 z 17 I i nr 4 z 24 I 1988) zatytułowany „Katolicy i pra
wosławni na drodze do pełnej jedności” oraz historyczny tekst pióra archimandryty Au
gustyna (Nikitina), docenta w Leningradzkiej Akademii Duchownej opublikowany w „Ty
godniku Polskim” (nr 3 z 17 I 1988) pt. „Prawosławna Ruś a Kościół rzymskokatolicki”.

O. Gajek w swoich artykułach przedstawia dość szczegółowo drogę obu Kościołów od 
rozłamu do dialogu stwierdzając, iż w ciągu 30 minionych lat katolicy i prawosławni po
konali we wzajemnych stosunkach olbrzymią odległość, jaka rozdzielała ich przez prawie 
10 wieków. Autor wyczerpująco pisze o przebiegu dialogu miłości między dwoma sio
strzanymi Kościołami, przedstawiając zarówno jego osiągnięcia jak i trudności, zwraca
jąc zwłaszcza uwagę na problem uniatyzmu i prozelityzmu.
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Nie są to jedyne godne uwagi publikacje o tematyce ekumenicznej jakie ukazały się 
na łamach „Niedzieli”. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że tygodnik ten, redagowany 
pod kierunkiem ks. dr Ireneusza Skubisia, często zamieszcza teksty poświęcone sprawie 
jedności chrześcijan. W tym samym numerze „Niedzieli”, gdzie zamieszczono drugą część 
publikacji o. J.S. Gajka, znajdujemy także interesujący artykuł o. prof. Stanisława Cele
styna Napiórkowskiego OFMConv., rekapitulujący osiągnięcia i braki dialogu ekumeni
cznego w Polsce w roku ubiegłym.

Swój artykuł o. Napiórkowski rozpoczyna takim oto przepełnionym goryczą wywo
dem: Polski ekumęnizm nie należy do wiodących. Był i pozostaje na dorobku. Kto anga
żuje się tu w ekumenizm, wprzęga się w ciężką orkę. W związku z dyskusją nad zakorze
nieniem się w naszym kraju nauki Soboru Watykańskiego II zauważono m.in., że ekume
nizm napotyka tutaj sporo trudności, rozwija się raczej w wąskich kręgach znaczniej
szych ośrodków miejskich, podczas gdy olbrzymia reszta kraju pozostaje ekumenicznym  
ugorem; dość łatwo spotkać ekumenizm pomiędzy Kościołami zrzeszonymi w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, trudniej natomiast między nimi a nami. Stwierdza się zastanawia
jący fakt, że Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicz
nej ani razu nie wystąpiły wspólnie w obronie wartości chrześcijańskich zagrożonych 
przez programową ateizację i laicyzację życia społecznego, że nigdy nie złożyły wspólnie 
chrześcijańskiego świadectwa. Ze smutkiem przypomina się wieloletnie bezowocne ocze
kiwanie na oficjalną deklarację poszczególnych Kościołów o ważności sakramentu chrztu 
udzielanego w innych Kościołach i powtarzające się trudności z wydawaniem metryk. W 
dyskusjach powracają bolesne problemy małżeństw mieszanych. Niejednokrotnie Kościo
ły zdają się gorliwiej zabiegać o własny, po ludzku rozumiany sukces, niż o spełnienie wy
raźnej woli Chrystusa: „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21). Kilkuletni impas, jaki przecho
dziła ekumeniczna Podkomisja do Spraw Dialogu, wciąż żywe animozje między chrześcija
nami różnych wyznań, wzrost aktywności różnych sekt korzystających z ekumenicznej po
stawy Kościołów — dodatkowo uzasadniają pesymizm myślenia o ekumenizmie w Polsce.

Niemniej jednak panorama dokonań ekumenicznych w ub.r. zaprezentowana przez 
o.S.C. Napiórkowskiego zdaje się świadczyć raczej o postępie niż o regresie ekumenizmu 
w naszym kraju. Podobne odczucie towarzyszy lekturze innej publikacji o. Napiórkows
kiego poświęconej ekumenizmowi w Polsce, w której zamieścił on kalendarium najważ
niejszych, o charakterze precedensowym, wydarzeń ekumenicznych w Polsce w okresie 
postconcilium. Tekst ten został zamieszczony w półroczniku „Studia Theologica Varsa- 
viensia”, wydawanym przez Akademię Teologii Katolickiej wraz z tekstami innych wy
stąpień przedstawionymi podczas sympozjum zorganizowanego przez tę uczelnię w dn. 
7—8 kwietnia 1986 z okazji 20 rocznicy zakończenia Vaticanum II. Od omówienia tego 
interesującego tekstu, jak również korespondującego z nim wystąpienia bpa Zdzisława 
Trandy z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zwalnia nas fakt, iż sesji tej poświęciliś
my osobne sprawozdanie („SiDE” nr 4 z 1986). Warto jeszcze dodać, że wspomniany nu
mer „Studia Theologica Varsaviensia” jest na wskroś ekumeniczny, bowiem zawiera ró
wnież pełną dokumentację promocji doktorskiej honoris causa ATK brata Rogera Schu- 
tza, przeora ekumenicznej wspólnoty w Taize oraz artykuły: Hernyka Janusa — „Wew
nętrzny związek Chrystusa z Kościołem w aspekcie jedności Kościoła według Y. Conga- 
ra” i ks. prof. Alfonsa Skowronka — „Muzułmanie i chrześcijanie — partnerzy dialogu” 
(tekst ten.ukazał się już wcześniej w kilku innych czasopismach teologicznych).

Na wspomniane powyżej kalendarium sporządzone przez o. Napiórkowskiego powo
łał się bp Zdzisław Tranda w wywiadzie dla dolnośląskiego dwutygodnika „Nowe życie” 
(nr 2 z 17 — 30 I 1988), redagowanego przez ks. dr Henryka Szareykę. Bp Z. Tranda 
stwierdził mianowicie, iż kalendarium to, rejestrujące najważniejsze wydarzenia ekume
niczne w naszym kraju, upoważnia do stwierdzenia, że to, co się dokonało w tej dziedzi
nie u nas w ostatnich latach można określić jako przełom.

Zapytany o przyszłość ekumenizmu w Polsce zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego powiedział, iż najistotniejsze zadanie na najbliższe lata upatruje w tym,
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aby rozszerzył się krąg ludzi zainteresowanych ideą jedności. Chodziłoby, jego zdaniem, 
nie tyle o przyspieszenie procesu ekumenicznego, ile o przeniesienie go na wszystkie poła
cie kraju. W wywiadzie dla „Nowego Życia” Ksiądz Biskup dzieli się także osobistymi 
refleksjami na temat swojego ekumenicznego powołania oraz mówi o współpracy ekume
nicznej w Zelowie k. Łodzi, gdzie przez wiele lat był duszpasterzem oraz w Strzelinie na 
Dolnym Śląsku, gdzie katolicy i reformowani wspólnie użytkują kościół. Pierwsza część 
wywiadu poświęcona jest natomiast szerokiej prezentacji doktryny, historii oraz działal
ności ekumenicznej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Trzeba pochwalić redakcję 
„Nowego Życia”, która na przedstawienie bratniej wspólnoty poświęciła jedną piątą ob
jętości numeru.

Ekumenizmem w Polsce zajmuje się również Stefan Pastuszewski na łamach dwuty
godnika włocławskiego „Ład Boży” (nr2z l7I1988) ,  redagowanego przez ks. Antoniego 
Ponińskiego. W swoim artykule pt. „Jedność w wielości” wskazuje on na pewne uwarun
kowania utrudniające współpracę Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołami mniejszo
ściowymi. O tym, że nasza monokonfesyjna bierność ekumeniczna nie służy tworzeniu 
perspektywicznej wspólnoty — twierdzi S. Pastuszewski — świadczy fakt, iż mniejszoś
ciowe związki wyznaniowe mają w naszej sytuacji szczególnie trudne położenie, a przy
głuszone cierpią. Występują jako mniejszość, której zdanie się nie liczy, którą wręcz się 
prześladuje, mniejszość, która skazana jest na zda się beznadziejną walkę i która niejed
nokrotnie bywa uzależniona od środków wyznaczonych im przez państwo. Budzi się w 
nich wtedy świadomość, że zaangażowanie społeczne i polityczne nie ma szans i że ryzy
kowanie takiego zaangażowania narazić by mogło na szwank podstawowe wartości 
chrześcijańskiego zwiastowania: apel o to, by ludzie zwrócili się ku Bogu, i ofiarowanie 
im pociechy Ewangelii. Prowadzi to do tworzenia getta wyznaniowego i pasywizmu wo
bec zła politycznego i społecznego, co z kolei budzi niechęć walczącego z tym złem Koś
cioła katolickiego. Spirala napięcia wzrasta, perspektywa zjednoczenia Kościoła przesu
wa się w nieskończoność.

Jest rzeczą godną uznania, iż autor, jako katolik, wczuwa się w sytuację chrześcijan z 
Kościołów mniejszościowych. Z drugiej jednak strony nie można też zapominać, iż nic nie 
usprawiedliwia bierności ekumenicznej, zarówno po jednej jak i drugiej stronie, gdyż w wy
pełnieniu posłannictwa chrześcijańskiego trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz. 5,29).

O idei ekumenicznej w Polsce pisze również na łamach „Posłańca Warmińskiego” (nr 
2 z 10—23 I 1988) jej żarliwy orędownik, red. Jan Tumau. W artykule pt. „Mnożenie zna
ków Jedności” omawia on inicjatywy ekumeniczne laikatu katolickiego oraz zgłasza kil
ka (nie zawsze nowych) postulatów, jak np. organizowanie modlitw międzywyznanio
wych nie tylko w styczniu, ale także w tygodniu poprzedzającym Pięćdziesiątnicę. Red. J. 
Turnau optuje też za tym, aby w każdej katolickiej diecezji przynajmniej raz w miesiącu 
uczyniono coś dla jedności chrześcijan. Swój artykuł kończy on następującą konkluzją: W 
kraju niemal jednolitym wyznaniowo, jakim jest Polska, udział innych chrześcijan we 
wspólnych akcjach inicjowanych przez katolików bywa na ogół znikomy, mimo usilnych 
starań organizatorów i dobrej woli po drugiej stronie. Po prostu owej drugiej stronie czy 
stronom nie starcza ludzi. Nie trzeba się tym zniechęcać. Dla rozwoju idei ekumenicznych 
podstawowe znaczenie ma formacja członków Kościoła dominującego liczebnie. Od niego 
zależy przyszłość ekumenizmu w tym kraju.

W tym miejscu nadarza się okazja, aby pochwalić „Posłańca Warmińskiego” (redak
tor naczelny ks. dr Benedykt Przeracki) za to, iż jako jedyne obok „Niedzieli” pismo die
cezjalne zamieszcza systematycznie informacje i artykuły o tematyce ekumenicznej.

Ponad połowę swego pierwszego tegorocznego numeru użycza problematyce ekume
nicznej „Hejnał Mariacki” miesięcznik, który do tej pory nie zajmował się tą tematyką. 
Znajdujemy tutaj artykuły poświęcone dwóm największym w Polsce po Kościele Rzyms
kokatolickim wyznaniom — prawosławiu i luteranizmowi. Numer otwiera wywiad z ks. 
prof. Alfonsem Skowronkiem pt. „Ekumenia nad Wisłą”, przeprowadzony przez Andrzeja 
Napieralskiego. Ks. A. Skowronek w zakończeniu tego wywiadu zgłosił pod adresem czy-
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telników „Hejnału Mariackiego” propozycję, aby zechcieli podzielić się swymi uwagami 
na temat ekumenii w krajach, w których zamieszkują i skonfrontowali własne przeżycia 
ekumeniczne z sytuacją w Polsce. „Hejnał Mariacki”, stwierdził ks. Skowronek, mógłby 
stać się w ten sposób trybuną dla wymiany różnych spostrzeżeń.

Odnotowując ekumeniczny numer „Hejnału”, pisma adresowanego do Polonii, ży
czymy jednocześnie redakcji, aby problematyka ekumeniczna częściej gościła na łamach 
tego miesięcznika, tym bardziej iż jest nią zainteresowana duża część naszych rodaków, 
wywodzących się przecież z różnych rodzin wyznaniowych.

Również inny miesięcznik ChSS-owski, mianowicie „Materiały Problemowe” w 
swym pierwszym tegorocznym numerze przynosi blok artykułów o treści ekumenicznej. 
Tradycyjnie zamieszczono rozważanie homiletyczne na Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, jest także sylwetka wybitnego historyka i ekumenisty luterańskiego ks. prof. 
Woldemara Gastpary’ego (1908—1984), artykuł Roberta Kossa o istocie i współczesnych 
formach dialogu ekumenicznego i tekst pióra Jerzego Leczkowskiego pt. „Mariologia w 
aspekcie ekumenicznego dialogu chrześcijan”. W dziale „Noty bibliograficzne” omówio
no m.in. ostatnie pozycje wydane w serii „Biblioteka Ekumeniczna” istniejącej przy na
szym kwartalniku.

Także luterański „Zwiastun” w pierwszym numerze br. dostarcza zajmującej lektury 
czytelnikom interesującym się problematyką ekumeniczną. Ks. dr Tadeusz Wojak, głównie 
w oparciu o „Raport z Malty”, przedstawia najistotniejsze ustalenia w dialogu katolicko-lu- 
terańskim. Autor zgłasza przy tym postulat pod adresem władz swego Kościoła, aby umożli
wiły swym współwyznawcom dostęp do publikacji na ten temat, tym bardziej, iż ze strony 
katolickiej ukazują się wydawnictwa poświęcone dialogowi katolicko-luterańskiemu.

W tym samym numerze „Zwiastuna” zamieszczono wywiad z prezydentem Świato
wej Federacji Luterańskiej, ks. bp. Johannesem Hanselmannem, który gościł w paździer
niku ub.r. w naszym kraju. Mówiąc o tej wizycie bp J. Hanselmann podkreślił m.in., że w 
trakcie rozmów z przedstawicielami Episkopatu Polski dowiedział się o stosowanej u nas 
praktyce polegającej na tym, że podczas liturgii eucharystycznej sprawowanej w okresie 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w świątyniach katolickich, ksiądz luterański 
może wygłaszać kazanie. W RFN natomiast, skąd pochodzi ksiądz Biskup, nie ma takiego 
zwyczaju i, jak stwieYdził w tym Polska nas niewątpliwie wyprzedziła. Opinia zagranicz
nego gościa świadczy o tynfi, iż ekumenizm w Polsce ma, obok wymienionych powyżej 
wielu niedomogów, także osiągnięcia jakimi nie mogą się pochwalić kraje o bardziej zaa
wansowanej działalności ekumenicznej.

W jezuickim „Przeglądzie Powszechnym” (nr 9, 1987) ukazał się wstrząsający artykuł 
historyka katolickiego Marka Budziarka pt. „Eksterminacja pastorów łódzkich w latach 
okupacji hitlerowskiej”. Jest to bodaj pierwszy poważniejszy tekst poświęcony martyrologii 
duchowieństwa ewangelickiego, jaki wyszedł spod pióra katolickiego publicysty. M. Budzia- 
rek opisuje losy 10 aresztowanych przez Gestapo pastorów luterańskich pochodzących z 
trzech ewangelickich diecezji: łódzkiej, piotrkowskiej i kaliskiej (znajdujących się na obsza
rze danego województwa łódzkiego) oraz jednego duchownego ewangelicko-reformowanego 
pochodzącego z Jednoty warszawskiej. Trzech spośród nich zamordowano w Dachau, a je
den zmarł w więzieniu w wyniku zadanych tortur. Charakterystyczna może być tutaj posta
wa ks. Aleksandra Falzmana, który podczas jednego z przesłuchań w łódzkim Gestapo, kie
dy torturami starano się zmusić go do przyjęcia Volkslisty, powiedział: zaliczam się do naro
dowości polskiej, syna także wychowałem na Polaka.

Swój artykuł M. Budziarek kończy następująco: ...Sytuacja tych ludzi, którzy niejed
nokrotnie byli z pochodzenia Niemcami, była szczególnie ciężka. Oskarżeni byli o lojal
ność wobec państwa polskiego, a tym samym o zdradę narodu niemieckiego. Śledztwa w 
ich sprawach prowadzono często na podstawie donosów ich własnych parafian. Nazizm 
chciał ich ratować dla dobra Niemiec, oni zaś pragnęli pozostać wierni swym ideałom bez 
względu na koniunkturę polityczną. Konsekwencją takiej postawy było cierpienie, wię
zienia, śmierć za drutami obozów koncentracyjnych i w celach więzień hitlerowskich.
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Choć od trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II' do Polski upłynęło już wiele czasu, to 
niektóre periodyki katolickie ukazujące się tradycyjnie z kilkumiesięcznym „poślizgiem” 
dopiero teraz zamieszczają materiały dotyczące papieskiej wizyty. Miesięcznik „Więź” 
(nr 10—12, 1987) chyba jak żadne inne pismo, poświęcił wiele miejsca spotkaniu Jana Pa
wła II z przedstawicielami Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz z 
reprezentantami wspólnoty żydowskiej. Obok wygłoszonych tam przemówień jest też re
lacja jedynego obecnego na spotkaniu ekumenicznym dziennikarza, Stefana Pastuszews- 
kiego oraz wywiad z jednym z jego uczestników, ks. Adamem Piaseckim, duchownym 
baptystycznym. Ks. A. Piasecki odniósł się z entuzjazmem do wyrażonej przez ks. prezesa 
Adama Kuczmę propozycji, aby podczas swojej kolejnej pielgrzymki do ojczyzny papież 
odwiedził któryś z kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej. Przekroczenie progów świąty
ni niekatolickiej przez papieża, twierdzi ks. A. Piasecki — stanowiłoby wstrząsową tera
pię ekumeniczną dla katolików, uświadamiającą im oraz innym, że jest „blisko i coraz 
bliżej” to, co zwie się jednością chrześcijan. Przyczyniłoby się to do zburzenia istnieją
cych jeszcze uprzedzeń i oporów, jakie mają katolicy wobec innych wyznań. Można by 
wówczas mówić nie tylko o „kroku naprzód” w dziedzinie ekumenii, lecz wręcz o „wiel
kim skoku”.

Jeśli zwykło się oceniać gesty i formy jako czystą symbolikę, zwłaszcza po stronie 
protestanckiej, to taki gest papieża, jak obecność w innym niż katolicki kościele, byłby 
praktyczną lekcją ekumenizmu.

Odnosząc się do często formułowanego przez niekatolików zarzutu, że „papież prze
słania Chrystusa”, ks. A. Piasecki powiedział: Nikt nie jest w stanie przesłonić Chrystusa, 
a człowiek, który chciałby się z Nim porównać, zawsze zobaczy siebie małym jak św. Pa
weł: „Nędznyż ja człowiek!”

Chrześcijanie niekatolicy, w tym także baptyści, nie mogą widzieć w papieżu kogoś 
większego lub takiego samego jak Chrystus, bo to wynika z Biblii i jest zresztą oczywiste 
także dla katolików. Istnieje tu natomiast inny problem — w uznaniu przez niekatolików  
prymatu papieskiego. Uważam, że może to w przyszłości nastąpić, po uprzednim dogłęb
nym studium teologicznym, po naniesieniu poprawek do dotychczasowych pojęć i nazw, 
po określeniu roli papieża jako pierwszego biskupa wśród innych, nie zaś namiestnika 
Chrystusa na ziemi. Chrystusa bowiem nie tylko nie można przesłonić, ale również nie 
można Go zastąpić.

I wreszcie — last but not least — odnotowujemy kolejny sukces „Jednoty”, jakim jest 
niewątpliwie zeszyt poświęcony Żydom (nr 9—10, 1987). Znajdujemy tu szereg interesu
jących tekstów, m.in. artykuły: ks. doc. Michała Czajkowskiego z ATK pt. „Antysemi
tyzm chrześcijański — już w Nowym Testamencie?”, Karola Karskiego „Luter i luterania 
a Żydzi” oraz „Ruch ekumeniczny wobec Żydów”, ks. Bogdana Trandy „Teologia refor
mowana a naród żydowski” i ks. Horsta Krügera „Kalwin a Żydzi”. Jest też zapis rozmo
wy redakcyjnej z dwoma młodymi wyznawcami judaizmu — Konstantym Gebertem i 
Stanisławem Krajewskim pt. „Żydzi w kraju bez Żydów”.

Numer „Jednoty” jest ewenementem w naszej publicystyce wyznaniowej. O ile bo
wiem sporo napiąano już u nas o stosunku Kościoła Rzymskokatolickiego do Żydów, o 
tyle temat: ewangelicy a Żydzi był dotychczas poruszany u nas akcydentalnie.

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

„Hejnał Mariacki” — miesięcznik dla Polonii wydawany przez ChSS;
„Jednota” — miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskiemu ewangelicyzmo- 

wi i ekumenii, wydawany przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 
PRL;

„Ład” — katolicki tygodnik społeczny wydawany przez Ośrodek Dokumentacji i 
Studiów Społecznych (ODiSS);
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„Ład Boży” — dwutygodnik rodzin katolickich wydawany przez Kurię Diecezjalną 
we Włocławku;

„Materiały Problemowe” — miesięcznik homiletyczno-katechętyczny wydawany 
przez ChSS;

„Niedziela” — tygodnik katolicki wydawany przez Kurię Diecezjalną w Częstocho
wie;

„Nowe Życie” — dwutygodnik religijno-kulturalno-społeczny wydawany przez Ku
rię Metropolitalną we Wrocławiu;

„Posłaniec Warmiński” — dwutygodnik katolicki wydawany przez Kurię Biskupią 
Diecezji Warmińskiej w Olsztynie;

„Przegląd Powszechny” — miesięcznik religijno-kulturalno-społeczny wydawany 
przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego w Warszawie;

„Studia Theologica Varsaviensia” — półrocznik teologiczny wydawany przez Akade
mię Teologii Katolickiej w Warszawie;

„Tygodnik Polski” — chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez 
ChSS;

„Więź” — katolicki miesięcznik religijno-kulturalno-społeczny;
„Zwiastun” — dwutygodnik religijny wydawany przez Kościół Ewangelicko-Aug

sburski w PRL.

Oprać.: Antoni Grześkowiak
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(Opracowano na podstawie: „Bibliographia Oecumenica” zamieszczonej w kwartalniku Świa
towej Rady Kościołów „The Ecumenical Review”, Geneva 1987 nr 4 s. 504—506).
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Chrześcijanie w służbie pokoju. 30 lat Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej. Redaktor: Karol Karski. Warszawa: In
stytut Prasy i Wydawnictw NOVUM 1987. Seria „Biblioteka 
Ekumeniczna”, 232 s.

Jest to kolejny, czwarty tytuł „Biblioteki Ekumenicznej”, tym razem mniej związany 
z ruchem na rzecz jedności chrześcijan, bardziej natomiast dotyczący społeczno-politycz
nego zaangażowania wyznawców Chrystusa różnych odłamów.

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza, autorstwa Witolda Benedyktowicza, nosi 
tytuł „Miejsce i rola Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w światowym ruchu ekume
nicznym”; zawiera ona zarys dziejów chrześcijańskiej działalności, pokojowej jeszcze 
przed formalnym powstaniem ChKP, przegląd dotychczasowych jej działań (od roku 
1957 do naszych dni), uwagi nt. teologicznych i ekumenicznych ich przesłanek oraz krót
kie omówienie polskiego wkładu w prace ChKP. Trzeba tu od razu stwierdzić, że to ob
szerne (prawie 40-stronicowe) opracowanie prezesa honorowego Polskiej Rady Ekume
nicznej, człowieka od dawna związanego z tą organizacją, najlepiej odpowiada tytułowi, 
a zwłaszcza podtytułowi książki. Tylko tu bowiem możemy się dowiedzieć czegoś o naro
dzinach Konferencji, o jej trudnościach, problemach i osiągnięciach, a wreszcie o udziale, 
i to niebagatelnym, Polaków w całym tym przedsięwzięciu. Inna sprawa, iż sposób w jaki 
omówiono to ostatnie zagadnienie budzi uczucie pewnego niedosytu, gdyż autor chyba 
zbyt skromnie przedstawił dorobek polskich środowisk chrześcijańskich na forum ChKP 
(nie wspomniał np. o warszawskim posiedzeniu jednej z komisji przygotowujących Zgro
madzenie w Pradze — w kwietniu 1985 r., niewiele też napisano o udziale ChSS itp.). W 
sumie jednak jest to z dużą znajomością rzeczy, a zarazem przystępnie napisana historia 
30 lat istnienia Konferencji.

Część druga, znacznie dłuższa od poprzedniej, przynosi obszerny wybór materiałów 
VI Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego, które odbyło się w Pradze w dn. 
2—9 VII1985 r. Mamy tu więc sprawozdanie z obrad (Karol Karski), teksty 5 głównych 
wygłoszonych tam przemówień i referatów, raporty z prac 5 grup roboczych i 7 różnych 
dokumentów uchwalonych na Zgromadzeniu. Całość pracy uzupełniają: skład władz na
czelnych ChKP i jej statut. Ta druga część, zdecydowanie dominująca nad resztą książki, 
sprawia, iż jej tytuł winien brzmieć nie „30 lat działalności...”, lecz „VI Zgromadzenie...”.

Poważniejsze zarzuty mam natomiast odnośnie jakości przekładów niektórych frag
mentów. Szkoda też, że w wykazie członków kierownictwa ChKP nie podano ich przyna
leżności wyznaniowej. Wzmianka o przynależności konfesyjnej miałaby spore znaczenie 
poznawcze — można by się wówczas zorientować, jakie Kościoły są reprezentowane w 
praskiej organizacji. Następna sprawa: przy nazwiskach niektórych osób widnieje dość 
tajemniczy i nigdzie nie wyjaśniony w książce symbol PLO. Jest to angielski skrót nazwy 
Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) i tłumacząc cały ten materiał należało także 
zadbać o oddanie go po polsku. Z kolei na s. 200 mamy niemiecki skrót SED, podczas gdy 
od wielu już lat obowiązują polskie inicjały NSPJ (Niemiecka Socjalistyczna Partia Jed
ności). Należałoby też trzymać się zasady pisania polskich odpowiedników imion zagra-
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nicznych dostojników kościelnych (gdy w użyciu jest tylko imię, tzn. w chrześcijaństwie 
wschodnim), a więc Pankracy, Doroteusz, Grzegorz, Juwenaliusz, a nie Pankraty (!), Do- 
rotej, Grigori, Juwenalij itd. W paru przypadkach podano już zresztą formy prawidłowe: 
Cyryl, Sergiusz.

Mimo jednak tych i paru innych niedociągnięć, na ogół zresztą nie merytorycznych, 
rzecz jest dobrze wydana i warta przeczytania.

Krzysztof Gołębiowski

TOKARSKI STANISŁAW: Jogini i wspólnoty. Nowoczesna 
recepcja hinduizmu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Osso
lińskich 1987, 288 s., 10 000 egz., 400 zł.

Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk (wraz z jej wydawnic
twem — „Ossolineum”) podjął interesującą inicjatywę publikowania cyklu prac polskich 
uczonych o historii, kulturze i religiach Wschodu. W najbliższym dziesięcioleciu mają się 
ukazać następujące książki: S. Tokarskiego „Drogi Buddy”, M.J. Künstlera „Chiny i ich 
kultura”, M. Składankowej „Iran. Dzieje i kultura”, W. Kotańskiego „Dziedzictwo ja
pońskich bogów”, A. Szyszko-Bohusza „Hinduizm. Buddyzm. Islam”. Pierwszą pozycję, 
otwierającą tę serię, stanowi studium Stanisława Tokarskiego pt. „Jogini i wspólnoty. 
Nowoczesna recepcja hinduizmu”.

Autor, znany czytelnikom z artykułów i książek dotyczących religioznawczych kon
cepcji M. Eliadego (np. „Eliade i Orient”) oraz współczesnego hinduizmu (np. „Orient i 
kontrkultury”) podjął próbę przedstawienia wybitnych twórców — filozofów, mistyków, 
reformatorów — inspirujących prądy neohinduistyczne, które wywierają obecnie znacz
ny wpływ zarówno na kulturę wschodnią, jak i zachodnią, szczególnie europejską oraz 
północnoamerykańską. S. Tokarski wychodzi z założenia, że współczesny hinduizm jest 
nierozdzielny od szeroko pojętej jogi, gdyż do jej praktyk i ducha nawiązują wszyscy du
chowi przywódcy nowożytnego indyjskiego odrodzenia. Zaczyna więc swą pracę od syn
tetycznej wizji jogi (rozdz. I). Kolejne części książki poświęcone są twórcom neohinduiz- 
mu: Ramakrishnie oraz jego najwybitniejszemu uczniowi Vivekanandzie (rozdz. II), le
gendarnej postaci Mędrca z góry Arunachala, czyli mistykowi Śri Ramana Maharishie- 
mu, tamilskiemu joginowi (rozdz. III). Następnie autor prezentuje: system „rewolucji 
umysłu” głoszony przez Krishanamurtiego, wędrownego sanjasina Zachodu, który w cią
gu pół wieku przemierzył wszystkie kontynenty (rozdz. IV), etykę i religię non-violence 
Mahatmy Gandhiego opartą na reinterpretacji „Bhagavadgity” (rozdz. V), idee wzlotu 
człowieczeństwa ku boskości w twórczości Rabindranatha Tagore, potomka roku brami
nów, laureata literackiej Nagrody Nobla z 1913 r. (rozdz. VI), filozoficzne koncepcje Śri 
Aurobindo Ghosa (rozdz. VII). W ostatnim ósmym rozdziale zajmuje się współczesną eks
plozją jogi; omawia więc dzieje oraz doktryny ważniejszych piętnastu grup jogicznych 
działających w ostatnim ćwierćwieczu.

Studium S. Tokarskiego zawiera mnóstwo interesujących wiadomości dotyczących: 
wybitnych przedstawicieli neohinduizmu, propagowanych przez nich idei filozoficznych 
i religijnych oddziałujących na indywidualny, społeczny, polityczny i gospodarczy wy
miar rzeczywistości; inspiracji różnych form życia wspólnotowego, zaangażowanego w 
działalność doczesną oraz medytację; rozmaitych interpretacji i praktyk jogi; pokazuje 
ponadto wzajemne wpływy oraz oddziaływanie kultur Orientu — Indii i Zachodu. Książ
kę uzupełnia bogata bibliografia.

Grzegorz Łęcicki
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SOSNA GRZEGORZ: Bibliografia^parafii prawosławnych na 
Białostocczyźnie. Część chronologiczna. Białystok: Białosto
ckie Towarzystwo Naukowe 1985, 270 s., 700 egz.

Od kilku lat zauważalny jest w polskiej literaturze historycznej znaczny wzrost pu
blikacji poświęconych prawosławiu. Spory w tym udział ma ks. protojerej Grzegorz Sos
na, historyk z zamiłowania, autor wielu monografii parafii prawosławnych, publikowa
nych głównie w „Wiadomościach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” i 
w „Tygodniku Podlaskim”. Godzi się tu przypomnieć, że czytelnikom „SiDE” znany jest 
on jako autor „Bibliografii publikacji w języku polskim na temat prawosławia 1966— 
—1986”, zamieszczonej w*drugim, ubiegłorocznym numerze naszego kwartalnika.

Ks. prot. Sosna nie jest typem historyka-dziejopisarza; jego wielka pasja to poszuki
wanie, wynajdywanie i szperanie w źródłach dotyczących dziejów prawosławia, których, 
jak twierdzi, znajduje się w naszych archiwach i bibliotekach, wbrew panującej opinii, 
bardzo dużo. Efektem tej pasji stała się „Bibliografia parafii prawosławhych na Białosto
cczyźnie”, wydana dotychczas w dwóch częściach: w porządku Alfabetycznym i chrono
logicznym. W dalszej kolejności zapowiedział autor opublikowanie części osobowej, a na
stępnie demograficznej, architektonicznej, geodezyjnej, monograficznej, bibliograficznej, 
i geograficznej. Już samo to wyliczenie daje wyobrażenie o pracowitości autora, który 
pracę badawczą łączy harmonijnie ze służbą duszpasterską w Siemiatyczach.

Przy omawianej tu części chronologicznej „Bibliografii” wykorzystał ks. Sosna olb
rzymią ilość źródeł rozmaitej proweniencji, aczkolwiek, jak sam przyznał we wstępie, 
materiałów byłoby znacznie więcej. Uwzględnione przez autora fakty mają różną wartość 
historyczną, często niektóre z nich opisane są nazbyt lakonicznie i mogą być niezrozu
miałe dla korzystających z „Bibliografii”.

Z podanej faktografii wyłania się obraz Białostocczyzny jako terenu walk i konflik
tów na tle wyznaniowym i narodowościowym, które zaczęły wygasać dopiero w jakiś czas 
po drugiej wojnie światowej. Jeszcze pod datą maj 1946 czytamy taką oto znamienną in
formację: Ludność Białoruska ewakuuje się do BSRR według ustalonego planu. Bandy 
dywersyjne w dalszym ciągu groźbą i terrorem zmuszają Białorusinów do szybszego wy
jazdu poza linię Curzona. Ostatnio na terenie gmin Siemiatycze i Boćki, powiatu Biels
kiego, rozsyłane są masowo odbite na powielaczu wezwania do wyjazdu z Polski z zagro
żeniem represjami.

Starosta powiatowy Białostocki stwierdza poprawę w ustosunkowaniu się ludności 
białoruskiej do ludności polskiej i władz państwowych.« W końcu maja br. ostatnia parafia 
prawosławna nie uznająca władzy duchownej prawosławnej w Polsce, została przekaza
na dziekanowi prawosławnemu ks. Mackiewiczowi.

W pierwszych dniach maja w Bielsku przebywał ks. bp Tymoteusz, zwierzchnik Koś
cioła Prawosławnego w Polsce, którego obecność dodatkowo wpłynęła na uspokojenie 
wśród ludności prawosławnej powiatu.

Trzeba podkreślić, iż zakres terytorialny pracy jest szerszy niż wynikałoby to z tytu
łu. Ks. Sosna odnotowuje również najważniejsze fakty odnoszące się do całego Kościo
ła Prawosławnego w Polsce i do prawosławia w ogóle, uwzględniając również wydarzenia 
o wydźwięku ekumenicznym. Jego praca stanowić powinna cenną pomoc dla badaczy róż
nych dyscyplin naukowych (zwłaszcza zaś historyków i socjologów), zajmujących się hi
storią tego regionu, gdzie prawosławie trwa nieprzerwanie od czasów średniowiecznych 
po dziś dzień.

Antoni Grześkowiak
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STRZELECKA KINGA OSU: Miasto świateł. Kraków: Wy
dawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1987, 362 s, 10 000 egz.

Autorka, zakonnica katolicka, zaangażowana ekumenicznie od wielu lat, uprawia te
ologię poprzez dialog. Książka stanowi plon rozmów z różnymi ludźmi na temat modli
twy. Rozmówcami siostry Kingi są głównie katolicy (księża i ludzie świeccy). Ale wśród 
nich znaleźli się także: o. Boris Bobrińskkoj, prawosławny teolog z Paryża, Jeszajahn 
Spiegel — pisarz wyznania mojżeszowego, luteranie, reformowani, baptystka i hinduista. 
Wszystko to sprawia, że książka posiada walory ekumeniczne. Część tekstów była druko
wana w ewangelicko-reformowanej „Jednocie”. Wywiady siostry Kingi pokazują, ile 
cech wspólnych posiadają doświadczenia religijne przeżywane przez członków różnych 
wyznań chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich.

Tadeusz Wyszomirski

ALEKSANDRYJSKI ŚW. ATANAZY: Żywot Świętego Anto
niego. Św. Antoni Pustelnik. Pisma. Warszawa: Instytut Wy
dawniczy PAX 1987, 268 s., 5000 egz.

Żywot św. Antoniego należy do zabytków piśmiemfictwa starochrześcijańskiego. 
Stał się on wzorem dla wszystkich późniejszych hagiografii. Żywot ten dokumentuje po
czątki monachizmu w Egipcie. Pisma św. Antoniego były najwcześniejszą ze znanych 
nam reguł monastycznych. W tomie zebrano jego pisma ascetyczne, listy, wypowiedzi 
(apoftegmata). Duchowość Antoniego, zwanego Wielkim, wywarła zasadniczy wpływ na 
życie mnichów zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Do całości zagadnień związa
nych z koptyjskim monachizmem wprowadza nas wstęp pióra znawczyni przedmiotu 
Ewy Wipszyckiej z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tadeusz Wyszomirski

BRYKOWSKI RYSZARD: Łemkowska drewniana architek
tura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej. 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987, 195 s., 
10 000 egz..

Na naszych oczach ginie drewniana architektura sakralna. Zwłaszcza zagrożone są 
cerkwie typu łemkowskiego. Konserwator zabytków i naukowiec ze środowiska warsza
wskiego, dr Ryszard Brykowski, podjął się próby skatalogowania tych świątyń. Praca za
wiera opis teoretyczny, obejmujący wyjaśnienie kim są Łemkowie, typy architektury 
zwanej łemkowską, genezę łemkowskiej architektury sakralnej. Dołączony jest do niej 
także katalog drewnianych cerkwi Łemków oraz bogaty materiał ilustracyjny. Brykowski 
ukazuje piękno i wyjątkowość tej architektury. Nie rozwodzi się szerzej na temat bez
przykładnej dewastacji cerkwi. Niekiedy przypominają o tym dyskretnie tylko podpisy 
pod zdjęciami. Wiele z tych pomników architektury sakralnej zniknęło z powierzchni zie
mi na zawsze. Tym cenniejszy wydaje się być album Brykowskiego.

Tadeusz Wyszomirski
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ARCYBISKUP PAWEŁ: Nasza wiara. Białystok: Wydawnic
two Prawosławnej Diecgzji Białostocko-Gdańskiej 1987, 82 s.

Arcybiskup Paweł Olmari, głowa Kościoła Prawosławnego w Finlandii, należy do 
znanych i szanowanych hierarchów. Jego książka tłumaczona była na wiele języków. Jej 
centralnym tematem jest modlitewne doświadczenie w Kościele Prawosławnym. Przed
mowę napisał wybitny teolog-liturgista o. Aleksander Szmieman. Pozycją tą rozpoczęło 
swoją działalność edytorską wydawnictwo prawosławnej diecezji w Białymstoku, które
mu patronuje miejscowy ordynariusz ks. arcybiskup Sawa. Należy się spodziewać, że 
nowe wydawnictwo przyczyni się do przybliżenia naszemu społeczeństwu prawosławnej 
wizji chrześcijaństwa.

Tadeusz Wyszomirski

BLOOM ANTONI: Odwaga modlitwy. Poznań: Wydawnic
two „W Drodze” 1987, 141 s. 20 000 egz.

Metropolita Antoni Bloom, prawosławny hierarcha mieszkający w Londynie, znany 
jest dobrze w środowiskach ekumenicznych jako nauczyciel duchowy, swego rodzaju 
chrześcijański guru; chętnie słuchają i odwiedzają go chrześcijanie, wywodzący się z róż
nych tradycji konfesyjnych, zwłaszcza młodzi. Polskie tłumaczenie zbioru jego pism, po
chodzące z dwóch książek („Meditations on a theme «Spiritual Journey»” oraz „Courage 
to pray”), wydane zostało w oficynie oo dominikanów; wstęp napisał o. Sergiusz J. Gajek 
z KUL-u. Nieczęsto się zdarza, aby wydawnictwa zakonne sięgały po autorów prawosła
wnych. Toteż opublikowanie rozważań metropolity Antoniego uznać trzeba za wydarze
nie ekumeniczne. We wszystkich wyznaniach daje się zauważyć tęsknota za ludźmi po
siadającymi doświadczenie modlitewne. Metropolita Antoni uczy modlitwy, która dla 
zbyt wielu chrześcijan stała się pustą formą, a bez niej wszystkie nasze wysiłki ekumeni
czne skazane są na niepowodzenie.

Tadeusz Wyszomirski
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