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ARTYKUŁY

KAROL KARSKI

OBRAZ MARCINA LUTRA
NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Niemal w każdej epoce podejmowano próby interpretacji i oceny życia i dzieła
Marcina Lutra. Przy okazji Roszono często bardzo jednostronne i problematyczne
poglądy. W zależności od epoki podkreślano ten lub inny aspekt jego osobowości
i dzida. Różne interpretacje nie muszą się koniecznie wzajemnie wykluczać, mogą
się też uzupełniać. Trzeba jednak pamiętać, że w biegu dziejów miały też miejsce
interpretacje zgoła błędne. Sceptycznie winien nastrajać już sam fakt, że dotych
czas niemal każdy kierunek teologiczny czy kościelny chciał zawłaszczyć dla siebie
dzieło Lutra. To samo da się powiedzieć w odniesieniu do różnych kierunków
politycznych. Np. w XX stuleciu na Lutra powoływali się narodowi socjaliści,
a także, choć z pewnymi zastrzeżeniami, komuniści. Jeśli tak liczne środowiska
kościelne i pozakościelne twierdzą, że są dziedzicami Lutra, to wynika z tego
jednoznaczny wniosek, iż także dzisiaj Reformator odgrywa jeszcze wielką rolę.
Luter - jak wiadomo - posiadał już za życia niezwykły autorytet jako nauczyciel
Kościoła wyrosłego z Reformacji. Spory wewnątrzprotestanckie prowadzone
bezpośrednio po jego śmierci, jak i przyjęcie Formuły Konkordii w 1577 r.,
przyczyniły się jeszcze do wzrostu autorytetu Reformatora. W okresie ortodoksji,
która przez półtora stulecia od jego zgonu była dominującym kierunkiem
w luteranizmie, Luter uchodził zasadniczo za jedynego w swoim rodzaju nau
czyciela Kościoła. W obrębie teologii przyznano wówczas Reformatorowi auto
rytet niemal^nieomylnego urzędu nauczającego, tj. autorytet, który odmawiano
papieżowi. Ówcześni luteranie byli niezbicie przekonani o tym, że Bóg powołał
Lutra do przeprowadzenia reformy Kościoła.
Taka wizja ortodoksji miała ten skutek, że interesowano się wyłącznie nauką
Lutra, natomiast jego osoba zeszła niemal zupełnie na drugi plan. Biblijnej
przepowiedni posłannictwa Lutra doszukiwano się w Objawieniu św. Jana 14,6,
gdzie wizjoner powiada: I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba,
który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim
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narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Przez tego rodzaju odniesienia biblijne
stawiano Lutra właściwie na równi z autorami Pisma Św. Przy takim nastawieniu
prawie wykluczone było krytyczne spojrzenie na Reformatora.
Nowe spojrzenie na życie i dzieło Lutra przyniósł ze sobą pietyzm. Jego
reprezentanci, nie kwestionując rangi Reformatora jako nauczyciela Kościoła,
wyeksponowali szczególnie moment pobożności. Pietyści nie przyjmowali już
bezkrytycznie wszystkiego, co Luter powiedział. W przypadku pietyzmu nie
możnajużmówić o jednolitym obrazie Lutra, co generalnie było możliwe w okresie
ortodoksji. Jego reprezentanci byli wprawdzie zgodni co do tego, że Reformator
miał duże zasługi w dziedzinie polemiki z Rzymem. Krytykowali jednak jego
postawę wobec tzw. marzycieli (Schwärmer) - zwolenników entuzjastycznego
chrześcijaństwa.
Philip Jacob Spener (1663-1725), uchodzący zasadniczo za ojca pietyzmu,
w swojej Pia Desideria (1675), lecz również w innych publikacjach, powoływał się
stale na Lutra, szukając u niego wsparcia dla własnego rozumienia odrodzenia
i pobożności. Bliższa analiza cytatów ukazuje jednak, że Spener dobierał je bardzo
jednostronnie; na ogół czerpał te cytaty z pism budujących Reformatora.
Jednocześnie Spener krytykował pewne rysy charakteru teologa wittenberskiego.
Takim pojęciom, jak wiara i usprawiedliwienie, ojciec pietyzmu nie nadaje
wprawdzie nowej treści, ale ich brzmienie jest całkiem inne niż w ortodoksji. Stale
chodzi tutaj o nutę osobistą, doświadczenie, ożywienie, uświęcenie lub odrodzenie.
Dlatego akcent u Spenera nie spoczywa już na prawowiernej nauce, lecz na
realizowaniu wiary przez modlitwę, miłość Boga i bliźniego lub naśladowanie.
Spener i inni pietyści uważali, że pod tym względem Reformacja Lutra musi zostać
dopiero doprowadzona do końca.
Gottfried Arnold (1666-1714), reprezentant radykalnego pietyzmu, autor dzieła
pt. Unparteiische Kirchen und Ketzerhistorie (1699-1700), oceniał wprawdzie
pozytywnie znaczenie Lutra i Reformacji dla oczyszczenia Kościoła, jednak ostrzej
niż inni pietyści krytykował Reformatora. Ubolewał nie tylko z powodu pewnych
zbyt ludzkich rysów charakteru teologa wittenberskiego, lecz również odmawiał
mu autorytetu w dziedzinie doktryny. Szczególnie krytykował fakt, że Reformacja
przez swój sojusz ze zwierzchnością świecką przyczyniła się do spłycenia
chrześcijaństwa i ubezwłasnowolnienia wspólnot lokalnych. W ten sposób
państwo zadało gwałt Kościołowi. Arnold w dużej mierze oszczędzał Lutra przed
tymi zarzutami rozróżniając między tym, czego Luter chciał, a tym, co rzeczywiście
nastąpiło.
W epoce oświecenia osoba Lutra była otaczana na ogół czcią. Ale podobnie jak
w okresie pietyzmu, odkrywano i podkreślano nowe aspekty osoby i dzieła Lutra,
inne natomiast zeszły całkowicie na drugi plan. Oświecenie nie okazywało
większego zrozumienia dla jego teologii. Zamiast tego podkreślało w nowy sposób
pewne aspekty walki Lutra z Rzymem: Reformator przez odmowę pod
porządkowania się papieżowi stał się orędownikiem rozumu i wolności sumienia
oraz przyczynił się do wyzwolenia z ciemnego zabobonu średniowiecza. W ten
sposób nową formę otrzymała idea kontynuowania lub dokończenia Reformacji
- trzeba przezwyciężyć nie papistyczne pozostałości, lecz to wszystko, co nie
odpowiada rozumowi.
Już wówczas istnieli myśliciele, którzy impulsy oświecenia rozwinęli w metodę
historyczno-krytyczną, kładąc tym samym podwaliny pod naukowe zajęcie się
Lutrem i Reformacją. Wśród teologów, którzy ulegli wpływom oświecenia, na
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pierwsze miejsce wysuwa się Johann Salomo Semler (1725-1791), twórca metody
historyczno-krytycznej badania kanonu biblijnego. Jednocześnie Semler odma
wiał Lutrowi i księgom wyznaniowym XYI w. prawa do nieomylności. Stwierdzał,
że takiego roszczenia nie można wysuwać chociażby dlatego, ponieważ sytuacja,
w której znajdował się Luter, była jedyna w swoim rodzaju i nie może dojść do jej
powtórzenia w ówczesnej formie.
Zróżnicowany obraz Lutra, aczkolwiek w inny sposób, znajduje się także
u Gottholda Ephraima Lessinga (1729-1781). Lessing akceptuje w pełni Lutra jako
człowieka i reformatora, chociaż silniej niż jego poprzednicy dostrzega jego
słabości i uwarukowania czasowe, w których żył. Dla niego znaczenie Lutra polega
przede wszystkim na tym, że prowadził walkę z papiestwem, dając przez to
przykład dla kontynuacji jego dzieła w przyszłości. Zdaniem Lessinga, na teologa
wittenberskiego powołać się może w sposób uprawniony tylko ten, kto
współcześnie kontynuuje jego walkę, a nie ten, kto konserwuje dorobek Lutra.
Godne pochwały jest u Reformatora to, że przyniósł wyzwolenie z jarzma tradycji.
Lessing pyta jednocześnie: kto dziś przyniesie wyzwolenie z nieznośnego jarzma
litery? Czym w XVI w. było papiestwo, tym w XVIII w. jest „litera”, przede
wszystkim litera Biblii i ksiąg wyznaniowych. Toteż występowanie na rzecz
tolerancji i wolności oraz walkę z ortodoksją uznać trzeba za autentyczną
kontynuację dzieła Lutra - stwierdza w konkluzji Lessing.
Klasyczna filozofia niemiecka nie okazywała większego zainteresowania Lut
rem. Istnieje wiele oznak wskazujących na to, że znajomość Reformatora
u Immanuela Kanta (1724-1804) nie wykraczała poza lekturę Małego Katechizmu.
Wiedza Johanna Gottlieba Fichtego (1762-1814) była pod tym względem nieco
większa. W jego twórczości widać zrozumienie dla zmagań Lutra z kwestią
zbawienia duszy. Również on, zgodnie z poglądem oświecenia, twierdził, że Luter
wyzwolił chrześcijaństwo z form zewnętrznych, które sprzeciwiają się wolności,
kładąc akcent na życiu wewnętrznym. Później, w swojej filozofii religii, Fichte nie
powoływał się już na Reformatora.
Spośród klasyków filozofii niemieckiej jedynie Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831) interesował się bliżej dorobkiem Lutra. Hegel podkreślał, że luterska
Reformacja rozumiała wolność w sposób nader specyficzny, odnosząc ją mianowi
cie do Boga. Zdawał sobie sprawę z tego, że podstawą takiego rozumienia wolności
jest reformacyjna wiara. Dokonał też pewnej reinterpretacji, stawiając znak
równości między Bogiem chrześcijańskim a „duchem absolutnym” swojego
systemu filozoficznego. Wiara, tak jak ją rozumiał Luter, jest zatem powrotem
ducha do siebie, współudziałem w duchu Bożym. Zarówno w reformacyjnym
przezwyciężeniu różnicy między kapłanami a świeckimi, jak i w przypadku
Wieczerzy Pańskiej chodzi o tę samą sprawę: o współudział w duchu Bożym lub
w Jego uobecnianiu.
Inny, oczywiście, obraz Lutra propagował Friedrich Daniel Schleiermacher
(1768-1834), teolog ewangelicko-reformowany znajdujący się pod wpływem
opozycyjnego wobec oświecenia romantyzmu. Schleiermacher odnosił się do
teologa wittenberskiego z pewnym dystansem. W dziedzinie rozważań nad istotą
religii Luter nie odgrywał dla niego większej roli. Gotów był uznać w nim „herosa
religii” , ale od jego myśli teologicznej nie oczekiwał znaczących impulsów dla
ukształtowania własnych poglądów. W większości ważnych tematów teologicz
nych istnieje raczej między obydwoma teologami znacząca różnica. Dotyczy to
szczególnie stosunku między filozofią a teologią, nauki o grzechu i łasce, także
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rozumienia Kościoła. Krótko mówiąc: Schleiermacher nie dał żadnego impulsu do
intensywniejszego zajmowania się Lutrem.
Impuls taki pojawił się w 1826 r., gdy w Erlandze przystąpiono do wydawania
dzieł Lutra. Chodziło tu o całościową edycję jego dorobku pisarskiego przy
zastosowaniu krytycznych metod. Wydanie erlangeńskie umożliwiło po raz
pierwszy szerszym kręgom odbiorców indywidualne intensywne studiowanie
dorobku Reformatora.
Pierwsze impulsy do naukowych badań nad Lutrem i Reformacją dał Leopold
von Ranke (1795-1886). Zapoczątkował on samodzielne i krytyczne czytanie
ważnych tekstów źródłowych, by na ich podstawie dojść do własnych przekonań.
Był pierwszym badaczem, który nie kierował się opinią jakiejś szkoły filozoficznej,
lecz interpretował Lutra bezpośrednio ze źródeł. Nikt ze współczesnych nie
dorównał Rankemu pod względem rozumienia motywów, jakimi kierował się
Luter podczas sporu z Rzymem, jak i w dziedzinie całościowego zrozumienia
teologii Reformatora.
Dokonania Rankego na polu historii w dziedzinie teologii kontynuował
Albrecht Ritschl (1822-1889). W swoich głównych dziełach - Die christliche Lehre
von der Rechtfertigung und Versöhnung (1870-74) i Geschichte des Pietismus
(1880-1886) - Ritschl nakreślił imponujący obraz Lutra. Reformator jest dla niego
zwiastunem i nosicielem wolności i samodzielności. Ritschl nie rozumie już
wolności w duchu oświecenia jako etapu wstępnego do tolerancji, lecz interpretuje
ją jako wolność wobec praw natury i historii jak również jako umożliwienie
wewnętrznego panowania nad światem. Dokonana przez Ritschla interpretacja
Lutra spowodowała przede wszystkim to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu na
plan główny wysunęło się znowu znaczenie teologii Reformatora. Dzięki Ritschlowi Luter odzyskał rangę teologa, który ma coś ważnego do powiedzenia również
w zmienionych warunkach XIX w.
Z drugiej strony nakreślony przez Ritschla obraz Lutra posiadał znaczące luki.
W zbyt uproszczony sposób zostały przedstawione lub w ogóle nie doszły do głosu
istotne momenty teologii Reformatora. Dotyczy to zwłaszcza idei gniewu Bożego
i sądu, dialektycznego stosunku między Zakonem i Ewangelią, jak i radykalnej
nauki o grzechu i łasce.
Inny impuls do ponownego spotkania z teologią Lutra wyszedł w XIX w. od
Theodosiusa Harnacka (1817-1889), autora pierwszej całościowej prezentacji
teologii Reformatora. Harnack interpretował poglądy Lutra całkiem inaczej niż
czynił to Ritschl. Twierdził, że tylko z perspektywy nauki o pojednaniu i zbawieniu
można pojąć relację między Zakonem a Ewangelią, która ma decydujące znaczenie
dla całej pracy teologicznej Lutra. Harnack podjął te tematy, które Ritschl
pominął. Zalicza się do nich m.in. kwestia ukrytości Boga. Harnack ukazał, że
- zgodnie z intencją teologa wittenberskiego - nie można mówić o miłości Boga
z pominięciem Jego gniewu.
Obraz Lutra, jaki wyłania się z dzieła Harnacka, to obraz Lutra ortodoksyj
nego, wzbogaconego o pewne ważne cechy, które pominęła ortodoksja XVII w.
Harnack nie podjął nawet próby usytuowania Lutra w dziejach teologii schyłku
średniowiecza i początków czasów nowożytnych. Jego praca stwarza wrażenie, jak
gdyby teologia Reformatora była czymś ponadczasowym.
Z osobliwą interpretacją Lutra wystąpił Ludwik Feuerbach (1804-1872),
zaliczając go do prekursorów własnej filozofii ateistycznej. Dla Fryderyka
Nietzschego (1844-1900) Luter był po prostu „prostakiem” i „gburem” . Sóren
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Kierkegaard (1813-1855) zaatakował ostro wygodnicką mieszczańską formę
chrześcijaństwa, którą wprowadził rzekomo Luter.
Nowy niuans do dziejów obrazu Lutra wniósł Ernst Troeltsch (1865-1923).
Właśnie w czasach, w których czczenie Lutra jako niemieckiego bohatera
narodowego dochodziło do zenitu, Troeltsch wytknął mu, że przez swoją etykę
polityczną jak i postawę praktyczną wzmocnił jednostronnie władzę zwierzch
ności. Jeśli w czasach późniejszych wytworzyła się absolutystyczna forma rządów,
to jest w tym zasadnicza wina Reformatora. Poza tym teolog wittenberski przez
dokonanie rozróżnienia między Christperson i Weltperson przyczynił się do
powstania podwójnej moralności, która również miała fatalne skutki dla politycz
nego rozwoju Niemiec.
Mimo tej krytyki Troeltsch uznawał wielkość Lutra zwłaszcza na obszarze
religijnym: Reformator pozostał wprawdzie człowiekiem średniowiecza, lecz
dzięki głębokiemu zrozumieniu wiary chrześcijańskiej przyczynił się do wy
zwolenia, które potem, okrężnymi drogami, doszło w protestantyzmie do ostatecz
nej konsekwencji.
—~—
Podwaliny pod postęp w badaniach nad Lutrem stworzyło nowe wielkie
wydanie jego dzieł, tzw. wydanie weimarskie (skrót: WA), którego pierwszy tom
ukazał się w 1883 r. WA nie rozdzielało już - jak wydanie erlangeńskie - pism
niemieckich i łacińskich, lecz starało się dostarczać manuskrypty i publikacje Lutra
w porządku chronologicznym. Przy okazji opublikowano nieznane teksty Refor
matora, wśród nich wykłady Psalmów (1513-1515) i wykład Listu do Rzymian
(1515-1516). Dzięki tym publikacjom badania nad tzw. młodym Lutrem, tj.
dotyczące okresu sprzed r. 1517, zostały oparte na całkiem nowej podstawie. Po raz
pierwszy można było prześledzić drogę, jaką przebył Reformator od wstąpienia do
klasztoru poprzez początki działalności nauczającej aż po pierwsze wystąpienie
publiczne. Tym samym powstała możliwość dania ostatecznej odpowiedzi na
pytanie dotyczące motywów postępowania i pierwotnych celów teologa wittenberskiego, odpowiedzi wolnej od wszelkich uzależnień ideologicznych.
Wśród publikacji dotyczących młodego Lutra, ogłaszanych na początku XX
w., na pierwsze miejsce wysunęły się zdecydowanie studia Karla Holla (1866-1926).
Chociaż badacz ten nie przedłożył całościowej teologii Reformatora, jego studia
charakteryzują się zwartą wizją Lutra. Holi jako pierwszy powiązał ze sobą aspekty
historyczne i systematyczne. W swoich pracach kierował się metodą historyczno-genetyczną, ukazując rozwój określonych poglądów u teologa wittenberskiego.
Jednocześnie problemy systematyczno-teologiczne potrafił prezentować w taki
sposób, że można było dostrzec ich aktualność i znaczenie także w XX stuleciu.
W swojej interpretacji Lutra Holi skoncentrował uwagę na pytaniu, w jakim
świetle człowiek jawi się przed Bogiem. Człowiek zostaje skonfrontowany
z bezwarunkowym żądaniem, któremu jednak nie umie sprostać. Zarówno to
żądanie jak i własna nieumiejętność są doświadczane w sumieniu; tu jest miejsce,
w którym człowiek spotyka Boga. Jeśli to doświadczenie powinności etycznej
i niespełnienia przyjąć za bazę, to ponad nią wznosi się specyficzne doświadczenie
sądzącego i ułaskawiającego Boga. Holi dochodzi do konkluzji, że religia Lutra
była „religią sumienia” ; do jej nieodzownych elementów zaliczał „poczucie
obowiązku” .
Obraz Lutra stworzony przez Holla nie wytrzymał konfrontacji z narodowym
socjalizmem. Niektórzy spośród jego wyróżniających się uczniów, zwłaszcza
Emanuel Hirsch (1888-1972), stali się po 1933 r. przywódcami ruchu „niemieckich
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chrześcijan”(Deutsche Christen), usiłującego wprowadzić ideologię nazistowską
do Kościoła ewangelickiego w Niemczech.
Wielkie znaczenie miał fakt, że Karol Barth (1886-1968), który sam był
teologiem reformowanym, w całej swojej pracy teologicznej, a zwłaszcza w wielo
tomowej Kirchliche Dogmatik (1932-1967), zajął się intensywniej niż współcześni
mu dogmatycy tradycją teologiczną, w której najważniejsze miejsce przydzielił
Lutrowi. W przeciwieństwie do Holla, Barth skupił uwagę nie tyle na „młodym” ,
ile raczej na „starym” Lutrze, który po roku 1530 stał się poniekąd nauczycielem
Kościoła. Od czasów XVII-wiecznej ortodoksji luterańskiej „stary” Luter nie miał
dla żadnego innego znaczącego teologa tak wielkiego znaczenia jak dla Karola
Bartha. Teolog reformowany zwracał też uwagę na słabe - z jego perspektywy
- punkty w myśli teologicznej Reformatora. Uważał, że rozróżnienie między
Bogiem objawionym a Bogiem ukrytym, jakiego dokonywał Luter, grozi roze
rwaniem jedności Boga. W chrystologii, nawiązując do starych reformowanych
wątpliwości, Barth wyrażał obawy, że wskutek Lutrowej doktryny ubiguitas (=
wszechobecności obu natur Chrystusa), Jego ludzka natura nie dojdzie w pełni do
głosu. Odnośnie nauki o Zakonie i Ewangelii, która w tradycji luterańskiej była
reprezentowana niekiedy w znaczeniu czasowego następstwa zamiast wzajemnej
dialektycznej relacji obu elementów, teolog reformowany występował zdecydowa
nie na rzecz priorytetu Ewangelii przed Zakonem. Twierdził, że Zakon jest
poniekąd niezbędną formą, którą przyjmuje Ewangelia.
Całkiem inaczej wypada interpretacja Lutra dokonana przez Friedricha Gogartena (1887-1967), jednego z wczesnych przedstawicieli teologii dialektycznej, który
w okresie późniejszym zdystansował się jednak od Bartha. Dla Gogartena
ośrodkiem myśli teologicznej Lutra jest chrystologia. Próbuje on ukazać, że
Reformator uwolnił człowieka od fałszywej niesamodzielności i dał mu właściwą
autonomię. Stara teza o wyzwoleniu człowieka przez Lutra otrzymała tutaj nową
formułę: człowiek został wyzwolony przez Reformatora do pełnoletności. Innymi
słowy: dopiero Reformacja przyniosła właściwą świeckość świata.
Spośród ośrodków pozaniemieckich szczególną rangę zyskały szwedzkie bada
nia nad Lutrem. Specyfika szwedzkiego obrazu Reformatora polega na tym, że
w ramach różnych kwestii teologicznych silniej niż gdzie indziej występuje motyw
walki. Czołowymi reprezentantami szwedzkiej interpretacji Lutra byli, poczynając
od lat dwudziestych tego stulecia, m.in.: Gustaf Aulen (1879-1977), Anders Nygren
(1890-1978), Ragnar Bring i Gustaf Wingren. W kontekście tym wspomnieć trzeba
także badacza fińskiego Lennarta Pinomaa.
Skandynawowie, jak już wspomniano, skupili uwagę na motywie walki między
Bogiem a szatanem, który po stronie ludzkiej ma swój odpowiednik w sporze
między duchem a ciałem. Nygren podkreślał, że w dziejach doktryny
chrześcijańskiej przewijały się dwa główne elementy: eros i agape. Jego zdaniem,
Luter należał do najbardziej wyrazistych reprezentantów religii typu agape.
W Szwecji dyskutowano szczególnie intensywnie nad kwestią Zakonu i Ewan
gelii. Fin Pinomaa badał przede wszystkim luterską koncepcję gniewu Boga,
wykazując, że to pojęcie, rozwinięte przez apostoła Pawła, miało także ogromne
znaczenie w myśli teologicznej Reformatora. Podkreślanie przez badaczy skan
dynawskich motywu walki miało być przeciwwagą dla jednostronnego pod
kreślania przez innych usprawiedliwienia i pewności zbawienia.
Szczególnie ważne publikacje dostarczył w ostatnich dziesięcioleciach Gerhard
Ebeling (ur. 1912). W pierwszym okresie zajął się on przede wszystkim badaniem
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stosunku Lutra do tradycji średniowiecznej, zwłaszcza w dziedzinie wykładu Pisma
Św. Potem skupił uwagę na kwestii stosunku między Lutrem a nowoczesnym
myśleniem. Dzięki niemu ważny, aczkolwiek niezwykle trudny problem stosunku
między Lutrem a czasami nowożytnymi został wprowadzony na nową płaszczyznę
dyskusji naukowej.
Wręcz rewolucyjne są przemiany, jakie dokonały się w tym stuleciu w zakresie
katolickiego rozumienia Lutra. Ód XVI w. widziano po stronie katolickiej
w Reformatorze arcykacerza, burzyciela jedności Kościoła jak i chrześcijańskiego
Zachodu. Z kolei strona luterańska dostrzegała w papiestwie antychrysta.
Za przykład tradycyjnych uprzedzeń wobec Lutra może jeszcze uchodzić wielka
biografia Reformatora pióra dominikanina Heinricha S. Deniflego (1844-1905).
Denifle dał badaniom nad Lutrem z jednej strony bardzo ważne impulsy, gdyż jako
pierwszy badacz katolicki próbował odpowiedzieć na pytanie, co Reformacja
wniosła nowego w porównaniu ze średniowieczem. Jednak z drugiej strony głosił
absurdalną tezę, jakoby Luter swoją naukę o usprawiedliwieniu, powiązaną z sola
fide i sola gratia odkrył tylko w tym celu, aby bardziej beztrosko móc wieść swoje
rozpustne życie.
Epokowe znaczenie miało wielkie dzieło Josepha Lortza (1887-1975) pt. Die
Reformation in Deutschland (1 wyd.: 1939/40). Jego teza brzmiała: Luter wystąpił
przeciw katolicyzmowi, który nie był już w pełni katolicki. Z tego punktu widzenia
krytyka Reformatora była uzasadniona. Zdaniem Lortza, u Lutra występuje
nadzwyczaj głęboka recepcja myśli apostoła Pawła. Jego poważne podejście do
pokuty i pewności wiary mogą być stawiane za wzór.
Mimo tej pochwały, Lortz wysunął zarzut, że Luter interpretował wiarę
chrześcijańską w sposób jednostronny, gdyż nie uwzględnił wszystkich aspektów
Pisma Sw. Poza tym Reformator odizolował apostoła Pawła od innych ksiąg
biblijnych, jego samego zaś rozumiał w sposób uproszczony. Przyczyną takiej
postawy Lutra był „subiektywizm”, który sprawiał, że punktem odniesienia nie był
dla niego byt Kościoła, lecz głębokie poznanie religijne. W ten sposób w Refor
macji luterskiej autentyczne doświadczenie wiary, charakteryzujące się niezwykłą
głębią i wielkim bogactwem, zostało powiązane nierozłącznie z heretyckim
sfałszowaniem. Tak więc Reformacja jest wprawdzie odnową i ubogaceniem, ale
zarazem też przyczyną rozłamu kościelnego.
Najbardziej znanym badaczem, który wyszedł ze szkoły Lortza, był zmarły
niedawno Erwin Iserloh,rNa wzmiankę zasługują także Stephan Pfürtnei|l Otto
Hermann Pesch, którzy pokazali, że ani w kwestii pewności zbawienia, ani w nauce
o usprawiedliwieniu nie istnieje nieprzezwyciężalna różnica między Tomaszem
z Akwinu a Lutrem.
A *3^
W każdym razie już dzisiaj można powiedzieć, że rewizja katolickiego obrazu
Lutra, jaka dokonała się w ostatnich dziesięcioleciach, jest przykładem prze
zwyciężenia uprzedzeń przez badania naukowe. Zmiana ta wywarła tak trwały
wpływ na stosunki katolicko-luterańskie, że powrót do starych polemik nie wydaje
się być już możliwy.
Przekonanie to potwierdza list papieża Jana Pawła II do kardynała Jana
Willebrandsa, przewodniczącego watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan, z 31 października 1983 r.; z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina
Lutra papież pisał:
Istotnie, naukowe badania uczonych, tak ewangelickich jak i katolickich, badania,
w których już osiągnięto znaczną zbieżność poglądów, doprowadziły do nakreślenia
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pełniejszego i bardziej zróżnicowanego obrazu osobowości Lutra oraz skomplikowa
nego wątku rzeczywistości historycznej, społecznej, politycznej i kościelnej pierwszej
połowy X V I wieku. W konsekwencji została przekonywająco ukazana głęboka
religijność Lutra, którą powodowany stawiał z gorącą namiętnością pytania na temat
wiecznego zbawienia.
Zdaniem Jana Pawła II, tak odnośnie do Marcina Lutra, jak i w poszukiwaniu
przywrócenia jedności, konieczny jest podwójny wysiłek. Przede wszystkim
niezmiernie ważną rzeczą jest kontynuowanie sumiennych badań historycznych.
Chodzi o uzyskanie, poprzez pozbawione uprzedzeń i tylko poszukiwaniem prawdy
motywowane badania, właściwego obrazu Reformatora, ja k i całej epoki Reformacji
oraz osób, które z nią są związane. Wina, gdziekolwiek się znajduje i którejkolwiek
strony dotyczy, powinna zostać uznana /.../ druga sprawa, która nam się narzuca:
historyczne wyjaśnienie odnoszące się do przeszłości, której znaczenie i skutki jeszcze
trwają, musi iść w parze z dialogiem wiary, w którym my, tu i teraz, szukamy jedności.
Ten dialog znajduje swoje solidne oparcie w tym, co - według pism wyznania
ewangelicko-luterańskiego - łączy nas nadal, także po podziale, a mianowicie
w Słowie Pisma Świętego, w wyznaniach wiary, w soborach starożytnego Kościoła
(cyt. za: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1984 nr 2, s. 46n.).
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MARCIN HINT Z

POGLĄDY ETYCZNE LUTRA

W stęp
Filip Melanchton w mowie wygłoszonej 22 lutego 1546 r. po śmierci swego
przyjaciela Marcina Lutra nazwał go narzędziem Boga dla odnowy Kościoła1. W 450
lat, które oddziela nas od tego wydarzenia, ciągle na nowo staramy się przybliżyć
do sylwetki Reformatora, zastanowić się nad jego dziełem. Chcemy spytać, na ile
jego dzieło odnowy jest obecne w teologii współczesnego Kościoła. Na ile pisemna
spuścizna Lutra może być do dziś uważana za narzędzie Boga.
Aby ten obraz wittenberskiego Profesora był pełny, musimy też zatrzymać się
nad etyczną, czy ściślej mówiąc moralną stroną myśli Lutra, bo Luter, we
właściwym tego słowa znaczeniu, etykiem nie był.
Prace Lutra dały początek teologii ewangelickiej, a przez to i etyce ewangelic
kiej, zwanej też często etyką protestancką, która dzisiaj wraz z dogmatyką tworzy
jedną całość, a mianowicie teologię systematyczną.
W żadnej mierze nie można jednakże utożsamiać etyki protestanckiej z etyką
Lutra. Takowa powstawała na przestrzeni wieków i jest wytworem nie tylko
teologów, ale także dyskursu z filozofią, jak i uwarunkowań społecznych. Jednakże
to Luter jest tym, bez którego etyki ewangelickiej nie sposób sobie wyobrazić.
Reformator, mimo iż nie traktował w swej twórczości etyki priorytetowo, stworzył
dzieła, które weszły do kanonu myśli etycznej protestantyzmu. Wywarły one na
protestanckiej myśli moralnej swe piętno i do dziś, mimo silnego osadzenia
twórczości Lutra w kontekście epoki, jego pisma moralne są czytane i twórczo
przepracowywane. Szczególnie widoczne jest to w obrębie etyki politycznej.
Luter sam pragnął być ...przede wszystkim biblis tą, doktorem Słowa Bożego12,
bardziej niż systematykiem, czy na przykład teoretykiem ewangelickiego na
1 Cyt. za: H. Oberman, Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem, Gdańsk 1996, s. 15.
2 W. Nast, Liturgiczne rozprawy ks. dr. Marcina Lutra wzorem dla najwcześniejszych ewangelic
kich porządków kościelnych na przykładzie Agend Saskich, w: Rocznik Teologiczny ChAT 1995 z. 1, s.
221.
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bożeństwa. Przyglądając się choćby tylko pobieżnie dorobkowi Reformatora
zgromadzonemu w jego dziełach zebranych, zwanych Weimarianą (WA), łatwo
zauważyć, że przeważają w nim pisma egzegetyczne i kazania. Pisma dotyczące
etyki stoją na marginesie teologicznej twórczości Reformatora.
Jednakże, gdy spojrzymy na karierę akademicką Lutra, to będziemy musieli
zauważyć, że pierwszy jego wykład, jeszcze jako magistra, miał miejsce w roku
akademickim 1508/1509 i dotyczył etyki Arystotelesa3. Ale był to zarazem ostatni
cykl wykładów poświęcony tej tematyce.
Większość jego wypowiedzi, które dziś odczytywane są jako moralne, wplecio
na jest w kontekst całości jego teologicznej, a zwłaszcza duszpasterskiej pracy.
Na tej podstawie jeden ze współczesnych teologów protestanckich O. Bayer
postawił tezę, że w ogóle o etyce Lutra powinno się mówić jako o etyce
duszpasterskiej i należy rozumieć ją bardziej jako duszpasterstwo niż cokolwiek
innego45. Bayer traktuje zresztą bardzo redukcjonistycznie myśl moralną Refor
matora, sprowadzając ją do proklamacji wolności i motywu naśladowania3.
H. Oberman, autor niedawno wydanej w Polsce biografii Reformatora,
wskazuje również na kontekstualny charakter Lutrowej etyki: etyka przeżycia
w niebezpiecznych czasach67.
W niniejszym referacie starać się będziemy uzyskać szerszy obraz etyki Lutra,
pokazać, że w twórczości Reformatora wiele jest wątków etycznych, które także
dla ludzi XX wieku mogą mieć swoje znaczenie. Zanim to uczynimy, zauważmy
jeszcze raz, że etyka Lutra jest częścią składową jego systemu a nie samodzielną,
dopracowaną naukowo doktryną.
Z programowego hasła wierności Biblii powstał określony chrystocentryczny
model teologii. Zdaniem Lutra nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę
otwiera drzwi do całej Biblii1. Artykuł ten jest zarazem kluczem do całej spuścizny
Reformatora Kościoła. Krzyż, łaska, wiara, odpuszczenie grzechów, ofiara
Chrystusowa, usprawiedliwienie, Zakon i Ewangelia - łączą się w jeden wielki
kompleks, tak że trudno byłoby je od siebie w teologii Lutra oddzielić. Do owego
kompleksu tematów należy też niewątpliwie wolność - ona, a konkretniej jej
realizacja jest kluczem do całej Lutrowej etyki.
Antropologia Lutra
Antropologia Lutra jest przejściem od soteriologii do etyki8. Ona dostarcza
nam odpowiedzi na pytanie kim jest człowiek oraz kim jest chrześcijanin. Jest ona
przy tym na wskroś zdeterminowana przez Luterską naukę o usprawiedliwieniu.
Bez zrozumienia koncepcji człowieka, przejście do etyki będzie bezowocne.

3 Zob. H. Oberman, dz. cyt., s. 106.
4 O. Bayer, Nachfolge in der Welt. Luthers seelsorgerliche Ethik, w: Zwei Kirchen-eine Moral? O.
Bayer u. andere, Regensburg 1986, s. 54.
5 Tamże, s. 60.
6 H. Oberman, dz. cyt., s. 59.
7 J. Pośpiech, Usprawiedliwienie z wiary - articulus stantis et cadentis ecclesiae, w: Z problemów
Reformacji, z. 2, W arzawa 1980, s. 53.
8 Zob.: P. Althaus, Die Ethik Martin Luthers, Gütersloh 1965, s. 7.
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W największym skrócie ujmując, Luter widzi człowieka w pierwszym rzędzie
jako grzesznika. Jednakże punktem wyjścia Lutrowej refleksji na temat człowieka
jest głęboka wiara, że człowiek jest Bożym stworzeniem9. Został stworzony jako
mężczyzna i kobieta. Rodzaj ludzki został stworzony na wzór i podobieństwo
Boże101.
Luter ze swego doświadczenia, z przeżytych lat w klasztorze wyniósł głębokie
przekonanie o totalnym zepsuciu ludzkiego gatunku. Natura ludzka jest
całkowicie skorumpowana, naturalny człowiek jest i o własnych siłach pozostanie
grzesznikiem (totus peccator).
Tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi staje się on przed Bogiem sprawiedliwy.
Nie zmienia to jednakże ludzkiej natury, tak aby sądzić, że wraz z nowonarodzeniem człowiek ma mniej problemów z grzechem. Usprawiedliwienie z łaski sprawia
jednakże, że uczynki przestają być balastem, przestają obciążać człowieka lecz są
ludzką odpowiedzią na Boże „tak” względem człowieka. Wiara jest tym, co
konstytuuje pełnię człowieczeństwa, nadaje mu sens ostateczny. Luter nie rozumiał
więc aktu usprawiedliwienia w pełni jurydycznie, jak później czynił to jego
współpracownik Filip Melanchton11. Usprawiedliwienie kreuje pewien nowy
wymiar, tak iż tylko człowiek wierzący staje się człowiekiem w pełni (totus homo).
Owo napięcie między obiektywnym faktem bycia usprawiedliwionym a egzys
tencjalną grzesznością zostało wyrażone w formule simul iustus et peccator. Wyraża
ona niedoskonałość, tymczasowość, ograniczoność ludzkiej egzystencji, a tym
samym wskazuje na ludzką niemoc. Z owej pesymistycznej w swych konkluzjach
antropologii wynikają odpowiednie konsekwencje dla etyki, szczególnie widoczne
na płaszczyźnie etyki politycznej. Etyka dla Lutra nie będzie więc rozumiana
perfekcjonistycznie, lecz jest ona ściśle powiązana z wiarą.
Świat stawia przed chrześcijanami rozmaite zadania. Systematyzacja owych
zadań, biblijne uprawomocnienie działania w świecie i wyciągnięcie wniosków ze
zmieniającej się rzeczywistości oraz wskazanie konkretnych wskazówek - oto
zadanie skorelowanej z antropologią etyki teologicznej, adresowanej do konkret
nej jednostki z jej własnymi problemami.
Podstawowe założenia etyki Lutra
Etyka uprawiana przez Reformatora Kościoła w swych założeniach miała
mieć charakter na wskroś biblijny, zgodnie z zasadą sola scriptura. Nie znaczy to
jednak, że nie była ona umiejscowiona w realiach swojej epoki, nie była wynikiem
ścierania się różnych opcji12. Była ona konsekwencją, jak to już zostało powyżej
przedstawione, refleksji soteriologicznej Marcina Lutra.
Luter, mimo iż w wielu konkretyzacjach był bliski średniowieczu13, porzucił
tradycyjny schemat etyki średniowiecznej, a mianowicie podział na philosophia

9 M. Luter, Duży Katechizm, w: Wybrane Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego, Warszawa 1980, s. 86.
10 Pogląd ten silnie wyraża T raktat z 1536 r. „De homine” (WA 39 I, 175-180).
11 C. Frey, Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów współczesnych, Kraków 1991, s. 40.
12 Tamże, s. 19.
13 Tamże, s. 34.
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moralis i theologia moralis14. Reformatora nie interesuje moralność naturalna,
czy filozoficzna refleksja na ten temat.
Etyka Lutra jest więc, powtórzmy to jeszcze raz, integralną częścią jego
teologii. To, co jest dobre, jest tym co wynika z Bożej woli. Dobro jest więc
tożsame z Bożą wolą. Jest to dla Lutra punkt wyjścia dla dalszych praktycznych
rozważań.
Przejdźmy teraz do analizy tych pism Lutra, które według badaczy uchodzą za
sztandarowe przedstawienia etyki Reformatora. W nich zawarte są treści, które
na trwałe weszły do tradycji protestantyzmu i są do dziś żywe.
Podstawowym pismem, które obrazuje Lutrowy punkt wyjścia, to jest
przejście od antropologii do etyki, jest praca z roku 1520 O wolności
chrześcijanina (Von der Freiheit eines Christenmenschen, WA 7, 20-38).
Człowiek całą swą wolność zawdzięcza Chrystusowi, jest ona więc darem
danym wierzącemu. Przy tym Luter rozumie wolność inaczej niż nowożytna
filozofia człowieka.
Centralna teza tego pisma brzmi:
Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie
podległym..}5.
Chrześcijanin jest wolny od zewnętrznych przykazań, obyczajów, pobożności,
kultu, przepisów kościelnych etc.
Luter wyszedł w swej analizie od podwójnej duchowo-cielesnej natury
człowieka. Dla człowieka duchowego żadna zewnętrzna rzecz nie ma najmniej
szego znaczenia dla sprawiedliwości. Jak pisze Luter, Jedyna rzeczjest potrzebna do
życia, sprawiedliwości i wolności chrześcijańskiej - nieskażone Słowo Boże, Ewan
gelia Chrystusowa..}617. Ewangelia ma moc wyzwalającą. Wiara więc konstytuuje
chrześcijańską wolność, Chrystus wyzwolił grzesznika od wszelkiego jarzma, także
jarzma uczynków, w Nim człowiek osiąga pełnię wolności. Gdy dusza człowieka
stanowi jedno z Chrystusem, jest on wolny.
Druga część owej centralnej tezy tego pisma brzmi:
Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy'1.
Oto druga perspektywa chrześcijańskiej wolności. Wyznawca Chrystusa będąc
wolny, jest zarazem wezwany do działania. Jest podległym sługą wszystkich18.
Wolność staje się służbą jednostki na rzecz bliźnich. Nie jest to więc tylko
i wyłącznie nowożytnie rozumiana wolność od czegoś - lecz o wiele bardziej wolność
ku czemuś, czyli wolność chrześcijańska (libertas Christiana). W ciele, w życiu,
w działaniu chrześcijanin staje się sługą innych. Oto wizja wolności nakreślona
przez wittenberskiego Reformatora. Luter widzi więc człowieka nie tylko w relacji
do Boga, lecz także w działaniu, w relacji do drugiego człowieka. Przeciwstawia się
pasywności chrześcijaństwa, reprezentowanej przez średniowieczny monastycyzm.
Chrześcijanin, według Lutra, to człowiek aktywnie żyjący, podejmujący problemy
i wyzwania otaczającego go świata, w myśl zasady, że wiara jest skuteczna poprzez
miłość {fides per charitatem efficax ) 19.
Tamże, s. 24.
15 M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, przeł. W. Niemczyk, W arszawa,1991, s. 4.
16 Tamże, s. 6.
17 Tamże, s. 4.
18
Luter w swej analizie odwołuje się głównie do listów apostoła Pawła.
19 W. Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić, Warszawa 1993, s. 37.
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Z wiary w Chrystusa wypływa cała życiowa działalność człowieka, dotyczy ona
wszelkich czynności, całego ludzkiego życia. Ona determinuje chrześcijanina
całkowicie20. Przesłanką jednak wszelkiego odpowiedzialnego działania w wierze
musi być świadomość wolności. Etyka Lutra jest więc adresowana do świadomych
swej wolności i zadań chrześcijan. Do ludzi wolnych do czynu. Znaczy to więc tym
samym, że krąg adresatów lutrowej etyki jest ograniczony. Etyka ta dotyczy więc
tylko i wyłącznie tych, którzy są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Wiara stała się dla
Reformatora zasadą etyki21.
W iara zasadą etyki
Kwestia wiary stała się więc paradoksalnie tematem etyki. Pogląd ten najmoc
niej jest wyrażony w piśmie (kazaniu) O dobrych uczynkach („Von den guten
Werken) z 1520 roku (WA 6,202-276). Wśród luterologów owo pismo uchodzi za
sztandarowy wykład myśli etycznej Lutra.
W piśmie tym Luter opiera wykład etyki na Dekalogu. Podobnie rzecz się ma
także w Małym i Dużym Katechizmie.
Kto chce dobrze czynić, winien realizować Boże przykazania a więc uczynki.
Zaś największym dobrym uczynkiem jest wiara22. Oto w największym skrócie
główna teza tego kazania.
W wierze wszystkie uczynki są równe, nie ma lepszych, czy gorszych23. Dlatego
też pierwsze przykazanie jest przez Reformatora szczególnie uwypuklone. Jeśli
chrześcijanin wierzy, że jego działanie jest miłe Bogu, zgodne z Jego wolą, to
wypełnia pierwsze przykazanie24.
Analizując kolejne przykazania, Luter omawia przypadające poszczególnym
stanom powinności25. Człowiek żyje w świecie, w wielu rolach społecznych i z każdą
z tych ról związane są określone obowiązki. Owo zakotwiczenie powinności w okreś
lonych funkcjach społecznych jest charakterystyczne dla Lutrowego systemu.
W odniesieniu do owego podziału użyte później zostało pojęcie Boże porządki
(Ordnungen), względnie porządek stworzenia, porządek przyrodzony. Bóg stwo
rzył człowieka z przeznaczeniem go do różnych ról i tak oto człowiek żyje
w stanach: ekonomicznym (dom), eklezjalnym (kościół) i politycznym (państwo)26.
Podział ten Reformator przejął za pośrednictwem średniowiecza od Arystotelesa.
Każdy jest powołany (Berufung) do wykonywania w przyrodzonym sobie stanie
określonego zadania-misji, czyli pracy. W swoim zawodzie {Beruf) człowiek jest
Bożym współpracownikiem27, Bożym narzędziem. Każda praca, każda czynność
ma więc spełniać swoją misję względem bliźnich, jest nakierowana na drugiego
człowieka. Nie tylko więc zawód, czy stan duchowny jest uświęcony.
20 C. Frey, dz. cyt., s. 25.
21 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 30-31.
22 M. Luther, Die Guten Werke, w: Martin Luther Taschenausgabe, Bd. 4, s. 42.
23 Tamże, s. 44.
24 C. Frey, dz. cyt., s. 25.
25 P. Althaus, dz. cyt., s. 43.
26 M. Honecker, Zwei-Reiche-Lehre, w: EvStL 1987, Bd. II, s. 4116.
27 B. Hägglund, Geschichte der Theologie, München 1990, s. 181.
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Konsekwencją tych założeń jest wyrastający z tej koncepcji tak zwany
ewangelicki etos pracy28. Luter nadał pracy wymiar religijny, „uświęcił” życie
zawodowe. Od jego czasów praca przestała być przekleństwem, czymś koniecznym
do przeżycia, ale w wielu przypadkach stała się sensem życia.
Myśl tę później twórczo rozwinął pietyzm, szczególnie zaś znalazła ona swoje
apogeum w purytanizmie, w którym etyka pracy stała się niemalże centralną myślą
wielu kazań i pism o charakterze budującym. Do dziś wielu laików widzi
w ewangelickim etosie pracy sedno całej współczesnej etyki protestanckiej.
Pogląd ten nie oddaje jednak ani myśli Lutra, ani obecnego stanu refleksji
etycznej protestantyzmu. Oto jeszcze jedno uproszczenie, które funkcjonuje
w odniesieniu do wittenberskiego Reformatora. Etos pracy nie zawiera w sobie
całej etyki ewangelickiej, ani tym bardziej nie jest kwintesencją myśli Lutra.
Etyka seksualna
Lutrowe wypowiedzi na temat seksualności i małżeństwa przewijają się w wielu
jego pismach. Szczególnie tej problematyce poświęcone są wczesne dzieła Kazanie
o stanie małżeńskim {Sermon von dem ehelichen Stand, WA 2,166-171) z 1519 r.,
pochodzący z 1522 r. traktat O życiu małżeńskim {Vom ehelichem Leben WA, 10II,
275-304), czy egzegeza 7. Rozdziału Listu św. Pawła do Koryntian z 1523 r. (WA 12,
92-142). Wiele istotnych uwag pozwalających poznać poglądy Reformatora w tej
materii zawartych jest w Mowach Stołowych i listach.
Etyka seksualna Lutra wpisana jest w naukę o stworzeniu. Bóg stworzył
człowieka jako mężczyznę i kobietę. Jest więc Bożą wolą, by ludzie żenili się i za
mąż wychodzili, taki jest wydźwięk Gen 1,27 i 2,1829 w interpretacji wittenbers
kiego profesora. Bezżeństwo jest stanem wyjątkowym a nie winno być regułą, do
stanu tego nikogo nie powinno się przymuszać3031.
Miłość płciowa dwojga ludzi nie powinna być czymś wstydliwym, dokonywa
nym tylko ze względu na prokreację, lecz jest zgodna z wolą Bożą, jest
konsekwencją dzieła stworzenia. Jak napisał Luter: Kto wstydzi się małżeństwa, ten
wstydzi się również tego, że jest i zowie się człowiekiem albo chciałby go stworzyć
lepiej, niż to Bóg uczyniP1. Już sama płciowość jest ustanowiona przez Boga,
małżeństwo jest zaś miejscem, do którego winna ona zmierzać, jest ono obroną
przed bezkierunkowym, egoistycznym rozpłynięciem się w rozpuście. Dzika
płciowość jest wyrazem grzeszności człowieka.
Małżeństwo nadaje płciowości porządek, pierwotne nieuporządkowane żądze
zostają w małżeństwie nakierowane na drugą osobę, zostają upodmiotowione.
Mimo swego zakotwiczenia w grzechu małżeństwo jest stanem czystości, stanem
najszlachetniejszym32, gdyż Bóg je ukonstytuował i w swej łasce pobłogosławił33.
Małżeństwo nie należy jednak do porządku zbawienia i jako takie jest sprawą
świecką, choć jest z Bożego nakazu. Luter sam swoje małżeństwo traktował
28
29
30
31

W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 39.
Podaję za: P. Althaus, dz. cyt., s. 88.
Vom ehelichem Leben,, WA 10 II, 279.
WA 18, 277, cyt. za H. Oberman, dz. cyt., s. 211.
Duży Katechizm, w: Wybrane Księgi..., s. 70.
33 Vom ehelichem Leben, WA 10 II, 304.
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właśnie jako Boże powołanie34. Małżeństwo ma więc podwójną funkcję:
społeczność małżonków i wychowanie dzieci.
Luter nie był zwolennikiem rozwodów. Cudzołóstwo uważał za największe na
ziemi złodziejstwo i rozbój35. Małżeństwo jest przyjemnością, ale, co też podkreślał
Luter, czasem jest ciężkim obowiązkiem, jest ono przy tym nierozwiązywalne36,
dlatego też rozwód jest możliwy zasadniczo tylko w wypadku zdrady.
W piśmie z 1522 r. wymienia jednakże i inne powody: impotencję, czy odmowę
współżycia przez jednego z partnerów. Chrześcijanie winni jednakże okazywać
sobie cierpliwość. W krańcowym przypadku władza państwowa może dopuścić do
rozwodu, ale Reformator uważał, że rozwody są złem, choć czasem złem
koniecznym. Niewinny partner, zdradzony czy opuszczony, ma prawo zawrzeć
ponowny związek. Luter występował wielokrotnie jako doradca w sprawach
rozwodowych czy ślubnych. W tej mierze cechował go daleko posunięty prag
matyzm. Niestety, nie wszystkie jego rady były fortunne.
Podsumowując: w obrębie etyki seksualnej Luter dokonał rewolucyjnego
dowartościowania płciowości, protestancka kultura mieszczańska następnych
wieków nie poszła za głosem Lutra-wyzwoliciela.
Etyka polityczna
O wiele bardziej istotne dla myśli etycznej Lutra jest jego podejście do spraw
państwowych. Reformator zajmował wielokrotnie głos w sporach politycznych.
Jego zaangażowanie na tej płaszczyźnie miało przede wszystkim charakter
duszpasterski37. W swoich wystąpieniach starał się łagodzić spory, prowadzić do
pokojowego rozwiązania konfliktów. Wielokrotnie występował w roli politycz
nego arbitra3839, obdarzony był polityczną intuicją.
Trudno byłoby jednak nazwać Lutra kościelnym politykiem, czy też tym,
któremu uprawianie polityki sprawiało szczególną przyjemność. Jeśli podejmował
się jakichś zadań, czynił to z duszpasterskiej troski. Dlatego też wiele
jego wypowiedzi o charakterze politycznym znajdziemy w kazaniach, jak również
w listach. Także podejście do tej sfery rzeczywistości można określić
jako nacechowane pragmatyzmem. Dziś, z innej perspektywy, część jego wypowie
dzi o charakterze politycznym może budzić zdziwienie, chociażby stosunek do
wojny chłopskiej, a zwłaszcza radykalizm wystąpienia Lutra przeciwko po
wstańcom.
Ludzka działalność w obrębie polityczności była dla wittenberskiego Refor
matora w pierwszym rzędzie realizacją wolności, do której powołani są wszyscy
chrześcijanie. Działanie chrześcijanina w sferze państwa staje się więc zadaniem
wynikającym z określonego, totalnego pojmowania wiary . Takie postawienie
34
35
36
37

Zob.: H. Oberman, dz. cyt., s. 217.
Egzegeza 7. Rozdziału Listu św. Pawła do Koryntian, WA 12, 101.
Zob. P. Althaus, dz. cyt., s. 101.
O. Bayer, dz. cyt., s. 53.
Tuż przed śmiercią Luter podjął się właśnie takiej pojednawczej misji. Zob. H. Kirchner,
Reformationsgeschichte von 1532-1555/1566, Berlin 1987, s. 64.
39 Oto jest owa wolność chrześcijańska, wiara nasza, w: M. Luter, O wolności chrześcijańskiej, dz.
cyt., s. 12.
iu
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problemu jest wynikiem całościowego rozumienia człowieka w obrębie jego
teologicznego systemu.
Do dzisiaj panuje wśród ewangelickich teologów spór, na temat miejsca
i roli etyki politycznej w ewangelickiej teologii systematycznej. Szczególnie
dyskusyjne jest to, na ile może ona mieć charakter obligujący wszystkich
współwyznawców.
Luterskie rozumienie państwa, zdaniem badaczy Lutra, wyłożone jest
w Zwei-Reiche-Lehre40. G. Sauter w odniesieniu do luterskiej Zwei-Reiche-Lehre
uważa, że w tym wypadku nie można mówić o „nauce” (Lehre), a co najwyżej
o modelu/wzorcu myślowym41. Jeszcze gorsze byłoby w tym miejscu użycie zamiast
terminu „nauka”, słów „doktryna” , czy też „dogmat” . Niestety, zbyt często różne
kręgi tzw. „ortodoksyjnych” luteran próbują to właśnie czynić.
W tym miejscu terminologia nastręcza nam trudności. Podstawowy podręcznik
ewangelickiej etyki teologicznej w języku polskim42 utrwalił określenie nauka
0 dwóch władzach, aczkolwiek bliższa filologicznie i merytorycznie jest nazwa
nauka o dwóch królestwach/państwach4*. Ów drugi termin oddaje bowiem ową
dialektykę bycia w dwóch eonach, w dwóch obszarach: świeckim i duchowym.
„Nauka” ta to próba wzajemnego powiązania ze sobą rzeczywistości wiary
1 życiowej praktyki, Ewangelii i realności świata44. Jest ona tylko możliwa do
zrozumienia z perspektywy chrześcijańskiej, nie jest jednakże jakąś absolutną
legitymizacją przemocy w służbie polityki.
Do swej teorii Luter przejął średniowieczny, pochodzący jeszcze od św.
Augustyna, podział na dwa królestwa, modyfikując i dopasowując go do swego
systemu.
Bóg stworzył dwojaki rodzaj władzy pomiędzy ludźmi. Obydwa obszary
(królestwa) są sferami Bożego działania: w jednej jest on Panem stworzenia,
w drugiej Panem zbawienia. W jednej działa przez Zakon, w drugiej przez
Ewangelię. Równocześnie w obu sferach aktywny jest szatan. Chrześcijanin jest
mieszkańcem obu państw. Spoczywają przeto na nim obowiązki wobec obu
królestw45. W duchowym królestwie odpowiada (stoi) chrześcijanin przed Bogiem
- coram deo, zaś w świeckim odpowiada za swoje czyny przed ludźmi - coram
hominibus. Óbszar duchowy rządzony jest przez miłość i Ewangelię, zaś na
obszarze światowym trzeba działać na podstawie wskazań rozumu.
Poglądy Reformatora na temat państwa wyrażone są najdobitniej w pracy
O zwierzchności świeckiej, jak daleko winno się być jej posłusznym (Von weltlicher
Obrigkeit, wie weit man ihr schuldig ist) z 1523 roku (WA 11, 245-281).
Trudnością, jaką napotykamy, jest używanie przez Reformatora pojęcia
Obrigkeit (zwierzchność)46. Luter nie znał czegoś takiego jak demokratyczne
40 Aczkolwiek sam Luter nie sformułował tego w postaci systematycznie rozpracowanej teorii.
41 G. Sauter, Einführung in Zwei-Reiche-Lehre, w: G. Sauter (Hg.), Zur Zwei-Reiche-Lehre
Luthers, München 1973, s. VIII.
42 W. Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić, Warszawa 1974 i 1993.
A*X
Ten termin został użyty w tłumaczeniu pracy B. Giertza, Wierzyć po ewangelicku, Biels
ko-Biała 1994.
44 M. Honecker, Das Recht des Menschen. Einführung in die evangelische Sozialethik, Gütersloh
1978, s. 156.
45 B. Giertz, dz. cyt., s. 95.
46 J.w., s. 94.
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państwo prawa47. Nowożytna filozofia państwa i prawa uformowała je dopiero
pod koniec XVI wieku. Przebłyski demokratycznego myślenia są jednakże do
znalezienia u Melanchtona czy Kalwina.
O ile więc w odniesieniu do podstawowych wątków teologii Marcina Lutra
można mówić o zerwaniu łączności z myślą średniowiecza, o tyle w podejściu do
władzy państwowej Luter zachował daleko idący konserwatyzm.
Luter podchodził z wielką czcią do wszelkiej władzy. Akcentował, w oparciu
o Rz 13, że wszelka władza pochodzi z Bożego ustanowienia i jest Bożym
porządkiem48. Szczególnie dobitny wyraz znalazło to przekonanie w wyjaśnieniu
IV przykazania: mówiąc o czwartym przykazaniu, należy też coś powiedzieć
0 różnorakim posłuszeństwie wobec przełożonych11'9. Idąc dalej Reformator pisze, że
przedłużeniem władzy rodzicielskiej jest wszelka inna władza.
Luter miał jeszcze wyobrażenie bardzo patriarchalnego obrazu świata, gdzie
książę jest „ojcem” wszystkich poddanych. Wierzył, że władca świecki winien
spełniać ojcowskie powinności wobec swych poddanych50. Luter pojmował władzę
na wskroś personalnie, gdy we współczesnej Europie rozumie się ją instytucjonal
nie. Naczelnym obowiązkiem władcy jest więc zachowanie spokoju wewnętrznego
1 pokoju zewnętrznego. W tym celu władca posługuje się mieczem, czyli jest
uprawniony do stosowania przemocy przeciwko złym (według Rz 13,4). Używa jej
dla dobra poddanych, jak dobry ojciec rózgi. Jedynym celem przemocy stosowanej
przez władzę jest, jak już wspomniano, obrona pobożnych, żyjących sprawiedliwie
oraz karanie złych. Dlatego też poddani winni oddawać władcy należną ojcu cześć.
Reformatorowi obcy jest pogląd, że sprawujący władzę jest ich reprezentantem
z wyboru i sprawuje ją przez określony okres. Nie znaczy to jednak, że władza
wyłączona jest spod jakiejkolwiek kontroli, zwłaszcza wtedy, gdy dopuszcza się
przekroczeń przeciwko wierze.
Jest to więc bardzo realistyczna, wręcz pragmatyczna wizja państwa i jego
zadań. Gdyby wszyscy byli właściwie wierzącymi, wówczas niepotrzebny byłby
żaden miecz. W oparciu jednak o realistyczną antropologię Luter odrzuca taką
marzycielską wizję.
Państwo jest więc stanem przejściowym istniejącym pomiędzy aktem stworze
nia a doskonałym końcem, nie jest i nie może być stanem doskonałym. Nauka
o dwóch władzach we wszelkich swych interpretacjach będzie więc zawsze
krytycznie nastawiona wobec wszelkich utopii i ideologii społecznych.
Konsekwencją bycia mieszkańcem dwóch królestw jest to, iż chrześcijanin musi
służyć niejako dwóm panom: Bogu i cesarzowi51. Cesarz występuje jednak jedynie
jako mandatariusz prawa naturalnego (zakonu), nie zaś jako samodzielny,
suwerenny władca.
Podobny problem pojawia się, jeśli chodzi o wykonywanie urzędów publicz
nych. Czym winien kierować się chrześcijanin, gdy wykonuje swoje obowiązki?
Wierzący jest wówczas podwójną osobą52. Luter odróżnia (niemożliwe do
przełożenia na polski) Christperson oraz Weltperson. W życiu osobistym wyznawca
47 C. Frey, dz. cyt., s. 35
M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, w: Die evangelische Staatslehre, dz. cyt., s. 50.
49
M. Luter, Duży Katechizm dz. cyt., s. 63.
50
M. Honecker, Zwei-Reiche-Lehre, dz. cyt., s. 115.
51 P. Althaus, dz. cyt., s. 68.
52 Tamże, s. 72.
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Jezusa kieruje się wskazaniami Ewangelii, szczególnie Kazania na Górze.
Wówczas powinien raczej rezygnować z przysługujących mu praw i nadstawiać
policzek. Jako osoba publiczna zobowiązany jest on jednak kierować się zasadami
ziemskiej sprawiedliwości i stać na straży praworządności. Wówczas stoi on na
straży wdów, sierot, wszystkich pokrzywdzonych i jest zobowiązany wymierzać,
nawet mieczem, sprawiedliwość. W tej funkcji kieruje się on nie zasadami
Ewangelii, lecz rozumem i wskazaniami przełożonych.
Z tych też powodów wszyscy obywatele winni są, jak już wspomniano, władcy
szacunek i posłuszeństwo, gdyż jest to także w ich własnym interesie. Dlatego też
chrześcijanin winien pokornie znosić wszystkie rozkazy wydawane przez władzę,
gdyż służą one dobru ogółu, jeśli nawet wydaje się nam, że naruszają nasze osobiste
uprawnienia.
W przypadku, gdy władza zmienia się w tyrana, należy ufać, że jest to stan
krótkotrwały i przejściowy. Luter przeciwny jest wymówieniu posłuszeństwa
władcy. Jego propozycją jest cierpiące nieposłuszeństwo a nie aktywny opór53546.
Jedynie w wypadku ewidentnego naruszania prawa, gdy chrześcijanie zmuszani są,
na przykład jako żołnierze, do praktykowania niesprawiedliwości i gwałtu, mają
oni prawo porzucić swoją służbę. Luter był jednakże pryncypialnie przeciwny
otwartemu, zbrojnemu wystąpieniu przeciwko władzy, która tak czy inaczej, dana
jest sprawującemu ją od Boga. Jest to również aktualne, gdy sprawujący władzę nie
jest chrześcijaninem. Wszelka rewolucja przynieść może z sobą tylko coś gorszego.
Wpierw poprzedzona będzie przelewem krwi i praktykowaniem zemsty. W tym
poglądzie przejawia się niewiara w ludzkie możliwości, jakże charakterystyczna dla
Lutrowej antropologii. Tu widać korzenie Lutrowej opinii na temat wojny
chłopskiej. C. Frey podaje, że Luter widział jednakże możliwość czynnego oporu,
ale tylko w jednym wypadku: gdy przeciwnik jawił mu się już nie jako jakikolwiek
- czy to dobry, czy zły - przedstawiciel zwierzchności, ale po prostu jako
apokaliptyczny tyran54. Jest to więc sytuacja ekstremalna, w zwykłej sytuacji Luter
proponował raczej bierny, cierpiący opór.
Dzięki nauce o dwóch władzach świat z całą swoją świeckością nie został
odrzucony przez ewangelicyzm jako civitas diaboli, lecz został zaakceptowany,
jako coś normalnego55. Luter dokonał wielkiego kroku w kierunku sekularyzacji
świata. Świat stał się wyzwaniem, zadaniem dla chrześcijan. Mogą, a nawet
powinni oni odpowiedzialnie sprawować funkcje publiczne. Wittenberski profesor
nie pozostawił przeto biednych i opuszczonych miłosiernemu dziełu zakonów, lecz
dzieło diakonii, opieka nad słabszymi to zadanie dla każdego wyznawcy Jezusa
Chrystusa.
Luter starał się stosować tę zasadę praktycznie w swoim życiu. Widać to
najlepiej na przykładzie jego wielu wystąpień o charakterze politycznym. Dążył on
przy tym niemal zawsze do zachowania pokoju. Często ponosił go jednak
polemiczny żar. Nie zawsze potrafił zachować bezstronność. Najlepiej widać to na
wspomnianym już przykładzie zaangażowania się w sprawę wojny chłopskiej.
Luter początkowo przychylny powstańcom, później staje po stronie panujących,
szczególnie w piśmie Przeciw grabiącym i mordującym zgrajom chłopów*6. Nie stara
53 Tamże, s. 133nn.
54 C. Frey, dz. cyt., s. 33.
55 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 37.
56 Zob. C. Frey, dz. cyt., s. 29.
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się już rozumieć argumentów powstańców, ale uważa, że powinni oni w pokorze
znosić swój los. Forsowanie własnych, choć słusznych praw burzy w tym wypadku
porządek i przez to samo p r a w o .
Luter przeciwny jest także wykorzystywaniu przemocy bezpośredniej do
narzucania komuś Ewangelii. W tym miejscu różni się on w stosunku do Kalwina.
Zadaniem władzy państwowej nie jest realizacja przykazań pierwszej tablicy. Do
zwiastowania Ewangelii powołany jest inny urząd. W królestwie duchowym miecz
zastąpiony jest Słowem, zamiast rozumu panuje miłość. Nie można przeto mieszać
obu obszarów i czynić uczniami przy pomocy miecza. Jest to niezgodne z duchem
Ewangelii.
Państwo dzięki Lutrowi stało się obszarem docenionym, zaakceptowanym
przez chrześcijan. Tutaj może on realizować swoje powołanie, tu może on pobożnie
sprawować swój urząd. Dla chrześcijan jest miejsce w państwie i państwo jest
miejscem dla chrześcijan.
M yśl Lutra a kontekst XX wieku
Po okresie samodzielnego, mocno powiązanego z filozofią uprawiania teologii
w wieku XIX, na początku naszego stulecia nastąpił powrót do Lutra. Nawiązanie
to miało jednakże nie tylko charakter epigoński, ale w kręgach związanych
z nurtem dialektycznym także twórczy5758. Dotyczy to także etyki, szczególnie zaś
etyki politycznej.
Zwei-Reiche-Lehre za sprawą Haralda Diema stała się no nowo przedmiotem
dyskusji teologicznych. Szczególnie wiele uwagi poświęcili temu zagadnieniu G.
Ebeling, E. Wolf, a z nowszych badaczy M. Honecker59. Ostatni z wymienionych
teologów stara się wskazać uniwersalność modelu „dwóch królestw/państw” ,
niezależnie od aktualnie występującej sytuacji politycznej (demokracja, tyrania,
królestwo).
Nurt, który zdecydowanie odrzuca Lutrowe rozumienie roli chrześcijan
w państwie, to bezpośredni spadkobiercy Karola Bartha. Ich zdaniem, tak zwane
chrystologiczne uprawomocnienie etyki kłóci się z dość naturalistyczną koncepcją
Lutra. Przy tym, idąc za E. Troelschem60, postbartianie uważają, że oddzielenie
odpowiedzialności człowieka przed Bogiem i przed światem prowadzi do podwójnej
moralności. Co innego czynimy jako Weltperson a co innego jako Christperson.
Najlepszym przykładem takiej podwójnej moralności mogą być bezwzględni
hitlerowscy urzędnicy, czy żołnierze chętnie chodzący do kościoła i będący
wzorowymi ojcami rodzin.
Bartianie uważają, że Lutrowy model charakteryzuje się statyką i nie zawiera
elementu eschatologicznego oczekiwania. Nie pobudza przeto chrześcijan do
zaangażowanej postawy w świecie, w którym jest przecież tak wiele zła. Ten ostatni
zarzut silnie akcentował J. Moltmann. Poza tym Lutrowa nauka charakteryzuje się
biernością wobec dziejącej się niesprawiedliwości.
57 Tamże, s. 28.
58 M. Jacobs, Die evangelische Staatslehre (Einleitung), Göttingen 1971, s. 32 nn.
59 Szczególnie: M. Honecker, Zweireichelehre und Sozialethik, w: Sozialethik zwischen Tradition
und Vernunft, Tübingen 1977, s. 175-279.
60 M. Honecker, Zwei-Reiche-Lehre, dz. cyt., s. 4118.
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Nurt teologii wyzwolenia czy teologii rewolucji będzie proponował zaś walkę
z bronią w ręku przeciw niesprawiedliwości świata tego.
Kolejny argumentem podnoszonym przeciw Lutrowęj etyce, szczególnie zaś
etyce politycznej, jest zarzut nieadekwatnośd do czasów współczesnych. Nie dość,
że Luter i jego epigoni używają całkowicie dzisiaj przestarzałych pojęć, to na
dodatek świat polityki nie został jeszcze przez nich poddany procesowi demitologizacji. Przeciw temu obrońcy nauki o dwóch władzach przeciwstawiają fundamentalnie-teologiczny realizm tej „nauki” w warstwie antropologicznej, przy jedno
czesnym zarzucie „marzycielstwa” względem postbartian61.
Przejdźmy powoli do zagadnienia końcowego: na ile etyka Lutra w 450 lat po
jego śmierci zachowała swą aktualność? Co odziedziczyliśmy po Reformatorze, co
zostało z jego etycznej spuścizny?
Po pierwsze więc, etykę Lutra charakteryzuje wyjątkowy realizm, którego jakże
często brak nowym opracowaniom. Trudno jest znaleźć system przepojony tak
jasnym oglądem ludzkiej kondycji.
Etyka polityczna odwołująca się do Lutra będzie przeto bardziej sztuką tego, co
możliwe niż zwiastowaniem tego, co niemożliwe.
Mimo całego szesnastowiecznego kontekstu model etyki politycznej Lutra, po
terminologicznej korekcie62, może być pomocny w zrozumieniu świata XX wieku
i być w nim drogowskazem dla chrześcijan: jak odpowiedzialnie żyć w „tym” świecie.
Lutrowe rozumienie wolności jest i pozostanie dla protestantów fundamentem,
na którym może być budowana tak zwana etyka odpowiedzialności. Bez
fundamentalno-teologicznych założeń, założeń antropologicznych, które są ak
tualne bez względu na realia kulturowe, etyka ewangelicka może być tylko
błądzeniem w ciemnościach. Aktualność Lutra leży więc nie w konkretach, nie
można go odczytywać jako współczesnego moralisty i szukać w jego pismach
jasnych i ostatecznych wskazań dla dzisiejszych chrześcijan.
Wielkość etycznej myśli Reformatora leży w jego założeniach, w teologicznych
przesłankach.
Nasze rozważania rozpoczęliśmy od cytatu z Filipa Melanchtona o Lutrze.
Zakończmy cytatem z Lutra o Melanchtonie. Luter po przeczytaniu Konfesji
Augsburskiej rzekł: ja tak cicho stąpać nie umiem63. Ta myśl oddaje różnice
charakteru i rzuca też pewne światło na etykę Lutra. Jest to etyka człowieka twardo
stąpającego po ziemi. Człowieka, który jak mało który myśliciel owym stąpaniem
wywarł swe niezatarte piętno na całym Kościele Chrystusowym.
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TADEUSZ J. ZIELIŃSKI

LUTERSKA DOKTRYNA
POWSZECHNEGO KAPŁAŃSTWA
WSZYSTKICH WIERZĄCYCH
JAKO DOBRO WSPÓLNE PROTESTANTYZMU

I. Wstęp
Według ustaleń dokonanych przez Lutra w pierwszej dekadzie rozwoju Refor
macji, ogólny stan ludu kościelnego ogarniętego wpływami ewangelicyzmu był
- oględnie rzecz ujmując - niezadawalający. W przedmowie do M akgo Katechizmu
Reformator wittenberski w tym kontekście pisze: Do ułożenia tego katechizmu (...)
skłoniła mnie krzycząca, rozpaczliwa potrzeba, z jaką się ostatnio spotkałem, gdy
byłem wizytatorem. Pożal się Boże, jakiejże to nędzy się napatrzyłem! Prosty lud,
szczególnie po wsiach, nie zna w ogóle nauki chrześcijańskiej, a wielu proboszczów,
niestety jest zupełnie niezdatnych i niezdolnych do nauczania. Niemniej wszyscy chcą
być nazywani chrześcijanami, chrzczeni i przystępować do Wieczerzy Świętej.
A przecież nie umieją ani ojczenasza, ani wyznania wiary łub dziesięciu przykazań: żyją
sobie jak kochane zwierzątka i nierozumne świnki, a odkąd pojawiła się Ewangelia,
nauczyli się znakomicie, po mistrzowsku nadużywać wszelkiej wolności
Odkąd pojawiła się Ewangelia czyli od chwili, gdy Reformacja poczęła
przywracać w Kościele zapoznane prawdy i praktyki, ów przyrównany do
nierozumnych świnek tłum profanów miał także przyjąć na swoje barki godności
i zobowiązania wynikające z wydobytej przez Marcina Lutra na światło dzienne
nowotestamentowej nauki o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących.
Zakładała ona ni mniej ni więcej, iż wszyscy wyznawcy Chrystusa są w jednakowej
mierze kapłanami Bożymi - a zatem wrażenie, jakie wywoływała w warunkach
poddawanego reformie shierarchizowanego i sklerykalizowanego Kościoła śre
dniowiecznego, zaiste musiało być pioronujące. Tak wówczas, jak i dzisiaj nauka 1
1 M. Luter, M aty Katechizm (w:) Wybrane Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego, Warszawa 1980, s. 30.
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o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących zdaje się bowiem iść w poprzek
przyjętemu w przytłaczającej liczbie systemów religijnych myśleniu o miejscu i roli
kapłaństwa. Zanim jednak przyjdzie nam zweryfikować to wrażenie i wyświetlić
kształt omawianej doktryny w ujęciu właściwym dla podstawowych nurtów
protestantyzmu, potem z a ś-w oparciu o przeprowadzoną prezentację - poszukać
uzasadnienia dla tezy, iż doktryna powszechnego kapłaństwa stanowi „dobro
wspólne” wszystkich wyznań ewangelickich, trzeba naprzód poznać zarys
poglądów jej nowożytnego odnowiciela.
n . Luter i eklezjalna orientacja doktryny
[Trudność syntezy] Podstawowy kłopot z precyzyjnym ustaleniem pełnego
brzmienia luterskiej2 doktryny powszechnego kapłaństwa wszystkich
wierzących wiąże się z faktem, iż Marcin Luter nie wyłożył swoich poglądów
w tej mierze w sposób systematyczny. Postąpił tutaj zresztą tak jak i przy innych
teologicznych loci. Albowiem jako Doctor in Biblia prezentował swoje opinie na
marginesie egzegezy ksiąg biblijnych oraz na marginesie bieżących wydarzeń
zachodzących w reformującym się Kościele34.Toteż nie bez racji jego teologię
opatrzyć można mianem teologii sytuacyjnej, będącej reakcją na naglące
(głównie duszpasterskie) potrzeby aktualnej sytuacji w Kościele. W konsek
wencji, synteza luterskiej opinii na temat zajmującej nas nauki opierać się musi
na wielobarwnej mozaice licznych wypowiedzi Reformatora, dokonywanych
na przestrzeni wielu lat. Zważywszy, że również i Luter ewoluował w swoich
zapatrywaniach, ocena treści doktryny (tym bardziej przeprowadzona w takim
skrócie jak tutaj), może być zanadto uproszczona i zanadto schematyczna.
Innym czynnikiem zniechęcającym do dokonania zarysu ekspozycji poglądów
Reformatora na powszechne kapłaństwo jest panująca wśród badaczy przed
miotu opinia twierdząca, iż nie ma w nauczaniu (Lutra) doktryny, która by była
bardziej błędnie (niż nauka o powszechnym kapłaństwie - dop. mój. TZ)
odczytana*. Mimo wszystko jednak, wysiłek wniknięcia w podstawowe wątki
omawianego tem atu będzie opłacalny. Mamy tu bowiem do czynienia z jednym
z węzłowych zagadnień teologicznej refleksji Wittenberczyka. Ów szczególny
status luterskiej nauki o powszechnym kapłaństwie znajduje wyraz i w tym, że
wywody na jej temat zajmują więcej miejsca w popularnych i wysokonakładowych publikacjach (pamfletach) Reformatora, niż wykład na temat
doktryny określanej jako articulus stantis et cadentis ecclesiae czyli na temat
usprawiedliwienia z łaski przez wiarę5.
[Chrystologiczne zakorzenienie doktryny] Przy rozpatrywaniu luterskiej dokt
ryny powszechnego kapłaństwa nie wolno zapominać, iż osią teologicznej myśli
Ojca Reformacji jest chrystologia, albo wręcz - jak chce nasz rodzimy luterolog
2 Luterskiej czyli właściwej Lutrowi a nie luteranizmowi (przymiotnik od tego ostatniego
rzeczownika brzmieć będzie w niniejszej pracy: „luterański”).
3 Por. Jarosław Pelikan w: Martin Luther's Basic Theological Writings, red. T.F. Lull,
Minneapolis 1989, s. XI.
4 T. George, Theology o f the Reformes, Leicester 1988, s. 95.
5 P.D.L. Avis, The Church in the Theology o f the Reformers, London 1981, s. 95.

LUTERSKA DOKTRYNA POWSZECHNEGO KAPŁAŃSTWA

33

- teologia Lutra jest w istocie chrystologiąf. Z chrystologii luterskiej wyrasta
luterska soteriologia i luterska eklezjologia. Zasada ta znajduje zastosowanie także
przy odczytywaniu przez Lutra nowotestamentowych stwierdzeń określających
doktrynę powszechnego kapłaństwa. Chrystus jest źródłem wszystkich duchowych
dobrodziejstw będących udziałem człowieka wierzącego. Zespolenie chrześcijani
na z Synem Bożym, usynowienie przez Ojca wyznawców Chrystusa, utożsamienie
ich z Ukrzyżowanym jest powodem niezliczonych dobrodziejstw duchowych,
jakich dostępuje ufny wyznawca. Powiada Luter: Ten, kto ma wiarę w Chrystusa
i jest chrześcijaninem, ma także Chrystusa. Tak więc wszystko, co należy do
Chrystusa należy też do niego (czyli do chrześcijanina - dop. mój. TZ). Ma on zatem
władzę odpuszczania grzechów. A jeśli chrześcijanin ma władzę odpuszczania
grzechów, to ma także władzę czynienia wszystkiego, co kapłan czyni1. Bogactwo
Chrystusa staje się bogactwem chrześcijanina. Przeto więc: Jesteśmy kapłanami,
jak Onjest kapłanem, jesteśmy synamijak i Onjest Synem, jesteśmy królami, ja k i On
jest królem678. Związek z Chrystusem przesądza więc udział człowieka w Jego
kapłaństwie i powoduje zaliczenie go w poczet ludu kapłańskiego.
[Sposób nabycia godności uczestnika powszechnego kapłaństwa] Pytanie
o początek godności kapłańskiej chrześcijanina musi więc być tożsame z pytaniem
o początek zbawiennego działania Boga w człowieku. Kwestię tę Luter przesądzał
poprzez wskazanie na zbawczą funkcję sakramentu chrztu9, który jego zdaniem
sprawia odpuszczenie grzechów, wybawienie od śmierci i daje zbawienie wieczne
wszystkim, którzy wierzą w to, co mówią słowa i obietnice Boże101. Można więc się
spodziewać, iż zbawcza sprawczość chrztu11 uzupełniona jest także funkcją
przekazania łaski uczestnictwa w nieprzechodnim kapłaństwie Chrystusa i po
wszechnym kapłaństwie, zgodnie zresztą z tezą, iż chrzest jest środkiem przekaza
nia darów ukrzyżowanego Chrystusa Pana12. Reformator dobitnie stwierdza to
powiązanie: wszyscy jesteśmy wyświęconymi kapłanami przez chrzest13.
[ Zniesienie podziału ludu Bożego na stan duchowny i świecki] Opinia, że chrzest
jest środkiem łaski czyniącym chrześcijan kapłanami ma daleko idące skutki. Po
pierwsze neguje zasadność jakichkolwiek innych święceń w Kościele, po drugie zaś
- w konsekwencji - neguje tezę o istnieniu w obrębie Kościoła dwóch odrębnych
stanów: duchownego i świeckiego14. Zdaniem Wittenberczyka chrześcijanin jako
kapłan nie rodzi się z ciała, ale przez narodzenie z Ducha, z wody i z ducha przez
kąpiel odrodzenia15, co oznacza, że to nie człowiek poprzez ryt święceń (non fit sed
6 M. Uglorz, Marcin Luter - Ojciec Reformacji, Bielsko-Biała 1995, s. 130.
7 D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883 - (dalej cytowane jako:
WA), t. 10, cz. III, s. 394.
8 Luther’s Works, red. J. Pelikan i H.T. Lehmann, St. Louis-Philadelphia 1955 - (dalej cytowane
jako: LW), t. 40, s. 20.
9 Zob. M. Uglorz, dz. cyt., s. 153.
10 M. Luter, M ały katechizm (w:) Wybrane księgi symboliczne..., dz. cyt., s. 37.
11 M. Uglorz, tamże.
12 Tamże.
13 LW t. 44, s. 127.
14 Zob. P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 98; T. George, dz. cyt., s. 96.
15 WA t. 12, s. 178.
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nascitur, non ordinatur sed creatur), a Bóg w akcie chrztu nadaje chrzczonemu
godność kapłańską: bowiem, co się wynurzyło z chrztu, może się chlubić, że
poświęcone już zostało na kapłana, biskupa i papieża, chociaż nie każdemu wypada
ten urząd wykonywać1617. Sam chrzest załatwia w opinii Lutra wprowadzenie
chrześcijanina w krąg kapłanów Nowego Przymierza, nie ma zatem uzasadnienia
dla nadawania odrębnej godności kapłańskiej wybranym członkom ludu
kapłańskiego. Na potwierdzenie powyższego przywołajmy dłuższy passus z popu
larnego traktatu-odezwy Lutra Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego
(1520), gdzie Reformator rozprawia się z podziałem Kościoła na dwa stany,
duchowny i świecki, gdzie podkreśla kapłańską godność każdego bez wyjątku
chrześcijanina oraz gdzie podnosi brak legitymacji dla święceń kapłańskich:
Wynaleziono, że papież, biskupi i lud klasztorny nazywani bywają stanem duchow
nym, książęta, panowie, rzemieślnicy i chłopi stanem świeckim, co jest wielkim
kłamstwem i obłudą. Nie powinien jednak nikt z tych powodów popaść w nieśmiałość
i to z następującej przyczyny: wszyscy chrześcijanie są naprawdę stanu duchownego
i nie istnieją między nimi żadne różnice, jak tylko przez urząd, ja k mówi św. Pawel (1
Kor 12:12), żeśmy wszyscy jednym ciałem, każdy jednak członek ma własną
czynność, przez którą służy drugiemu. Wszystko stąd się wywodzi, że mamy jeden
chrzest, jedną ewangelię, jedną wiarę i równymi jesteśmy chrześcijanami. Bowiem
chrzest, ewangelia i wiara, one jedynie określają stan duchowny i chrześcijański lud.
Że jednak papież czy biskup namaszczają, robią tonsury, ordynują, poświęcają,
inaczej niż laicy się ubierają, to może robić kogoś obłudnikiem lub bałwanem
naoliwionym, nigdy jednak nie czyni z niego chrześcijanina lub duchowego człowieka.
Bywamy zatem wszyscy razem poświęceni przez chrzest na kapłanów, jak św. Piotr (1
P 2:9) mówi: ,,Wy jesteście królewskim kapłaństwem i kapłańskim królestwem”
i Objawienie św. Jana: ,, Uczyniłeś nas przez krew Twoją królami i kapłanami’Ą1.
[Podmiotowy i przedmiotowy zakres kapłaństwa ochrzczonych] Omawiana
nauka Lutra zwie się z powodu sprawczej w tym aspekcie roli chrztu doktryną
kapłaństwa ochrzczonych. Inne jej miano brzmi: doktryna powszechnego
kapłaństwa chrześcijan (wierzących). I z pierwszej i z drugiej (zwłaszcza zaś
z drugiej) wynika zakres podmiotowy kapłaństwa - jest ono godnością wszystkich
członków ludu Bożego, wszystkich wyznawców Chrystusa. Owa powszechność jest
przez Marcina Lutra wielokroć akcentowana. Powiada on: W istocie wszyscy
chrześcijanie są kapłanami18, wszyscy jesteśmy równomiernie kapłanami1920. O po
wszechnym zakresie kapłaństwa w ramach Kościoła chrześcijańskiego świadczy
też uwaga Reformatora, iż godność kapłańską posiadają także kobiety, na mocy
której kobieta może chrzcić i sprawować Słowo, poprzez które książę świata jest
wyrzucany i niebo ku nam zstępuje20 Godność kapłana przysługuje w jednakowym
stopniu wszystkim chrześcijanom21. Nie ma tu żadnego zróżnicowania - nie
16 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, w: Z Problemów Reformacji t. VI,
Bielsko-Biała 1993, s. 155.
17 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, art. cyt., tamże.
18 W A t. 12, s. 178.
19 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, art. cyt., tamże.
20 LW t. 40, s. 25.
21 Nikt nie może zaprzeczyć faktowi, że każdy chrześcijanin jest posiadaczem Słowa Bożego i jest
ustanowiony i namaszczony przez Boga, by być kapłanem - LW t. 39, s. 309.
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posiadają jej w większym stopniu osoby pełniące urząd w Kościele. W tej sprawie
Luter z właściwą sobie swadą powiada: I oto wynaleźli characteres indelebiles
i paplą, że usunięty kapłan pomimo tego jest czymś innym, aniżeli zwykły laik. Ba,
nawet marzą, że kapłan nie może być niczym innym, jak tylko kapłanem i nigdy więcej
nie może być laikiem. Wszystko to są przez ludzi wymyślone twierdzenia i prawa2'.
Jednolitość udziału w powszechnym kapłaństwie znajduje odzwierciedlenie
i w tym, że wszyscy chrześcijanie mają w jednakowym stopniu prawo do pełnienia
funkcji wynikających z tej godności, a co za tym idzie nie ma w Kościele czynności
bezwzględnie zastrzeżonych dla jakiejś szczególnej wąskiej grupy (stanu) w obrębie
wspólnoty chrześcijańskiej. Z faktu, iż każdy chrześcijanin jest pełnoprawnym
szafarzem Słowa Bożego oraz z przekonania, że w Kościele nie ma bardziej
zaszczytnej służby niż posługa Słowa, Wittenberczyk wywodził wniosek mówiący,
że skoro dajemy ludziom przystęp do Słowa, to jak możemy im odmówić prawa
wykonywania innych funkcji kapłańskich222324567. Dalsze twierdzenia, wskazujące na
prawo dokonywania przez wszystkich chrześcijan czynności zastrzeżonych w śre
dniowieczu kapłanom hierarchicznym, są logicznym rozwinięciem właśnie poda
nego. Luter zadaje więc retoryczne pytanie: jaka jest różnica pomiędzy zwias
towaniem Ewangelii a mówieniem: twoje grzechy są odpuszczone?2*. Reformator
odpowiada sobie przeto: Chrystus dal każdemu ze swoich wiernych władzę
dokonywania absolucji nawet publicznych grzechów25. By postawić kropkę nad „i”
zacytujmy jeszcze bardziej dojmującą wypowiedź dr. Lutra: Iżeby jeszcze wyraźniej
powiedzieć: Gdyby gromadka pobożnych chrześcijańskich laików, wzięta do niewoli,
uprowadzona została na pustkowie, a oni nie mieliby wśród siebie wyświęconego
kapłana czy biskupa i zgodnie wybraliby jednego spośród siebie bez względu na stan
małżeński i powierzyliby mu urząd, by chrzcić, odprawiać mszę, udzielać absolucji
i kazać Słowo, to byłby tofaktycznie kapłan, jak gdyby wyświęcili go wszyscy biskupi
i papieże. Stąd też wynika, że w koniecznym wypadku każdy może chrzcić i udzielać
absolucji, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie byli wszyscy kapłanami26. Kategoryczność podanych stwierdzeń wymaga pewnego naświetlenia. Jak zobaczymy
w toku dalszych rozważań radykalizm eklezjologicznych wypowiedzi młodego
Lutra, w tym także opinii na temat kapłaństwa, wraz z upływem czasu i nawarst
wianiem się doświadczeń duszpasterskich ulegał stopniowemu złagodzeniu. Coraz
mocniej więc podkreślał niemożność bezpośredniego korzystania przez ogół ludu
kościelnego ze wszystkich przysługujących mu kapłańskich kompetencji i wskazy
wał na potrzebę dania im ujścia przez prawowicie wyłonionych reprezentantów,
czyli ludzi pełniących z woli zboru urząd kościelny. Trzeba jednak Lutrowi oddać
sprawiedliwość i powiedzieć, że przecie już w jego juwenaliach znajdowały się
zastrzeżenia w rodzaju: nie każdemu wypada ten urząd wykonywać21, wskazujące iż
pełna i dosłowna realizacja doktryny możliwa jest jedynie w sytuacjach nad
zwyczajnych28.
22 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, art. cyt., tamże.
23 LW t. 40, s. 21.
24 WA 10, cz. III, s. 394n.
25 LW t. 36, s. 79.
26 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty, art. cyt., tamże.
27 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty..., art. cyt., tamże.
Przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, o jakie stany nadzwyczajne chodzi najbardziej do
wyobraźni przemawia wzmiankowane uprowadzenie na pustkowie.
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[Treść doktryny - status chrześcijanina przed Bogiem] Obalenie przez Lutra
szeroko rozpowszechnionego w średniowieczu przeświadczenia, iż podział ludu
Bożego na dwa stany ma sankcję Bożą, prowadzić musiało do konkluzji, iż wszyscy
chrześcijanie, bez względu na pełnioną w Kościele funkcję, posiadając jednakowe
prawa, mają jednocześnie jednakowy status przed Bogiem - przebywają w takiej
samej bliskości Boga. Nikt pod tym względem nie jest uprzywilejowany, nikt też nie
jest upośledzony. I choć Marcin Luter potrafi dosłownie odczytać nowotestamentową metaforę wpisaną w tytuł omawianej doktryny powszechnego kapłaństwa
i dostrzega jej sens mówiący o bezpośrednim obcowaniu kapłana z Bogiem „sam
na sam” , to jednak koncentruje się na innym jej wymiarze. Reformator skupia się
na służbie kapłana na rzecz osób reprezentowanych przezeń przed Bogiem. Nie tyle
interesuje się pożytkiem, jaki kapłan odnosi ze swojego statusu, ile pożytkiem, jaki
zjego posługi odnosi lud, któremu kapłan służy. Ten akcent jest charakterystyczny
dla luterskiej koncepcji kapłaństwa wszystkich chrześcijan. Odróżnia luterską
interpretację doktryny od interpretacji dokonanej przez innego wielkiego XVI—
wiecznego reformatora, Jana Kalwina. Luter wspomina, że każdy chrześcijanin ma
bezpośredni przystęp do Boga, ale doktrynę powszechnego kapłaństwa wykorzys
tuje głównie przy opisie społecznych, wspólnotowych, kościelnych zobowiązań
chrześcijan29. Luterskie ujęcie doktryny powszechnego kapłaństwa nie ma nade
wszystko wymiaru negatywnego - nie jest wymierzone przeciwko kapłaństwu
w ogólności. Zgrabnie to wyraził jeden z czołowych anglosaskich badaczy
luterskiej teologii, namiętnie chwalony przez znanego u nas luterologa Johna
Todda, metodysta Gordon Rupp: kapłaństwo wszystkich wierzących nigdy nie jest
dla Lutra tym, czym jest ono w zdegenerowanym protestantyzmie, a mianowicie
doktryną, że wszyscy jesteśmy laikami3031.
[Treść doktryny - wzajemne powinności chrześcijan w Kościele] Czy nie jest
zastanawiające to, że w wielu opracowaniach syntetyzujących teologię Lutra
indeksy tematyczne przy haśle doktryna powszechnego kapłaństwa odsyłają do
innego hasła - Mini? Okazuje się, że nawiązanie to nie jest przypadkowe. Krótko
rzecz ujmując, wynika ono z faktu, iż powszechne kapłaństwo traktowane jest
przez Lutra w planie społecznym, międzyludzkim. Odbiera on ją jako metaforę
stosunków między chrześcijanami. Dobrze to ujęli Dillenberger i Welch mówiąc, iż
dla Wittenberczyka nauka o kapłaństwie wszystkich chrześcijan jest inną formułą
przykazania Miłuj bliźniego ja k siebie samego21. Dyskutowana doktryna oznaczać
ma zatem dla Lutra, iż każdy chrześcijanin jest kapłanem dla innych, po to by być
dopełnieniem swoich współbraci. Jak się okazuje, dialektyka teologii luterskiej
daje znać o sobie także i w tym miejscu. Luterskie = tak = i = nie = stojące obok
siebie polega tutaj na uzupełnieniu reformacyjnej prawdy o bezpośrednim
przystępie wiernego do Chrystusa (jeder Gläubige hat Christus ganz) inną prawdą.
Reformator afirmując twierdzenie, iż indywidualna wiara jest pewnym sposobem
zbawczego zespolenia z Ukrzyżowanym, jednocześnie podkreśla, iż swoją pełnię
i umocnienie znajduje we wspólnocie wiernych, albowiem niemand hat Christus
ganz. A zatem, prawda, że każdy wierzący ma Chrystusa w pełni stać musi obok
29 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 100.
30 G. Rupp, The Righteousness o f God, London 1953, s. 315.
31 Zob. John Dillenberger, Claude Welch, Protestant Christianity Interpreted Through Its
Development, New York 1954, s. 320.
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prawdy: nikt nie ma w pojedynkę Chrystusa w pełni, co znaczy, że członkowie
Kościoła są zobowiązani do bycia razem i wzajemnego usługiwania sobie,
zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie wierzących, bez której
niemand hat Christus ganz32. Stąd też Paul Althaus trafnie konstatuje, iż dla Lutra
powszechne kapłaństwo nie jest wyrazem indywidualizmu religijnego, lecz wręcz
czegoś przeciwnego: rzeczywistości zboru jako wspólnoty3233.
Chrześcijanin jako kapłan ma tedy być reprezentantem Bożej zbawczej mocy
wobec brata i siostry w wierze, a jednocześnie ich przedstawicielem wobec
majestatu Bożego. Wszystkie czynności kościelne mają na celu realizację tej
przebiegającej w dwie strony reprezentacji. Timothy George dolicza się w wypo
wiedziach Lutra siedmiu zasadniczych funkcji, jakie w Kościele ma pełnić
chrześcijańskie kapłaństwo: głosić Słowo Boże, chrzcić, sprawować Komunię
Świętą, pełnić władzę kluczy, modlić się za innych, składać ofiary i rozstrzygać
kontrowersje doktrynalne34. Zaś pośród nich - w normalnych warunkach, to
znaczy wtedy, gdy powołani są wybrańcy zboru sprawujący urząd kościelny
- przeciętni członkowie Kościoła mają szczególny obowiązek wykonywać
następujące posługi: nauczanie wiary (omnes christiani ius et officium habent
docendi), dokonywanie absolucji, pocieszanie braci (consolatio fratrum), wzajemna
budująca duchowo rozmowa (mutuum colloquium), modlitwa wstawiennicza
(coram Deo apparere pro aliis orare). Pośród nich, słuchaniu spowiedzi i udzielaniu
absolucji Luter poświęca wiele miejsca: Powszechne kapłaństwo znaczy i to, ze mogę
iść do mojego dobrego przyjaciela i rzeknąć mu: Drogi przyjacielu, oto zmartwienie
i trudność, jaką mam z grzechem. On zaś powinien mieć swobodę powiedzieć: Twoje
grzechy są odpuszczone, idź w pokoju Bożym. Powinieneś bez powątpiewania
wierzyć, że twoje grzechy są odpuszczone, tak jakby sam Chrystus był tutaj twoim
ojcem duchownym - spowiednikiem35; władza kluczy jest funkcją posługi Słowa
i należy do wszystkich chrześcijan36; Wszyscy chrześcijanie w zupełności i bez
ograniczeń słuchać mogą spowiedzi tajnych grzechów, co znaczy, że grzesznik może
wyznawać swoje grzechy komukolwiek pragnie i zwracać się o przebaczenie
i pociechę, to znaczy zwracać się o Słowo Chrystusowe kierowane do nas przez usta
bliźniego3738.
W świetle powyższego jest chyba jasne na czym polega eklezjalna orientacja
omawianej doktryny. Anglikański znawca Lutra, kanonik Paul Avis, definiując
istotę luterskiej interpretacji nauki o powszechnym kapłaństwie powiada przeto:
metafora, na której opiera się ta doktryna podkreśla nie godność a powołanie, nie
przywilej a zobowiązanie w ramach wspólnoty wiary38. Można wręcz rzec, iż
w luterskim rozwinięciu tej nauki nowotestamentowej napotykamy nową formułę
znanego z Apostolicum artykułu wiary o communio sanctorum, świętych ob
cowaniu. Luter wypełnił go nową, konkretną treścią, przekładając go na język
32 Zob. J.S. Whale, The Protestant Tradition, Cambridge 1955, s. 111.
33 Paul Althaus, The Theology o f Martin Luther, Philadelphia 1966, s. 314.
34 T. George, dz. cyt., s. 96.
35 WA, t. 10, cz. III, s. 395.
36 LW, t. 40, s. 27.
37 LW, t. 36, s. 88.
38 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 101.
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praktycznych postaw chrześcijańskich. Ów praktycyzm luterskich pouczeń miał
zapewne na myśli Althaus powiadając, iż Luter sprowadził społeczność świętych
z nieba na ziemię39. Niewątpliwie szczegółowa eksplikacja doktryny powszechnego
kapłaństwa była wskazówką pomagającą w realizacji przykazania, jakie Luter
kierował do swoich słuchaczy: Jeśli cokolwiek pragniesz uczynić dla świętych,
odwróć swoją uwagę od zmarłych ku żywym. Żywi święci są twoimi sąsiadami
i bliźnimi, to ci, którzy są nadzy, głodni, spragnieni, biedni, ci którzy mają żony
i dzieci i cierpią krzywdę. Skieruj swe czyny ku nim, rozpocznij od tego40.
[Treść doktryny -powszechne kapłaństwo a urząd kościelny] Dla Lutra służba
Słowa była najwyższym urzędem w Kościele41. Uważał, że skoro Reformacja nie
tylko nie broniła do Słowa dostępu, ale gorąco zalecała, wszyscy chrześcijanie
czytając i głosząc Słowo mają okazję pełnić najwyższą godność we wspólnocie.
Wobec czynności zwiastowania Słowa wszystkie inne działania jawiły się dlań jako
czynności poślednie. Skoro chrześcijanin może głosić Słowo, to uważał, że tym
bardziej może on sprawować sakramenty, będące jego widzialnym i zewnętrznym
wyrazem, a wraz z nimi inne czynności kościelne. Obstając przy zasadniczych
tezach doktryny powszechnego kapłaństwa krzewionych w pierwszych latach
Reformacji, wraz z upływem czasu Wittenberczyk akcentował jednak konieczność
zrównoważenia elementu powszechności kapłaństwa elementem uładzonego prak
tykowania tej nauki. Wraz z uściśleniem treści doktryny, podkreślana była
kategoria urzędu kościelnego, jako funkcji w ramach wspólnoty chrześcijańskiej,
powierzanej wybranym członkom ludu chrześcijańskiego, będącego w całości
ludem kapłańskim. Już w roku 1520 Marcin Luter zaznacza, iż powinno być
normą, iż o sposobie realizacji prerogatyw powszechnego kapłaństwa zbór
powinien decydować wspólnie i w drodze ogólnego uzgodnienia. Do chaosu
doprowadzić by mogło indywidualne praktykowanie go w na własną rękę,
w oderwaniu od wspólnoty ludu kapłańskiego. Równo rozdzielony między
wiernych dar kapłaństwa winien być jego zdaniem sprawowany solidarnie
i wspólnotowo: Bowiem tego, gdy wszyscy równomiernie jesteśmy kapłanami, nie
powinien się nikt wynosić i rościć sobie pretensje, by bez naszego pozwolenia i wyboru
czynić to, do czego my wszyscy mamy równe prawo. Bowiem, co przysługuje zborowi,
nie może nikt przywłaszczyć sobie bez woli i rozkazu zboru42. A zatem to zbór
decyduje o sposobie korzystania z przywilejów, jakimi został obdarzony lud Boży
jako wspólnota. W normalnych warunkach, gdy nie zachodzą nadzwyczajne
okoliczności, niektóre czynności, które mogą pełnić z racji swojego związku
z Chrystusem wszyscy chrześcijanie, dla uniknięcia zamętu i dla porządku
wykonywane mają być przez wybranych ze względu na swe predyspozycje
funkcjonariuszy (osoby pełniące urząd). Stąd to w Kościele, choć wszyscy
posiadają jednakowy status (Stand) przed Bogiem, tylko niektórzy pełnią urzędy
(Amte). Rozróżnienie to nie jest tożsame z powrotem do średniowiecznego
podziału na stan duchowny i świecki - różnica zachodzi jedynie w funkcji (która
powinna być konsekwencją rozeznania u kandydata do urzędu stosownych darów
- predyspozycji), a nie w położeniu przed Bogiem. W Kościele nie ma więc
39 Paul Althaus, dz. cyt., s. 298.
40 WA, t. 10, cz. III, s. 407.
41 T. George, dz. cyt., s. 97.
Al
M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, art. cyt., tamże.
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kastowego podziału na kapłanów i laików, lecz funkcjonalny podział na spra
wujących urząd i nie pełniących urzędu w Kościele kapłanów. Luter ujmował to
następująco: trzeba rozróżniać pomiędzy urzędem nauczania czy służby (ministerium)
a powszechnym kapłaństwem wszystkich ochrzczonych chrześcijan - ten wcześniejszy
jest niczym innym tylko publicznym urzędem ijako taki musi być zatwierdzony przez
cały zbór, w którym wszyscy są takimi samymi kapłanami*3; Ci, których obecnie
nazywa się kapłanami wszyscy są laikami jak inni, a zbór wybierze zaledwie kilku
funkcjonariuszy (niem. Amtsträger, ang. officiants), by głosili kazania. A zatem
istnieje na zewnętrz między nami różnica w pełnionym urzędzie, na który nas powołuje
zbór. Jednakowoż przed Bogiem nie ma między nami różnicy (...). A zatem nikt nie
powinien z własnej chęci występować naprzód i głosić kazania zborowi. Nie, musi
naprzód być wyłoniony spośród grupy i ustanowiony. A jeśli jest potrzeba, może być
złożony z urzędu*44. Dla wittenberskiego Reformatora urząd kościelny, urząd
duchownego był zatem funkcją, a nie niezbywalną, pozostawiającą na duszy
niezatarte znamię (jak chce sakramentologia rzymskokatolicka), godnością. Można
rzec, iż był to urząd przechodni, w przeciwieństwie do godności kapłańskiej każdego
wyznawcy, która posiada charakter trwale związany z godnością chrześcijanina.
Żaden chrześcijanin nie powinien samowolnie dysponować swoimi kapłańskimi
kompetencjami. Może to uczynić tylko zbór, który też jest decydentem w sprawie
obsady urzędu kościelnego. Luter mityguje rwących się do pracy duszpasterskiej:
pozwól by cię powołano i wybrano do służby kazania i nauczania w miejsce i na
polecenie innych4S. Albowiem do zboru należy zarówno powołanie, jak i odwołanie
duchownego. Zbór ocenia przydatność kandydatów (nie wszyscy członkowie ludu
kapłańskiego są przydatni - wielu jest bowiem untüchtige Leute, a wśród nich
i kobiety)4647,i to zarówno przed, jak i w trakcie posługi. Reformator wskazuje, iż
niewykluczone jest złożenie pastora z urzędu: To, co dajemy mu dzisiaj, odebrać
możemy jutro {possumus ein hodie commendare, cras iterum adimere)41. Zauważmy
też, że Marcin Luter bynajmniej nie myślał, że każdy członek ludu kapłańskiego ma
być duchownym.
[Doktryna powszechnego kapłaństwa - największy wkład Lutra do eklezjologii
protestanckiej] Luterska doktryna kapłaństwa wszystkich ochrzczonych zawiera
wielkie bogactwo treści. By je krótko streścić trzeba wskazać, iż zakorzeniona jest
w chrystocentrycznym ujęciu wiary, znosi dychotomiczny podział wspólnoty
wierzących na stan duchowny i świecki, eliminuje obcą Nowemu Testamentowi
koncepcję kapłaństwa, proklamuje równy status wszystkich wyznawców Chrystusa,
pomaga zdefiniować istotę urzędu kościelnego. Jednocześnie - jakby mimochodem
- daje podstawę pod typowy dla protestantyzmu indywidualizm, egalitaryzm,
demokratyzm i etos pracy48. Cztery ostatnie wartości są konsekwencją mocnego
osadzenia tej prawdy teologicznej w kontekście społecznym - zjednej strony bowiem
doktryna dowartościowuje jednostkę wskazując na jej nadzwyczajny status, z dru

44
45
46
47
48

WA, t. 42, s. 210.
LW, t. 30, s. 55.
LW, t. 39, s. 310.
P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 106.
WA, t. 15, s. 721. Szerzej: Werner Elert, The Structure o f Lutheranism, St. Louis 1962, s. 347.
J. Dillenberger, dz. cyt., s. 49.
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giej zaś uzależnia od wspólnoty, która jest korporacją równych, nastawionych na
ustawiczny dyskurs partnerów. To Luter decydując się na „horyzontalną” inter
pretację omawianej nowotestamentowej nauki, otworzył drogę do jej nadzwyczaj
silnego oddziaływania w wymiarze społecznym. Zdaniem Timothy George’a,
baptystycznego znawcy teologii wielkich reformatorów, doktryna kapłaństwa wszys
tkich wierzących stanowi największy wkład Lutra do eklezjologii protestanckiej49.
III. Doktryna w luteranizmie
Często eksponowana we wczesnym okresie Reformacji luterańskiej doktryna
powszechnego kapłaństwa nie utrzymała swojej popularności na dalszym etapie
rozwoju Kościołów organizowanych przez Lutra oraz jego współpracowników
i następców. Choć niezmiennie stanowiła element doktryny luterańskiej nie
przywiązywano do niej tak wielkiej wagi jak w latach 20. XVI wieku. Zdaniem
Wernera Elerta, dla Filipa Melanchtona idea powszechnego kapłaństwa posiadała
mniejsze znaczenie niż dla Lutra50. Toteż pominął ją w Augustanie jako naukę
odnoszącą się do zagadnienia o drugorzędnym znaczeniu51. Melanchtonowi,
oddanemu sprawie maksymalnego zbliżenia z Kościołem Rzymskim, zależało
zresztą na poszukiwaniu punktów stycznych doktryny i praktyki luteranizmu oraz
katolicyzmu, a więc unikał podnoszenia tak drażliwej i radykalnej idei, jaką się
wydawała być doktryna powszechnego kapłaństwa. W ramach dysputy eklez
jologicznej stąpający lekko przyjaciel Lutra wolał koncentrować się na sprawie
urzędu kościelnego i określać jego miejsce we wspólnocie wierzących. Jak podaje
Paul Avis, Melanchton podnosi niezbędność urzędu dla egzystencji Kościoła - co
więcej, dla niego brak pastorów jest równoznaczny z brakiem kluczy, Ewangelii
i przebaczenia grzechów*2. Kategoryczność autora Konfesji Augsburskiej ]awi się na
tle wczesnych wypowiedzi Lutra jako rzecz szokująca - gdzie nie ma urzędu
kościelnego tam nie ma i Kościoła - non est ecclesia, ubi non est verbum ministerium53.
Syntetyzując myśl Melanchtona w tej mierze można stwierdzić, iż w jego opinii Bóg
nie zbawia inaczej niż przez służbę ministrów, których ustanowił54.
Doktryna powszechnego kapłaństwa otrzymuje jednak w dogmatyce luteraniz
mu stałe miejsce, w dużym stopniu dzięki niemieckiemu XVII-wiecznemu
pietyzmowi, który wyprowadzał z niej obowiązek wzajemnego napominania się
przez nawróconych i przypominania sobie o swoich religijnych powinnościach55.
Choć na zawsze znika ze sztandarów, jest wykładana i praktykowana. Żyje tam
pospołu z urzędem kościelnym, którego nabycie dokonuje się w drodze uroczystej
ordynacji, nie będącej jednak sakramentem. We wczesnym luteranizmie ordynacja
oznaczała wprowadzenie w urząd kościelny w konkretnym zborze, potem stała się
49 T. George, dz. cyt., s. 95.
50 W. Elert, dz. cyt., s. 343.
51 Zob. Helmut Lieberg, Am t und Ordination bei Luther und Melanchthon, Göttingen 1962,
s. 259.
52 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 102; Corpus Reformatorum, Halle-Saale 1835-1860; 1950, t. 8, s. 430.
53 Corpus..., dz. cyt., s. 892.
54 P.D.L. Avis, tamże.
55 J. Dillenberger, dz. cyt., s. 124.
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formą włączenia do posługi duchownej w ogólności. Luteranizm, mimo stosowa
nia różnorodnych terminów na określenie funkcji polegających na posługiwaniu
duchownym, uznaje jeden urząd kościelny56.
IV. Kalwin i soteriologiczna orientacja doktryny
Jan Kalwin jest przedstawicielem drugiego pokolenia wielkich reformatorów
protestanckich, bazuje więc na dorobku swoich wielkich poprzedników. Zna
koncepcję powszechnego kapłaństwa wypracowaną przez Lutra, zna także pogląd
w tej materii wypowiedziany przez wcześniejszego reformatora szwajcarskiego,
Ulryka Zwingliego. Zwingli, promotor rewolucji religijnej w Zurichu, stwierdza, iż
prawdą jest, że my wszyscy jesteśmy w pełni wyświęceni do kapłaństwa, które
w Nowym Testamencie składa ofiary, co nie znaczy nic innego, jak to, że samych
siebie ofiarowujemy Bogu. Ale nie wszyscy jesteśmy apostołami i biskupami51589.
Proponuje nam zatem podniesioną już przez Lutra interpretację - nazwijmy to
- soteriologiczną, albowiem według niej główny walor powszechnego kapłaństwa
wyraża się w możliwości bezpośredniego dostępu do Boga i załatwienia z Nim
naszej sprawy, nade wszystko zaś sprawy zbawienia.
Choć idea kapłaństwa wszystkich wierzących nie miała decydującego znaczenia
dla refleksji teologicznej Kalwina czy promowanej przezeń osobiście praktyki
kościelnej5®,Kalwin wypowiada się na jej temat przejmując soteriologiczny sposób
odczytywania odkrytej na nowo przez Lutra doktryny. A więc dla Reformatora
Genewy nauka o powszechnym kapłaństwie jest przede wszystkim opisem
stosunku zachodzącego między wiernym a Bogiem , wyraża istotę więzi za
chodzącej między wierzącym grzesznikiem a Suwerennym Panem. W Instytucjach
religii chrześcijańskiej (II, VII, 2) poświęca jej niewiele miejsca: Ci, którym Chrystus
się objawił w Ewangelii, otrzymali więcej niż ich ojcowie, albowiem wyposażeni
zostali w kapłańskie i królewskie przywileje, i mogą zatem, ufając swemu
Pośrednikowi, pojawić się odważnie w obecności Boga60. Kalwin akcentuje rolę ufnej
wiary w nabyciu godności uczestnika powszechnego kapłaństwa, co pozostaje
w zgodzie z typowym dla jego teologii deprecjonowaniem (w zestawieniu
z sakramentologią luterską i luterańską) sakramentów. Stąd w tradycji kalwińskiej
silnie zaznacza się pojęcie powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących a nie
- ja k u Lutra - kapłaństwa wszystkich „ochrzczonych”.
Oczywiście w przypadku Jana Kalwina doktryna powszechnego kapłaństwa
znajdowała obok interpretacji soteriologicznej także wymiar eklezjalny. Obrócona
była przeciw średniowiecznej katolickiej koncepcji kapłaństwa hierarchicznego
56 Szersze wiadomości na temat luterańskiego pojmowania urzędu przedstawia, uwzględniając
liczne niuanse, ks. Jan Gross w artykule na temat episkopatu w ewangelicyzmie augsburskim: Jan
Gross, Urząd biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski (w:) Dosyć masz,
gdy masz laskę moją. Księga pamiątkowa. Praca dedykowana ks. bp. Januszowi Narzyńskiemu,
Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1993.
57 Cyt. za: J.L. Ainslie, The Doctrines o f Ministerial Order in the Reformed Churches o f the
Sixteenth and Seventeenth Centuries, Edinburgh 1940, s. 7 -przytoczony w: P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 108.
58 J.S. Whale, dz. cyt., s. 152.
59 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 95.
60 Calvin: Institutes o f the Christian Religion, red. J.T. McNeill, F.L. Battles, Philadelphia 1960.
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i podkreślała prawo wszystkich wiernych do uczestnictwa we wszystkich przeja
wach życia Kościoła. Reformator genewski zaznacza jednak konieczność
odróżnienia instytucji powszechnego kapłaństwa, kapłaństwa hierarchicznego
i urzędu kościelnego. Powszechne kapłaństwo i urząd kościelny się nie wykluczają,
a ten ostatni jest w Kościele równie niezbędny, co kapłaństwo wszystkich
wierzących. Powiada zatem: O ile kapłaństwo jest rzeczą wspólną dla wszystkich
chrześcijan, to ministerium nie61, zaś w Instytucjach (IV, II, 10) dorzuca: nikt nie
powinien podejmować się pełnienia urzędu publicznego w Kościele bez wyraźnego
powołania62. Pamiętać jednak należy, iż doktryna powszechnego kapłaństwa
w aspekcie eklezjalnym stoi u Jana Kalwina na drugim miejscu. Na poczesnym
miejscu natomiast widnieje jej interpretacja soteriologiczna, która dzięki tradycji
kalwińskiej, a potem i reformowanej, zyskuje większe wzięcie w okresie
późniejszym (wiek XVII i później) niż jej odmiana eklezjalna. Staje się ona
pierwszym sposobem odczytania wydobytej przez Lutra na światło dzienne
doktryny nowotestamentowej63.
V. Doktryna w ewangelicyzmie reformowanym i w baptyzmie
Nurt Reformacji związany z nazwiskami Zwingliego i Kalwina przyjął postać
ewangelicyzmu reformowanego, który w wymiarze eklezjalnym zorganizował się
w postaci prezbiterianizmu i independentyzmu (kongregacjonalizmu). W jego
obrębie szeroko rozpropagowano obie zasadnicze interpretacje doktryny o po
wszechnym kapłaństwie, eklezjalną i soteriologiczną. Jednocześnie akcentowano
potrzebę utrzymania w Kościele urzędu ministra Słowa Bożego (minister Verbi
Divini). Przykładowo, Druga Konfesja Helwecka z 1566 r., jedna z podstawowych
ksiąg symbolicznych Kościołów reformowanych, autorstwa Henryka Bullingera,
wypowiada się na temat powszechnego kapłaństwa i urzędu kościelnego
następująco: Rzeczywiście apostołowie Chrystusowi wszystkich wierzących w Chry
stusa nazywają kapłanami, lecz nie z powodu urzędu posługiwania (sed non ratione
ministerii), ale ponieważ wszyscy wierni będąc uczynieni królami i kapłanami, są
zdolni składać Bogu ofiary duchowe. Zgodnie z tym wielkie są różnice pomiędzy
kapłaństwem a urzędem kościelnym. Ten poprzedni jest wspólny wszystkim
chrześcijanom, ale nie tak się sprawy mają z drugim6465.Konfesja Sandomierska z 1570
r., będąca polską adaptacją konfesji Bullingera oraz w ślad za nią pochodząca
z tego samego okresu Agenda Gdańska, według której po dziś dzień ordynuje się
polskich duchownych reformowanych, o tej samej sprawie powiadają: Tedy
wszyscy wierni wobec nazywani są w Piśmie Świętym kapłony Pańskiemi, ale nie
wszystkim należy się służebność pospolita, jedno tym, którzy słusznie wysadzeni
i obierani bywają. Albowiem wielka różność między kapłaństwem a służebnością
kościelną. Bośmy s tej strony wszyscy rzeczeni są kajdanami, że wyswobodzeni będąc
przez Krystusa Pana duchowne ofiary Bogu Ojcu ustawicznie ofierujemy66.

61 Za: David D. Hall, The Faithful Shepherd. A History o f the New England Ministry in the
Seventeenth Century, New York 1974, s. 9.
62 Calvin: Institutes..., dz. cyt., s. 108.
63 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 96.
64 Za: P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 108.
65 Konfesja Sandomierska, dz. cyt., s. 158.
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Prezbiterianizm zwany tak od systemu zarządu Kościołem dokonywanego
przez starszych (prezbiterów) zborów, odwoływał się przy tworzeniu takiego
modelu władzy kościelnej do nauki o powszechnym kapłaństwie. Funkcje
prezbiterów, sprawujących swój urząd na szczeblu zboru, okręgu i kraju,
powierzane były zarówno osobom świeckim (starsi zarządzający - ang. ruling
elders), jak i duchownym (starsi nauczający - ang. teaching elders). Jednakże prawo
publicznego głoszenia Słowa i administrowania sakramentów surowo zastrzegano
ministrom czyli duchownym. Duży Katechizm Westminsterski z 1647 r. czyni
przykładowo takie zastrzeżenie. Na pytanie nr 158: Przez kogo ma Słowo Boże być
głoszone? odpowiada: Słowo Boże ma być głoszone jedynie przez tych, którzy są
należycie obdarowani i są zarazem poprawnie zatwierdzeni i powołani na ten urzącf6.
Zaś Konfesja Westminsterska z 1646 r. w innej sprawie powiada w rozdziale XXVII
pkt 4.: Są tylko dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa (...) Żaden z nich nie
może być sprawowany przez kogokolwiek, jak tylko ministra Słowa pełnoprawnie
ordynowanego61.
W sporze z prezbiterianizmem powstał kongregacjonalizm66768, który kontestował
model zarządu Kościołem przez kolegia prezbiterów i postulował wprowadzenie
odrębności organizacyjnej lokalnych gmin chrześcijańskich. Stał na stanowisku, iż
każdy zbór jest Kościołem Jezusa Chrystusa par excellance. W przeciwieństwie do
prezbiterianizmu, który opowiadał się często za oligarchicznym modelem sprawo
wania władzy we wspólnocie, prawo decydowania o sprawach kościelnych
przekazywał ogółowi członków zboru - członkom zboru in gremio. Nawiązanie do
doktryny powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących było więc automatycz
ne - kompetencję członków zboru do pełnego uczestnictwa we wszystkich bez
wyjątku sprawach kościelnych, tych także, które przez wieki, głównie śre
dniowiecza, tradycyjnie zastrzeżone były dla kleru, uzasadniano wspólnym
uczestnictwem wszystkich chrześcijan w kapłaństwie Chrystusa. Doniosły był tutaj
także i inny czynnik. Mianowicie, ogólnie rzecz biorąc, kongregacjonalizm
rygorystyczniej niż inne nurty protestantyzmu XVI-wiecznego (z wyjątkiem
anabaptyzmu - o czym poniżej) traktował dostęp do członkostwa zborowego.
Przyjęcie w poczet członków wiązano zasadniczo nie z chrztem czy formą
konfirmacji, lecz ze świadomym nawróceniem (ang. conversion) i publicznym
wyznaniem wiary, nie pojmowanym jednak jedynie jako afirmację credo, lecz
zaświadczenie przed innymi, iż udziałem kandydata do członkostwa było silne
osobiste doświadczenie religijne, zespalające go trwale z Chrystusem. Efektem
takich wymagań musiało być więc nadanie członkostwu zborowemu charakteru
elitarnego. Na kanwie opisanego myślenia o Kościele - Kościele jako wspólnocie
elitarnej, powstała koncepcja gathered church69, Kościoła zgromadzonego.
Zakładała, że społeczność chrześcijańska chcąca być Kościołem według modelu
nowotestamentowego musi być gminą wyselekcjonowanych i skupionych (zgro
madzonych), według kryterium świadomej wiary i pobożnego życia, chrześcijan.
66 The Larger Catechism (w:) The Confession o f Faith. The Larger and Shorter Catechisms etc.
etc., Glasgow 1973, s. 251.
67 The Confession o f Faith..., dz. cyt., s. 113.
68
Szerzej na tem at kongregacjonalizmu oraz innych nurtów angielskiego purytanizmu, a więc
także prezbiterianizmu i baptyzmu, piszę w pracy: Tadeusz J. Zieliński, Fury tonizm. Zarys dziejów,
ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu reformacyjnego, Rocznik Teologiczny ChAT 1995, nr 2.
69 H orton Davies, The English Free Churches, London 1963, s. 33.
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Nic więc dziwnego, że członkowie tak budowanych zborów mogli być od
powiedzialnym podmiotem doktryny powszechnego kapłaństwa.
Różne odmiany kongregacjonalizmu różnie praktykowały interesującą nas
doktrynę. Najbardziej radykalnie stosowali ją przedstawiciele tzw. nurtu separaty
stycznego, którzy osobom nie pełniącym urzędu kościelnego zezwalali na regular
ne głoszenie Słowa a także sprawowanie sakramentów. Częstotliwość dokonywa
nia tych czynności przez chrześcijan nieordynowanych uzgadniana była podczas
zgromadzenia członków zboru, a więc przesądzana była przez samych zaintereso
wanych, stanowiących siłą rzeczy większość ogólnego zebrania członkowskiego.
Separatyzm, w którym - podobnie jak w całym independentyzmie - doktryna
powszechnego kapłaństwa była, jak powiada Paul Avis - hasłem emancypacji
świeckich w Kościele10, powszechny lud kapłański, czyli nade wszystko laików,
uczynił bezpośrednim źródłem i dysponentem urzędu kościelnego. Według jednego
z przywódców separatyzmu, Henry Barrowa7071, ordynacja pastora dokonywana
powinna być przez świeckich, co też i przed długi czas praktykowano72. Choć
w okresie późniejszym kongregacjonalizm umocnił pozycję kleru, zawsze jednak
czynnik świecki dawał o sobie znać w stopniu większym niż w innych denominac
jach ewangelickich (wyjątkiem jest wywodzący się z kongregacjonalizmu baptyzm
podobnie traktujący tę sprawę). Na potwierdzenie tego przywołajmy przykład
postępowania Roberta W. Dale’a (1829-1895), prezydenta Międzynarodowej
Rady Kongregacjonalistycznej, którego dorocznym zwyczajem, jako pastora
zboru, było organizowanie nabożeństwa komunijnego, podczas którego sak
rament Wieczerzy Pańskiej sprawowany był wyłącznie przez świeckich. Duchowni
zaś uczestniczyli w uroczystości zasiadając pośród wiernych w ławach
kościelnych73. Kongregacjonalistyczny sposób praktykowania doktryny powsze
chnego kapłaństwa zyskał sobie nawet miano apoteozy świeckich74.
Część kongregacjonalistów uznająca niespójność wyznawanej tam doktryny
soteriologicznej i eklezjologicznej z zachowywaną przez independentyzm praktyką
chrztu niemowląt poczęła na przełomie XVI i XVII w. tworzyć zbory kongregacjonalistyczne praktykujące wyłącznie chrzest osób świadomie wierzących. Tak
- z grubsza rzecz biorąc - doszło do powstania zborów baptystycznych75. Ich
macierzą był zatem, powstały zresztą na gruncie anglikańskim, ewangelicyzm
reformowany. Baptyzm wyniósł stamtąd reformowaną teologię i wiele elementów
reformowanej praktyki kościelnej, a wraz z nimi przywiązanie do doktryny
powszechnego kapłaństwa. Wiadomo też, że pierwsi baptyści byli w jakiś sposób
inspirowani przez mennonitów, a więc spadkobierców pokojowego skrzydła
anabaptyzmu. Choć nie można mówić o ogólnej sukcesji doktrynalnej i or
ganizacyjnej baptyzmu po anabaptyzmie (ze względu na znaczące różnice w stylu
myślenia na początku XVII wieku baptyści odmówili unii z mennonitami),
wskazać można na pewne związki personalne i doktrynalne. A trzeba wziąć pod
uwagę, iż opisany powyżej kongregacjonalistyczny model Kościoła, oparty na
70 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 96.
71 T.J. Zieliński, art. cyt., s. 226.
72 P.D.L. Avis, dz. cyt., s. 97.
73 H. Davies, dz. cyt.
74 P.D.L. Avis, tamże.
75 Więcej na ten temat: T.J. Zieliński, art. cyt., s. 229.
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świadomym członkostwie i prawie wszystkich członków do udziału we wszystkich
przejawach życia zborowego, miał nowożytny precedens pół wieku przed zaist
nieniem kongregacjonalizmu. Wprowadził go, zrodzony w 1525 r. w łonie
Reformacji zwingliańskiej, anabaptyzm76. Anabaptyzm tworzył zbory na zasadzie
wyrażonej później w idei gathered church, przy czym sposobem wstąpienia do nich
było nie tyle werbalne świadectwo nawrócenia jak we wczesnym kongregacjonalizmie, lecz chrzest na wyznanie wiary. Zdaniem Balthasara Hubmeiera, jednego
z czołowych przywódców XVI-wiecznego anabaptyzmu, chrzest, będący także
wyrazem akcesu do związku, jaki zawierają między sobą członkowie zboru, jest
źródłem zobowiązania wszystkich pozostających w Kościele chrześcijan do
wzajemnego usługiwania sobie, wspierania się, a także wzajemnego i ciągłego
osądzania swojej postawy, w celu prowadzenia świętego życia77. Ton tej wypowie
dzi łudząco przypomina analogiczne enuncjacje Lutra7®i luterańskich pietystów na
temat wzajemnych zobowiązań chrześcijan.
Baptyści wstępujący na arenę dziejową w kilka dziesięcioleci po anabaptys
tach zgadzali się z tymi ostatnimi co do rozumienia chrztu i zboru. Znajdowali się
jednak pod potężnym wpływem poglądów Kalwina. Przyjmują więc jego
interpretację soteriologiczną doktryny powszechnego kapłaństwa, co nie znaczy,
że nie praktykują jej odmiany zorientowanej eklezjalnie. Omawiana nauka jest
silnie obecna w baptystycznych księgach wyznaniowych79oraz we współczesnych
opracowaniach doktrynalnych i katechetycznych - pojawia się w kontekście
wykładu prawd o zbawieniu i Kościele. Baptyzm oderwał nabycie godności
uczestnika powszechnego kapłaństwa od chrztu. Następuje ono jego zdaniem
- podobnie jak u większości innych purytan - w momencie duchowego
odrodzenia (ang. regeneration). Tak więc do ludu kapłańskiego należą wszyscy
chrześcijanie, a zatem także osoby nie przynależące do żadnego Kościoła
widzialnego. Kapłaństwo to jest związane z faktem posiadania wiary w Chrys
tusa Kapłana a nie przynależnością wyznaniową. Natomiast właściwym miejs
cem realizacji tego przywileju jest zbór świadomie wierzących i ochrzczonych na
wyznanie wiary chrześcijan. Interpretacja soteriologiczna staje się bazą dla
baptystycznej koncepcji kompetencji duszy (ang. soul’s competency)80, z której
wynika, że każda jednostka jest władna - bez jakiegokolwiek nacisku i pomocy
- podjąć decyzję w kluczowych sprawach duchowych, co pociąga za sobą
postulat zapewnienia jej wolności w życiu kościelnym i publicznym. Z doktryny
powszechnego kapłaństwa baptyści wyprowadzają konieczność stosowania
demokratycznego zarządu zborem oraz demokratycznego wyłaniania osób
pełniących urząd kościelny. Baptyzm zna tylko jeden urząd duchowny, jest nim
urząd prezbitera (biskupa, pastora, starszego, kaznodziei). Innego rodzaju
urzędem w Kościele jest diakonat, powierzany zazwyczaj osobom świeckim.
76 F.H. Littel, The Anabaptist View o f the Church, Boston 1958, passim. W języku polskim bliższe
informacje na tem at anabaptyzmu zawiera tekst: T.J. Zieliński, Menno Simons (1496-1561). M ąż
opatrznościowy anabaptyzmu, „Słowo Prawdy” 1996 nr 9-11.
77 F. Littell, dz. cyt., s. 92.
78 U Lutra nie pojawia się element rygorystycznego stawiania współbraci na cenzurowanym.
Daje to natomiast o sobie znać w pietyzmie.
79
Zob. Baptist Confessions o f Faith, red. W.L. Lumpkin, Valley Forge 1969, passim.
80
Edgar Young Mullins (1860-1928), wybitny północnoamerykański teolog baptystyczny,
wskazuje, że doktryna powszechnego kapłaństwa zakłada wizję „chrześcijaństwa bez pełnomocnika”
(iChristianity without proxy): H.H. Hobbs, E.Y. Mullins, The Axioms o f Religion, Nashville 1978.
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W zborach baptystycznych prawo głoszenia Słowa podczas nabożeństwa
przyznawane jest często laikom. Sporadycznie - w sytuacjach nadzwy
czajnych - dopuszcza się ich także do sprawowania sakramentów (ustanowień
Pańskich - ang. ordinances). Jedno i drugie tylko za zgodą zboru, ewentualnie
pastora.
VI. Doktryna w metodyzmie i w pentekostalizmie
Zaistniały w XVIII wieku metodyzm wyłonił się z anglikanizmu. Stanowił
pokłosie spontaniznego ruchu pobożnościowego, stawiającego sobie za cel du
chową, gruntowną, opartą na indywidualnym przeżyciu religijnym (przeżycie
kryzysu) przemianę jednostki oraz duchowe ożywienie formalistycznego
i zeświecczonego Kościoła. Pozostając pod przemożnym wpływem głównego
inicjatora i przywódcy, Jana Wesleya, czerpał obficie z trzech nurtów nowożytnego
chrześcijaństwa: anglikanizmu, purytanizmu i europejskiego pietyzmu. W inte
resującej nas sprawie doktryny powszechnego kapłaństwa, kształtowany był przez
wymienione tradycje religijne. Wesley, kapłan anglikański81, akceptował istniejącą
w jego Kościele strukturę urzędu kościelnego. Jak podaje metodystyczny badacz
tego zagadnienia: Pomimo, że Jan Wesley frontalnie zaatakował fa k t braku
chrześcijańskiej witalności w Kościele a także duchową jakość kleru, akceptował
kontekst anglikański. (...) Wesleyańska teologia posługi wykazuje przynależność do
akceptowanej przez anglikanizm tradycji katolickiej i przywiązanie do ewangelic
kiego (ang. evangelical) przekonania, iż służba Ewangelii nie może być zawężona do
jakiejkolwiek struktury eklezjalnej82. Ojciec metodyzmu promował zatem obecną
w Kościele anglikańskim katolicką formę posługi duchownej, opartą na trzech
stopniach święceń: diakona, prezbitera i biskupa. Choć metodyzm brytyjski nie
przyjął systemu episkopalnego, współcześnie obowiązuje on w Kościołach metodystycznych przynależących do nurtu amerykańskiego. Otwartość na odziedziczo
ny z anglikanizmu trzystopniowy model urzędu kościelnego nie eliminował jednak
z refleksji Wesleya myśli o kapłaństwie powszechnym. Był on bowiem jednocześnie
przekonany, iż wszelka autentyczna posługa chrześcijańska posiada charakter
koneksjonalny (współzależność)83. Ciało Chrystusa nie jest dlań jakąś rzeczywis
tością lokalną, lecz zbiorowością współzależnych od siebie wiernych, co musiało
prowadzić do docenienia wszystkich członków wspólnoty wiernych8485:Metodyści
posiadali wielki zmysł wspólnotowy i poczucie indywidualnej odpowiedzialności przed
wspólnotą. W związku z tym wierność w wykonywaniu nałożonych zadań oceniana
jest przez wspólnotę. W wypadku wczesnego metodyzmu czynione to było w od
niesieniu do laików przez klasy i grupy, zaś w odniesieniu do kaznodziejów przez
konferencję, której przewodniczył Wesley*5. Wyniesiony z anglikanizmu hiero81 N a temat zachowania w anglikanizmie pojęcia „kapłan” i konsekwencji tego dla rozumienia
urzędu kościelnego zob. hasło „Priest” w: The O xford Dictionary o f the Christian Church, red. F.L.
Cross, E.A. Livingstone, Oxford 1983, s. 1123.
Denis M. Campbell, The Yoke o f Obedience. The Meaning o f Ordination in Methodism,
Nashville 1988, s. 48.
Od angielskiego connexion, powiązanie. Terminem „koneksjonalizm” posługują się polscy
autorzy metodystyczni - n p . A. Kleszczyński, Metodyści (w:) Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie
do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, Lublin 1996, s. 203.
84 Zob. D.M . Campbell, dz. cyt., s. 57.
85 Tamże.
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kratyzm dawał jednak długo znać o sobie w metody stycznej praktyce kościelnej8687.
Oddanie w ręce świeckich de facto wszystkich funkcji w Kościele, zwłaszcza zaś
misji głoszenia Ewangelii i katechizowania (zwłaszcza w wypadku kaznodziejstwa
objazdowego i „domokrążnego”), torowało drogę dopuszczeniu świeckich meto
dystów do współdecydowania o Kościele. Że dokonywało się to z wielkim trudem
i oporami świadczy wypowiedź jednego z kaznodziejów metodystycznych, który
po dopuszczeniu laików do zarządu Kościołem zapytywał: Czy tego rodzaju zarząd
(sprawowany wespół ze świeckimi - dop. mój TZ) będzie, i czy tego rodzaju zarząd
może, w zupełności czynić wolę Parta?**
Metodyzm expressis verbis afirmuje doktrynę powszechnego kapłaństwa
i tak też nawiązuje doń w swojej dogmatyce88890. Stwierdza zatem, że wszyscy
wierni chrześcijańscy są powołani przez Boga do posługi (ang. ministry)
ipełnienia różnorakich służb". Dla metodysty kapłaństwo wszystkich wierzących
oznacza, że Kościół kontynuuje kapłaństwo Chrystusa (...) Natura tego
kapłaństwa polega na = zapierającej się samej siebie = służbie, co odnosi się do
wszelkiej chrześcijańskiej posługi, zarówno ogólnej (ang. generał), ja k i or
dynowanej. Ogólna posługa (ang. general ministry) i ordynowana posługa (ang.
ordained ministry) nigdy nie powinny być odbierane jako pozostające we
wzajemnym konflikcie, ponieważ obie posiadają ten sam służebny charakter.
Pomiędzy ogólną a ordynowaną posługą zachodzi komplementarność i wzajemna
zależność90. „Ogólna posługa” jest tutaj w oczywisty sposób ekwiwalentem
powszechnego kapłaństwa. Co więcej przyjmuje się ją w brzmieniu wy
pracowanym przez Reformację kontynentalną, i co więcej także w brzmieniu
podnoszącym aspekt eklezjalny. Świadczy o tym wypowiedź następująca: Atak
(kontynentalnych reformatorów protestanckich) na średniowieczną doktrynę
katolicką i praktykę posługi wiązał się z podkreśleniem posługi całego ludu
Bożego. Fraza = kapłaństwo wszystkich wierzących = odnosi się do wspólnej
(ang. corporate) posługi uczestników ciała Chrystusowego w świecie. Nie
eliminuje ona jednak funkcjonalnych rozróżnień pomiędzy chrześcijanami i nie
znosi konieczności wydzielenia w Kościele grupy ludzi oddanej szczególnej
posłudze jako sług ordynowanych (ang. ordained ministry)91.
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Napięcie to wynikało - jak wyjaśnia biskup Kennedy - z pragnienia metodystów, by zachować
równowagę pomiędzy autorytetem kościelnym a demokratycznym procesem załatwiania spraw
kościelnych. Zob. Gerald Kennedy, The Methodist Way o f Life, Englewood ClilTs 1958, s. 139.
87 Gerard F. Moede, The Office o f Bishop in Methodism. Its History and Development,
Zurich-New York 1964, s. 120. Tam też szeroki opis zmagań o dopuszczenie świeckich do
decydowania o sprawach metodyzmu.
oo
Notabene autorytatywna, licząca dobrze ponad dwa tysiące dużych stron druku, encyklopedia
metodyzmu Encyclopedia o f World Methodism nie tylko nie zawiera hasła poświęconego kapłaństwu
i powszechnemu kapłaństwu (priesthood, universal priesthood), ale także nigdzie wprost nie
odwołuje się do doktryny powszechnego kapłaństwa). Zob. związane z tym tematem hasła:
Episcopacy - s. 779, Lay Pastors - s. 1403, Methodism - s. 1553-1568, Ministerial Call - s.
1616-1620, Ministerial Support - s. 1620-1622, Ministry. American M ethodist- s. 1622-1625,
Ministry. British M ethodist - s. 1625-1926, Preaching - s. 1944-1946, Reverend. British M ethodist
- s. 2006-2007.
89 D.M . Campbell, dz. cyt., s. 56.
90 Tamże, s. 45.
91 Tamże, s. 38.
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Początkiem godności kapłańskiej wszystkich wiernych jest w refleksji metodystycznej inicjacja chrześcijańska. Ponieważ dokonuje się ona poprzez potwierdzony
(odnowiony) aktem wiary chrzest (nb. inaczej niż u Lutra, gdzie podkreślana jest
samoistna „sprawczość” chrztu), nabycie kapłaństwa łączy się z chrztem i konfir
macją (lub jej odpowiednikiem) - Wstąpienie do Kościoła jest jednocześnie
wstąpieniem na urząd posługi (ang. ministry). Chrzest, sakrament poprzez który
ludzie otrzymują inicjację do wspólnoty chrześcijańskiej, może być uznany za formę
przyjęcia do ogólnej posługi (ang. general ministry) Kościoła. Przyrzeczenia
chrzcielne, potwierdzone podczas konfirmacji czy innych rytów odnowienia chrztu,
włączają chrześcijanina w życie miłości i posługi w świecie jako członka ciała
Chrystusowego92. Jak już mogliśmy zauważyć metodyzm dokonuje ścisłego
rozróżnienia na kapłaństwo powszechne i urząd kościelny. Przy analizowaniu
treści pojęcia posługi ordynowanej w metodyzmie warto zwrócić uwagę na
stanowczy charakter urzędu kościelnego czyli jego nieprzechodniość - trwałość,
która go w pewnym stopniu upodabnia do kapłaństwa hierarchicznego w katolicy
zmie czy wysokokościelnym (High Church) anglikanizmie. Z jednej strony autor
metodystyczny przekonuje nas, że ordynacja metodystyczna nie ma jednak charak
teru = absolutnej ordynacji (absolutnych święceń) = praktykowanej w katolicyz
mie*3, z drugiej zaś: Ordynacja naznacza nas na całe życie. To naznaczenie nie ma
charakteru trwającej cale życie niezatartej zmiany, ale jest permanentnie znaczącą
rzeczywistością94. Wypowiedź ta pokazuje, że uznający doktrynę powszechnego
kapłaństwa metodyzm, żyje jednak w ciągłym napięciu między dwoma modelami
urzędu kościelnego: anglikańskim a protestanckim (w wydaniu bardziej luterańskim niż reformowanym).
Genetyczne związki z metodyzmem, a także powinowactwo w zakresie
niektórych elementów pobożności posiada pentekostalizm czyli ruch zielo
noświątkowy95. Jego specyfika, będąca echem wesleyańskiego i północnoamery
kańskiego rewiwalizmu96 oraz XIX-wiecznego fundamentalizmu protestanc
kiego, zakłada duchową aktywizację całej wspólnoty chrześcijańskiej, a więc
włączenie do przeżywania i praktykowania wiary wszystkich członków Kościoła.
Postawa ta inspirowana jest typową dla pentekostalizmu pneumatologią, a w jej
obrębie doktryną darów Ducha Świętego, charyzmatów. Zielonoświątkowcy
akcentują przekonanie, iż każdy wierny jest w wyposażony w konkretny dar
duchowy predysponujący go do pewnego rodzaju służby w Kościele. Uniwer
salizm tego typu obdarowania stanowić musi sprężynę włączania wszystkich
grup członków wspólnoty chrześcijańskiej do wypełniania wielorakiego dzieła
Kościoła. Czy taka wizja życia kościelnego, oparta na powszechnym udziale
92 Tamże, s. 20.
93 Tamże, s. 74.
94 Tamże, s. 95.
95 Zob. J.W. W ard, Pentecostalist Theology, w: New Dictionary o f Theology, red. S.B. Ferguson,
D.F. Wright, J.I. Packer, Leicester 1988, s. 502. Por. Andrew Walker, Pentecostalism and Charismatic
Christianity (w:) The Blackwell Encyclopedia o f Modern Christian Thought, red. A.E. M cGrath,
Oxford-Cambridge 1993, s. 428.
96 Definicji tego pojęcia podejmuje się: Zwięzły słownik teologiczny, red. G. O’Collins, E.G.
Farrugia, Kraków 1993, s. 214 i 168.
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wiernych w realizacji misji eklezjalnej, uzasadniana jest poprzez odwołanie się do
doktryny powszechnego kapłaństwa? Zapewne tak, chociaż trudno to jedno
znacznie wywieść z dostępnych opracowań naukowych9798. Należy przy tym
pamiętać, iż ruch zielonoświątkowy, ten najbardziej dynamicznie i ekspansywnie
rozwijający się współczesny nurt protestantyzmu, a nad propagację swoich
założeń doktrynalnych przedkłada krzewienie entuzjastycznej religijności, co
znajduje między innymi wyraz w ograniczonej liczbie opracowań natury
doktrynalnej autorstwa samych zielonoświątkowców. Jednakowoż trzeba po
wiedzieć, że pentokostalizm utożsamiając się ze zrębem dziedzictwa teologicz
nego Reformacji, zaznacza swoją aprobatę dla doktryn staroprotestantyzmu,
w tym także dla powszechnego kapłaństwa. Polscy autorzy wydanego niedawno
szkicu na temat pentekostalizmu stwierdzają w tejże konwencji:
Zielonoświątkowcy przyjmują zasady reformacji. (...) Wszyscy wierzący są
kapłanami z racji swej przynależności do Kościoła9*.
Pomimo faktu istnienia nielicznych bezpośrednich odwołań do doktryny
powszechnego kapłaństwa, w zielonoświątkowych opracowaniach teologicznych
znaleźć można wypowiedzi eksponujące i aprobujące substancję tej koncepcji,
i to zarówno zorientowanej soteriologicznie", jak i eklezjalnie. Wydaje się
jednak, że interpretacja eklezjalna przeważa, a wynika to najprawdopodobniej
z eklezjalnej koncentracji pentekostalizmu, który w zamyśle jest ruchem żywego
Kościoła, a więc ruchem stawiającym sobie za cel włączenie w nurt życia
duchowego wszystkich bez wyjątku członków wspólnoty chrześcijańskiej. Oto
typowa wypowiedź zielonoświątkowa na temat natury Kościoła, zawierająca
interesujący nas element - podkreślenie podmiotowości wszystkich jego
członków: Kościół jest ciałem charyzmatycznym. Jest żywą świątynią, ludem
świętym, żywym, rosnącym organizmem, tryskającym witalnością i mocą100. 1 dalej:
W pełnym tego pojęcia znaczeniu wszyscy prawdziwi wierzący mają uznawać siebie
za usługujących, czyniących wzajemną względem siebie posługę w imieniu i dla
sprawy Chrystusa. (...) Posługa (chrześcijańska) jest i musi być zawsze służbą
z jednej strony całego Kościoła, z drugiej zaś każdego jego członka w szczególności.
W tym kontekście Nowy Testament prezentuje doktrynę kapłaństwa wszystkich

97 W polskiej syntezie pentekostalizmu doktryna powszechnego kapłaństwa nie jest wprost
odnotowana - a zważywszy, że tezy autora dysertacji w dużej mierze opierają się na wypowiedziach
polskich zielonoświątkowców, domniemywać należy, iż wątek ten nie jest eksplikowany wyraźnie
przez rodzimych przedstawicieli pentekostalizmu - Zbigniew Pasek, Ruch zielonoświątkowy. Próba
monografii, Kraków 1992.
98 M arek Jopek, Rajmund Porada, Zielonoświątkowcy w: Ku chrześcijaństwu jutra, dz. cyt.,
s. 208.
99 Typowe dla ogółu protestantów przekonanie o możliwości nieskrępowanego obcowania
z Bogiem (soteriologiczny wymiar doktryny), a wypływające z nauki o usprawiedliwieniu z łaski
przez wiarę i z nauki o powszechnym kapłaństwie, u zielonoświątkowców znajduje dotkliwe
wzmocnienie dzięki przekonaniu, iż każdy z nich został indywidualnie „dotknięty” przez Boga
w postaci chrztu w Duchu Świętym i obdarowania charyzmatami.
100 R. Hunston, The Church - the Body o f Christ (w:) Pentecostal Doctrine, red. P.S. Brewster,
1976, s. 140n.
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wierzących a wraz z nią dostarcza niezbędnego wyposażenia do realizacji danego
Kościołowi przez Boga zadania101.
Przy całym dowartościowaniu roli jednostki w ruchu zielonoświątkowym,
trzeba pamiętać, iż wieloraka i przebogata ekspresja religijna w tej tradycji
powściągana jest przez coraz mocniej akcentowane przywództwo kościelne102.
Pentekostalizm korzysta w tym względzie z dorobku metodystycznego. Niektóre
denominacje zielonoświątkowe są mocno sklerykalizowane, co w kilku przypad
kach otworzyło drogę do wprowadzenia tam hierarchicznie pojmowanego epi
skopatu103. Rozróżnienie między urzędem kościelnym a powszechnym
kapłaństwem zaznacza się więc w zdecydowanej większości denominacji pentekostalnych wyraźnie.

VII. Powszechne kapłaństwo jako wyróżnik protestantyzmu
Luterska doktryna powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących stanowi
wspólne dobro protestantyzmu. Należy się jej miano „luterskiej” ponieważ została
przywrócona Kościołowi i prekursorsko wyłożona przez Marcina Lutra. I choć
była i jest różnie interpretowana, Reformatorowi wittenberskiemu przypisać
można prawo ojcostwa nowożytnej wersji tej doktryny. Jak staraliśmy się wykazać
doktryna powszechnego kapłaństwa jest trwałym elementem nauki i praktyki
wszystkich liczących się nurtów protestantyzmu104. Przyjmuje ona tam podobne
brzmienie - odczytywana jest zasadniczo na dwa sposoby, soteriologiczny
i eklezjologiczny, i wywołuje podobne skutki. Powszechne kapłaństwo jest siłą
sprawczą szeregu typowych dla protestantyzmu postaw społecznych:
1) z zakładanego przezeń jednakowego statusu przed Bogiem wynika egalitaryzm,
2) z egalitaryzmu sprzężonego z (wynikającym z doktryny) przekonaniem, iż
każdy ma prawo do udziału we wszystkich sprawach religijnych wynika zgoda
na uczestnictwo (partycypację) każdej jednostki w podejmowaniu decyzji jej
dotyczących,
3) powyższe w związku z założeniem, iż każda jednostka ma równe (tej samej wagi)
prawo do decydowania, rodzi postulat demokratyzmu,
4) z kolei wymienione kategorie budują filozofię zrównoważonego (z odpowie
dzialnością za innych - pamiętajmy, że cały proces odbywa się we wspólnocie)
indywidualizmu.
101 E.R. Corsie, The Ministry Gifts (w:) Pentecostal Doctrine, dz. cyt., s. 97.
102 Harvey Cox, słynny teolog harvardzki, w swej wnikliwej analizie współczesnego pentekostalizmu, wskazuje na despotyczne tendencje przywódców niektórych denominacji
zielonoświątkowych i zarzucanie tam typowego dla Kościołów protestanckich demokratyzmu życia
zborowego. Zob. H. Cox, Fire from Heaven. The Rise o f Pentecostal Spirituality and the Reshaping o f
Religion in the Twenty-First Century, Reading 1995, s. 182n.
103 Dotyczy to głównie zielonoświątkowców z nurtu tzw. Kościołów Bożych w Chrystusie. Zob.
F.S. Mead, S.S. Hill, Handbook o f Denominations in the United States, Nashville 1995, s. 108nn.
104 Dotyczy to również protestanckiego odgałęzienia anglikanizmu.
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Można by dalej rozwijać wywód na temat społecznych skutków doktryny
powszechnego kapłaństwa, co jednak wykracza poza cel postawiony niniejszej
rozprawie.
Podkreślanie doniosłości doktryny powszechnego kapłaństwa przez czołowych
luminarzy protestantyzmu oraz jej obecność w nauce i praktyce Kościołów
wymusiło zaliczenie jej do kanonu konstytutywnych zasad protestantyzmu.
Pojawia się zazwyczaj w ramach triady najważniejszych prawd tej tradycji
chrześcijańskiej: Biblia jako ostateczny autorytet w sprawach wiary i praktyki
chrześcijańskiej, usprawiedliwienie z samej łaski przez samą wiarę, powszechne
kapłaństwo wierzących105. Zaznaczyć należy, że to zestawienie nie jest przypad
kowe, a artykuły wiary w nim ujęte są ściśle ze sobą wewnętrznie powiązane.
Prześledźmy to na przykładzie interesującej nas doktryny. Wynika ona z doktryny
nadrzędności Biblii, albowiem prawo dostępu do Pisma i prawo szafowania
Słowem przez każdego chrześcijanina otwiera drogę do wszelkich innych zarezer
wowanych dotychczas tylko dla kapłanów działań (Słowo jest najważniejsze
- skoro można nim administrować, to tym bardziej pomniejszymi środkami łaski).
Doktryna powszechnego kapłaństwa podparta zaś jest doktryną usprawied
liwienia. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę powoduje uplasowanie każdego jej
beneficjanta w identycznym statusie wobec Boga, co nie jest możliwe w systemie
religijnym nie uznającym radykalnie tej prawdy, albowiem człowiek znajduje się
tam w położeniu uwarunkowanym ilością osobistych zasług, a każdy z nas
dysponuje innym ich zasobem. Sumująco można więc powiedzieć, że doktryna
powszechnego kapłaństwa jest ściśle zespolona z pozostałymi dwoma specyficz
nymi prawdami wiary protestantyzmu, a nawet skupia w sobie ich elementy niczym
soczewka106.
Doktryna kapłaństwa wszystkich wierzących posiada niewątpliwie walor
ekumeniczny, jeśli wziąć pod uwagę ekumenizm wewnątrzprotestancki. Stanowi
bowiem jeden z obszarów, na którym protestanci są zgodni. Niestety tego
powiedzieć się nie da w kontekście relacji protestancko-katolickich, protestancko-prawosławnych oraz protestancko-anglikańskich (wysokokościelnych).
W nieprotestanckich nurtach chrześcijaństwa doktryna ta - jeśli już jakoś się
zaznacza - posiada charakter deklaratywny. Jej realna moc jest wyłączona przez
instytucję kapłaństwa hierarchicznego, które jest tam kapłaństwem par excellance.
W protestantyzmie zaś to kapłaństwo powszechne ma być jedynym prawdziwym
kapłaństwem, jedynym kapłaństwem w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla
uczciwego postawienia sprawy trzeba przy tym zadać pytanie o stan zajmującej nas
doktryny we współczesnym protestantyzmie. Czy współczesne rozumienie urzędu
kościelnego, zwłaszcza po przeprowadzeniu serii dialogów i ustaleń ekumenicz
105 Zob. np. Oxford Dictionary..., dz. cyt., s. 1135.
106 E.Y. Mullins, stał na stanowisku, iż doktryna powszechnego kapłaństwa zawiera explicite
i implicite całość prawdy religii nowotestamentowej. Wywodząc z niej sześć aksjomatów: teologiczny,
religijny, eklezjalny, moralny, obywatelski i społeczny, zbudował na jej kanwie kurs dogmatyki. Por.
uwspółcześnioną, dostępną wciąż w druku jej edycję: H.H. Hobbs, E.Y. Mullins, dz. cyt., passim.
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nych, zwłaszcza z katolicyzmem i prawosławiem, nie osłabia w niektórych
denominacjach protestanckich doniosłości omawianej nauki i możliwości jej
praktykowania w życiu Kościołów utożsamiających się z ideami Reformacji. Nic
jednak obecnie nie wskazuje, by w przewidywalnej przyszłości została ona wyparta
ze świata protestantyzmu. Chociażby liczne tutaj cytowania wypowiadających się
na temat doktryny autorów protestanckich: luterańskich, reformowanych, ang
likańskich, baptystycznych, metodystycznych i zielonoświątkowych dowodzi, iż
interesująca nas prawda teologiczna wciąż jednak pozostaje w polu zainteresowa
nia współczesnego protestantyzmu. Nie powinno to nas dziwić. Albowiem
zdaniem znanego u nas reformowanego teologa i ekumenisty, Roberta McAfee
Browna, autora błyskotliwej, żywo napisanej i zarazem krytycznej introdukcji do
protestantyzmu pt. The Spirit o f Protestantism - idea kapłaństwa wszystkich
wierzących ujmuje geniusz protestantyzmu w sposób niedościgły101.

107

R obert McAfee Brown, The Spirit o f Protestantism, London-O xford 1965, s. 94.
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O EKUMENICZNĄ LEKTURĘ MARIOLOGII LUTRA
(Na przykładzie Komentarza do M agnifikat)

I. Wprowadzenie
Temat, jaki ośmieliłem się zaproponować na dzisiejsze Sympozjum, zrodził się
dość spontanicznie. Bliżej zainspirował mnie tegoroczny Kongres Mariologiczny
w Częstochowie, na którym maryjna myśl Reformatora także była przedmiotem
ciekawych rozważań. Dostrzegłem tam wzrastające wzajemne zrozumienie i wolę
wspólnych poszukiwań. Dalszą inspiracją w sensie chronologicznym był Komen
tarz Lutra do Magnifikat, który od kilku lat skupia moje nie tylko naukowe
zainteresowania.
W książce Franza Lau, Marcin Luter (Warszawa 1966) znalazłem znamienną
opinię sformułowaną w kontekście Luterskiego rozumienia Biblii: Swoisty sposób
wykładu Biblii przez Lutra nastręcza nam pytania i sprawia od czasu do czasu
trudności. W badaniach nad Pismem Świętym zmieniło się od czasów Lutra tak wiele,
że ponowne nawiązanie do wykładu Lutra jest niemożliwe. Nasze problemy, które
nastręczają badania nad Pismem Świętym, musimy rozwiązać sami. Nie znaczy to,
abyśmy mimo to w wielu kwestiach nie mogli się wielu rzeczy nauczyć od Lutra.
A przede wszystkim zadanie, które do nas należy, jest zasadniczo takie samo, jakie
mied w swoim czasie Luter. To znaczy, że należy wsłuchać się w Pismo Święte pod
kątem Słowa Bożego*. Rozumiem to zdanie niekoniecznie tylko w jego bliższym
- biblijnym, lecz także dalszym - ogólnoteologicznym i praktycznym (pastoral
nym) kontekście, mianowicie: Luter ma także dzisiejszym Kościołom bardzo dużo
do powiedzenia, jeśli nawet nie wszystko, co mówił i czynił, było słuszne
i bezbłędne. Lansowane obecnie wezwanie „powrotu do Lutra” nie może oznaczać
literalnie wiernego powtarzania jego tez i postulatów teologicznych, lecz daleko
bardziej troskę o to, co było fundamentalnym celem jego wystąpienia, czyli troska
l 89-90.
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o wierność Ewangelii. Jest to także cel dialogu ekumenicznego, w którym chodzi
0 lepsze poznanie prawdy, gdyż to ona sama posiada moc jednoczącą.
Obydwa wyznania, luterańskie i rzymskokatolickie, przeszły długą drogę.
Niestety przeszły większą jej część osobno, a czasami wręcz zwracały się przeciwko
sobie, dlatego też wypadkowa marszu we właściwym kierunku jest jeszcze tak
bardzo niezadowalająca. Niemniej zmienił się wzajemny stosunek do poglądów
reprezentowanych przez drugą stronę. Dokonano wnikliwego przeglądu stano
wisk, a niejednokrotnie również ich rewizji2. Jednym z rozstrzygających o tej
głębokiej przemianie czynników jest pozytywna odpowiedź na wezwanie powrotu
do źródeł tak ze strony katolickiej, która inspirowana myślą Reformacji dokonała
wnikliwego przeglądu własnej tradycji teologicznej, jak i ze strony protestanckiej,
która, dostrzegając swoje wspólne korzenie z tradycją katolicką, krytyczniej
1 uważniej pochyliła się nad myślą swojego Ojca.
Rozbieżności dzielące obydwa wyznania dawały i ciągle jeszcze dają znać
o sobie co do opinii na temat osoby Reformatora oraz jego twórczości, a także
wpływu, jaki wywarł na obliczu chrześcijaństwa. Kardynał Jan Willebrands na
V Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Evian (lipiec
1970) wypowiedział znamienne słowa: Osoba Marcina Lutra nie zawsze była
w biegu stuleci ze strony katolickiej właściwie oceniana, a jego teologia nie zawsze
była we właściwy sposób przedstawiana. Nie służyło to ani prawdzie, ani miłości,
a tym samym jedności, którą usiłujemy urzeczywistnić między Wami i Kościołem
katolickim. Z drugiej strony możemy jednak z radością stwierdzić, że w ostatnich
dziesiątkach lat pojawiło się wśród katolickich uczonych dokładniejsze naukowo
zrozumienie dla Reformacji, a przez to również dla postaci Marcina Lutra i jego
teologii3. Szczególnego podkreślenia domagają się dalsze słowa kardynała: Luter
był osobowością głęboko religijną, szczerze i z oddaniem dociekał orędzia
Ewangelii, pozostał wierny cennemu dziedzictwu starej wiary katolickiej, [...]
a które lepiej wyrażają niektóre aspekty życia i wiary katolickiej4; Luter dobrze
zasłużył się Biblii. W sposób, ja k na owe czasy, niezwykły, uczynił z Biblii
fundament teologii i życia chrześcijańskiego5; Luter był szczególnym głosicielem
wiary6.
Początkowo spektakularne, pojedyncze i nieśmiałe, później coraz odważniejsze,
próby krytyczniejszego spojrzenia na Lutra w jego własnym obozie oraz pozytyw
niejszego i gruntowniej szego studium jego myśli przez katolików dały początek
wzajemnemu zbliżeniu. Zaowocowało to m.in. słynnym dokumentem Komisji
Mieszanej z dn. 6 maja 1983 pt. „Marcin Luter - Świadek Jezusa Chrystusa”.
2 Thomas Sartory OSB przedstawia pięć etapów, w których kształtowało się stanowisko
katolickie wobec Lutra: 1. konfesyjny i polemiczny punkt wyjścia (na Lutra składano całą winę za
rozłam); 2. panseksualna interpretacja dominikanina Heinricha Denifle (1833-1905); 3. patologiczna
interpretacja jezuity H artm anna Grisara (1845-1932); 4. religijna interpretacja osobowości Lutra
w ujęciu Merklego i Lortza (1877-1975); 5. faza bliska porozumieniu. Por. Martin Luther in
katholischer Sicht. Vier Vorträge im Südwestfunk, US 16(1961) 39. N a temat zmieniającego się po
stronie katolickiej obrazu Lutra zob. A. Skowronek, Odkrywanie jedności, Warszawa 1988,118-122
oraz S.C. Napiórkowski, Przemiany katolickiego obrazu Lutra, w: Z problemów Reformacji, t. 6,
Bielsko-Biała 1993,33-61.
3 Marcin Luter, „Zwiastun” 19(1970) nr 20, s. 306.
4 Za O. Napiórkowskim, Przemiany katolickiego obrazu Lutra, 48.
5 Tamże.
6 Tamże.
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Czytamy w nim między innymi: Luter był postacią, obok której ani
chrześcijaństwo ewangelickie, ani katolickie nie może przejść obojętnie. Na progu
czasów nowożytnych wspólokreślal on rozwój kościelnej, społecznej i duchowej
historii, co posiada rozstrzygające znaczenie aż do dzisiaj (nr 1). Za lapidarną
charakterystykę swoistego „zawieszenia broni” między obydwoma tradycjami
uznać należy popularną formulę: ani kacerz, ani święty. Pomogło to, myślę, wielu
przejść z pozycji pouczania i prozelityzmu na pozycję wzajemnego uważnego
słuchania.
Wspomniany dokument stwierdził także inną niezwykle istotną prawdę:
W naszych czasach ewangelickie i katolickie studia nad Lutrem, ja k też studia biblijne
prowadzone w obu Kościołach, otworzyły drogę porozumieniu co do centralnego
punktu reformacji Lutra (chodzi o usprawiedliwienie) - K.K. Również wgląd
w historyczne uwarunkowania naszych form języka i myśli przyczynił się do tego, że
myśl Lutra, właśnie w formie nauki o usprawiedliwieniu, została uznana w szerokich
kręgach katolików za uprawnioną formę teologii chrześcijańskiej (nr 11). Choć nie
jest to stanowisko, które podzielane jest bez wyjątku, świadczy jednak o tym, że
nadszedł czas, by stopniowo ujawniająca się zgodność stanowisk w kluczowych
zagadnieniach, znajdowała także swoje odzwierciedlenie w przypadku tych
obszarów tematycznych, które bądź co bądź ustępują swoją rangą sednu
chrześcijańskiego orędzia, czyli tajemnicy usprawiedliwienia. Także mariologia
domaga się uwzględnienia powyższej zasady.
Co należy rozumieć pod określeniem: lektura ekumeniczna mariologii? Rozu
miem przez to spokojną, pozbawioną polemicznego nastawienia, lekturę tekstów
traktujących o Matce Chrystusa w świetle kryteriów możliwych do zaakcep
towania tak przez katolików jak i protestantów. W historii dociekań nad Lutrem
zbyt dużo było sporów oraz prób „przeciągania” Reformatora to na katolicką, to
znów na protestancką stronę. Komentarz do Magnifikat stanowił szczególną
pokusę do takich zabiegów. Być może, jak stwierdza Górski, da się odnaleźć drzwi
do Lutra ekumenicznego w chwili, kiedy badania powierzone zostaną uczonym
nurtu interkonfesyjnego i ich teologiczno-historycznym poszukiwaniom7. A może
Komentarz jest jednym z kluczy do bardzo skomplikowanego zamka u owych
drzwi?
Jestem przekonany, że Komentarz Lutra do Magnifikat to szczególne pismo
nadające się do tego typu analizy. Jest nie tyle pismem ekumenicznym (taki jego
charakter wyklucza historyczny kontekst), ile raczej rodzajem inspiracji i ekumeni
cznego przesłania, wskazuje bowiem na wspólne „katolickie” (powszechne)
korzenie teologii Lutra i Reformacji a zarazem spokojnie i rzeczowo przedkłada
kwestie do wspólnego rozwiązania; wyznacza ekumeniczny program; nie jest
gotowym rozwiązaniem lub jakimś modelem ekumenicznego nauczania czy
przepowiadania. W moim przedłożeniu nie chcę przeprowadzać szczegółowej
analizy treści Komentarza a jedynie na jego tle przestawić własne spostrzeżenia
i sugestie w aspekcie możliwości i potrzeby ekumenicznej relektury wypowiedzi
maryjnych Reformatora.

7
Die Niedrigkeit seiner Magd. Darstellung und theologische Analyse der Mariologie Martin
Luthers als Beitrag zum gegenwärtigen lutherisch!römisch-katholischen Gespräch, FrankfurtBern-New York-Paris 1987, 280.
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Dzieło to, choć określane bywa czasami jako jedyne właściwe pismo mariologiczne
Reformatora, w rzeczywistości nie Maryję ma za swój główny przedmiot, lecz
potężne dzieła Boże8.
W twórczości teologicznej i egzegetycznej Ojca Reformacji należy mówić
o dojrzewaniu jego rozumienia Magnifikat, którego szczyt przypada właśnie na
Komentarz z 1521 r. Hymn ten był dla niego wzorem teologicznej wypowiedzi
0 Maryi. Już wcześniej, nim napisał Komentarz, nie omieszkał, szczególnie
w Pierwszym Wykładzie Psalmów i w Wykładzie Listu do Rzymian, wskazać na
paralele zachodzące między tymi biblijnymi księgami a poszczególnymi wersetami
Magnifikat (np. Ps 131). W Wykładzie Listu do Rzymian Maryja jawi się jako
beata virgo, która w przykładny sposób śpiewa łaskę Pana i sławi Jego dzieła9.
W Komentarzu do Magnifikat poszczególne wersety Hymnu Maryi również
uporządkowane są i komentowane według kryterium wyznaczonego przez kluczo
we zagadnienie, jakim są wielkie dzieła Boże1012.
Komentarz Lutra jest pismem szczególnym. Decyduje o tym chociażby łatwa do
zauważenia dysproporcja między jego spokojnym, medytacyjnym charakterem
a pismami z tego samego okresu, których gwałtowność odzwierciedlała sięgający
zenitu konflikt teologa wittenberskiego z Rzymem11. W pośrodku olbrzymiego
morza pism polemicznych powstaje dzieło, które jawi się jakby oaza przemiła
1 upragniona w dniach opuszczenia i buntu w Wartburgu1 . Nie brakuje w nim
wprawdzie ostrej krytyki pobożności z uczynków (Werkfrömmigkeit), nawiązującej
do sporu o odpusty, której słusznych powodów dostarczały Lutrowi głównie
ówczesne praktyki pobożności13, zwłaszcza maryjnej; w przeważającej jednak
części jest to pismo religijne i pobożne. Komentarz zwraca uwagę czytelnika na
nadzwyczajność Bożych dzieł, przez które Pan sam daje się poznać człowiekowi
jako Stworzyciel i Zbawca14, podejmuje problematykę łaski i usprawiedliwienia,

8 Por. Górski, Die Niedrigkeit, 29-30.
9 WA 56,413,10f,212,29f,233,10. Por. także H. Düfel, Luthers Stellung zur Marienverehrung,
Göttingen 1968, 74-76.
10 Por. Meinhold, Die Marienverehrung im Verständis der Reformatoren des 16. Jahrhunderts, 47.
11 Por. J.M. Todd, Reformacja, Warszawa 1974, 20; zob. także H.W. Beyer, Gott und die
Geschichte nach Luthers Auslegung des Magnificat, Luther-Jahrbuch 21(1939), 111; A. Brandenburg,
Das Magnificat. Verdeutscht und ausgelegt durch D. Martin Luther, red. i wprowadzenie Albert
Brandenburg, Freiburg. Basel. Wien 1964, 20; E. Ellwein, Das reformatorische Bild der Maria, ZW
24(1953), 494; Düfel, Luthers Stellung zur Marienverehrung, 123. Lohse określa Komentarz jako
„prawdziwą perłę wśród komentarzy L utra” . Por. B. Lohse, Martin Luther. Eine Einführung in sein
Leben und sein Werk, M ünchen 1983, 137.
12 D. Fernandez, Maria en el Comentario de Lutero al Magnificat, EphM ar 33(1983), 265. Por. J.
Vercruysse, Maria alia luce di una teologia della croce. Martin Lutero commenta il Magnificat, w:
Parola Spirito e Vita, t. 6, La Madre del Signore, Bologna 1986, 230.
11
Luter w swojej krytyce kieruje się dyplomatyczną ostrożnością. Nie wspomina np. (co byłoby
jak najbardziej zrozumiałe) o ogromnych nadużyciach na polu czci oddawanej relikwiom (również
maryjnym). Wiedział bowiem, że jednym z największych czcicieli relikwii oraz właścicielem ogromnej
ich „kolekcji” był jego protektor, Elektor Saski (w 1509 roku ich liczba wynosiła 5009 cząsteczek
i wzrosła aż do 19013 w 1520 r.). Por. A. Läpple, Maria w wierze i życiu Kościoła, Warszawa 1991,81.
14
Por. P. Schmidt Maria und das Magnificat. Maria im Heilshandeln Gottes im Alten und Neuen
Gottesvolk, Cath 29 (1975) 239.
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nicości człowieka oraz całkowitego zepsucia natury ludzkiej, podporządkowując
całą tę teologiczną treść zasadzie, że tylko Bóg zbawial5.
Luter, co warto zaznaczyć, komentuje Magnifikat ignorując jego czasowy
i przedmiotowy dystans, traktując go bardziej jako świadectwo swojego in
dywidualnego spotkania ze sprawiedliwością Boga16.
U l. Jaka Maryja?
1. Maryja katolicka?
Wypowiedzi mariologiczne Reformatora pozostają dla przeciętnego katolika
świadectwem jego głębokiej pobożności. Luter jako mnich często i z wielkim
pożytkiem dla swej duszy, jak sam zaświadcza, śpiewał chociażby hymn Maryi
Magnifikat. Nie dziwi więc fakt, że w swoim Komentarzu do Magnifikat apeluje
o poprawne jego śpiewanie, wypływające z jego właściwego zrozumienia. O to
zrozumienie usilnie błagał Boga przez przyczynę Matki Chrystusa.
Przyznać należy, iż w teologii Lutra w miarę upływu czasu wskutek wyakcen
towania nauki o Bogu w Chrystusie oraz człowieku pozostającym w swej
bezsilności w radykalnej zależności od Boga, nie pozostaje wiele miejsca na
ekskluzywne mówienie o Maryi. Można o Niej mówić tylko w relacji do Boga i do
człowieka. Jednak Reformator znajduje wystarczające racje, aby sławić Bło
gosławioną Dziewicę i Matkę Pana. Niewątpliwie katolickie korzenie uzasadniają
czuły, osobisty, głęboko pobożny i pełen wewnętrznego żaru stosunek Lutra do
Matki Pana w Komentarzu. W tym wymiarze nie szczędzi trudu i pisarskiego
talentu, aby wyrazić Jej wielkość oraz niezrównane dary, które wyniosły Ją ponad
wszystkich ludzi. Luter cieszy się świętością i wszelkimi cnotami Maryi. Na Nią
wskazuje jako na jedyny przykład i wzór do naśladowania.
Nie tylko pobożność maryjna Wittenberczyka bliska jest sercu katolika. Także
w warstwie teologiczno-mariologicznej nie brak miejsc potwierdzających jego
głęboki związek z doktryną katolicką. Nie budzi chociażby wątpliwości i satysfakc
jonuje katolicką wrażliwość jasność stanowiska w kwestii Bożego i Dziewiczego
Macierzyństwa. Przypomnieć należy, że Luter, wierny tradycji pierwszych po
wszechnych Soborów, nie sprzeciwiał się nigdy ich orzeczeniom dogmatycznym,
stąd też i te dwie prawdy nie mogły spotkać się z jego odmiennym przyjęciem
Rozważając fakt wzywania Maryi (na początku i na końcu dzieła), stwierdza się
zasadniczą zbieżność modlitewnych sformułowań zawartych w dziele Lutra ze
wstawienniczymi modlitwami formułowanymi przez katolików.
2. Maryja reformacyjna?
Mariologia Lutra nie jest kompletnym wykładem doktrynalnym ze względu na
jej podporządkowany charakter w stosunku do centralnych treści chrześci15 Por. Fernandez, dz. cyt., 266.
16 Por. Riedlinger, dz. cyt., 22-23.
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jaóskiego Objawienia. Komentarz do Magnifikat rzeczywiście nie jest pismem
mariologicznym, gdyż przedmiotem pierwszorzędnym jego zainteresowania jest
Bóg i Jego zbawcze dzieło. I tak pierwszym zagadnieniem, które warto w kon
tekście mariologicznym wymienić, jest teologia krzyża, przenikająca większość
jego późniejszych dzieł. Jej elementy dostrzega się przede wszystkim w zdaniach
odnoszących się do Boga objawiającego się i skrywającego zarazem w „słabości”
Chrystusa na krzyżu i niepozorności stworzeń (Maryja). Reformacyjny charakter
zdradza zdecydowany sprzeciw wobec teorii dopuszczających jakąkolwiek
możliwość zasługiwania człowieka na własne zbawienie. Dominuje tu zasada
obrony suwerenności Boga przeciwko wszelkim absolutystycznym roszczeniom
wysuwanym w imię rzeczywistości relatywnej, która jest tak bardzo droga również
współczesnemu protestantyzmowi17. Idee te rozwija Luter w świetle nauki
0 usprawiedliwieniu, stanowiącej obok teologii krzyża drugi fundamentalny
wymiar jego doktryny. Bezsilność człowieka i potęga Boga, któremu przysługuje
wyłączne prawo do suwerennego działania, wyznacza radykalny rozdział między
tym, co boskie, a tym, co ludzkie (dialektyka: Bóg - świat). Problemu zasługi
Reformator nie podejmuje w sposób całościowy; ogranicza się, niestety, prawie
wyłącznie do partykularnego przypadku, jaki uosabia Matka Pana. Utrudniona
staje się przez to ocena tak ujętego problemu. Dość wyraźnie daje się zauważyć, iż
Luter nie podejmuje polemiki z oficjalnym stanowiskiem Kościoła w kwestii
zasługi, lecz zwraca się przede wszystkim przeciwko opiniom teologów i kaz
nodziejów oraz obserwowanym praktykom późnośredniowiecznej pobożności.
Nie brakowało bowiem w tamtym czasie dociekań np. na temat cnót Maryi, które
rzekomo znalazły upodobanie u Boga i stały się tym samym Jej pozytywnym
1aktywnym uczestnictwem w dziele Wcielenia. Hans Diifel, komentujący stanowis
ko Lutra w kwestii zasługi, niesłusznie z katolickiego punktu widzenia, ocenia je
jako wystąpienie przeciwko obowiązującej doktrynie Kościoła18.
3. Maryja ekumeniczna
W skomplikowane dzieje oddalania się i ponownego zbliżania katolików
i protestantów na wielu płaszczyznach (nie tylko teologicznej) wpisane są także
losy jego mariologii oraz szczególnie Komentarza do Magnifikat.
W podejściu obydwu tradycji do Objawienia łatwo dostrzec dwie wyraźne
tendencje, dające się odpowiednio przyporządkować stanowisku ewangelickiemu
i katolickiemu. U ewangelików stwierdza się radykalną koncentrację na tym, co
stanowi sedno Obj awienia chrześcij ańskiego: na misterium Chrystusa i usprawied
liwieniu, jednocześnie trudno w protestantyzmie skonstatować otwartość na całe
bogactwo Ewangelii. Katolicy, troszcząc się z kolei, by nie uronić nic z przekazy
17 Por. K. Dorosz, Co to jest protestantyzm?, Znak 44(1992), 11. W tradycji reformowanych
zasadę suwerenności Boga wyraża zasada: „Soli Deo gloria” . Por. J. Stahl, Inne spojrzenie na Lutra,
Jednota 27 (1993), nr 12, 10.
18 Por. H. Diifel, Luthers Steilung zur Marienverehrung, Göttingen 1968, 132-133. Taki zarzut
stawia Düfelowi m.in. D. Femändez, Maria en el Comentario de Lutero al Magnificat, EphM ar 33
(1983), 271.
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wanego im za pośrednictwem Tradycji bogactwa Ewangelii, zdają się czasami
zapominać o sednie Objawienia i zaciemniać je.
Za locus classicus Komentarza posłużyć tu mogą charakterystyczne miejsca:
troskę Reformatora o niepodważalne pierwszeństwo sedna Ewangelii, którym jest
dzieło usprawiedliwienia, wyrażają słowa: Lepiejponiżyć Maryję, aniżeli miałoby to
spotkać łaskę Bożą, i obok postawione zdanie: Maryja jest najszlachetniejszym
przykładem łaski Bożej (allervomehmste Beispiel der Gnade Gottes). Wyrazem
„katolickiej otwartości” Lutra na bogactwo ewangelicznego przekazu są wszelkie
wypowiedzi o Maryi, które nie szczędzą słów pochwały pod adresem Matki Bożej
-czułej Matki Chrystusa, której cudownie czysty duch o tyle bardziej godniejszy jest
wysławiania, o ile przewyższa Ona innych swoją niewzruszoną postawą wobec
pokusy przywłaszczenia sobie chwały, jaką Bóg przeobficie Ją obdarzył1920,ale też
w innym miejscu powiada: Maryja to pogardzane, proste dziewczę niegodne uwagi
(ein verachtetes, geringes Mägdlein ohne Ansehen)10.
W mariologii Lutra znajdują swoją eksplikację i ukonkretnienie „teologiczne”
(w sensie nauki o Bogu) i antropologiczne poglądy Ojca Reformacji. Mariologia
stanowi jakby wypadkową tych dwóch fundamentalnych nurtów jego teologicznej
wrażliwości. Ścisłe powiązanie wypowiedzi mariologicznych z pozostałą prob
lematyką Komentarza uznać należy za szczególnie wartościowe z punktu widzenia
ekumenizmu. Luter unika bowiem mówienia o Matce Pana w oderwaniu od całego
teologicznego kontekstu21. Ustosunkowując się krytycznie do procesu usamodziel
niania się (Verselbständigung) mariologii tak na polu teologii systematycznej, jak
i w dziedzinie praxis (kult), usiłuje uprawiać ją w biblijnej perspektywie centralnych
prawd Ewangelii (Bóg i Jego dzieła, usprawiedliwienie, wyglądający zbawienia
człowiek). Dlatego też postulaty ekumeniczne w odniesieniu do owego sedna,
sformułowane wyżej, znajdują w pełni swoje uzasadnienie i poniekąd rozwinięcie,
gdy idzie o mariologiczne wypowiedzi Komentarza. Ów szeroki kąt teologicznego
spojrzenia na Maryję jest niezwykle istotny dla wzajemnego pełniejszego zro
zumienia. W przypadku mariologii Lutra zdaje się znajdować potwierdzenie
prawda, iż źródeł rozbieżności w naszym mówieniu o Maryi szukać należy nie
w samej mariologii, lecz poza nią, w szerokim kontekście całego teologicznego
świadectwa Doktora z Wittenbergi22. Mariologia bowiem niejako ze swej natury
przynależy do wielu dziedzin teologii23. Te zaś różnią niejednokrotnie metodologi
czne założenia i w konsekwencji odmienne rozwinięcia i wnioski24. Refleksja
teologiczna nad posłannictwem i miejscem Maryi w misterium i historii zbawienia
WA
20 WA
21 Por.
Por.

7,558,16-23.
7,549,9-11.
H. Górski, Die Enzyklika Redemptoris Mater aus lutherischer Sicht, LZ 43 (1988), 19.
T. Sartory, Die Hintergründe der katholischen Kontroverse über Maria, ThG 49 (1959)

280.
23

Thomas Sartory wskazuje na trzy podstawowe teologiczne obszary, które składają się na tło
katolicko-protestanckich kontrowersji w stosunku do Maryi: 1 Odmienne ujęcia zasady sola
Scriptura, 2 N auka o wzajemnych relacjach Boga i człowieka, 3 N auka o łasce i usprawiedliwieniu.
Tamże, 281-297.
24 Por. W. Życiński, Jedność w wielości.Perspektywy mariologii ekumenicznej, K raków 1992,266.
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nie może być wobec tego ściśle „mariologią”, lecz raczej winna stanowić owoc
dojrzałej trynitologii, chrystologii, pneumatologii, eklezjologii, antropologii itd.25.
Rozbieżności mariologiczne, jak stwierdza Ziegenaus, są sygnałem istniejących
w teologii innych rozbieżności. Problem Maryi nie może być rozwiązany bez
równoczesnego wyjaśniania problemów chrystologicznych, antropologicznych i es
chatologicznych26. To silniejsze niż w wypadku innych zagadnień związanie postaci
Maryi z kontekstem teologicznym stawia przed ekumenistami zadanie poświęcenia
Matce Pana najwyższej uwagi. Do pomyślenia jest bowiem również następujący
kierunek uzgodnień: od Maryi ku wszystkim innym teologicznym obszarom
ekumenicznego dialogu (Maryja jako przyczyna zaowocowania całości)27. W tym
duchu, jak się wydaje, rozumieć należy współczesne próby odchodzenia
w wykładach akademickich od zamkniętego ujmowania traktatu mariologii na
korzyść włączania jej elementów do refleksji nad wyżej wymienionymi, fundamen
talnymi zagadnieniami, jako jeden z ich aspektów2829.Uważam to za piękny owoc
wytrwałego opartego na ekumenicznych ustaleniach i postulatach kształtowania
świadomości. Komentarz w kontekście naszej lektury uczy więc, że ekumenicznie
mówić o Maryi znaczy nie koncentrować się tylko na Niej samej, lecz patrzeć na nią
w świetle fundamentalnych tematów teologii chrześcijańskiej: Biblia, antropolo
gia, eklezjologia.
a. Maryja ekumeniczna musi być Maryją biblijną
Podczas Światowego Kongresu Mariologicznego w Huelva (1992) sformułowana
została zasada: Mariologia ekumeniczna musi być mariologią biblijną, podobnie jak
Maryja ekumeniczna musi być Maryją biblijruf9. Pryncypium biblijności, tak drogie
Lutrowi, może wydatnie uporządkować nasze wspólne katolicko-protestanckie
odniesienie do Matki Pana. Luter swoim sięgnięciem do tekstu biblijnego zdaje się
wzmacniać aktualne również dzisiaj wezwanie powrotu do źródeł w nauczaniu
o Matce Bożej, szczególnie do Pisma Świętego. Tutaj leży pewny fundament, na
którym można poprawnie i owocnie rozpatrywać doktrynę mariologiczną i maryjną
praxis. Postulat powrotu do źródeł, jak pisze J. Kudasiewicz, wynika z najgłębszej
25 Por. H. Petri, Maria und die Ökumene, w: W. Beinert, H. Petri (red.), Handbuch der
Marienkunde, Regensburg 1984, 337.
26 Por. Postać Maryi w kontekście teologicznym. Problem rozbieżności pomiędzy teologią
ewangelicką a katolicką. Referat wygłoszony na Sympozjum Mariologicznym zorganizowanym
przez WSD M arianum w Lublinie w 1990 roku (msp w posiadaniu autora), 15.
27 Por. tamże.
Jest to zgodne z myślą Soboru, który odszedł od idei osobnego tekstu mariologicznego,
a włączył go do Konstytucji Dogmatycznej o Kościele (KK 8). Sam tytuł tego rozdziału:
„Błogosławiona M aryja Dziewica Boża Rodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła” potwierdza
również tę tezę. Tę samą myśl wyraża K K 65: Maryja, najbardziej wewnętrznie włączona w historię
zbawienia, jednoczy w sobie poniekąd i odzwierciedla największe tajemnice wiary. W liście apostolskim
„Catecheci tradende” Papież Jan Paweł II nazywa Maryję Żywym Katechizmem (nr 73),
a w przemówieniu wygłoszonym w Kolumbii - Streszczeniem Ewangelii. Por. Ziegenaus, Postać
Maryi w kontekście teologicznym, 1 i 4.
29 S.C. Napiórkowski, Mariologie et oecumenisme apres le Concile Vatican //, EphM ar 42(1992),
233.
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natury religii chrześcijańskiej, która jest religią historyczną, objawioną, a nie
dewocyjną, wyprowadzoną z ludzkiej podświadomości30.
Kto słucha z uwagą Ewangelii, musi do fragmentów mówiących o Maryi odnieść
się tak samo poważnie, jak do innych. Niech próbuje połączyć w całość rozrzucone
kamyki mozaiki, aby mu się rozjaśnił pełny obraz Maryi, Jej osoby i zadania. Kto
unika tego rozmyślnie lub z przyzwyczajenia, ten nie może być uznany za uważnego
słuchacza Słowa. Obraz, jaki się wyłania z takiego zestawienia, nie pozostaje [...]
zamknięty sam dla siebie, lecz we wszystkich częściach i pod każdym względem
wskazuje natychmiast zarówno na Chrystusa, jak i na Kościół. Z tego zaś wynika
bezpośredni wniosek, że również każda pobożność maryjna, jeżeli ma być katolicka
(dodajmy tu także - ekumeniczna: uwaga moja, K.K.) nie może się izolować, lecz
musi zawsze być złożona i ukierunkowana chrystologicznie (a przez to trynitarnie)
oraz eklezjologicznie31.
Powszechnie stwierdza się zasadnicze zbliżenie obu teologii, jeśli chodzi o inter
pretację Pisma świętego32. Stanowiska egzegetów katolickich i ewangelickich, sto
sujących metody z zakresu krytyki historii lub też najnowsze metody literaturoznawcze,
uległy tak dużemu zbliżeniu, iż w wynikach dociekań poszczególnych interpretatorów
sama ich przynależność kościelna nie gra prawie żadnej roli. Mimo korzystania ze
wspólnych metod i uzyskiwanych przy ich stosowaniu zbieżnych czy nawet identycz
nych wyników, to jednak dla egzegetów pozostaje ciągle nie rozstrzygnięty problem
odmiennego podejścia do Pisma św., które dla nas, katolików, jest księgą Kościoła.
Prace biblistów nad tematem 'Maryja w Piśmie św. ’ przynoszą jedynie ograniczone
zbliżenia, bibliści bowiem pracują nad Biblią obciążeni swoimi konfesyjnymi stereo
typami metodologicznymi i teologicznymi; odmienne interpretacje tekstów biblijnych
często są raczej skutkiem niż źródłem różnic międzywyznaniowych3334.
W świetle lektury Komentarza wydaje się, że katolickiemu studium nad Maryją
przydałaby się pewna redukcja wymiaru maryjnego komentarza na rzecz wskazy
wanego w hymnie przez samą Maryję sedna w postaci Boga objawiającego się
w swoich dziełach, a zwłaszcza w dziele odkupienia dokonanego przez Chrystusa
(wymiar chrystologiczny). Protestanci mogli by natomiast zastanowić się głębiej
nad maryjnym bogactwem tego hymnu, docenić znaczenie Magnifikat jako
klasycznego biblijnego tekstu mariologicznego, jasno potwierdzającego tezę
katechizmu ewangelickiego: Maryja należy do Ewangelii34. Matka Pana nie może
być tylko katolicka.
Wskazując na „komentarzowe” inspiracje ekumeniczne mariologii Refor
matora w kontekście biblijnym, niezbędne wydaje się wspólne pogłębione studium
30 S.C. Napiórkowski, M atka Odkupiciela, Kielce 1991, 12.
H. Urs von Balthasar, Maryja w nauce i pobożności Kościoła, w: J. Ratzinger (red.), Dlaczego
właśnie Ona? Soborowa teologia maryjna, Warszawa 1991, 47.
32 Por. R. M umm, Zrodzony z Dziewicy Maryi (Cześć M atki Pana w ewangelickim
chrześcijaństwie), Com 3(1983) 92-93.
33 Napiórkowski, Mariologie et oecumenisme, 231-232.
34 Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh 1975, 392. W dokumencie Maria - Evan
gelische Fragen und Gesichtspunkte. Eine Einladung zum Gespräch stwierdza się wprost: Maria ist zu
Unrecht vergessen worden. US 37(1982) 184.
li
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nad Ewangelią dzieciństwa, której hymn Maryi stanowi integralną część35.
Jednostronne opinie przypisujące autorstwo Magnifikat wyłącznie Łukaszowi,
który uzupełnił i wystylizował jakiś starszy hymn, są po części efektem swego
rodzaju mitologizacji i prób „odhistorycznienia” Ewangelii dzieciństwa. Zdaniem
Langkammera nie można odpowiedzi Maryi na pozdrowienie Elżbiety pozbawiać
historyczności. Swoje stanowisko uzasadnia innymi fragmentami z Łukasza, który
wspomina postacie analogicznie wyśpiewujące hymn uwielbienia Bogu pod
natchnieniem Ducha Świętego: Zachariasz śpiewający Benedictus, Symeon (Nunc
dimittis) oraz św. Elżbieta pozdrawiająca Matkę Pana w scenie Nawiedzenia36.
Luter nie miał najmniejszych wątpliwości co do historyczności jak i autorstwa
Magnifikat (Maryja). Trudno wyobrazić sobie, aby jedynie rzeczywistość Wciele
nia mieściła się w kategoriach historyczności, pozostałe zaś opisy Ewangelii
dzieciństwa wymykały się spod tej klasyfikacji.
b. Maryja w kontekście antropologicznym
Kolejnym zagadnieniem, które powinno dojść do głosu w ekumenicznej lekturze
Komentarza do Magnifikat, jest jego aspekt antropologiczny. W nawiązywaniu do tej
problematyki dzieło Lutra mogłoby posłużyć jako wezwanie do przemyślenia na
nowo chrześcijańskiej antropologii. Reformator opowiada się w Komentarzu za
określoną koncepcją filozoficzną, nawiązującą m.in. do św. Pawła. Trychotomia
elementów - ducha, duszy i ciała, składających się na byt ludzki, wyznaczyć może tu
pewne ramy dyskusji. Teologii protestanckiej z pożytkiem można zaproponować
głębszą refleksję nad integralnością tych trzech elementów oraz rolą wolności
i miłości jako aktów umożliwiających indywidualne, wolne i aktywne wypowiedze
nie się człowieka na zewnątrz, a zwłaszcza określającychjego osobową i podmiotową
relację do Boga (wolne i całkowite powierzenie się Jemu) w aspekcie odkupienia.
Teologia katolicka natomiast mogłaby w świetle owej trychotomii na nowo spojrzeć
na antropologię Lutra i Reformacji, której zbyt pochopnie strona katolicka zarzuca
„pesymizm”. Oczywiście, że nadal pozostają otwarte pytania o rolę człowieka
w dziele własnego zbawienia. Rygorystyczna interpretacja tej prawdy w świetle
zasady sola gratia (wyłącznie mocą łaski Chrystusa) ujęta została przez Reformatora
w formułę: wiara jest dziełem samego Boga w nas bez nas3738. Czy wobec tego
jednostronne i autorytatywne rozwiązanie Lutra nie czyni z człowieka automatu
wprawionego w ruch od zewnątrz? Czy jest tu jeszcze miejsce na wolną, swobodną
i aktywną odpowiedź ze strony człowieka?3*.

35 „Magnifikat i Zwiastowanie M aryi stanowią jakby dwie osie historii dzieciństwa. Zwiastowanie wskazuje na fakt dziewiczego poczęcia Syna Bożego a Magnifikat n a modlitewną odpowiedź
Maryi. H. Langkammer, Maryja w Nowym Testamencie, Gorzów Wielkopolski 1991, 49.
36 Maryja w Nowym Testamencie, 47. Por. A. Struś, Magnifikat - hymnem M atki ubogich,
Seminare 1983, 221.
37 Por. Skowronek, Odkrywanie jedności, Warszawa 1988, 136.
38 Tamże. Por. także, W. Życiński, Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej,
Kraków 1992, 266; Ziegenaus, Postać Maryi w kontekście teologicznym, 16.
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c. Maryja w kontekście eklezjologicznym
Lukas Vischer, teolog protestancki, jest zdania, iż Kościół stale tworzył takie
wizerunki Matki Bożej, w których mógł rozpoznawać samego siebie39. Choć
trudno zgodzić się w pełni z taką opinią, sam zarzut strona katolicka powinna
traktować poważnie, gdyż wypływa on z przyjęcia odmiennej koncepcji Kościoła.
W naszej refleksji powinno się również znaleźć miejsce dla eklezjalnego
wymiaru posłannictwa Maryi (problem Jej trwałego i aktualnego znaczenia
zbawczego). Śladem poszukiwań w tym kierunku może być stanowisko wyrażone
w opublikowanym w 1982 r. dokumencie ewangelicko-luterańskich Kościołów
w Republice Federalnej Niemiec: „Maria - Evangelische Fragen und Gesichtspun
kte”. Zapisano tam, że chociaż należy strzec zasady solus Christus, to jednak nie
należy wyprowadzać z niej wniosku, że Maryja nie miała żadnego znaczenia
w zbawczym dziele Chrystusa40. Jeśli mówi się w teologii, czyli w nauce o Bogu,
o kimś w sposób indywidualny, to z pewnością pragnie się wskazać na jego związek
z dziełem zbawienia. Wszystkie wypowiedzi o Maryi wychodzą z tego założenia, że
jest o Niej mowa w Piśmie św. Jest to najbardziej zasadniczy teologiczno-metodologiczny fundament41. Bóg w swoim działaniu za pośrednictwem
człowieka nie znosi ani nie rozmywa jego osobowej indywidualności. Maryi nie
można wobec tego sprowadzać jedynie do narzędzia (Werkstatt) czy jakiegoś
symbolu i wzoru42. Ma to swoje biblijne uzasadnienie. W Piśmie odnajdujemy
bowiem liczne przypadki, gdzie przedmiotem Bożego działania, tak w wymiarze
stwórczym jak i zbawczym, pozostaje konkretna osoba: Abraham, Izaak, Jakub,
Maryja - czyli ktoś o własnej indywidualnej historii43. Poprawny stosunek do
Matki Pana domaga się więc wyraźniejszego (niż u Lutra) myślenia o Maryi jako
osobie i podmiocie, który nie ginie i nie rozmywa się w idei miejsca, gdzie działa
Bóg (Werkstatt), lub jedynie symbolu czy znaku oderwanego od konkretnej
osoby44.
39 Por. L. Vischer, Ökumenische Skizzen, 1972, 115. Por. A. Brandenburg, Zeitgemässe
Marienlehre. Das Lehrschreiben Papst Paul VI. Maria und Kirche - Krise des Reformatorischen, Cath
29(1975), 209-210.
40 Por. US 37(1982) 198; por. także Napiórkowski, Mariologie et oecumenisme apres le Concile
Vatican II, EphM ar 42(1992) 215-236.
41 Por. R. Schulte, Ökumenische Besinnung über die Stellung Mariens in der christlichen
Theologie. Die Gottesmutterschaft Mariens - das gemeinsame Fundament der Mariologie aller
Christen, w: Ökumenische Besinnung über die Stellung Mariens in der christlichen Theologie, Wien
1981, 6.
42 [...] Maryja jest konkretną osobą. Czynienie z Niej abstrakcyjnej zasady finalizującej ludzkie
życzenia, pragnienia i tęsknoty, stanowiłoby dowolną manipulację w stosunku do Jezusowej M atki. A.
Skowronek, O wierze i teologii współczesnego Kościoła. Z ks. prof. Alfonsem Skowronkiem rozmawia
Andrzej Kowzan, W arszawa 1989, 127.
43 Por. Courth, Das Marienlob bei Martin Luther, 290.
44 Langkammer zwraca uwagę na podwójny wymiar tajemnicy dziewiczego poczęcia Maryi:
jako rzeczywistość i znak. Ostrzega przed oddzielaniem obydwu porządków (ideologizacją
historycznego faktu). Krótko mówiąc, dziewicze poczęcie M aryijest konkretną i realną rzeczywistością
zbawczą [...], twierdzi Langkammer. Maryja w Nowym Testamencie, Gorzów Wielkopolski 1991,36,
także strony 33-46. Por. Fernandez, 226; Courth, Das Marienlob bei Martin Luther, 291.
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Podkreślić należy jeszcze ważny z ekumenicznego punktu widzenia element, jaki
dostrzega się w eklezjologicznym aspekcie „mariologii” Lutra. Nieodparcie
nasuwa się analogia między jego ówczesnym stanowiskiem a współczesnym
ujęciem tzw. mariologii eklezjotypicznej. Rozróżnienie między mariologią chrystotypiczną (pobożność do Maryi) i eklezjotypiczną (pobożność z Maryją) wywodzi
się od Heinricha Kostera45. Idea ta zwyciężyła ostatecznie na Soborze Waty
kańskim II i stanowi obecnie jedno z podstawowych kryteriów poprawności
katolickiej doktryny i kultu maryjnego. Owszem, nie brak w mariologii elementów
mariologii chrystotypicznej (wzywanie), wyraźnie jednak Luter opowiada się za
modelem z Maryją do Boga46. Świadomość obecności elementów mariologii
eklezjotypicznej może mieć istotne znaczenie dla kształtowania ekumenicznego,
wspólnego obydwu teologicznym tradycjom obrazu Matki Pana. Fakt, że
protestanci znajdują również podstawy, aby Matkę Jezusa nazywać prawzorem
Kościoła (słuchaczka Słowa Bożego, Służebnica Pańska, która odpowiedziała
„tak” Bogu, „ubłogosławiona” - Begnadete, która sama nic nie znaczy, dzięki
Bożej dobroci jednak jest wszystkim), pozwala przypuszczać, że dialog w tym
aspekcie przynieść może szczególnie bogate owoce47. Fundament ten posiada
istotne znaczenie dla prawidłowej teologicznej narracji o Bożej Rodzicielce.
Aspekty antropologiczny i eklezjologiczny rzucają nowe światło na maryjne
dogmaty - Macierzyństwo Boże i Dziewictwo.
„Mariologia” Lutra to mariologia Bożego Macierzyństwa. Nie można jednak
powiedzieć, że jego teologia była teologią Wcielenia (przynajmniej nie do końca
pisarskiej i kaznodziejskiej aktywności Reformatora). Wyraźnie bowiem daje się
u niego zauważyć stopniowe podporządkowywanie swego nauczania krzyżowi
i nauce o usprawiedliwieniu do tego stopnia, iż nie tylko Wcielenie, ale nawet
Zmartwychwstanie znalazło się w jego cieniu. Tajemnice Wcielenia i Bożego
Macierzyństwa wnieść mogą istotny wkład do wspólnej ekumenicznej mariologii.
U podstaw takiego przekonania leży przede wszystkim element równowagi, jaki
zawiera się w teologii Wcielenia. Wcielenie łagodzi przecież napięcie powstające
wskutek jednostronnego akcentowania w teologii tajemnicy Logosu (perspektywa
stworzenia), charakterystycznej chociażby dla teologii prawosławnej, lub też
tajemnicy odkupienia dokonanego na krzyżu mocą wyłącznej Bożej inicjatywy
(protestantyzm).
Wcielenie (Boże Macierzyństwo) zdaje się łączyć oba bieguny, zapewniając
realność i konkretność Chrystusowi i Jego zbawczemu dziełu. Zachodzi tu
dowartościowanie ziemskiej rzeczywistości i wymiaru doczesnego, który nie może
być pominięty w integralnym rozważaniu tajemnicy Bożego działania.
Dowartościowanie ludzkiej natury Chrystusa (teologia Wcielenia), nieobecne
w nauczaniu Lutra szczególnie w późniejszym okresie, rzucić mogłoby wy
raźniejsze światło na zagadnienie współpracy człowieka w dziele zbawienia czy też
45
Zaproponował on na Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Lourdes
1959 r. dwa wyrażenia: „perspektywa chrystotypiczna” i „perspektywa eklezjotypiczną” . Por. Maria
et Ecclesia, t. 2, Romae 1959, 21-51.
44 WA 7,569,25.
47 Por. Maria - Evangelische Fragen, 198.

O EKUM EN ICZNĄ LEKTURĘ MARIOLOGII LUTRA

65

na rolę i miejsce Kościoła w zbawczym pośrednictwie. Dzięki temu o wiele
łatwiejszy stałby się dostęp ewangelickich chrześcijan do Matki Pana. Znamienne,
że tradycyjna katolicka pobożność maryjna oscyluje głównie wokół tajemnicy
krzyża (Maryja pod krzyżem, Współcierpiąca, Współodkupicielka, Matka Boska
Bolesna, Pocieszycielka strapionych, Pośredniczka itp.), teologiczne rozważania
zdradzają natomiast większą wrażliwość na fundamentalne źródło wszelkiego
poprawnego mówienia o Maryi, jakim jest Jej Macierzyństwo. Inne zjawisko
obserwujemy w tradycji protestanckiej, dla której Maryja to przede wszystkim, czy
wręcz wyłącznie, dawczyni życia Synowi Bożemu; brak dla Niej miejsca w od
kupieńczej misji Syna. Dzieło krzyża pozostaje wyłącznie w gestii samego Boga.
W związku z tym zdaje się nasuwać kolejny postulat: konieczna jest niewątpliwie
próba przemyślenia i życzliwszego otwarcia się protestantów na bogactwo
mariologii „bipolarnej” , usiłującej nie ograniczać istoty posłannictwa Maryi do
jednego tylko wymiaru - dzieła Wcielenia (w duchu luterskiego „Werkstatt”), lecz
także odczytać go w perspektywie zbawczej, czyli rozpoznać Ją jaką Tę, która nie
bez łaski stanęła pod krzyżem118.
Konieczne jest tu zwrócenie uwagi na podstawy filozoficzne, które stanowią
przesłankę przekonania o radykalnej przepaści między Bogiem a stworzeniem,
a tym samym niemożności jakiegokolwiek zasługiwania ze strony człowieka na
swoje zbawienie. Radykalizm strony protestanckiej w tym względzie wyraża się
w teorii usprawiedliwienia, według której jej owocem jest jedynie zakrycie
grzechów. Teologia katolicka, czerpiąca z filozoficznych przesłanek, obstaje za
teorią analogii, która pozwala zasadnie orzekać o Bogu, a także o możliwości
współpracy człowieka w Bożym planie zbawczym (chociażby przez miłość), a więc
i ostatecznym uczestnictwie w wewnętrznym życiu Trójcy.
Macierzyństwo Maryi, tak cenne dla Lutra, spełnia tu rolę wspólnego
fundamentu dla mariologii wszystkich chrześcijan, wyraża wraz z Jej dziewict
wem trwałą ekumeniczną podstawę, urzeczywistniającą postulat budowania
pomostu zawarty we wspomnianej wyżej formule: Mariologia ekumeniczna musi
być mariologią biblijną, podobnie ja k Maryja ekumeniczna musi być Maryją
biblijną.
Prawda o Dziewiczym Macierzyństwie Maryi, które nieustannie było przed
miotem żywej wiary tak katolików, jak i protestantów, doczekała się głębszych
teologicznych uzasadnień, ubogacających ekumeniczny dialog. Nastąpiło w tym
kontekście pełniejsze dowartościowanie elementu solidarności Maryi z całą
ludzkością, która w Niej otwiera się na przyjęcie Bożego daru zbawienia,
uwzględniono tym samym silniej wymiar eklezjalny indywidualnie dotąd inter
pretowanych przywilejów Maryi*49. Niezwykle cenny okazuje się również zdecydo
wany powrót do ojców Kościoła i ich nauczania o Maryi, która nim poczęła
i zrodziła fizycznie, przyjęła dar Chrystusa rozumnym aktem wiary. Motyw ten,
uwypuklony w soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele (56), odnaj
AQ

K K 8. Rzeczywiście, jak przyznaje M auder, miejsce Maryi w zbawczym dziele Boga jest
jednym z fundamentalnych pytań dialogu ekumenicznego, w której to kwestii porozumienie jest
jeszcze ciągle zadaniem stojącym przed nami do wykonania. Maria - Herausforderung, 50.
49 Por. Skowronek, Odkrywanie jedności, 166.
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dujemy dziś chociażby w nauczaniu papieża Jana Pawła II50. W dialogu ekumenicz
nym niezbędne jest w tym kontekście głębsze studium nad starożytnymi wy
znaniami wiary i dogmatami (Chalcedon), i w ich świetle wskazanie na
wypływające z nich implikacje maryjne. Należałoby się zastanowić, czy obok
Maryi jako wzoru wiary nie powinno się zintensyfikować poszukiwań w aspekcie
zbawczej funkcji Jej wiary.
Fakt, że Luter nie dostrzega sprzeczności między powściągliwością w teologicz
nym opowiadaniu o Maryi a duszpasterską „szerokością serca” w mnożeniu
pochwał i wynoszeniu Jej ponad wszystkich ludzi, uznać można nie tyle za efekt nie
do końca przezwyciężonych w nim katolickich pozostałości, ile raczej za wyraz
przekonania, że dopiero obie rzeczywistości składają się na integralny wizerunek
wiary chrześcijańskiej, niekoniecznie przystając do siebie w każdym punkcie51.
d. Maryjny wymiar pobożności ekumenicznej
Wydaje się, iż katolicy, pojmując potrzebę dowartościowania i ujednoznacznienia teologicznych podstaw52 (zwłaszcza biblijnych, niezbędnych w korekturze
powodowanych miłością wypowiedzi maryjnych) rozumienia i praktykowania
kultu maryjnego, zwrócić się mogą do swoich protestanckich braci i sióstr, aby ci
okazali większą swobodę w teologii praktycznej i w życiu religijnym, gdyż
z teologicznego punktu widzenia (również w imię rzetelnego odczytywania teologii
Reformatora) nieuzasadnione jest milczenie53i dystans z ich strony w stosunku do
Błogosławionej Dziewicy54. Byłoby [...] do pomyślenia, by ewangelicy zrazu
50 Syna tego zaś - ja k uczą Ojcowie - pierwej poczęła duchem niż ciałem: właśnie przez wiarę!.
Encyklika Redemptoris Mater 13.
51 Wyraźne rozejście się teologii i kaznodziejstwa w późnym średniowieczu zauważył i zbadał
Heiko Obermann (Spätscholastik und Reformation, t. 1: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie,
Zürich 1965). Wyróżnił on dwa modele zbawczego pośrednictwa występujące obok siebie w nau
czaniu jego przedstawicieli: 1. w dziełach akademickich i w 2. kaznodziejstwie. Pierwszy model,
wyraźnie chrystocentryczny, sprowadzał Maryję do roli narzędzia Wcielenia, drugi dzielił zbawcze
pośrednictwo między Chrystusa i Maryję. N a ten temat zob. Napiórkowski, Solus Christus, 51-54;
tenże, Thesis Obermaniana de theologia et praedicatione mariali medio aevo discordantibus in luce s.
Bonaventurae scriptorum examinatur, w: De cultu mariano saeculis XII-X V. Acta Congressus
Mariologici-Mariani Intemationalis Romae Anno 1975 Celebrati, vol. IV, Romae 1980, 495-507.
Por. F.-W. Kantzenbach, Lutherforschung als kontroverstheologisches Problem, LR 16(1966) 340.
52 Potrzeby tej nie powinna osłabiać świadomość wyrozumiałości okazywanej przez protes
tantów wobec katolickich dylematów rodzących się na linii teologia - pobożność: Jeśli zaś chodzi
o nas, to dzięki takiemu dialogowi zaczynamy trochę inaczej patrzeć na problem maryjny, pisze Tranda.
Dostrzegamy przede wszystkim, że istnieją w nim co najmniej dwie różne strony: oficjalna nauka,
reprezentowana przez teologów katolickich, i pobożność ludowa', która dość daleko odbiega od
stanowiska teologów. Zauważamy również, że osoba Maryi w życiu duchowym ewangelika schodzi na
dalszy plan, nawet zupełnie znika, a w jego myśleniu wszystko, co wiąże się z Maryją, funkcjonuje już
tylko na zasadzie skojarzeń z katolicyzmem [...]. Tranda, Mówić czy milczeć? 13.
53 Courth odnotowuje z satysfakcją, iż w dialogu z udziałem niektórych teologów protestanckich
(P. Meinhold, M. Thurian) mówi się nie o odmiennej doktrynie (Unterscheidungslehre), lecz
o odmiennej praktyce. Daje to nadzieję nie tylko na wzajemną tolerancję, ale pozwala również ufać
w zbliżenie między dialogującymi stronami. Por. Die Anrufung Mariens, 33.
54 Por. A. M auder, Maria - Herausforderung, 53. Por. H. Petri, Maria und die Ökumene, w: W.
Beinert, H. Petri (red.), Handbuch der Marienkunde, Regensburg 1984, 333-334.
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zdystansowali się nieco od teologicznych punktów kontrowersyjnych, a zaczęli
artykułować pytania w kwestii roli i znaczenia Maryi dla wiary, pobożności i życia
duchowego55. Również teologowie protestanccy nie powinni swoim współwyznaw
com zamykać drogi do płynącej z wolności i dopuszczalnej z zasady praktyki
oddawania czci Matce Bożej w ramach ich przynależności kościelnej5556578.Teologia
chrześcijańska bowiem nie wyczerpuje się w egzegezie, historii i systematyce, lecz ze
swej natury zmierzać powinna także ku teologii praktycznej51. Przypomina się tu
znana od wieków zasada wiary i zasada modlitwy lex credendi i lex orandi; [...]
gdzie więc mówi się o Maryi biblijnie, historyczno-teologicznie oraz dogmatycznie,
tam trzeba mówić o Niej także ’p raktycznie’5*. Dialog ekumeniczny wymaga nie
jednostronnego sprzeciwu chrześcijan ewangelickiej tradycji wobec przesadnego
kultu Maryi u katolików, lecz o wiele bardziej pozytywnego kultu Matki Pana z ich
strony; Matki Pana, której obraz przekazuje nam Biblia. Dzięki Bogu, jak pisze
jeden z protestanckich autorów, że w każdym niedzielnym nabożeństwie ewangelic
kim imię Marii Panny jest wymawiane w wyznaniu wiary, ale to jeszcze stanowczo za
mało, bo ono jest wymieniane tylko w kontekście historycznym, tak jak jest
wymieniany Piłat. A Maria Panna, jak wiemy z Biblii, uwierzyła w swego Syna, jako
Zbawiciela i należała do apostolskiego grona jego najwierniejszych wyznawców59.
Wysuwanie propozycji co do wspólnej ekumenicznej pobożności, otwartej
również na Matkę Pana, nie ma bynajmniej charakteru czysto postulatywnego;
opiera się na konkretnych i wcale nie marginalnych przypadkach żywej pobożności
maryjnej u ewangelików. Odkrywanie na nowo świadectw reformacyjnej po
bożności maryjnej i zabieganie o propagowanie czci Maryi przybiera również
konkretne formy w przypadku różnego rodzaju stowarzyszeń i wspólnot życia
55 Zdaniem Skowronka Kościół luterski i teologia konsekwentnie i wiernie wyznawały prawdę
o dziewiczym narodzeniu Jezusa, broniąc przy tym zawsze tytułu theotókos. Było to jednak
stanowisko ograniczone wyłącznie do obszaru dogmatycznego, bez próby wysnuwania konsekwencji
praktycznych dla pobożności wiernych fŚwiatła ekumenii, 138-139). Sartory uważa, iż katolicka
pobożność, mimo nieustannej konieczności dokonywania w niej korektur (właśnie przez nie zawsze
umiejętne wyważenie między teologią a pobożnością), jawi się jako podatna na korektury. K orektura
protestanckiej postawy wydaje się o wiele trudniejsza ze względu na posunięte aż do ekskluzywizmu
przesadne trzymanie się chrześcijan tradycji ewangelickiej fundamentalnych pryncypiów. Por. tenże,
Die Hintergründe, 296-297.
56 Owej tolerancji nie wolno pojmować jednak skrajnie. Konieczne jest uwzględnienie
uwrażliwienia protestantów na teologiczną poprawność przejawów religijności, która z rezerwą
przyjmuje każdą próbę oddzielania obydwu porządków. Protestanckim wątpliwościom w tym
względzie daje m.in. wyraz Piet van Veldhuizen: W dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy nieraz
nam mówią, że lepiej jest rozmawiać o mariologii, gdyż wiadomo, że kult ludowy odbiega pod wieloma
względami od oficjalnej nauki. Dla nas natomiast istotne jest to, w co wierzy zwykły katolik, bo przecież
w Kościele chodzi o zwykłych wierzących, a ich przesądów czy błędnych przekonań nie usprawiedliwia
fakt, że Kościół, w którego metrykach są zapisani, ’wie od nich lepiej7 Poza tym ewangelicy mają
właśnie z tymi zwykłym i wierzącymi katolikami do czynienia w życiu codziennym, a rzesze tych
katolików uznają nas za wrogów M atki Chrystusa, Kult maryjny w oczach ewangelika, 5.
57 Beinert, Pobożność maryjna jako szansa pastoralna, 104. W arto wspomnieć, że nie istnieje
żaden dokum ent Urzędu Nauczycielskiego, który zobowiązywałby katolików do czczenia Maryi.
Z satysfakcją przypomina ten fakt strona protestancka {Maria - Evangelische Fragen, 192).
58
Beinert, Pobożność maryjna jako szansa pastoralna, 104.
59 R. Trenkler, Remedium na kryzys, Zwiastun 28(1988) nr 9, 140. Por. wypowiedź ewangelic
kiego publicysty z R FN , Jiirgena Jeziorowskiego na temat kultu Maryi, Jednota, 31(1987) nr 5, 22.
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religijnego w tej części chrześcijaństwa, która utrwaliła się po Reformacji XVI
stulecia60. W biblijne dni maryjne, organizowane przez niektóre z nich, praktykuje
się modlitwę uwzględniającą Bożą Rodzicielkę, jak Anioł Pański w czasie godziny
południowej i śpiew Magniflkat podczas nieszporów61. Jest to praktyka jak
najbardziej zgodna z tym, o czym wspomina Luter w swoim Komentarzu
i generalnie zgodna z jego wolą, aby Magniflkat śpiewać pobożnie i odpowiedzial
nie. Rysuje się w tym miejscu szansa rozszerzenia tej praktyki na wszelkiego
rodzaju wspólnoty i stowarzyszenia ekumeniczne, które w ten sposób mogą
wspólnie wychwalać Boga w jego dobroci okazanej godnej podziwu Matce
Chrystusa oraz wszystkim wierzącym. Wobec przejawów ewangelickiej „maryj
ności” pilnym wydaje się postulat, by (jak u Lutra) nie dopatrywać się w nich
jakiejś katolickiej nostalgii albo wręcz kryptokatolicyzmu niektórych protes
tantów, lecz tym usilniej uzgadniać nasze formy pobożności z biblijną tradycją62.

IV. W nioski
1. Zagadnieniem, które stawia przed ekumenistami ciągle nowe wyzwania, jest
integralna lektra Pisma św. Fakt odmiennego rozkładania akcentów w egzegetycznej i hermeneutycznej analizie Biblii, mimo niewątpliwie daleko
posuniętej zgodności w stosowaniu metod biblijnych, raz po raz pojawia się
jako przeszkoda we wzajemnych ustaleniach.
2. Niezbędna jest także integralna lektura pism i wypowiedzi Lutra, tak aby
analizując zagadnienie szczegółowe (np. myśl maryjną) nie gubić z oczu sedna
i centralnych zagadnień doktryny Reformatora.
3. W kwestii kultu maryjnego pilniejsza zdaje się konieczność roztropnego
oddzielenia teologii od pobożności Reformatora, nie dla przeciwstawienia ich
sobie, lecz dla odkrycia tych możliwości oddawania czci Matce Pana, których
Luter swoją doktryną wcale nie wykluczał, a które faktycznie w imię jego
teologii zostały zakwestionowane przez chrześcijaństwo ewangelickie. Dla
katolików płynie z Komentarza krzepiąca nauka o maryjności Lutra, ale nie
w duchu maksymalistów, krytycznie nastawionych do każdej próby odnowy
maryjnego wymiaru naszej teologii i pobożności w kierunku jej ubiblijnienia
i wyraźniejszego chrystocentryzmu.*i

fifl

Wymienić tu należy przede wszystkim: Kościelny Związek Augsburgskiego Wyznania
(Hochkirchliche Vereinigung Augsburgischen Bekenntnisses) zainspirowany przez Friedricha
Heilera, Bractwo M ichała (Michaelsbruderschaft) założone m.in. przez K arla Bernharda Ritterama,
Wilhelma Stählina, W altera Stöckla i Wilhelma Thomasa (członkiem tej wspólnoty jest między
innymi Walter Tappolet, autor cytowanego tu wyboru wypowiedzi reformatorów na tem at Maryi
i Jej kultu), „Evangelische Marienschwestemschaft” z siedzibą w D arm stadt-Eberstadt, wspólnota
Casteller Ring na Schwanberg koło Kitzingen, klasztor Kirchberg koło H orb w Wirtemberdze. Por.
R. Mumm, Zrodzony z Dziewicy M aryi ( Cześć M atki Pana w ewangelickim chrześcijaństwie), Com
3(1983) 85.
61 Por. Mumm, dz. cyt., 88.
62 Por. Fernandez, dz. cyt., 278.
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JEDNOŚĆ ZA WIELKĄ CENĘ.
PRAWOSŁAWNI O PRYMACIE PAPIESKIM

W stęp
W czerwcu 1996 r., Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej
I odpowiedział na dwa pytania postawione mu na temat prymatu przez Redakcję
„Tygodnika Powszechnego” 1. Odpowiedź była zwięzła. Pojawiło się w niej
wyraźne odniesienie do tradycji pierwszego tysiąclecia oraz wizja Papieża jako
Patriarchy Kościoła wśród innych prastarych stolic apostolskich świata. Bartłomiej
I uznał roszczenie do prymatu światowego w sensie jurysdykcji za nieuzasadnione
i błędne z teologicznego punktu widzenia. Tenże sam Patriarcha powiedział gdzie
indziej znacznie więcej na ten temat. Warto powrócić do jego słów i zamyśleć się
nad nimi. Mają one szczególną wagę w ogólnochrześcijańskiej dyskusji, które
rozpoczęła się wokół zagadnienia prymatu po zaproszeniu skierowanym przez
Jana Pawła II w encyklice Ut unum sint. Opinie prawosławnych teologów, które
pojawiły się w ostatnim czasie współbrzmią z uwagami patriarchy ekumenicznego.
W ten sposób otrzymujemy pełniejszy obraz stanowiska Kościoła siostrzanego
w sprawie kontrowersyjnego zagadnienia prymatu papieskiego.
1. Interpretacja słów Chrystusa
W wywiadzie dla włoskiego przeglądu „II Regno” (czerwiec 1995), w przeded
niu swojej wizyty w Watykanie, patriarcha Bartłomiej I wyraził swoje głębokie
zastrzeżenia w stosunku do pewnych stwierdzeń listu apostolskiego Orientale
Lumen. Wyraził także ubolewanie z powodu posługiwania się przez papieża zbyt
ogólnym i niejasnym terminem Kościoły wschodnie, wskutek czego Kościoły
prawosławne i wspólnoty greckokatolickie zjednoczone z Rzymem zostały
postawione na tym samym poziomie eklezjologicznym. Paternalistyczny ton
1 Bartłomiej I, Patriarcha Kościoła, „Tygodnik Powszechny” z 30 czerwca 1996, n r 26, s. 12.
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dokumentu wskazuje, mówił dalej Patriarcha, iż za miarę oceny wszystkich
spraw uważa się Łokieć prawdy stolicy rzymskiej23. Na uznanie zasłużyły
natomiast te punkty papieskiego listu, które podkreślają wspólne dziedzictwo
patrystyczne oraz duchowość wschodniego chrześcijaństwa. Z kolei w swojej
wypowiedzi na temat encykliki Ut unum sint Patriarcha Ekumeniczny przyznał,
że otwiera ona przestrzeń dla dyskusji nad prymatem. Wedle jego opinii, Jan
Paweł II podtrzymuje jednak przesadne pretensje biskupa Rzymu w odniesieniu do
prymatu i nieomylności, jakkolwiek są one wyrażone w formie pośredniej
i złagodzonej*.
Całą ostrość sformułowań Patriarchy widać jednak dopiero w interpretacji
słów Chrystusa, podjętej w czasie spotkania z rzymskokatolickimi biskupami
szwajcarskimi w Zurychu (14.XII.1995). Odpowiadając na zaproszenie Papieża
do ekumenicznej dyskusji nad prymatem, przeciwstawił się on tradycyjnej
egzegezie katolickiej. Stwierdził stanowczo, unikając stylu plemicznego, iż nie ma
podstaw dla rozumienia prymatu w taki sposób, jakoby oznaczał on władzę nad
innymi biskupami. Oto najbardziej znaczący fragment wypowiedzi Bartłomieja
I: Mówię o tym, ponieważ idea, wedle której Pan wybierając dwunastu apostołów
powierzył jednemu z nich zadanie rządzenia (gouverner) nimi - nie ma żadnej
podstawy w Piśmie świętym. Polecenie Pana skierowane do Piotra, aby był
pasterzem swoich owiec miało sens w ponowieniu nakazu danego wszystkim
apostołom; Piotr naruszył ten nakaz przez to, że zaparł się Go trzykrotnie, a w ten
sposób zerwał swój kontakt z Panem. A zatem nie chodzi o sens, iż Piotrowi
powierzone zostało zadanie pasterskie wyższe w stosunku do zadania innych
uczniów4.
Według przekonania Patriarchy, Chrystus nazwał wszystkich swoich uczniów
apostołami w równej mierze i bez żadnego wyróżnienia (por. Łk 6,13). Wszystkim
dał władzę nad duchami nieczystymi (Mt 10,1), do wszystkich powiedział idźcie,
czyńcie uczniami wszystkie narody (Mt 28,19; por. Mk 16,15). Ten, który
przewodzi Kościołowi, nie jest jedynym hierarchą odpowiedzialnym zajego losy.
Wniosek był następujący: Wynika stąd, że każdy z nas, biskupów, jest osobiście
odpowiedzialny za sposób, w jaki sprzyja lub przeszkadza poruszaniu się tej lodzi,
którą jest Kościół - odpowiedzialny za dobre lub złe trzymanie się kursu5.
Zwróćmy uwagę na zarysowany w ten sposób obraz biskupa i jego osobistej
odpowiedzialności za losy całego Kościoła. Chrześcijańskie Kościoły doznałyby
dobroczynnej przemiany, gdyby wszyscy biskupi z równym zaangażowaniem
potraktowali swoją własną odpowiedzialność za dzieje wiary w świecie. Słowa
Patriarchy wypowiedziane zostały w Kościele lokalnym, przeżywającym po
ważne trudności w relacjach z Watykanem z powodu nominacji nieodpowied
niego kandydata na ordynariusza jednej z ważnych diecezji szwajcarskich. Każde
słowo wymagało taktu i ostrożności.

2 Zob. Deux patriarches reagissent aux recentes propositions du papę. „Service Orthodoxe de
Presse” - SOP, novembre 1995 no. 202, s. 11. Dalej cytowane: SOP.
3 Tamże.
4 Garder inalterable le Systeme conciliaire. Rencontre avec les eveques catholiques suisses (Zurich,
14 decembre 1995). SOP, fevrier 1996, no. 205, s. 18-20, cyt. s. 19.
5 Tamże.
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2. Godzina szczerości i prawdy
Zdaję sobie sprawę z tego, że słowa Patriarchy mogą być trudne do zaakcep
towania przez wielu rzymskich katolików. Wielu uzna je za jeszcze jeden wyraz
wielowiekowych uprzedzeń wobec papiestwa. Przypominać będą słowa Chrystusa:
Tyjesteś Piotr (czyli Skala), i na tej Skale zbuduję Kościół mój (Mt 16,18). Nie tutaj
miejsce na szczegółową prezentację argumentów biblijnych jednej i drugiej strony.
Wystarczy przypomnieć, iż Wschód chrześcijański od dawna odnosił przytoczone
słowa Chrystusa nie do samej osoby Piotra, lecz do jego wiary.
Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na kontekst myślowy i nastawienie
duchowe, z jakim Bartłomiej I kierował swoje przemówienie do przedstawicieli
konferencji biskupów szwajcarskich. Spotkanie to potraktował jako godzinę
szczerości i prawdy. Dlatego tak zdecydowanie odciął się od wszelkiej nieszczerej
komunikacji. Podkreślił, że umiłowanie prawdy wymaga mówienia bez wykrętów
1z całą szczerością. Postawa taka pozwala uniknąć niedomówień. Jest inspirowana
nakazem Pana: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak, nie, nie (Mt 5,37; por. Jk 5,12;
2 Kor 1, 17-20).
Patriarcha chciał, aby jego refleksje zaczerpnięte z doświadczenia Kościoła
prawosławnego posłużyły głębszemu poznaniu obydwu stron. Przekazywał je, jak
sam zaznaczył na końcu przemówienia, w duchu braterstwa i pokory, z nadzieją na
dojście kiedyś do jedności w wierze. Według przekonania Bartłomieja I, jedność ta
będzie łatwiejsza do osiągnięcia, jeśli porzucimy wszelki element nowatorski, który
stał się przyczyną podziału trwającego do dzisiaj.6
3. Apel o decentralizację i synodalność
Wzmianka o elemencie nowatorskim (element novateur) w odniesieniu do
prymatu zaostrza sens wypowiedzi Patriarchy Ekumenicznego. Można ją zro
zumieć jedynie na szerszym tle prawosławnej tradycji, jej przywiązania do systemu
soborowo-synodalnego, w którym ważne decyzje kościelne podejmowane są
w sposób koncyliarny, z udziałem wielu biskupów. Żaden z nich nie ma prawa weta
ani głosu rozstrzygającego. Jeżeli zdanie któregoś z nich przeważy, to tylko
dlatego, że potrafił wzbudzić zaufanie innych.
System soborowy (synodalny) - podkreślił Patriarcha - jako wyraz solidarnej
odpowiedzialności wymaga z konieczności decentralizacji. Zapobiega on bardziej
skutecznie wszelkiej tendecji do narzucania własnego zdania oraz do prowadzenia
innowacji w sprawach doktryny i praktyki. Niełatwo osiągnąć zgodę wszystkich
lub bardzo wielu biskupów. Błądzić może jedynie ten, kto wprowadził innowację
na swoim terytorium. Innowacja ta zanika zazwyczaj wraz z jego odejściem.
Natomiast w systemie centralistycznym ten, kto ma głos decydujący i władzę,
przyjmuje daną innowację, a za nim inni. Wówczas pod jego jurysdykcją
modyfikacji może ulec nauka lub praktyka Kościoła. Nowator jako jednostka
może się łatwiej mylić niż wielu. Patriarcha odwołał się ponownie do słów samego
Chrystusa. To On zapewnia słuszność sądu i jest obecny tam gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w Jego imię (Mt 18,20). Chrystus obiecuje, że jeżeli dwaj ...na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec (Mt 18,19). Użyczy tym
6 Tamże, s. 20.
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bardziej, mówił Patriarcha, gdy prosić będą o zachowanie ich w prawdzie. I dodał
znacząco: Nie ma podobnej obietnicy Pana, że będzie obecny i współdziałać będzie
tylko z jednym, który oddziela się od innych i umieszcza się nad innymi1.
Odczytuję te słowa jako dramatyczny apel Bartłomieja I o większą kolegialność
i synodalność w Kościele, gdyż tylko ona może zapobiec przerostom centralizmu
i zasady prymacjalnej. W swoim przemówieniu zwrócił on uwagę na fakt, że sama
struktura Kościoła zachodniego sprzyjała rozwojowi określonego sposobu spra
wowania prymatu.
Ze względu na ciągłość tematu dodajmy, że w czasie pobytu w Szwajcarii
Patriarcha Ekumeniczny spotkał się również z Federacją Protestancką.
W przemówieniu wygłoszonym w Bernie (13.XII.1995) nawiązał do opisu soboru
apostolskiego w Jerozolimie, a zwłaszcza do słów: Postanowiliśmy bowiem, Duch
Święty i my (Dz 15,28). Komentując to wydarzenie w dziejach pierwotnego
Kościoła Patriarcha powiedział: Żaden apostoł, nawet pierwszy z nich, nie przypisał
sobie władzy, aby mógł sam podać rozwiązanie problemu... Piotr interweniuje,
zgromadzenie wysłuchało Pawła i Barnabę, przemówił Jakub, a decyzja została
podjęta przez wszystkich, w zgodzie z całym Kościołem. A więc również w Jerozolimie
wszyscy z wielką pokorą poddali swoją opinię osądowi innych, pod kierunkiem Ducha
Świętego78. Wniosek jaki Bartłomiej I wyciągnął z tych rozwiązań biblijnych
brzmiał: W ramach Kościoła prawosławnego nikt nie ma monopolu wyrażania
prawdy9. Obowiązuje wszystkich system synodalno-koncyliarny, przekazany przez
tradycję i poświęcony przez Pismo Święte.
4. Ku pogłębianiu dialogu
Wypowiedzi Patriarchy Konstantynopola wydać się mogą zbyt radykalne tylko
komuś, kto nie bierze pod uwagę wielowiekowej opozycji prawosławia w stosunku
do jurydycznie rozumianego prymatu papieża. Bartłomiej I podkreślił jedynie, iż
Piotr nie otrzymał od Jezusa funkcji rządzenia (gouverner) innymi apostołami.
Piotr był tylko pierwszym spośród Dwunastu (pierwszy Szymon; Mt 10,2), ich
koryfeuszem czyli przewodnikiem chóru, pierwszym w chórze.
Niektórzy rzymskokatoliccy krytycy skłonni byli potraktować wypowiedź
Patriarchy o Piotrze jako absurd teologiczny, dając tym samym wyraz swojej
ignorancji i niezrozumieniu. Prawosławny hierarcha nie przeczył bynajmniej temu, iż
Nowy Testament ukazuje Piotra jako pierwszego. Zaprzeczył jedynie przypisywaniu
mu władzy nad innymi apostołami. Krytycy wytknęli Patriarsze, iż mówiąc
o obietnicy Chrystusa w stosunku do dwóch lub trzech zebranych, zapomniał
o słowach: Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty nawróciwszy się,
utwierdzaj swoich braci (Łk 22,32). To sam Jezus - podkreślono - powierzył Piotrowi
mandat podtrzymywania wiary uczniów, choć sam Apostoł wcale nie pragnął być
ponad innymi. Pojawiła się również aluzja do cytowanych wyżej, na początku, słów
Bartłomieja I o zaparciu się Piotra. Wskazano na możliwość innej interpretacji.
Według niej, Chrystus nie miał zwyczaju wypominania skruszonym ich upadków.
7 Tamże.
g
Preserver Punite denseignement et dEsprit. Rencontre avec la Federationprotestante de Suisse,
(Berne, 13 decembre 1995), SOP, fevrier 1996, no. 205, s. 20-22, cyt. s. 21.
9 Tamże.
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Jego potrójne pytanie skierowane do Piotra (J 21,15-17) miałoby oznaczać intencję
powierzenia Piotrowi wielkiej misji bycia najwyższym pasterzem całej owczarni,
a zarazem przypominać mu o potrzebie odznaczania się pełnią miłości.
Rzut oka na tego rodzaju interpretacje, nie pozbawione zresztą akcentów
polemicznych, wskazuje na pilną konieczność podjęcia na nowo gruntownej,
rzetelnej i prawdziwie ekumenicznej analizy tekstów nowotestamentalnych, do
tyczących osoby Piotra. Musi to być wysiłek wspólny, w przeciwnym razie nie
wyjdziemy nigdy poza ramy lektury wyznaniowej i apologetycznej. Piotr był nie
tylko pierwszym wśród apostołów. Nie wolno zapominać, że był równocześnie
człowiekiem słabym, potrzebującym nawrócenia, pokutującym, odsłaniającym
ograniczenia ludzkiej natury. Racje ideologiczne i apologetyczne nie mogą
przesłonić tej strony obrazu Piotra, jaki ukazuje się na kartach Nowego
Testamentu. Z tego faktu encyklika Ut unum sint wyciąga bardzo wyraźny wniosek
0 potrzebie nawrócenia Piotra i jego następców - nawrócenia, które jest niezbędnie
potrzebne ’Piotrowi’, aby mógł on służyć braciom (nr 4).
Wyrażone refleksje Patriarchy Konstantynopola były próbą odpowiedzi na
zaproszenie Jana Pawłą II wyrażone w tejże encyklice. Papież zaprosił do
wspólnego poszukiwania najbardziej odpowiednich form sprawowania posługi
jedności w Kościele, do nawiązania braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat
(nr 96). Bartłomiej I wyraził swój pogląd w tej sprawie w przemówieniu do
biskupów szwajcarskich ze szczerością, delikatnością i skromnością: Bracia, (...)
przedkładam waszej miłości tych kilka refleksji, wziętych z naszego doświadczenia
(...) w duchu braterstwa i pokory101. Spokojny ton wypowiedzi, pełen szczerości
1 skromności, jest już sam w sobie pocieszającym znakiem dojrzewania
i pogłębiania się dialogu ekumenicznego wśród hierarchów najbardziej od
powiedzialnych za przyszłość chrześcijaństwa na progu trzeciego milenium.
Faktem jest, że wypowiedzi Bartłomieja I wzbudziły po stronie rzymskokatolic
kiej sporo emocji. Dopatrywano się w tym nagłego zwrotu w poglądach.
Domyślano się, że zwrot ten dokonał się pod wpływem wysuwanych pod jego
adresem oskarżeń, pojawiających się w najbardziej konserwatywnych środowis
kach prawosławnych. Przeciwstawiając się ostro katolickiej nauce o prymacie
chciał on rzekomo uspokoić zaniepokojonych współwyznawców. Przedstawiciel
Patriarchatu Ekumenicznego przy Światowej Radzie Kościołów w Genewie,
proteprezbiter Georgius Tsetsis, dementował tego rodzaju pogłoski. Przypomniał,
iż to, co powiedział Patriarcha jest jedynie odzwierciedleniem stanowiska za
jmowanego przez prawosławie od wieków; że postęp dialogu ekumenicznego
zależy od rozwiązania kwestii prymatu biskupa Rzymu11.
5. Zmienić struktury - odnaleźć braterstwo
Poszukiwanie nowych form sprawowania prymatu jest przedsięwzięciem trudnym
i odpowiedzialnym. Przeszłe i obecne formy okazały się nieodpowiednie i niewystar
czające. Trzeba mieć odwagędo podjęcia spokojnej, poważnej iuczciwej krytyki na ten
temat. Światli teologowie rzymskokatoliccy wykazywali już od dłuższego czasu, iż nie
10 Garder inalterable... s. 20.
11 Un responsable du patriarcat oecumenique reagit ä une misę en cause du patriarchę dans „Le
Monde", SOP, mars 1996, no. 206, s. 9-10.
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wystarczy czysto moralna reforma papiestwa i związanych z nim instytucji. Aby
reforma mogła być skuteczna musi objąć również struktury kościelne.
Nie wystarczy powiedzieć, że Piotr otrzymał od Chrystusa polecenie umacniania
braci. Trzeba także uznać, że ze swej strony bracia również wspierają Piotra.
Ewangelia św. Jana opisuje, że kiedy Piotr po powrocie do Galilei postanowił
powrócić do rybołóstwa, inni uczniowie oświadczyli solidarnie: Idziemy i my z tobą
(J 21,3). Zniechęcenie Piotra wynikało stąd, że zastał grób pusty i nie spotkał się
tam ze Zmartwychwstałym. W świetle tej interpretacji, powrócił on zatem do
swojego dawnego zawodu. Inni uczniowie („bracia” !) wspierali go w tych trudnych
dniach braku jasnego rozeznania spraw.
Prosta opowieść ewangelijna nabiera większego sensu, jeśli odczytuje się ją
w świetle braterstwa i kolegialności tych, którzy przewodzą Kościołom. Zarówno
prawosławni jak i pozostali chrześcijanie nadal są przekonani, iż kolegialność i zasada
pomocniczości są niewystarczająco wcielane w życie Kościoła rzymskiego. Trzeba
poważnie liczyć się z ich zastrzeżeniami i oczekiwaniami. W encyklice: Ut unum sint Jan
Paweł II przytoczył swoje wcześniejsze słowa: winniśmy ukazywać w każdej sprawie, że
staramy się wyjść naprzeciw temu, czego nasi bracia słusznie pragną i czego od nas
oczekują, w tym też celu poznawać ich sposób myślenia i wrażliwość (nr 87).
Prawosławie nie przeczy samej potrzebie prymatu jako ośrodka charyzmatycz
nego, jako instancji koordynacyjnej i służebnej, która nie naruszałaby regionalnej
specyfiki Kościołów12. Metropolita Georges (Khodr) z prawosławnego Patriar
chatu Antiocheńskiego mówi dlatego o potrzebie nawrócenia papiestwa do
braterstwa Kościołów. Nawrócenie to nie może ograniczać się jedynie do
płaszczyzny pojęciowej, lecz musi stać się doświadczeniem serc13. Nie wystarczy
mówić o godności chrześcijan Wschodu. Godność ta wyraża się dla wszystkich
chrześcijan prawem do niezależności Kościołów, do zachowania własnej specyfiki.
Wymaga to od Rzymu uznania charyzmatów właściwych każdemu z Kościołów,
co z kolei wyklucza praktykę nominacji przez Papieża biskupów całego świata.
Pomimo ostatnich wypowiedzi Jana Pawła II na temat prymatu, prawosławni
uważają, iż nadal istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy wolą Papieża, aby być
sługą jedności, a samą strukturą Kościoła rzymskiego, która wciela ideę biskupa
powszechnego. Odnaleźć braterstwo - to także zmienić struktury. Sam Papież, jak
przyznał niedawno kardynał Joseph Ratzinger, nie ma prostej odpowiedzi w spra
wie, która może być pomyślnie rozwiązana jedynie na drodze wspólnego wysiłku
wszystkich chrześcijan.14
Prymat papieski wymaga daleko idącej i gruntownej reinterpretacji. Przed
dwudziestu laty pisał Joseph Ratzinger, wówczas jeszcze jako profesor teologii:
Rzym nie musi od Wschodu wymagać więcej odnośnie do nauki o prymacie, niż to
sformułowano i przekazywano w pierwszym tysiącleciu15. Jest to jedna z daleko
12 Zob. Metr. Damaskinos (Papandreou), Bleibendes und Veränderliches im Petrusamt. Überleg
ungen aus orthodoxer Sicht, w: Dienst an der Einheit. Zum Wesen und Auftrag des Petrusdienstes, hrsg.
von J. Ratzinger, Düsseldorf 1978, s. 146-164.
13 Metr. Georges (Khodr), L'Orient et / ’Occident chretiens, SOP, fevrier 1996, no. 205, s. 23-26,
cyt. s. 25.
14 „Tygodnik Powszechny” nr 38, 1996, s. 2.
15 Rom muss vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausent
formuliert und gelebt wurde". J. Ratzinger, Prinzipien der Theologie, München 1982, s. 209. Cytat
pochodzi z odczytu ówczesnego profesora dogmatyki pt. Prognosenfü r die Z ukunfdes ökumenismus,
wygłoszonego w 1976 r. z okazji 10-lecia zniesienia anatem przez Rzym i Konstantynopol (1965).
Tekst ten przedrukowany został w powyższym zbiorze artykułów.
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wzrocznych intuicji ekumenicznych. Już jako kardynał i prefekt Kongregacji
Doktryny Wiary stwierdził on jednak: Doktryna i praktyka prymatu pierwszego
tysiąclecia zawiera w niewyraźny sposób (implicitely) całą doktrynę o papiestwie,
która rozwinęła się w drugim millennium i została uroczyście ogłoszona w 1870
roku}6. To drugie stwierdzenie jest trudne do przyjęcia dla innych chrześcijan.
Wymaga dalszych wyjaśnień, w przeciwnym razie zdaje się całkowicie podważać
sens słów wypowiedzianych wcześniej.
6. Jedność wymaga wyrzeczeń
W prawosławnych ocenach ekumenicznych encykliki Jana Pawła II jest wiele
elementów pozytywnych. Są również akcenty krytyczne. Dotyczy to zwłaszcza
wypowiedzi o prymacie jako posłudze jedności oraz o komunii z Kościołem Rzymu
jako nieodzownym warunku jedności. Jak długo Papież uważać się będzie za
jedynego gwaranta chrześcijańskiej jedności i widzialnego zwierzchnika wszystkich
chrześcijan, stanowić to będzie - w oczach prawosławia - nieprzezwyciężalną
trudność. W tym właśnie kontekście pojawia się coraz częściej pytanie: do jakiego
stopnia Biskup Rzymu okaże się gotowy do rzeczywistego dialogu na temat
swojego autorytetu i władzy, skoro uważa, że należą one do samej istoty jego
urzędu? Tak długo jak prymat papieski jest dla katolików przedmiotem wiary nie
dopuszczającycm żadnego kompromisu, możliwość porozumienia wydaje się wielu
prawosławnym znikoma czy wręcz wykluczona. Skłonni są - przynajmniej na
obecnym etapie świadomości - mówić o dyskusji na temat reformy prymatu jako
0 daremnym trudzie, a o samej encyklice jako o darze niepodarowanym (George
Tsetsis)1617.
Są to głosy pesymistyczne i radykalne, nie będące bynajmniej wyrazem
przekonań wszystkich teologów prawosławnych. Wspólnym mianownikiem reak
cji prawosławnych jest przekonanie o konieczności dialogu nad wspólną tradycją
pierwszego tysiąclecia jako jedynym kryterium przywrócenia komunii Kościołów
siostrzanych (tak m.in. mówią Damaskinos Papandreou, metropolita Szwajcarii
1dyrektor Prawosławnego Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k.
Genewy oraz Vlassios Pheidas, kanonista i historyk Kościoła w Atenach)18. Dialog
na temat doktryny i praktyki pierwszego milenium oraz nad rangą soborów
odbytych w drugim tysiącleciu na Zachodzie pomógłby określić granice prymatu
i skłonić do rezygnacji z historycznych przerostów władzy papieskiej.
Podczas historycznej wizyty w Rzymie (27-30 czerwca 1995), Patriarcha
Ekumeniczny Bartłomiej I podkreślił potrzebę wspólnej refleksji nad zagadnieniem
prymatu w Kościele. Przypomniał w homilii wygłoszonej w bazylice watykańskiej
29 czerwca, iż po wielu cierpieniach, trudach i upokorzeniach zdołaliśmy osiągnąć
dojrzałość świadomości prawdziwie apostolskiej. Rozumiemy już, iż prymatu szukać
należy nie pośród osób, ile raczej wśródposługiwań (plutót entre les ministeres de
16 O to cytat z listu przesłanego przez kard. Ratzingera do londyńskiego tygodnika „The Tablet” ,
October 26,1991, s. 1310-1311: The doctrine andpractice ofprimacy o f the first millennium implicitely
contains the entire doctrine o f primacy which was development in the second millennium and solemnly
proclaimed in 1870.
17
Zob. A. Basdekis, Orthodoxe Stellungnahmen zur Enzyklika ,,Ut unum sint”, „Katholische
Nachrichten-Agentur: ökum enische Inform ation” , nr 52/53, 19 Dez. 1995, s. 5-11.
18 Tamże s. 5-6, 10.
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service)19. Zarówno pasterze jak i wszyscy wierzący muszą uczyć się dzisiaj na nowo
mądrości, jaką daje pokora, zdolność do samokrytyki, nieustanna skrucha
i dążenie do oczyszczania. W tej samej homilii Patriarcha podkreślił, iż duch
panowania jest niezgodny z wyznaniem wiary w Chrystusa, który ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi (Flp 2,7). Właśnie ta zdolność do uniżenia
i rezygnacji (gr. kenosiś) jest nieprzemijającym wyznacznikiem postawy praw
dziwie chrześcijańskiej. W przemówieniu wygłoszonym do Kurii Rzymskiej
Bartłomiej I przypomniał, iż starożytny Kościół wiedział, że w tajemnicy ,,kenozy "
krzyża Chrystus, Pan nasz, poddał naturę ludzką Bogu, swemu Ojcu, stając się w ten
sposób najlepszym wzorem dla nas wszystkich20. Przywrócenie pełnej jedności
wymaga tego rodzaju myślenia i etosu o charakterze kenotycznym.
Rzymskokatolicki arcybiskup John R. Quinn napisał niedawno zastanawiające
słowa w „Commonweal” (12.VII.1996) na temat poszukiwania nowych form
sprawowania prymatu: Nie możemy traktować jedności ja k zakładnika do czasu, aż
znajdzie się doskonały papież w doskonałym Kościele. Jedność chrześcijańska
wymagać będzie oßary. Nie może to wszakże oznaczać, iż wszystkie ofiary muszą być
poniesione przez tych, którzy pragną pełnej komunii z Kościołem katolickim, podczas
gdy sam Kościół katolicki nie ponosi żadnej znaczącej ofiary. O każdym z chrześcijan
Pismo mówi: ,,Za (wielką) bowiem cenę zostaliście nabyci” (1 Kor 6,20). Podobnie
wszyscy musimy stanąć wobec faktu, że jedność między chrześcijanami będzie nabyta
za wielką cenę. Wszyscy będą musieli ponieść ofiarę (All will have to sacrifice). Jeżeli
poważnie traktujemy dążenie do celu, którym jest jedność - musimy z powagą podejść
do ceny jedności21.
Słowa katolickiego arcybiskupa są wyrazem mądrej przestrogi przed niebez
pieczną iluzją, wciąż obecną w myśleniu wielu rzymskich katolików. Iluzja ta
opiera się na mniemaniu, iż z naszej strony wystarczy poprzestać na biernym
oczekiwaniu, aż inni nawrócą się i w końcu wyrażą gotowość do uznania prymatu
w jego dotychczasowej formie. Jedność wymaga wyrzeczeń również od katolików.
Nadszedł czas mówienia o tych sprawach wyraźnie, spokojnie i bez niedomówień.

19 Aujourd’hui, heureusement, avec l ’aide de Dieu, nous sommesparvenus - en passant par bien des
peines et autant d'humiliations - ä la maturity de la conscience vraiment apostolique, cest-ä-dire
ä chercher la primaute non pas entre les personnes mais plutot entre les ministeres de service,
„Episkepsis” 26, 1995, nr 520, s. 13.
20 (...) c ’est ä travers le mystere de la „kenose”de la croix que le Christ, notre Seigneur, a soumis la
nature humaine ä Dieu son Pere, devenant ainsi le meilleur modele pour nous tous, tamże,
s. 10.
21 John R. Quinn, The Exercise o f the Primacy: Facing the Cost o f Christian Unity,
„Commonweal” 123,1996,no. 13, s. 11-20,cyt. s. 19. A utor jest byłym arcybiskupem San Francisco.
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NA OBRZEŻACH
PRAWOSŁAWIA ROSYJSKIEGO

W ubiegłym roku światowa opinia publiczna była żywo zainteresowana
kryzysem, jaki nastąpił w stosunkach pomiędzy Patriarchatem Moskwy i Patriar
chatem ekumenicznym Konstantynopola^ na tle sporu o jurysdykcję parafii
prawosławnych w niepodległej Estonii. Źródła tego konfliktu tkwią głęboko
w historii Rosji i jej stosunku do dawnych Inflant czy powstałej po rewolucji
październikowej Estonii. Sprawy te w retrospektywnym ujęciu pragniemy przed
stawić w odwołaniu się do publikacji belgijskiego pisma „Irenikon” (nr 1, s. 96-108
i nr 3/1996 s. 369-370), prowadzącego bardzo bogatą kronikę z wydarzeń życia
Kościoła prawosławnego w całym świecie.
Wspomniany kryzys nabrał ostrego wyrazu w lutym 1996 r. Nie czekając na
wynik prowadzonych już rozmów z Patriarchatem Moskiewskim, 20 lutego święty
synod Konstantynopola jednostronie zadecydował, że należy „reaktywować”
status autonomii, jakim cieszył się Kościół prawosławny w Estonii, podległy
Patriarchatowi ekumenicznemu w latach 1923-1940 i 1941-1944. Równocześnie
patriarcha ekumeniczny mianował arcybiskupa Jana z Karelii, prymasa Kościoła
autonomicznego Finlandii, pozostającego pod jurysdykcją Konstantynopola,
administratorem tymczasowym locum tenens metropolii Estonii. Został on upo
ważniony do utworzenia nowych struktur kościelnych w Estonii. W funkcjach
swych miał on się odwoływać do autorytetu patriarchy ekumenicznego, który
w dalszej kolejności przeprowadzi wybory i instalację kanonicznych biskupów
metropolii estońskiej. Prawosławni estońscy o decyzji tej zostali oficjalnie powia
domieni przez delegację patriarchy ekumenicznego w osobach metropolitów
Joachima z Chalcedonu, Atanazego z Tyru i Melitona z Filadelfii, którzy 22 lutego
1996 r. udali się do Tallina. I otóż, następnego dnia podczas uroczystej liturgii
w Katedrze Objawienia Pańskiego w Moskwie sprawujący ją patriarcha Aleksy II
w dyptykach pominął imię patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I, manifestując
tym samym zerwanie wzajemnych stosunków pomiędzy obu Kościołami. Warto
wskazać, że dyptyki są zestawieniami osób - biskupów, dobrodziejów, za których
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modlono się podczas liturgii eucharystycznej i których wymienianie w Kościele
prawosławnym stanowiło o trwaniu w jedności kościelnej, a pominięcie
0 wyłączeniu z tej wspólnoty równoznaczne z ekskomuniką. W dniu następnym
Patriarchat Moskiewski ogłosił też zerwanie wspólnoty z Kościołem Pra
wosławnym Finlandii. Akcje antykanoniczne prowadzone w Estonii (przez Kon
stantynopol) rozbiły jedność świata prawosławnego - zapewniał tego dnia komuni
kat wydany przez Patriarchat Moskiewski.
Obecność Kościoła prawosławnego w Estonii jest stosunkowo dość świeża.
Jakkolwiek pierwsze, dość efemeryczne kontakty ludności estońskiej z chrystianizmem przyniosło dzieło misjonarzy rosyjskich, to jednak naprawdę dopiero w XI
1XII wieku Estonia została podbita dla wiary katolickiej przez zakon kawalerów
mieczowych. Już w XVI i XVII wieku przeszła całkowicie pod wpływ Reformacji
luterańskiej, a terytorium jej zostało podzielone pomiędzy Szwecją i Danią.
W następstwie wojny północnej, która wybuchła w 1700, ziemie te stały się
prowincją cesarstwa rosyjskiego (pokój w Nystad w 1721). Mimo to jednak jeszcze
w połowie XIX wieku liczba prawosławnych w tym kraju była nadzwyczaj
skromna. Począwszy od 1718 r. kilka parafii diaspory rosyjskiej istniało już
w Tallinie i innych miejscowościach. Były one powiązane bezpośrednio z met
ropolią w Sankt-Petersburgu. Sto lat później w 1817 utworzyły one diecezję
pomocniczą, początkwo podległą metropoli w Sankt-Petersburgu, później w Psko
wie i z kolei w Rydze, stając się ostatecznie diecezją autonomiczną na początku XX
wieku.
W 1845 r. zaczął się szerzyć wśród biednych chłopów ruch konwersji na
prawosławie. Przyczyną, sądzić można, były zarówno motywy materialne i socjal
ne, jak i religijne. Lecz hierarchii prawosławnej to odpowiadało - dziś na pewno
można by tu mówić o chętnych wskutek prozelityzmu. Metropolita Filaret
(Gumilewskij) z Rygi polecił wydać katechizm i księgi liturgiczne w językach
estońskim i łotewskim, wprowadzono też estoński jako drugi język w seminarium
duchownym w Pskowie. W 1848 lczba 46 estońskich wspólnot z 65.000 wiernych
świadczyła o znacznym rozwoju prawosławia. Nowa fala konwersji miała miejsce
po wstąpieniu na tron cara Aleksandra III. Począwszy od 1883 r. zostało
utworzonych 18 nowych parafii, wznoszono liczne Kościoły, a w szczególności
Katedrę Aleksandra Newskiego w Tallinie (konsekrowaną w 1900 r . ), w 1891 r.
został ufundowany sławny i rozkwitający monaster żeński w Piuchisza. W 1897 r.
już udział prawosławnych liczono na 5% wśród ludności estońskiej.
W tym nowym Kościele prawosławnym jeszcze wiele elementów wskazywało na
luterańskie pochodzenie neofitów: niewiele było ikon, w kościołach ustawiano
ławki dla wiernych, chóry luterańskie śpiewały podczas całych nabożeństw i często
akompaniowały im organy. Ale nie można już było mówić, jak poprzednio,
o zwyczajnej diasporze rosyjskiej, lecz o prawosławiu rodzimym i oryginalnym,
będącym owocem misji prowadzonej przez Rosyjski Kościół Prawosławny „na
prowincji” cesarstwa, zmajoryzowanej przez wyznanie luterańskie (94%). Po
rewolucji rosyjskiej i pierwszej wojnie światowej diecezja tallińska w 1918 r.
znalazła się w politycznie niezależnej Estonii i postanowiła odciąć się od swego
Kościoła-Matki w Rosji. Patriarcha Tichon z Moskwy przyznał jej w 1920 r.
autonomię we wszystkich sprawach administracyjnych, duszpasterskich, wy
chowawczych, jak i w stosunkach z państwem. Jedną z pierwszych decyzji
autonomicznego Kościoła Estonii byto przyjęcie kalendarza gregoriańskiego,
faworyzowano też język estoński w liturgii.
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Jednak w 1923 r . , na własną prośbę Kościoła Estonii, patriarcha Melecjusz IV
(Metaxakis) z Konstantynopola przyjął do swej jurysdyskcji młody autonomiczny
Kościół estoński, nie referując tej decyzji hierarchii rosyjskiej. W tym czasie
hierarchia ta była prześladowana przez bolszewików i w dodatku wewnętrznie
podzielona przez schizmę „renowatorów” . Prawosławni estońscy wierzyli, że
dzięki łączności z Konstantynopolem będą mogli skuteczniej się bronić przed
infiltracją bolszewicką i wpływami heretyckich renowatorów, a także - jak
zapewniają dziś - chcieli się ustrzec przed rusyfikacją ich Kościoła. W okresie
pomiędzy dwoma wojnami Kościół prawosławny w krajach bałtyckich przeżywał
znamienny okres swego rozkwitu duchowego. Wiele zawdzięczał intelektualistom
z emigracji rosyjskiej i powstaniu Chrześcijańskiej Akcji Studentów Rosyjskich,
której członkowie regularnie zbierali się w monasterach w Piuchisze i Peczorze.
W 1934 r. prawosławni Estonii stanowili 19% ludności, przy czym 118. 000
spośród nich było narodowości estońskiej, a 85. 000 rosyjskiej. Metropolita
Aleksander (Paulus) z Tallina (1875-1953) o pochodzeniu estońskim był wspierany
przez arcybiskupa Pawła (Dymitrowskiego, 1872 -1946), mającego pochodzenie
rosyjskie. Rząd estoński w 1935 r. zatwierdził nowy statut Kościoła, który odtąd
nosił nazwę Apostolskiego Kościoła Prawosławnego Estońskiego. Pod jurys
dykcją Konstantynopola cieszył się on niezaprzeczalnie pełną wolnością, zarówno
w swym życiu wewnętrznym, jak i w stosunkach zewnętrznych.
Aneksja krajów bałtyckich 17 czerwca 1940 r. przez Stalina przynosi nagły kres
temu wszystkiemu. 27 grudnia 1940 r. metropolita Aleksander zostaje zawezwany
do Moskwy. Składa on akt żalu i deklaruje - jak zapewnia dziś Patriarchat
Moskwy - że podporządkowanie jego Kościoła Kostantynopolowi było jedynie
„czasowe” . 31 marca 1941 r. Apostolski Kościół Prawosławny Estoński zostaje
ponownie zintegrowany z Patriarchatem Mioskwy, stając się tym razem jedynie
zwykłą diecezją. Już podczas owej pierwszej sowieckiej okupacji krajów bałtyckich
z lat 1940-1941 wielu prawosławnych narodowości estońskiej i rosyjskiej zostaje
aresztowanych i deportowanych.
Gdy nadszedł czas okupacji Estonii przez Niemców, od 8 sierpnia 1941 r.
metropolita Aleksander ponownie separuje się od Patriarchatu Moskwy i zostaje
uznany przez Niemców za jedynego zwierzchnika Apostolskiego Kościoła Pra
wosławnego Estońskiego, mimo opozycji rosyjskich prawosławnych w Estonii,
którzy odwołują się do metropolity Sergiusza (Woskresenskiego - 1897-1944)
z Rygi (Łotwa).
Po wycofaniu się wojsk niemieckich pod koniec 1944 r. metropolita Aleksander,
trzecia część jego kleru oraz tysiące wiernych podejmują ucieczkę i osiadają
w Sztokholmiej gdzie kontynuują pracę Apostolskiego Kościoła Prawosławnego
Estońskiego na wygnaniu jako podległego jurysdykcji Konstantynopola. Ci,
którzy pozostają w Estonii, są ponownie reintegrowani do Patriarachatu Moskwy.
W tej kwestii nie jest naturalnie brane pod uwagę zdanie wiernych, ani tym bardziej
Konstantynopola. Część wschodniej ludności Estonii, w większości rosyjskojęzyczna, zamieszkała na wschód od Narwy i Peczory, czuje się związana z Rosją
i ona też wyraźnie dominuje w nowej diecezji Tallina. Natomiast dziesiątki księży
zostaje poddanych prześladowaniom lub wysłanych na Syberię. Ponownie wpro
wadza się kalendarz juliański, elementy „luterańskie” z liturgii zostają usunięte
i stopniowo język estoński ustępuje miejsca słowiańskiemu. Liczba Estończyków
w latach trzydziestych wynosząca 91% ludności kraju do 1989 r. spadła do 61 %,
podczas gdy w tym samym czasie liczba Rosjan w Estonii wzrosła z 6 do 30%.
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A jednak w swoim niedawnym wywiadzie patriarcha moskiewski Aleksy II,
który urodził się w Estonii i tu przez ponad 30 lat wypełniał swą służbę, wpierw jako
kapłan i biskup, potem jako metropolita Tallina, zdecydowanie dementuje świeże
oskarżenia o „rusyfikację” Kościoła estońskiego w czasach sowieckich. Akcentuje
on, że wszyscy biskupi w Estonii byli urodzeni na miejscu i wszyscy gorzej lub lepiej
mówili po estońsku i dorzuca, że gdy chodzi o księży - to około połowa ich wywodziła
się z estońskiego pnia. Patriaracha zapewnia też, że zachęcano szczególnie małe
parafie estońskie na wsi, aby podjęły one wysiłek zapewnienia ich księżom pensji na
koszt Patriarchatu Moskiewskiego, przez co uratowano ponad 10 parafii, które
władze sowieckie zamierzały zamknąć, stosując środki administracyjne. Ja często
więcej pomagałem duchownym z pnia estońskiego niźli księżom pochodzenia
rosyjskiego, za co mi wtedy robiono wyrzuty - mówi patriarcha.
W 1978 r. patriarcha Dimitrios I z Konstantynopola w liście do patriarchy
Moskwy oświadczył, że w następstwie zmian politycznych, jakie zaszły po drugiej
wojny światowej, święty Rosyjski Kościół Prawosławny może znormalizować swe
stosunki kanoniczne z Kościołem prawosławnym Estonii, który teraz stanowi jego
część. Biorąc to pod uwagę, nasze Tomos patriarchalne i synodalne z 1923 r.
odnoszące się do estońskiego Kościoła prawosławnego, zostaje uznane za nieważne.
Dziś Patriarchat ekumeniczny interpretuje to ostatnie słowo jako bezskuteczne.
Tomos nie mogło mieć zastosowania w Estonii, która stanowiła część Związku
Sowieckiego; Tomos jednakże nie może być ogłoszone jako niebyłe, nieważne lub
odwołane - zapewniał Akt patriarchalny z 20 lutego 1996 r.
Po odzyskaniu niepodległości politycznej przez Estonię w 1991 r. Patriarchat
Moskiewski zdecydował się „potwierdzić” autonomię przyznaną Kościołowi
estońskiemu przez patriarchę Tichona w 1920 r. Aktualnie urzędujący arcybiskup
Kornel (Jakobs) z Tallina opracował całkowicie nowe statuty, opieraj ąc się na tych
z 1935 r. i jednocześnie dla swego Kościoła adoptował starą nazwę „ Apostolskiego
Kościoła Prawosławnego Estońskiego” . Tymczasem rząd w Tallinie odmówił
uznania Kościoła pod tą nazwą, wychodząc z założenia, że w rzeczywistości jest to
Kościół z Moskwy, który był przyczyną likwidacji Apostolskiego Kościoła
Prawosławnego Estońskiego w 1940 i w 1945 r . , tak więc nie może on pretendować
do przejęcia po tym właśnie Kościele jego dziedzictwa. Jeśli jednak Kościół
autonomiczny arcybiskupa Kornela zostanie zarejestrowany pod inną nazwą, to
straci on prawo do ubiegania się o dobra, jakie były w posiadaniu Apostolskiego
Kościoła Prawosławnego Estońskiego w okresie między dwoma wojnami. Co
więcej, ryzykuje on nawet utratę Kościołów i dóbr, którymi aktualnie dysponuje,
na rzecz grupy prawosławnych dysydentów w Estonii, którzy od niedawna związali
się z estońskim Kościołem Prawosławnym na wygnaniu w Sztokholmie i który
przez rząd estoński został już zarejestrowany pod nazwą przedstawioną mu 11
maja 1993 r. Ta grupa dysydencka szuka zarazem uznania ze strony Patriarchatu
ekumenicznego, przy czym miała ona jednoczesne poparcie w październiku 1994 r.
ze strony premiera estońskiego i w lutym 1995 r. udzielone jej przez prezydenta
Lennarta Meri.
Zainteresowanie, jakie Konstantynonol wyraził dla starań tej grupy, natych
miast rodziło napięcie w stosunkach z Patriarchatem Moskwy. W nadziei, że
znajdzie się jakieś porozumienie, obie strony rozpoczęły rozmowy, które w czasie
ostatniego spotkania w F anar z dnia 3 stycznia 1996 r. nie były jeszcze zakończone.
Nazajutrz po tym spotkaniu, 4 stycznia, patriaracha ekumeniczny w komunikacie
adresowanym do wspólnot prawosławnych w Estonii deklarował, że zgadza się
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reaktywować statut autonomii Kościoła w Estonii pod jurysdykcją Konstan
tynopola taki, jaki miał zastosowanie w latach 1923-1940, lecz tymczasowo i na
mocy zasad ekonomicznych prawosławne parafie w Estonii zostaną podzielone na
dwiejurysdykcje kościelne, jedną związaną z Konstantynopolem, drugą z Moskwą.
Patriarchat ekumeniczny dodawał, że w każdym razie chciałby rozwiązać ten
problem przy całkowitym zrozumieniu i pełnej zgodzie ze strony Kościoła Rosji ze
względu na dobro jedności panprawosławnej. Ten komunikat ogłoszony przez Fanar
już 17 stycznia został ostro skrytykowany przez metropolitę Kiryła ze Smoleńska,
który zaznaczył, że normy kanoniczne prawosławia nie zezwalają prymasowi
jednego Kościoła lokalnego skierowywać orędzia do wiernych innego Kościoła
lokalnego i że Patriarchat Moskwy nalegał na to, aby autonomiczny Kościół
Estonii wpierw był uznany przez państwo estońskie i zarejestrowany jako prawny
sukcesor Apostolskiego Kościoła Prawosławnego Estońskiego z lat przedwojen
nych. Jeśli to nie nastąpi, to w rezultacie każda parafia będzie mogła sama z siebie
swobodnie określać swą przynależność prawną. Dzień wcześniej, 16 stycznia,
arcybiskup Kornel z Tallina zasuspendował a divinis ośmiu księży i jednego
diakona ze swej diecezji za to, że z własnej inicjatywy chcieli przejść pod władzę
patriarchy ekumenicznego. Według korespondenta „Prasowego serwisu pra
wosławnego” (Paryż) w Estonii w chwili obecnej znajdują się 84 parafie pra
wosławne i jeden żeński klasztor w Piuchiszy. Wśród tych parafii 54 ma wiernych
w większości posługujących się językiem estońskim, istnieje też kilka mieszanych
językowo. Te wszystkie rzeczywiście postanowiły podporządkować się jurysdykcji
Konstantynopola, lecz one razem liczą tylko około 7 000 wiernych. Pozostałe 30
całkowicie rosyjskojęzycznych, jak i monaster w Piuchiszy, w którym przebywa
wspólnota 140 mniszek, zachowuje wierność wobec Moskwy. W strefie przy
granicznej, przykładowo w obwodzie Narwy, cały zespół wspólnot pragnie
pozostać w Patriarchacie Moskiewskim. W całości reprezentuje on 50 do 100 tys.
wiernych, całość ludności rosyjskojęzycznej w Estonii liczona jest na pół miliona
osób. Korespondent owego PSP podaje ścisłe dane, że w kraju tym pracuje 42
księży i diakonów. Dziesięciu księży pochodzenia estońskiego, podobnie jak dwu
innych pochodzenia rosyskiego, jest skłonnych powrócić do Patriarchatu ekume
nicznego, podczas gdy pozostałych 30 księży opowiada się za utrzymaniem
jurysdykcji Moskwy. Przykład Tartu, drugiego co do wielkości miasta kraju,
pokazuje złożoność sytuacji: parafia św. Jerzego, w której obrzędy liturgiczne
sprawowane są po estońsku, pragnie zostać wierna Patrarchatowi Moskiews
kiemu, podczas gdy ksiądz z rosyjskojęzycznej parafii Zaśnięcia Matki Bożej,
wbrew stanowisku większości parafian, wybrał podległość prawną wobec Kon
stantynopola.
W liście z 24 lutego 1996 r. , pisanym nazajutrz po zerwaniu wspólnoty do
patriarchy Aleksego II , patriarcha Bartłomiej I ubolewał nad brakiem zro
zumienia ze strony Kościoła rosyjskiego i oskarżał go o wykorzystywanie negocjacji
jako pretekstu dla niekończącego się napięcia, przez co czyni się poważną szkodę
świętej sprawie prawosławia w Estonii. W oczach patriarchy obecnie urzędujący
w Talliinie arcybiskup Kornel reprezentuje kontynuację bezwzględnego po
gwałcenia porządku kanonicznego, dokonanego przez armię Stalina w 1944 r.
Wyjście arcybiskupa Aleksandra i jego kleru w 1944 r. - przypomina on
- dokonało się w czasie, gdy już prześladowania Kościoła rosyjskiego były
zakończone, a więc jest rzeczą oczywistą, że Kościół rosyjski był wmieszany
w sprawę wygnania prawosławnych Estonii po to, by wykorzystując tę sytuację
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przejąć terytorium estońskie Kościoła prawosławnego. Diecezja obecnego arcybis
kupa nie jest więc kanoniczna i jego owieczki nie powinny byś traktowane jako
kontynuacja Apostolskiego Kościoła Prawosławnego Estońskiego sprzed 1940 r.,
jeśli się weźmie pod uwagę imigrację rosyjską do Estonii, jaka nastąpiła od tego
czasu. Jak Kościół może być nazywany „estońskim”, skoro jest złożony z imig
rantów rosyjskich? - pyta patriarcha. Prawosławni estońscy, stanowiący inną
narodowość, mąją prawo, zgodnie z kanonem 34 Świętych Apostołów, ustanowić
własny Kościół, z biskupami wybranymi spośród siebie i prymasem pochodzącym z ich
ludu, szczególnie odkąd stanowią naród suwerenny i niepodległy. Kościół rosyjski nie
ma racji oskarżając Patriarchat ekumeniczny o ingerowanie w wewnętrzne sprawy
Patriarchatu Moskwy - wskazuje list. Raczej właśnie ten ostatni jest tym, który
wyrwał Patriarchatowi ekumenicznemu Kościoły prawosławne w takich krajach, jak
Estonia, Węgry i innych, zawsze przy pomocy siły armii sowieckiej. I nawet - dorzuca
patriarcha - jeżeli chodzi tu o terytorium, które nie jest pod duchową jurysdykcją
patriarchy ekumenicznego, to jednak według ścisłej interpretacji kanonów tenże jest
zobowiązany do interweniowania, według bowiem kanonów 9 i 17 Soboru Chalcedońskiego zawierzona została Kościołowi Konstantynopola szczególnie uciążliwa
odpowiedzialność osądzania spraw innych Kościołów lokalnych, jeśli jest on o to
proszony. Patriarcha ekumeniczny więc czyni to, by bronić małej trzódki, a nie
w interesie osobistym. I dalej Bartłomiej I zapewnia patriarchę Moskwy, iż broni on
w Estonii również prawa prawosławnych pochodzenia rosyjskiego, bowiem stolica
ekumeniczna nie może nigdy zapomnieć o tym, że wielki naród rosyjski od niej otrzymał
Światło Chrystusa i chrzest, który zbawia. Matka nie przestaje kochać swych dzieci,
nawet jeśli one jej nie uznają. Dotykając tego tematu patriarcha ekumeniczny
mimochodem wyraził żal, że patriarcha Moskwy systematycznie odrzuca wszystko
to, co świadczy o historycznym, fundamentalnym znaczeniu Kościoła w Konstantynpolu dla narodzin i rozwoju Kościoła Rosji i że zwraca się do niego jedynie jako do
starszej siostry. W rezultacie patriarcha usprawiedliwia jeszcze raz przywrócenie
Tomos z 1923 r. ze względu na klimat niepewności i wzajemnych podejrzeń
z ostatniego czasu i ze względu na długą nieobecność niezbędnej protekcji kościelnej
dla estońskich prawosławnych, która winna nie dopuszczać do wzrostu zagrożeń,
jakie mogą dosięgnąć także inne Kościoły chrześcijańskie.
W dziesięciostronicowym memorandum, datowanym 1 marca 1996 r. święty
synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przedkładał jakby przywołanie
przesłanek historycznych i kanonicznych, kształtujących sytuację eklezjalną
w Estonii. Starał się zarazem zbić to, co nazywał interpretacjami arbitrarnymi
i tendencyjnymi Konstantynopola, odnoszącymi się do dawnych kanonów
kościelnych oraz jego informację błędną i sprzeczną na temat anulowania Tomos
z 1923 r. przez patriarchę Dimitriosa I, dokonaną w 1978 r.
W marcu rząd estoński ze swej strony powiadomił, że żadna wspólnota
prawosławnych wiernych Moskwie nie została zobowiązana do zwrotu kościołów
i nikt nie został wydalony z kraju. Estoński minister spraw wewnętrznych jednakże
stwierdził, że prawodawstwo estońskie przewiduje zwrot dawnym właścicielom
sprzed 1945 r. wszelkich własności skonfiskowanych w okresie sowieckim. Tak
więc dziedziczna spuścizna Apostolskiego Kościoła Prawosławnego Estońskiego,
przed wojną szacowana na 5% całości ziem kraju, a także liczne nieruchomości
w centrum Tallina, powinny zostać zwrócone Kościołowi.
W wywiadzie opublikowanym przez dziennik grecki „To Vima” metropolita
Meliton z Filadelfii, będący sekretarzem świętego synodu Patriarchatu Ekumeni
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cznego, wyraził żal, że Patriarchat Moskiewski nadał tak drastyczny wyraz całej
sprawie i wyjaśnił, że zawieszenie wspólnoty między dwoma Kościołami jest
następstwem jednostronnej decyzji Moskwy. Kościół Konstantynopola - powie
dział - kontynuuje wymienianie imienia patriarchy Moskwy w dyptykach.
Wielu prawos ławnych na zachodzie publicznie wyrażało niepokój po ogłoszeniu
zerwania stosunków między dwoma patriarchatami i odnosiło do patriarchów
Bartłomieja I i Aleksego II swe obawy co do jedności Kościoła prawosławnego
w świecie i jego przyszłości na Zachodzie. Szczególną wymowę miały dwa listy
otwarte opublikowane w tej sprawie. Jeden, wysłany przez grupę księży i świeckich
prawosławnych Holandii podpisany też przez arcybiskupa Simona z Brukseli
(Patriarchat Moskiewski) i arcybiskupa Sergiusza z Paryża (Patriarchat Ekumenicz
ny) oraz sygnowany przez wszystkich księży obu diecezji holenderskich, jak i wielu
księży i świeckich z Belgii i z Francji. List nazywa to, co się stało prawdziwą tragedią.
Wierzący różnej narodowości - wyjaśniali sygnatariusze - żyjemy we wspólnocie jedni
z drugimi, nie tylko dlatego, że tak jest nakazane przez kanony Kościoła, lecz dlatego,
że odczuwamy realność Ciała Chrystusa, które nas jednoczy ( .. .) ponieważ każdego
dnia jesteśmy we wspólnocie, modlimy się jedni za drugich, wspólnie pracujemy nad
przekładem świętych tekstów, dzielimy radości i ciężary jedni drugich, wspólnie
świadczymy Chrystusowi i wierze prawosławnej. Cóż winniśmy czynić teraz? Błagamy
i prosimy was: przywróćcie triumf miłości.
Drugi list otwarty przeznaczony dla obu patriarchów, ogromnie bliski w treści
poprzedniemu, był rozpowszechniony we Francji celem zebrania podpisów
w parafiach o różnej jurysdykcji prawosławnej występującej w tym kraju. Myślimy
o naszej eklezjologii wspólnoty wychodząc od zbliżenia eucharystycznego, myślimy
także o nierozdzielnym charakterze koncyliarności i prymatu. Kościoły autokefalicz
ne nie są niezależne lecz współzależne w stałej koncyliarności, której prymat ma za cel
służyć i powoływać - mówi właśnie ten tekst, przed swą konklugą, którą są takie
słowa: to w rezultacie w ponownie odnalezionej wspólnocie, w której trudności, jakie
was dzielą, będą mogły być przekroczone, winniśmy dać świadectwo, że Kościół
prawosławny jest zdolny przekroczyć swe rozterki w duchu miłości, która prawdziwie
wszystko usprawiedliwia i wszystko znosi ( 1 Kor. 13, 7).
W programowym artykule przeglądu prawosławnego „Word” w kwietniu 1996
r. metropolita Filip, który jest zwierzchnikiem arcybiskupstwa Patriarchatu
Antiochii w Ameryce Północnej, wyraził pogląd, że w przypadku konfliktu między
lokalnymi Kościołami ortodoksyjnymi aktualny system arbitrażu nie funkcjonuje,
tym bardziej jeśli sam patriarcha ekumeniczny jest stroną uczestniczącą w takim
konflikcie. Skoro dane jest nam żyć w społeczeństwie wyśmienicie zorganizowanym,
czy nie byłoby wskazane - uformować komisję panor todoksyjną, w której zasiadaliby
przedstawiciele wszystkich Kościołów autokefalicznych i która by rozsądzała
konflikty międzyprawoslawne?
Wreszcie, według opinii prawosławnego teologa paryskiego Oliviera Clementa
(Patriarchat Ekumeniczny), przeciwstawiają się tutaj otwarcie dwie eklezjologie:
Konstantynopol kładzie nacisk na prymat wyposażony w konkretne prerogatywy,
a Moskwa obstaje przy równości Kościołów autokefalicznych. Lecz Konstantynopol,
którego patriarcha jest młody i władczy, niewątpliwie z pewną szkodą chciał
uregulować suwerennie całą sprawę bez refleksji koncyliarnej, którą sprawa ta
wvwolala i w jej świetle miała być rozpatrzona. Moskwa natomiast bez wątpienia
czyni szkodę zrywając odruchowo wspólnotę, gdyż tylko w zachowanej wspólnocie
sprzeczności mogą zostać uregulowane.
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Z chwilą zamknięcia tego przeglądu wydarzeń w „Irenikonie” dowiedzieliśmy
się, że rozmowy pomiędzy dwoma patriarchatami zostały podjęte 22 kwietnia
w Zurychu. Reperezentanci obu Kościołów zdają się być zorientowani ku
rozwiązaniu „realistycznemu”, które pozwoli na koegzystencję autonomicznego
Kościoła estońskiego pod jurysdykcją Patriarchatu Ekumenicznego z odrębnie
istniejącą wspólnotą rosyjskojęzyczną zależną od Patriarchatu Moskiewskiego.
Szkoda jednakże, że takie rozwiązanie zostało osiągnięte dopiero post factum
- czyni w tej kwestii uwagę Prasowy Serwis Prawosławny z Paryża. Kościół
prawosławny w ten sposób musiał przejść przez kryzys i teraz potrzeba czasu, by
zasklepiły się po nim rany.
Przytoczone tu obszerne dossier sprawy jurysdykcji parafii prawosławnych
w Estonii wskazuje, że miała ona aspekty nie tylko polityczne, lecz również
dotyczące wewnętrznej struktury Kościoła prawosławnego we współczesnym
świecie. Wskazała na brak prymatu wyposażonego w prerogatywy władcze
w Kościele i na niewspółmierność czynnika narodowego, zdolnego dzielić
wspólnotę wiernych, wobec roli Eucharystii i ofiary Chrystusa Pana, która winna
łączyć wszystkich wyznawców w jeden Kościół.
Z punktu widzenia eklazjalnego konflikt pomiędzy dwoma patriarchatami,
najważniejszymi w życiu współczesnego Kościoła prawosławnego, nie mógł być
podtrzymywany. Tak więc rozmowy podjęte w Zurychu szybko doprowadziły do
porozumienia uznającego koegzystencję dwóch jurysdykcji kościelnych na ob
szarze estońskiego prawosławia.
Wkażdym raziejużwdniachod21 do 23 sierpnia 1996 r. w Tallinie przebywała
komisja mieszana, sformowana przez reprezentantów patriarchatów Konstan
tynopola i Moskwy. Jej zadaniem miało być określenie przynależności prawnej
różnych parafii prawosławnych w Estonii. Na zakończenie prac komisji 23 sierpnia
wydział zagraniczny Patriarchatu Moskiewskiego wydał komunikat, w którym
stwierdzano, że spotkanie upłynęło w duchu braterskiej miłości. W komunikacie nie
podano jednakże danych liczbowych, precyzujących to, ile parafii związało się
z tym lub tamtym patriarchatem. Mowa była tylko o tym, że została ustalona Usta
parafii przyjmujących określoną jurysdykcję i że stanowisko dwóch wspólnot
nadal jest jeszcze nieklarowne. Tak, że ostateczne ustalenia zostaną podjęte na
kolejnym spotkaniu mieszanej komisji. Rezultaty prac komisji mogą być przed
stawione rządowi estońskiemu dopiero wówczas, gdy już w jej łonie zostanie
w pełni uzgodnione stanowisko obu uczestniczących stron.
A teraz nieco o tym, co się dzieje na Ukrainie. 2 kwietnia 1996 r. papież Jan
Paweł II udzielił swego błogosławieństwa wybranemu przez synod ukraińskich
biskupów greko-katolickich egzarchatu arcybiskupiego Kijowa-Wyszgorodu ich
pierwszemu egzarsze biskupowi Lubomirowi Husarowi. Lubomir Husar urodził
się w 1933 r. we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w ukraińskiej eparchii
greko-katolickiej w Stamford w Stanach Zjednoczonych. W 1973 r. wstąpihdo
zakonu w Marino pod Rzymem i w ciągu roku został jego superiorem. Później był
archimandrytą klasztorów na terenie Europy i Ameryki, a w 1985 został w Rzymie
wikariuszem generalnym kardynała Lubacziwskiego. Na Ukrainę wrócił w 1994 r.,
by organizować klasztor w eparchii Czarnobyl.
Nowy egzarchat został utworzony na terytoriach ukraińskich wyłączonych
spod jurysdykcji ordynariusza, ze względu na to, że znajdują się one poza obszarem
arcybiskupstwa większego Lwowa. Egzarchat ten obejmuje 533 700 km2 (niewiele
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mniej niż analogiczny we Francji) i przynależą do niego następujące regiony:
Wołyń, Chmielnik, Żytomierz, Winnica, Odessa, Kijów, Czerkasy, Kirowograd,
Mikołajów, Chersoń, Czernihów, Sumy, Połtawa, Dniepropetrowsk, Zaporoże,
Charków, Donieck, Ługańsk i Republika Autonomiczna Krymu. Do egzarchatu
przynależy około 300 tys. wiernych greko-katolickich, gromadzących się w 75
wspólnotach, z których 55 jest zarejestrowanych, a pozostałe bądź nie mają jeszcze
zgłoszonego miejsca kultu, bądź napotykają inne trudności dla dopełnienia aktu
rejestracji. W nowym egzarchacie pracuje 48 księży, w tym dwóch zakonników, jest
też 12 sióstr zakonnych. Uroczystość wprowadzenia egzarchy Kijowa i Wyszgorodu odbyła się 3 czerwca 1996 r. Warto zauważyć, że oficjalnym uczestnikiem
tej uroczystości, zajmującym honorowe miejsce, był Filaret Denisenko, były
metropolita prawosławny Kijowa, odwołany i zredukowany do statusu mnicha.
Występuje on jako zwierzchnik „Prawosławnego Kościoła Ukrainy” -P atriarchat
Kijowa, który to jednak nie jest uznawany przez żaden kanoniczny Kościół
prawosławny. Oficjalna obecność Filareta na intronizacji egzarchy greko-katolickiego biskupa Husara przez obserwatorów tego wydarzenia uznana została jako
wyraz zawarcia pewnego sojuszu z motywów narodowych pomiędzy egzarchą
i metropolitą Kijowa. Uważa się, że Ukraińcy, którzy są bądź greko-katolikami,
bądź prawosławnymi, winni się trzymać razem, gdyż łączy ich wspólna tradycja
bizantyńska.
Nie można nie dostrzec tego, że zwierzchnicy dwóch innych denominacji
prawosławnych: Autonomicznego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Mos
kiewskiego - jedynego prawosławnego Kościoła kanonicznego na Ukrainie
i Kościoła autokefalicznego zignorowali zaproszenie na uroczystość intronizacji
egzarchy Husara, tłumacząc to rzekomo tym, że zaproszenia otrzymali w ostatniej
chwili. Żwraca się uwagę na to, że Filaret Denisenko, niedawno wizytujący swe
parafie w regionie Lwowa, był także gorąco przyjmowany przez tamtejszych
greko-katolików. Natomiast obecne pojawienie się hierarchii greko-katolickiej we
wschodniej Ukrainie, gdzie dotychczas dominował Autonomiczny Kościół Pra
wosławny, przez niektórych poczytywane jest jako przejaw dążności do inic
jowania dalszych podziałów religijnych w tej części Ukrainy, która dotąd dość
wierna była prawosławiu z jurysdykcją moskiewską. Inni z kolei uważają, że gesty
przyjacielskie Filareta, zwrócone ku greko-katolikom, dyktowane są tym, że
pragnie on wyjąć z izolacji, jaka zagraża mu w świecie prawosławnym (zob.
„Irenikon” 1996 nr 1, s. 143-144 i nr 3, s. 428).
Z kolei z Białorusi mamy informację, iż w dniach od 1 do 3 października 1996 r.
w Mińsku odbyła się konferencja ekumeniczna na temat: „Wezwani do tej samej
nadziei w więzach pokoju” (Ef 4,3-4). Przybyli na nią reprezentanci 21 Kościołów
i wspólnot chrześcijańskich ze Wspólnoty Niepodległych Państw i krajów
bałtyckich. Konferencja została wspólnie zorganizowana przez Patriarchat Mos
kiewski, Unię Chrześcijan Baptystów w Rosji i Kościół katolicki. Reprezentowane
były prawosławne Kościoły Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Estonii,
Prawosławny Kościół Gruziński, Apostolski Kościół Armenii, starowiercy z Łot
wy i Litwy, luteranie, baptyści i adwentyści z Rosji i krajów bałtyckich, katolicy
rytu łacińskiego i greko-katolicy z Ukrainy i Białorusi. Papieską Radę ds. Jedności
Chrześcijan reprezentował jej sekretarz biskup Piotr Duprey i ojciec Józef Maj
z sekcji wschodniej. U kresu konferencji zadecydowano o powołaniu międzywyz
naniowego komitetu konsultatywnego, który winien wspierać współpracę i poro
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zumienie między wspólnotami chrześcijańskimi dawnego Związku Sowieckiego.
Konferenencja została otwarta przemówieniem metropolity Filareta z Mińska,
egzarchy Patriarchatu Moskiewskiego dla Białorusi. Później zostały odczytane
orędzia przynoszące pozdrowienia i zachęty do pracy, przesłane przez papieża Jana
Pawła II, patriarchę Aleksego II z Moskwy, ks. Konrada Raisera, sekretarza
generalnego Światowej Rady Kościołów, Jeana Fischera, sekretarza generalnego
Konferencji Kościołów Europejskich, Joana Cambella, sekretarza generalnego
Rady Krajowej Kościołów Stanów Zjednoczonych oraz listy przesłane przez
przedstawicieli władz państwowych Białorusi.
W swoim liście papież Jan Paweł II zapewniał, że Kościół katolicki jest obecny
z wielu przyczyn historycznych w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i że on
również cierpiał ciężkie doświadczenia w ciągu ostatnich dziesięcioleci, co więcej, że
nie dana mu była nigdy możliwość wysłuchania nauczania Drugiego Soboru
Watykańskiego; uczestniczy on aktywnie, u boku Kościołów prawosławnych i we
współpracy z innymi wspólnotami kościelnymi wyrosłymi z Reformacji, w życiu
społeczeństwa tychże właśnie krajów; dzieli troski swych braci i sióstr
chrześcijańskich w poszukiwaniu jedności, o którą modlił się Nasz Pan.
Trzej współprzewodniczący konferencji: metropolita Kirył ze Smoleńska,
kierownik wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskup
Taduesz Kondrusiewicz, administrator apostolski katolików z Rosji zachodniej
i pastor Piotr Konowalczyk, prezydent Unii Chrześcijan Baptystów w Rosji, na
przemian prezentowali swą wizję dialogu międzywyzniowego we współczesnej
Rosji. Metropolita Kirył kładł nacisk na to, co łączy chrześcijan w zakresie
problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Niestabilność społeczna,
wzrost przestępczości kryminalnej, kryzys rodziny, konflikty narodowościowe są
tymi problemami, dla których wspólnie trzeba poszukiwać rozwiązań. Dwa
pozostałe referaty kładły nacisk na sprawę mniejszości i utratę świadomości
moralnej w społeczeństwie postkomunistycznym.
Podczas wielu tzw. „okrągłych stołów” dokonano pogłębionej refleksji nad
problemami, które stają przed chrześcijanami dawnego Związku Sowieckiego
wskutek nieufności i nieznajomości wzajemnej. Wśród kwestii najbardziej an
gażujących uwagę były sprawy praw mniejszości wyznaniowych i narodo
wościowych oraz stosunków Kościół - państwo. Inna grupa dyskutantów
rozważała problem solidarności organizacji religijnych wobec pojawiających się
aktualnie przemian społeczno-ekonomicznych, szansę współpracy Kościołów
w dziele ewangelizacji oraz kwestie związane ze stosunkiem pomiędzy chrystianizmem a islamem w wielu krajach WNP. Wreszcie trzeci „okrągły stół” podjął temat
działalności Kościołów na rzecz pojednania, jakim ma zająć się Europejskie
Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu (Austria) przewidziane na 1997 r.
Wiele z tych problemów znalazło odzwierciedlenie w dokumencie końcowym.
W tym, co się tyczy mniejszości narodowych i religijnych, dokument ten zalecał,
aby przy każdej okazji dążyć do wyrażania wzajemnego szacunku między większością
a mniejszością, a także obopólnego zrozumienia i współpracy między nimi. Stosunki
pomiędzy wspólnotami religijnymi a Państwem powinny być oparte na wzajemnej
nieingerencji w sprawy wewnętrzne, na prawie i na bezwzględnym poszanowaniu
wyborów duchowych osoby ludzkiej. Na wniosek metropolity Kiryła do dokumentu
wprowadzono bliskie jego myśli pewne sformułowania precyzujące niektóre
relacje, pisząc: opowiadając się zdecydowanie za zasadą równości wspólnot religij
nych przed prawem i potępiając wszelkie jej naruszenia czy też tendencje do
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naruszania tej zasady, jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie nadaje ona
jednolitego ciężaru wspólnotom religijnym, z których każda uczestniczy w życiu
publicznym stosownie do form, które są jej właściwe.
Dokument stwierdza też występującą między chrześcijanami zróżnicowaną
zdolność do pojmowania celów misji, otwartej na przesłanki zbawcze (również
zróżnicowane). Często jednak prowadzi to do przypadków niedopuszczalnych, kiedy
chrześcijanie z jednego Kościoła są nawracani na inny metodami i środkami,
sprzecznymi z duchem miłości chrześcijańskiej i gwałcącymi wolność osoby ludzkiej.
Miłość Boga jako siła napędowa misji zostaje w ten sposób zastąpiona przez egoizm
osób lub grup ludzi, który w konsekwencji zawsze prowadzi do pogłębienia podziałów.
Uczestnicy dyskusji natomiast podkreślali konieczność dawania wspólnego świade
ctwa Dobrej Nowinie, które stawi czoło rozprzestrzenianiu się stereotypów propago
wanych przez współczesną świecką pseudokulturę, niszczącą chrześcijańskie fun
damenty etyczne społeczeństwa. Jednocześnie dodawano, że należy rozwijać
wewnętrzną misję w Kościołach i prowadzić dialog międzywyznaniowy dla
pogłębienia wzajemnej znajomości i odrzucenia historycznych przesądów.
W perspektywie Europejskiego Spotkania Ekumenicznego w Grazu w 1997 r.
uczestnicy konferencji wyrazili pogląd, że porozumienie między chrześcijanami nie
jest możliwe, dopóki u źródeł świadomości i w sercu każdego człowieka nie dokonają
się przemiany, które pozwolą przyjmować innego jako swego brata, mimo ist
niejących różnic. I dlatego zwrócono się do wszystkich Kościołów i wspólnot
religijnych z prośbą, aby pomagały swoim członkom przeżyć taką przemianę (zob.
„Irenikon” 1996 nr 3, s. 380-383). Warto wspomnieć, że konferencja w Mińsku
była już drugą. Pierwsza o podobnym charakterze i zorganizowana z inicjatywy
tych samych przywódców kościelnych, odbyła się w dniach od 21 do 23 VI 1994 r.
(o czym pisaliśmy: SiDE 1994, nr 2, s. 131-132).
A w samej Rosji również odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana
przez Instytut Teologii Prawosławnej Św. Tichona w Moskwie. Miejscem jej obrad
był Uniwersytet Moskiewski, a toczyła się ona pomiędzy 1 a 3 lutego 1996 r.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele 9 państw: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji,
Polski, Niemiec, Norwegii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Refleksją swą
obejmowała sześć wielkich dziedzin: myśl teologiczną, historię Kościoła, dzieje
Kościoła rosyjskiego w XX wieku, sztukę sakralną, filologię i pedagogikę. Podczas
sesji plenarnych i prac sekcji tematycznych przedstawiono 75 komunikatów. Była to
już siódma konferencja tego typu zorganizowana przez Instytut Św. Tichona.
Wśród poruszanych tematów największe zainteresowanie wzbudziła
współczesna historia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Dwadzieścia komuni
katów naświetlało te dzieje, korzystając z rosyjskich archiwów centralnych
i lokalnych, szczególnie byłego KGB, którego zbiory niedawno udostępnione
badaczom odkrywały różne aspekty represyjnej polityki reżimu sowieckiego
wobec Kościoła i kleru prawosławnego. Wielu referentów na podstawie owych
niepublikowanych materiałów nakreślało drogę niezliczonych wyznawców wiary
i męczenników rosyjskich XX wieku. Wyróżniana była również prezentacja myśli
teologicznej i religijnej rosyjskiej emigracji, szczególnie historia Instytutu Św.
Sergiusza w Paryżu oraz dzieło teologiczne Włodzimierza Łosskiego. Z kolei napór
aktualności skłonił kilku z referentów do podjęcia niektórych aspektów historii
Kościoła na Ukrainie, szczególnie uniatyzmu i ruchów działających na rzecz
autokefalii w łonie Kościoła ukraińskiego.
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Sekcja teologiczna w szczególny sposób zajęła się dziejami dialogu między
Kościołem prawosławnym a Kościołami przedchalcedońskimi. Poświęcono
również uwagę stosunkom pomiędzy teologią a filozofią w świetle doświadczenia
patrystycznego oraz relacjom między prawosławiem a współczesną kulturą
zachodnią, a także aktualnej działalności duszpasterskiej (zob. „Irenikon” 1996, nr
1, s. 135—136).
Wśród rzadkich przykładów udanej współpracy między katolikami i pra
wosławnymi w Rosji należy wymienić Chrześcijański Kanał Kościelny. Od półtora
roku audycje tej radiostacji w zakresie aktualności religijnych i katechezy zyskują
w regionie moskiewskim wzrastającą popularność, nie będąc zarazem przed
miotem ciskania gromów przez bardziej konserwatywne środowiska prawosławne.
Kanał powstał przy Centrum Św. Pawła dla Prasy i Informacji Chrześcijańskiej
Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie znajdowało się
studio, skąd można emitować programy. Dyrektorem Centrum i Kanału jest
protojerej Jan Swiridow.
Genetycznie Kanał jest rezultatem współpracy trzech różnych instytucji:
radiostacji programów katolickich „Błagowest” (Dobra Nowina), kierowanej
przez Irinę Iłowajskają, której emisje niegdyś przygotowywane i nadawane były
z Paryża lub Brukseli; radiostacji programów prawosławnych „Sofia” (Mądrość),
kierowanej przez prot. Jana Swiridowa i funkcjonującej od 1993 r. w ramach
Wydziału Katechezy Patriarchatu Moskiewskiego; radiostacji „Prolog” prowa
dzonej przez studentów dziennikarstwa kościelnego Uniwersytetu Moskiews
kiego. Tymczasowo także programy innych grup są transmitowane przez Kanał
- takich, jak: Radio „D ar” arcybiskupa katolickiego w Moskwie, program
„Zmartwychwstanie” z BBC, program „Most ku Prawdzie” Instytutu Biblijnego
i Teologicznego Św. Andrzeja i program „Wspólnota Prawosławna” Szkoły
Teologicznej Św. Filareta w Moskwie, kierowanej przez prot. Jerzego Koczetkowa.
Kanał chce być jednocześnie niezależny i międzywyznaniowy. Obok katolików
i prawosławnych z radiostacją współpracują także reprezentanci innych konfesji
lub tylko z nimi „sympatyzujący” . Mimo krytyki ze strony pewnych środowisk
prawosławnych, inicjatywa ta otrzymała błogosławieństwo patriarchy Moskwy
Aleksego II. Odpowiedzialni za program stawiają sobie za cel umocnienie
rozsądnego dialogu między chrześcijanami i przekroczenie utrzymujących się
nadal wzajemnych uprzedzeń. Istnieją trzy przyczyny uzasadniające popularność
Kanału: 1) podczas emisji publiczność ma możność nawiązać bezpośredni kontakt
z pierwszoplanowymi osobistościami życia kraju; 2) przestrzegane jest prawdziwe
naświetlenie i aktualność podejmowanych tematów; 3) uwidoczniona jest postawa
otwarta i wyrażany szacunek dla tych, którzy myślą inaczej, w tym i dla
niechrześcijan. Od siódmej rano do północy codziennie Kanał przekazuje pro
gramy poświęcone modlitwie, śpiewom liturgicznym i muzyce religijnej, Pismu św.,
życiu świętych Wschodu i Zachodu, historii i nauczaniu Kościoła, moralności
i problemom życia naświetlonym z punktu widzeniach chrześcjańskiego, kulturze
i filozofii religijnej. Część programów poświęcona jest transmisji materiałów
archiwalnych: kazań, konferencji i wywiadów z księżmi i biskupami z ostatnich
dziesięcioleci.
Wśród stałych współpracowników Kanału wyróżniają się księża prawosławni
Jan Swiridow - specjalista z zakresu rosyjskiej filozofii religijnej, Innocenty
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Pawłów - biblista, Ignacy Krekczin, Hilarion Alfeew - patrolog i dogmatyk,
Aleksander Borisow - biblista, Jerzy Czistiakow - historyk starożytności, Borys
Nicziporow-psycholog, katolicki zakonnik o. Eugeniusz Geinrichs, proboszcz
parafii św. Katarzyny w Sankt-Petersburgu, świeccy: Natalia Trauberg - filolog
i ceniona tłumaczka twórczości C.S. Lewisa i G. K. Chestertona, prof. Wadim
Czarew - kulturolog, prof. Boris Liubimow - teatrolog, Andrzej Ignatiew
- socjolog, Pietr Sacharow - orientalista, Aleksiej Bodrow - fizyk i rektor Instytutu
Biblijnego Św. Andrzeja, katolik Aleksiej Judin - historyk. Wielu spośród nich
wykłada na wyższych instytutach w Moskwie.
Aktualnie emisje Kanału swym zasięgiem obejmują miasto i region Moskwy.
Hojne subwencje, jakie radiostacja otrzymała już od Pomocy Kościołowi w Po
trzebie (Koenigstein, Niemcy) nie wystarczają na to, by emisjami objąć szerszy
obszar (zob. „Irenikon” 1996, nr 3, s. 419-421).
Są też informacje o decyzjach dotyczących wymienionych poprzednio księży,
które opinię rosyjską przekonują o nastawieniach atyekumenicznych. Jeszcze
z końcem 1995 r . Patriarchat Moskwy odwołał prot. Jana Swiridowa ze stanowiska
zastępcy kierownika Wydziału Formacji Religijnej. Ogłaszając tę decyzję 22.1.1996
r . , wyjaśniano, że przyczyną był tu fakt nominacji wspomnianego duchownego na
stanowisko naczelnego redaktora radia „Kanał”, co uniemożliwi mu poświęcanie
niezbędnego czasu na pracę w ramach Wydziału Formacji Religijnej.
Z kolei prot. Jerzego Czistiakowa, członka korespondenta Rosyjskiej Akademii
Nauk Przyrodniczych, pozbawiono stanowiska dziekana Wydziału Studiów
Biblijnych i Patrystycznych Prawosławnego Uniwersytetu Św. Jana Ewangelisty
w Moskwie po to, by - jak wyjaśniano - mógł więcej czasu poświęcić swej służbie
duszpasterskiej oraz badaniom naukowym. Jeszcze 28 XII 1995 r. patriarcha Aleksy
II, przemawiając do duchowieństwa w Moskwie, zarzucał księżom odpowiedzial
nym za Wydział Formacji Religijnej, że w sposób zdradziecki uczestniczą oni
w propagowaniu idei prokatolickich („Irenikon” 1996, nr 1, s. 131-139).
Z początkiem 1996 r. opinia publiczna została poinformowana, że w Rosji
w ciągu ostatnich pięciu lat podwojeniu uległa liczba zarejestrowanych wspólnot
i parafii prawosławnych, judaistycznych, baptystycznych i adwentystów dnia
siódmego. Liczba wspólnot muzułmańskich wzrosła pięciokrotnie, parafii katolic
kich - sześciokrotnie, wspólnot zielonoświątkowych i buddystycznych ośmiokrot
nie. W tym samym czasie liczba społeczności religijnych oficjalnie zarejest
rowanych wzrosła z 30 do 70. Często są to nowe formy religijności lub sekty
powstające w Rosji względnie przychodzące z Europy, Śtanów Zjednoczonych
i Dalekiego Wschodu. Dla rosyjskich obserwatorów życia religijnego z jednej
strony dane te wskazują na to, że prawo o wolności religii, uchwalone w 1990 r., nie
stało się martwą literą, lecz realnie gwarantuje zapowiedzianą wolność i to nie tylko
dla Kościoła prawosławnego, lecz także dla innych Kościołów czy religii. Z drugiej
strony prawo to nie daje żadnej ochrony religiom „zasiedziałym” wobec ruchów
sekciarskich, z których większość jest pochodzenia zagranicznego.
Według tych samych źródeł Rosyjski Kościół Prawosławny liczy 60 min
wiernych, islam 18- do 23 min, starowiercy - 4 min, buddyści - 2 min, wyznanie
mojżeszowe - 1 min, katolicy - 300 000, luteranie - 250 000, baptyści - 100 000,
adwentyści dnia siódmego - 32 000, ewangeliczni chrześcijanie - 100 000. Uważa
się, że liczba osób związanych z nowymi ruchami religijnymi w Rosji od początku
lat 90-ych wzrosła z trzech do pięciu milionów. („Irenikon” 1996,nr l,s. 139-140).

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Genewa, Szwajcaria, 12 - 20 września 1996

Kolejne posiedzenie Komitetu Naczelnego ŚRK odbyło się w Genewie zgodnie
z uchwałą podjętą na posiedzeniu w 1995 r. Obrady zainaugurowało uroczyste
nabożeństwo, które odbyło się w kaplicy Centrum Ekumenicznego przy Route de
Ferney 150. Część roboczą posiedzenia rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego
Komitetu Naczelnego, Arama I, katolikosa Cylicji. Podkreślił on, iż miniony rok był
trudnym rokiem w działalności ŚRK.
W pierwszym dniu obrad przedstawione zostały dwa sprawozdania: sekretarza
generalnego SRK i przewodniczącego Komitetu Naczelnego. Sprawozdanie sek
retarza generalnego, dra Konrada Raisera dotyczyło zagadnień finansowych, które
-ja k sam referat podkreślił-nie są z reguły tematem tego rodzaju sprawozdań. Tym
razem jednak trudności finansowe ŚRK wywarły znaczne piętno na pracy Rady
w minionym roku. W pierwszej części wypowiedzi sekretarz generalny przedstawił
najważniejsze tematy, które były przedmiotem prac czterech Zespołów Programo
wych ŚRK. Z tych informacji wynikało, iż mimo trudności finansowych,
przeżywanych przez ŚRK, praca poszczególnych Zespołów Programowych przebie
gała normalnie i w minionym roku zostały wypełnione główne założenia, przyjęte na
poprzednim posiedzeniu Komitetu Naczelnego, jak też realizowane byty programy
długofalowe. K. Raiser przyznał jednocześnie, że kłopoty finansowe znacznie
utrudniały realizację tych programów i były przyczyną zaistnienia pewnego rodzaju
napięcia wśród pracowników ŚRK.
Przedstawienie skomplikowanego zagadnienia finansów ŚRK sekretarz general
ny rozpoczął od wskazania przyczyn obecnego kryzysu. Zarysowały się one wyraźnie
w połowie 1995 roku i dotyczyły: zmniejszenia wpływów, strat w inwestycjach,
szczególnie wysokiego kursu walutowego i zmniejszenia rezerw finansowych.
Z drugiej strony, budżety ŚRK w ostatnich latach były niewspółmiernie wysokie
w stosunku do możliwości finansowych. W oparciu o te doświadczenia należy
-zdaniem K. Raisera - zredukować budżet na rok 1997 do takiego poziomu, żeby
można go było zrealizować w oparciu o zaplanowane wpływy finansowe. Założenia
budżetu na rok 1997 muszą uwzględnić stabilizację sytuacji finansowej ŚRK do 1999
roku, aby umożliwić realizację nowych zadań wytyczonych przez Zgromadzenie
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Ogólne w Harare. W tym celu ŚRK - zdaniem referenta - musi zachować
fundamentalne ramy ustawowe i strukturalne, utrzymać główne kierunki pro
gramowe, realizować programy priorytetowe i wykorzystać temat: „Wspólne
pojmowanie i wspólna wizja ŚRK” dla wypracowania nowej metody pracy, która
będzie realizowana już po Zgromadzeniu Ogólnym.
W opinii sekretarza generalnego udział wydatków na pensje dla pracowników
ŚRK w budżecie jest zbyt wysoki i obecnie wynosi około 70%. Proces ograniczania
liczby zatrudnionych pracowników trwa od kilku lat - stwierdził referent. Jego efekty
wyrażają się w następujących cyfrach: w 1992 roku było zatrudnionych 270 osób.
Redukcja etatów jest tym bardziej uzasadniona, ponieważ wpływy finansowe
systematycznie spadają. W latach 1991 -1997 nastąpił wielki spadek wpływów, który
wynosi około 50%. Wyraża się on w następujących sumach: 117 milionów franków
szwajcarskich w 1991 roku i oczekiwana suma 60 milionów franków w 1997 roku.
Tak niekorzystna sytuacja finansowa ŚRK wynika między innymi z tego, że spora
liczba tradycyjnych sponsorów przeżywa sama kryzys finansowy. Należy przewidy
wać - dodał K. Raiser - że w przyszłości nie będą oni w stanie utrzymać obecnego
poziomu wsparcia finansowego ŚRK. Zmusza to do przygotowania nieuchronnych
zmian strukturalnych Rady.
Następnie mówca przedstawił główne myśli przygotowanego do dyskusji doku
mentu „Wspólne pojmowanie i wspólna wizja ŚRK”. Dokument, w jego obecnej
formie, koncentruje się na próbie sprecyzowania pojmowania ŚRK przez nią samą.
ŚRK jest wspólnotą Kościołów. Jej istota nie wyraża się w urzeczywistnianiu relacji
Kościołów do ŚRK jako zorganizowanej instytucji, lecz w procesie wzajemnych
kontaktów samych Kościołów członkowskich. K. Raiser podkreślił, iż można
powiedzieć, że SRK posiada strukturę, lecz nie jest ona sama strukturą. Z jego
doświadczeń zdobytych podczas wizyt w licznych Kościołach wynika jednak, że SRK
postrzegana jest raczej w sposób instrumentalny. Przygotowany dokument jest
celowym wyzwaniem. Sformułowane w nim pojmowanie SRK znacznie przekracza
zakres różnorodnych koncepcji ŚRK, przyjmowanych przez Kościoły członkowskie.
Tego rodzaju prowokacja ma być inspiracją do nowych poszukiwań określenia
właściwej roli SRK. Rada powinna w przyszłości pełnić rolę organizatora, koor
dynatora, być zawsze przygotowaną do działania i udzielania pomocy w wykorzys
tywaniu wszystkich możliwości i środków, którymi dysponują Kościoły członkows
kie lub inne organizacje ekumeniczne.
Na zakończenie sekretarz generalny stwierdził, że ŚRK znajduje się na rozdrożu.
Wybór kierunku, w którym będzie zmierzała ŚRK jest zadaniem, do rozwiązania
którego zobligowani są wszyscy.
Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Komitetu Naczel
nego. Aram I rozpoczął swoją prezentację również od krótkiej relacji na temat
finansów. Głównym jednak przedmiotem jego sprawozdania była prezentacja tego,
co zostało wykonane w ramach rekomendacji podjętych na poprzednim posiedzeniu
Komitetu Naczelnego. Z ubiegłorocznych doświadczeń wynika - zdaniem referenta
- że dalsza praca ŚRK nie może być kontynuowana w obecnych strukturach
programowych. Konieczne jest wprowadzenie radykalnych zmian w tej dziedzinie.
Pracownicy ŚRK, ze swej strony - podkreślił przewodniczący - przygotowani są do
uruchomienia procesu nakierowanego na realizację programowych priorytetów
i nowych rozwiązań strukturalnych. Do ważnych zadań, realizowanych w minionym
roku należy zaliczyć: przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego, przygotowanie
dokumentu „Wspólne pojmowanie i wspólna wizja ŚRK”, wizyty w Kościołach
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członkowskich w ramach programu Ekumenicznej Dekady Solidarności Kościołów
z Kobietami, przygotowania do jubileuszu 2000 roku.
Druga część sprawozdania dotyczyła zagadnienia etniczności. W przekonaniu
referenta temat ten będzie wielokrotnie poruszany na forum ekumenicznym
w nadchodzących latach. Prawdopodobnie dojdzie do takich sytuacji, kiedy
Kościoły mimowolnie mogą znaleźć się w centrum konfliktów o charakterze
etnicznym. Katolikos Aram zaapelował o bardziej zdecydowane zaangażowanie się
Kościołów w proces zapobiegania tego rodzaju konfliktom. Kościoły powinny
nauczać i świadczyć, iż społeczeństwa i narody mogą żyć w pokoju i sprawiedliwości,
partycypując w demokratycznych strukturach, które pozwalają realizować zasadę
pojednania w różnorodności na bazie etyki sprawiedliwości i pokoju - dodał mówca.
Sprawozdanie przewodniczącej Komitetu Finansowego, pani B. Rantakari, ze
względu na wcześniej sygnalizowane problemy w tej dziedzinie, zostało wysłuchane
ze szczególnym zainteresowaniem zgromadzonych. Z potoku często padających
cyfr o sześciozerowym zakończeniu można było wywnioskować, że sytuacja
finansowa jest tym razem naprawdę trudna. Nie mamy do czynienia tylko
z przejściowym kryzysem, takim jakiego już wcześniej doświadczyła SRK, lecz jest
to długofalowy splot niekorzystnych tendencji wyrażających się w wysokim kursie
franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut, niezadawalających efektach
podjętych inwestycji i ciągle zmniejszającej się sumie składek członkowskich i ofiar
sponsorów. Podkreślony został fakt, iż 96,8% przychodów ŚRK pochodzi z 10
krajów. B. Rantakari podkreśliła konieczność uregulowania zaległych wpłat
składek członkowskich przez Kościoły. Przedstawiła też proponowaną wysokość
nowych składek, które wzrosły, w niektórych przypadkach, aż dziesięciokrotnie.
Innym działaniem w kierunku stabilizacji finansowej ŚRK, zaproponowanym
przez Komitet Finansowy, jest poszukiwanie jak najbardziej oszczędnych form
realizacji zadań programowych.
Na jednym z posiedzeń plenarnych omówiono i podsumowano czteroletni
(1992-1996) dorobek procesu badawczego na temat eklezjologii i etyki. Zapoznano
się również z raportem komisji, która z ramienia ŚRK badała zagadnienia związane
z konsekwencjami wypływającymi z chorób HIV/AIDS i zaangażowaniem
Kościołów w tej problematyce. Dokument ten został przyjęty przez Komitet
Naczelny i przesłany do Zespołu Programowego II w celu wcielenia w życie
zawartych w nim zaleceń.
Podczas obrad przedstawiony został do dyskusji fragment dokumentu, który
nosił roboczy tytuł: „Na drodze do wspólnego pojmowania i wspólnej wizji
Światowej Rady Kościołów” . Wstęp do tego dokumentu zawiera najistotniejsze
określenia istoty ŚRK, które sformułowane zostały w Toronto w 1950 roku,
w deklaracji „Kościół, Kościoły i Światowa Rada Kościołów” . W oparciu o tę bazę
sformułowano w następnych częściach dokumentu poszczególne proporcje, do
tyczące nowego pojmowania ruchu ekumenicznego. Celem ruchu ma być dążenie do
widzialnej jedności chrześcijan, przy uniknięciu jednakże pokusy do tworzenia
pewnego rodzaju uniwersalnej religii światowej. Charakterystyczną cechą ŚRK jest
to, że posiada ona strukturę, lecz sama nie jest strukturą. Jest ona społecznością
Kościołów i posiada dynamiczny charakter, a nie statyczny i abstrakcyjny. Powinna
ona rozwijać kontakty ze wszystkimi partnerami ruchu ekumenicznego na
płaszczyznach regionalnych, narodowych i lokalnych. Nie wykluczając przy tym
kontaktów z Kościołem Rzymskokatolickim oraz z Kościołami tradycji ewangelikalnej i zielonoświątkowej.
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Część ostatnia dokumentu poświęcona była ekumenicznej wizji. Rozpoczyna ją
dziękczynienie skierowane do Boga. Po czym następuje wyliczenie wizji, które
ukazują najważniejsze zadania, przez jakimi stoi ŚRK. Pierwsza z nich podejmuje
temat żyda dla wszystkich i nawiązuje do biblijnej obietnicy żyda dla wszystkich
ludzi i całego stworzenia. Następnie wizja łącznośd wszystkich w społeczność,
w której ludzie nie są obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych
i domownikami Boga (Ef. 2,19). Apel o sprawiedliwe stosunki między ludźmi
w społeczeństwie i w Kościołach jest tematem kolejnej wizji. Wizje: jedności
w różnorodnośd, urzeczywistnienia idd roku jubileuszowego jako Boskiej obietnicy
odnowy i pojednania oraz obraz pielgrzymującego ludu Bożego - zamykają cykl
wspólnych wizji ŚRK w tym dokumende. Całość zaś kończy modlitwa do
Trójjedynego Boga.
Jedno z posiedzeń plenarnych wypełniły informacje dotyczące przygotowań do
Zgromadzenia Ogólnego w Harare. Przygotowania te są w stadium zaawan
sowanym. Ustalone zostały między innymi: porządek obrad, procedura głosowania,
program dla gośd Zgromadzenia i budżet. Komitet Naczelny zapoznał się z treśdą
porozumienia, podpisanego w sierpniu 1996 roku przez sekretarza generalnego
K. Raisera i prezydenta Zimbabwe, Mugabe, które gwarantuje ŚRK swobodę
w określaniu treśd programu i debat, jak również ich publikacji na terenie kampusu
uniwersyteckiego.
Dwa dni obrad poświęcone były pracy w czterech Zespołach Programowych.
Wyniki obrad w Zespołach zostały następnie przedstawione i zaaprobowane na
posiedzeniach plenarnych. W ten sposób Komitet Naczelny wytyczył główne zadania
programowe dla czterech Zespołów Programowych na rok 1997.
Pod koniec obrad (jeszcze raz) podjęto temat finansów i przyjęto zrewidowany
budżet na rok 1997, plan budżetu na rok 1998, budżet Zgromadzenia Ogólnego
w Harare i inne decyzje finansowe.
Posiedzenie Komitetu Naczelnego zakończyło uroczyste nabożeństwo.
Z Polski w obradach uczestniczyli: ks. Jan Śzarek - biskup Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego i niżej podpisany, jako reprezentant Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego.
Wsiewołod Kortach

KONFERENCJA DO SPRAW MISJI ŚWIATOWEJ
I EWANGELIZACJI
Salvador (Bahia, Brazylia), 24 listopada - 3 grudnia 1996

Przebieg obrad
Była to jedenasta tego rodzaju konferencja. Pierwsza odbyła się w Edynburgu
w 1910 r. Organizatorem spotkania w Brazylii była Światowa Rada Kościołów. 600
uczestników z blisko 80 krajów reprezentowało 120 Kościołów członkowskich Rady.
Główne hasło spotkania brzmiało: „Powołani do jednej nadziei - Ewangelia
w różnych kulturach” . W oparciu o wcześniej opracowany dokument studyjny,
delegaci zastanawiali się nad tym, jak kultury i Ewangelia wzajemnie oddziaływały
na siebie na przestrzeni wieków.
W „Orędziu”, przyjętym na zakończenie obrad, znajduje się wyznanie, że
misjonarze Ewangelii odnosili się niekiedy lekceważąco do środowiska kulturowego,
w którym działali. Dalej wspomina się nie tylko nadal istniejące przejawy rasizmu
w Kościele i społeczeństwie, lecz również przymusowe zniewolenie ludów afrykańskich
oraz niemal całkowite wyniszczenie kultur ludów pierwotnych. Przypomina się także
fakt, że północnoamerykańskie i europejskie towarzystwa misyjne zajmowały wobec
chrześcijan w innych krajach paternalistyczną postawę. Dokument potwierdza, że
pełne partnerstwo w działalności misyjnej opiera się na wzajemności.

Wielu uczestników pochodzenia afrykańskiego było rozczarowanych faktem, że
delegaci podczas pobytu w Salvadorze nawiązali mniej niż oczekiwano kontaktów
z afrobrazylijczykami. Mimo to delegaci odnowili swoje zobowiązanie
chrześcijańskie w sprawie szerzenia Ewangelii w całym świede. Z entuzjazmem
przyjęli wystąpienie zasłużonego pioniera w dziedzinie ekumenii i misji, emerytowa
nego biskupa Lesslie Newbegina, który pierwszego dnia obrad powiedział: Ewan
gelia jest z pewnością najważniejszym fa ktem w świecie i tym samym czymś, czego nie
możemy zatrzym ać tylko dla nas.

Ale zamiast zajmować się eksportem północnych kultur lub uczestniczyć w agresy
wnej działalności ewangelizacyjnej, delegaci złożyli przyrzeczenie, że muszą zmierzać do
poznania zamysłów Ducha Świętego, który ma nam pomóc lepiej dostrzec, gdzie
Ewangelia rzuca wyzwanie, umacnia lub przemienia określoną kulturę.
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Historyczny cel zwoływanych mniej więcej co dziesięć lat konferencji misyjnych
polega na wspieraniu wspólnoty chrześcijańskiej przy zwiastowaniu Ewangelii o Jezusie
Chrystusie słowem i czynem w całym kwiecie po to, aby wszyscy w Niego uwierzyli
i zostali zbawieni.
Od ostatniej konferencji, która odbyła się w San Antonio (Texas, USA) w 1989 r.,
misjolodzy zajmowali się szczególnie tym, jak Ewangelia może dojść najlepiej do głosu
w poszczególnych kulturach. Starali się ustalić, jakie elementy ewangelicznego
świadectwa łączą wszystkich chrześcijan. Podczas intensywnych studiów nad Ewan
gelią i kulturą okazało się, że chrześcijanie półkuli północnej, żyjący w krajach
uprzemysłowionych z gospodarką rynkową, interpretują orędzie Ewangelii inaczej niż
czynią to ich siostry i bracia, którzy żyją w wielkim ubóstwie lub politycznym ucisku.
Również przedstawiciele tzw. ludów pierwotnych wzięli udział w pracy studyjnej na
temat Ewangelii i kultury. Stwierdzili, że w zrozumieniu Ewangelii pomógł im często
system religijny, który posiadali przed przyjściem chrześcijańskich misjonarzy.
Duża część obrad przebiegała w czterech sekcjach, w których rozważano
następujące tematy: autentyczne świadectwo w każdej kulturze; Ewangelia
i tożsamość w społeczeństwie; wspólnoty lokalne w pluralistycznych społe
czeństwach; jedna Ewangelia - różne formy jej wyrażania.
Dwa ostatnie dni obrad uczestnicy konferencji poświęcili komentowaniu sprawo
zdań sekcyjnych. Większość uwag dotyczyła kwestii teologicznych lub biblijnych.
Inne komentarze ujawniły, że nadal istnieją jeszcze pewne podziały rasowe i etniczne
w łonie samej konferencji. Dr Melbalina D. Evans - duchowna ze Zjednoczonego
Kościoła Chrystusowego, wystąpiła ostro przeciw wypowiedzi jednej z sekcji, że
wszystkie kultury /.../ przejawiają demoniczne rysy, zwróciła uwagę, że ludzie biali
posługują się często błędnie pojęciem demoniczny dla opisania nabożeństwa w af
rykańskim stylu. Po dyskusji słowo demoniczny zastąpiono słowem zły.
Poza sprawozdaniami sekcyjnymi podczas konferencji przyjęto także deklarację
końcową - tzw. „Akty zobowiązania” (jej tekst publikujemy poniżej).
W toku konferencji odbywały się regularnie nabożeństwa i prace biblijne,
wysłuchano wielu referatów i dyskusji panelowych, organizowano też spotkania
z reprezentantami różnych kultur.
Wielu mówców podkreślało, że cierpienie ludzkie i moralny upadek są głównymi
wyzwaniami, z którymi czują się skonfrontowani ci, którzy zwiastują Ewangelię.
W Afryce - powiedziała kenijska teologini Musimbi Kanyoro, pracująca w Świato
wej Federacji Luterańskiej - cierpienie ludzkie sprawia, że aktualnie dominuje
nastrój beznadziejności. Poza tym różne przymusy narzucone przez kulturę, jak na
przykład małżeństwa zawierane w wieku dziecięcym lub ryty inicjacyjne, sprawiły, że
wiele kobiet w Afryce nie ma możliwości decydowania o swoim losie.
Prawosławny metropolita Smoleńska Kirył ubolewał z powodu prozelityzmu
uprawianego przez chrześcijańskie grupy misyjne z zagranicy pośród prawosławnych
i chrześcijan innych tradycji w Rosji. Prozelityzm ten jest - jego zdaniem - nowym,
równie trudnym zjawiskiem, jakim było panowanie komunizmu. Po upadku Związku
Radzieckiego rozpoczęła się krucjata przeciw Kościołowi rosyjskiemu /.../ Wtargnęły
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hordy misjonarzy. Kirył opisał ten atak jako inwazję innej kultury, która za cel
postawiła sobie przekształcenie kultury rosyjskiej na modłę zachodnią.
Dyskusje panelowe pomogły delegatom zbadać wyzwania, zjakimi ma do czynienia
misja w różnych kulturach. Podczasjednej z takich dyskusji, którą kierował dr Emilio
Castro, były sekretarz generalny SRK, wypowiadali się przedstawiciele Australii,
Brazylii, Niemiec i Jamajki. Robinson Cavalcanti, anglikański duchowny i profesor
nauk politycznych na Uniwersytecie w Redfe (Brazylia) żalił się, że misja
chrześcijańska w okresie kolonizowania jego kraju usprawiedliwiała masowe morders
twa, niewolnictwo, patriarchat, autorytarne postępowanie i wyzysk. Jednak w now
szych czasach wielkie Kościoły protestanckie udzieliły schronienia tworzącej się klasie
średniej, natomiast Kościoły zielonoświątkowe zaoferowały nowe możliwości migran
tom i robotnikom. Cavalcanti, zwracając uwagę na elementy mistyczne i erotyczne
w kulturze brazylijskiej zapytał, czy ewangeliści są w stanie uznać, że anglosaska asceza
/.../ nie musi być koniecznie identyfikowana z chrześcijańskością; i że łacińska,
afrykańska i indiańska zmysłowość mogłaby może doprowadzić do chrześcijaństwa,
które jest radośniejsze i zdrowsze oraz mniej neurotyczne?
Dr Parthia Hall-Wynn z Amerykańskiego Kościoła Baptystów opowiadała o af
rykańskich niewolnikach: Ewangelia inspirowała ich do ucieczki i podejmowania walki
0 zniesienie niewolnictwa. Mimo to dzisiaj, 130 lat po zniesieniu niewolnictwa w USA,
afrykańscy Amerykanie żyją nadal w niewoli rasizmu, seksizmu, dyskryminacji klasowej,
ubóstwa, zależności od narkotyków, przemocy w rodzinie i na ulicy, przymusu państwa
1 opuszczenia. W nawiązaniu do Ef 4,7-10, gdzie jest mowa o jeńcach, Hall-Wynn
powiedziała: Chrystus powierzył Kościołowi zadanie zerwania łańcuchów.
ŚRK wykorzystała okazję, że tylu misjologów zebrało się w jednym miejscu, do
zorganizowania debaty, której celem było zgromadzenie materiałów do opracowania
nowej deklaracji w sprawie misji i ewangelizacji, którą ma być przedstawiona do
zatwierdzenia podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Harare (Zimbabwe)
w 1998 r. Nowa deklaracja ma być uzupełnieniem dokumentu „Misja i ewangeliza
cja: deklaracja ekumeniczna” przyjętego przez Komitet Naczelny SRK w 1982 r.
John Brown (Kościół Zjednoczony Australii), przewodniczący Grupy Roboczej ds.
Misji i Ewangelizacji ŚRK, oświadczył, że nowa deklaracja uwzględni ważne
przemiany, jakie dokonały się w refleksji na temat misji od 1982 r. Chodzi tu o takie
elementy, jak: koncentracja uwagi na działalności Ducha Świętego, na co zwróciło
uwagę VII Zgromadzenie Ogólne ŚRK (Canberra 1991), nowa świadomość ekume
niczna dotycząca ludów pierwotnych na całym świecie ja k i wyniki procesu
studyjnego „Ewangelia i kultury”, zapoczątkowanego przez SRK podczas przygoto
wania konferencji w Salvadorze.
Bp Lesslie Newbegin przyznał, że misjonarze popełnili w przeszłości poważne
błędy w odniesieniu do kultury. Kościół musi za to przeprosić, jednocześnie nie może
on też zrezygnować ze zwiastowania Ewangelii. Szczególną odpowiedzialnością,
powierzoną Kościołowi, jest świadectwo o rzeczywistości zwycięstwa Jezusa /.../ To
musi być jądrem naszej działalności misyjnej - powiedział bp Newbegin.
Nowa deklaracja weźmie prawdopodobnie pod uwagę polityczne przemiany
w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce Południowej, procesy pokojowe na Bliskim
Wschodzie i w Irlandii Północnej, wybuch licznych konfliktów na tle roszczeń narodów
do tożsamości jak i wzrost myślenia konsumpcyjnego w światowej gospodarce.
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Deklaracja końcowa
Sześć „aktów zobowiązania”
1. Potwierdzamy, że prawda Ewangelii rzuca wyzwanie wszystkim wymiarom życia.
Przeto zobowiązujemy się do dawania świadectwa o Ewangelii jako nadziei
w Jezusie Chrystusie, szczególnie w tych kulturach, w których religia uchodzi za
sprawę prywatną.
Będziemy kontynuować badania nad prawdą Ewangelii i jej znaczeniem dla życia
publicznego.
2. Cieszymy się, że wiele Kościołów angażuje się coraz mocniej na rzecz nowych form
lokalnej i globalnej działalności misyjnej. Jednocześnie boleśnie odczuwamy fakt,
że wiele nowych form wyrażania misji prowadzi do nieetycznych form przymusu
i prozelityzmu, które nie uznają ani integralności Kościołów lokalnych, ani nie są
wrażliwe na kultury lokalne - są więc one znakiem negacji pojednawczej miłości
Boga w Chrystusie.
Przeto zobowiązujemy się do popierania wspólnego świadectwa oraz do rezygnacji
z prozelityzmu, jak i z wszystkich form działalności misyjnej, które burzą jedność
Ciała Chrystusa.
Będziemy kontynuować, wspólnie z innymi, poszukiwanie ram dla stworzenia
odpowiedzialnych stosunków w sferze misji.
3. Potwierdzamy, że Duch, który w Zielone Świątki został na nas wylany, czyni
wszystkie kultury godnymi pośrednikami miłości Bożej, i że żadna kultura nie jest
wyłączną normą dla relacji Boga z ludźmi. Potwierdzamy także, że dialog jest
ważnym środkiem dla rozwoju stosunków, ułatwiania zrozumienia i wzrostu
jedności, do której jest powołane całe stworzenie w Chrystusie.
Przeto zobowiązujemy się do zdecydowanego poszukiwania dialogu z innymi
ludźmi, którzy wywodzą się z różnych kontekstów kulturowych i religijnych,
podporządkowania naszej własnej kultury krytyce Ewangelii i niewzruszonego
trzymania się postanowienia w sprawie kontynuowania dialogu, mimo trwającej
odmienności i różnicy poglądów.
Będziemy kontynuować badania nad znaczeniem wzajemnej relacji między naszym
zaangażowaniem na rzecz świadectwa o Chrystusie a naszym mocnym prag
nieniem prowadzenia dialogu z ludźmi innej wiary i innych kultur.
4. Potwierdzamy, że wszechobejmująca miłość Boga dotyczy wszystkich ludzi;
podobieństwo Boże człowieka stanowi podstawę, na której opiera się jego
wewnętrzna godność. Stwierdzenie to odnosi się także do tych ludzi, którzy są
napiętnowani i dyskryminowani, jak i do tych, którzy żyją na marginesie
społeczeństwa i są pozbawieni możliwości partycypacji i samorealizacji. Wielu
ludzi, którzy należą do grup doznających ucisku, uwewnętrznia negatywny ogląd
samych siebie, lecz Duch Święty jest w stanie wzbudzić w nich obraz Boży
i uzdolnić ich do życia na podobieństwo ludzi, którzy są świadomi swojej godności
i wartości.
Przeto zobowiązujemy się do występowania przeciw strukturom i siłom ucisku
w Kościołach i społeczeństwie, które ignorują lub kwestionują podobieństwo
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Boże człowieka, oraz do zaangażowania na rzecz ich przemiany.
Będziemy kontynuować poszukiwanie dróg prowadzących do zmniejszenia napięć
i podziałów, które powstają wówczas, gdy Kościoły zostają skonfrontowane
z uzasadnionymi potrzebami ludzi żyjących w ucisku.
5. Potwierdzamy suwerenność Boga i panowanie Jezusa Chrystusa nad wszystkimi
aspektami żyda, obejmującymi również żyde gospodarcze, środki masowego
przekazu i środowisko żydowe.
Przeto zobowiązujemy się, mając na uwadze przyszłe Boże królestwo sprawiedliwośd i pokoju, do poszukiwania alternatywnych modeli wspólnotowych,
sprawiedliwszych systemów gospodarczych, uczciwych praktyk handlowych
i sprawiedliwej polityki wobec naturalnego środowiska.
Będziemy kontynuować poszukiwanie takich dróg, które pozwolą Kościołowi
przedwstawić się negatywnym skutkom globalizacji i znaleźć możliwości wyko
rzystania jej dla dobra całej ludzkości i całego stworzenia.
6. Potwierdzamy, że wszyscy chrześdjanie, w ramach różnych swoich powołań, są
wezwani do uczestnictwa w misji Bożej. Ich przygotowanie do pracy w dziedzinie
służby ma decydujące znaczenie.
Przeto zobowiązujemy się, że będziemy udzielać poparda wszystkim uczestnikom
ważnych procesów przygotowawczych do pracy misyjnej, a zwłaszcza młodym
ludziom.
Będziemy kontynuować poszukiwanie nowych dróg zmierzających do rozbudzenia
darów Ducha we wszystkich członkach Ciała Chrystusa, tak aby miały one pełny
udział we wszystkich aspektach życia i misji Kościoła.
Opracowanie i przekład: Karol Karski

PIERWSZY EUROPEJSKI SYNOD KOBIET
Gmunden, Austria, 21-28 lipca 1996
Synod odbył się pod hasłem „Kobiety na rzecz zmian w 21 wieku”. Był to pierwszy
ekumeniczny Synod, gdyż zgromadził ponad tysiąc kobiet z całego świata ze wszystkich
wyznań chrześcijańskich. W czasie Synodu rozpatrywano sprawy dotyczące kobiet
w kontekście polityki, gospodarki, duchowości i rozwoju osobowego; czyli w kontekście
spraw, w których umiejętności kobiet są ignorowane lub pomijane. Wezwano do przemian
w rozumieniu priorytetów, zwłaszcza tych, którymi żyją Kościoły i społeczeństwa.
Stwierdzono, iż Kościoły muszą szczerze stanąć wobec problemu wzrastającej liczby
kobiet, które odchodzą od Kościoła. Niewłaściwe traktowanie kobiet w Kościołach ma
głęboki wpływ na sposoby ich traktowania w społeczeństwach: na ogół jako obywateli
drugiej kategorii. Podczas Synodu nacisk położono na wypracowanie strategii udziału
kobiet w podejmowaniu decyzji w Kościołach i społeczeństwach oraz w tak ważnych
dziedzinach życia jak gospodarka i polityka. Spontaniczne na ogół dyskusje toczyły się
wokół czterech referatów głównych i kontynuowane były podczas warsztatów i sesji
plenarnych. Spotkania dopełniały różnorodne liturgie.
Pierwszym celem Synodu było stworzenie wspólnoty kobiet. Dlatego też podczas
wszystkich spotkań umożliwiano przede wszystkim kobietom przekazanie ich in
dywidualnych doświadczeń. Dzięki temu mogły poznać różnorodne sposoby rozumienia
i przeżywania codziennych spraw oraz przedyskutować wiele drażliwych zagadnień,
m.in. kwestie związane z ordynacją kobiet oraz potrzebą uregulowania prawodawstwa
dotyczącego homoseksualistów.
Podczas Synodu opracowano Deklarację, która - jak twierdzą Autorki - nie jest
dziełem ostatecznie ukończonym i doskonałym. Chodzi jednak o zwrócenie uwagi
Kościołów i rządów na kwestie nurtujące kobiety.

DEKLARACJA
WSTĘP
My, kobiety pochodzące z Europy i z całego świata zebrałyśmy się w Gmünden
w Austrii w dniach 21-28 lipca 1996 roku na pierwszym Europejskim Synodzie
Kobiet. Wzajemne zrozumienie, charakteryzujące naszą pracę, opierało się na
następujących przekonaniach:
1. Prawa kobiet należą do podstawowych praw człowieka
Żądamy ich praktycznego stosowania zarówno w Europie, jak i w świecie.
Odrzucamy jako bezprawną każdą formę przemocy wobec kobiet, zarówno
fizyczną, jak i strukturalną czy też kulturową.
Zobowiązujemy się nazywać po imieniu dzieła przemocy, obwieszczać je
i zwalczać.
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Żądamy akceptacji różnorodnych stylów życia oraz poszanowania godności
wszystkich ludzi.
2. Ziemia jest podstawą wszelkiego życia
Jako kobiety dokładamy starań, by ekonomiczny ład w Europie uwzględniał
integralność ziemi i każdego społeczeństwa oraz zapewniał przetrwanie
przyszłym pokoleniom.
Zobowiązujemy się do rozwijania trwałych i zrównoważonych stylów życia oraz
budowania trwałych i zrównoważonych społeczeństw1.
3. Sprawiedliwość jest korzeniem harmonijnych relacji
Jako kobiety pochodzące z Europy żądamy sprawiedliwych warunków ekono
micznych oraz sprawiedliwych struktur społecznych na poziomie globalnym.
Oznacza to sprawiedliwy podział pracy oraz wprowadzenie takich warunków
życia, które pozwolą każdemu na dostatnie życie.
Potępiamy rasizm.
Potępiamy wojnę i broń jądrową.
Potępiamy produkcję i eksport wszelkiego rodzaju broni.
Poprzez sprawowanie różnych liturgii wysławialiśmy dar Życia oraz Boskie
misterium relacyjności i wspólnoty. Dlatego też formułujemy następujące stwier
dzenia na temat polityki, gospodarki, duchowości oraz osobistego rozwoju.
POLITYKA
1. Niezbędna jest zasadnicza krytyka państwowych organizacji politycznych
i wspólnot religijnych.
Niezbędny jest nowy sposób podejmowania decyzji w państwach, instytucjach
i wspólnotach religijnych.
Przynaglamy do promocji praw kobiet i mężczyzn.
Przynaglamy do przyjęcia i praktycznego stosowania międzynarodowych
instrumentów praw człowieka, aby zakończyć wszelkie formy dyskryminacji.
Przynaglamy do rozdzielenia państwa i religii.
Żądamy, aby zastosowano odpowiednie środki do utrzymania integralności
stworzenia.
Potępiamy fanatyzm w każdej religii.
2. Przezwyciężenie ubóstwa oznacza przezwyciężenie przemocy strukturalnej.
Solidarność polega na dzieleniu dochodu, pracy i zasobów.
Podzielamy walkę podejmowaną przez czarnych, migrantów, imigrantów,
cyganów oraz kobiety i mężczyzn z mniejszości etnicznych o równe warunki
kulturowe, ekonomiczne i społeczne.
Podzielamy walkę kobiet homoseksualnych z dyskryminacją i spychaniem na
kryminalny margines w społeczeństwie i wspólnotach religijnych.
Usilnie zalecamy, by przemoc seksualna w konfliktach zbrojnych była trak
towana jako zasadny powód poszukiwania azylu.
Usilnie zalecamy, by powszechna, bądź systematyczna przemoc seksualna
w stosunku do kobiet lub gwałt popełniony przez państwowe, militarne czy
1 W angielskiej wersji Deklaracji użyto pojęcia sustainable lifestyles and societies. Istnieje duża
trudność przekładu tego pojęcia na język polski. Najczęściej wyraz sustainable tłumaczy się jako
trwały i zrównoważony, np. sustainable development - trwały i zrównoważony rozwój.
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para-militarne grupy, a także groźne okaleczenie płciowe dziewcząt i kobiet
były traktowane jako powody udzielenia azylu.
Potępiamy przemoc seksualną i gwałt jako sposoby działań wojennych.
Usilnie zalecamy, by objęto opieką terapeutyczną kobiety, które doświadczyły
przemocy podczas konfliktów zbrojnych i w życiu codziennym.
Usilnie zalecamy, by inicjatywy kobiet na rzecz przekształceń bez użycia
przemocy uzyskały wszelkie niezbędne wsparcie.
Zobowiązujemy się do pracy na rzecz wymienionych celów.
GOSPODARKA
1. My, kobiety znajdujemy się w centrum gospodarki; faktycznie wykonujemy 2/3
każdej pracy. Wzywamy do uznania w oficjalnych statystykach wszelkiej
wykonywanej przez nas pracy, płatnej i niepłatnej. Żądamy udziału kobiet
w podejmowaniu decyzji w instytucjach świeckich i religijnych.
Zobowiązujemy się do ustanowienia sieci współpracy kobiet, aby:
a) studiować i tworzyć nowe modele gospodarcze, mające na celu dobro
i przeżycie wszystkich kobiet, mężczyzn, dzieci i pozostałych istot.
b) promować solidarną współpracę pomiędzy kobietami z północy, południa,
wschodu i zachodu.
2. Wzywamy kobiety i mężczyzn do sprzeciwu wobec neoliberalizmu oraz wobec
takich kierunków działania i ich negatywnym skutkom, które są oczywiste np.
w obniżeniu zasiłków socjalnych, w programach resocjalizacji, handlu kobieta
mi, turystyce w celach seksualnych, migracji i eksploatacji ziemi. Neoliberalizm,
taki jak np. działania Banku Światowego, Międzynarodowej Unii Walutowej,
Unii Europejskiej, stawia na pierwszym miejscu rynek i pieniądze. Uważamy, że
istoty ludzkie, w całym swoim bogactwie i różnorodności, powinny znaleźć się
na pierwszym miejscu.
Dlatego też żądamy alternatywnych modeli organizacji pracy i wolnego czasu
oraz równego podziału pracy.
Żądamy, aby rządy naszych państw uznały alternatywne style życia i tam, gdzie
to konieczne wprowadziły odpowiednie zmiany.
Sprawy osobiste mają też charakter polityczny. Małe kroki w życiu codziennym
są decydujące, podobnie jak siła, jakiej doświadczamy podejmując wybór jako
konsumenci.
DUCHOWOŚĆ
1. Kobiety posiadają duchowy i religijny autorytet w każdej sferze życia. Dlatego
też żądamy dostępu do wszelkich urzędów kościelnych, włączając w to posługę
kapłańską kobiet w Kościele Rzymskokatolickim.
Kiedy dzielimy się Chlebem przy stole kuchennym, celebrujemy tym samym
sakrament codziennego życia.
Uznajemy pracę wykonywaną przez kobiety za bogatą i twórczą pod względem
teologicznym, edukacyjnym, pastoralnym i liturgicznym.
2. Zainspirowała nas twórcza duchowość, która wypływa zarówno z dawnych
tradycji jak i ze współczesnej pracy liturgicznej wykonywanej przez kobiety.
Traktujemy duchowość doświadczeń kobiet j ako nowy mistycyzm i proroctwo,
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które narodziły się z solidarności w walce o sprawiedliwość, pokój i integralność
stworzenia.
Przyjmujemy duchowość sprzeciwu i dialogu, wyrastającą z doświadczeń kobiet
i tradycji nie stosowania przemocy, obecnych w różnych religiach i wspólnotach
religijnych.
3. Przyjmujemy duchowość sprzeciwu wobec współczesnego neoliberalnego mo
delu gospodarki rynkowej oraz wobec gwałtu, jaki zadaje on kobietom i ich
kulturowym, etnicznym i narodowym wspólnotom.
Szanujemy twórczą wyobraźnię kobiet w rozwijaniu alternatywnych stylów
i modeli życia np. wśród kobiet ludności rdzennej, zubożałych kobiet z Europy
i innych części świata.
Potępiamy kulturową przemoc wobec kobiet i mniejszości we wschodniej
Europie.
ROZWÓJ OSOBOWY
Synod jest poświęcony umacnianiu kobiet w sprawowaniu kierowniczej funkcji
w Kościele i społeczeństwie poprzez zdobywanie samoświadomości i wzajemną
akceptację; kierowniczych funkcji, które odwołują się do potęgi mądrości,
doświadczenia, odwagi, solidarności i współczucia.
Potwierdzamy, że w relacjach tkwi siła oraz charyzmat umacniania innych.
Dlatego też dajemy pierwszeństwo:
* stwierdzeniu prawa każdej kobiety do władzy nad swoim ciałem,
* faktowi, że cenimy życie i różne style życia,
* sprzeciwowi wobec płciowych nadużyć względem kobiet w domach, miejscach
pracy i Kościołach,
* naciskowi na ordynację kobiet we wszystkich Kościołach, dającą status równy
z mężczyznami w każdej posłudze kościelnej,
* pracy organizacji pozarządowych na rzecz sprawiedliwości, rozwoju i pokoju,
* ukazaniu solidarności z czarnymi kobietami w ich zmaganiu o wyzwolenie się
z podwójnych więzów rasizmu i seksizmu,
* zabieganiu o zniesienie praw, które dyskryminują kobiety homoseksualistki,
* sprzeciwowi wobec energii nuklearnej i zbrojeniom nuklearnym - w ślad za
katastrofą w Czarnobylu - oraz przynaglaniu do właściwego zabezpieczenia
ofiar takich katastrof,
* sprzeciwowi wobec systematycznemu wyłączaniu kobiet ze stanowisk kierow
niczych w Kościele i społeczeństwie.
Popieramy osiągnięcia Programu Działań, znanego jako Beijing Platform, który
został już podpisany przez 189 rządów; dokładamy starań, by być stałym głosem
przypominającym rządom o przyjęciu i realizacji decyzji zawartych w tym Programie.
Niniejszym przynaglamy rządy i instytucje religijne do zapewnienia właściwego
prawodawstwa, które zabezpieczy prawa i godność kobiet, zgodnie z K artą Praw
Człowieka ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem homoseksualistów, biseksualistów, kobiet podlegających przemocy, zwłaszcza w swoich domach, napas
towanych seksualnie oraz kobiet zmuszonych do prostytucji i ubóstwa.
Usilnie zachęcamy kobiety, by odgrywały aktywną rolę w przywództwie
politycznym i religijnym oraz angażujemy się na rzecz zniesienia niesprawiedliwych
struktur.
tłumaczenie: Iga Czaczkowska

SYMPOZJUM POŚWIĘCONE
450 ROCZNICY ŚMIERCI MARCINA LUTRA
Warszawa, 27 listopada 1996

Sympozjum zorganizowali: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
i Chrześcijańska Akademia Teologiczna. W ramach sympozjum, na które złożyły się
dwie sesje: przedpołudniowa i popołudniowa, wygłoszono sześć referatów.

Sesja przedpołudniowa
Pierwszy referat, zatytułowany Marcin Luter a Polska, wygłosił prof. Janusz
Małłek z Uniwersytetu Mikołąja Kopernika w Toruniu. Profesor podjął próbę
ukazania wpływu Lutra na życie duchowe Polski. Zdaniem prelegenta w literaturze
przedmiotu wpływ Lutra na Reformację w Polsce jest minimalizowany. Lansuje się
nawet tezę o braku zainteresowania ze strony Lutra rozwojem jego reformy na
wschód od Niemiec. Większe zainteresowanie i przychylność przypisuje się pod
tym względem Melanchtonowi. Według prof. Małłka kontakty Lutra z Polakami
były jednak bardziej znaczące. W Tischreden jest dwanaście wzmianek o Polakach,
a także o krótkiej rozmowie Lutra z Hieronimem Łaskim. Niebagatelne znaczenie
dla wpływu Lutra miała obecność polskich studentów na uniwersytecie w Wittenberdze. W latach trzydziestych XVI w. Luter był uniwersyteckim dziekanem.
W tym czasie każdego roku immatrykulowano po około trzydziestu studentów
pochodzących z Polski. Luter napisał list do Macieja Drzewickiego, późniejszego
biskupa włocławskiego. Brak korespondencji zwrotnej tłumaczy się dekretem
króla zakazującym jakiejkolwiek korespondencji z Wittenbergą, a tym bardziej
z samym Lutrem. Wielkim wzięciem musiały cieszyć się książki Lutra, skoro król
Zygmunt August zakazał ich sprowadzania. Zdaniem prelegenta choć osobisty
wpływ Lutra być może nie był wielki, ogromny był jednak wpływ luteranizmu
w ogólności, skoro w 1555 r. społeczeństwo szlacheckie na sejmie w Piotrkowie
opowiedziało się za Reformacją.
Jako drugi wystąpił bp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk, wygłaszając referat pod
tytułem Dzieło Lutra jako wyraz pragnienia dochowania wierności Biblii. Prelegent
skupił się na dwóch obszarach tematycznych: eklezjologii i stosunku władzy
świeckiej do duchownej, próbując ukazać ich biblijne zapodmiotowanie w teologii
Lutra. W Komentarzu do Księgi Rodzaju Luter pisze, iż Kościół jest to gromada
ludzi wierzących w Chrystusa. Jest to jednak społeczność ukryta, którą można
rozpoznać poprzez Słowo i Sakrament. Dlatego też Kościół jest przedmiotem
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wiary. Społeczność ta daje pewność, że pośród niej jest Chrystus, bez względu na jej
ludzkie i ziemskie uwikłania. Akcent na wspólnotowy charakter Kościoła przeczy
- zdaniem bpa prof. Jeremiasza - poglądowi, że Luter był zwolennikiem
indywidualizmu religijnego.
Według prolegenta biblijna jest też koncepcja stosunku władzy świeckiej do
duchownej i odwrotnie. Luter był przeciwny rzymskiej koncepcji wyższości władzy
duchownej nad świecką. Władza świecka posiada swoją autonomię ze względu na
jej społeczne zapotrzebowanie i konieczność. W samej koncepcji władzy według
Lutra nie zawiera się implikacja, by władca musiał być święty i chrześcijaninem.
Wystarczy by miał rozum (rozsądek). Pogląd ten ściśle był związany z przekona
niem Lutra, że prawdziwy chrześcijanin nie potrzebuje władzy, bo w jego sercu
rządzi Duch Św. Jedynie głęboki realizm antropologiczny każe respektować jej
zobowiązujący charakter.
Ostatni referat w sesji przedpołudniowej wygłosił dr Tadeusz Zieliński. Temat
referatu brzmiał: Luterska doktryna o powszechnym kapłaństwie wszystkich
wierzących jako dobro wspólne protestantyzmu. Prelegent przypomniał, że dokt
ryna ta zakłada, iż wszyscy wierzący uczestniczą w godności jedynego kapłaństwa
Jezusa Chrystusa. Fundamentem tej godności jest przyjęcie chrztu. Cytując
McAfee Browna dr Zieliński stwierdził, że nauka o powszechnym kapłaństwie jest
podstawową tezą całego protestantyzmu. Zalicza się do trzech jego filarów
doktrynalnych. Prelegent z naciskiem zaznaczył, iż doktryna ta w koncepcji
luterańskiej nie oznacza, iż każdy dla siebie jest kapłanem, lecz podkreśla
wspólnotowy charakter Kościoła i jest wyrazem troski o bliźniego. Luterska nauka
o powszechnym kapłaństwie nie wyklucza jednak urzędu kościelnego, choć
podkreśla jedynie jego funkcjonalny charakter. Zdaniem dra Zielińskiego nauka
o powszechnym kapłaństwie nie ma tylko znaczenia religijnego i eklezjalnego, ale
również społeczno-polityczne, podkreślając godność i równość każdego powołania
życiowego i zawodowego.
Sesja przedpołudniowa zakończyła się dyskusją, w której głos zabierali:
bp J. Narzyński, ks. prof. M. Czajkowski, ks. prof. P. Jaskóła, ks. J. Gross,
ks. prof. Z. Łyko.

Sesja popołudniowa
W sesji popołudniowej referat pod tytułem O ekumeniczną lekturę mariologii
Lutra (na przykładzie Komentarza do Magnificat) wygłosił ks. dr Krzysztof
Kowalik z KUL. Na wstępie zaznaczył, że nie można mówić o mariologii Lutra, bo
takiej nie było, a jedynie o jego myśli maryjnej, zawartej przede wszystkim
w Komentarzu do Magnificat, piśmie spokojnym, rzeczowym i niepolemicznym.
Zdaniem prelegenta ów Komentarz jest świadectwem głębokiej pobożności Lutra.
Reformator wskazuje tu na Maryję jako przykład naśladowania dla ludzi.
Głównym przedmiotem jego zainteresowania jest jednak Bóg i Jego wielkie dzieło
zbawienia. Luter wyraża zdecydowany sprzeciw wobec możliwości zasługiwania
człowieka na zbawienie. Z pisma przebija troska o niepodważalne pierwszeństwo
sedna Ewangelii, to jest usprawiedliwienia z łaski. Luter jest zdania, że lepiej
poniżyć Maryję, by nic nie uronić z tej zasady. Nie był to jednak dla niego powód,
by Maryję wyeliminować z pobożności.
Prelegent sformułował pod adresem strony protestanckiej postulat o wy
pracowanie ewangelickiej maryjności, której nauczycielem może i musi być sam
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Luter. Lektura maryjnej myśli Reformatora każe patrzeć na Maryję biblijnie.
Zdaniem prelegenta lektura ta musi odbywać się w aspekcie centralnych prawd
chrześcijańskich i zmierzać do wypracowania wspólnej, ekumenicznej mariologii.
Ks. mgr Marcin Hintz zaprezentował referat zatytułowany Poglądy etyczne
Lutra. Choć Luter etykiem, w ścisłym znaczeniu tego słowa, nie był, tworzyłjednak
dzieła, które weszły do dziedzictwa myśli etycznej protestantyzmu. Sztandarowym
dziełem w tym zakresie jest wydane w 1520 r. pismo O wolności chrześcijanina.
Etyka Lutra jest integralną częścią jego teologii. Ma charakter biblijny, nie
interesuje go filozofia moralności. Luter akcentując wolność chrześcijanina,
określa ją jako wolność „ku”. Chrześcijanin będąc wolny jest zobowiązany do
służby wobec bliźnich. Zasadą etyki Lutra jest wiara. Kto chce być dobrym musi
spełniać uczynki, a największym uczynkiem jest wiara. W etyce seksualnej Luter
kładzie nacisk na funkcjonalny charakter ustanowionego przez Boga małżeństwa.
Małżeństwo wyjmuje płciowość z nieuporządkowana i kieruje w stronę drugiej
osoby. W etyce politycznej - jak zaznaczył prelegent - Luter akcentuje przejściowy
charakter państwa. Wychodząc z założeń antropologii akcentującej degenerację
natury ludzkiej, Luter uważa władzę świecką za potrzebną do zachowania
porządku. Wzbrania się przed występowaniem przeciw władzy, a w razie jej
szkodliwego działania proponuje bierny, cierpiący opór.
Ostatni z prelegentów, prof. Karol Karski, zaprezentował referat pt. Obraz
Marcina Lutra na przestrzeni wieków. Stwierdził, że niemal każdy kierunek
teologiczny i kościelny pragnął zawłaszczyć Lutra dla siebie. Reformator już za
swego życia posiadał autorytet. Pierwsi luteranie byli przekonani, że Bóg powołał
go do reformy Kościoła. Późniejsi pietyści przynieśli nowe spojrzenie na Lutra.
Krytykowali jego postawę wobec tzw. „marzycieli”, twierdzili, że dzieło reformy
trzeba jeszcze doprowadzić do końca. Oświecenie otaczało Lutra czcią za jego
walkę z Rzymem, zmagania o wolność sumienia i wyzwolenie z jarzma tradycji.
Obraz Lutra jako teologa przywrócił Ritschl, który widział w Reformatorze
zwiastuna wolności wobec praw natury i wewnętrznego panowania nad światem.
Według Harnacka Luter podjął temat ukrytości Boga. Następni myśliciele
interesowali się także wybiórczo osobą Lutra. Prelegent zauważył także, że
ogromną ewolucję przeszedł obraz Lutra po stronie katolickiej. Od określenia
„kacerz” do uznania go za osobowość o wielkiej religijności i świadka Jezusa
Chrystusa.
*

*

*

Sympozjum zgromadziło wielu przedstawicieli różnych Kościołów chrześci
jańskich, a także miejscowych studentów. W ekumenicznej atmosferze otwartości
i życzliwości po raz kolejny przyjrzano się osobie i dziełu Marcina Lutra. Bez
zbytecznego przemilczania i wybielania usiłowano w postawie i myśli Reformatora
szukać impulsów do większego zbliżenia i pojednania. Okazuje się, że to co kiedyś
było przyczyną rozłamu, w nowym kontekście czasowym i teologicznym jawi się
często w zupełnie odmiennym świetle. Co więcej, pozwala odkryć fundament
wspólnoty i jedności, dla którego osoba i dzieło Lutra są bez wątpienia kluczowe.
Warszawskie sympozjum dało temu kolejny wyraz.
Rajmund Porada

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 1997

Hasłem tegorocznych modlitw były słowa zaczerpnięte z Drugiego Listu św.
Pawła do Koryntian (5,20): W imię Chrystusa -pojednajcie się z Bogiem. Zostało ono
opracowane przez wspólny międzynarodowy komitet powołany przez Papieską
Radę Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej
Rady Kościołów. Na kolejne dni przewidziano hasła: „Pojednani w Chrystusie”,
„Pojednanie z samym sobą”, „Pojednanie świata”, „Pojednanie z całym stworze
niem”, „Pojednanie z Bogiem” .
Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Msze św. i nabożeństwa
organizowane były w całym kraju. W stolicy Tydzień trwał tradycyjnie najdłużej, bo
blisko miesiąc. W większości diecezji obchodzono go jednak - jak w całym świede
chrześcijańskim - od 18 do 25 stycznia. W niektórych ośrodkach (Warszawa, Łódź)
zorganizowano również nabożeństwa młodzieżowe. Po modlitwach gospodarze
starochrześdjańskim obyczajem organizowali agapy.

Archidiecezja białostocka
Nabożeństwo ekumeniczne odprawione w białostockiej katedrze 19 stycznia na
rozpoczęcie Tygodnia zgromadziło katolików, prawosławnych, baptystów i ad
wentystów na wspólnych modłach o jedność. Metropolita białostocki abp
Stanisław Szymecki wezwał wszystkich brad chrześcijan do wspólnych działań
w obronie życia i podstawowych wartości. W tym samym czasie przedstawiciele
Kośdoła katolickiego modlili się w cerkwi prawosławnej pod przewodnictwem
prawosławnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy.
W roku ubiegłym strona prawosławna powstrzymała się od wysłania swoich
delegatów na nabożeństwa katolickie. Powodem był konflikt wokół klasztoru
w Supraślu. Obecnie, gdy sprawa ta została definitywnie wyjaśniona, opadły
emocje i przedstawiciele obu wspólnot wyznaniowych zgromadzili się na
wspólnych modlitwach.
Z okazji Tygodnia Modlitw abp Stanisław Szymecki i prawosławny abp Sawa
skierowali do siebie nawzajem okolicznościowe listy.
W Białymstoku w ramach Tygodnia Modlitw odbyły się jeszcze dwie Msze św.
w kościołach katolickich. Jedna z nich celebrowana była 25 stycznia w kościele
Ducha Świętego przez abp. Jana Martyniaka, metropolitę przemysko-warszawskiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.
Władyka powiedział w homilii, iż Kościół łaciński przekazał już wszystkie
świątynie greckokatolickie prawowitym właścicielom, czego nie dokonał jeszcze
Kościół prawosławny.
Arcybiskup przypomniał, iż podziały w chrześcijaństwie rozpoczęły się już
około stu lat po odejściu Chrystusa, o czym wspominają listy apostolskie, ale

108

TYDZIEŃ M ODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

przyczyna ich do dziś pozostaje ta sama: grzech. Brak jedności z Chrystusem
powoduje podziały między ludźmi. Każdy grzech, nawet ten najbardziej osobisty,
oddala jedność i świętość Kościoła - powiedział metropolita. Dodał, że wszyscy
chrześcijanie potrzebują metanoi - odmiany życia, a modlitwy i starania o jedność
nie mogą się ograniczyć do jednego tygodnia w roku.
W liturgii w obrządku bizantyjsko-ukraińskim uczestniczyli biskupi: drohiczyński Antoni Dydycz i Edward Ozorowski, wikariusz generalny archidiecezji
białostockiej, a także prowincjał bazylianów Włodzimierz Juszczyk, ojciec ducho
wny Melecy Biłyńskij i chór seminarium bazylianów z Warszawy oraz profesoro
wie i alumni białostockiego seminarium duchowego.

Diecezja bielsko-żywiecka
Nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące cykl modlitw ekumenicznych or
ganizowanych przez Śląski Oddział PRE odbyło się 18 stycznia w ewangelic
ko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Skoczowie. Kościół ten gościł w maju
1995 r. papieża Jana Pawła II. Z jego udziałem odbyła się wówczas modlitwa
ekumeniczna, a papież przekazał na ręce bp. Anweilera mszalny kielich i patenę,
wcześniej apelując o wzmożenie dążeń ekumenicznych, pozwalających
chrześcijanom wkroczyć w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa jeśli nie w pełni
zjednoczonymi, to przynajmniej mniej podzielonymi.
To co wydarzyło się w tym kościele w czasie papieskij wizyty, było dobrym
krokiem ku pojednaniu - przypomniał podczas styczniowego nabożeństwa bp
Paweł Anweiler stojący na czele diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego.

Archidiecezja częstochowska
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończył się 25 stycznia w obecności
licznie zgromadzonych wiernych oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchow
nego. Mszy św. w kościele rektorackim przewodniczył abp Stanisław Nowak.
W nabożeństwie wziął udział biskup Jerzy Szotmiller z Kościoła polskokatolickiego oraz przedstawiciele duchowieństwa z Kościoła prawosławnego, ewangelic
ko-augsburskiego, mariawitów i adwentystów. W homilii abp Nowak nawiązał do
nawrócenia św. Pawła. Liturgia dziesiejsza - stwierdził abp Nowak -przypomina
nam prawdę, że u podstaw jedności musi stać nawrócenie. (...) Rozłamy w Kościele
zawsze powstały na skutek ludzkiej słabości, pychy i ambicji. Jeśli chcemy dziś
budować prawdziwy ekumenizm nie możemy zapomnieć o tym, żejego warunkiem jest
zadanie śmierci naszej pysze, ambicjom, cielesności w złym tego słowa znaczeniu.

Diecezja drohiczyńska
Na terenie diecezji drohiczyńskiej żyje ok. 85 tys. wiernych Kościoła pra
wosławnego, dlatego wspólne modły o jedność mają szczególną wymowę. W tym
roku modlitwy odbyły się w uroczystość Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
katolickiej w Milejczycach k. Siemiatycz. Na tym terenie na pięciu prawosławnych
przypada trzech katolików. W modłach wzięli udział wierni siostrzanych Kościołów,
przedstawiciele władz cywilnych z wójtem gminy na czele, obaj proboszczowie oraz
biskup drohiczyński Antoni Dydycz i pięciu księży katolickich.

TYDZIEŃ M ODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

109

Bp Dydycz przypomniał, że święto Ofiarowania Pańskiego w tradycji
wschodniej jest obchodzone jako Pamiątka Spotkania. W tym dniu Dzieciątko
Boże spotkało się ze Swoim Ojcem w świątyni, z przedstawicielami narodu
wybranego i pogan. To spotkanie miało swój trwały wątek w życiu
i w działalności Jezusa z Nazaretu. Jak zaznaczył biskup drohiczyński, Kościół tę
misję prowadzi nadal, stanowiąc przestrzeń spotkania dla wszystkich ludzi
poprzez orędzie ewangeliczne, modlitwę i życie sakramentalne. Nasze dzisiejsze
modły o jedność znajdują w tajemnicy Pamiątki Spotkania solidne korzenie
- stwierdził bp Dydycz.
Pod koniec liturgii zebrani wspólnie odmówili modlitwę „Ojcze nasz” . Na
zakończenie uroczystości przemówił ks. Antoni Czapko, proboszcz parafii pra
wosławnej, wyrażając radość ze wspólnych modlitw.

Archidiecezja katowicka
Centralne nabożeństwo ekumeniczne zorganizowane przez Śląski Oddział PRE
odbyło się 19 stycznia. Uroczystość odbyła się w ewangelickim kościele św. Jana
w Mikołowie.
Metropolitę górnośląskiego abp. Damiana Zimonia reprezentowali: kanclerz
katowickiej Kurii Metropolitalnej ks. Józef Pawliczek oraz ks. Adam Pradela.
Gospodarz uroczystości i przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE ks. Jan
Gross podkreślił, że do posługi pojednania powołany jest z woli Bożej każdy
chrześcijanin.
Prezydent Regionu Polskiego Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej,
a zarazem proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Brennej ks. Józef Budniak
modlił się o uwolnienie chrześcijan od ducha zazdrości i rywalizacji.
Metropolita katowicki abp Damian Zimoń zaapelował 21 stycznia podczas
nabożeństwa w kościele św. Jadwigi w Katowicach-Szopienicach o odrzucenie
grzechu monologu i ekumenicznej głuchoty. W nabożeństwie uczestniczył
luterański biskup Rudolf Pastucha. Abp Zimoń stwierdził, iż optymizmem
napełnia fakt, że pojednanie jest dziełem Boga, które człowiek ma jedynie
przyjąć. Nawet hasło tegorocznego tygodnia ekumenicznego, zaczerpnięte
z 2 Listu św. Pawła do Koryntian, a tłumaczone słowami: Pojednajcie się
z Bogiem!, w greckim oryginale brzmi raczej: Dajcie się Bogu pojednać, pozwólcie
się pojednać. Dzieło pojednania - podkreślił arcybiskup - zaczyna się jednak od
wewnętrznej przemiany każdego z nas. Musimy odrzucić wszelką małostkowość,
opieszałość, nieufność, podejrzliwość, grzechy monologu i ekumenicznej głuchoty,
niechęć do podjęcia nowych prób kontaktów pomiędzy naszymi wspólnotami
- zaapelował abp Zimoń.
Luterański biskup Rudolf Pastucha podkreślił w homilii, że przez pojednanie
zmienia się Europa, wiele zmieniło się też na religijnej, chrześcijańskiej mapie
świata. Czy jednak jest to tym, czego oczekuje od nas Chrystus Pan? - zastanawiał się
biskup. Jako ludzie - mówił dalej - mamy własną wizję pojednania, zwłaszcza
pojednania Kościoła, lecz czy jest ona zgodna z wolą i wizją samego Boga, który mówi
o jednej owczarni i jednym Pasterzu? Sądzę, że prawdziwe pojednanie człowieka
z Bogiem na drodze bezwarunkowego pojednania się człowieka odsłoni obraz
oczekiwanego przez Boga pojednania Kościoła - stwierdził bp Pastucha.

110

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Archidiecezja krakowska
Z udziałem przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, zielonoświątkowe
go, ewangelicko-augsburskiego, ewangeliczno-metodystycznego, prawosławnego
i mariawickiego w prawosławnej cerkwii Zaśnięcia Matki Bożej zainaugurowano
19 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie.
Mszę św. celebrowano w rycie wschodnim, następnie odprawiono nabożeństwo
ekumeniczne. W czasie nabożeństwa Mieczysław Suski, pastor Kościła zielo
noświątkowego, powiedział, że pojednanie z Bogiem oznacza złożenie zadośću
czynienia Bogu przez Chrystusa, przebaczenie przez Boga ludziom ich grzechów,
przyjęcie człowieka do pierwotnej przyjaźni i laski przybranego synostwa Bożego.
Ńa łamach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nabożeństwa ekumenicz
ne odbywały się codziennie. 20 stycznia w pięciu świątyniach katolickich jedno
cześnie gościli przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Krakow
skim Oddziale PRE. Od wtorku do piątku nabożeństwa odbywały się u meto
dystów, luteran, baptystów i polskokatolików. Modlitwy o jedność zakończyła
ekumeniczna modlitwa w niedzielę, 26 stycznia, w krakowskiej bazylice ojców
dominikanów, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek
Macharski. We Mszy św. i w ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego
uczestniczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w krakowskim oddziale
Polskiej Rady Ekumenicznej, z jego przewodniczącym ks. Romanem Miklerem
z Kościoła ewangelicko-augsburskiego na czele.
Nawrócenie na pojednanie z Ojcem Niebieskim i braćmi jest czynem miłości
skierowanym ku Chrystusowi - powiedział metropolita krakowski kard. Franciszek
Macharski. - Gdy pojednanie nastąpi, [...] to będzie godzina niewyobrażalnego
miłosierdzia ludzi wobec Chrystusa - stwierdził kardynał. Przytaczając słowa Jana
Pawła II wypowiedziane przed sześciu laty w Warszawie: Jeżeli coś ma przybliżyć
rozdzielone konary chrześcijańskiego drzewa w Europie, to nade wszystko wspólna
służba człowiekowi w wymiarze paschalnej tajemnicy Chrystusa. Metropolita
krakowski podkreślił, że wołanie Ducha Świętego w Eucharystii jest wielką
modlitwą o jedność chrześcijan i nieustannym apelem o jedność. Oby apel ten
usłyszeli chrześcijanie rozdzieleni w sprawowaniu Wieczerzy Pańskiej!
W ciągu ostatnich 30 lat zostało zrobione więcej dla jedności niż przez 1000
poprzednich lat - stwierdził ks. Witold Maksymowicz, proboszcz krakowskiej
parafii prawosławnej, przemawiając podczas nabożeństwa Słowa Bożego. Dla
Kościoła rzymskokatolickiego punktem zwrotnym był Sobór Watykański II, gdyż
uznał pierwiastki zbawienia również w innych Kościołach. Jego zdaniem, dało to
podstawy do prowadzenia rozmów ekumenicznych.
Ks. Maksymowicz przypomniał, że w Krakowie tydzień ekumeniczny trwa cały
rok, gdyż spotkania modlitewne przesstawicieli różnych Kościołów chrześci
jańskich odbywają się tu co miesiąc, w drugą środę, za każdym razem w świątyni
innego wyznania.

Archidiecezja łódzka
Ruch ekumeniczny ma swoją historię, która się zaczęła na polach misyjnych.
Misjonarze zrozumieli, że trzeba wspólnie dawać świadectwo wiary - przypomniał
ks. Mieczysław Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego. Przemawiał on w rzymskokatolickim kościele Zesłania Ducha
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Świętego w Łodzi podczas Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem bp.
Adama Lepy.
Proces ekumenicznego zbliżenia nie jest łatwy, ale nie możemy go zaniedbać,
mimo wielu kryzysów - mówił bp Cieślar. - Nie chcemy się dłużej od siebie odwracać.
Nie tylko chcemy się tolerować, ale wzajemnie miłować.
Kolejne nabożeństwa Tygodnia spawowane były w kościele ewangelic
ko-reformowanym, polskokatolickim, starokatolickim mariawitów, reformowa
nym -modlitwa młodzieżowa, baptystów, metodystycznym i luterańskim. W mod
litwy nie włączyła się jedynie lokalna społeczność prawosławna.
Diecezja opolska
Diecezjalne obchody Tygodnia Modlitw zainaugurowano w opolskiej katedrze
Świętego Krzyża uroczystą Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył bp
Alfons Nossol.
W opolskich kościołach św. Piotra i Pawła, bł. Czesława, św. Jacka, św. Aleksego,
w kaplicy ewangelickiej oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
każdego dnia licznie gromadzili się wierni na modlitwie o jedność.
Po raz pierwszy luteranie i katolicy modlili się podczas nabożeństwa ekumenicz
nego w parafii ewangelickiej w Pokoju, gdzie nabożeństwo Słowa Bożego odprawił
proboszcz tamtejszej parafii, ks. Józef Schlender, a kazanie wygłosił proboszcz
parafii rzymskokatolickiej w Pokoju, ks. Kazimierz Balak.
W Kluczborku 19 stycznia w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks.
prałat Edmund Podzielny odprawił nabożeństwo Słowa Bożego, natomiast kazanie
wygłosił ks. Henryk Schröder, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej z kluczborskiego kościoła Zbawiciela. 22 stycznia w parafii katolickiej w Bąkowie katolicy
i ewangelicy spotkali się na nobożeństwie, któremu przewodniczył tamtejszy
proboszcz ks. Jerzy Koziński, a kazanie na temat pojednania w krzyżu Chrystusa
wygłosił luterański duchowny, ks. Waldemar Szajthauer.
19 stycznia, kiedy to Kościoły wschodnie obchodziły święto Epifanii, w nyskim
kościele Zwiastowania NMP została odprawiona uroczysta Liturgia, tzw. Jordan.
Sprawował ją ks. Andrzej Grondowki, wikariusz parafii Skorogoszcz, natomiast
poświęcenia wody dokonał ks. mitrat Krzysztof Staniecki.
26 stycznia w parafii katolickiej w Radborzu-Markowicach odprawione zostały
nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem ks. infułata Mariana Zagana, dziekana
radborsldego rejonu duszpasterskiego, natomiast homilię wygłosił ks. Zbigniew
Kowalczyk, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku.
Tydzień Modlitw zakończono 25 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze w Opolu
Mszą św. odprawioną przez bp. Jana Kopca, podczas której Słowo Boże wygłosił ks.
Jan Gross, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie, przewod
niczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i radca Konsystorza.
Z okazji Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan biskup opolski skierował do
swoich diecezjan list pasterski. W Europie podzielonej na biednych i bogatych, której
grożą nacjonalizmy i brak poszanowania ludzkiego życia, chrześcijanie powinni
dostrzec potrzebę pojednania, które jest darem Boga - napisał bp Nossol. - Wiele
wydarzeń z historii naszego kontynentu wymaga pojednania: pojednania ludzi z Bo
giem, gdyż deptali przykazania Boże i Ewangelię, pojednania Kościołów ze sobą po
licznych rozłamach i podziałach, pojednania między narodami po wielu konfrontacjach,
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wojnach, ludobójstwie i niesprawiedliwości społecznej, wreszcie - pojednania z naturą,
która ma prawo do życia. Biskup opolski przypomniał też, że Europa nie jest już
podzielona murem politycznym, ale zastąpił go mur ekonomiczny, podział na bogate
i biedne rejony. II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, które odbędzie się
w austriackim mieście Graz w dniach 23-29 czerwca ma uświadomić potrzebę
wielopłaszczyznowego pojednania, gdyż codziennie w wielu krajach nacjonalizmy
niszczą życie społeczne, doprowadzają do regionalnych i etnicznych nieporozumień,
nienawiści wobec obcokrajowców i do wojen domowych. Chrześcijanie w takich
warunkach powinni nieść światu pojednanie, którego źródłem jest Bóg.
Innym wielkim obszarem pojednania - napisał bp Nossol - jest pojednanie
katolików i prawosławnych oraz możliwość sprawowania wspólnej Eucharystii.
Szansę taką przyniesie 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który
z udziałem papieża Jana Pawła II rozpocznie się 31 maja. Do udziału w nim zostali
zaproszeni przedstawiciele wielu Kościołów chrześcijańskich i to wielkie święto może
być zaczynem ekumenicznego nawrócenia i oczekiwanej jedności Kościołów.
Diecezja sosnowiecka
Nabożeństwo ekumeniczne 24 stycznia w kościele św. Tomasza w Sosnowcu
zorganizowane zostało z inicjatywy miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Spotykamy się nie po to, aby wytykać sobie błędy, aby walczyć o swoje racje,
wskazywać na błędne postępowania w przeszłości, ale aby się modlić - powiedział
biskup sosnowiecki Adam Śmigielski w homilii.
Na nabożeństwo przybyli przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich
z terenu miasta: ks. Sergiusz Dziewiatowski (prawosławny), który w czasie liturgii
odśpiewał Ewangelię, naczelny prezbiter Henryk Sacewicz z Kościoła Zborów
Chrystusowych, który odmówił modlitwę wiernych i ks. Henryk Staroszyński
z Kościoła mariawitów. Śpiewał chór z parafii rzymskokatolickiej pw. św.
Joachima w Sosnowcu pod dyr. Antoniego Górala. Liturgii przewodniczył ks. dr
Stanisław Zychowicz - wiceoficjał Sądu Biskupiego.
Niemal rodzinna atmosfera towarzyszyła przekazywaniu sobie znaku pokoju
i łamaniu się opłatkiem, gdy wierni różnych wyznań i ich duszpasterze składali
sobie wzajemne życzenia.
Archidiecezja warmińska
Już po raz siódmy w Kolegiacie św. Jerzego w Kętrzynie odbyło się na
bożeństwo ekumeniczne. Istniejąca od siedmiu wieków świątynia, przez cztery
wieki służyła protestantom. Mszy św. w ramach Tygodnia Modlitw przewodniczył
20 stycznia biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski.
Mszę św. koncelebrowali ks. Władysław Nowak, ks. Zygmunt Lubiński, ks.
Mieczysław Żuchnik i ks. Marek Kępa. W Eucharystii uczestniczyli m.in. biskup
diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Rudolf Bażanowski, jego
wikariusz ks. Paweł Hause, ksv mitrat Witalis Czyżewski z Kościoła pra
wosławnego. Siostry Misjonarki Świętej Rodziny śpiewały psalm responsoryjny
i złożyły dary. Modlitwę powszechną przygotowali członkowie Warmińskiego
Klubu Katolików.
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Ks. Hause mówił o pojednaniu, którego wzorem i siłą jest Jezus i Jego krzyż.
Pod koniec Mszy św. miejscowi zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich przeka
zali pozdrowienia od swoich wspólnot. Bp Bażanowski podkreślił, że barierę
pojednaniu stawia zazdrość, pycha, brak tolerancji i akceptacji cudzych przeko
nań. Podkreślił, że pojednanie z bliźnim trzeba rozpocząć od pojednania się
z Bogiem. Przed błogosławieństwem głównego celebransa biskup Kościoła
ewangelicko-augsburskiego i ks. mitrat autokefalicznego Kościoła prawosławnego
udzielili błogosławieństwa wg właściwej swoim Kościołom formuły.
Z okazji Tygodnia Modlitw Wyższe Seminarium Duchowne w Olsztynie
zorganizowało 23 stycznia XV Sympozjum Ekumeniczne. Zarówno jedność, ja k
i Kościół jest przedmiotem wiary - tymi słowami rozpoczął wykład Rudolf
Bażanowski, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego diecezji mazurskiej.
Przedstawił on historię ruchu ekumenicznego z punktu widzenia Kościołów
protestanckich. Podkreślił, że współczesny ruch ekumeniczny zrodził się z potrzeb
praktycznych, gdyż na terenach misyjnych brak jedności Kościoła Bożego
wywołuje zdumienie, zgorszenie i podziały.
Drugi referat podczas sympozjum wygłosił dr Zbigniew Chojnowski z olsz
tyńskiej WSP, który omówił motywy biblijne w twórczości mazurskich protestanc
kich poetów ludowych. Referent skoncentrował się głównie na twórczości
najbardziej znanego poety ludowego Michała Kajki.
Podczas sympozjum odbyła się promocja książki wydanej przez Wyższe
Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” Matka Pana w reli
gijności ewangelików Prus Wschodnich autorstwa ks. dra Władysława Nowaka,
wykładowcy liturgiki w seminarium.
Archidiecezja warszawska
i diecezja warszawsko-praska
W stolicy obchody Tygodnia Modlitw rozpoczęły się już 5 stycznia, a za
kończyły 2 lutego. W kościołach rzymskokatolickich zaplanowano 15 Mszy św.
Oprócz nich 8 nabożeństw odbyło się w Kościołach PRE (w tym jedno
młodzieżowe). W styczniowe modły włączyli się również adwentyści zapraszając
ekumenistów do swojej kaplicy.
Mszę św. w akademickimkościele św. Anny poświęcono modlitwie o pokój. Do
udziału w niej zaproszono - obok przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich
-muzułmańskiego imama NusretaKujrakowicia pochodzącego z Sarajewa, który
obecnie służy blisko dwutysięcznej wspólnocie Tatarów w Białymstoku. Podczas
Mszy św. odśpiewał on dwie sury Koranu.
W kościele luterańskim Św. Trójcy nabożeństwo ekumeniczne zawierało
fragmenty tzw. Mszy Tomasza, której pierwowzór narodził się w Kościele
luterańskim w Finlandii, a obecnie znana jest wielu Kościołom na Zachodzie.
Zgodnie z założeniem, przebieg liturgii charakteryzuje ogromna spontaniczność.
Tradycyjnie już Komisja Młodzieży PRE zorganizowała nabożeństwo
młodzieżowe w luterańskim Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Fragmenty
z Pisma św. odczytali przedstawiciele trzech Kościołów. Liturgii przewodniczył
proboszcz parafii ks. Adam Pilch, a prowadzili ją młodzi świeccy i duchowni
Kościołów: luterańskiego, polskokatolickiego, reformowanego, mariawitów, bap
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tystów i rzymskokatolickiego. Kościół prawosławny włączył się w liturgię poprzez
śpiew męskiego chóru sekcji prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej. Zabrakło jedynie młodych metodystów.
W kazaniu ks. Marek Budziński z Kościoła Chrześcijan Baptystów podkreślił,
że nikt nie jest wolny od sytuacji, które wywołują niechęć czy nienawiść wobec
innych. Pozdrowienie Sebastiana Kopańskiego z Kościoła rzymskokatolickiego
przypomniało prawdę głoszoną przez papieża i wielu innych, iż rozłam Kościoła,
choć jest złem samym w sobie, równocześnie pozwolił na zachowanie pełni
przesłania Kościoła pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Każde z wyznań
pielęgnuje bowiem w sposób szczególny inne dobro pierwotnego Kościoła.
Ńabożeństwo młodzieżowe wyemitowało Polskie Radio 9 lutego br. w ramach
audycji radiowych Kościołów zrzeszonych w PRE.
O pojednanie świata modlono się 23 stycznia w warszawskiej świątyni
Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Mszę św., na której obecni byli duchowni
i wierni różnych wyznań, odprawił bp Roman M. Antoni Nowak.
W słowie wprowadzającym przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiej
Rady Ekumenicznej ks. Jan Hause, luteranin, ubolewał, że od tylu lat modlimy się
o jedność, a ciągle istnieją bariery między chrześcijanami. Tylko Duch Święty może
sprawić, byśmy mogli, mimo zewnętrznych różnic, stać się jednym ciałem zbudowa
nym na fundamencie wiary - skonkludował.
Duchowny rzymskokatolicki ks. prof. Michał Czajkowski powiedział w homi
lii, iż aby pełnić służbę pojednania wobec innych, najpierw musimy pojednać się we
własnych Kościołach i między sobą w Polsce. Wielu nie przyjęło orędzia
pojednania, gdyż ci, którzy je głosili, są skłóceni, ale żyjemy w godzinie laski, gdy te
podziały zaczynają maleć. Nie różnice, ale podziały - podkreślił kaznodzieja.
Zwrócił następnie uwagę, że Chrystus zwiastował pokój, który jest czymś więcej niż
brakiem konfliktów. Szalom to harmonia, przyjaźń i błogosławieństwo. Niech ten
brak jedności zrani nas głęboko, bo tylko tam, gdzie jest ból z powodu podziału, może
być nawrócenie, przemiana i wzajemne zbliżenie się ku Chrystusowi - zakończył ks.
Czajkowski.
Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 26 stycznia w katedrze
warszawsko-praskiej św. Floriana. Przewodniczący Mszy św. w intencji jedności
biskup warszawsko-praski Kazimierz Romuniak zaznaczył, że katedra św. Floria
na po raz pierwszy jest miejscem tak wielkiej uroczystości ekumenicznej. Świad
czyła o tym również obecność przedstawicieli wszystkich 7 Kościołów członkows
kich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Wśród koncelebransów był senior polskiego ekumenizmu - bp Władysław
Miziołek.
We wprowadzeniu do liturgii biskup warszawsko-praski zaapelował, abyśmy
nie ustawali w ekumenicznej gorliwości i w atmosferze wzajemnej miłości przygoto
wali się do wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa.
Kazanie podczas Mszy św. wygłosił bp Jeremiasz, ordynariusz prawosławnej
diecezji wrocławsko-szczecińskiej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Za św. Pawłem przypomniał, że Bóg nie rozkazuje, ale prosi nas, abyśmy się z Nim
pojednali i stali się Jego sprzymierzeńcami. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że takie
wezwanie oznacza, iż odeszliśmy od jedności z Bogiem.
Biskup, odnosząc się do przeczytanej w liturgii Słowa przypowieści o synu
marnotrawnym, podkreślił, że kaznodzieje skłonni są przedstawić Boga jako
sędziego, podczas gdy On jest dla nas przede wszystkim Ojcem. Stwierdził
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następnie, że bardziej niż kazań i wytykania innym błędów potrzeba nam pełnego
tęsknoty oczekiwania, na wzór ojca, który oczekiwał na powrót syna.
Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Wyższym Seminarium
Duchownym Księży Pallotynów w Oltarzewie-Ożarowie Mazowieckim odznaczył
się dwoma szczególnymi momentami. Pierwszym, wyrażającym jedność
z Kościołem unickim, była uroczysta liturgia odprawiona 21 stycznia wieczorem
w rycie bizantyjsko-ukraińskim przez oo. bazylianów z Warszawy. Natomiast 25
stycznia odbyło się Nabożeństwo Modlitewne przygotowane i prowadzone przez
studentów Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego z Podkowy Leśnej. Nabożeństwo prowadził pastor Jan Polok wraz
z chórem „Adventus” .
Archidiecezja wrocławska
We wrocławskiej katedrze prawosławnej zainaugurowano 19 stycznia Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na prośbę kard. Henryka Gulbinowicza modlono
się w intencji chorego prawosławnego patriarchy Moskwy i Wszechrusi, Aleksego.
W kościołach wrocławskich T ydzień Modlitw przebiegał pod hasłem: W miejsce
Chrystusa prosimy: napełnij się miłością, która jest fundamentem jedności
chrześcijan. W uroczystej wieczerzy, której przewodniczył prawosławny ordyna
riusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej bp Jeremiasz Anchimiuk, uczestniczyli
m.in. metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz oraz jego biskup
pomocniczy Edward Janiak, biskupi: ewangelicko-augsburski Ryszard Bogusz
i polskokatolicki Wiesław Skołucki oraz duchowni Kościoła ewangelicko-metodystycznego.
Zabierając głos na zakończenie nabożeństwa metropolita wrocławski pod
kreślił, że już od wczesnego dzieciństwa wychowywany był w duchu ekumenizmu.
Jego zdaniem, w dzisiejszych czasach edukacja ekumeniczna jest szczególnie
potrzebna; rodzice muszą tłumaczyć dzieciom, jak święte są tajemnice Boga
zamknięte także w innych obrządkach. Kard. Gulbinowicz zaprosił uczastniczących w nabożeństwie przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich do
udziału w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który zgodnie
z życzeniem Papieża będzie miał szczególny wymiar ekumeniczny.
Nabożeństwa organizowane w ramach wrocławskich obchodów Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyły się kolejno w kościołach: metodystycznym,
rzymskokatolickim, ewangelicko-augsburskim i polskokatolickim.
Opracowała Ewa Jóźwiak
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Z zagranicy
- Co roku - od 1868 r. - w rocznicę męczeńskiej śmierci Jana Husa w dniu
6 lipca w miejscu jego urodzenia, Husincu, odbywają się uroczystości religijne.
Tegoroczne obchody miały charakter ekumeniczny, a ich głównym punktem było
wielowyznaniowe nabożeństwo oraz dyskusja z udziałem husytów i protestantów.
W uroczystości uczestniczył również kard. Miloslav Vlk, który wyraził żal
z powodu męczeńskiej śmierci wielkiego reformatora i stwierdził, że Hus stal się
ofiarą politycznych kalkulacji ówczesnego cesarza Zygmunta oraz nie uporządkowa
nych i niezbyt właściwych stosunków w Kościele i papiestwie tamtych czasów.
Zdaniem kard. Vika można się wkrótce spodziewać zdjęcia przez Watykan
ekskomuniki z Jana Husa.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. dr Konrad Raiser
wystosował 12 lipca list do Kościołów członkowskich, w którym poinformował, że
Rada znajduje się w głębokim kryzysie finansowym. Przychody nie wystarczają na
finansowanie bieżącej działalności. Dojście do zrównoważonego budżetu w 1997 r.
wymagać będzie drastycznych decyzji. Raiser stwierdza z ubolewaniem, że
wysokość składek członkowskich od wielu lat nie uległa zmianie. Spośród 330
Kościołów członkowskich jedynie 156 płaci w ogóle składki. Personel centrali
genewskiej, liczący 270 osób, trzeba będzie zredukować o 16 procent.
- Znany teolog katolicki Hans Küng stwierdził 16 lipca podczas konferencji
Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów w Moguncji, że światowego pokoju
politycznego nie da się osiągnąć bez pokoju między religiami. Religie nie dostrzegły
jednak dotąd w sposób zadowalający swojej wielkiej odpowiedzialności za pokój
światowy. Wytyczne w sprawie jednolitego działania, przyjęte podczas „Światowego
Parlamentu” Religii w Chicago w 1993 r., trzeba wreszcie wcielić w życie. Wszystkie
religie nauczają wspólnie, że nie wolno zabijać, kraść lub kłamać. Na tych zasadach,
jak i na równouprawnieniu narodów i religii trzeba budować nowy ład światowy.
- 23 lipca, podczas wizyty w Grecji, zmarł nagle na udar serca prawosławny
patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Parteniusz III. Był 113 patriarchą historycznej
siedziby w Aleksandrii; funkcję tę sprawował od lutego 1987 r. Urodził się w 1920 r.
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w Port Saidzie (Egipt). Jego rodzice byli greckiego pochodzenia. Szkołę pod
stawową i średnią ukończył w Egipcie, po czym studiował w Wyższej Szkole
Teologicznej na wyspie Halki (Turcja). Studia kontynuował w Oksfordzie
i w Paryżu na Sorbonie. W 1939 r. złożył śluby zakonne. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich był najpierw sekretarzem Synodu Patriarchatu, potem dyrektorem
Instytutu Studiów Orientalnych Biblioteki Patriarchatu Aleksandrii. W 1958 r.
został wybrany metropolitą Kartaginy i stałym członkiem Synodu Patriarchatu
Aleksandrii. W 1968 r. wszedł w skład Komitetu Naczelnego Światowej Rady
Kościołów, w 1991 r. został jednym z jej ośmiu prezydentów. Był też aktywnym
uczestnikiem rozmów katolicko-prawosławnych prowadzonych na płaszczyźnie
światowej. Pogrzeb odbył się 30 lipca w katedrze św. Mikołaja w Kairze.
- Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola ogłosił 30 lipca, że dotych
czasowy grecko-prawosławny metropolita Włoch Spirydon (1. 52) mianowany
został arcybiskupem Kościoła grecko-prawosławnego w USA. Kościół ten liczy
1,5 min wiernych. Jego wprowadzenie w urząd odbyło się 21 września. Abp
Spirydon jest od 1992 r. prawosławnym przewodniczącym Wspólnej Komisji
Luterańsko-Prawosławnej.
- W dniach od 7 do 14 sierpnia obradowała w Rio de Janeiro (Brazylia) XVII.
Światowa Konferencja Metodystyczna. Delegaci z całego świata, w liczbie 2700
osób, obradowali pod hasłem: „Duch Święty - dawcą życia” . Po raz pierwszy
w przeszło 100-letniej historii Światowej Rady Metodystycznej na stanowisko
prezydenta wybrano kobietę. Jest nią Frances M. Alguire ze Zjednoczonego
Kościoła Metodystycznego w USA. Przez przyjęcie dwóch nowych wspólnot
(Kościół Indii Południowych -2,2 min członków i Kościół Metodystyczny
Paragwaju -1400 członków) liczba Kościołów członkowskich ŚRM wzrosła do 73;
ogółem zrzeszają one 32 min wiernych w 108 krajach.
- W dniach 11-23 sierpnia w Moshi (Tanzania) obradowała Komisja Wiara
i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Dyrektor Sekretariatu Komisji Alan
Falconer powiedział przy tej okazji, że po stuleciu intensywnej działalności
teologicznej Kościoły w wielu miejscach nie przybliżyły się dojedności. Rozwinęły się
kontakty międzykościelne na płaszczyźnie międzynarodowej, regionalnej i krajo
wej, zacieśniła się współpraca między Kościołami i poszczególnymi chrześcijanami,
lecz rezultaty walki o konsens nie przybrały konkretnego kształtu. Ponieważ
oczekiwania zawiodły, przeto obecnie wzrasta w Kościołach tendencja zmierzająca
do zachowania konfesyjnej tożsamości i przeciwna zmianom.
- 15 sierpnia, w przeddzień swoich 75 urodzin, zmarł w Genewie teolog
szwajcarski Max Thurian. Wraz z Rogerem Schützern należał do założycieli
Ekumenicznej Wspólnoty Braterskiej w Taize (Francja). Pełnił w niej rolę naczel
nego teologa i liturgisty. Wraz z br. Rogerem był zaproszony przez papieża Jana
XXIII w charakterze obserwatora na II Sobór Watykański. Odgrywał ważną rolę
w Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Opracował i przygotował
wiele ważnych dokumentów ekumenicznych; do największych jego dokonań
należało pilotowanie przez ponad 10 lat pracy nad tekstem, który stał się później
znany jako dokument konwergencji w sprawie Chrztu, Eucharystii i urzędu
duchownego (tzw. dokument z Limy). W późniejszym okresie wydał sześć tomów
odpowiedzi Kościołów na ten dokument. W 1987 r. jak o teolog ewangelie-
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ko-reformowany dokonał konwersji na wiarę katolicką i został kapłanem.W
wywiadzie dla wydawanego w Genewie czasopisma „Le Courrier” powiedział, że do
podjęcia tego kroku doszedł pod wpływem refleksji teologicznej, dialogów ekumenicz
nych, doświadczeń liturgicznych oraz wydarzeń osobistych i kościelnych. Papież Jan
Paweł II powołał go w 1992 r. w skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej
Watykanu. Thurian napisał wiele książek na temat wiary, Eucharystii, małżeństwa
i celibatu oraz roli Marii. Członkiem Wspólnoty w Taize został do końca swego
żyda. Tam też 18 sierpnia odbył się jego pogrzeb. Papież Jan Paweł II w depeszy
kondolencyjnej nazwał go nieznużonym poszukiwaczem prawdy. Zastępca sekretarza
generalnego Światowej Rady Kośdołów, ks. dr Wesley Ariarajah napisał, że
dorobek pisarski Thuriana pozostanie wartościowym dziedzctwem dla tych wszyst
kich, którzy poszukują jedności i odnowy duchowej Kościoła.
- 19 sierpnia minęła 150 rocznica powołania do życia w Londynie Aliansu
Ewangelickiego - organizacji międzywyznaniowej, zaliczanej do głównych prekur
sorów ruchu ekumenicznego.
- Znany charyzmatyczny teolog i ekumenista Philip Potter ukończył 20
sierpnia 75 lat. W latach 1972-1984 pełnił funkcję sekretarza generalnego
Światowej Rady Kościołów. Już podczas swojego inauguracyjnego przemówienia
stwierdził jednoznacznie, że dla niego istnieje śdsła łączność między wiarą
chrześcijańską i zaangażowaniem na rzecz słabych, wydziedziczonych i ucis
kanych. Potter pochodzi z wyspy Dominiki położonej na Karaibach. Jako członek
Kośdoła metodystycznego studiował teologię w Kingston (Jamajka) i Londynie.
Był działaczem chrześcijańskiego ruchu studenckiego. W 1954 r. przybył do
Genewy, gdzie był najpierw dyrektorem Wydziału Młodzieży, a potem Wydziału
ds. Misji i Ewangelizacji. Jako bojownik na rzecz sprawiedliwości społecznej
wchodził niejednokrotnie w konflikty z zachowawczymi środowiskami kościel
nymi. Po przejściu na emeryturę w 1984 r. Potter przez kilka lat wykładał na
Jamajce; od 1991 r. mieszka w Stuttgarcie.
- W dniach 24-29 sierpnia odbywała się w Strasburgu (Francja) IX. Naukowa
Konsultacja Societas Oecumenica, organizacji skupiającej instytuty naukowe
i indywidualnych badaczy zagadnień ekumenicznych w Europie. Temat konsul
tacji brzmiał: „Teologia ekumeniczna a egoizmy konfesyjne i etniczne” . Nowym
przewodniczącym Societas Oecumenica wybrano teologa katolickiego z Kolonii
- prof. Johannesa Brossedera.
- Doroczne spotkanie w ramach dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego
i Konferencji Kościołów Zielonoświątkowych odbyło się w sierpniu w Bressanone
we Włoszech. Przedmiotem obrad była rola ewangelizacji u progu trzeciego
tysiąclecia chrześcijaństwa. Przy tej okazji kard. Edward Cassidy, przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan wypowiedział się na temat obecnego
stanu dialogu teologicznego między rzymskimi katolikami a zielonoświątkow
cami. Stwierdził, iż rozmowy obu tradycji religijnych rozwijają się pomyślnie i są
dla Kościoła Rzymskokatolickiego szczególnie istotne, zważywszy na niezwykły
rozwój ruchu zielonoświątkowego (pentekostalizmu) na świecie. Cassidy powie
dział, że pentekostalizm prześcignął pod względem liczby wiernych Kościoły
prawosławne i jest obecnie drugą co do wielkości wspólnotą chrześcijańską na
świecie. Jego zdaniem prawosławie posiada obecnie 179 milionów wiernych, a ruch
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zielonoświątkowy 195 milionów, nie wliczając 33 milionów charyzmatyków
w łonie Kościołów protestanckich i Kościoła Rzymskokatolickiego.
- Głównym tematem obrad Wspólnej Komisji Katolicko-Luterańskiej, która
od 1 do 7 września obradowała w Rottenburgu (Niemcy), był problem apostolskości Kościoła. Poza tym członkowie Komisji zajęli się zagadnieniem Wieczerzy
Pańskiej oraz kwestiami moralnymi i etycznymi. Było to drugie spotkanie
w ramach czwartej fazy dialogu międzynarodowego prowadzonego pod pat
ronatem Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Jedności
Chrześcijan. W rozmowach tych, jak czytamy w komunikacie końcowym,
dochodzą do głosu tematy, w których brakuje nam jeszcze wystarczającej zgodności
poglądów co do dalszych kroków ku widzialnej jedności. Obradom przewodniczą:
biskup naczelny Kościoła Luterańskiego na Węgrzech Bela Harmati oraz biskup
katolicki Rottenburga-Stuttgartu Walter Kaspar. Podstawą do dyskusji były
referaty wygłoszone przez członków Komisji. Z Polski w skład Komisji wchodzi
biskup opolski prof. Alfons Nossol, przewodniczący Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu.
- Anglikańscy i luterańscy zwierzchnicy Kościołów z Wysp Brytyjskich
i Europy Północnej spotkali się 1 września w Trondheim (Norwegia), aby podpisać
historyczne porozumienie z Porvoo (Finlandia), zawarte w 1992 r. Zgodnie z nim
Kościoły anglikańskie Wielkiej Brytanii oraz Kościoły luterańskie Skandynawii
i państw bałtyckich zgadzają się na wzajemne sprawowanie posługi duszpasterskiej
oraz sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Ponad 1000 uczestników wzięło udział
w uroczystym nabożeństwie odprawianym w miejscowej katedrze w obecności
5 arcybiskupów i 25 biskupów. Komunii wiernym udzielali arcybiskup Canter
bury, honorowy zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, ks. George Carey i ks. bp
Andreas Aarflot z Kościoła Luterańskiego Norwegii. Sekretarz generalny Świato
wej Federacji Luterańskiej Ishmael Noko wypowiedział się z uznaniem na temat
regionalnej wspólnoty kościelnej między anglikanami i luteranami w Europie
północnej. Jego zdaniem, podpisana w Trondheim (Norwegia) „Deklaracja
z Porvoo” jest „teologicznym przełomem” i ważnym wkładem do wysiłków
Kościołów na rzecz jedności. Według arcybiskupa Carey’a, Deklaracja z Porvoo
jest najważniejszym porozumieniem ekumenicznym tego stulecia.
- 2 września zmarł w wieku 87 lat pastor Tulio Vinay, jeden z najwybitniejszych
teologów Kościoła Waldensów we Włoszech. Vinay był znany także poza
Włochami dzięki swym publikacjom teologicznym i politycznym. Założył dwa
zbory waldensów: „Agape” w północnych Włoszech i zbór w Riesi na Śycylii.
Działał też w zborze rzymskim. W Rzymie żyje dzisiaj 700 waldensów, w całych
Włoszech 30 000. Większość zamieszkuje dolinę Aosty k. Turynu.
- Emerytowany biskup Kościoła Ewangelickiego Berlin-Brandenburg i wielo
letni przewodniczący Związku Kościołów Ewangelickich w NRD Albrecht
Schönherr ukończył 11 września 85 lat. W okresie nazistowskim należał do
opozycyjnego wobec reżimu Kościoła Wyznającego; był jednym z najbliższych
współpracowników zamordowanego przez hitlerowców znanego teologa Diet
richa Bonhoeffera. W latach siedemdziesiątych należał do najbardziej aktywnych
rzeczników pojednania między Polakami i Niemcami. W okresie tym wielokrotnie
odwiedzał nasz kraj na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej.
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- W dniach od 12 do 20 września obradował w Genewie Komitet Naczelny
Światowej Rady Kościołów (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).
- Sekretariat Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów poinformował 18 września
w Berlinie, że jej nowymi członkami zostały Kościoły metodystyczne w Europie.
Wszystkie Kościoły tej tradycji podpisały opracowaną w 1993 r. Wspólną
deklarację w sprawie wspólnoty kościelnej. Warunkiem przynależności do
Wspólnoty jest wzajemne uznanie ordynacji i urzędów oraz praktykowanie
społeczności ambony i ołtarza. Kościoły metodystyczne Europy mogą obecnie
uczestniczyć w posiedzeniach komitetu wykonawczego oraz w zgromadzeniach
ogólnych Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów. - Dzięki przyjętej w Leuenbergu k.
Bazylei w 1973 r. Konkordii, Kościoły luterańskie, reformowane i unijne
w Europie ustanowiły ściślejszą wspólnotę. Różnice teologiczne, istniejące od
okresu Reformacji np. w kwestii rozumienia Wieczerzy Pańskiej, nie uchodzą już
za czynnik dzielący. Dzisiaj w skład Wspólnoty Leuenberskiej wchodzi ponad 90
Kościołów. Nowa wspólnota z Kościołami metodystycznymi została urooczyście
zainaugurowana w styczniu 1997 r. podczas okolicznościowego nabożeństwa
komunijnego w Tallinie (Estonia).
- W dniach 26 - 29 września we Francji w ośrodku Kościoła luterańskiego
w Liebfrauenbergu k. Strasburga odbyło się Ekumeniczne Międzynarodowe
Sympozjum Kobiet pod hasłem: „Przyszłość jest naszą sprawą” . Zgromadziło ono
ponad 50 kobiet trzech narodowości: Polki, Niemki i Francuzki. Podczas obrad
próbowały one odpowiedzieć na trzy zagadnienia: do jakiego stopnia można
kontrolować postęp, aby w sposób racjonalny i przemyślany móc zaplanować
przyszłość, jakie są granice odpowiedzialności kobiet oraz jakie zastosować
rozwiązania, które mogłyby być realizowane w praktyce. Referaty i wystąpienia
doprowadziły do wypracowania wspólnych wniosków. Stwierdzono, iż w życiu
codziennym konieczne jest kształtowanie i propagowanie ekologicznych zachowań
w domu, w szkole, we własnym środowisku także poprzez osobisty przykład.
Organizatorami sympozjum były: Akademia Ewangelicka w Mulheim, Kościół
Luterański Alzacji i Polska Rada Ekumeniczna.
- Zgromadzenie Światowego Związku Towarzystw Biblijnych, które odbyło
się w dniach od 26 września do 3 października w Mississauga (Kanada), zbiegło się
z 50 rocznicą powołania do życia tej organizacji. Wzięło w nim udział 350 osób ze
141 państw. Główny temat brzmiał: „Słowo Boże - życiem dla wszystkich” .
Podczas Zgromadzenia ustalono program działania na pierwsze lata trzeciego
tysiąclecia. Nowym prezydentem na najbliższe 8 lat wybrano pastora baptystycznego z Peru Samuela Escobara (1.61). - ŚZTB powołany został do życia w 1946 r.
przez 13 krajowych towarzystw biblijnych. Dzisiaj takie towarzystwa działają
w 135 krajach. W 1995 r. rozprowadziły one ponad 29 min Biblii i Nowych
Testamentów.
- W dniach od 24 września do 1 października obradowała w Genewie Rada
Światowej Federacji Luterańskiej - najwyższy jej organ w okresie między
odbywającymi się co 7 lat zgromadzeniami ogólnymi. Rada postanowiła, że
zrewidowany projekt Wspólnej deklaracji luterańsko-katolickiej w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu wymaga ponownego przepracowania. W uzasadnieniu stwier
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dzono, że istnieją zastrzeżenia w kwestii rozumienia grzechu; dotyczą one różnych
partii dokumentu. Decyzja ta oznacza, że ostateczna wersja zostanie przekazana
do akceptacji Kościołowi katolickiemu i 122 Kościołom członkowskim dopiero na
początku 1997 r. Powinny one najpóźniej do 1 czerwca 1998 r. podjąć decyzję.
Rada proponuje, aby w przypadku akceptacji deklaracja została ogłoszona
w uroczystym akcie nie później niż do 31 grudnia 1998 r. Pierwotnie jako termin
ogłoszenia Wspólnej deklaracji podawano najbliższe Zgromadzenie Ogólne ŚFL
w Hongkongu w lipcu 1997 r., które zbiega się z 50. rocznicą powołania do życia
Federacji. Wspólna deklaracja ma być podsumowaniem wyników wieloletnich
rozmów luterańsko-rzymskokatolickich, podczas których nauka o usprawied
liwieniu odgrywała ważną rolę. W projekcie stwierdza się, że w tzw. międzyczasie
osiągnięto konsens w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, zgodnie z którym nadal
istniejące różnice nie muszą już mieć charakteru dzielącego oba Kościoły. Z tego
ma wynikać wniosek, że wzajemne potępienia doktrynalne z XVI w. nie dotyczą już
współcześnie działających Kościołów.
- 30 września został dokonany zamach bombowy na katedrę i budynki
mieszkalne Patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola w Stambule. Nikt
z mieszkańców nie poniósł śmierci ani nie został ranny, lecz poważnie zostały
zniszczone wartościowe pod względem historycznym budynki. Na wiadomość
0 zamachu zareagował natychmiast sekretarz generalny Światowej Rady
Kościołów ks. dr Konrad Raiser. W liście do prezydenta Turcji ks. Raiser domagał
się szybkiej reakcji na to wydarzenie. Z kolei w depeszy do patriarchy Bartłomieja
sekretarz generalny dał wyraz uldze, że oszczędzone zostało ludzkie życie, z drugiej
jednak strony ubolewał z powodu dokonanych szkód i nowej niepewności zrodzonej
przez ten agresywny akt.
- 132 delegatów reprezentujących 21 Kościołów z krajów b. ZSRR wzięło
udział w dniach 1-3 października w konferencji w Mińsku na Białorusi.
Najliczniej stawili się prawosławni, rzymscy katolicy, baptyści, staroobrzędow
cy, luteranie i adwentyści. Obradom współprzewodniczyli metropolita Kirył,
kierownik wydziału zagranicznego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i ks.
Piotr Konowalczyk, zwierzchnik rosyjskich baptystów. Najgorętsza debata
dotyczyła pracy misyjnej. Dokument końcowy zawiera ostrożne sformułowania
(na skutek protestu baptystów i ewangelicznych chrześcijan brak w nim
określenia „prozelityzm”, co starali się przeforsować prawosławni), ale nazywa
niemisyjnym takie postępowanie, gdy chrześcijanie z jednego Kościoła są na
wracani przez innych w sposób niezgodny z duchem chrześcijańskiej miłości
1 naruszający godność człowieka.
- Emerytowany arcybiskup anglikański Canterbury Robert Ruńcie ukończył
2 października 75 lat. W stan spoczynku przeszedł pięć lat temu. Uchodził za teologa
liberalnego. Jego stałym dążeniem było zbliżenie Kościoła anglikańskiego z innymi
Kościołami chrześcijańskimi.Pod jego kierownictwem zacieśniły się także kontakty
z Kościołem rzymskokatolickim. Ruńcie był początkowo zdecydowanym przeciw
nikiem ordynacji kobiet, lecz potem stał się jej ostrożnym rzecznikiem. Pierwsze
kobiety otrzymały święcenia kapłańskie dopiero za jego następcy (w 1994 r.).
- W White Haven (Pensylwania, USA) w dniach od 3 do 8 października
obradowali biskupi Kościoła Episkopalnego i Ewangelicko-Luterańskiego w Ame
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ryce. W wyniku obrad doszli oni do wniosku, że na drodze do pełnej wspólnoty
kościelnej trzeba usunąć jeszcze pewne przeszkody. Przygotowywane porozumienie
(konkordat) przewiduje szerokie wzajemne uznanie urzędów kościelnych oraz ścisłą
współpracę w dziedzinie misji i na innych obszarach życia kościelnego. Oficjalne
zaakceptowanie tego porozumienia przez synody obu Kościołów ma nastąpić
w sierpniu 1997 r. Będzie ono uwieńczeniem prowadzonego od 25 lat dialogu.
Porozumienie nie stworzy zjednoczonego Kościoła luterańsko-anglikańskiego.
Natomiast rozwiąże jedną z najbardziej drażliwych kwestii, gdyż Kościół o tradycji
anglikańskiej zaakceptuje ordynację udzielaną w Kościele luterańskim bez udziału
biskupa znajdującego się w sukcesji apostolskiej.
- W Hvittorp (Finlandia) odbyła się w dniach od 4 do 8 października
konsultacja ekumeniczna na temat: „Chrzest a jedność Kościoła” . Inicjatorem
spotkania był Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu. 12 teologów
z różnych regionów świata i z różnych tradycji kościelnych stwierdzało zgodnie, że
mimo istniejących podziałów w chrzcie jesteśmy zjednoczeni. Pojęcie wspólnego
chrztu jest często cytowaną podstawą ekumenicznej nadziei i ekumenicznego
zaangażowania. Jednocześnie starano się znaleźć odpowiedź na pytanie: na czym
polega istota wspólnego chrztu i jakie jest jego ekumeniczne znaczenie?
- 5 października obchodzono uroczyście 50. rocznicę istnienia Instytutu
Ekumenicznego w Bossey k. Genewy. Początkowo organizowano w nim tylko
kursy dla zaangażowanych chrześcijan świeckich, potem dopiero doszły do nich
kursy dla teologów i księży. Dzisiaj najważniejszym elementem działalności jest
zimowy semestr poświęcony pogłębieniu znajomości zagadnień ekumenicznych
organizowany we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Gene
wie. Poza tym zwołuje się wiele krótszych kursów, podczas których można
pogłębić wiedzę z zakresu teologii prawosławnej lub zapoznać się z problemami
dotyczącymi wspólnoty mężczyzn i kobiet w Kościele.
- Emerytowany anglikański arcybiskup Kapsztadu (RPA) Desmond Tutu
ukończył 7 października 65 lat. W 1984 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za
zaangażowanie na rzecz zniesienia systemu apartheidu bez użycia przemocy. Dwa
lata później jako pierwszy czarny został zwierzchnikiem Kościoła Anglikańskiego
w RPA. Po niedawnym przejściu na emeryturę angażuje się on na rzecz pojednania
między czarnymi a białymi mieszkańcami RPA. Prezydent Nelson Mandela
powołał go na przewodniczącego Komisji ds. prawdy i pojednania.
- Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej Ishmael Noko pod
czas swojej wizyty w Rosji w dniach od 8 do 11 października spotkał się nie tylko
z kierownictwami dwóch Kościołów luterańskich, lecz również z przedstawicielami
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jednym z punktów rozmowy z patriarchą
Aleksym II była współpraca między ŚFL a Patriarchatem Moskiewskim w spra
wach humanitarnych. Strona prawosławna wypowiedziała się z uznaniem o pomo
cy humanitarnej dla Czeczenii, w której udzielaniu Federacja odgrywa wiodącą
rolę. Dalszym tematem dyskusji była sprawa prozelityzmu, na który żali się często
Kościół prawosławny. Ks. Noko zwrócił uwagę w tym kontekście na historyczne
korzenie luteranizmu w Rosji oraz na mające wielowiekową tradycję stosunki
między luteranami a prawosławnymi.
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- 25 października delegacja najwyższych przedstawicieli Kościoła Adwen
tystów Dnia Siódmego złożyła po raz pierwszy wizytę w siedzibie Patriarchatu
ekumenicznego Konstantynopola w Stambule (Turcja). Jak poinformowała
strona adwentystyczna, celem wizyty było osiągnięcie lepszego wzajemnego zro
zumienia i przełamanie fałszywych stereotypów oraz odkrycie stycznych punktów
między prawosławnymi i adwentystami. Przedstawiciel Patriarchatu oświadczył
w Genewie, że rozmowy były szczere i otwarte. Nastąpił przełom w debacie
dotyczącej prozelityzmu w Europie wschodniej. Takie rozmowy sondażowe po
stanowiono kontynuować.
- 31 października, w dniu obchodzonym przez świat protestancki jako Święto
Reformacji, w kościele zamkowym w Wittenberdze nastąpiło otwarcie roku
Melanchtona. Rok jubileuszowy wspomina 500. rocznicę urodzin teologa i peda
goga Filipa Melanchtona (1497-1560) , który w sposób bardzo istotny był
zaangażowany w przekład Biblii przez Marcina Lutra. Melanchton był autorem
podstawowych pism Reformacji (napisał pierwszą dogmatykę ewangelicką, a jego
Konfesja Augsburska z 1530 r. uchodzi do dzisiaj za najważniejszą księgę
wyznaniową luteranizmu).
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. dr Konrad Raiser
przemawiając 14 listopada z okazji 50 rocznicy powstania związanego z Radą
Ekumenicznego Funduszu Kredytowego stwierdził, że fundusz ten udziela „uczciwych” kredytów spółdzielniom lub pojedynczym osobom w Trzecim Świecie,
aby umożliwić tworzenie instutucji społecznych lub małych przedsiębiorstw.
W 1995 r., za pośrednictwem komitetów krajowych, udzielono 600 kredytów
ogólnej wartości 5,5 min dolarów. Przeciętny kredyt wynosi 10000 dolarów.
Ekumeniczny Fundusz Kredytowy został założony w kwietniu 1946 r. przez
przedstawicieli ruchu ekumenicznego i banków szwajcarskich. Wkrótce fundusz
ten uaktywni się także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
- Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów na posiedzeniu w Heppenheim
(Niemcy) w dniu 21 listopada postanowiła dążyć do stworzenia wspólnoty
roboczej, w której muzułmanie mogliby uczestniczyć w równouprawniony sposób.
Temu celowi ma służyć na początek „Forum Abrahamickie” , które odbędzie się
w listopadzie w południowej Hiszpanii. W dialogu mają uczestniczyć ważni
przedstawiciele trzech religii monoteistycznych - chrześcijaństwa, judaizmu i is
lamu - którzy uznają Abrahama za swego przodka. MRChiŻ zrzesza 28 rad
krajowych.
- Znany teolog ewangelicko-reformowany i ekumenista Lukas Vischer
ukończył 23 listopada 70 lat. Jako potomek starej rodziny bazylejskiej studiował
teologię w Bazylei, Getyndze, Strasburgu i Oksfordzie. Doktoryzował się u znane
go teologa Oscara Cullmanna na temat ojców Kościoła. Po kilkuletniej
działalności duszpasterskiej, w 1961 r. podjął pracę w Wydziale „Wiara i Ustrój”
Światowej Rady Kościołów; w 1966 r. została mu powierzona tam funkcja
dyrektora. Jako obserwator z ramienia Rady na II Soborze Watykańskim przeżył
osobiście ekumeniczne otwarcie Kościoła rzymskokatolickiego. W latach
sześćdziesiątych, ^gdy Kościoły prawosławne i Kościoły tzw. Trzeciego Świata
przystąpiły do SRK, zaangażował się w opracowanie wizji Kościoła jako
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uniwersalnej, koncyliarnej wspólnoty. Również proces studyjny, który doprowa
dził do powstania dokumentu konwergencji w sprawie Chrztu, Eucharystii
i urzędu duchownego (tzw. dokument z Limy), dokonywał się w dużej mierze pod
jego kierownictwem. Po odejściu z ŚRK w 1979 r. został kierownikiem specjalnie
dla niego stworzonego Ewangelickiego Ośrodka Ekumenicznego Szwajcarii.
Jednocześnie wykładał teologię ekumeniczną na Uniwersytecie w Bernie. W latach
1982-1989 kierował wydziałem teologicznym Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych w Genewie. W 1994 r. wydał ekumeniczną historię Kościoła
Szwajcarii.
- Dnia 24 listopada w wieku 74 lat zmarł metropolita Syryjsko-Malankarskiego Kościoła Prawosławnego Paulos Mar Gregorios, jeden z czołowych
ekumenistów indyjskich, były prezydent Światowej Rady Kościołów. Jego
właściwe nazwisko brzmiało Paul Verghese. W latach 1962-67 był zastępcą
sekretarza generalnego ŚRK, działał też w licznych komisjach Rady. W latach
1962-65 byłjednocześnie obserwatorem na II Soborze Watykańskim. Był nie tylko
dobrym teologiem, lecz również świetnym znawcą spraw międzynarodowych,
toteż reprezentował Radę w UNESCO oraz na specjalnych sesjach Zgromadzenia
Generalnego ONZ poświęconych rozbrojeniu w latach 1983 i 1988. W 1979 r.
przewodniczył zorganizowanej przez ŚRK Światowej Konferencji w sprawie
„Wiary, Nauki i Przyszłości”; odbyła się ona w Massachusetts Institute of
Technology w USA. Stanowisko prezydenta ŚRK sprawował w latach 1983-1991.
- W dniach 24 listopada - 3 grudnia w miejscowości Salvador (stan Bahia,
Brazylia) odbywała się, pod patronatem Światowej Rady Kościołów, XI. Kon
ferencja ds. Misji Światowej i Ewangelizacji (szerszą relację zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).
- Dnia 3 grudnia w wieku 80 lat zmarł dr M.M. Thomas, jeden z najbardziej
wpływowych ekumenistów azjatyckich. Do jego głównych zainteresowań zaliczały
się zagadnienia społeczne, praca chrześcijańska wśród młodzieży oraz dialog
między chrześcijanami a wyznawcami innych religii. W Światowej Radzie
Kościołów sprawował szereg kluczowych funkcji, należał też do głównych
mówców na jej zgromadzeniach ogólnych w New Delhi (1961) i Uppsąli (1968).
W latach 1968-1975 był przewodniczącym Komitetu Naczelnego ŚRK; był
pierwszym świeckim, któremu powierzono tę funkcję. M.M. Thomas był
członkiem Kościoła Syryjskiego Mar Thoma Malabar u, przez wiele lat kierował
Instytutem Chrześcijańskim ds. Studiów nad Religią i Społeczeństwem w Ban
galore (Indie). W latach 1990-92 był gubernatorem stanu Nagaland
w północnowschodnich Indiach.
- Papież Jan Paweł II przyjął 5 grudnia na audiencji zwierzchnika Kościoła
anglikańskiego, arcybiskupa Canterbury George’a Carey’a. Papież podkreślił
w swoim przemówieniu, że tragiczny rozłam między Kościołem katolickim
i anglikańskim musi możliwie jak najszybciej zostać przezwyciężony. Niestety,
wygląda na to, że różnice poglądów, jakie wystąpiły w ubiegłych latach, w dalszym
ciągu utrudniają drogę do jedności. Tymi słowami papież nawiązał najpraw
dopodobniej do święceń kapłańskich udzielanych kobietom w Kościele ang
likańskim. Jan Paweł II zwrócił się do braci anglikanów o przemyślenie swojego
stanowiska. Abp Carey nie nawiązał bezpośrednio do tych trudności
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występujących między obu Kościołami. Stwierdził natomiast, że mimo przeszkód
anglikanie i katolicy jako partnerzy ekumenii muszą potwierdzić integralność
drugiego partnera: Obowiązuje to także wówczas, gdy decyzje partnera sprawiają
nam trudności. Intensywniejsza współpraca potrzebna jest zwłaszcza w odniesieniu
do licznych małżeństw mieszanych. - Tego samego dnia papież Jan Paweł II i abp
George Carey odprawili w Rzymie wspólne nieszpory.
- Papież Jan Paweł II i patriarcha Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego
Karekin I podczas spotkania w Watykanie 13 grudnia potwierdzili wspólnotę
wiary. Na drodze do jedności usunięto w ostatnich latach ogromne przeszkody
- oświadczyli po rozmowie obaj przywódcy kościelni. Jan Paweł II i patriarcha
podkreślili z satysfakcją, że naród ormiański, mimo ogromnych tragedii, jakie
przeżył w bieżącym stuleciu, pozostał wierny wierze chrześcijańskiej. Była to
pierwsza wizyta Karekina I w Watykanie od chwili objęcia swego urzędu
w kwietniu 1995 r. Patriarcha jest zwierzchnikiem 6 milionów chrześcijan
ormiańskich. Papież w swoim przemówieniu powitalnym zwrócił szczególną
uwagę na to, że oba Kościoły mają te same struktury duszpasterskie i sakramenty.
- Komisja luterańsko-prawosławna w USA, obradująca w dniach 16-18grudnia
w Delray Beach na Florydzie, zaleciła w dokumencie końcowym wzajemne uznanie
naszej wiary. Dokument proponuje między innymi także przyjęcie pierwotnej wersji
Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary z 381 r. w nabożeństwach
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce (ELKA). Komisja ds. Dialogu,
złożona z przedstawicieli ELKA i Kościołów prawosławnych w Ameryce, chciałaby
tym samym skłonić władze naczelne ELKA do urzeczywistnienia zalecenia wypo
wiedzianego przez VIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej
w Kurytybie (Brazylia) w 1990 r. Zalecenia to zachęcało do większego uwzględnienia
Nicejskiego Wyznania Wiary w katechezie i liturgii, a tam, gdzie nie ma to jeszcze
miejsca, do posługiwania się nim w przyszłości przynajmniej z okazji wielkich świąt
podczas nabożeństwa. W rezolucji Zgromadzenie wypowiedziało się wówczas także
na rzecz pierwotnej wersji Wyznania Wiary z 381 r., które stwierdzało, że Duch
Święty pochodzi od Ojca\ na Zachodzie dodano później filioque - i Syna. Tradycja
prawosławna odrzuca ten dodatek. W tym kontekście VIII Zgromadzenie Ogólne
uważało za rzecz stosowną, aby Kościoły, które stosująjuż Niceanum w liturgii, mogły
też posługiwać się nim w wersji z 381 r., na przykład podczas nabożeństw ekumenicz
nych. Komisja ds. Dialogu zwraca uwagę na to, że luterańska Konfesja Augsburska
w swoim pierwszym artykule udziela odpowiedniego pełnomocnictwa. - Ustalono,
że w najbliższej przyszłości dialog zajmie się Bogiem w Trójcy Jedynym, a zwłaszcza
działalnością Ducha Świętego. Dialog luterańsko-prawosławny w USA, który sięga
lat sześćdziesiątych, znajduje się obecnie w trzeciej fazie. W 1992 r. ukazała się
publikacja pt. „Zbawienie w Chrystusie”, która była podsumowaniem drugiej fazy
trwającej od 1983 do 1989 r. Obecna faza rozpoczęła się w 1994 r.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. dr Konrad Raiser
w swoim orędziu bożonarodzeniowym, skierowanym do Kościołów członkows
kich stwierdza m.in.: Gdy dzisiaj wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa, to
czynimy to w świecie, w którym miliony ludzi są zmuszone udać się w drogę /.../
Wszyscy oni pukają do naszych drzwi. Czy otworzą się one? /.../ SR K ogłosiła rok
1997 Ekumenicznym Rokiem Kościołów w solidarności z wykorzenionymi /.../ Bóg
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jest zawsze w drodze do nas. Możemy przed Bogiem zamknąć drzwi. Czynimy to za
każdym razem, gdy ludziom wykorzenionym odmawiamy przyjęcia i ochrony.
Możemy drzwi także otworzyć. Poprzez uchodźców, migrantów, wypędzonych Jezus
przybywa do nas także podczas obecnego Bożego Narodzenia. Pozwolić mu wejść
oznacza przyjąć Boga - obcego, który chce z nami dzielić życie!
- W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia 1997 r. odbywało się w Stuttgarcie XIX.
Europejskie Spotkanie Młodzieży zwołane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taize.
Wzięło w nim udział 70 000 młodych ludzi z 40 krajów; z Polski przybyło 18 000 osób.
Spotkanie było wypełnione modlitwą, śpiewem i dyskusją. Brat Roger Schutz,
81-letni założyciel i przeor Wspólnoty w Taize, zachęcał młodych podczas ostatniej
wspólnej modlitwy, aby w swojej drodze do roku 2000 i we własnym środowisku
życiowym poczynili różnorodne kroki w stronę pojednania. Kto w modlitwie podąża
do źródeł wiary i Ewangelii, ten poradzi sobie ze zwątpieniem, niepewnością,
troskami i wewnętrznym okaleczeniem. Br. Roger zaapelował do młodych ludzi, aby
nie tracili z oczu życia wewnętrznego i oczekiwali świadomie nadejścia wiosny Kościoła.
We wspólnych modlitwach wzięło udział wielu czołowych przedstawicieli katolicyz
mu, ewangelicyzmu i prawosławia w Niemczech.

Z kraju
- Dnia 28 lipca zmarł w Warszawie ks. Władysław Paschalis - duchowny
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, nestor polskiej ekumenii. Miał 103 lata.
Urodził się 16 grudnia 1892 r. w Solczy k. Krakowa. Przez znaczną część żyda był
urzędnikiem w różnych instytucjach. Dopiero po drugiej wojnie światowej,
w wieku ponad 50 lat, został ordynowany na duchownego. Odwiedzał ewan
gelików reformowanych w całej Polsce, docierał z posługą duszpasterską także do
wiernych innych wyznań. Był jednym z pierwszych duchownych ewangelickich,
którzy nawiązali kontakty i współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim. W cza
sie pogrzebu 2 sierpnia w imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej zmarłego pożegnał przewodniczący warszawskiego oddziału PRE,
ks. Jan Hause (sylwetkę Zmarłego zamieściliśmy w nr. 1 z 1988 r.).
- Dnia 1 sierpnia w Warszawie przy pomniku „Polegli Niepokonani” odbyły
się ekumeniczne uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego
w 1944 r. W modlitwach w intencji poległych powstańców uczestniczyli m.in.:
naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. Jan Hause, ks.
Mikołaj Lenczewski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz
rzymskokatolicki ksiądz Józef Łazicki.
- Dnia 3 sierpnia w odbudowywanym ze zniszczeń wojennych kościele mariac
kim w Chojnie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z udziałem Polaków
i Niemców. Nabożeństwo prowadził rzymskokatolicki arcybiskup Marian Przyku
cki oraz generalny superintendent Kośdoła Ewangelicko-Luterańskiego Hanoweru
ks. Leopold Esselbach z Eberswalde. Kośdół w Chojnie był przed zniszczeniem
jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych na Pomorzu Zachodnim. Pod
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wpływem myśli reformacyjnej zaczęto odprawiać w nim nabożeństwa luterańskie.
Po drugiej wojnie światowej z kościoła zostały ruiny. W 1989 r. przekazano go
Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Odbudowę kościoła i odprawiane w nim
nabożeństwa ekumeniczne, których odbyło sięjuż osiem, zainicjował konfirmowany
w nim były mieszkaniec Chojny architekt Günther Kumkar z Hanoweru wespół z ks.
prałatem Antonim Chodakowskim - proboszczem parafii rzymskokatolickiej
w Chojnie. Przez dwa lata młodzi Polacy i Niemcy odgruzowywali ruiny.
W przyszłości kościół w Chojnie ma stać się ośrodkiem ekumenicznym, służącym
między innymi zbliżeniu Polaków i Niemców. Odbudowa kościoła jest wspierana
przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i polsko-niemiecką Fundację
„Kościół mariacki w Chojnie”. Podczas nabożeństwa pobłogosławiony został krzyż,
który ma być umieszczony nad główną nawą odbudowanego kościoła.
- XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XIX Międzynarodowy
Kongres Maryjny trwały w dniach 18-26 sierpnia w Częstochowie. Tegoroczny
Kongres Mariologiczny miał po raz pierwszy charakter ekumeniczny. Uczest
niczyło w nim kilkuset teologów z całego świata, wśród nich także przedstawiciele
Kościołów niekatolickich - przede wszystkim prawosławni, a także protestanci.
W liście do ekumenicznego gremium papież Jan Paweł II napisał m.in.: Kto nie czci
Matki, znieważa Syna. Uczestnicy Kongresu sprzeciwili się zgłoszonej przez
teologów amerykańskich propozycji przyjęcia nowych dogmatów maryjnych
(m.in. uznania Marii za Współodkupicielkę), gdyż uznali, że obecnie nie ma
potrzeby ogłaszania żadnych nowych dogmatów.
- Dnia 15 września w ruinach wrocławskiej synagogi odbyły się uroczystości
związane z rozpoczęciem nowego roku żydowskiego Rosz ha szana. W na
bożeństwie obok gospodarzy wzięło udział wielu parafian z trzech sąsiadujących
z synagogą Kościołów chrześcijańskich: luterańskiego, prawosławnego i rzymsko
katolickiego, reprezentacja władz miasta oraz wrocławskich konsulatów.
- Dnia 21 września zmarł w Warszawie w wieku 67. lat ks. Bogdan Tranda,
duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, wieloletni redaktor mie
sięcznika „Jednota” . Zmarły był konsekwentnym zwolennikiem dialogu
Kościołów chrześcijańskich, oddanym sprawie ekumenii. Przez wiele lat był
współprzewodniczącym Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej
i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w dniu 28 września w Warszawie. Rozpoczęło je nabożeństwo w kościele
ewangelicko-reformowanym, gdzie zmarłego pożegnali księża reformowani, ro
dzina z biskupem Zdzisławem Trandą oraz przyjaciele. Kazanie wygłosił ks. Jerzy
Stahl, który przedstawiając sylwetkę księdza Bogdana Trandy zwrócił uwagę
słuchaczy na aspekt nadziei i Bożej obietnicy zbawienia w ludzkim życiu. Słowa
pożegnania wygłosili też przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich. Bp
Mieczysław Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podkreślił wyjątkowe
zasługi zmarłego w dziedzinie tłumaczenia Słowa Bożego i jego udział w pracach
zespołu tłumaczy Nowego Testamentu wydanego przez Towarzystwo Biblijne
w Polsce. W imieniu prymasa i rzymskokatolickiego episkopatu przemówił bp
Władysław Miziołek. Na cmentarzu żegnali Zmarłego duchowni różnych wyznań
oraz przedstawiciele różnych chrześcijańskich instytucji. Ks. prof. Michał Czaj
kowski z Akademii Teologii Katolickiej zwrócił uwagę na obiektywizm Zmarłego
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nie tylko w sprawach dotyczących protestantyzmu, lecz także wobec Kościoła
Rzymskokatolickiego (sylwetkę Zmarłego zamieściliśmy w nr. 2 z 1994 r.).
- W dniach od 27 do 29 września w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim odbywały się
III Spotkania Ekumeniczne. Organizatorem spotkań była Diecezja Cieszyńska
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wzięli w nich udział ewangelicy z Niemiec,
Czech, Słowacji i Polski. Zaproszono także przedstawicieli Kościoła Rzymsko
katolickiego. Spotkania zgromadziły ok. 1000 osób. Rozpoczęło je nabożeństwo
w ewangelickim kościele w Wiśle Centrum. Hasło naczelne spotkań brzmiało:
„Pojednanie - Boży dar i źródło nowego życia”; nawiązywało ono do Drugiego
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które odbędzie się w czerwcu
1997 r. w Grazu (Austria) z udziałem katolików, protestantów i prawosławnych.
Program spotkań obejmował nabożeństwa, spotkania rodzinne, dyskusje, koncer
ty muzyki poważnej i zespołów młodzieżowych oraz prezentacje dokonań różnych
grup działających w Kościołach - stowarzyszeń, kół, a także poszczególnych
parafii.
- Dnia 30 września w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi odbyło się
ekumeniczne nabożeństwo komunijne z udziałem wiernych i duchownych trzech
wyznań ewangelickich połączonych ze sobą wspólnotą sakramentów i urzędów
duchownych. Obecni duchowni: ks. Adam Kleszczyński (metodysta), ks. Semko
Koroza (reformowany) i ks. Marcin Undas (luteranin) wspólnie sprawowali
sakrament Wieczerzy Pańskiej. Nabożeństwo było historycznym wydarzeniem dla
łódzkich protestantów, którzy wszyscy razem jako jedna ewangelicka rodzina
mogli przystąpić do Sakramentu Ołtarza.
- Dnia 3 października odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
uroczysta inauguracja roku akademickiego 1996/97. Wzięli w niej udział prorek
torzy Akademii Teologii Katolickiej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych
ośrodków naukowych, zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Polsce, emery
towani nauczyciele akademiccy, licznie zaproszeni goście. Inaugurację poprzedziło
nabożeństwo ekumeniczne, odprawione przez duchownego luterańskiego, pra
wosławnego i polskokatolickiego. W bieżącym roku akademickim rozpoczęły
pracę nowe władze uczelni. W kadencji 1996-1999 rektorem jest ks. bp prof. Jan
Jeremiasz Anchimiuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
funkcję prorektorów sprawują: bp prof. Wiktor Wysoczański z Kościoła Pol
skokatolickiego i prof. Karol Karski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
- „Ekumeniczna M atka Pana” to temat sesji zorganizowanej dnia
3 i 4 października przez dr. Stanisławę Grabską, prezesa warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej. Pierwszego dnia o „Matce Boskiej Ewangelistów” mówili:
dr Grabska i red. Józef Majewski z „Tygodnika Powszechnego”, a ks. dr Henryk
Paprocki wyłożył prawosławną teologię maryjną. Następnego dnia wysłuchano
wykładu o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego z KUL na temat
ekumenicznej problematyki mariologicznej oraz dyskusji panelowej z udziałem
prof. Karola Karskiego (luteranina), prorektora ChAT, ks. Mieczysława Kwietnia
(zielonoświątkowca) z Warszawskiego Seminarium Teologicznego oraz ks. Jerze
go Stahla (reformowanego), redaktora naczelnego „Jednoty” .

130

KRONIKA

- Dnia 9 października w Warszawie odbyło się pierwsze konstytuujące
posiedzenie Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej. W skład nowo
powołanego zarządu weszli: bp Jan Szarek - prezes, ks. radca Piotr Gaś - zastępca,
ks. Marcin Hintz - sekretarz. Przewodniczącym komisji teologicznej wybrano ks.
Ryszarda Janika. Zadaniem Polskiego Oddziału ŚFL będzie przede wszystkim
bieżące uczestniczenie w pracach konferencyjnych ŚFL oraz recepcja po
wstających na jego forum dokumentów studyjnych. Polski Oddział ŚFL istniał już
w latach sześćdziesiątych, lecz na początku lat siedemdziesiątych zaprzestał
działalności.
- „Braterska rozmowa chrześcijan i Żydów” odbyła się w dniach 15-16
października w Toruniu, w rok po uroczystych obchodach 350. rocznicy Col
loquium charitativum. Oprócz Żydów i przedstawicieli polskich Kościołów
chrześcijańskich uczestniczyli w nim Niemcy reprezentujący Grupę Roboczą
Episkopatu Niemiec ds. Judaizmu. Ks. bp Stanisław Gądecki, przewodniczący
Rady ds. Dialogu z Judaizmem, podkreślił, że konieczne jest pełniejsze
uwrażliwienie chrześcijan na żydowskie rozumienie Holokaustu jako wydarzenia
bezprecedensowego w dziejach. Z kolei najważniejszym owocem polskiego dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego jest - w przekonaniu rabina Michaela Shudricha
- fakt, że można dziś być Polakiem, a zarazem praktykującym Żydem. Niezmien
nym od lat postulatem pozostaje jednak to, by dialog ten wyszedł poza krąg elit
i ogarnął także szersze warstwy społeczeństwa.
- W Centrum Spotkań Młodzieżowych w Krzyżowej w dniach 18-19
października odbyło się seminarium poświęcone teologii Dietricha Bonhoeffera
w związku z 90 rocznicą jego urodzin. Jego organizatorami byli: Diecezja
Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Międzynarodowe Towarzystwo im. D. Bonhoeffera, Akademia Ewangelicka w Berlinie i Fundacja
„Krzyżowa dla porozumienia europejskiego” . W niedzielę, 20 października,
w kościele ewangelicko-augsburskim Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło
się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne z udziałem reprezentantów Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Górnych
Łużyc i Kościoła Rzymskokatolickiego. Po nabożeństwie wszyscy udali się na
ulicę Bartla 7, gdzie na domu, w którym urodził się Bonhoeffer, odsłonięto
dwujęzyczną tablicę. Aktu odsłonięcia dokonali: ks. prof. Christian Gremmels,
przewodniczący sekcji niemieckiej Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego oraz ks. radca Piotr Gaś, członek grupy inicjatywnej sekcji polskiej.
Na tablicy widnieje następująca treść: W tym domu urodził się 4 lutego 1906 roku
Dietrich Bonhoeffer, ewangelicki teolog, uczestnik niemieckiego ruchu oporu
przeciw narodowemu socjalizmowi, zamordowany w obozie koncentracyjnym we
Flossenburgu 9 kwietnia 1945 roku. Międzynarodowe Towarzystwo im. Bonhoef
fera, 1996 r.
- W dniach 20-27 października odbyły się we Wrocławiu XIX Dni Kultury
Chrześcijańskiej. W ich ramach 22 października w kościele ewangelicko-augsburs
kim Opatrzności Bożej odbył się koncert chórów z „Dzielnicy Czterech Świątyń” .
Wystąpiły następujące chóry: prawosławny, żydowski, rzymskokatolicki i ewan
gelicko-augsburski.
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- 31 października, z okazji Święta Reformacji, w Warszawie, Szczecinie
i Katowicach odbyły się nabożeństwa ekumeniczne. W Warszawie po raz pierwszy
nabożeństwo centralne w Święto Reformacji odprawiono nie w kościele luterańskim, a ewangelicko-reformowanym. Liturgię odprawił ks. Lech Tranda
z udziałem duchownych ewangelickich konfesji (luterańskiej i metodystycznej),
a kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp Jan
Szarek. Specjalne pozdrowienie odczytał superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Edward Puślecki.
- W dniach 9-11 listopada odbyła się w Bielsku-Białej Ogólnopolska Ekumeni
czna Konferencja Kobiet pod hasłem: „Czegokolwiek nie uczyniliśmy jednemu
z tych najmniejszych...” , zorganizowana przez Komisję Kobiet Polskiej Rady
Ekumenicznej przy finansowym wsparciu Wydziału Pomocy Międzykościelnej
Światowej Rady Kościołów. Przedmiotem spotkania były różne formy pracy
diakonijnej w poszczególnych Kościołach, które mogą stać się impulsem dla
małych wspólnot i niedużych parafii.
- Kościół Ewangelicko-Augsburski i Chrześcijańska Akademia Teologiczna
uczcili 450 rocznicę śmierci Marcina Lutra organizując w dniu 27 listopada
w Warszawie ekumeniczne sympozjum. Referenci, wywodzący się z kilku tradycji
kościelnych, omówili różne aspekty żyda i dzieła Reformatora. Obrady zainaugu
rował wykład o związkach Lutra z Polską, w którym prof. Janusz Małłek
z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu opowiedział o kontaktach twórcy
Reformacji z wybitnymi przedstawicielami życia publicznego w Polsce oraz
o przenikaniu idei reformacyjnych do Rzeczypospolitej za pośrednictwem pism
Lutra i studiujących w Wittenberdze Polaków. Ks. bp Jeremiasz, rektor ChAT,
profesor teologii prawosławnej, w wykładzie „Dzieło Lutra jako wyraz pragnienia
dochowania wierności Biblii” przedstawił Lutrową eklezjologię, a ks. dr Krzysztof
Kowalik z KUL w referacie „O ekumeniczną lekturę mariologii Lutra” dowodził,
że Maria biblijna może stać się Marią ekumeniczną z pożytkiem zarówno dla
katolików, jak i protestantów. Ks. Marcin Hintz zajął się z kolei Lutrowym ujęciem
wolnośd jednostki, etyki pracy, etyki politycznej i seksualnej. „Luterską doktrynę
o powszechnym kapłaństwie jako wspólnym dobru protestantów” omówił dr
Tadeusz J. Zieliński, wskazując rozległe implikacje tej doktryny w życiu Kościoła
oraz społeczeństwa-wykształcenie się „demokracji uczestniczącej” . Śesję zamknął
referat prof. Karola Karskiego pt. „Postać Marcina Lutra na przestrzeni wieków”,
traktujący o historycznej percepcji myśli Reformatora, o próbach zawłaszczania
jego dorobku i autorytetu przez różne kierunki kościelne, filozoficzne, a nawet
polityczne (Część materiałów z sympozjum zamieszczamy w bieżącym numerze
„Studiów”).
- W dniu 21 grudnia rzymskokatolicki metropolita wrocławski kardynał
Henryk Gulbinowicz spotkał się z biskupem Ryszardem Boguszem w siedzibie
luterańskiej diecezji wrocławskiej. Spotkanie było związane z 46. Międzynarodo
wym Kongresem Eucharystycznym, jaki odbędzie się we Wrocławiu w dniach od
25 maja do 1 czerwca 1997 r. Kard. Gulbinowicz wręczył bp. Boguszowi oficjalne
zaproszenie do udziału w kongresie. Metropolita wrocławski spotkał się również ze
zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp. Janem Szarkiem,
któremu także osobiście przekazał zaproszenie do uczestnictwa w kongresie.
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W zaproszeniu napisano: W czasie obecnego Kongresu jest gorącym pragnieniem
organizatorów, aby razem z Braćmi pozostałych Kościołów i Wspólnot Kościelnych
można było zastanowić się nad znaczeniem Eucharystii - źródłem życia i jedności
każdej wspólnoty ochrzczonych, zarówno na poziomie lokalnym, ja k też uniwersal
nym, mając na uwadze tę jedność, którą my wszyscy, uczniowie Jedynego Pana,
pragniemy udoskonalać z Nim i między nami.
Opracował: Karol Karski
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W okresie jesiennym wybuchła burza w prasie katolickiej w związku z plano
waną nowelizacją ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży. Nie ma ani jednego
katolickiego periodyku, który nie wypowiedziałby się na ten temat. Zastana
wiające jest, iż tylko prasa katolicka stoczyła prawdziwy bój przeciwko nowelizacji
ustawy. Bój ten zresztą nie dotyczył jedynie ustawy jako takiej. Dyskutowano nad
znaczeniem płodności ludzkiej, pojęciem człowieczeństwa, sensem życia, pra
wnymi aspektami ochrony życia. Całą jednak dyskusję sprowokowała przygoto
wywana wówczas nowelizacja ustawy. Dominował temat sensu życia, jego
znaczenia, potrzeba ochrony. Temat ten nie pojawił się w żadnym z periodyków
wydawanych przez inne Kościoły chrześcijańskie. Czy jest to problem jedynie
chrześcijan katolików?
Autorzy artykułów dostarczali nie tylko socjologicznych i psychologicznych
analiz ale też stawiali pytania filozoficzne i teologiczne: kim jest człowiek i jaki jest
sens i wartość jego życia? Jaki jest sens życia w ogóle? Dlaczego życie człowieka
domaga się jakiejś szczególnej ochrony? Czy istnieją jakieś powody dla których
można przerwać to życie?
Przekonania wyznawców religii żydowskiej przybliża artykuł Dawida War
szawskiego pt. W obronie mniejszego zła (Gazeta Wyborcza, 9-11 listopada 1996).
Autor w zasadzie skupia się nad porównaniem religii chrześcijańskiej i żydowskiej
jako dwóch religii miłości, wdając się w polemikę z Jackiem Kuroniem (Ewangelia
czy kodeks kamy, Gazeta Wyborcza 4 listopada 1996). Swoje rozważania kończy
uwagami o aborcji: poczucie odpowiedzialności każe żydowskiemu prawu uznać
aborcję za zlo, lecz miłość, jakim jest ono przepojone, pozwala dostrzec, że bywa zlo
jeszcze gorsze - i aborcję dopuścić. Przez pierwsze 41 dni życia płodu, kiedy niejest on
uznawany za odrębnego człowieka, a niekiedy, w zależności od sytuacji, i później.
Zasada mniejszego zła jest możliwa do zastosowania o ile nie uznaje się
człowieczeństwa płodu, przynajmniej w pewnym okresie jego rozwoju. Takie
podejście odbiega od chrześcijańskiego rozumienia człowieczeństwa.
Wśród artykułów w prasie katolickiej, niekiedy nasyconych raczej emocjami niż
rozsądnymi argumentami, na uwagę zasługuje tekst ks. Janusza Balickiego pt.
Sterowanie ludzką płodnością. Analiza społeczno-etyczna (Universitas Gedanensis
1996 nr 15, s.91-100). Autor omawia społeczno-etyczny aspekt sterowania ludzką
płodnością, na którą składają się regulacja poczęć (działania mające na celu
dopuszczenie - bądź nie - do poczęcia nowej istoty ludzkiej) i regulacja urodzin
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(decydowanie o urodzeniu poczętego dziecka). Koncentruje się zwłaszcza na
pokazaniu zróżnicowań stanowisk wobec tak istotnego zagadnienia dla jednostki
i społeczeństwa, jakim jest przekazywanie życia i jego prawna ochrona. Najpierw
omawia sprawy związane z regulacją poczęć. Pokazuje, w jaki sposób pod
chodzono do tego zagadnienia w historii oraz jakie jest stanowisko Kościoła
rzymskokatolickiego wobec antykoncepcji, naturalnego planowania rodziny itd.
Interesująca wydaje się zwłaszcza druga część artykułu, w której autor zajmuje się
regulacją urodzin. Omawia sposoby etycznego usprawiedliwiania praktyki aborcji,
które najczęściej wiążą się z kwestionowaniem człowieczeństwa płodu oraz
odwoływaniem się do prawa kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie.
Dyskusja nad człowieczeństwem płodu sprowadza się do powoływania się na
liczne kryteria, spośród których najważniejsze są: moment urodzenia, zdolność do
przeżycia, rozwój mózgu, kryterium implantacji i kryterium genetyczne. Zwolen
nicy stosowania kryterium pierwszego twierdzą, iż płód można uznać za człowieka
po porodzie lub w jego trakcie. Gdyby człowieczeństwa płodu dopatrywać się
wcześniej, wówczas należałoby taki sam status nadać niezapłodnionym jajom
i żywym plemnikom, twierdzą zwolennicy stosowania tego kryterium. Następne
kryterium zdolności do przeżycia nie może być miarą człowieczeństwa, bo jest miarą
tylko osobniczej żywotności dziecka, miarą zdolności lekarzy, opieki pielęgniarskiej
oraz wyposażenia szpitala, w którym przychodzi ono na świat. Kryterium oparte na
rozwoju mózgu odwołuje się do kryterium stosowanego przy ustalaniu śmierci
człowieka. I tak można by mówić o człowieczeństwie płodu dopiero wówczas, gdy
posiada funkcjonujący mózg. Zatem dopiero od 40 dnia, gdy wykształci się
podstawowa struktura charakterystyczna dla ludzkiego mózgu, można mówić
o człowieczeństwie płodu Jednak, jak stwierdza autor artykułu, istnieje zasadnicza
różnica między organizmem umierającym a organizmem rozwijającym się, w którym
potencjalnie zawarty jest ludzki mózg z jego przyszłymi funkcjami. Kryterium
implantacji bierze pod uwagę zagnieżdżenie się nowej istoty ludzkiej w macicy.
Następuje to 6-7 dnia po zapłodnieniu. Zarodek zaopatruje się teraz w niezbędne
składniki bezpośrednio z organizmu matki. Przed implantacją ginie wiele za
rodków. Kryterium genetyczne każe widzieć w poczętej istocie tylko potencjalnego
człowieka. W momencie poczęcia poczęta istota otrzymuje właściwy ludziom kod
genetyczny, ale wciąż jest jedynie planem człowieka. Nie jest to właściwe podejście.
Od momentu, w którym jajo zostało zapłodnione rozpoczyna się nowe życie, które
wymaga czasu dla swego rozwoju. Jest to nowe życie, całkowicie odrębne od życia
ojca i matki.
Czy można określić moment, w którym jasno i wyraźnie można mówić
o człowieczeństwie nowej istoty? Autor stwierdza, iż nie można szukać początku
istnienia człowieka w jakimś punkcie między poczęciem się a urodzeniem, ponieważ
życie ludzkie jest procesem ciągłym, zaś jego faza prenatalna jest procesem rozwoju
tak dynamicznym, że nie sposób wyznaczyć w nim jakichkolwiek ostrych i bezdys
kusyjnych granic człowieczeństwa.
W gruncie rzeczy u podstaw domagania się dopuszczalności prawnej aborcji
leży wątpliwość co do człowieczeństwa płodu. Nie ma wątpliwości, że życie
rozpoczyna się od momentu poczęcia. Ale chodzi zapewne o ochronę poczętego
życia a nie poczętego dziecka. Poczęte życie musi nabrać dla matki i społeczeństwa
wartości, wówczas przestaje być jedynie życiem fizycznym czy chemicznym. A to
stać się może dopiero po urodzeniu dziecka. Pośród argumentów przytaczanych
przez zwolenników aborcji przywołuje się także zagrożenie życia lub zdrowia
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matki. Jednak życie zarówno matki jak i dziecka posiada tę samą rangę, gdyż życie
jest fundamentalnym prawem każdego człowieka i nie może podlegać war
tościowaniu. Życie matki nie może być traktowane jako bardziej wartościowe niż
życie dziecka. Co prawda w myśl „zasady o podwójnym skutku” można dopuścić
ratowanie życia matki, kosztem dziecka, jeśli nie ma innego sposobu i nie chodzi
o zagrożenie życia matki ze strony dziecka, ale sytuacja taka nie należy do zjawisk
częstych.
W rozważaniach na temat prawnej ochrony dziecka poczętego autor stwierdza
rzecz zasadniczą: W dyskusji na temat ochrony prawnej dziecka poczętego używane
jest często przez zwolenników dopuszczalności aborcji oskarżenie o próbę narzucenia
etyki religijnej pluralistycznemu społeczeństwu, mieszaniu porządku prawnego
z porządkiem moralnym itd. W odpowiedzi obrońcy życia podkreślają, że życie
ludzkie jest podstawową wartością, którą prawo powinno ochraniać. Ten nakaz jest
pierwotny w stosunku do norm etyki religijnej. Nie ma podstaw do wprowadzania
segregacji ludzi w zależności od wieku, czyli należy zabezpieczyć życie człowieka od
momentu poczęcia. Tutaj rzeczywiście znajduje się sedno dyskusji. Czy przekonanie
0 człowieczeństwie płodu jest oparte na przesłankach jedynie religijnych czy
również naukowych (kod genetyczny, ciągłość rozwoju). Jeżeli tak, to czy wówczas
miałoby miejsce narzucanie poglądów religijnych całemu społeczeństwu?
Myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Nie sądzę, by Kościół
(bądź Kościoły chrześcijańskie) zawsze z równą siłą i przekonaniem broniły życia.
Dość przypomnieć lata wojen krzyżowych czy inkwizycji. Chrześcijanie powoli
dorastali do zrozumienia daru życia. Stopniowo poszerzali swoją wrażliwość
1 domagali się szacunku dla życia osób starych i cierpiących, dla życia osób
odrzuconych przez społeczeństwo, dla życia dzieci nienarodzonych, podobnie jak
stopniowo dorastali do ujrzenia człowieczeństwa w niewolnikach czy kobietach.
Wrażliwość na różne formy i przejawy życia wzrasta wśród chrześcijan. Czytając
prasę katolicką w miesiącach jesiennych można było odnieść wrażenie, że
wyznawanie chrześcijaństwa ogranicza się do nieustannego występowania w obro
nie życia dzieci nienarodzonych, że nie ma już życia na innych etapach, które należy
chronić z równą siłą. Właśnie chrześcijanie często nie dostrzegają, że bronione
przez nich życie rozwija się później w nieludzkich warunkach i kończy się również
bez należnego szacunku. Zycie od momentu poczęcia do momentu zakończenia
wymaga okazywania szacunku z jednakową siłą w formie nie tylko słownej, ale
i praktycznej. W tym samym okresie jesiennym prasa świecka zamieściła wiele
artykułów o życiu dzieci w domach dziecka, o życiu osób opuszczonych,
niechcianych, chorych i cierpiących. Życie już narodzone nie zawsze rozwija się
i dojrzewa w warunkach godnych człowieczeństwa. O tym należy pamiętać walcząc
o ochronę życia dzieci nienarodzonych. Ich życie to dopiero początek. Dalsze lata
powinno wypełnić nieustanne zabieganie o to, by życie na każdym etapie mogło
rozwijać się w sposób pełny i sobie właściwy.
Życie miało różną wartość. Oczywiście życie człowieka. Chrześcijanie powoli
dojrzewali do dowartościowania różnych etapów życia człowieka. Czy nie
nadszedł czas, aby zastanowić się nad wartością i sensem życia nie tylko ludzi, ale
też zwierząt? Wielu wrażliwych chrześcijan domaga się tego coraz odważniej.
Kościół w swoim nauczaniu podkreśla, że należy chronić zwłaszcza tych, którzy
sami swych praw dochodzić nie mogą. Jest to znana w prawodawstwie zasada
występowania w imieniu osób, które sami nie mogą przemawiać w swoim imieniu.
Czy nie można tej zasady rozszerzyć na wszystkich, którzy nie są w stanie bronić
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swoich praw? Kto ma pytać o sens i wartość życia, jeśli nie chrześcijanie, którzy tak
bronią życia? Dlaczego ochraniać prawnie jedynie życie ludzkie?
Polska prasa świecka zamieściła we wspomnianym okresie jesiennym również
artykuły na temat życia zwierząt, ich traktowaniu przez ludzi, także tych, którzy
z całym poświęceniem bronią żyda człowieka. Nie chodziło wcale o odwrócenie
uwagi od wielkiego problemu ochrony dzieci nienarodzonych, chodaż tak zostały
potraktowane. Myślę, że ich autorzy postawili wiele zasadnych pytań o wartość
życia w ogóle, o granice wrażliwości na różne przejawy życia, o granice ochrony
prawnej różnych form życia, o sens człowieczeństwa. Czyż to właśnie nie
chrześcijanie powinni stawiać takie pytania? Ci, którzy nadają tak wielkie
znaczenie życiu człowieka są wręcz predestynowani do tego, by chronić wszelkie
życie.
Iga Czaczkowska
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POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA
DRUKI ZWARTE
Materiały za lata 1900-1990

Część I: lata 1900-1960
Fenomen piśmiennictwa ewangelickiego - czy inaczej mówiąc - protestanckiego,
stanowi uznaną kategorię w kulturze zachodnioeuropejskiej. Także w kontekście
polskim wielokrotnie podkreślano wybitną rolę reformacyjnego ruchu wydaw
niczego w rozwoju rodzimej literatury, bądź szerzej rzecz ujmując, w kształtowaniu
kultury narodowej. Aczkolwiek wciąż można odczuć niedosyt w zakresie wszech
stronnej analizy tego zjawiska, to jednak znaczący dorobek piśmienniczy autorów
ewangelików, stanowiący istotny element literatury staropolskiej, posiada swoje
naukowe opracowanie. Mniej korzystnie przedstawia się ta sprawa w odniesieniu do
późniejszego okresu w dziejach polskiego piśmiennictwa ewangelickiego, i to
zarówno w aspekcie badań literaturoznawczych, teologiczno-historycznych, jak
i prac bibliograficznych. Najbardziej jednak zaniedbanym obszarem w zakresie
poznania protestanckiego ruchu wydawniczego w ujęciu bibliograficznym jest wiek
XX, niezależnie od istnienia bardzo cennej, fachowej edycji Bibliografii druków
ewangelickich ziem zachodnich i północnych 1530-1939 autorstwa prof. Władysława
Chojnackiego oraz pracy ks. prof. Jana Szerudy pt. Bibliografia polsko-ewangelicka
X IX i X X wieku uwzględniająca publikacje wydane do roku 1925. Szczególnie zaś
okres po drugiej wojnie światowej uznać należy w tej materii za teren, można by rzec,
dziewiczy. Istnieją zaledwie opracowania cząstkowe poszczególnych (niektórych
oczywiście) autorów czy wydawców, co w niewielkim stopniu poprawia stan rzeczy.
Jednakowoż, wszystkie te źródła okazały się pomocne w przygotowaniu niniejszego
wykazu i stały się, obok indywidualnej kwerendy autora, podstawą prezentowanej
pracy. Ich rejestr przedstawiono poniżej.
Przedłożone opracowanie ma częściowo zaradzić zaistniałej sytuacji poprzez
dostarczenie materiałów do bibliografii polsko-protestanckiej obecnego stulecia.
Nie jest to zatem bibliografia kompletna, lecz raczej wykaz posiadający charakter
bibliograficznego prowizorium. Jego głównym celem jest wskazanie, zasygnalizowa
nie istnienia poszczególnych publikacji. Z tego też względu, także sam sposób zapisu
bibliograficznego zredukowany został do minimum. Jest to wynikiem chęci ujed
nolicenia opisu wszystkich zarejestrowanych pozycji. Wyczerpujące dane dotyczące
druków znanych z autopsji zredukowano sprowadzając do wspólnego mianownika
z informacją na temat publikacji, co do których powzięto wiadomość w sposób
pośredni i niepełny. Tak więc zasadniczo każda pozycja uwzględnia: nazwisko
i inicjał imienia autora (autorów), polski tytuł, nazwę wydawnictwa oraz miejsce
i datę wydania. Z przykrością trzeba odnotować, że i tych wymogów nie udało się
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spełnić w przypadku wszystkich pozycji. Żywię nadzieję, że braki te nie wystąpią już
w pełnej, zamierzonej przez niżej podpisanego, edycji „Polskiej bibliografii protes
tanckiej. Druki zwarte za lata 1900-1990”.
Przedmiotowy wykaz przedstawia pozycje bibliograficzne w układzie chrono
logicznym według lat wydania, przy czym w obrębie każdego rocznika dokonano
uszeregowania alfabetycznego według nazwisk autorów, względnie - tytułów
opracowań. Pisownię tytułów i nazw wydawców uwspółcześniono.
Poniższy materiał uwzględnia druki zwarte opublikowane w języku polskim
w latach 1900-1990, opracowane bądź wydane przez instytucje (w tym Kościoły)
i indywidualne osoby utożsamiające się z chrześcijaństwem typu protestanckiego
w całej jego różnorodności. Jednocześnie znaleźć też tutaj można pozycje dotyczące
protestantyzmu, pisane z innej perspektywy, także nieprzychylnej, ze szczególnym
uwzględnieniem opracowań omawiających historię Reformacji w Polsce i na świecie.
Jednym słowem: jest to bibliografia będąca źródłem do poznania protestantyzmu we
wszystkich apektach jego istnienia.
Autor wyrażając swą wdzięczność Redakcji „Studiów i Dokumentów Ekumeni
cznych” za ujawnienie zielonych jeszcze owoców jego bibliograficznych wysiłków,
apeluje do Czytelników o szeroką pomoc w uzupełnieniu przedłożonego wykazu.
Tadeusz J. Zieliński
Bibliografie
- Bibliografia ks. bpa Janusza Narzyńskiego (w:) Dosyć masz, gdy masz laskę moją.
Księga pamiątkowa, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1993.
- Bibliografia Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego
i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Rocznik Teologiczny 1966.
- Chojnacki W., Bibliografia polskich druków ewangelickich ziem zachodnich
i północnych 1530-1939, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1966.
- Chojnacki W., Polskie kancjonały na Śląsku w X V II-X X w. Szkic bibliograficzny,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1958.
- Czembor H., Bibliografia prac ks. prof. dr. Woldemara Gastparego, Rocznik
Teologiczny 1978 z. 1.
- Kotarska A., Bibliografia reformacji za lata 1945- 1960, Archiwum Historii
Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9/1963.
- Literatura naszego Wydawnictwa Słowo Prawdy (w:) Słowo i Praca t. IV,
Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1986.
- Londzin J., Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716
do roku 1904, Cieszyn 1904.
- Mikołajczyk M., Bibliografia Kościoła metodystycznego. Publikacje polskie za
lata 1929-1990, Pielgrzym Polski nr 621-643.
- Mikołajczyk M., Bibliografia publikacji polskich na temat tolerancji, Rocznik
Teologiczny 1990 z. 1.
- Narzyński J., Bibliografia prac. ks. dr. A. Wantuły (w:) Kościół i teologia. Praca
zbiorowa dla uczczenia sześćdziesięciolecia urodzin ks. dr. A. Wantuły, Wydaw
nictwo Zwiastun, Warszawa 1965.
- Narzyński J., Bibliografia prac prof. dr. Oskara Bartla, Rocznik Teologiczny
1968 z. 2.
- Narzyński J., Bibliografia publikacji pracowników Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie za lata 1954-1974, Rocznik Teologiczny 1974 z. 1-2.
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- Pawłowiczowa M., Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim, Katowice
1986.
- Piśmiennictwo chrześcijańskie w Polsce 1965-1970, Wydawnictwo Ars Chris
tiana, Warszawa 1973.
- Piśmiennictwo chrześcijańskie w Polsce 1971-1975, Wydawnictwo Ars Chris
tiana, Warszawa 1978.
- Prace Aleksandra Bruecknera (w:) Aleksander Brueckner, Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe, Warszawa 1989.
- Skwarczyński P., Bibliografia (w:) Skwarczyński P., Szkice z dziejów Reformacji
w Europie środkowo-wschodniej, Londyn 1967.
- Spis publikacji księdza profesora Witolda Benedyktowicza (wybór), Rocznik
Teologiczny 1986 z. 2.
- Szeruda J., Bibliografiapolsko-ewangelicka X IX -X X wieku, odbitka z Rocznika
Ewangelickiego 1925.
- Tokarczyk A., Ważniejsze publikacje o mniejszościach wyznaniowych w Polsce
(1918-1968), Euhemer 1969, nr 4.
- Wykaz publikacji ks. dr. Henryka Czembora za lata 1964-1992 (w:) Henryk
Czembor, Ewangelicki Kościół Unijny na Polskim Górnym Śląsku, Dom
Wydawniczy i Księgarski Didache, Katowice 1992.
- Wykaz publikacji Z. Łyki w latach 1979-1988 (w:) Z. Łyko, Nauki Pisma
Świętego, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1988.
- Wykaz wydawnictw Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, oprać. A. Lewczuk (w:)
Kalendarz Chrześcijanina, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1977.
- Zieliński T.J., Polska Bibliografia Prawa Wyznaniowego. Materiały (lata
1900-1990) (w:) T.J. Zieliński, Stosunki państwo-kościół w aspekcie historycz
nym i prawnym, Dom Wydawniczy i Księgarski Didache, Katowice 1992.
- Zieliński T.J., Polska Nierzymskokatolicka Bibliografia Chrześcijańska. Wykaz
podstawowych publikacji książkowych, Dom Wydawniczy i Księgarski Didache,
Katowice 1992.
- Zieliński T.J., Wybrana polska bibliografia teologii systematycznej (w:) B. Milne,
Poznaj prawdę, Kompendium teologii chrześcijańskiej, Wydawnictwo Areopag,
Katowice 1992.
- Zieliński T.J., Bibliografia czytelnika,.Myśli Protestanckiej”, Myśl Protestancka
1997 nr 2.
1900

- Arndt J., Rajski ogródeczek, wydawca: Hartung, Królewiec 1900.
- Bądźcie gotowi!, wydawca: R. Brockhaus, Elberfeld 1900.
- Biblia i grzesznik. Rozmowa, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe w Kas
sel, Kassel 1900.
- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza
z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Berlin 1900.
- Biblia to jest wszystko Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza podług
edycji berlińskiej z roku 1810 i gdańskiej z roku 1632 dla pożytku zborów polskich
ewangelickich, Biblijna Instytucja Kansteinska, Halle 1900.
- Biblijne historie. Nowy Testament. Życie Zbawiciela w 58 obrazach, Berlin 1900.
- Boruta J., Misja ewangelicka luterska w Lipsku, Towarzystwo Ewangelickie
Oświaty Ludowej, Cieszyn 1900.
- Bystroń J., Z pamiętnika doktora Andrzeja Cieńcialy, Cieszyn 1900.
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- Dwa słowa to uczyniły, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe, Kassel 1900.
- Elżbieta Wallbridge w Arreton na ostrowie Wight w Anglii powiada J a k do Jezusa
nawrócona jest, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe, Kassel 1900.
- Gosiewski A., Wesoła nowina w pieśniach, wydawca F. Brauer, Łódź 1900.
- Janik J., Kazanie, które miał na dzień 13 maja 1900 w niedzielę Cantate pastor
ustroński w ewangelickim kościele w Trzyńcu, Cieszyn 1900.
- Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany i ułożony za
staraniem ewangelickiego duchowieństwa w c.k. Śląsku, wydawca: K. Prochaska,
Cieszyn 1900.
- Katechizm Heidelberski ułożony w skróconych pytaniach i odpowiedziach, oprać.
A.K. Diehl, Warszawa 1900.
- Któż jest szczęśliwym?, wydawca: R. Brockhaus, Elberfeld 1900.
- List ulotny śląskiego ewangelickiego stowarzyszenia Gustawa Adolfa, Bielsko 1900.
- Mały śpiewnik ewangelicki, oprać. W.P. Angerstein, Łódź 1900.
- Mam ja żywot wieczny?, Chrześcijańskie T owarzystwo Traktatowe, Kassel 1900.
- Michejda, F., Polscy Ewangelicy, wydawca: Redakcja „Przyjaciela Ludu”,
Cieszyn 1900.
- Naaman, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe, Kassel 1900.
- Nie oszacowane kazanie o odpuszczeniu grzechów, 1900.
- Niepłodne drzewo figowe, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe, Kassel 1900.
- Nowe Syjońskie pieśni ewangelickiego pospólstwa w Belsenkirchen, 1900.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1900.
- Nowy przydatek do kancjonału pruskiego. Ułożony według uchwały Synodu
prowincjonalnego Wschodnich Prus, wydawca: Hartung, Królewiec 1900.
- Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie
i wiernieprzetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Berlin 1900.
- Pasja albo historia o męce, śmierci i pogrzebie Pana naszego Jezusa Chrystusa ze
wszystkich czterech ewangelistów zebrana. Także i historia o żałosnym zburzeniu miasta
Jeruzalem, które się stało przez Wespazjana i Tytusa Panów Rzymskich, roku po
Wniebowstąpieniu Pańskim czterdziestego, wydawca: Hartung, Królewiec 1900.
- Rindfleisch J.W.F., Pijanicy Królestwa Bożego nie odziedziczą,, wydawca: C.E.
Zalewski, Ostróda 1900.
- Schoeneich A., Mały katechizm doktora Marcina Lutra, Lublin 1900.
- Statut Zakładu Pensyjnego dla Wdów i Sierot po ewangelickich duchownych
śląskiego senioratu wyznania augsburskiego, Cieszyn 1900.
- Śpiewnik dla kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie polskim, Kasa
Wdów i Sierot po Pastorach, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1900.
- Turowski J., Klucz do bardzo ważnych tajemnic, Jansbork 1900.
- Winkler W., Katechizm religii chrześcijańskiej wyznania ewangelickiego w trzech
książeczkach, Warszawa 1900.
- Zgon rozbójnika, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1900.
1901

- Błogosławiony ten człowiek, któremu Pan grzechu nie poczytuje!, wydawca: R.
Brockhaus, Elberfeld 1901.
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Drzwi i droga do nieba, wydawca: R. Brockhaus, Elberfeld 1901.
Czego szukasz?, wydawca: R. Brockhaus, Elberfeld 1901.
Czy li ze śmiercią wszystko się kończy?, wydawca: R. Brockhaus, Elberfeld 1901.
Hławiczka A., Śpiewnik szkolny I-III, Wiedeń 1901.
Kilburn J.D., Ewangelia ubogim głoszona. Przemówienie wygłoszone w angiels
kim języku w ewangelickim kościele w Cieszynie na dniu 9 czerwca 1901, nakładem
autora, Cieszyn 1901.
O Kubie kulawym. Zdarzenie prawdziwe, Ewangelicki Związek Wstrzemięźli
wości, Cieszyn 1901.
Misjonarz Am ot samotny poseł Chrystusowy w wewnętrznej Afryce, 1901.
Modesohn E., Czy trzeba się nawrócić? Piekąca kwestia sporna, Księgarnia
Ewangelickiego Domu Związkowego, Muehlheim nad Ruhrą 1901.
Mohl M., Sprawozdanie z 40. zgromadzenia rocznego śląskiego ewangelickiego
stowarzyszenia krajowego Gustawa Adolfa, odbytego 6 czerwca r. 1901 w Starym
Bielsku, które złożył ks. Marcin Módl - sekretarz, Bielsko 1901.
Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemii pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, oraz z potrzebnym rejestrem, i przed
mową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy używać ma, wydawca:
Hartung, Królewiec 1901.
Ostatni rok robotnika przy żelaznej kolei, Chrześcijańskie Towarzystwo Trak
tatowe, Kassel 1901.
Oto idzie w obłokach niebieskich, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe,
Kassel 1901.
Schulz E.H., Chwała kościoła ewangelickiego, wydawca: „Zwiastun Ewangelicz
ny” , Warszawa 1901.
Spurgeon K.H., Chrystus zastępca nasz, wydawca: rodzina autora, Cieszyn 1901.
Talmage T.W., Jak nas Pan Bóg ćwiczy. Kazanie, Ewangelicki Związek
Wstrzemięźliwości, Cieszyn 1901.
Taryfa opłat za posługi religijne i instytutowe dla zboru ewangelicko-augsburs
kiego warszawskiego ustanowiona na posiedzeniu tegoż zboru odbytym w dniu 14
czerwca 1901 roku, a zatwierdzona przez konsystorz ewangelicko-augsburski
w Warszawie pod dn. 31 sierpnia tego roku, Warszawa 1901.
Winkler W., Modlitwy dla domowego użytku ewangelików, Warszawa 1901.
Ziegler H.C., Pasja święta czyli dzieje świętej męki i śmierci Jezusa Chrystusa
Pana naszego ku używaniu w kościołach (zborach), w szkołach i domach ze
wszystkich czterech Ewangelii zebrane, wydawca: W. Ziegler, Welawa 1901.
1902

- Będę wysławiał sprawiedliwość Twoją! Kazania na wszystkie niedziele i święta
roku kościelnego, Królewiec 1902.
- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza
z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona,
Brytyskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Berlin 1902.
- Kotula B., Psalmy i pieśni. Wiersze religijne, nakładem autora, Bochenia 1902.
- Kubisz J., Z niwy śląskiej. Wiersze, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty
Ludowej, Cieszyn 1902.
- Kulisz K., O pielęgnowaniu chrześcijańskiej społeczności, Towarzystwo Ewan
gelickie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1902.

148

POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA

- Kweisser J., Pismo św. Nowego Testamentu. Wydanie dla młodzieży, Warszawa
1902.
- Machlejd J., Dom Boży, Warszawa 1902.
- Michejda J., Święto reformacji w szkole III: Apostoł Paweł, Towarzystwo
Ewangelickie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1902.
- Nowe syjońskie pieśni śpiewaków ewangelickiego pospólstwa w Bulmke, 1902.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemiipruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem kancjonału każdy ku zbudowaniu swemu
używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1902.
- Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski
pilnie i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Berlin 1902.
- Odezwa do Szanownych Państwa Wyborców - ewangelików!, Cieszyn 1902.
- Ryle J.C., Czy jesteście odrodzeni?, wydawca: R. Urban, Striegau 1902.
- Sobieski W., Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III, Warszawa
1902.
- Spurgeon K.H., Jezus dla niewierzących kamień obrażenia, Cieszyn 1902.
- Świadectwa kościoła, wydawca: R. Urban, Striegau 1902.
- Spurgeon K.H., Oczy otworzone, Cieszyn 1902.
- Trzanowski J., Modlitwy spowiednie i komunijne, przedruk z „Modlitw
chrześcijańskich”, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1902.
- Tyś Bóg widzący mnie, wydawca: R. Urban, Striegau 1902.
- Wiemy jest Pan, który obiecał. Krótkie rozmyślania na każdy dzień miesiąca,
Wydawca: R. Urban, Striegau 1902.
- Z Ojca w wieczności zrodzony. Kazanie na niedzielę piątą w poście, miane
w Kościele Jezusowym w Cieszynie, dnia 16 marca r. 1902 przez ks. Jerzego
Badurę, pastora w Międzyborzu na Pruskim Śląsku, wydawca: Prezbiterstwo
Zboru Cieszyńskiego, Cieszyn 1902.
1903

- Brudny J., Drogiemu zborowi ewangelickiemu w Skoczowie, na pamiątkę
40-letniej rocznicy założenia kościoła, ku czci innym też zborom, dla użytku
wszystkim ku wspomnieniu i ku zbudowaniu, wydawca: J. Brudny, Cieszyn 1903.
- Brudny J., Pociecha w utrapieniu, Cieszyn 1903.
- Hławiczka A., Pieśni okolicznościowe na chór męski, Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne, Cieszyn 1903.
- Jeleń F., Mały katechizm dla dzieci chrześcijańskich wyznania ewangelic
ko-reformowanego. Podręcznik początkowej nauki religii, Warszawa 1903.
- Jezus i słowo Jego, wydawca: F. Pośpieszyński, Ostróda 1903.
- Karczma, wydawca: R. Urban, Striegau 1903.
- Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, t. I,
nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego” , Warszawa 1903.
- Księdza Jana Pindora, doktora teologii podróże do Londynu i Ameryki, wydawca:
E.H. Szultz, Warszawa 1903.
- Kulisz K., Idąc na śmierć pozdrawiamy cię Cezarze, wydawca: R. Urban,
Striegau 1903.
- Kulisz K., Kazanie pokutne, wydawca: R. Urban, Striegau 1903.

POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA

149

- Kulisz K., Tajemnica krzyża. Kazanie, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty
Ludowej, Cieszyn 1903 r.
- Loth A., Spis książek znajdujących się w bibliotece synodalnej warszawskiego
ewangelicko-augsburskiego okręgu konsystorskiego, Warszawa 1903.
- Machlejd J., Mowa i modlitwy wypowiedzianie na rozpoczęcie nauk w szkole E.
Rontalera, Warszawa 1903.
- Maerkker T., Kierownictwo socjaldemokracji, socjaldemokracja jako pracodaw
ca, socjaldemokracja jako partia rewolucyjna, Królewiec 1903.
- Maerkker J., Nauka socjaldemokracji, jej agitacja i jej dzieła, Królewiec 1903.
- Maerkker J., Socjaldemokracja a chrześcijaństwo, socjaldemokracja
a małżeństwo, socjaldemokracja a ojczyzna, Królewiec 1903.
- Michejda F., Kazanie przy Uroczystości Poświęcenia Szkoły w Ustroniu I Adwent
30 X I 1902, wydawca: Prezbiterstwo Zboru Ustrońskiego, Cieszyn 1903.
- Mlinarowych E., Studzienka dla pokrzepienia duszy, Ewangelicki Związek
Wstrzemięźliwości, Cieszyn 1903.
- Modersohn E., Oto przychodzę rychło, wydawca: R. Urban, Striegau 1903.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemii pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1902.
- Paleario J ., O łasce Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, Warszawa 1903.
- Pochowany żywcem. Zdarzenie prawdziwe, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1903.
- Podwójnie uratowany, Warszawa 1903.
- Rajs J.,Robotnik w Cieszynie. Krótkanauka o życiu chrześcijanina, Cieszyn 1903.
- Roy K., Bez Boga na świecie, wydawca: R. Urban, Striegau 1903.
- Roy K., Bez Boga na świecie, Warszawa 1903.
- Schoeneich A., Do Boga. Modlitwy dla chrześcijan ewangelików, wydawca: W.
Mietke, Warszawa 1903.
- Spurgeon K.H., W utrapieniu serca, Cieszyn 1903.
- Statut Ewangelickiego Stowarzyszenia Pań w Krakowie, nakład własny, Kraków
1903.
- Talmage T.W., Na drogach życia, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej,
Cieszyn 1903.
- Trucizna piekielna, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1903.
- Wybawienie pijaka, wydawca: R. Urban, Striegau 1903.
- Zielina J., Pijaństwo najstraszniejszy wróg społeczeństwa ludzkiego. Odczyt na
Walnym Zebraniu Ewangelickiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, Cieszyn
1 marca 1903, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1903.
1904

- Anioł w karczmie. Zdarzenie prawdziwe, wydawca: R. Urban, Striegau 1904.
- Bettex F., Pierwsza karta Biblii iw., wydawca: Lewiński, Warszawa 1904.
- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza
z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Berlin 1904.
- Droga wąska i szeroka z obrazkiem, wydawca: R. Urban, Striegau 1904.
- Hławiczka A, Pieśni religijne na dwa glosy, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty
Ludowej, Cieszyn 1904.
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- Jeleń F., Mały katechizm dla dzieci chrześcijańskich wyznania ewangelic
ko-reformowanego. Podręcznik początkowej nauki religii, Warszawa 1904.
- Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, t. II, cz. 1,
nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego”, Warszawa 1904.
- Koziełek J., Ogólny pogląd na życie naszego śląskiego polsko-ewangelickiego ludu.
Odczyt miony na Walnym Zebraniu Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej
w Cieszynie w r. 1904, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1904.
- Kulisz K., Trzeba ci być pijakiem?, wydawca: R. Urban, Striegau 1904.
- List niebieski. Z wieczną wróżbą powietrza na każdy rok i złotym abecadłem,
wydawca: C.E. Salewski, Ostróda 1904.
- Merczyng H., Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Polsce, Warszawa 1904.
- Michejda J., Julian Apostata, Warszawa 1904.
- Michejda J., Święto reformacji w szkole I: Życie Lutra, Towarzystwo Ewangelic
kie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1904.
- Modlitwy (Trzy - synodalne) Synodów prowincjonalnych wielkopolskich ewan
gelicko-reformowanych 1739 i 1743 r., Warszawa 1904.
- Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski
pilnie i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Berlin 1904.
- Otto L., Wykład Objawienia św. Jana, wydawca: J. Boruta, Cieszyn 1904.
- Paulini A., Nauka ewangelii Chrystusowej dla dziatek szkól ewangelickich na wsi
na zarządzenie wyższych urzędów złożona przez Andrzeja Paulini, kaznodzieję
zborów ewangelickich około i w Bystrzycy i seniora augsburskiego wyznania
w Cesarsko Królewskim Śląsku w Bernie, Berno 1904.
- Pieśni dla uczniów ewangelickich wyjęte z Kancjonału czyli śpiewnika dla
chrześcijan ewangelickich, Cieszyn 1904.
- Pieśni religijne na dwa glosy, oprać. A. Hławiczka, Towarzystwo Ewangelickie
Oświaty Ludowej, Cieszyn 1904.
- Pindor J., Bardzo dobra rada, Cieszyn 1904.
- Pindor J., Miody człowiecze miej się na pieczy/, Ewangelicki Związek Wstrze
mięźliwości, Cieszyn 1904.
- Pindor J., Co to jest spirytyzm? Objaśnienie dla ludu, nakładem autora, Trzyniec
1904.
- Początki, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1904.
- Rajs J., Krótka rozprawa o życiu człowieka. Dla zbudowania ludu
chrześcijańskiego napisał wyrobnik w Cieszynie, nakładem autora, Cieszyn 1904.
- Roy K., Bez Boga na świecie, wydawca: R. Urban, Striegau 1903.
- Roy K., Sługa, wydawca: F. Michejda, Cieszyn 1904.
- Roy K., Sługa, wydawca: R. Urban, Striegau 1904.
- Ryle J.C., Czy jesteście odrodzeni?, wydawca: R. Urban, Striegau 1904.
- Sobieski W., Szkice historyczne, Warszawa 1904.
- Wierność pasterza Jezusa Chrystusa, wydawca: C. Salewski, Ostróda 1904.
1905

- Brastberger I.G., Ewangeliczne świadectwa prawdy ku zbudowaniu prawdziwego
chrześcijaństwa po części ze zwykłych niedzielnych i świątecznych ewangelii a po części
z dziejów męki naszego Odkupiciela, wydawca: Ensslin i Laiblin, Reutlingen 1905.
- Brastberger I.G., Ewangeliczne świadectwa prawdy ku wzbudzeniu prawdziwego
chrześcijaństwa po części ze zwykłych niedzielnych i świątecznych ewangelii a po
części z dziejów męki naszego Odkupiciela, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1905.
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- Brudny J., Głosy wołające do Boga. Śpiewy i powieści, wydawca: J. Brudny,
Cieszyn 1905.
- Brueckner A., Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 1905.
- Brueckner A., Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Warszawa
1905.
- Conradi L.R., Boży nieomylny prorocki zegar świata, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1905.
- Czas choroby - czas błogosławieństwa, wydawca: R. Urban, Striegau 1905.
- Harfa podróżna pielgrzymów do góry Syjon. Zbiór pieśni, wydawca: J.L. Sakuth,
Szillen 1905.
- Harms L., Rozmyślania pasyjne, Warszawa 1905.
- Hlawiczka A., Pieśni śląskie i towarzyskie, Dom Narodowy w Cieszynie, Cieszyn
1905.
- Irena. Powieść historyczna, wydawca: F. Pośpieszyński, Ostróda 1905.
- Kalwin J., Krótki wykład nauki o Komunii świętej, Wydawnictwo Synodu
Ewangelicko-Reformowanego w Królestwie Polskim, Warszawa 1905.
- Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany i ułożony za
staraniem ewangelickiego duchowieństwa w c.k. Śląsku, wydawca: Meyer i Re
szka, Cieszyn 1905.,
- Kotula B., Śpiewy Ślązaka, nakładem autora, Cieszyn 1905.
- Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, t. II, cz. 2,
nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego”, Warszawa 1905.
- Krzyż Chrystusowy w dziesięciu obrazach, wydawca: L. Sakuth, Szillen 1905.
- Książeczka pamiątkowa na uroczystość 25-lecia Ogólnego Synodu Pastorów
Okręgu Konsystorskiego Ewangelicko-Augsburskiego warszawskiego, Warszawa
1905.
- Kulisz K., Czego chcemy? Słowo wyjaśnienia w sprawie społeczności
chrześcijańskich, nakładem autora, Cieszyn 1905.
- Machlejd J., Krótka symbolika, Warszawa 1905.
- Machlejd J., Krótki zarys dziejów kościoła chrześcijańskiego wedle A. Leupolda,
opracował, działem dziejów kościoła w Polsce i krótką symboliką pomnożył, oraz
ilustracjami opatrzy (...), Warszawa 1905.
- Nędza biednych pogan, wydawca: R. Urban, Striegau 1905.
- Nie sprzeciwiajcie się Duchowi Świętemu, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1905.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
wr ziemiipruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1905.
- Rajs J., O dobrych i złych żonach, nakładem autora, Cieszyn 1905.
- Roy K., Bez Boga na świecie, wydawca: R. Urban, Striegau 1905.
- Tarcza wiary. Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, ewangelicko-augsburs
kiego, braci czeskich, anglikanów, baptystów, hermhutów z wyznaniem ewangelic
ko-reformowanym z dodaniem wiadomości o księgach symbolicznych. Ułożone dla
członków Kościoła Polskiego Ewangelicko-Reformowanego, Warszawa 1905.
- Vibahn B., Doświadczenia wierności Bożej, wydawca: R. Urban, Striegau 1905.
- Wierność pasterza Jezusa Chrystusa, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1905.
- Z wieku Mikołaja Reja. Księga jubileuszu 1505-1905, Warszawa 1905.
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1906

- Brudny J., Dzieci wołające w kościele. Pieśni, wiersze, rozmowa i powieści,
wydawca: J. Brudny, Cieszyn 1906.
- Brudny J., Utwierdzenie w wierze, wydawca: J. Brudny, Cieszyn 1906.
- Conradi L.R., Błogosławiona nadzieja chrześcijanina, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1906.
- Cymorek A., Bojuj on dobry bój wiary, wydawca: R. Urban, Striegau 1906.
- Czy jesteś szczęśliwy?, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1906.
- Diabeł Pobożny, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1906.
- Dobry posłannik, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1906.
- Dzieciom górnika, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1906.
- Grabowski T., Literatura ariańska w Polsce 1560-1660, Kraków 1906.
- Grabowski T ., Z dziejów literatury kalwińskiej w Polsce (1550-1650), Kraków 1906.
- Harfa Syjońska. Śpiewnik dla użytku Misji Wewnętrznej część /, Społeczność
Chrześcijańska, Cieszyn 1906.
- Inwood Ch., Napółwierzący, Wydawnictwo Stowarzyszenia Dążeń Prawdziwie
Chrześcijańskich, 1906.
- Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany i ułożony za
staraniem ewangelickiego duchowieństwa w c.k. Śląsku, wydawca: Meyer i Rasz
ka, Cieszyn 1906.
- Kempisa’ T., O naśladowaniu Chrystusa, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty
Ludowej, Cieszyn 1906.
- List niebieski. Z wieczną wróżbą powietrza na każdy rok i złotym abecadłem,
Księgarnia Mazurska, Szczytno-Órtelsburg 1906.
- Melodie (40) do pieśni w „Harfie Syjońskiej część I, nie znajdujące się w „Reichsha
rfe” ani w „Pieśniach religijnych”, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1906.
- Michejda F., Ks. KarolKotschy. Wspomnienia w 50 rocznicę śmierci, Cieszyn 1906.
- Morawski Sz., Arianie polscy, Lwów 1906.
- Nie kłam, wydawca: W. Mietke, 1906.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1906.
- Po co żyjesz na świecie?, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1906.
- Poeschel P.F., Gossner J., Serce człowiecze kościół Boży lub mieszkanie
szatańskie. W 10figurach podobieństwo wystawione, wydawca: F.W. Bergemann,
Nowy Rupin 1906.
- Rajs J., O przyjściu Pańskim czyli o końcu świata i o sądnym dniujak prędki, nagle
i niespodziewanie i w okropny i straszliwy sposób nastąpić ma. Głęboka wskazówka
i przestroga dla ludu niewiernego i obojętnego, a znowu wielka pociecha dla ludu
chrześcijańskiego i w Słowie Bożym się kochającego. Na cześć i na chwalę
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który w swoim oznaczo
nym czasie ma przyjść, sądzić żywych i umarłych, nakładem autora, Cieszyn 1906.
- Schoeneich A., Mały katechizm doktora Marcina Lutra, wydawca: W. Mietke,
Warszawa 1906.
- Statut Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie, Cieszyn 1906.
- Tysiącletnie Królestwo, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1906.
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- Vibahn B., Ofiary w ludziach, wydawca: R. Urban, Striegau 1906.
- White E.G., Męki Chrystusowe dla wybawienia ludzkiego, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1906.
- Wskazówki i porady dla nawróconych, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1906.
- Z „Towarzystwa Ewangelickiego”, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1906.
- Z życia bogobojnego dziecięcia, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1906.
1907

- Badanie siedmiu powodów dla których obchodzona bywa niedziela, Międzynaro
dowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1907.
- Brudny J., Dlaczego księża zakazują czytać Pismo Święte?, wydawca: J. Brudny,
Cieszyn 1907.
- Brudny J., Glosy z kościoła. Pieśni, wiersze, rozmowa, opowiastki, wydawca: J.
Brudny, Skoczów 1907.
- Bettex F., Pierwsza karta Biblii św., Towarzystwo Ewangelickie Oświaty
Ludowej, Cieszyn 1907.
- Bogacki K.H., Złoty Skarbczyk Dzieci Bożych, których skarb jest w niebie,
nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego”, Warszawa 1907.
- Broda P „ N a uczczenie drogiej pamiątki ks. Pawia Wałacha, byłego ewangelic
kiego proboszcza w Jaworzu, Frydek 1907.
- Bunyan J., Pielgrzymka na Górę Syjon, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1907.
- Dziesięcioro przykazań Bożych, formuła spowiedzi, modlitwa i siedem pieśni, 1907.
- Fabian J.S., Czego się domagają socjaliści, a co winni czynić chrześcijanie?,
Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1907.
- Holtz E., Tragedia p. Niemojewskiego albo Kalthoff w oświetleniu „Myśli
Niepodległej”. Replika, Dorpat 1907.
- Kaleta J., Co potrzeba człowiekowi? Obfity zbiór różnych nauk i pociech, jak
człowiek miałby się sprawiać i bać się Pana Świętego, nakładem autora, Cieszyn
1907.
- Luter M., Mały Katechizm, wydawca: E. Feitzinger, Cieszyn 1907.
- Meyer F.B., Kilka głębszych rzeczy, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1907.
- Michalski J., Hozjusz i reformacja w Polsce, Poznań 1907.
- Mikulski K., Serce człowieka świątynią Boga lub siedliskiem szatana, Warszawa
1907.
- Mikulski K., Słowa Chrystusa do znużonych, Warszawa 1907.
- Modersohn E., Oto przychodzę rychło, wydawca: T. Urban; Striegau.
- Modersohn E., Oto przychodzę rychło. Trzy minuty przed północą czyli
przepowiedziane, a jednak niespodziewane słowo poważne w czasie poważnym
powiedziane, wydawca: T. Urban, Striegau 1907.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1907.
- Opowiadanie o kulawym Janie, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1907.
- Pochowany żywcem, Zdarzenie prawdziwe, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1907.
- Początki, Warszawa 1907.
- Roy K., Zaspokojone pragnienie. Powieść z czasów Syna Człowieczego, wydaw
ca: R. Urban, Striegau 1907.
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- Schuberth H.F., Nieśmiertelność jedynie w Chrystusie. Rozmowa dwóch
sąsiadów, badających przedmiot ten w Piśmie Świętym, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1907.
- Trucizna piekielna, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1907.
- Vibahn B., Gość nieproszony, wydawca: R. Urban, Striegau 1907.
- Ważne pytania, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1907.
- White E.G., Droga do Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1907.
- Wierny jest Pan, który obiecał. Krótkie rozmyślania na każdy dzień miesiąca,
wydawca: W. Mietke, Warszawa 1907.
- Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z X V I w., wydawca: T.
Wierzbowski, Warszawa 1907.
- Wilkinson S., Kto byl Jezus Chrystus? Przemówienie do Żydów w Bydgoszczy,
Warszawa 1907.
- Wskazówki i porady dla chrześcijan nawróconych. Napisał G. Viebahn, generał
porucznik, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1907.
- Wtóre przyjście Chrystusowe. Sposób, kształt, przyczyna i bliskość tego zdarzenia,
Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1907.
- Zgubiona dusza, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1907.
- Zgon rozbójnika. Zdarzenie prawdziwe, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1907.
1908
- Badanie siedmiu powodów dla których obchodzona bywa niedziela, Międzynaro
dowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg - Bazylea 1908.
- Biblia. Jej początek i jej ważność, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg-Bazylea 1908.
- Conradi L.R., Błogosławiona nadzieja chrześcijanina, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1908.
- Conradi L.R., Boży nieomylny prorocki zegar świata, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1908.
- Conradi L.R., Los grzesznika, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1908.
- Conradi L. R., Pismo odcyfrowane, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1908.
- Conradi L.R., Wierzyć czyli mniemać, Międzynarodowe Towarzystwo Trak
tatowe, Hamburg - Bazylea 1908.
- Czy koniec świata blisko?, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Ham
burg 1908.
- Drozd J., Pamiętnik zboru ewangelickiego w Trzyńcu II, wydawca: J. Drozd,
Cieszyn 1908.
- E.G. Woltersdorfa nieoszacowane kazanie o odpuszczeniu grzechów jako najpot
rzebniejsze i najmocniejsze, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1908.
- Luepke O., Cień i istność zamiaru zbawienia, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1908.
- Mikulski K., Pójdź do Jezusa czyli zbawienne rozmyślania, zastosowane do
każdego wieku i stanu ludzi, Warszawa 1908.
- Modlitwy nabożne na cześć i chwalę Ojca, Syna i Ducha Świętego, Pana Boga
w Trójcy Świętej jedynego, wydawca: A. Klockau, Brzeg 1908.
- Nabożeństwo z dziećmi wyznania ewangelicko-augsburskiego w Sosnowcu, Sos
nowiec 1908.
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- Oxendon A., Niebieska Ojczyzna, czyli kiedy wiek starca będzie szczęśliwym?,
wydawca: E. Feitzinger, Cieszyn 1908.
- Pułaski F., Katechizm brzeski 1553/1554, Warszawa 1908.
- Roy K., Bez Boga na świecie, wydawca: T. Urban, Striegau 1908.
- Roy K., Sługa, wydawca: T. Urban, Striegau 1908.
- Roy K., Zaspokojone pragnienie. Powieść z czasów Syna Człowieczego, wydaw
ca: T. Urban, Striegau 1908.
- Sprawa Szpitala Ewangelickiego w Warszawie, Warszawa 1908.
- Tomasza Wilkoksa kropla miodu z opoki. Krótkie słowo ku napomnieniu
grzeszników i świętych, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1908.
- Vibahn B., Wielcy zbrodniarze, wydawca: T. Urban, Striegau 1908.
- White E.G., Droga do Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1908.
- White E.G., M ęki Chrystusowe dla wybawienia ludzkiego, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1908.
- Winkler W., Bóg z nami. Wiara chrześcijan. Wybór hymnów kościoła świętego
wierzącym ku zbudowaniu się narządził, nakładem autora, Wieluń 1908.
- Wtóre przyjście Chrystusowe. Sposób, kształt, przyczyna i bliskość tego zdarzenia,
Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1908.
- Zupełna wiara, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1908.
1909

- Alboż jestem stróżem brata mego? Powieść, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1909.
- Brudny J., Glosy kościelne. Wiersze. Rozprawa. Powiastki, wydawca J. Brudny,
Skoczów 1909.
- Brudny J., Pieśni o założeniu kościoła Jezusowego w Cieszynie z łaski Bożej
danego, Skoczów 1909.
- Conradi L.R., Los grzesznika, Towarzystwo Traktatowe w Rosji, Ryga 1909.
- Czyś dostąpiłpokoju? Onjest naszym pokojem, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1909.
- Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany i ułożony za
staraniem ewangelickiego duchowieństwa w c.k. Śląsku, Cieszyn 1909.
- Kotschy H.J., Kazanie jubileuszowe drugiego polskiego pastora cieszyńskiego.
Wygłoszone 28 maja 1809 r. w Cieszynie, z okazji stuletniego istnienia cie
szyńskiego Kościoła Jezusowego, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1909.
- Książeczka Pamiątkowa obchodu 25-cio lecia nabożeństw dla dzieci w Kościele
Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie, Warszawa 1909.
- Melodie do niemieckich i polskich kancjonałów Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego w Królestwie Polskim, Warszawa 1909.
- Michejda K., Dzieje Kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1909.
- Michejda O., Kazanie na tekst Ewangelii Łukasza r. 6, w. 36-42, nakładem
autora, Cieszyn 1909.
- Nejman A., Życiorys Jana Kalwina, Wspomnienie czterechsetnej rocznicy jego
urodzin 10 lipca 1509 r., Warszawa 1909.
- O.N., Albo jestem stróżem brata mego?, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1909.
- Powtórne przyjście Chrystusa. Rodzaj, sposób, cel i bliskość zdarzenia tego,
Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1909.
- Synody Ewangelicko-Reformowane odprawione w Warszawie i Wilnie, 1909.
- Spiewniczek mały dla dzieci wyznania ewangelicko-augsburskiego, Warszawa 1909.
- Vibahn B., Na jedną kartę, wydawca: T. Urban, Striegau 1909.
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- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza
z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Berlin 1910.
- Czy koniec świata blisko?, Miądzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Ham
burg - Bazylea 1910.
- Dźwięki ewangelii. Zbiór duchownych pieśni dla użytku w domach i zgromadze
niach, wydawca: J.G. Oncken, Kassel 1910.
- Ewangelia w Polsce opisana dla informacji naszego ewangelickiego polskiego ludu
na Śląsku, odbitka z „Nowego Czasu” 1910.
- Grabowski T., Literatura kalwińska w Polsce, Kraków 1910.
- Hławiczka A., Harfa. 100 pieśni na chór męski, nakładem autora, Cieszyn 1910.
- Kot. S., Szkoła lewartowska. Z dziejów szkolnictwa ariańskiego Polsce, Lwów 1910.
- Który dzień święcisz, a dlaczego?, Towarzystwo Traktatowe w Rosji, Ryga 1910.
- Kulisz K., Trzeba ci być pijakiem?, wydawca: T. Urban, Striegau 1910.
- Kurnatowski O., Andrzej Wolan. Krótki rys życia i pracy znakomitego działacza
w wieku reformy kościoła na Litwie. W 300 rocznicę śmierci jego, Wilno 1910.
- List pierwszy powszechny św. Piotra Apostola, Brytyjskie i Zagraniczne Towa
rzystwo Biblijne, Londyn 1910.
- Łazarz przyjaciel nasz śpi. Kazanie na święto zmarłych, Towarzystwo Misyjne,
Królewiec 1910.
- Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski
pilnie i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Berlin 1910.
- Pielgrzymka na górę Syjon, wydawca: T. Urban, Striegau 1910.
- PoeschelP.F., GossnerJ., Serce człowieka: świątynia Boża czy przybytek szatana
w dziesięciu przedstawionych obrazach, wydawca: T. Urban, Striegau 1910.
- Roy K., Bez Boga na świecie, wydawca: T. Urban, Striegau 1910.
- Schuberth H.F., Boskim czy ludzkim dziełem jest zbiór ksiąg biblijnych?,
Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1910.
- Schuberth H.F., Nasz czas w świetle biblijnym, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1910.
- Sobieski W., Polska a hugenoci po Nocy św. Bartłomieja, Kraków 1910.
- Świadectwo św. Grzegorza, Chrześcijańskie Towarzystwo Traktatowe, Kassel 1910.
- Święto Reformacji w szkole lub kościele, oprać. A.C., Towarzystwo Ewangelic
kie, Cieszyn 1910.
- Święty Chryzostom, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1910.
- Wzywanie świętych w świetle Słowa Bożego, wydawca: T. Urban, Striegau 1910.
1911

- Baxter R., O nawróceniu duszy do Boga, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1911.
- Bourrier A., Ci, którzy wyszli w latach 1895-1904, wydawca: A. Nejman,
Warszawa 1911.
- Conradi L.R., Drogowskazy Daniela do miasta świętego, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1911.
- Conradi L.R., Pełne chwały zjawienie się Chrystusa, Towarzystwo Traktatowe
w Rosji, Ryga 1911.
- Kilka pytań i odpowiedzi dla ewangelików na sprawie wyborów do Rady Państwa.
Zestawił i przedkłada swoim współwyznawcom ku rozwadze Jurek spod Czantorii,
nakładem własnym, Cieszyn 1911.
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- Kot S., Wpływ starożytności klasycznej na teorie polityczne Andrzeja Frycza
z Modrzewa, 1911.
- Łubieńska M.C., Sprawa dysydencka 1764-1766, Kraków 1911.
- Michejda K., Kronika ewangelickiego zboru augsburskiego wyznania w Byst
rzycy, wydawca: Prezbiterstwo, Cieszyn 1911.
- Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zbiór pomników reformacji
kościoła polskiego i litewskiego. Seria I, zeszyt I, Zabytki z wieku XVI, nakładem
Jednoty ewangelickoreformowanej litewskiej, Wilno 1911.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemiipruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbawieniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1911.
- Roy K., Ze słonecznej krainy, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1911.
- Schuberth H.F., Nieśmiertelność jedynie w Chrystusie. Rozmowa dwóch
sąsiadów, badająych przedmiot ten w Piśmie Świętym, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1911.
- Sieroty. Opowiadanie dla dzieci, Cieszyn 1911.
- Stowarzyszenie Śląskie ewangelickiego Gustawa Adolfa. Jubileuszowy list ulotny,
Bielsko 1911.
- Thomas F., Naprzód! Czytania i rozmyślania biblijne, Towarzystwo Ewangelic
kie, Cieszyn 1911.
- Vibahn B., Co łaska może, wydawca: T. Urban, Striegau 1911.
- White E.G., Cierpienia Chrystusowe dla zbawienia ludzkości, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1911.
1912

- Brudny J., Ewangelik. Opis życia. Historia zborujaworskiego, wiersze, przysłowia
i powiastki, wydawca: J. Brudny, Cieszyn 1912.
- Brudny J., Glos Pana nad pony. Pieśni, wiersze i historia zboru frydeckiego,
wydawca: J. Brudny, Cieszyn 1912.
- Conradi L.R., Królestwo tysiącletnie w świetle Pisma Świętego, Międzynarodo
we Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1912.
- Conradi L.R., Pełne chwały zjawienie się Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1912.
- Czy godziny biblijne są potrzebne?, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1912.
- Grużewski B., Kościół ewangelicko-reformowany w Kielmach, Warszawa 1912.
- Harfa Syjońska, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1912.
- Hartleb K., Florian Rozwicz Susliga. Szkic obyczajowy z dziejów polskiej
reformacji, Lwów 1912.
- Konfesja Augsburska czyli wyznanie wiary przedstawione cesarzowi Karolowi V na
sejmie w Augsburgu roku 1530 z tekstu łacińskiego przetłumaczona, Warszawa 1912.
- List pierwszy powszechny św. Piotra Apostola, Scripture Gift Mission, Londyn 1912.
- Luter M., Mniejszy Katechizm. Wydanie stereotypowe, wydawca: E. Feitzinger,
Cieszyn 1912.
- Luter M., Mniejszy Katechizm. Wydanie większe, wydawca: E. Feitzinger,
Cieszyn 1912.
- Luepke O., Cień i istota planu zbawienia, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1912.
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- Pieśni pogrzebowe dla chrześcijan ewangelickich osobno odbite z Kancjonału,
Cieszyn 1912.
- Początki. 52 historie Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1912.
- Podrabianie prawa Boskiego wyjaśnione, Międzynarodowe Towarzystwo Trak
tatowe, Hamburg 1912.
- Roy K., Bez Boga na świecie. Opowiadania dla wszystkich, wydawca: T. Urban,
Striegau 1912.
- Roy K., Szczęśliwi ludzie, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Schuberth H.F., Czy jesteś istotnie ochrzczony?, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1912.
- Statut Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie, Cieszyn 1912.
- Statut Towarzystwa Ewangelików Śląskich w Cieszynie, nakład własny, Cieszyn
1912.
- Synowie światłości, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1912.
- Śpiewnik syjoński do ogólnego zbudowania w wierze chrześcijańskiej, Międzyna
rodowe Towarzystwo Traktowe, Hamburg-Bazylea 1912.
- Vibahn B., Bóg przemówił, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Modna broń, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Nie przechodź mimo, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Niewidzialny ślad, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Oko Boże jest na ciebie zwrócone, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Śpiew i żniwo, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Utracone szczęście, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- Vibahn B., Wielki kuglarz, wydawca: T. Urban, Striegau 1912.
- White E.G., Chrystus Zbawiciel nasz, Międzynarodowe Towarzystwo Trak
tatowe, Hamburg-Bazylea 1912.
- Zahradnik J., Ks. Karol S. Schneider, Cieszyn 1912.
- Zupełna wiara, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1912.
1913

- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajs
kiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone, Berlin 1913.
- Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycji
berlińskiej z roku 1810 i gdańskiej z roku 1632 dla pożytku zborów polskich
ewangelickich, Biblijna Instytucja Kansteinska, Halle 1913.
- Conradi L.R., Czy nieomylny jest Boży prorocki zegar świata?, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1913.
- Conradi L.R., Pismo odcyfrowane, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1913.
- Conradi L.R., Tajemnica odsłoniona czyli odtworzenie siedmiu pieczęci, Między
narodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Ryga 1913.
- Handbuch fuer Evangelisch-Lutherische Kantoren zum Gebrauch bei ihren
kirchlichen Amtshandlungen genehmigt und bestaetigt von dem Warschauer
Evangelisch-Augsburgischen Konsistorium, Łódź 1913.
- Krueger, Objaśnienie Malego Katechizmu Doktora Marcina Lutra w pytaniach
i odpowiedziach, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1913.
- Krzyż Kamienny, wydawca; W, Mietke, Warszawa 1913.
- Merczyng H., Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych, Kraków 1913.
- Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae Seria I, zeszyt I, nakładem
Synodu Jednoty Ewangelicko-Reformowanej Litewskiej, Wilno 1913.
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- Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zbiór pomników reformacji
kościoła polskiego i litewskiego. Seria IV, zeszyt I. Spis synodów i sesji
prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1611, Wilno 1913.
- Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zbiór pomników reformacji
kościoła polskiego i litewskiego, Seria X, zeszyt I, Akta, to jest sprawy zboru
krześcijanskiego Wileńskiego, które się poczęli R.P. 1557 Miesiąca Decembra
Dnia 14. Za sprawą księdza Simona z Prossowic, tego zboru superintendenta.
Kaznodzieję oświeconego Książęcia pono Mikołaja Radziwila wojewody wi
leńskiego etc. w Brześciu Litewskim 1559, nakładem Synodu Jednoty Ewangelic
ko-Reformowanej Litewskiej, Wilno, 1913.
- Nikodem P., Głód Słowa Bożego na Śląsku. Kazanie, nakładem autora, Cieszyn
1913.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1913.
- Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski
pilnie i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Berlin 1913.
- O wojnie bałkańskiej czyli o krzyżu i półksiężycu, Cieszyn 1913.
- Ratuj się kto może, wydawca: T. Urban, Striegau 1913.
- Różnice między kościołami rzymsko-katolickim i ewangelicko-augsburskim. Ze
stawił w sposób tabularyczny W. P. Angers tein, Łódź 1913.
- Schreiner E., Obrachunek Boży z Ludami Europy. Pogląd w przyszłość, Cieszyn
1913.
- Schuberth H.F., Nieśmiertelność jedynie w Chrystusie. Rozmowa dwóch
sąsiadów, badających przedmiot ten w Piśmie Świętym, Międzynarodowe Towarzystawo Traktatowe, Hamburg 1913.
- Słowo do zborowników cieszyńskich w sprawie wyboru trzeciego pastora, Cieszyn
1913.
- Statut Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie, nakład własny,
Cieszyn 1913.
- Vibahn B., Czy bogactwojest podwaliną szczęścia?, wydawca: T. Urban, Striegau
1913.
- Vibahn B., Nie bądź blaznem, wydawca: T. Urban, Striegau 1913.
- Vibahn B., Nowoczesne siły cudowne, wydawca: T. Urban, Striegau 1913.
- White E.G., Chrystus Zbawiciel nasz, Międzynarodowe Towarzystwo Trak
tatowe, Hamburg-Bazylea 1913.
- White E.G., Droga do Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1913.
1914

- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
z hebrajskiego i greckiegojęzyka na polskipilnie i wiernieprzetłumaczone, Lipsk 1914.
- Brudny J., Śpiewki ludowe dla użytku dorosłej młodzieży, osobliwie kochających
i żołnierzy, wydawca: J. Brudny, Cieszyn 1914.
- Conradi L.R., Biblijny dzień odpocznienia a tradycyjna niedziela, Międzynarodo
we Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Ryga 1914.
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- Conradi L.R., Czy nieomylny jest Boży prorocki zegar świata, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1914.
- Conradi L.R., Tajemnica odsłoniona czyli otworzenie siedmiu pieczęci, Mountain
View-Oshawa, 1914.
- Conradi L.R., Usługi dobrych aniołów i zasadzki upadłych wraz z biblijnymi
wskazówkami co do ich pochodzenia i losu, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg-Ryga 1914.
- Czy koniec świata blisko?, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Ham
burg 1914.
- Czyś pewny, że będziesz zbawiony?, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1914.
- Dobosz umierający, wydawca: T, Urban, Striegau 1914.
- Dokąd przychodzą umarli podług Pisma Świętego?, Międzynarodowe T owarzystwo Traktatowe, Hamburg 1914.
- Gruendler A.D., Marcin Luter. Przebieg jego życia i działalności dla młodzieży
i ludu, Warszawa 1914.
- Halecki O., Zgoda Sandomierska, Warszawa 1914.
- Hławiczka A., Lira. 100pieśnina chór mieszany, nakładem autora, Cieszyn 1914.
- Hulka P., Twórca religii Iranu. Zaratustra i jego nauka, wydawca: M. Arct,
Warszawa 1914.
- Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany i ułożony stara
niem ewangelickiego duchowieństwa w c.k. Śląsku, Cieszyn 1914.
- Komensky J.A., Labirynt świata i raj serca, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1914.
- Księga Psalmów, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Berlin 1914.
- Kto jest największym zbrodniarzem na świecie?, Warszawa 1914.
- Kurnatowski K., Katechizm dla dzieci chrześcijańskich wyznania ewangelic
ko-reformowanego w 52 pytaniach i odpowiedziach, Wilno 1914.
- Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski
pilnie i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Berlin 1914.
- Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie
i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Lipsk 1914.
- Poeschel P. F., Gossner J., Serce człowieka: świątynia Boża albo przybytek szatana
w dziesięciu przedstawionych obrazach, wydawca: T. Urban, Striegau 1914.
- Śpiewniczek dla dzieci wyznania ewangelicko-augsburskiego, wydawca: W.
Mietke, Warszawa 1914.
- Święty Chryzostom, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1914.
- Tosio T., Słowo o krzyżu, odbitka z „Ewangelika” , 1914.
- Tosio T., Znaczenie Kalwina w dziejach reformacji. Na dzień 27 maja 1914 roku tj.
350-tą rocznicę śmierci reformatora, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1914.
- Trzymaj co masz. Modlitwy i Rozmyślania dla Konfirmandów i Młodzieży,
Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1914.
- Węgierski K., Zbawienie, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1914.
- White E.G., Rozmyślania z góry błogosławienia, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1914.
- Zbiór chorałów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim,
nakładem Kasy Wdów i Sierot po Pastorach, Warszawa 1914.
1915

- Halecki O., Zgoda sandomierska 1570 r., Warszawa 1915.
- Jeleń F., Mały katechizm dla dzieci chrześcijańskich wyznania ewangelic
ko-reformowanego. Podręcznik do początkowej nauki religii, Warszawa 1915.
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- Księga Psalmów. Z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1915.
- Kurnatowski K., Litera zabija - Duch ożywia, Wilno 1915.
- Monumenta Reformationis Polonicae et LithuUanicae, seria IV, zeszyt 2, Wilno 1915.
- MichejdaF., Przyjdź Królestwo Twoje, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1915.
- Modlitwy dla żołnierzy ewangelików, wydawca: Polska Księgarnia „Scolla” ,
Cieszyn 1915.
- Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae, Zbiór pomników reformacji
kościoła polskiego i litewskiego, Seria IV, zeszyt II, Akta synodów prowincjonal
nych Jednoty Litewskiej 1611-1625, Wilno 1915.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec!915.
- Pindor J., Ewangelicy na terenach wojny światowej. Odczyt ks. proboszcza
w Trzyńcu, Związek Ewangelickich Niewiast i Dziewczyn, Trzyniec 1915.
- Skierski S., Kazanie wypowiedziane w kościele reformowanym warszawskim
w przeddzień otwarcia Uniwersytetu i Politechniki polskich dnia 14 listopada 1915
r., Warszawa 1915.
- Zakłady dobroczynne ewangelickie w Warszawie. Sprawozdanie za rok 1915,
Warszawa 1915.
- Z wojennych dni, cz. I-II, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1915.
- Z wojennych dni, cz. III-IV , Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1915.
- Z wojennych dni, cz. V-VI, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1915.
- Z wojennych dni, cz. VIII-XI, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1915.
- Z wojennych dni, cz. X II, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1915.
1916

- Conradi L.R., Biblijny dzień odpocznienia a tradycyjna niedziela, Międzynarodo
we Towarzystwo Traktatowe, Hamburg-Ryga 1916.
- Czy koniec świata blisko?, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Ham
burg 1916.
- Gloeh F., Cześć Polsce, cześć! Kazanie wygłoszone w kościele ewangelicko-augsburs
kim dnia 3 maja 1916 w 125 rocznicę Konstytucji 3 maja, Warszawa 1916.
- Jak dziadziuś nauczał wnuczęta kochać Pana Boga i cześć Mu oddawać, część III.
Co dziadziuś tatusiowi i mamusi opowiadał, Warszawa 1916.
- Michejda F., O jako są mile przybytki Twoje, Panie Zastępów, Cieszyn 1916.
- Michejda F ., W Biblii nasza siła. Streszczenie Biblii, nakładem autora, Kraków
1916.
- Modersohn E., Podczas dni Syna Człowieczego, 1916.
- Modlitewnik dla młodzieży chrześcijańskiej i konfirmandów wyznania ewangelic
ko-reformowanego, Warszawa 1916.
- Nabożeństwo na uroczysty obchód 125 rocznicy uchwalenia przez stany Rzeczypo
spolitej Polskiej Ustawy Rządowej, tak zwanej Konstytucji 3 maja, odprawione
w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie w dniu 3 maja 1916 r. przez
ks. Władysława Semadeniego, superintendenta Jednoty ewangelicko-reformowa
nej w Królestwie Polskim i pasterza zboru warszawskiego, i ks. Stefana
Skierskiego, drugiego pasterza tegoż zboru, Warszawa 1916.
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- Nauka początkowa religii dla dzieci chrześcijańskich wyznania reformowanego,
Warszawa 1916.
- Śpiewnik dla młodzieży, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1916.
- White E.G., Cierpienia Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg, 1916.
- White E.G., Droga do Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1916.
- Wintzen J., Naśladowca Chrystusa a wojna, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1916.
- Z wojennych dni, cz. X III-X V II, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1916.
1917

- Conradi L.R., Pełne chwały zjawienie się Chrystusa, Międzynarodowe Towarzy
stwo Traktatowe, Hamburg 1917.
- Elementarz historii biblijnej Starego i Nowego Testamentu opracowany dla nauki
początkowej dzieci chrześcijańskich wyznania ewangelicko-reformowanego, War
szawa 1917.
- Gałecki T., Ojcze nasz. In Excelsis, nakładem autora, Warszawa 1917.
- Krueger, Rozprawa o wolności chrześcijanina, Towarzystwo Ewangelickie,
Cieszyn 1917.
- Lewandowski L., Mowa wygłoszona w 100-ną rocznicę zgonu Tadeusza
Kościuszki w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Łodzi, Łódź 1917.
- Rondthaler A., Marcin Luter, Łódź 1917.
- Statut Ewangelickiej Rodziny Sierocej na Śląsku, nakładem własnym, Cieszyn 1917.
- Śpiewnik pieśni religijnych Kościoła wyznania baptystycznego, zebrał i ułożył ks.
Ludwik Adamus, nakładem Spółki Wydawniczej Baptystów Amerykańskich,
Philadelphia 1917.
1918

- Arndt L, Rajski Ogródeczek, wydawca: Hartung, Królewiec 1918.
- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Lipsk 1918.
- Conradi L.R., Błogosławiona nadzieja chrześcijanina, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1918.
- Conradi L.R., Drogowskazy Boże do miasta świętego, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1918.
- Conradi L.R., Los grzesznika, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1918.
- Drogie perły Syjonu, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1918.
- Glass J., W czterechsetną rocznicę reformacji w Polsce, odbitka z „Przeglądu
Historycznego” 1 .1, Warszawa 1918.
- Gloeh F., Kazania wygłoszone w latach wojny w kościele ewangelicko-augsburs
kim w Warszawie, Warszawa 1918.
- Luebke O., Cień i istota planu zbawienia, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe Biblijne, Lipsk 1918.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a oraz z potrzebnym rejestrem,
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i przedmową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu
swemu używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1918.
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie
i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Lipsk 1918.
Obrazki z historii kościelnej w świetle obecnego czasu. Przemówienia przy rannych
nabożeństwach w ewangelickim kościele w Orłowej. Wygłosił Benszel Karol,
Orłowa 1918.
Schuberth H.F., Czy jesteś istotnie ochrzczony?, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1918.
Schuberth H.F., Czy zbiór ksiąg Pisma Świętego jest dziełem Boskim czy dziełem
ludzkim?, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1918.
Skierski S., Kazanie wygłoszone w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w War
szawie oraz modlitwa odmówiona za pomyślność Ojczyzny w dniu 17 lutego 1918
r., Warszawa 1918.
Sprawiedliwość mająca znaczenie przed Bogiem, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1918.
Synowie światłości, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1918.
Turowski J., Klucz do bardzo ważnych tajemnic, Schwentainen 1918.
Zbiór pieśni duchownych wydany przez członków wschodnio-pruskiego ewangelic
kiego towarzystwa w Bulmke, wydawca: J.L. Sakuth, Szillen 1918.
1919

- Barke H., Skąd pochodzą Mazurzy i jak im się wiodło w czasach dawniejszych,
Komitet Mazurski, Warszawa 1919.
- Barke H., Skąd pochodzą Mazurzy i ja k im się wiodło w czasach dawniejszych,
Szczytno 1919.
- Benszel K., Co myśleć o sabatystach, Cieszyn 1919.
- Bracia Mazurzy! Odezwa, Warszawa 1919.
- Conradi L.R., Czy nieomylny jest Boży prorocki zegar świata, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1919.
- Conradi L.R., Pełne chwały zjawienie się Chrystusa, Międzynarodowe Towarzy
stwo Traktatowe, Hamburg-Bazylea 1919.
- Glass J., Ewangelicy Polacy w świetle dokumentów urzędowych, Łódź 1919.
- Glass J., Ks. Leopold Otto jako pastor polski, Warszawa 1919.
- Kazanie w setną rocznicę urodzin śp. ks. pastora dr. Leopolda Marcina. Otto
wypowiedziane w kościele ewangelicko-augsburskim w Warszawie dnia 2 lis
topada 1919 roku przez ks. superintendenta W.P. Angersteina, Łódź 1919.
- Książeczka tematowa przeznaczona do codziennego czytania Pisma iw. na rok
1919. Rocznik I, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1919.
- M amica J., Do ludu ewangelickiego, Cieszyn 1919.
- Mrózek J., „Słowo Twoje jest prawdą” (Ew. Jana 17, 19). „Słowa niech nie
naruszają" (Luter), nakładem autora, Cieszyn 1919.
- Program szkoły powszechnej jednoklasowej czterooddzialowej i dwuklasowej
cztero i pięciooddzialowej. Cz. II: Religia ewangelicko-augsburska, Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1919.
- Roy K., Bez Boga na świecie, wydawca: T. Urban, Striegau 1919.
- Sejmowi Ustawodawczemu Rzeczypospolitej Polskiej cześć i pokłon od Synodu
Ewangelicko-Reformowanego, Warszawa 1919.
- White E.G., Cierpienia Chrystusa dla zbawienia ludzkości, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1919.
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- White E.G., Rozmyślania z góry błogosławienia, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1919.
- Wyznanie wiary i ustrój zborów ochrzczonych chrześcijan (baptystów), Łódź 1919.
1920

- Badura Jerzy, Liczby prorockie albo przepowiednie na podstawie Pisma Świętego
dotyczące wojny europejskiej i losów Europy aż do roku 1965, wydawca: F.
Przykuta, Odolanów 1920.
- Barke H., Mazurzy, chceta się stać Niemcami?, 1920.
- Biblia Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
z hebrajskiego i greckiegojęzyka na polskipilnie i wiernieprzetłumaczona, Lipsk 1920.
- Conradi L.R., Królestwo tysiącletnie w świetle Pisma Świętego, Międzynarodo
we Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1920.
- Conradi L.R., Na co zanosi się w przyszłości?, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg 1920.
- Conradi L.R., Pełne chwały zjawienie się Chrystusa, Międzynarodowe Towarzy
stwo Traktatowe, Hamburg 1920.
- Conradi L.R., Usługi dobrych aniołów i zasadzki upadłych wraz z biblijnymi
wskazówkami co do ich pochodzenia i losu, Międzynarodowe Towarzystwo
Traktatowe, Hamburg-Budapeszt 1920.
- Do braci Ślązaków ewangelików w Kraju Cieszyńskim. Garść uwag o przeszłości
i przyszłości naszej wszystkim wiernym domownikom wiary pod uwagę przed
plebiscytem, Komitet Wydawniczy Ewangelickieh Ślązaków, 1920.
- Do współbraci reformowanych ewangelików Rzeczypospolitej Polskiej, Konsystorz Ewangelicki Reformowany Rzeczypospolitej Polskiej i Starsi Zboru
Warszawskiego, Warszawa 1920.
- Grabowski T., Literatura luterska w X V I wieku 1530-1630, Poznań 1920.
- Książeczka tematowa przeznaczona do codziennego czytania Pisma św. na rok
1920. Rocznik II, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1920.
- Który dzień święcisz, a dlaczego?, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1920.
- Lutnia. Pieśni dla mieszanych chórów kościelnych ewangelickich, wydawca: K.
Banszel, Orłowa 1920.
- Łempicki S., Wielki tolerant, jezuici i Skarga, Zamość 1920.
- Michejda F., Jakie są powody religijne, dla których Górnoślązak ewangelicki
glosować musi za Polską?, wydawca: „Kreuzburger Zeitung”, Kluczbork 1920.
- Michejda F., Pastor Jerzy Badura z Międzyborza pod Wrocławiem, Odolanów 1920.
- Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski
pilnie i wiernie przetłumaczony, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Lipsk 1920.
- Poeschel P.F., Gossner J., Serce człowieka: świątynia Boża lub przybytek szatana
w dziesięciu przedstawionych obrazach, wydawca: T. Urban, Striegau 1920.
- Schoeneich A., Mały katechizm dra Marcina Lutra, wydawca: Z. Manitius, Łódź
1920.
- Schuberth H.F., Nieśmiertelność jedynie w Chrystusie. Rozmowa dwóch
sąsiadów, badających przedmiot ten w Piśmie Świętym, Międzynarodowe Towa
rzystwo Traktatowe, Hamburg 1920.
- Statut Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Wydawnictwo Praca, 1920.
- Synowie światłości, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1920.
- Tarcza wiary dla członków kościoła polskiego ewangelicko-reformowanego
ułożona, Warszawa 1920.
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- Ursyna Zachariasza i Olewiana Kacpra Katechizm, pierwotnie wydany w Heidel
bergu, w Polsce w wiekach X V I-X V III znany i używany jako Katechizm większy.
Polski przekład ponownie porównany z wydaniem z 1563 r. dopełniony wstępem
i objaśnieniami dla użytku osób dorosłych oraz starszej wiekiem młodzieży do
druku przygotowali ks. Władysław Semadeni, ks. Stefan Skierski i inż. Aleksander
Woide, Zbór Reformowany Warszawski, Warszawa 1920.
- White E.G., Cierpienia Chrystusa dla zbawienia ludzkości, Międzynarodowe
Towarzystwo Traktatowe, Hamburg 1920.
- White E.G., Droga do Chrystusa, Międzynarodowe Towarzystwo Traktatowe,
Hamburg 1920.
1921

- Chodynicki K., Reformacja w Polsce, Polska Składnica Pomocy Szkolnych,
Warszawa 1921.
- Glass J., Czy Polska i nadal „nierządem stoi”?, Warszawa 1921.
- Glass J., Polska konferencja religijna w Szwecji, Łódź 1921.
- Guting J., Zbawienie, Warszawa 1921.
- Howorko K., Religia a wiedza, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1921.
- Kolbuszewski K., Postyllografia polska w X V I i X V II wieku, Kraków 1921.
- Książeczka tematowa przeznaczona do codziennego czytania Pisma św. na rok
1921. Rocznik III, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1921.
- Ks. Franciszek Michejda, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1921.
- Mamica J., W którą stronę, nakład własny, Poznań 1921.
- Michejda J., Historie biblijne z ilustracjami dla młodzieży ewangelickiej szkół
powszechnych, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1921.
- Michejda J., Święto reformacji w szkole II: Życie Jana Husa, Towarzystwo
Ewangelickie Oświaty Ludowej, Cieszyn 1921.
- Michejda O., Podręcznik do nauki konflrmacyjnej, Towarzystwo Ewangelickie,
Cieszyn 1921.
- Michejda O., Podręcznik do nauki konflrmacyjnej, Seniorat ewang. zborów a.w.
na Śląsku w Republice Czesko-Słowackiej, Czeski Cieszyn 1921.
- Orłowicz M., Przewodnik po cmentarzach warszawskich z planem Powązek,
cmentarza ewangelickiego i żydowskiego, Warszawa 1921.
- Stogarski J., Czego uczy nas przeszłość?, wydawca: Tygodnik „Nowe Drogi” ,
Łódź 1921.
- Szeruda J., Słowniczek hebrajsko-polski, Warszawa 1921.
- Sześć broszur polemicznych z X V I i początku X V II stulecia, Biblioteka Pisarzów
Polskich, Kraków 1921.
- Trzy kazania, Frysztat 1921.
1922

- Adolf A., Brzask. Opowiadania z życia czeskiego X IV stulecia, Towarzystwo
Wydawnicze Kompas, Łódź 1922.
- Anderson F.L., Zasady baptystów z punktu widzenia historycznego, Łódź 1922.
- Batten S.Z., Nowy porządek świata, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1922.
- Brueckner A., Mikołaj Rej. Człowiek i dzieło, wydawca: H . Altenberg, Lwów 1922.
- Buchwałdek F., Jerzy Trzanowski, jego znaczenie dla słowiańskich kościołów
ewangelickich (czeskiego i słowackiego) a dla polskiego kościoła ewangelickiego
na Śląsku w szczególności, Towarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1922.
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- Bursche E., Siła twórcza Reformacji. Kazanie reformacyjne wygłoszone w kościele
Ewangelicko-Augsburskim Warszawskim dnia 29 X 1922 roku przez E. Burschego, wydawca: Komitet zbierający fundusze na budowę siedziby Towarzystwa
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, Warszawa 1922.
- Chmaj L., Andrzej Wiszowaty, Kraków 1922.
- Dennert E., Chrystus a wiedza przyrodnicza, Towarzystwo Wydawnicze Kom
pas, Łódź 1922.
- Dennert E., Niech się stanie! Obraz stworzenia świata, Towarzystwo Wydaw
nicze Kompas, Łódź 1922.
- Dennert E., Prawo przyrody, przypadek, opatrzność, Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1922.
- Grabowski T., Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce 1630-1100,
Towarzystwo Poznańskie Przyjaciół Nauk, Poznań 1922.
- Harfa Syjońska Śpiewnik dla użytku Misji Wewnętrznej, Społeczność
Chrześcijańska, Cieszyn 1922.
- Książeczka tematowa przeznaczona do codziennego czytania Pisma iw. na rok
1922. Rocznik IV, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1922.
- Laskowski P., Droga do kultury. Szkic społeczno-religijny, Towarzystwo Wyda
wnicze Kompas, Łódź 1922.
- Laskowski P., Materializm. Szkic polemiczny, Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1922.
- Memoriał Komisji Wykonawczej Członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Łodzi, Łódź 1922.
- Michelis Z., Przebudzenie w zborze warszawskim. Historia powstania Społeczności
Chrześcijańskiej, nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego”, Warszawa 1922.
- Mitan T., Religijność Skargi, Kraków 1922.
- Mowa ks. dr. Abenethy’ego kaznodziei przy kościele „Kalwaria" w Waszyngtonie
S. Z. wygłoszona w Warszawie 7 sierpnia 1922 r., Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1922.
- Parczewski A., Bogumił. Opowiadanie jak go Biblia ocaliła od śmierci, nakładem
Narodowo-Kulturalnej Pracy Śląska Górnego, Gebethner i Wolff, Warszawa 1922.
- Projekt ustawy o stosunku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce do
państwa, Warszawa 1922.
- Roy K., Odszczepieńcy, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1922.
- Schoeneich A., Mały katechizm doktora Marcina Lutra, Łódź 1922.
- Strzelec K.W., Listy Pierwszy i Drugi św. Piotra, Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1922.
- Szeruda J., Charakter narodowy i uniwersalny religii izraelskiej, nakładem
„Zwiastuna Ewangelicznego”, Warszawa 1922.
- Twynham G.W., Ogólne zasady, krótki szkic historii i doktryn Kościoła
Metodystów, Łódź 1922.
- Weil S., Chrzest wiary, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1922.
- Woyde A., Dwa nieznane rękopisy z dziejów polskiej Reformacji, Bibliotheca
Universitatis Liberae Polonae fasc.7, Varsaviae 1922.
- Zahradnik J. Na Wartburgu. Wspomnienia z podróży w roku 400-letniego
jubileuszu Biblii doktora Marcina Lutra, Cieszyn 1922.
1923

- Ceremonia przyjęcia i uznania dzieci jako członków Kościoła Metodystów,
Amerykańska Misja Metodystów, Warszawa 1923.

POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA

167

- Dom, zagroda, pole, Biblioteczka Rolnicza, Wydawnictwo Zrzeszenia Ewan
gelików Polskich, Warszawa 1923.
- Ewangelie. Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie z krótkimi objaśnieniami,
Towarzystwo Traktatowe, Warszawa 1923.
- Falke R., Katechizm dla ludzi szukających prawdy, Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1923.
- Guiton W.H., Jan Wesley. Jego życie i działalność, Misja Metodystów,
Warszawa 1923.
- Kot S., Andrzej Frycz Modrzewski. Studium z dziejów kultury polskiej, Kraków 1923.
- Krakowski J.L., Bracia polscy, Toledo 1923.
- Książeczka tematowa przeznaczona do codziennego czytania Pisma św. na rok
1923. Rocznik V, Społeczność Chrześcijańska, Cieszyn 1923.
- Łempicki Z., Renesans, Oświecenie, Romantyzm, Książnica Polska, Warszawa-Lwów 1923.
- Michelis Z., Bóg i Ojczyzna. Trzy kazania okolicznościowe wygłoszone w kościele
ewangelicko-augsburskim w Warszawie przez Zygmunta Michelisa, I I pastora
zboru, wydawca: Komitet Zbierania Funduszów na budowę własnej siedziby
Towarzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Warszawie, Warszawa 1923.
- Morawski K., Walka o język polski w czasach Odrodzenia, Kraków 1923.
- Projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce w redakcji Komisji Synodalnej, składającej się z ks. Sup. Gen. Burschego,
ks. Hadrjana, ks. prof. Seriniego, ks. Dietricha, ks. Loefflera, oraz pp. mec. H.
Eberhardta, posła Spickermanna, L. Willa i Krausego oraz sekretarza ks. F.
Gloeha, Warszawa 1923.
- Schoeneich A., Do Boga. Modlitwy dla chrześcijan ewangelików, nakładem
Synodu Misurskiego w Ameryce, Warszawa 1923.
- Statut Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
Ustroń 1923.
- Statut Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów, Łódź 1923.
- Statut Zjednoczenia Pracowników Amerykańskiej Misji Metodystów, Amery
kańska Misja Metodystów, Warszawa 1923.
- Sukertowa-Biedrawina E., Legendy mazurskie, Olsztyn 1923.
- Sukertowa-Biedrawina E., Legendy mazurskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Ewan
gelików Polaków, Warszawa 1923.
- Szeruda J., Początki piśmiennictwa ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim,
Cieszyn 1923.
- Szeruda J., Prawda i wolność. Kazanie, które przy rozpoczęciu roku akademic
kiego wypowiedział w kościele ewngelicko-augsburskim w Warszawie dnia
1 października 1923, Warszawa 1923.
- Wesley J., Charakter chrześcijanina, Amerykańska Misja Metodystów, War
szawa 1923.
1924

- Barycz H., Kulturalna działalność Piotra Kmity, odbitka z „Rocznika” VI
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Poznań 1924.
- Barycz H ., Marcin Krowicki. Z dziejów Reformacji w Polsce, Krakowska Spółka
Wydawnicza, Kraków 1924.
- Blackstone W.E., Jezus przychodzi, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1924.
- Bonsels W., Lud Boży. Książka o kwiatach, zwierzętach i Bogu, Instytut
Wydawniczy Zdrój, Łódź 1924.
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- Chwała Kościoła Ewangelickiego, podług oryginału niemieckiego opracował E.H.
Schultz, nakładem „Zwiastuna Ewangelicznego”, Warszawa 1924.
- Harfa. Melodie do Harfy Syjońskiej wydania trzeciego, Społeczność
Chrześcijańska, Cieszyn 1924.
- Hauptmann E., Z przeszłości polskiego zboru ewangelicko-augsburskiego w Po
znaniu, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Poznań 1924.
- Ks. Karol Michejda pastor w Bystrzycy, T owarzystwo Ewangelickie, Cieszyn 1924.
- McConcey J.H., Koniec tego wieku, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych
w Czechach, Praga 1924.
- Melodie do Harfy Syjońskiej wydania 3, wydawca: Księgarnia B. Kotuli, Cieszyn 1924.
- Sapiński S., Badania źródłowe nad kazaniami niedzielnymi i świątecznymi Skargi,
Gebethner i Wolff, Kraków 1924.
- Sheldon Ch.M., W Jego ślady, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1924.
- Sprawozdanie z trzeciej dorocznej Konferencji Kościoła Metodystów w Polsce
i Gdańsku. Klarysew, sierpień 14-17. 1924 r., Polsko-Amerykańska Spółka
Akcyjna „Southern Trade” , Warszawa 1924.
- Stall S., O czym miody człowiek wiedzieć powinien, Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1924.
- Stutzer G., Tajemnice snów, Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1924.
- Sukertowa-Biedrawina E., Polskość Mazowsza pruskiego, Warszawa 1924.
1925

- Badecki K., Literatura mieszczańska w Polsce X V II w. Monografia bibliograficz
na, Ossolineum, Lwów 1925.
- Barycz H., Jan Mączyński. Leksykograf polski X V I wieku, Kraków 1925.
- Bursche E., Dawniej i dziś. Nieco o stosunkach wyznaniowych w Polsce, odbitka
z „Głosu Ewangelickiego”, Warszawa 1925.
- Bursche E., Konkordat polski, odbitka z „Głosu Ewangelickiego”, Warszawa 1925.
- Bursche E., Luther a ,,Społeczność", odbitka z „Głosu Ewangelickiego”,
Warszawa 1925.
- Buzek A., Zarys historii Kościoła chrześcijańskiego, Seniorat Ewangelic
ko-Augsburski na Śląsku Czechosłowackim, Cieszyn 1925.
- Czym jest metodyzm, Wydział Wydawniczy Polsko-Amerykańskiej Spółki
Akcyjnej „Southern Trade” , Warszawa 1925.
- Meyer F.B., Jak obchodzić się z pieniędzmi, Cieszyn 1925.
- Mikulski K., Wyznanie wiary przy przejściu z kościoła rzymskiego do kościoła
ewangelicko-augsburskiego złożone przez Kacpra Mikulskiego księdza kościoła
rzymskiego, w dniu 11 maja 1875 r. w zb. lut. Czarnolaskim, odbitka z „Głosu
Ewangelickiego” , Warszawa 1925.
- Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae, Seria I, zeszyt 1, wydanie II,
staraniem Synodu Jednoty Ewangelicko-Reformowanej Litewskiej, Wilno 1925.
- Mościcki H., Szymon Konarski w 85-tą rocznicę stracenia, nakładem Synodu
Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego, Wilno 1925.
- Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-reformowanym, Kole
gium wileńskie ewangelicko-reformowane, Wilno 1925.
- Prawo małżeńskie i rozwodowe stosowane w kościołach synodu wileńskiego
ewangelicko-reformowanego. Przedruk ostatniego wydania Agendy wielkiej z roku
1637, wydanie Synodu Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego, Wilno 1925.
- Promienie światła. Źródło pomocnicze do poznawania Pisma Świętego, nakładem
Związku Młodzieży Zdecydowanych Chrześcijan Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 1925.
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- Rocznik Ewangelicki 1925, nakładem Związku Polskich Towarzystw i Zborów
Ewangelickich w Państwie Polskim, 1925.
- Sienkiewicz H., Bitwa pod Tannenbergiem, Wydawnictwo Zrzeszenia Ewan
gelików Polaków, Warszawa 1925.
- Sienkiewicz H., Krzyżacy. Urywek z powieści, Wydawnictwo Zrzeszenia Ewan
gelików Polaków, Warszawa 1925.
- Stalker J., Życie iw. Pawła, Polsko-Amerykańska Spółka Akcyjna „Southern
Trade”, Warszawa 1925.
- Stall S., O czym każdy chłopiec wiedzieć powinien, Towarzystwo Wydawnicze
Kompas, Łódź 1925.
- Szeruda J., Bibliografia polsko-ewangelicka X IX i X X wieku, odbitka z „Rocz
nika Ewangelickiego 1925”, Warszawa 1925.
- Szeruda J., Bibliografia prac ks. dr. Jana Pindora, odbitka z „Głosu Ewan
gelickiego” , Warszawa 1925.
- Szeruda L, Spór o Stary Testament, Warszawa 1925.
- Szeruda J., Wróćmy do Słowa! Kazanie wypowiedziane w kościele ewangelic
ko-augsburskim w Warszawie dnia 20 marca 1925 roku z okazji III Konferencji
Społeczności Chrześcijańskiej, Cieszyn 1925.
- Śpiewnik dla młodzieży, Społeczość Chrześcijańska, Cieszyn 1925.
- Śpiewnik i modlitewnik dla ewangelików w Wojsku Polskim, Wojskowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1925.
- Tyne S., Najdawniejsze ustawy gimnazjum toruńskiego, „Fontes” Towarzystwa
Naukowego w Toruniu, Toruń 1925.
- Windakiewicz S., Piotr Skarga. Z historii i literatury, Krakowska Spółka
Wydawnicza, Kraków 1925.
- Wood-Allen M ., O czym każda dziewczyna wiedzieć powinna, Towarzystwo
Wydawnicze Kompas, Łódź 1925.
- Wood-Allen M., O czym młoda mężatka wiedzieć powinna, Towarzystwo
Wydawnicze Kompas, Łódź 1925.
- Wood-Alien M., O czym każda panna wiedzieć powinna, Towarzystwo Wydaw
nicze Kompas, Łódź 1925.
1926

- Badura J., Jam jest prawda. Rozmyślanie niedzielne, wydawca: „Mazurski
Przyjaciel Ludu” , Olsztyn 1926.
- Badura J., Jam jest prawdą. Rozmyślanie niedzielne, Wydawnictwo Zrzeszenia
Ewangelików Polaków, 1926.
- Budka W., Przypkowscy i rola ich w ruchu reformacyjnym, Kraków 1926.
- Gizbert-Studnicki W., Rys historyczny archiwum i biblioteki Synodu Ewangelic
ko-Reformowanego w Wilnie. Katalog pokazu zabytków Synodu Ewangelic
ko-Reformowanego w Wilnie, Wilno 1926.
- Kawecka-Gryczowa A., Kancjonały protestanckie na Litwie X V I wieku, 1926.
- Krótki zarys powstania i organizacji Radomskiej Parafii Ewangelickiej oraz
dalszych dziejów jej w przeciągu ubiegłych 100 lat. Książeczka jubileuszowa
radomskiej parafii ewangelickiej, Radom 1926.
- Nauka i ustrój południowego episkopalnego Kościoła Metodystycznego. Według
angielskiego wydania z 1922 r., Polsko-Amerykańska Spółka Akcyjna „Sout
hern Trade” , Warszawa 1926.
- Nowo wydany kancjonał pruski zawierający w sobie wybór pieśni starych i nowych,
w ziemi pruskiej i brandenburskiej zwyczajnych, z sentencją albo wierszem Pisma
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Świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi
i osobliwymi wszystkim wobec służącymi, a raz z potrzebnym rejestrem, i przed
mową nauczającą, jakim sposobem tego kancjonału każdy ku zbudowaniu swemu
używać ma, wydawca: Hartung, Królewiec 1926.
Projekty ustaw nadesłanych do konsystorza wileńskiego ewangelicko-reformowa
nego w przedmiocie nawiązania łączności między Kościołami ewangelickimi
w Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd Przedstawicieli Kościołów i Zborów Ewan
gelickich w RP w dniach 9,10,11 listopada 1926 r. w Wilnie, Konsystorz Wileński
Ewangelicko-Reformowany, Wilno 1926.
Stańko J ., Upadek Rakowa. Fragment z dziejów arian polskich za Władysława IV,
odbitka ze „Sprawozdania dyrekcji gimnazjum Koła Polskiego Macierzy
Szkolnej za lata 1916-1926”, Brzeziny Łódzkie 1926.
Statut Polskiego Diakonatu Ewangelickiego, Cieszyn 1926.
Wesley J., Kazania. Tłumaczone z angielskiego wydania z r. 1787, Polsko-Amery
kańska Spółka Akcyjna „Southern Trade”, Warszawa 1926.
Wyznanie miłości. Rezolucje komisji Soboru ekumenicznego kościołów
chrześcijańskich w Sztokholmie od 19 do 30 sierpnia 1925 r., wydawca: P.
Nikodem, Cieszyn 1926.
Bartel O., Grzegorz Paweł z Brzezin, Kraków 1927.
Blackstone W.E., Idzie Jezus, Wydawnictwo Pożyteczna Literatura - Świątynia
Zbawienia, Ryga 1927.
Bursche E., Program polskiego uniwersalizmu chrześcijańskiego, Warszawa 1927.
Chmaj S., Samuel Przypkowski na tle prądów religijnych XV II wieku, Kraków 1927.
Gaebelein A.C., Chrześcijaństwo czy religia czyli czy chrześcijaństwo jest religią.
Studia nad powstaniem i wzrostem religii oraz nadnaturalnością chrześcijaństwa,
Towarzystwo Wydawnicze Kompas, Łódź 1927.
Hulka-Laskowski P., Porucznik Regier, Warszawa 1927.
Humanizm i reformacja w Polsce. Wybór źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich,
oprać. I. Chrzanowski i S. Kot, Lwów 1927.
Kajka M., Pieśni mazurskie, nakładem „Mazurskiego Przyjaciela Ludu”,
Olsztyn 1927.
Kajka M., Pieśni mazurskie, nakładem Redakcji „Gazety Mazurskiej” , War
szawa 1927.
Konwalie. Ze wspomnień duszpasterza, nakładem Redakcji „Śpiewu i Żniwa”
oraz Związku Młodzieży dla Stanowczego Chrześcijaństwa, Cieszyn 1927.
Kościół Metodystyczny. Szkic historyczny, ogólne zasady i artykuły religii,
Polsko-Amerykańska Spółka Akcyjna „Southern Trade”, Warszawa 1927.
Siemieński J., „Rebus” w konfederacji warszawskiej r. 1573, Warszawa 1927.
Śpiewnik metodystyczny. Zbiór hymnów i pieśni religijnych dla użytku kongregacji
i członków Kościoła Metodystycznego w Polsce, Polsko-Amerykańska Spółka
Akcyjna Southern Trade”, Warszawa 1927.
Tochtermann H., Ewangelia według św. Jana. Jezus Chrystus Syn Boga Żywego,
Źródło żywota wiecznego, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1921.
Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów w Pińczowskiem, Skalbmierskiem
i Wiślickiem, Mariówka 1927.
Wojciechowska M., Z dziejów książki w Poznaniu w X V I wieku, Poznań 1927.
Zbiór psalmów i pieśni duchownych do publicznego i prywatnego nabożeństwa dla
wyznawców Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Konsystorz Ewangelic
ko-Reformowany w Wilnie, Wilno 1927.
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1928

- Bartel O., Z dziejów Reformacji w Polsce. Walka religijno-dogmatyczna w latach
1559— 1562, Warszawa 1928.
- Kot. S., Pierwszy wiersz polski tłoczony w Paryżu, odbitka z „Silva Rerum IV”,
Kraków 1928.
- Kotula K., Mikołaj Rej z Nagłowic, Warszawa 1928.
- Księga ku czci Aleksandra Bruecknera, Kraków 1928.
- Kvacala I., Maria Habsburska i walka Komeńskiego z Braćmi Polskimi, odbitka
z „Głosu Ewangelickiego”, Warszawa 1928.
- Łempicki S., Nieznany Kancjonał z Byczyny na Śląsku z X V II w., odbitka ze
„Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, Lwów 1928.
- Melodie do śpiewnika i modlitewnika dla ewangelików w Wojsku Polskim, oprać.
E. Bunn, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1928.
- Schieber A., Promienie słoneczne pod Boską opieką, wydawca: W. Mietke,
Warszawa 1928.
- Tabita - diakonat warszawski. Książka z okazji 50-letniegojubileuszu, opracowali
ks. M. Rueger i ks. Z. Michelis, Warszawa 1928.
1929

- Berger J., Charakter kultury ewangelickiej na Śląsku, Związek Młodzieży
Ewangelickiej, Czeski Cieszyn 1929.
- Berger J., Pobożność Grzegorza z Żarnowca na podstawie jego postylli, nakładem
autora, Cieszyn 1929.
- Górski K., Grzegorz Paweł z Brzezin. Monografia z dziejów polskiej literatury
ariańskiej X V I w., Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929.
- Hulka-Laskowski P., Czym ewangelicyzm dla Polski jest — czym być powinien?,
Warszawa 1929.
- Kormanowa Ż., Bracia Polscy 1560—1570, Towarzystwo Naukowe Warszaws
kie, Warszawa 1929.
- Kossowski A., Arianie polscy w Lublinie a sprawa Jana Kokota, Lublin 1929.
- Kotula K., Polski lud ewangelicki w południowo-wschodniej części województwa
poznańskiego, 1929.
- Piotrowicz W., Z zagadnień wyznaniowych w Polsce, Wilno 1929.
- Trobridge G., Emanuel Swedenborg. Jego życie, nauka i wpływ, Londyn 1929.
1930

- Bursche E., Konkordaty. Studium historyczne, Towarzystwo Naukowe War
szawskie, Warszawa 1930.
- Konfesja augsburska czyli Wyznanie Wiary przedstawione cesarzowi Karolowi
V na sejmie w Augsburgu roku 1530, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1930.
- Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów, Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy Baptystów, Łódź 1930.
- Kot S., Adieu a la Pologne, Kraków 1930.
- Kotula K., Rola stowarzyszeń młodzieży wobec upadku stosunków patriarchalnych. Wykłady wygłoszone na kursie pracowników wśród młodzieży w Cieszynie
w lipcu 1929 r., nakładem Związku Polskich Towarzystw i Zborów Ewangelic
kich w Polsce, Warszawa 1930.
- Lesik M.S., Kto są baptyści?, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Baptystów,
Łódź 1930.
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- Mianowska Z., Zbigniew Morsztyn. Życie i twórczość poetycka, Poznań 1930.
- Michejda O., Dzieje Kościoła chrześcijańskiego ze szczególnym uwzględnieniem
Kościoła ewangelickiego, Cieszyn 1930.
- Program głównych nauk i prac Kościoła Metodystycznego. Orędzie biskupów do
członków Generalnej Konferencji Episkopalnego Metodystycznego Kościoła
Południowego zgromadzonej w mieście Dallas, Texas w miesiącu maju roku
Pańskiego 1930, Warszawa 1930.
1931

- Benszel K., Jan Amos Komeński i jego „szkoła macierzyńska” czyli program
rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach, nakładem autora,
Dom Książki Polskiej, Warszawa 1931.
- Berger J., Księga o Kościele Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Towarzystwo
Ewangelickie Oświaty Ludowej, Czeski Cieszyn 1931.
- Bilikiewicz T., Jan Jonston (1603—1675). Żywot i działalność lekarska,
Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1931.
- Głos wiary. Śpiewnik dla Zborów Pańskich, Towarzystwo Wydawnicze Kom
pas, Łódź 1931.
- Górzyński S., Jan Golłjusz. Mieszczanin zamojski X V II wieku, Książka Domu
Polskiego, Warszawa 1931.
- Historie biblijne dla młodzieży ewangelickiej, oprać. J. Matula, Drukarnia
Ludowa, Frysztat 1931.
- Lelievre M., Jan Wesley. Jego życie i dzieło, Warszawa 1931.
- Małłek K., Jutrznia Mazurska na gody dla domów, szkól i zborów ewangelickich,
wydawca: S. Pieniężny, Olsztyn 1931.
- Małłek K., Jutrznia Mazurska na gody dla domów, szkól i zborów ewangelickich,
Zrzeszenie Ewangelików Polaków, Warszawa 1931.
- Metodystyczny ideał ofiarności, Warszawa 1931.
- Nowy śpiewnik ewangelicki czyli kancjonał dla zborów Unijnego Ewangelickiego
Kościoła, Rada Kościelna Krajowa Unijnego Ewangelickiego Kościoła na
Polskim Górnym Śląsku w Katowicach, Katowice 1931.
- Pasierbiński T., Hieronim z Moskorzowa Moskorzowski, Kraków 1931.
- Program pracy szkół niedzielnych kategorii „E” metodystycznego episkopalnego
Kościoła południowego, Warszawa 1931.
- Sensabauch L., Szkoła niedzielna, zarys jej pracy i organizacji zatwierdzony przez
Komitet Programu Nauk głównego wydziału wychowania chrześcijańskiego metodys
tycznego episkopalnego Kościoła Południowego w Polsce, jako podręcznik dla kursów
nauczycielskich, Metodystyczny Episkopalny Kościół Południowy, Warszawa 1931.
- Szeruda J., Naukowe i nabożne badanie Pisma św., Warszawa 1931.
- Śpiewnik dla młodzieży ewangelickiej, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1931.
- Wyznaniowe oblicze protestantyzmu polskiego ijego podstawy społeczne, odbitka
z „Pamiętnika Zjazdu im. J. Kochanowskiego” , Kraków 1931.
- Zalewski L., Ze stosunków wyznaniowych w Lubelskiem, Lublin 1931.
1932

- Apologeticus to jest Obrona Konfederacyjej. Przy tym Seditio albo bunt kapłański
na ewangeliki w Wilnie, Biblioteka Pisarzów Polskich, Kraków 1932.
- Benszel K., O nowoczesne podstawy religijnego wychowania ewangelickiego,
odbitka z „Głosu Ewangelickiego”, Warszawa 1932.
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- Budny S., O urzędzie miecza używającym (1538), wydawca S. Kot, Zabytki
literatury z doby Reformacji Nr 1, Warszawa 1932.
- Bursche E., Czynniki wyjaśniające bieg Reformacji w Polsce, odbitka z „Głosu
Ewangelickiego” , Warszawa 1932.
- Bursche J., Mowa na 150-lecie kościoła naszego w Warszawie wygłoszone
w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kościele ewangelicko-augs
burskim w Warszawie 8 V 1932 r. przez Juliusza Burschego, Warszawa 1932.
- Gizbert-Studnicki W., Zarys historyczny wileńskiego Kościoła ewangelic
ko-reformowanego, Wilno 1932.
- Intonacje na niedziele i święta śpiewane w kościołach ewangelickich na Śląsku
w Czechosłowacji, Seniorat Zborów Ewangelickich Augsburskiego Wyznania na
Śląsku w Trzyńcu, Czeski Cieszyn 1932.
- Kot S., Ideologia polityczna i społeczna braci polskich zwanych arianami,
Warszawa 1932.
- Pamiętnik ks. dr. Jana Pindora cz. I, oprać. Oskar Michejda, Towarzystwo
Ewangelickie Oświaty Ludowej w Czeskim Cieszynie, Czeski Cieszyn 1932.
- Szeruda, Geneza i charakter Biblii Gdańskiej, odbitka z „Głosu Ewangelic
kiego”, Warszawa 1932.
1933

- Agosti G., Kilka uwag do ,,De Republica Emendanda”. Przyczynek do studium
myśli politycznej Andrzeja Frycza Modrzewskiego, odbitka z „Themis Polskiej t.
VIII seria III”, Warszawa 1933.
- Benszel K., Co to jest tzw. szkoła pracy czyli szkoła twórcza, odbitka z „Głosu
Ewangelickiego” , Warszawa 1933.
- Berger J., W górę serca. Ku upamiętnieniu uroczystości poświęcenia kościoła
ewangelickiego w Czeskim Cieszynie w r.1932, nakład własny, Czeski Cieszyn 1933.
- Grelewski S., Sekty religijne w Polsce, nakładem autora, Radom 1933.
- Kesselring R., Czego nas współczesnych w Polsce uczą dzieje Reformacji.
Przemówienie wygłoszone na Akademii Reformacji w Warszawie w dniu 1 X I
1933, odbitka z „Głosu Ewangelickiego”, Warszawa 1933.
- Kossowski A., Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w X V I-X V II wieku,
Lublin 1933.
- Kossowski A., Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w X V I-X V II wieku,
odbitka z „Rocznika Wołyńskiego” , nakładem Zarządu Wołyńskiego Okręgu
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Równe 1933.
- Kotula K., Jan Śliwka. Pionier polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim,
Warszawa 1933.
- Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. Księga Pamiątkowa pod red. W.
Pniewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańsk 1933.
- Niemczyk W., Dzieje jednej tęsknoty, odbitka z „Głosu Ewangelickiego”,
Warszawa 1933.
- Szeruda J., Pobożność prorocka Starego Testamentu, Warszawa 1933.
- Śmidoda F., Sprawy dziesięcin w Trybunale Koronnym w latach 1578-1589,
Warszawa 1933.
- Wiązanka. Zbiór deklamacji dla chrześcijańskiej młodzieży na Narodzenie
Pańskie i Nowy Rok, zebrali J. Szczupaczkiewicz i G. Kubik, Zeszyt II, wydawca:
G. Kubik, Warszawa 1933.
- Wojtkowski A., Gustaw Gizewiusz ijego listy do Józefa Łukaszewicza, Andrzeja
Niegolewskiego i Edwarda Raczyńskiego, odbitka z „Księgi Pamiątkowej K.C.
Mrongowiusza” , Gdańsk 1933.
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- Wolfram K., Istota i działanie „pneuma” w teologii Apostoła Pawła, wydawca:
W. Mietke, Warszawa 1933.
1934

- Barycz H., Geneza i autorstwo „Equitas Poloni in Iesuitas actio prima”. Ze
studiów nad polemiką antyjezuicką w Polsce, część I, Kraków 1934.
- Bursche E., Oddziaływanie luteranizmu na ewangelicyzm w Polsce, odbitka
z „Przeglądu Historycznego” XII z.l, Warszawa 1934.
- Glemma T., Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu X V I i X V II na tle dziejów
kościelnych Prus Królewskich, odbitka z „Roczników Towarzystwa Nauk
w Toruniu”, t. 42, Toruń 1934.
- Metodyzm, wydawca: W. Dropiowski, Piwniczna 1934.
- Serini K., Życie, nauka i religia. Wydanie pośmiertne, nakładem Komitetu
Uczczenia pamięci ks. K. Seriniego, Warszawa 1934.
- Wantuła A., O pogłębieniu życia religijnego wśród młodzieży i jego sposobach,
Wisła 1934.
- Wantuła A., Wczoraj, dziś, jutro. Kazanie wygłoszone w Trzyńcu z okazji
pamiątki założenia i poświęcenia Kościoła dnia 24 V I 1934, Wisła 1934.
- Wantuła A., Wsprawie tytulatury duchowieństwa ewangelickiego, Warszawa 1934.
- Wolfram K., Kazanie na Górze cz. I. Egzegeza Mateusza V, wydawca: W.
Mietke, Warszawa 1934.
1935

- Ewangelia w nauce i życiu, Warszawa 1935.
- Gizbert-Studnicki W., Kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie. Historia
- organizacja - świątynia, Wilno 1935.
- Grelewski S., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej,
Sandomierz 1935.
- Kot S., Erazm Otwinowski,poetar-dworzanin i pisarz różnowierczy, Kraków 1935.
- Kot S., Anglo-Polonica. Angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów stosunków
kulturalnych Polski z Anglią, odbitka z t. XX „Nauki Polskiej”, Wydawnictwo
Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1935.
- Pieńkowski M., Przyjdź Królestwo Twoje... Proroctwo i przypowieści prorocze
pustelnika Michała Pieńkowskiego, wydawca: E. Kościński, Działdowo 1935.
- Sukertowa-Biedrawina E., Zarys piśmiennictwa polskiego na Mazurach Prus
kich, Działdowo 1935.
- Wantuła A., W zaciszu wiślańskim. Z okazji pięćdziesięciolecia duszpasterstwa
N P W Ks. Biskupa Dr. Juliusza Bursche, Wisła 1935.
- Wantuła J., Dr Paweł Oszelda - bojownik o wolność ludu 1848, Cieszyn 1935.
- White E.G., Doświadczenia i widzenia, Warszawa 1935.
- Wende E., Sursum corda. Kazania, Warszawa 1935.
- Wicher W., Pozytywizm teonomiczny Jana Makowskiego i Jana Szydłowskiego,
teologów kalwińskich X V II wieku, odbitka z „Nasza Myśl Teologiczna” ,
Warszawa 1935.
- Ziarko E., Zaiste to był Pan! Wedługprawdziwych zdarzeń z czasów prześladowania
chrześcijan na Dalekim Wschodzie, wydawca: E. Kościński, Narzym 1935.
1936

- Barycz H., J.S. Bandtke a Śląsk. Z dziejów pierwszych zainteresowań się nauki
polskiej Śląskiem, Katowice 1936.

POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA

175

- Chmaj L., Ślązacy wśród Braci Polskich, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego,
seria: Polski Śląsk, nr 19, Katowice 1936.
- Dozwólcie dziatkom przychodzić do mnie. Podręcznik dla nauczycieli i uczniów
Szkól Niedzielnych z planami lekcji, komentarzami i wskazówkami, Wydawnict
wo Zrzeszenia Szkół Niedzielnych w Polsce, Warszawa 1936.
- Hartleb K., Jan Zambocki, Warszawa 1936.
- Hausbrandt E., Cięższe chwile ewangelicyzmu w Polsce (1668-1768), Warszawa
1936.
- Hulka-Laskowski P., Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany na tle refor
macji i kultury narodowej, Wilno 1936.
- Konarski Sz., Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936.
- Kościół Ewangelicki na Górnym Śląsku, Towarzystwo Polaków Ewangelików na
Górnym Śląsku, Katowice 1936.
- Małłek K., Kant A., Mazurski Śpiewnik Regionalny, Związek Mazurów,
Działdowo 1936.
- Niemczyk W., Zagadnienie cierpienia w religii i filozofii t. I. Zagadnienie
cierpienia w świetle historii religii cz. I. Religie bez szczególnego zabarwienia
soterycznego, Wydawnictwo Głos Ewangelicki, Warszawa 1936.
- Pieśni ewangeliczne, nakładem Komitetu Zjednoczenia Chrześcijan Ewangelic
kich w Polsce, Warszawa 1936.
- Schoeneich A., Krótka historia Kościoła chrześcijańskiego w życiorysach, Lublin 1936.
- Stein W., O doktorze Lutherze, Wydawnictwo Głos Ewangelicki, Warszawa 1936.
- Szeruda J., Amos. Prorok i proroctwo, Warszawa 1936.
- Sukertowa-Biedrawina E., Z przeszłości Działdowa, Działdowo 1936.
- Taylor E., Rozliczę z Trojanowych Rożyc Różyccy, nakładem autora, Poznań 1936.
- Zbiór toastów z okazji chrzcin i wesela oraz różnych mów, nadających się do
wygłaszania podczas niektórych uroczystości rodzinnych, nakładem „Mazura”,
Szczytno 1936.
- Zwolski B., Sprawa zboru ewangelicko-reformowanego w Wilnie w latach
1639-1641, Biblioteczka Wileńska nr 7, Wilno 1936.
1937

- Bańka J., Dekanat pszczyński w czasie reformacji protestanckiej i odrodzenia
katolickiego na tle stosunków kościelnych Śląska, nakładem autora, Chorzów 1931.
- Benszel K., Zagadnienia wychowawcze, odbitka z „Głosu Ewangelickiego”,
Warszawa 1937.
- Gluecksman S., Ruchy społeczne w Gdańsku w początkach reformacji
(1522-1526), odbitka ze „Sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego” t. XXX, Warszawa 1937.
- Grelewski S., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej,
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1937.
- Hartleb K., Jan Zambocki, dworzanin i sekretarz Jego Królewskiej Mości,
Warszawa 1937.
- Kossowski A., Protestantyzm jako przejaw cywilizacyjny, Lublin 1937.
- Kot S., Polska rajem dla Żydów, piekłem dla chłopów, niebem dla szlachty,
Warszawa 1937.
- Lehmann J., Konfesja sandomierska na tle innych konfesji w Polsce X V I w.,
Warszawa 1937.
- Mały Katechizm dr. Marcina Lutra objaśnił ks. dr Aleksander Schoeneich,
wydawca: Z. Manitius, Łódź 1937.
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- Morawski M., Synod piotrkowski w roku 1589, Włocławek 1937.
- Sukertowa-Biedrawina E., Działdowo w X V III w., Działdowo 1937.
- Sukertowa-Biedrawina E., Przewodnik krajoznawczo-historyczny i ilustrowany
po działdowskim powiecie, Działdowo 1937.
- Szeruda J., Księga psalmów, Warszawa 1937.
- Szeruda J., Literatura starohebrajska, Warszawa 1937.
- Turowski J., Klucz do bardzo ważnych tajemnic, wydawnictwo „Mazura” ,
Szczytno 1937.
- Tytz J., Tymczasowa ustawa w świetle 15-letniej działalności władz Ewangelic
kiego Kościoła Unijnego na Górnym Śląsku 1922-1937, Towarzystwo Polaków
Ewangelików na Górnym Śląsku, Katowice 1937.
- Wesley J., Zbawieni przez wiarę, Warszawa 1937.
- Wojnowski H., Nasz Reformator Dr Marcin Luter, Warszawa 1937.
- Wajsblum M., Ex regestro arianismi. Szkic z dziejów upadku protestantyzmu
w Małopolsce, Kraków 1937-1938.
- Wantuła A., Porządek kościelny Wacława Adama. Początki organizacji Kościoła
ewangelickiego na Śląsku Cieszyskim, odbitka z „Rocznika Teologicznego”,
Warszawa 1937.
- Wende E., Lux in tenebris, Warszawa 1937.
1938

- Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w roku 1598
z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego, wydawca: M.
Wojtas, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Fontes III, Katowice 1938.
- Chambers E., Przebudzenie duchowe Jana Wesleya, Towarzystwo Zwolenników
Metodyzmu, Warszawa 1938.
- Do Boga. Modlitwy dla chrześcijan ewangelików, oprać. A. Schoeneich, War
szawa 1938.
- Dworzaczek W., Schlichtingowie w Polsce, Warszawa 1938.
- Heim, Istota ewangelicyzmu, Bydgoszcz 1938.
- Grabowski T., Literatura Braci Czeskich w Polsce X V II wieku, Lwów 1938.
- Jelinek E., Ziemia obiecana. Krótki podręcznik archeologii biblijnej dla nau
czycieli szkól niedzielnych i czytelników Pisma Świętego, Wydawnictwo Zrzesze
nia Szkół Niedzielnych w Polsce, Warszawa 1938.
- Koneczny F., Protestantyzm w życiu zbiorowym, Warszawa 1938.
- Kośmiderski M., Zarys organizacji i dyscypliny metodystycznego Kościoła
w Polsce. Do użytku pracowników i członków Kościoła, Stowarzyszenie Zwolen
ników Metodyzmu, Warszawa 1938.
- Mały Katechizm dr. Marcina Lutra, przekład Komisji Synodalnej, wydanie Kasy
Wdów i Sierot po Pastorach, wydawca: W. Mietke, Warszawa 1938.
- Podkoliński F., Szpital ewangelicki w Warszawie ijego stanowisko w szpitalnict
wie warszawskim, Warszawa 1938.
- Putek J., O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie,
Kraków 1938.
- Sawicki J., Kościół Ewangelicki a Państwo na Polskim Górnym Śląsku, nakładem
autora, Katowice 1938.
- Szeruda J., Modlitwa prorocka, Warszawa 1938.
- Szumska U., Anglia a Polska w okresie humanizmu i reformacji. Związki
Kulturalne, Lwów 1938.
- Śpiewniczek dla dzieci i młodzieży ewangelickiej na Górnym Śląsku, nakładem
Grona Księży Pastorów, Katowice 1938.
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- Wantuła A., Ks. Jerzy Trzanowski. Życie i twórczość, Towarzystwo Ewangelic
kie, Cieszyn 1938.
- Wantuła A., O narodowości ks. Jerzego Trzanowskiego, Warszawa 1938.
- W służbie Ojczyzny i Kościoła. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy duszpas
terskiej Księdza Seniora Feliksa Gloeha, Warszawa 1938.
1939

- Evert W.L., Między nicością a grobów marzeniem, odbitka z czasopisma „Dziś
i Jutro”, Warszawa 1939.
- Ewangelicki Zbór Augsburskiego Wyznania w Trzyńcu w czterdziestym roku
istnienia jego kościoła, nakładem Ewangelickiego Zboru Augsburskiego Wy
znania w Trzyńcu, Trzyniec 1939.
- Jasnowski J., Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565). Kanclerz i marszałek
ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wojewoda Wileński, Rozprawy Histo
ryczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. XXII, Warszawa 1939.
- Kot S., Bracia Polscy, Warszawa 1939.
- Małłek K., Jutrznia mazurska na Gody, Związek Mazurów w Działdowie,
Działdowo 1939.
- Mocarski Z., Z zagadnień piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich,
Poznań 1939.
- Rowe G.T., Istota metodyzmu, Polsko-Amerykańska Spółka Akcyjna „Sout
hern Trade” , Warszawa 1939.
- Wantuła A., Zwięzłe wiadomości z historii Kościoła chrześcijańskiego, Cieszyn 1939.
1945

- Mały śpiewnik kościelny, wydawca: R. Trenkler, Toruń 1945.
- Śpiewnik i modlitewnik dla ewangelików, Związek Ewangelików Polskich
w Wielkiej Brytanii, Londyn 1945.
1946

- Kawecka-Gryczowa A., Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach
Wschodnich, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1946.
- Ogrodziński W:, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Wrocław 1946.
- Piwarski K., Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Gdańsk-Bydgoszcz 1946.
- Sukertowa-Biedrawina E., Bojownicy Mazurscy, Instytut Mazurski, Olsztyn 1946.
- Trzymaj, co masz, red. Jan Broda, jednodniówka wydana z okazji pierwszego
Zjazdu Związku Młodzieży Ewangelickiej, Skoczów 1946.
- Umiński J., Kardynał Stanisław Hozjusz, Opole 1946.
- Zalewski L., Tajemnica Szymona Budnego, Biblioteka Lubelska nr 4, Lublin 1946.
1947

- Andreasen M.L., Służba w świątyni, Seminarium Duchowne Kościoła Adwen
tystów Dnia Siódmego w Polsce, Kamienica 1947.
- J.E.V., Wspomnienia warszawskiego ewangelika z czasów okupacji, Warszawa 1947.
- Katalog druków mazurskich X V I-X X wieku, Instytut Mazurski, Olsztyn 1947.
- Kowalska A., Andrzej Frycz Modrzewski. Polscy Pisarze Polityczni i Społeczni z.
I, Wiedza Powszechna, Warszawa 1947.
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- Mały Katechizm dr. Marcina Lutra. Przekład Komisji Synodalnej, Związek
Ewangelików Polskich w Wielkiej Brytanii, Lund 1941.
- Mały śpiewnik kościelny, wydawca: R. Trenkler, Toruń 1947.
- Nygren A., Objawienie a Pismo Święte. Dwa wykłady, Lund 1947.
- Opatrny W.J., Piotr du Moulin i polski przekładjego „Heraklita”, Sprawozdania
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1947.
- Sadhu Sundar Singh, Boska rzeczywistość, Biblioteczka „Strażnicy Ewangelicz
nej”, Bytom 1947.
- Sukertowa-Biedrawina E., Bojownicy Mazurscy, Wydawnictwo Instytutu M a
zurskiego, Olsztyn 1947.
- Swojski B., Jestem ewangelikiem. Podręcznik do nauki konfrmacyjnej według wyznania
ewangelicko-augsburskiego, nakładem Grona Księży Pastorów, Frysztat 1947.
- Wantuła A., Z doliny cienia śmierci, Londyn 1947.
1948

- Barycz H., Jerzy Samuel Bandtke, jego osobowość i rola w rozwoju kultury
narodowej, Katowice 1948.
- Chambers E., Z dziejów ruchu metodystycznego w Polsce, Warszawa 1948.
- Duerr-Durski J., Arianie polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór
wierszy, Warszawa 1948.
- Ellwood C.A., Chrystus nadzieją świata, Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza
Pochodnia, Warszawa 1948.
- Górski K., Erazm z Rotterdamu, Warszawa 1948.
- Heussi K., Historia Kościoła. Okres starożytny, Warszawa 1948.
- Karpecki i., Na nowe drogi. Cykl wykładów o Szkole Niedzielnej wygłoszony na
kursie pracowników kościelnych w Miechowicach, Wydawnictwo Strażnica
Ewangeliczna, Bytom 1948.
- Katechizm dla użytku członków Kościoła Metodystycznego zawierający zbiór
chrześcijańskich doktryn, Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza Pochodnia,
Warszawa 1948.
- Kautzky K., Poprzednicy współczesnego socjalizmu, Warszawa 1948.
- Krenz O., Pójdźmy do Jezusa. Podręcznik do nauki religii ewangelickiej dla
niższych klas szkoły podstawowej, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego w RP, Warszawa 1948.
- Kwartet biblijny, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Bytom 1948.
- Mały śpiewnik kościelny, wydawca: R. Trenkler, Toruń 1948.
- Mańkowski K., Kościoły i związki religijne w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkic
stanu prawno-organizacyjnego, Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza Pochod
nia, Warszawa 1948.
- Pilch M., Wisła, wieś słowiańsko-ewangelicka, Wydawnictwo Strażnica Ewan
geliczna, Bytom 1948.
- Rowe T.G., Istota metodyzmu, Wydawnictwo Pochodnia, Warszawa 1948.
- Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce w wieku XVIII, Warszawa 1948.
- Śpiewnik metodystyczny, Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza Pochodnia,
Kraków 1948.
- Śpiewnik Kościoła Powszechnego, Wydawnictwo Komitetu Ewangelizacyjno—
Misyjnego Chrześcijańskiej Rady Ekumenicznej, Warszawa 1948.
- Wantuła A., Do żywych wód. Religijne przemówienia wygłoszone w latach
1945-1947 w B.B.C. w Londynie, Londyn 1948.
- Zasady wiary Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce, Kętrzyn 1948.
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1949

- Biblijne zasady wiary, Wydawnictwo Znaki Czasu, Kraków 1949.
- Broda J., Ks. Jerzy Badura. Jego życie i twórczość, Wydawnictwo Polonii
z Funduszu Wydawniczego Hulki-Laskowskiego, Cieszyn 1949.
- Górski K., Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej X V I wieku,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1949.
- Harfa Syjońska. Śpiewnik dla użytku misji wewnętrznej, Społeczność
Chrześcijańska, Cieszyn 1949.
- Kochański W., Poezja Mazur i Warmii - Antologia, Biblioteka Ziem Odzys
kanych, Warszawa 1949.
- Mały śpiewnik kościelny, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP, Warszawa 1949.
- Pieśni kościelne na chór mieszany, oprać. Bolesław Winnik i Apolinary Wójcicki
cz. I, Wydawnictwo Instytutu Literatury Religijnej, Warszawa 1949.
- Pociecha W., Królowa Bona (1494-1537), Poznań 1949, 2 tomy.
- Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce X V II wieku, Warszawa 1949.
- Uczcie się ode mnie. Zbiór pouczeń biblijnych, Spółdzielnia Pochodnia, War
szawa 1949.
1950

- Baranowski B., Kontrreformacja w Pobce X V I-X V IIw., Wydawnictwo Czytel
nik, Gdynia 1950.
- Baranowski B., Lewartowski W., Nietolerancja i zabobon w Polsce w wieku X V II
i XVIII. Wypisy źródłowe, Książka i Wiedza, Warszawa 1950.
- Engels F., Wojna chłopska w Niemczech, Warszawa 1950.
- Lekcje z historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Seminarium Duchowne
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kamienica 1950.
- Polacy-ewangelicy na Dolnym Śląsku w X IX w. Ich postawa narodowo-społeczna.
Wybór z akt byłego Centralnego Archiwum Ewangelickiego Prowincji Śląskiej we
Wrocławiu, przygotowali do druku: T. Bratus, S. Golachowski, W. Roszkows
ka, B. Samitowska, Materiały do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich,
Poznań - Wrocław 1950-1951 (2 tomy).
- Postacie biblijne, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Bytom 1950.
- Służba Boża. Dodatek do śpiewnika, Wydawnictwo Chrześcijańskiej Rady
Ekumenicznej w Polsce, Warszawa 1950.
1951

- Hbtorie biblijne Starego i Nowego Testamentu podług L. Wangemanna z ilustrac
jami, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Bytom 1951.
- Mały śpiewnik kościelny, Wydawnictwo Konsystorza Kościoła Ewangelickiego,
Warszawa 1951.
- Smirin M.M., Reformacja ludowa Tomasza Muenzera i wielka wojna chłopska,
Warszawa 1951.
- Smoleński W., Wiara w życiu społeczeństwa polskiego w epoce jezuickiej,
Warszawa 1951.
- Śpiewnik kościelny dla zborów mazurskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Pobce, Lund 1951.
- Voise W., Andrzej Frycz Modrzewski, bojownik postępu, Mała Biblioteczka
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, seria 5: Historyczna, Warszawa 1951.
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- Baranowski B., Procesy czarownic w Polsce X V II i XVIII, Łódź 1952.
- Chojnacki W., Sprawy Mazur i Warmii w korespondencji Wojciecha
Kętrzyńskiego, Wrocław 1952.
- Księga pamiątkowa Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszaws
kiego 1921-1952, red. O. Bartel, Warszawa 1952.
- Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo
przełożony i z tłumaczeniem polskim z roku 1632 porównany, Brytyjskie
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1952.
- Ogonowski Z., Arianie polscy, Warszawa 1952.
- Szeruda J., Zarys dziejów teologii ewangelickiej w Polsce, Polska Akademia
Umiejętności, Kraków 1952.
1953

- Arnold S., Podłoże gospodarczo-społeczne polskiego Odrodzenia, Warszawa 1953.
- Hech R., Maleczyńska R., Ruch husycki w Polsce. Wybór tekstów źródłowych,
Wrocław 1953.
- Kurdybacha Ł., Ideologia Frycza Modrzewskiego, Państwowy Instytut Wydaw
niczy, Warszawa 1953.
- Mały Katechizm dr. Marcina Lutra, Naczelna Rada Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w PRL, Referat Prasowo-Wydawniczy, Bydgoszcz-War
szawa 1953.
- Michejda O., Nauka Konfirmacyjna do użytku w kościele i domu, Naczelna Rada
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Referat Prasowo-Wydawniczy,
Bydgoszcz-Warszawa 1953.
- Taszycki W., Obrońcy języka polskiego, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 146,
Wrocław 1953.
- Tazbir J., Reformacja a problem chłopski w Polsce X V I wieku, Warszawa 1953.
- Zins H., Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 r., Warszawa 1953.
1954

- Bibliografia literatury polskiej okresu odrodzenia. Materiały, oprać. K. Budzyk,
R. Poliak, S. Stupkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.
- Biernat z Lublina. Wybór pism, oprać. J. Ziomek, Biblioteka Narodowa,
Wrocław 1954.
- Kancjonał czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zatwierdzony przez synod
walny, Rada Kościelna Śląskiego Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego
Wyznania, Cesky Tesin 1954.
- Kawecka-Gryczowa A., Rola drukarstwa polskiego w dobie odrodzenia, War
szawa 1954.
- Krokowski J., Andrzej Trzecieski. Poeta - humanista i działacz reformacyjny,
Warszawa 1954.
- Krzyżanowski J., Mikołaja Reja ,.Krótka rozprawa” na tle swoich czasów,
Warszawa 1954.
- Lepszy K., Andrzej Frycz Modrzewski, Warszawa 1954.
- Literatura mieszczańska w Polsce od końca X V I do końca X V II wieku, oprać. K.
i M. Budzykowie i J. Lewański, Warszawa 1954.
- Proza polska wczesnego Renesansu 1500-1550, oprać. J. Krzyżanowski, War
szawa 1954.

POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA

181

- Voise W., Doktryna polityczno-prawna Jana Ostroroga, Warszawa 1954.
- Wantuła J., Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1954.
1955

- Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli Ewangelicko-Luterańskiego,
cz. 1, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1955.
- Bartel O., Jan Łaski 1499-1596 cz. 7, Towarzystwo Badań Dziejów Reformacji,
Warszawa 1955.
- Kaczmarczyk Z., O kanclerzu Janie Łaskim, Warszawa 1955.
- Lekcje biblijne, Stary Testament, część I, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa
1955.
- Macek J., Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce, Warszawa 1955.
- Osusky S., Kto jest bliższy prawdy: ewangelicyzm czy rzymski katolicyzm?,
Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1955.
1956

- Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli Ewangelicko-Luterańskiego,
cz. 2 nieurzędowa (pogrzebowa), Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, War
szawa 1956.
- Działacze Mazur i Warmii epoki Mickiewicza. Przewodnik po wystawie, oprać. E.
Sukertowa-Biedrawina, T. Grygier, Olsztyn 1956.
- Komensky J.A., Wielka dydaktyka, oprać. B. Suchodolski, Wrocław 1956.
- Kowalska L., Anabaptyści śląscy, Warszawa 1956.
- Lekcje biblijne, Stary Testament, część II, Wydawnictwo Znaki Czasu, W ar
szawa 1956.
- Michejda O., Nauka konfirmacyjna do użytku w kościele i domu, Wydawnictwo
Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1956.
- Pisma pedagogiczne polskiego. Odrodzenia, oprać. J. Skoczek, Wrocław 1956.
- Osusky S., Kto jest bliższy prawdy?, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna,
Warszawa 1956.
- Sukertowa-Biedrawina E., Michał Pogorzelski. Pieśniarz mazurski, Wydawnict
wo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1956.
- Śpiewnik kościelny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Wydawnictwo
Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1956.
- Śpiewnik pogrzebowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Wydawnict
wo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1956. ,
- Tazbir J., Ideologia arian polskich, Warszawa 1956.
- Tazbir J., Świt i zmierzch polskiej reformacji, Warszawa 1956.
- Voise W., Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie, Warszawa 1956.
- Wakar A., Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Biblioteczka „Mazur i Warmii” ,
Olsztyn 1956.
- Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku wieków X IV-XVI, praca zbiorowa pod
red. E. Maleczyńskiej, Warszawa 1956.
1957

- Buzek A., Historia Kościoła, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa
1957.
- Chmaj J., Bracia polscy. Ludzie, idee, wpływy, Warszawa 1957.
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Crell J., O wolność sumienia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
Harfa Syjońska, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1957.
Hartleb K., Jan Zembocki, Warszawa 1957.
Lekcje biblijne. Stary Testament, część III, Wydawnictwo Znaki Czasu, War
szawa 1957.
Michejda O., Modlitwa Pańska (Ojcze nasz). Zbiór Kazań, Wydawnictwo
Strażnica Ewangeliczna, Warszawa-Cieszyn 1957.
Pieśni kościelne na chór mieszany, cz. III, oprać. A. Bajko i B. Winnik,
Wydawnictwo Chrześcijanin, Warszawa 1957.
Spurgeon C.H., Klejnoty obietnic Bożych, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny,
Warszawa 1957.
Wantuła J., Książki i ludzie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.
1958

- Bieniarzówna J., Kubisz K., 400 lat Reformacji pod Wawelem, Wydawnictwo
Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1958.
- Chojnacki W., Polskie kancjonały na Śląsku w X V II-X X wieku. Szkic biblio
graficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1958.
- Cztery broszury polemiczne z początku X V II wieku, oprać. H. Górska, L.
Szczucki, K. Wilczewska, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, nr 1, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
- Cztery prawdy, które Bóg chce, abyś znal, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny,
Warszawa 1958.
- Droga zbawienia, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1958.
- Kawecka-Gryczowa A., Tazbir J., Arianie polscy. Racjonalizm, tolerancja,
promieniowanie 1658-1958, Warszawa 1958.
- Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Budowa i odbudowa, zestawił ks. Z. Michelis,
Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1958.
- Krzyżanowski L, W wieku Reja i Stańczyka. Szkic z dziejów odrodzenia w Polsce,
Waszawa 1958.
- Kurdybacha Ł., Z dziejów pedagogiki ariańskiej, Warszawa 1958.
- Lewis C. S., Cudy. Wprowadzenie ogólne, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1958.
- Literatura ariańska w Polsce X V I wieku, oprać. L. Szczucki i J. Tazbir,
Warszawa 1958.
- Ogonowski Z., Z zagadnień tolerancji w Polsce X V II wieku, Warszawa 1958.
- Pieśni kościelne na chór mieszany, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, War
szawa 1958.
- Rękopisy Braci Czeskich, opr. J. Śliziński, Wrocław 1958.
- Śpiewnik Pielgrzyma z nutami, Dolny Żuków 1958.
- Visser’t Hooft W.A., Nasze ekumeniczne zadanie w świetle historii, Wydawnict
wo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1958.
- White E.G., Historia zbawienia (kompilacja), Wydawnictwo Znaki Czasu,
Warszawa 1958.
1959

- Bartel O., Reformacja w Polsce. Stan badań i postulaty, odbitka z „Księgi
Jubileuszowej ku czci ks. dr. J. Szerudy”, Warszawa 1959.
- Fiszkal R., Prawda o Świadkach Jehowy, Wydawnictwo Strażnica Ewangelicz
na, Warszawa 1959.
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- Głos wiary. Śpiewnik dla Zborów Pańskich, Wydawnictwo Słowo Prawdy,
Warszawa 1959.
- Kawecka-Gryczowa A., Prasy Krakowa i Rakowa w służbie antytrynitaryzmu,
Warszawa 1959.
- Keller W., A jednak Pismo Święte ma rację, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1959.
- Krenz O., Nauka wiary i życia. Objaśnienie Małego Katechizmu dra Marcina
Lutra, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1959.
- Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dr. Jana Szerudy,
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1959.
- Lekcje biblijne. Działalność apostołów, cześć IV, Wydawnictwo Znaki Czasu,
Warszawa 1959.
- Literatura ariańska w Polsce XVIwieku. Antologia, oprać. L. Szczucki, J. Tazbir,
Warszawa 1959.
- Maleczyńska E., Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959.
- Mazury i Warmia 1800-1870. Wybór źródeł, oprać. W. Chojnacki, Wrocław 1959.
- Oto przychodzę wkrótce, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1959.
- Pieśni Syjońskie, zebrał i opracował A. Smyk, Wydawnictwo Kościoła Adwen
tystów Dnia Siódmego Znaki Czasu, Warszawa 1959.
- Pisma pedagogiczne polskiego Odrodzenia (wybór), oprać. J. Skoczek, Wrocław
1959.
- Postacie biblijne, Wydawnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1959.
- Przeto czuwajcie, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1959.
- Studia nadarianizmem pod red. L. Chmaja, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa 1959.
- Socyn F., Listy, oprać.. L. Chmaj, Warszawa 1959.
- Ślizióski J., Z działalności literackiej Braci Czeskich w Polsce (X V I—X V II w.),
Wrocław 1959.
- Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z nutami, Wydawnictwo Znaki
Czasu, Warszawa 1959.
- Śpiewnik Pielgrzyma z nutami, Zbory Polskie Jednoty Czeskobraterskiej, Dolny
Żuków 1959.
- Tazbir J., Święci, grzesznicy i kacerze. Z dziejów kontrreformacji w Polsce,
Warszawa 1959.
- Urban W., Chłopi wobec reformacji w Malopolsce w drugiej połowie X V I wieku,
Kraków 1959.
- White E.G., Przypowieści Chrystusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1959.
1960

- Adwentyści twoi przyjaciele, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1960.
- Chóralnik śpiewnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, zatwierdzony
przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Warszawa 1960.
- Hulka-Laskowski P., Pięć wieków herezji, Warszawa 1960.
- Kot S., Jerzy Niemirycz. W 300-lecie ugody hadziackiej, Paryż 1960.
- Leśniodorski B., Polscy Jakobini, Warszawa 1960.
- Niemczyk W., Prolegomena do dogmatyki, Wydawnictwo Literatury Religijnej,
Warszawa 1960.
- Ogonowski Z., Socynianizm polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960.
- Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł, oprać. O.
Beierdorf, ze wstępem K. Piwarskiego, Wrocław 1960.
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- Piotr z Goniądza, Dzieła polskie T. 3; O ponurzaniu chrystyjańskim, oprać. H.
Górska, K. Górski, K. Wilczewska, Warszawa 1960, Biblioteka Pisarzy
Reformacyjnych Nr 3 (C).
- Postylla, Zbiór kazań na rok kościelny, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa
1960.
- Rondthaler A., Dr. Marcin Luter, poprawił i przejrzał O. Bartel, Wydawnictwo
Zwiastun, Warszawa 1960.
- Sajkowski A., Krzysztof Opaliński. Wojewoda Poznański, Poznań 1960.
- Schoeneich A., Studia z dziejów ideologii religijnej X V I i X V II w., Instytut
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1960.
- Sikora P., Historie biblijne, Wydanictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa
1960.
- Smith O.I., Mąż, którego Bóg używa, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny,
Warszawa 1960.
- Smith O.I., Moc z wysokości, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa
1960.
- Szczucki L., Tazbir J., Reformacja. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1960.
- Szeruda J., Amos. Prorok i proroctwo, Wydawnictwo Literatury Religijnej,
Warszawa 1960.
- Śladkowski P., Skład społeczny, wyznaniowy i ideologia sejmiku lubelskiego,
Annales UMCS, Lublin 1960.
- White E.G., Nauki z Góry Błogosławienia, Wydawnictwo Znaki Czasu, War
szawa 1960.
- White E.G., Życie Jezusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1960.
- Wolfram K., Męka i śmierć krzyżowa Jezusa, Wydawnictwo Literatury Religij
nej, Warszawa 1960.
- Woytt-Secretan M., Albert Schweitzer. Lekarz w Lambarene, Wydawnictwo
Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1960.
- Wskazania dla życia i pracy księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w PRL, Wydwnictwo Strażnica Ewangeliczna, Warszawa 1960.
Opracował: Tadeusz J. Zieliński

RECENZJE

Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu,
pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC i ks.
Stanisława Józefa Kozy,

Lublin: Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996, 828 s.

Na tę publikację, będącą de facto pierwszym w Polsce tak obszernym
podręcznikiem ekumenicznym, wykonanym zbiorowo siłami przedstawicieli wielu
Kościołów chrześcijańskich, trzeba było czekać kilkanaście lat. Tyle bowiem czasu
upłynęło od pomysłu zrodzonego w środowisku ekumenistów KUL-owskich do
ukazania się książki.
Redaktorzy w przedmowie do dzieła tłumaczą opóźnienia tym, że nie udało im się,
mimo usilnych starań, pozyskać do współpracy niektórych autorów z bratnich wyznań
chrześcijańskich. Zależało im bowiem bardzo, aby prezentacji Kościołów dokonali
przedstawiciele poszczególnych konfesji. W kilku przypadkach, mimo ponawianych
wysiłków, nie znaleźli chętnych i kompetentnych autorów z danych Kościołów. To
opóźnienie nie wyszło, rzecz jasna, książce na dobre. Będę niedyskretny, jeśli zdradzę,
że swój tekst o wspólnocie ekumenicznej wTaize pisałem do podręcznika jako świeżo
upieczony żonkoś, a książka ukazała się po 13 latach od zawarcia przeze mnie
małżeństwa. W tym czasie runął system komunistyczny, wspólnota z Taize rozwinęła
dynamiczną działalność animacyjną wśród chrześcijan na Wschodzie, organizując
spotkania z licznym udziałem młodzieży w dawnych „demoludach” (Budapeszt,
Praga, dwukrotnie Wrocław), lecz w książce KULowskiej - nie z winy autora
opracowania - życie wspólnoty zatrzymuje się na roku 1986.
Braki dla osoby zorientowanej w ruchu ekumenicznym są szczególnie dotkliwe
w partiach książki poświęconych dialogom międzywyznaniowym. W najlepszych
przypadkach stan rozmów teologicznych doprowadzono do końca lat osiem
dziesiątych, a przecież od tamtego czasu świat ekumeniczny poszedł naprzód
i doszło do ważnych ustaleń np. w dialogu katolicko-luterańskim, czy baptystyczno-katolickim. Wyjątkiem jest znakomite opracowanie o. prof. Wacława Hrynie
wicza OMI pt. „Soteriologiczno-eklezjalny ekskluzywizm u podstaw uniatyzmu”,
w którym omówiony został dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej
Katolicko-Prawosławnej, poświęcony zagadnieniu uniatyzmu (Balamand 1993).
Również w opracowaniu o ruchu ekumenicznym w Polsce czas zatrzymał się na
drugiej pielgrzymce Jana Pawła II, a przecież minęło już ładnych parę lat od tego,
jak papież odwiedził katedrę prawosławną w Białymstoku i spotkał się z przed
stawicielami Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej w kościele ewangelic
ko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Ta sama uwaga dotyczy ekumenii
światowej. Np. Watykan opublikował już drugie „Dyrektorium ekumeniczne”
oraz „Katechizm Kościoła Katolickiego” , które to pozycje przez najbliższe lata
kształtować będą świadomość ekumeniczną katolików. „Dyrektorium” z 1993 r.
jest wzmiankowane zaledwie jednym zdaniem, a to stanowczo za mało. Można
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zauważyć, że najbardziej aktualne są teksty redaktorów książki i ich współpracow
ników z KUL, natomiast opracowania autorów z zewnątrz trącą często myszką.
Ale dość wybrzydzania. Wysiłek autorów na pewno nie poszedł na marne,
a podręcznik - mimo niewątpliwych braków - jest wydarzeniem w polskiej
literaturze teologicznej. Nie mieliśmy dotąd dzieła tak na wskroś ekumenicznego,
o czym świadczy liczba 56 autorów (w tym 8 biskupów) z 10 Kościołów
chrześcijańskich. W tym gronie są ludzie stanowiący absolutną czołówkę polskich
ekumenistów, wielu z nich to znani teologowie. Wymieńmy najznamienitsze
nazwiska: katolicy - ks. prof. Czesław Bartnik, ks. prof. Michał Czajkowski,
Stanisława Grabska, o. prof. Wacław Hryniewicz, bp Władysław Miziołek, ks.
prof. Stanisław Nagy, o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, bp prof. Alfons
Nossol, bp prof. Edward Ozorowski, ks. prof. Roman Rogowski, ks. prof. Alfons
Skowronek, red. Jan Turnau; prawosławni - bp Jeremiasz (Anchimiuk), ks.
Henryk Paprocki; ewangelicy augsburscy - śp. ks. prof. Jerzy Gryniakow, prof.
Karol Karski, ks. prof. Manfred Uglorz; ewangelicy reformowani - bp Zdzisław
Tranda, śp. ks. Bogdan Tranda i śp. ks. Jerzy Stahl; metodyści - śp. ks. prof. Witold
Benedyktowicz i ks. Adam Kleszczyński.
Zachowanie zasady, aby o danym Kościele pisał jego przedstawiciel jest jednym
z największych walorów książki, która zasłużyła na miano dzieła w pełni
obiektywnego. Jak pisze słusznie w epilogu o. Wacław Hryniewicz, Kościół poznaje
się najlepiej od wewnątrz, przez przynależność i bezpośrednie doświadczenie religijne.
Nie mieliśmy dotąd w Polsce dzieła o tematyce ekumenicznej tak obszernego,
jak książka wydana z inicjatywy Instytutu Ekumenicznego KUL. Najsilniejszą
stroną podręcznika są teksty o charakterze ponadczasowym - stricte historyczne
albo teologiczne, które długo się nie zestarzeją. Takimi opracowaniami są np.
rozdział I pt. „Czym jest ekumenizm?” (autor - ks. prof. Alfons Skowronek),
rozdział II z tematami: „Tajemnica jedności Kościoła” (o. prof. Wacław Hrynie
wicz O M I),, Jedność Kościoła a jedność chrześcijan” (bp Stanisław Napierała),
„Teologiczne podstawy jedności” (bp prof. Alfons Nossol).
Nic też nie można zarzucić artykułom przedstawiającym poszczególne Kościoły,
tym bardziej, że zgodnie z ambitnym założeniem redaktorów, autorami prezentacji
są osoby wywodzące się z danego wyznania. Bardzo wartościowa jest też część
książki (rozdział VI), poświęcona historii ruchu ekumenicznego w świecie z takimi
m.in. podrozdziałami jak: „Dzieje podziałów i dążeń zjednoczeniowych” (ks. prof.
Tadeusz Śliwa), „Główne nurty ruchu ekumenicznego”, „Światowa Rada
Kościołów” (prof. Karol Karski). Na pewno też dużą wartość ma rozdział VI pt. „W
poszukiwaniu pełnej jedności”, w którym przedstawiono modele jedności (o. prof.
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv.,) oraz rozumienie pojęcia ekumeniz
mu w głównych nurtach chrześcijaństwa (z wyjątkiem starokatolicyzmu).
Pełen ekumenicznej nadziei i ufności jest piękny tekst o. Hryniewicza umiesz
czony w zakończeniu książki. Możemy tam znaleźć takie oto zdanie: Trzeba uznać
siebie takimijakimi jesteśmy, a pozostając lojalnymi względem swojego Kościoła, mieć
także odwagę stawiać krytyczne pytania pod adresem własnej tradycji wyznaniowej.
Nie jest to jedyny tekst w tej książce, odchodzący od suchej, beznamiętnej
konwencji podręcznikowej. To sprawia, że lektura dzieła dla ludzi jako tako
zorientowanych w teologii i ekumenii, nie powinna być zajęciem nużącym.
Książka adresowana jest w pierwszym rzędzie do studentów wszystkich
kościelnych uczelni chrześcijańskich w Polsce. Jednak powinien ją mieć w swojej
bibliotece każdy szanujący się ekumenista i każda polska parafia.
Grzegorz Polak

Cupiał Dariusz: Na drodze ewangelizacji i ekumenii.
Ruch Światlo-Życie w służbie jedności chrześcijan,

Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 1996, 220 s.

W serii studiów i rozpraw Instytutu Ekumenicznego KUL zatytułowanej
„Jeden Pan, jedna wiara” ukazała się praca dr. Dariusza Cupiała poświęcona
ekumenicznej współpracy w dziedzinie ewangelizacji, podejmowanej przez Ruch
Światło-Życie. Wydanie książki zbiegło się z dziesiątą rocznicą śmierci założyciela
i animatora ruchu, jednej z najwybitniejszych postaci współczesnego polskiego
katolicyzmu, ks. Franciszka Blachnickiego, obecnie kandydata na ołtarze.
Rzadko można spotkać rozprawę napisaną z takim zaangażowaniem i żar
liwością, jak w przypadku książki Cupiała. Zwraca uwagę bardzo osobisty ton,
gdyż autor nie ukrywa fascynacji postacią ojca Blachnickiego, jak i założonym
przez niego ruchem, zwanym popularnie oazami. Myśl o napisaniu pracy zrodziła
się przed laty, kiedy wspólnoty oazowe uczyły go stawiać pierwsze kroki na drodze
ekumenicznej. Latem 1986 r. Dariusz Cupiał po raz ostatni rozmawiał z ojcem
Blachnickim, który ujawnił mu, że pragnie zorganizować centrum współpracy
ekumenicznej na polu ewangelizacji. W liście do autora niniejszej recenzji, Cupiał
wyznał: W pierwszym sensie ta książka jest owocem tamtej rozmowy w Carlsbergu,
jest najlepszym (najaki potrafiłem się zdobyć) sposobem wypełniania ostatniej wizji,
testamentu Człowieka, który był nie tylko nauczycielem, ale i Ojcem mojej wiary.
O osobistym rysie książki świadczy też opublikowanie w niej korespondencji
związanej z tematem rozprawy, choć - moim zdaniem - autor powinien był zadbać
o to, aby listy w językach obcych zamieszczone w aneksach zostały przetłumaczone
na polski.
O oazach napisano u nas bardzo wiele, ale dopiero Cupiał w sposób kompletny
ukazał ich zaangażowanie ekumeniczne. W świadomości społecznej ruch ten
funkcjonował jako jedno z najdynamiczniejszych zjawisk w Kościele rzymsko
katolickim w Polsce, a dodatkową sławę zyskał dzięki temu, że był szczególnie
nielubiany i zwalczany przez władze komunistyczne. Cupiał „przekopał” archiwa
ruchu w Krościenku, Lublinie i Carlsbergu (gdzie spędził ostatnie lata żyda ks.
Blachnicki), dotarł do informatorów w różnych częściach świata. Jego twierdzenie
wyrażone w słowie wstępnym do książki, że zrekonstruował całościowy obraz
ekumenii w Ruchu Światło-Życie, nie jest czczą przechwałką. Książka być może
zyskałaby trochę szerszą perspektywę, gdyby autorowi pozwolono skorzystać
z archiwów MSW. Wiadomo przecież jak inwigilowały ekumeniczne środowiska
władze komunistyczne i zapewne w zasobach archiwalnych dawnej „bezpieki”
można byłoby znaleźć niejeden dowód „winy” chrześcijan z Ruchu Światło-Życie,
jak ich partnerów z bratnich Kościołów.
Ruch Światło-Życie, będący owocem posoborowej odnowy, od początku swego
istnienia miał w optyce ekumenizm, widząc zwłaszcza we wspólnej działalności
ewangelizacyjnej drogę do osiągnięcia jedności chrześcijan. Głównym, choć nie
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jedynym partnerem ekumenicznym oaz były grupy z międzynarodowego i między
wyznaniowego ruchu ewangelizacyjnego „Campus Crusade for Christ” (CCC),
występującego wówczas w Polsce pod nazwą „Agape” (obecnie Ruch Nowego
Życia). Ruch Światło-Życie organizował wspólnie z CCC akcje ewangelizacyjne,
instruktorzy z CCC brali udział w szkoleniu metodycznym i technicznym zespołów
ewangelizacyjnych z oaz, urządzano też wspólne wakacyjne oazy rekolekcyjne.
Ruch Światło-Życie współpracował także z protestantami ze Skandynawii,
m.in. ze „Slaviska Missionen” (Misją Słowiańską). To właśnie skandynawscy
protestanci, z inspiracji Ruchu i niektórych pastorów, m.in. baptysty ks. Krzysz
tofa Bednarczyka, zainicjowali niezwykłą akcję pod hasłem „Milion Biblii dla
Polski” . Adresatem daru był Kościół w Polsce, egzemplarze Pisma św. docierały
nie tylko do Episkopatu i ruchów charyzmatycznych, ale także do więzień i do
miejsc internowania ludzi „Solidarności” .
Jak pisze Cupiał, w punkcie wyjścia praktycznego zaangażowania oaz w ekume
nizm leżała prosta zasada wyrażona przez ks. Blachnickiego: w stosunkach
z przedstawicielami innych wyznań rozpoczynać od tego, co wspólne, co łączy,
i cieszyć się tym, co jest dobrem wspólnym, a na drugi plan przenieść różnice
i rozpatrywanie przeszkód, jakie stoją na drodze do pełnejjedności. W samym ruchu
nie brakowało jednak obaw, że świadectwo braci z innych Kościołów,
a w szczególności ich „niepełna” , bo ograniczająca się do prawd fundamentalnych
katecheza, może doprowadzić do wypaczenia wiary katolickiej. Nie podzielała
jednak tych obaw Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych (KKO) za Ruch
Światło-Zycie. Centrala ruchu sformułowała deklarację o ekumenicznej
współpracy i konsultowała się w tej kwestii ze znanymi ekumenistami, m.in. bp.
Władysławem Miziołkiem i o. prof. Stanisławem Celestynem Napiórkowskim
OFM Conv.
Cennym uzupełnieniem książki są listy do jej autora, zamieszczone w aneksie.
Wspomniany duchowny baptystyczny, ks. Krzysztof Bednarczyk, złożył świadect
wo współpracy z „oazowiczami” przy próbach przemycania Pisma św. do Związku
Radzieckiego. Opiekował się on zakonspirowanym składem Biblii w kilkunastu
językach krajów bloku wschodniego, z którego to „rezerwuaru” korzystali
członkowie oaz przy okazji wyjazdów zagranicznych. Ryszard Pruszkowski
z Kościoła Zielonoświątkowego napisał do Dariusza Cupiała, że z domu wyniósł
wyraźne antykatolickie nastawienie i przestrogę, aby jak najdalej trzymać się od
tego Kościoła. Dzięki kontaktom z oazami przekonał się, że choć, w jego opinii,
struktura Kościoła rzymskokatolickiego jest niebiblijna, to jednak w jego szere
gach są ludzie nawróceni.
Te oraz inne świadectwa braci z innych Kościołów sa wielkim walorem pracy
Dariusza Cupiała i pokazują, że ekumenizm w Ruchu Swiatło-Żyde był (i jest)
realizowany w praktyce.
Grzegorz Polak

Orthodoxy and Ecology.

Resource Book, wyd. Alexander Belopopsky, Dimitri Oikonomou,
Białystok 1996, 109 s. + 25 s. + 20 s.

W ostatnich latach lawinowo wzrasta ilość literatury na temat ekologii.
Również teologowie poświęcają jej coraz więcej uwagi. Trudno jednak znaleźć
książki, które wskazywałyby praktyczne zastosowanie intuicji teologicznych
przyjaznych środowisku naturalnemu. Najczęściej autorzy pozostawiają czytel
nikowi całkowitą dowolność w przekładaniu zasad teoretycznych na działania
praktyczne. Oczywiście prowadzi to często do niewłaściwych interpretacji bądź
nawet całkowitego niezrozumienia zamysłu autora. Dlatego też niezwykle cenna
i poszukiwana jest literatura dotycząca ekologii, łącząca założenia teoretyczne
z zastosowaniem praktycznym. Umożliwia to skuteczniejsze kształtowanie świa
domości i postaw chrześcijan, a o to przecież głównie chodzi w działaniach
ekologicznych podejmowanych przez chrześcijan.
W kontekście powyższych spostrzeżeń na uwagę zasługuje książka pt. Ort
hodoxy and Ecology Resource Book, która ukazała się nakładem Światowego
Związku Młodzieży Prawosławnej (SYNDESMOS). Właściwie jest ona jednym
spośród wielu działań podejmowanych przez SYNDESMOS na polu ekologii. Już
od początku lat 90-tych Związek zaangażował się w realizację wielu kościelnych
projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Jego zainteresowanie tą
dziedziną wciąż wzrasta. Znane powszechnie są seminaria organizowane w Rumu
nii, coroczne letnie obozy na Górze Athos, a nawet wysiłki zmierzające do
przywrócenia tradycyjnego rolnictwa w Rosji. Zainteresowanie SYNDESMOS-u
ekologią nie jest odosobnione. Wiele innych prawosławnych organizacji również
realizuje projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez
konkretne działania oraz nieustanne rozbudzania wrażliwości Kościoła na potrze
by wszystkich stworzeń Bożych.
Idea opracowania książki Orthodoxy and Ecology Resource Book pojawiła się
na konferencji poświęconej ochronie środowiska, która odbyła się na Krecie
w 1991 roku. Już wówczas wyrażono przekonanie, iż Kościół prawosławny
powinien ukazać światu wyjątkową wizję stworzeń oraz człowieka, który może
i powinien odbudować właściwe relacje pomiędzy Bogiem i światem. Realizacja
takiej wizji przez wiernych prawosławnych będzie ich konkretnym świadectwem
we współczesnym świede.
Książka zawiera artykuły na temat prawosławnej teologii stworzenia (m.in.
prawosławie a ekologia, Kościół prawosławny a ruch ekologiczny, Wschód
a ekologia, teologia przyrody), wybór podstawowych dokumentów pra
wosławnych dotyczących kryzysu ekologicznego (orędzia na dzień modlitw
0 stworzenia, fragment raportu z konsultacji w Sofii w 1987 roku, wnioski
1 zalecenia z konferencji na Krecie w 1991 roku), przykłady międzynarodowych
działań podejmowanych na płaszczyźnie ekologii (deklaracja z konferencji w Seulu
w 1990 roku, orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju w 1990 r.,
deklaracja ze Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.) oraz dwa aneksy,
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w których zawarto prawosławne nabożeństwa, wysławiające stworzenia jako
dzieło Boga oraz przykłady konkretnych działań i tematów do dyskusji, które
mogą rozbudzić zainteresowanie czytelników ekologią i samym prawosławiem.
Warto baczną uwagę poświęcić rozważaniom teoretycznym, których autorami
są znani teologowie prawosławni (np. Elizabeth Theokritoff, Dimitri Oikonomou)
oraz wielcy dostojnicy Kościoła (np. metropolita Paulos M ar Gregorios, patriar
cha ekumeniczny Dimitrios, patriarcha ekumeniczny Bartholomeos). Książka
zawiera mądrą teologię ukazującą we właściwej perspektywie relacje pomiędzy
Bogiem, człowiekiem a pozostałymi stworzeniami. Pozwala ujrzeć tradycyjnie
podkreślany antropocentryzm chrześcijański w innym świetle. Elizabeth Theok
ritoff pokazuje nawet, iż chrześcijaństwo nie może być antropocentryczne. Jedyną
właściwą perspektywą jest teocentryzm. To Bóg, a nie człowiek znajduje się
w centrum chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości. Ale trzeba też mówić
o szczególnej pozycji człowieka w relacji do Boga i reszty stworzeń. Nie polega ona
jednak na samowolnym wykorzystywaniu stworzeń powierzonych człowiekowi
w opiekę, lecz na oddawaniu chwały Bogu w imieniu wszystkich stworzeń. Chociaż
mogą one również bezpośrednio oddawać cześć Bogu, to jednak właśnie
człowiekowi powierzono tę szczególną misję. Rozważania antropologiczne pro
wadzą wprost do eucharystycznej wizji rzeczywistości, która wymaga, by wszystkie
stworzenia przyjmować z dziękczynieniem oraz włączać je do jednej wspólnoty
istot oddających cześć Bogu.
Książka ma szczegółowo przemyślany wymiar praktyczny. Po każdej części
pojawiają się tematy do przemyślenia, kwestie do dyskusji. Mogą one okazać się
pomocne, zarówno w indywidualnych poszukiwaniach, jak i podczas spotkań grup
dyskusyjnych. Wśród tematów do dyskusji, które można realizować podczas
oddzielnych sesji, zaproponowano następujące: wprowadzenie do tematu stworze
nia Boże, władcy stworzenia, kapłani stworzenia, zagrożenia na jakie narażone są
stworzenia, opiekunowie stworzeń Bożych. Po każdej sesji uczestnicy mają szansę
znać nie tylko odpowiednie fragmenty Pisma Świętego i ich interpretację w kon
tekście współczesnego kryzysu ekologicznego, lecz także będą mogli określić
zakres swojej odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Książka w tym przypadku staje się podręcznikiem chrześcijańskiej
ekologii.
Wydawcy kierują książkę zasadniczo do młodzieży prawosławnej, ale wydaje
się, że krąg odbiorców może być o wiele szerszy, gdyż poruszone w niej problemy
dotyczą także dorosłych i wśród nich nie znalazły jeszcze rozwiązania. Publikacja
SYNDESMOS-u pomaga je nazwać, usystematyzować i ukierunkować ku
właściwym rozwiązaniom. Książka stanowi wręcz wyzwanie dla ludzi odpowie
dzialnych za organizację życia parafii. Pokazuje tematy wokół których można
skupić ludzi, gdyż nie są one obojętne dla ich życia duchowego, liturgicznego
a także świeckiego. Staje się przez to swego rodzaju przewodnikiem czy
podręcznikiem życia współczesnej parafii. Co prawda ujmuje to życie w jednym
aspekcie - ekologicznym - ale jest on wystarczająco pojemny, by znaleźć
odniesienia do innych dziedzin. Odbiorcą książki nie są tylko wierni prawosławni,
chociaż - podkreślę jeszcze raz - taki jest pierwotny zamiar wydawców. Zapewne
znajdzie wdzięcznych odbiorców wśród chrześcijan różnych wyznań, gdyż ma bez
wątpienia charakter ekumeniczny. Nie tylko dlatego, iż zawiera dokumenty innych
Kościołów na temat ochrony środowiska, ale przede wszystkim dlatego, że
proponuje prawdziwie ekumeniczną, przemyślaną i mądrą teologię, która może
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stać się miejscem spotkania różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Teologia ta sięga do refleksji pierwotnego Kościoła, a przez to zachęca wszystkich
chrześcijan do poszukiwania ich najgłębszych korzeni. Ponadto książka zawiera
piękne nabożeństwo, wysławiaj ące wszystkie stworzenia - dzieło mądrości i miłości
Boga. Liturgia i modlitwa są najlepszym miejscem spotkania chrześcijan. Na
pewno można jeszcze wskazać jedną grupę odbiorców. Będą nimi członkowie
różnych organizacji ekologicznych, zwłaszcza młodzieżowych, wciąż poszukujący
głębszego uzasadnienia swoich poczynań na gruncie ochrony środowiska.
Jedynym „brakiem” tej książki może być język angielski, w którym została
opublikowana. Zwiększa to oczywiście jej dostępność na forum światowym, ale
zdecydowanie ogranicza możliwość jej wykorzystania w Polsce. Warto pokusić się
o tłumaczenie! Żaden Kościół nie może - jak dotąd - pochwalić się podobnym
opracowaniem. A może od razu mogłaby powstać książka ekumeniczna? Opraco
wana przez wiernych kilku Kościołów, poszerzona o ich doświadczenia, skierowa
na wprost do chrześcijan w Polsce... Zyskałaby nie tylko teologia, ale przede
wszystkim życie duchowe wiernych, ich związki z Kościołem i zapewne wzrosłaby
ich odpowiedzialność za otaczający świat.
Iga Czaczkowska
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