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DO CZYTELNIK Ó W

Kończy się jubileuszowy rok 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra. W tym 
czasie ukazało się wiele publikacji, w których autorzy zarówno chrześci
jańscy jak i świeccy oceniają Reformatora. Protestanci analizują reforma
torskie dzieło Lutra, katolicy zastanawiają się, na ile Luter może być 
nauczycielem całego Kościoła i ile z myśli Reformacji znalazło się w doku
mentach Soboru Watykańskiego II. Marksiści z kolei starają się ocenić 
wpływ Reformacji na ówczesne ruchy społeczne i późniejsze doktryny 
polityczne.

Na gruncie polskim doniosłym wydarzeniem było sympozjum zorgani
zowane przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie u progu „Roku 
Lutra”, w listopadzie 1982, które podjęło próbę analizy doktryny Lutra 
na tle ówczesnej myśli teologicznej i praktyki Kościoła.

Polski Kościół ewangelicko-augsburski obchodził rocznicę urodzin Lutra 
skromnie; główne uroczystości odbyły się w czerwcu na Ziemi Cieszyń
skiej. Wiele lokalnych obchodów miało miejsce w październiku i listo
padzie.

Różnorodność refleksji na temat Lutra wprowadziła niepokój, może 
nawet pewien zamęt w dotychczasowe poglądy o Reformatorze. Aby 
chociaż w części dopomóc w usystematyzowaniu owych poglądów pu
blikujemy w tym numerze naszego pisma dokument Wspólnej Komisji 
Katolicko-Luferańskiej, utworzonej przez Watykan i Światową Federację 
Luterańską. Nosi on tytuł: „Marcin Luter — Świadek Jezusa Chrystusa”. 
Gorąco namawiam do lektury tego dokumentu. Tutaj zacytuję tylko frag
ment wypowiedzi przewodniczącego watykańskiego Sekretariatu ds. Jed
ności Chrześcijan, kardynała Jana Willebrandsa na obradach V Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Federacji Luferańskiej w 1970 r. w Evian, 
Francja:

„Któż mógłby dzisiaj zaprzeczyć,* że Marcin Luter był osobowością 
głęboko religijną, że szczerze i z oddaniem zgłębiał orędzie Ewan
gelii? Któż mógłby zaprzeczyć, że on, który tyle trudności przysporzy! 
Kościołowi rzymskokatolickiemu i Stolicy Apostolskiej — czego w imię 
prawdy nie można nie wyznać — pozostał wierny całemu dziedzictwu 
starej katolickiej wiary? Owszem, czyż sam II Sobór Watykański nie 
sformułował takich postulatów, jakie m.in. wysunął Marcin Luter, by 
przez nie dzisiaj lepiej wyrazić niektóre aspekty chrześcijańskiej wiary 
i życia? Jeśli można to stwierdzić mimo wszelkich różnic, mamy pod
stawę wielkiej radości i nadziei”.



Rok 1983, to nie tylko „Rok Lutra”. Kościół rzymskokatolicki ogłosił go 
„Rokiem Odkupienia”. Fakt ten spotkał się z mieszanymi odczuciami 
wśród protestantów. Niektórzy uważają to za krok utrudniający realizację 
idei ekumenicznych. Dlatego też uważam, że nieprzypadkowo w czasie 
swojej II pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II, przemawiając na spot
kaniu ekumenicznym 17 czerwca w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich 
wrócił do Jubileuszu Odkupienia i w zakończeniu swojego wystąpienia 
powiedział:

„Wskazując na wartość tego Jubileuszu podkreślałem, że jest on 
(wielką posługą na rzecz ekumenizmu. Świętując Odkupienie przecho
dzimy ponad dziejowymi niezrozumieniami i przypadkowymi kontro
wersjami, aby znaleźć się na wspólnym gruncie bycia chrześcijanami, 
czyli odkupionymi. Odkupienie jednoczy nas wszystkich w jednej miłości 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego). Dlatego proszę was, 
Drodzy Bracia, abyście razem z Kościołami i Wspólnotami towarzyszyli 
obchodom Roku Jubileuszowego swoją modlitwą, swoją wiarą w Chrys
tusa Odkupiciela, swoją miłością, która niech stanie się w nas coraz 
żarliwszym pragnieniem realizacji modlitwy Jezusa poprzedzającej Jego 
odkupieńczą Mękę: (aby wszyscy stanowili jedno)”.

I wreszcie rok 1983, to rok kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów. Trwające ponad dwa tygodnie obrady były wielo
wątkowe; dotyczyły zarówno tematyki teologicznej jak i społecznej. Spra
wozdanie z obrad Zgromadzenia zamieścimy w następnym numerze, 
natomiast już tu, na gorąco publikujemy „Orędzie” końcowe z Vancouver 
i „Posłanie” Jana Pawła II do Zgromadzenia.

Wiktor M. Leyk



VI ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚWIATOW EJ RADY
KOŚCIOŁÓW

Vancouver, Kanada, 24 VII — 10 VIII 1983

W tym tak niezmiernie ważnym dla całego ruchu ekumenicznego 
wydarzeniu wzięło udział przeszło 3000 osób, w tym blisko 900 delegatów 
reprezentujących przeszło 300 Kościołów prawosławnych, orientalnych, 
starokatolickich, anglikańskich i protestanckich. Delegacja polska składała 
się z 12 osób. Bp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) z Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego został wybrany ponownie w skład Komitetu 
Naczelnego, najwyższego gremium Rady w okresie między zgromadze
niami ogólnymi.

Zgromadzenie w Vancouver podjęło wiele istotnych uchwał dla przy
szłości Światowej Rady Kościołów jak i ruchu ekumenicznego. W naj
bliższym numerze zamieścimy refleksje z obrad jednego z delegatów 
polskich oraz wybrane dokumenty. Natomiast poniżej publikujemy „Orę
dzie”, które jest poniekąd kwintesencją wspólnych przeświadczeń na 
temat przyszłej jedności Kościoła, składania wspólnego świadectwa oraz 
sprawowania służby na rzecz społeczeństwa i świata. Zamieszczamy też 
„Posłanie” papieża Jana Pawła II skierowane do uczestników obrad. 
Dokument ten jest kolejnym dowodem, że chociaż Kościół rzymskokato
licki nie zamierza w najbliższym czasie ubiegać się o członkostwo w 
Światowej Radzie Kościołów, to jednak pragnie z nią kooperować jak 
najściślej wszędzie tam, gdzie tylko to jest możliwe.

(Redakcja)
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ORĘDZIE VI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW W VANCOUVER

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE

Pozdrawiamy Was w imieniu Jezusa Chrystusa z VI Zgromadzenia 
Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver, w Kanadzie.

Reprezentujemy 400 milionów ludzi z 300 Kościołów, wśród nas znaj
duje się więcej niż kiedykolwiek przedtem kobiet, młodych ludzi i kalek. 
Dziękujemy Wam za modlitwy, którymi nam towarzyszyliście. Dzięku
jemy Bogu za łaskę, którą nas obdarował w okresie, jaki upłynął od 
naszego ostatniego spotkania. Kościoły wzrosły w wielu miejscach pod 
względem liczbowym, zwiększyły też swoje zaangażowanie. Jesteśmy 
wdzięczni za odwagę i wiarę okazywaną w tym trudnym okresie. Z poko
rą wspominamy tych, którzy w naszej epoce otrzymali powołanie na 
męczenników. Te i wiele innych darów wylał Duch Święty, tak że gro
madzimy się tutaj przepełnieni wdzięcznością.

Zgromadzenie to należy dó łańcucha tradycji, która zaczęła się od tego, 
iż w Amsterdamie, w 1948 r., zobowiązaliśmy się trwać w łączności ze 
sobą. Później usłyszeliśmy wezwanie do zrastania się i podejmowania 
wspólnej walki. Teraz, zgodnie z tematem „Jezus Chrystus — życiem 
świata”, jesteśmy wezwani do wspólnego życia. Nasze nabożeństwa w 
wielkim namiocie, który przypomina o ludzie na pielgrzymim szlaku; 
obecność Indian kanadyjskich, która zmusza nas do refleksji; modlitwy 
i pieśni w wielu językach, lecz w tym samym duchu adoracji, które wy
wołują w nas wzruszenie; nasze zmaganie o stawienie czoła problemom, 
które nas dzielą; śpiew dzieci — wszystko to jest częścią składową współ
życia w rodzinie chrześcijan. Liczny udział gości, przedstawicieli innych 
religii i wielu tysięcy wizytatorów, łączy nas z większą wspólnotą ludzką.

To wspólne zaangażowanie w Vancouver podkreśla, jak krytyczny jest 
obecny moment w życiu świata, który można by porównać z przewróce
niem karty historii. Słyszymy krzyki milionów ludzi, prowadzących co
dzienną walkę o przetrwanie, które są dławione przez siłę militarną lub 
propagandę rządzących. Widzimy obozy uchodźców i łzy tych wszystkich, 
którzy ponoszą okrutne straty. Czujemy bojaźń bogatych grup i krajów 
oraz beznadziejną sytuację wielu ludzi żyjących w świecie materialnego 
bogactwa, lecz zarazem w głębokiej pustce duchowej. Panuje głęboka 
przepaść między Północą a Południem, między Wschodem a Zachodem. 
Nasz świat — Boży świat — musi wybierać między życiem a śmiercią, 
błogosławieństwem a przekleństwem.

Ten o wszystkim rozstrzygający wybór zmusza nas do zwiastowania 
na nowo, że życie jest darem Boga. Życie w całej jego pełni odzwier
ciedla miłującą wspólnotę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest 
model naszego życia, dar pełen cudu i chwały, bezcenny, kruchy i nie 
do zastąpienia. Tylko wówczas, gdy odpowiemy na to przepełnionym 
miłością stosunkiem do Boga, do siebie i świata natury, będzie mogło 
istnieć życie w jego pełni. Nędza i chaos świata wynikają z faktu, że od
rzucamy zbawcze wobec nas zamysły Boga. Stale, w sferze publicznej 
i prywatnej, społeczność ulega rozbiciu, życie okaleczeniu, a my pozosta
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jemy osamotnieni. W życiu Jezusa spotykamy prawdziwe życie Boga 
twarzą w twarz. On żył naszym życiem, jak my przeżył narodziny i dzie
ciństwo, zmęczenie, uśmiech i łzy. Dzielił chleb z głodnymi, miłość 
z odtrąconymi, uzdrowienie z chorymi, przebaczenie z pokutującymi. Żył 
w solidarności z biednymi i uciskanymi, by oddać wreszcie swe życie 
za innych. W tajemnicy Eucharystii upoważnia nas zmartwychwstały 
Pan do pójścia tą drogą dawania i przyjmowania.

Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemią nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon objity (J 12, 24). Tylko odradza
jąca siła Ducha Świętego umożliwia ukształtowanie się w nas takiego 
sposobu życia. Takie odrodzenie wiąże się z wysokimi kosztami i oznacza, 
że na naszym długim szlaku pielgrzymim do Królestwa Bożego jesteśmy 
gotowi ryzykować nawet śmiercią.

Wyznajemy, że na tej drodze nie wierzyliśmy dostatecznie mocno. 
Rozłam Kościoła w istotnych dziedzinach jego życia, nasza niezdolność 
do składania świadectwa pełnego odwagi i fantazji, nasze uporczywe 
trzymanie się starych uprzedzeń, nasz udział w niesprawiedliwości świata 
— wszystko to powiada nam, że byliśmy nieposłuszni. Bóg jednak, w 
swej przemożnej łasce, nadal wzywa nas, byśmy byli Jego ludem, domem 
żywych kamieni, zbudowanym na fundamencie, którym jest Chrystus. 
Znakiem tej łaski jest ruch ekumeniczny, w którym żaden członek i ża
den Kościół nie jest zdany tylko na siebie.

Toteż Zgromadzenie Ogólne pragnie odnowić swoje zobowiązanie do 
propagowania ekumenicznej nadziei. Pan modli się o jedność swego ludu, 
ma ona być znakiem, który może doprowadzić świat do wiary, odnowy 
i jedności. Czynimy powolne, niepewne kroki na drodze do widzialnej 
jedności Kościoła, lecz jesteśmy pewni, że kroki w tym kierunku są nie
zbędne, o ile pragniemy się trzymać naszej wiary. Od Zgromadzenia Ogól
nego w Nairobi nastąpił dalszy rozwój sytuacji, w wielu miejscach doszło 
do zjednoczenia między Kościołami, miały miejsce akty składania wspól
nego świadectwa, na płaszczyźnie lokalnej zrealizowano projekty ekume
niczne. Osiągnięto nowe porozumienia teologiczne, które stwarzają możli
wość podjęcia decydujących kroków w kierunku zawarcia jednej wspól
noty eucharystycznej. Przede wszystkim dziękujemy Bogu za nadzieję, 
którą wytworzył w nas dokument ,,Chrzest, Eucharystia i urząd duchow
ny”, spodziewamy się, że spotka się on z szerokim oddźwiękiem.

Potwierdzamy nasze zobowiązanie wobec misji i ewangelizacji. Rozu
miemy przez to ścisłą identyfikację z innymi, przez których możemy 
wypowiedzieć radosne poselstwo, że Jezus Chrystus, Bóg i Zbawiciel, jest 
życiem świata. Wiary nie możemy narzucić przez naszą elokwencję. Mo
żemy ją cierpliwie ochraniać i pielęgnować, aby Duch Święty, przez 
którego przemawia sam Bóg, obdarzył nas właściwymi słowami. Nasze 
zwiastowanie trzeba przełożyć na każdy język i dostosować do każdej 
kultury. W każdym środowisku, wśród wyznawców różnych religii i ludzi 
bezreligijnych, przypominamy sobie, że miłość Boga dotyczy wszystkich 
bez wyjątku ludzi. Wszyscy są zaproszeni na ucztę. Jezus Chrystus, chleb 
żywy, wzywa wszystkich, którzy są głodni, a pokarm, który daje, istnieje 
bez ograniczeń.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju. 
Ponieważ Jezus Chrystus uzdrawiał i rzucał wyzwanie całemu życiu, 
przeto jesteśmy wezwani do służenia życiu wszystkich. Widzimy, jak 
dobry dar Boga bywa niszczony przez moce śmierci. Niesprawiedliwość
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jest zaprzeczeniem Bożych darów jedności, dzielenia i odpowiedzialności. 
Gdy narody, grupy lub systemy posiadają władzę decydowania o życiu 
innych ludzi, wówczas lubią one tę władzę. Bóg jednak pragnie, aby 
władza była dzielona, aby była darem dla każdego człowieka. Niespra
wiedliwość deprawuje zarówno rządzących jak i tych, którzy są władzy 
pozbawieni. Nieustanne, beznadziejne ubóstwo jest losem milionów ludzi; 
zabrana ziemia staje się przyczyną goryczy i wojny; różnorodność ras 
staje się powodem tworzenia więziennego muru rasizmu. Pilnie potrzebny 
jest nowy światowy ład ekonomiczny, w którym władza będzie dzielona 
i nikt nie będzie mógł jej sobie przywłaszczyć. Jesteśmy zobowiązani do 
pracowania w tym kierunku. Jednakże wraca do nas pytanie: jak mają 
się sprawy z Kościołem? Czy rzeczywiście już wszyscy uczestniczymy we 
władzy? Czy jesteśmy przywiązani do bogactwa Kościoła? Czy zależy 
nam na przyjaźni rządzących i pozostajemy głusi na głos władzy po
zbawionych? Musimy zrobić porządek na własnym podwórku.

Jaskrawa, bezustanna, gnębiąca niesprawiedliwość' prowadzi do prze
mocy. Życie dzisiaj jest zagrożone przez wojnę, przez coraz więcej broni 
wszelkiego rodzaju, a przede wszystkim przez nuklearny wyścig zbrojeń. 
Nauka i technika, które tak bardzo mogłyby się przyczynić do zapew
nienia wszystkim ludziom pokarmu, odzieży i mieszkań, mogą być dzisiaj 
wykorzystane do zniszczenia życia na ziemi. Wyścig zbrojeń pochłania 
dzisiaj wiele surowców, które są tak pilnie potrzebne do utrzymania 
życia ludzkiego. Państwa, które grożą siłą militarną, igrają z polityką 
śmierci. Dla nas wszystkich nadszedł czas decyzji. Łączymy się solidarnie 
w całym świecie, aby nieustannie, na każdym forum, wzywać do zakoń
czenia wyścigu zbrojeń. Życie, które jest darem Boga, musi podlegać 
ochronie, gdy bezpieczeństwo narodowe wykorzystywane bywa jako pre
tekst dla aroganckiego militaryzmu. Nazwa korzeni drzewa pokoju brzmi: 
sprawiedliwość.

Życie jest darem. Spoglądamy na dar Boga w stałej wdzięczności. Pod
czas nabożeństwa inaugurującego Zgromadzenie Ogólne pewna matka 
przyniosła dziecko do Stołu Pana. Dla nas wszystkich był to znak nadziei 
i trwania życia. Bywają chwile, że małość i błahość naszego życia niemal 
nas obezwładniają. Czujemy się wówczas bezsilni. Gdy jednak podczas na
bożeństwa spożywamy chleb życia, poznajemy nieustannie zbawcze dzia
łanie Boga w Chrystusie dla naszego życia. Jesteśmy zdziwieni i zdumieni, 
że odwieczna wola Boga bywa stale przekazywana zwyczajnym ludziom. 
Bóg podejmuje to ryzyko. Moce śmierci są silne. Dar życia w Chrystusie 
jest silniejszy. Zobowiązujemy się żyć tym życiem, jego niebezpieczeń
stwami i radością, toteż z wszystkimi zastępami niebiańskimi ośmielamy 
się wołać: Śmierci, gdzie twoje zwycięstwo? Chrystus zmartwychwstał. 
On zmartwychwstał naprawdę.

T łum .: K arol K a rsk i
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POSŁANIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
DO VI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO 

ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie z wamU (1 Kor 16,23). Delegatów 
i wszystkich uczestników VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów w Vancouver pragnę zapewnić o moim głębokim zainteresowa
niu pastoralnym i łączności w modlitwie. Bardzo cieszy mnie fakt, że na 
to ważne spotkanie w służbie ruchu ekumenicznego wybraliście centralny 
temat: „Jezus Chrystus — życiem ś w i a t a Czyniąc tak, zwróciliście się 
do wszystkich chrześcijan, do wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrys
tusa i w to, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni 
(Dz 4,12). Zamanifestowaliście mocną wspólną wiarę, że Jezus jest 
ukrzyżowanym Zbawcą, Odkupicielem wszystkich, Panem życia, a usta
nowionym według Ducha Świętego przez powstanie z martwych pełnym 
mocy Synem Bożym (Rz 1,4), zmartwychwstałym Chrystusem, którego 
jedność z nami we wszystkich rzeczach z wyjątkiem grzechu dała podwa
liny godności i wartości każdego życia ludzkiego.

Przedsięwzięcia ekumeniczne takie jak to poświadczają, jak niezmiernie 
wzrasta tęsknota chrześcijan współczesnych za spełnieniem się modlitwy 
Chrystusa: aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy (J 17,22). 
To pilne zadanie, które stale napotyka wiele trudności, ma charakter 
wyzwania i posiada wiele aspektów. Domaga się ono posłuszeństwa wo
bec woli Boga i współdziałania w Jego łasce. Wymaga trzymania się 
wiary i mocnej nadziei. Lecz przede wszystkim żąda od nas ustawicznej 
modlitwy i trwałego nawrócenia.

Podczas moich licznych podróży pastoralnych do Kościoła katolickiego 
w różnych częściach świata, szczególną radość sprawiało mi zawsze spotka
nie z przedstawicielami Kościołów członkowskich Światowej Rady Kościo
łów. Wielu z nich przybyło także do Rzymu, aby posunąć naprzód nasze 
wspólne wysiłki na rzecz dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kontakty 
takie sprzyjały jedności chrześcijańskiej i ufam, że obecne Zgromadzenie 
w Vancouver poczyni jeszcze większe postępy na drodze do celu, który 
wszyscy pragniemy osiągnąć.

Dla wszystkich uczestników tego VI Zgromadzenia Ogólnego proszę o 
mądrość, światło i pokój Ducha Świętego. Kończę słowami św. Pawła: 
„Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 16,24).

Z W atykanu, 12 lipca 1983 r.

T łum .: K arol K arski
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BAPTYŚCI

W bieżącym roku baptyści obchodzą 125 rocznicę nieprzerwanej działalności na 
ziemiach polskich. Z okazji tego jubileuszu Redakcja zwróciła się do ks. Krzysztofa 
Bednarczyka, członka władz zwierzchnich Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptys
tów, a jednocześnie przełożonego zboru w Krakowie, z prośbą o przedstawienie 
podstawowych zasad wiary Kościoła Baptystów, rozwoju historycznego oraz aktual
nej sytuacji tego Kościoła na świecie i w Polsce. Artykuł, pełny głębokiej wiary 
w wyjątkową misję ruchu baptystycznego w dziejach chrześcijaństwa, przekazuje
my Czytelnikom naszego pisma jako źródło poznania jednego z poważnych nurtów 
w Kościele współczesnym.

Redakcja

I. WSTĘP

Przyczyny powstania ruchu baptystów

Powstanie zborów baptystów w różnych krajach było na ogół związane 
z dostępnością Pisma Świętego w języku narodowym. Przyczynę tej za
leżności łatwo zrozumieć czytając Nowy Testament jako źródło Objawie
nia i porównując jego naukę z praktyką życia kościelnego w danym kraju 
w czasach powstawania tych zborów. Rzuci się w oczy stosunkowo wielka 
rozbieżność oraz ujawnią się całe obszary praktyk religijnych pochodzą
cych z tradycji pozaewangelicznych, jak adaptowane dawne formy po
bożności ludowej, albo wyrosłe później w łonie chrześcijaństwa, ale bez 
związku z depozytem wiary zawartym w pismach Nowego Testamentu.

Aby sobie ten fakt plastycznie wyobrazić wystarczy posłużyć się histo
rią dla odtworzenia scenerii soborów: Kościoła pierwotnego i średnio
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wiecznego. Taki IV Sobór Laterański w 1215 roku, czy Sobór w Kon
stancji w 1414 były wystawą przepychu i politycznej władzy Kościoła, 
terenem ścierania się interesów dynastycznych, a uchwalano na nich nie 
tylko wojny z Turkami, ale też krwawe wyprawy dla wytępienia katarów, 
czy waldensów. Papież Innocenty III rozdawał w Europie korony jako 
faktyczny jej władca. Jakiż kontrast do opisanego w Dziejach Apostol
skich pierwszego Soboru w Jerozolimie, na którym zgromadzili się ubodzy 
apostołowie i starsi, aby rozważyć sprawę dopuszczenia nawróconych 
pogan do społeczności Kościoła, bez poddawania ich obrządkom Starego 
Testamentu, lub nawet do Soboru w Nicei w 325 roku, który zgromadził 
prześladowanych niedawno biskupów dla uchwalenia jednoczącego wyzna
nia wiary dla wszystkich prowincji. Obecny na Soborze Jerozolimskim 
św. Apostoł Piotr nie pretenduje do władzy nie tylko w polityce, ale nawet 
w Kościele. Z dokumentów wiemy, że na owym Laterańskim Soborze 
była obecna delegacja waldensów szukająca uznania dla ich ewangelicz
nego kaznodziejstwa i ochrony przed prześladowaniami ze strony władz 
kościelnych i książęcych. Widzimy ich tam jako ubogich prostaków, 
całkowicie pochłoniętych naukami Ewangelii, którą nosili ze sobą i czytali. 
Stanowili oni grupkę tak nie pasującą do scenerii Soboru, że aż dziwacz
ną. A jednak przyłożywszy miarę nauki Pisma Świętego do ich przekonań 
i praktyk otrzymamy w wyniku współbrzmienie zadziwiające w porów
naniu z gorszymi zgrzytami, jakie da przyłożenie tejże miary do praktyk 
oficjalnego Kościoła ówczesnego.

Oczywiście to narastanie rozbieżności między duchem i nauką Ewan
gelii a praktyką panującego Kościoła ma swoje uwarunkowania, czy to 
w rzeczywistości politycznej starożytnego świata, czy późniejszej średnio
wiecznej Europy, czy to w nacisku oddolnym mas słabo zewangelizowa- 
nych, wlewających się w ramy Kościoła, czy wreszcie w ułomnościach 
i skłonnościach natury ludzkiej przywódców Kościoła. Nie chodzi tu 
przecież o krytykowanie Kościoła, lecz o zrozumienie przyczyn powstania 
ruchu baptystów. Do tego konieczne jest uświadomienie sobie wspomnia
nego rozdźwięku skłaniającego na zasadzie reakcji do wyboru innych 
form życia religijnego. Nawet bez odwoływania się do dokumentów his
torii może obserwować takie zjawisko każdy, kto pamięta czasy Polski 
międzywojennej i porówna ówczesną praktykę życia Kościoła z dzisiej
szą, posoborową rzeczywistością znamienną zwrotem do Pisma Świętego, 
na razie w liturgii, kaznodziejstwie i nauczaniu, a z czasem, da Bóg, 
i w życiu codziennym.

Uzupełnijmy tę świadomość rozdźwięku prawdą, że powodował on pro
testy w Kościele na przestrzeni całej jego historii, począwszy od świa
dectw Ojców Kościoła. Protestem takim były nie zawsze ortodoksyjne 
ruchy ;— np. montanistów w Małej Azji w II wieku, donatystów Pół
nocnej Afryki w IV wieku — ale także było powstanie mnichostwa, 
zakonów i klasztorów począwszy od IV wieku, były średniowieczne ruchy 
katarów i waldensów na południu Europy, był fenomen Franciszka z Asy
żu i jego naśladowców w tym samym czasie, tj. w XIII wieku i później, 
byli lollardzi z Wiklifem na czele w XIV wieku w Anglii, a później 
działalność Jana Husa w Czechach w XV wieku, aż wreszcie była nim 
sama Reformacja XVI wieku w Niemczech, Szwajcarii i innych krajach 
Europy.

Wzmianka o Reformacji prowadzi nas do kolejnego pytania o przy
czyny powstania ruchu baptystów, mianowicie dlaczego nie utożsamili się
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całkowicie z Kościołami luterańskim lub kalwińskim, skoro one właśnie 
głosiły powrót Kościoła do zasad Pisma Świętego? Aby odpowiedzieć na 
to pytanie musimy znów odwołać się do historii i wyobraźni. Parafialna 
struktura życia kościelnego pochodząca jeszcze od czasów Konstantyna 
Wielkiego nie została przez Reformację naruszona. Sprzężenie władzy 
świeckiej i kościelnej pozostawało w mocy. Możliwość wyboru wyznania 
posiadały stosunkowo nieliczne jednostki, a masy ludności pozostawały 
katolickie lub stawały się ewangelickie na mocy decyzji władzy świeckiej, 
a więc króla (np. w Szwecji), książąt (np. w Saksonii), lub magistratów 
(np. w Zurychu). Człowiek należał do Kościoła przez fakt urodzenia się 
w danej parafii. Protestem przeciwko takiemu stanowi rzeczy było 
właśnie powstanie zborów baptystów w Anglii XVI/XVII w., podobnie 
jak powstanie zborów anabaptystów sto lat wcześniej na kontynencie 
europejskim. Tym tłumaczy się fakt, że przyjmując dorobek teologiczny 
Reformatorów pozostali odrębni w swej praktyce tworzenia zborów, do 
których wstęp był przez wiarę i chrzest. Praktyka ta była próbą odtwo
rzenia Kościoła Nowego Testamentu, próbą jakże odważną wówczas, 
którą wielu z nich przypłaciło wolnością i życiem. Zyskali sobie miano 
nonkonformistów, które trafnie określa odrębność obranej przez nich 
drogi.

II. ZASADY WIARY BAPTYSTÓW

Każdy, kto chce pisać na temat zasad wiary baptystów spotka się 
z trudnością, że baptyści jako wyznanie nie posiadają żadnego oficjal
nego credo w postaci sformułowanych doktryn obowiązujących każdego 
baptystę. Ich podstawą wiary jest Nowy Testament czytany i rozumiany 
w swoim bezpośrednim znaczeniu, z którego każdemu pozwalają wycią
gać osobiste wnioski. Wierzą w otwartą Księgę i otwarty umysł, a żadna 
inna społeczność nie walczyła poważniej i wytrwałej o prawo kształtowa
nia sądu własnego w rzeczach religii.

Ale nie oznacza to, że Kościoły baptystyczne żyją w stanie anarchii 
duchowej. Pomijając inne sprawy, ich naczelną zasadą jest wierność 
Nowemu Testamentowi, a sam Nowy Testament stanowi zwarty zespół 
prawd. Na jego stronicach jest miejsce na różnice zdań w sprawach szcze
gółów, ale szczery czytelnik Nowego Testamentu zawsze dojdzie do 
tych samych wniosków w sprawie prawd żywotnych i dlatego właśnie 
baptyści walcząc o wolność tłumaczenia pozostają zgodni co do podstaw. 
Można to stwierdzić na podstawie dokumentów wiary, które pojawiały 
się w ich historii od czasu do czasu. Chociaż powstawały one w różnych 
okolicznościach i były pomyślane dla różnych sytuacji dają jednak za
dziwiający obraz jedności pozwalający wytyczyć drogę rozwoju myśli 
bapty stycznej.

Chociaż więc nie ma, ściśle biorąc, jednego baptystycznego wyznania 
wiary w tym sensie, że każdy baptysta musi weń wierzyć, aby utrzymać 
swoje członkostwo, to jednak możliwe jest wytyczenie zasad, które 
wszyscy baptyści uważają za podstawowe...

Powyższy cytat zaczerpnięto z książki „O co walczą baptyści” Henry 
Cooka, gdyż trafnie charakteryzuje on sytuację w omawianej dziedzinie 
zasad wiary. Jeśli chodzi o Polski Kościół Chrześcijan Baptystów, posiada 
on swoją „Konfesję, czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów”
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z czternastoma artykułami (o Słowie Bożym, o Bogu, o grzechu, o odku
pieniu, o wybraniu do zbawienia, o odrodzeniu, o uświęceniu się, o chrzcie 
świętym, o Wieczerzy Pańskiej, o zborze Pańskim, o chrześcijańskim 
dniu wypoczynku, «o małżeństwie, o władzy świeckiej, o rzeczach ostatecz
nych), ale dla naszych celów posiada ona tę wadę, że niespecjalista nie 
potrafi w pełni wydobyć i ocenić te zasady wiary, które są szczególne dla 
baptystów w odróżnieniu od tych, które dzielą oni z resztą chrześcijań
stwa. W ślad więc za autorem cytowanej wyżej książki „O co walczą 
baptyści”, podamy zwięzły skrót tych zasad zawarty w dokumencie: 
„Odpowiedź Unii Baptystów na Odezwę do wszystkich chrześcijan skie
rowaną przez Konferencję w Lambeth w 1920 roku”, a następnie omó
wimy w skrócie cztery podstawowe zasady baptystów:

My, przedstawiciele zborów zrzeszonych w Unii Baptystów Wielkiej 
Brytanii i Irlandii, zebrani na dorocznym zgromadzeniu, pozdrawiamy 
Imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa wszystkich chrześcijan, a szcze
gólnie Kościoła anglikańskiego.

Odezwa do wszystkich chrześcijan wydana przez Konferencją w Lam
beth w 1920 roku, a przekazana nam przez Arcybiskupa Canterbury 
głęboko poruszyła nasze umysły i serca. Przyjęliśmy ją z szacunkiem 
i czcią jako poselstwo od braci w Chrystusie reprezentujących wielką 
historyczną społeczność i powodowanych duchem braterskiej miłości 
wobec współbraci chrześcijan, staraliśmy się rozważyć ją w modlitewnym 
skupieniu stosownie do jej treści...

Wierzymy w Kościół Powszechny jako społeczność wierzących w na
szego Pana Jezusa Chrystusa, który On założył, którego jest Głową i w 
którym mieszka swoim Duchem tak, że złożony z wielu społeczności 
zorganizowanych w różne sposoby i rozproszony po całym świecie, 
tworzy jedną całość w Nim.

Wierzymy, że ta święta społeczność jest wszędzie tam, gdzie grupy 
wierzących łączą się w zbory na podstawie wyznania osobistej wiary. 
Każdą miejscową społeczność w ten sposób powstałą uważamy za zdolną 
do samorządu i odpowiedzialną za niego przez mieszkającego w niej Ducha 
Świętego, który jej udziela mądrości, miłości i siły. Wierzymy ponadto, 
że prowadzi je do swobodnego zrzeszania się w szersze organizacje dla 
współpracy w rozpowszechnianiu Ewangelii.

Czcimy i słuchamy Pana Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela 
jako święty i absolutny autorytet we wszystkich rzeczach dotyczących 
wiary i postępowania. Zgodnie z objawieniem Pisma Świętego utrzymu
jemy, że każdy Kościół posiada wolność tłumaczenia i używania jego 
praw. Nie osądzamy sumienia tych, którzy mają inne poglądy, gdyż ta 
zasada wolności poszczególnego Kościoła wobec Chrystusa jest uświęcona 
przez Pismo i uzasadniona przez historię. Jako takiej nie możemy pomi
nąć nie sprzeniewierzając się naszej prawdzie. Ponadto jest dla nas jasne, 
że kierownictwo i święty autorytet naszego Pana w Jego Kościele wyklu
cza wszelkie takie stosunki między państwem i Kościołem, które ograni
czałyby jego wolność.

Pismo, przez które przemawia Duch Boży, posiada dla nas najwyższy 
i jedyny autorytet i chociaż uznajemy ważność historyczną starożyt
nego podania (Tradycji), nie możemy udzielić mu stanowiska równo
rzędnego z Pismem Świętym.

Chrzest i Wspólnota Wieczerzy Pańskiej są przyjęte u nas nie tylko 
jako obrzędy ustanowione i wprowadzone przez samego Pana, ale jako 
środki łaski dla wszystkich, którzy przyjmują je z wiarą.
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Ponieważ uważamy Kościół za społeczność wierzących chrześcijan, 
sakrament chrztu udziełany jest u nas tylko tym , którzy uczynią osobiste 
wyznanie nawrócenia i wiary. Chrzcimy przez zanurzenie w wodzie, 
zgodnie ze sposobem przyjmowania chrztu przez naszego Pana, praktyko
wanym przez najwcześniejszych Jego naśladowców, opisanym w Nowym 
Testamencie, wyrażającym symbolicznie myśl o wewnętrznym chrzcie 
Duchem świętym, który jest podstawowym doświadczeniem życia chrześ
cijańskiego. Według nas chrzest dzieci niezdolnych do uczynienia osobis
tego wyznania wiary odwraca pojęcie Kościoła jako społeczności wierzą
cych. Uznajemy, że dzieci, do których skierowane były słowa: „Takich 
jest Królestwo Niebieskie”, należą do Boga i nie potrzeba żadnego ob
rzędu, aby fakt ten usankcjonować. W zborach naszych odbywają się 
nabożeństwa z udziałem dzieci, na których podkreśla się obowiązki i odpo
wiedzialność rodziców, a także zanosi się modlitwy za rodziców i ich 
dzieci.

Wieczerza Pańska jest obchodzona w naszych zborach regularnie i z 
czcią. Jej ważność polega na obecności Pana i na wierze, z którą przyj
mujemy chleb i wino wskazujące na Jego ofiarę odkupienia. Natomiast 
nie polega jej ważność na stanowisku kościelnym udzielającego Wieczerzę 
ani na formie słów poświęcenia. Wydaje się nam to sprzeczne z prostotą, 
która jest w Chrystusie, aby całkowity skutek Wieczerzy Pańskiej jako 
środka łaski zależał od ordynacji biskupiej...

Nasza nauka o Kościele określa też nasze pojęcie usługiwania (kapłań
skiego). Stoimy zdecydowanie na stanowisku powszechnego kapłaństwa 
wszystkich wierzących i dlatego nie mamy odrębnych święceń kapłań
skich. Usługiwanie w Kościele, zborze, jest dla nas darem Ducha Świę
tego, jest urzędem zawierającym równocześnie wewnętrzne powołanie 
przez Boga i wybór Kościoła. Nie znajdujemy podstawy do przekonania, 
że wybór taki może być dokonany jedynie przez biskupa. Raczej utrzy
mujemy, że upoważniony jest do tego każdy pojedynczy zbór. Nie ma dla 
nas bardziej świętego urzędu, jak usługiwanie Słowem Bożym i troska
0 dusze. Ludzie do takiego usługiwania powołani i poświęcający mu całe 
swoje życie, godni są u nas szczególnego szacunku. Równocześnie jednak
1 inni wierzący mogą na wniosek zboru przewodniczyć w Wieczerzy Pań
skiej i spełniać wszelkie urzędy, do których zbór ich wyznaczy...

Powyższy dokument pozwala sprowadzić zasady wiary baptystów do 
czterech głównych punktów, to jest:

— nadrzędności Pisma Świętego w sprawach wiary i życia;
— istoty Kościoła jako społeczności wierzących w Chrystusa zrzeszo

nych w autonomiczne zbory, do których wstęp jest przez wiarę 
(uwierzenie, nawrócenie) i chrzest;

— udzielanie chrztu na osobiste wyznanie wiary (więc nie niemowlę
tom), przez całkowite zanurzenie w wodzie;

— zasady wolności zarówno pojedynczej osoby, której nie wolno narzu
cać przekonań ani religii, ale do której woli apeluje się przez

Ewangelię, jak pojedynczego zboru, który podlega Chrystusowi jako 
Panu, a nie panującym osobom duchownym lub centralnym organi
zacjom, jak i całego Kościoła, który musi być oddzielony od 
państwa.

Powyższe cztery zasady znajdują dziś w świecie coraz więcej zrozu
mienia, gdyż sprzyja temu ogólny proces historyczny.
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III. HISTORIA BAPTYSTÓW

Poprzednicy

Jak już wspomniano we wstępie, baptyści mają prawo czuć się spad
kobiercami dziedzictwa ruchów religijnych w łonie chrześcijaństwa wy
rastających na gruncie protestu przeciwko odchodzeniu Kościoła od zasad 
Pisma Świętego. Nawiązują szczególnie do dwóch z tych ruchów, do wal- 
densów, których wpływ promieniował z Północnych Włoch na sąsiednie 
kraje Europy, sięgając ponoć aż do nas, na Śląsk w XV wieku; oraz do 
ruchu anabaptystów, którego początki dadzą się wyprowadzić ze Szwaj
carii na początku XVI wieku, ale nie jest pewne, czy nie powstawał 
równocześnie w kilku ogniskach.

W połowie XII wieku bogaty kupiec z Lyonu Piotr Waldo poruszony 
został słowem Ewangelii: Jeśli chcesz hyc doskonały, idź, sprzedaj, co 
posiadasz i rozdaj ubogim... Potem przyjdź i chodź za Mną (Mat 19,21) 
skierowanym przeź  ̂ Chrystusa do bogatego młodzieńca. Kiedy wypełnił 
dosłownie to zalecenie, skupiła się wokół niego grupa przyjaciół, którzy 
poszli jego śladem, oddając się służeniu bliźnim i głoszeniu Ewangelii. 
Kiedy arcybiskup Guichard wydalił Piotra Waldo ze swej diecezji, udał 
się on w 1177 roku do papieża Aleksandra III, pragnąc uzyskać aprobatę 
dla działalności swej grupki. Chociaż papież przyjął go przyjaźnie, nie 
wyobrażał sobie laickiego kaznodziei nie podporządkowanego władzy 
kleru. Na synodzie w Weronie w 1184 roku papież Lucjusz III rzucił na 
nich klątwę. Pomimo tego waldensi rozwijali się. Wędrując po szlakach 
Europy jako kupcy nieśli Ewangelię ubogim. Ich zasady można odtworzyć 
z opinii oskarżycieli na licznych procesach inkwizycyjnych. Sprowadzają 
się one do czterech zasad: że raczej trzeba słuchać słów Pisma Świętego 
niż ludzi, chociażby byli oni duchownymi, następnie, że Kościół powinien 
składać się z ludzi wierzących (przynajmniej część waldensów odrzucała 
chrzest niemowląt na rzecz chrztu wiary), że lokalne Kościoły są od
powiedzialne przed Bogiem, a nie przed Rzymem,' a kapłaństwo w Koś
ciele jest powszechne, nie ograniczone do wyświęconego kleru, oraz na 
koniec, że władza świecka nie ma prawa prześladować ludzi za ich prze
konania religijne, a nawet Kościół nie powinien wyklinać wiernych za 
odmienne zdania w sprawach wiary.

Anabaptyści występują w dokumentach po raz pierwszy w Szwajcarii, 
gdzie początkowo nie odróżniali się od grupy reformacyjnej skupionej 
wokół Ulryka Zwingliego w Zurychu. Wymienia się kilka nazwisk z tego 
kręgu: Konrad Grehel, syn patrycjuszowskiej rodziny, wykształcony na 
uniwersytetach w Paryżu i Wiedniu, humanista, który po lekkomyślnym 
etapie życia przeżył nawrócenie w 1520 roku, stając się entuzjastycznym 
zwolennikiem i współpracownikiem Zwingliego w dziele reformy. Feliks 
Manz, uczony hebraista, rzecznik przeciwników chrzczenia niemowląt. 
Grzegorz Blaurock, mnich z Chur, płomienny kaznodzieja, który doszedł 
do przeświadczenia o konieczności chrztu na wyznanie wiary i ochrzcił 
ponad tysiąc osób nawróconych w czasie czteroletniej działalności. Wil
helm Reublin, ksiądz, który w czasie procesji niósł wzniesione w górę 
Pismo Święte, głosząc jego wyższość nad czczonymi przez uczestników 
procesji relikwiami; uwięziony w 1524 roku za odradzanie rodzicom 
chrzczenia dzieci, dopóki same nie wybiorą sobie rodziców chrzestnych. 
To pod jego wpływem nawrócił się Baltazar Hubmaier, wybitny przy
wódca niemieckich anabaptystów. Wszyscy oni zgadzali się z Zwinglim,
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że w Piśmie Świętym brak podstaw do chrzczenia niemowląt i stali po 
jego stronie w słynnej dyspucie rady miejskiej Zurychu w 1524 roku. 
Jednak w 1525 roku Zwingli musiał złagodzić radykalizm ewangelicznych 
postulatów reformy, aby utrzymać poparcie większości radnych. Mogła 
przyczynić się do tego napięta atmosfera wywołana powstaniem chłop
skim w Południowych Niemczech. Oznaczało to rozłam z radykalnym 
skrzydłem reformatorów, które nazwano anabaptystami, powtórnie 
chrzczącymi. W kolejnej dyspucie rada miejska stanęła po stronie Zwinglie- 
go, przeciw radykałom. Zakazano (styczeń 1525) Grebelowi i Manzowi pro
wadzenia wieczorów biblijnych, które zyskiwały wielu zwolenników ana
baptystom. Wszczęto kroki inkwizycyjne przeciwko nim — a naliczono 
już ponad 70 grup anabaptystów w kantonie Zurychu — uwięziono przy
wódców, skazano na wygnanie zwolenników tak, że w 1535 roku świa
dectwo anabaptystów w Szwajcarii zamilkło. Prawie wszyscy przywódcy 
zostali straceni.

Początki anabaptystów w Niemczech są niepewne, a to głównie z winy 
kronikarzy, stosujących tę nazwę do zwolenników i głosicieli wszelkich 
skrajności religijnych i politycznych. Przy dokładnym zbadaniu sprawy 
okazuje się, że tacy radykałowie, jak ćwikawscy prorocy, czy krąg To
masza Münzera, nie mieli żadnego związku z zasadami wiary anabaptys
tów, raczej stali w jaskrawej z nimi sprzeczności (stosując np. narzucanie 
siłą Królestwa Bożego). Wiadomo, że Konrad Grebel pisał ze Szwajcarii 
list do Toipasza Münzera przestrzegający go przed stosowaniem prze
mocy. Bardzo często uogólnienia historyków, są krzywdzące dla anabap
tystów, których przywódcy byli na ogół wolni od fanatyzmu, chociaż 
wielu fanatyków chciało się z nimi identyfikować dla werbowania zwo
lenników. Za pierwszych przywódców należy uznać wspomnianego już 
Baltazara Hubmaiera i Jana Dencka. Hubmaier urodzony w 1481 roku 
w Bawarii kształcił się w Augsburgu, a tytuł magistra sztuk zdobył na 
uniwersytecie w Fryburgu, następnie jako wykładowca filozofii na uni
wersytecie w Ingolstadcie uzyskał doktorat teologii w 1512 roku. Był 
gorliwym katolikiem do 1521 roku, zasłynął jako kaznodzieja w Ratyzbo- 
nie ok. 1516 roku. Będąc proboszczem w austriackim Waldshut, na pogra
niczu szwajcarskim, zetknął się tam z anabaptystami i w 1524 roku 
zwrócił na siebie uwagę władz próbami reformy Kośtioła. Już wtedy 
napisał wezwanie do tolerancji religijnej: „W sprawie heretyków i tych, 
którzy ich palą”. Chrzest wiary przyjął z rąk Wilhelma Reublina, który 
schronił się w Waldshut w 1525 roku. W swej parafii ochrzcił 300 osób, 
które przeżyły nawrócenie. Chroniąc się przed uwięzieniem uciekł do 
Zurychu, ale został tam aresztowany przez radę miejską. W więzieniu 
napisał „Dwanaście artykułów wiary chrześcijańskiej”. Wygnany z Zu
rychu szukał schronienia w Konstancji, następnie w Augsburgu, a od lipca 
1526 roku osiadł na dwa lata w Nikolsburgu na Morawach w roli du
chownego przywódcy i reformatora. Pozyskał wówczas ponad sześć ty
sięcy wiernych i napisał siedemnaście rozpraw w stylu przystępnym, 
popularyzatorskim, z których jedną, „O mieczu”, kierował do sfanatyzo- 
wanych chłopów, aby przekonać ich na podstawie Pisma Świętego, że 
władza jest z ustanowienia Bożego i należy jej słuchać, a chrześcijanin 
raczej powinien cierpieć krzywdę, aniżeli sam wymierzać sobie sprawie
dliwość. W lipcu 1527 roku został uwięziony przez księcia Ferdynanda 
i spalony na stosie pomimo odwoływań się do biskupa, cesarza, a nawet 
soboru (w Konstancji). Jego żonę utopiono w Dunaju.
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Z rąk Hubmaiera przyjął chrzest wiary Jan Denek, który najpierw był 
słuchaczem wykładów jednego z wielkich reformatorów, Oecolampadiusa 
w Bazylei, a później w St. Gallen zetknął się z Hubmaierem. Wyróżniał 
się wśród anabaptystów głoszeniem poglądu, że chrześcijanin ma prawo 
sprawować urząd miecza, czyli państwowe urzędy pod warunkiem, że 
nie stosuje go do narzucania przekonań religijnych. Przenosząc się z 
miejsca na miejsce chronił się przed uwięzieniem, ale umarł w Bazylei 
w czasie grasującej tani zarazy.

Niemieccy anabaptyści byli prześladowani zarówno przez katolików, 
jak przez ewangelików w następstwie szybko rozprzestrzeniających się 
nowin o wyczynach skrajnych grup w rodzaju ćwikawskich proroków 
pod wodzą Jana Storcha, buntu chłopów pod Tomaszem Münzerem w 
1525 roku, czy wreszcie królestwa Syonu w Monasterze ustanowionego 
przez Jana Matthysa i Jana z Lejdy w 1535 roku. To ostatnie stało się 
hasłem do rzezi anabaptystów w całej Europie. Filip Heski był chyba 
jedynym wówczas władcą, który odróżniał politycznych fanatyków od 
spokojnych anabaptystów, usiłujących przywrócić chrześcijaństwu jego 
pierwotną czystość. Chociaż nazwa anabaptyści po tych wydarzeniach 
zanikła, to ich zasady znajdują wciąż zwolenników w Holandii pod mia
nem mennonitów, w Polsce wśród Braci Polskich i w Anglii w kręgach 
independentów.

Początki baptystów w Anglii

Na Wyspach Brytyjskich Reformacja miała, jak wiadomo, inny przebieg 
i charakter, niż na kontynencie. Twórca Kościoła narodowego Anglii król 
Henryk VIII w uchwalonym przez parlament w 1534 roku akcie supre- 
macyjnym  ograniczył się do mianowania króla widzialną głową Kościoła 
w Anglii niezależną od papieża i do zniesienia klasztorów. Poza tym nie 
tylko sam czuł się katolikiem, ale jeszcze prześladował surowo wszelkie 
przejawy protestantyzmu. Dopiero źa czasów młodocianego Edwarda VI 
(1547—1553) protestantyzm Wprowadzili protektorzy królewscy, jak 
świadczy o tym wydanie ,,Book of Common Prayer’/ przez arcybiskupa 
Cranmera w 1549, oraz „42 Artykułów” w 1552 roku. Wpływy luterań- 
skie zostały od 1547 roku zdecydowanie zastąpione kalwińskimi za sprawą 
powołanych z kontynentu uczonych. Wiadomo, że zanim reformy te zdo
łały dosięgnąć mas, nastał pięcioletni okres reakcji katolickiej za czasów 
krwawej Marii Tudor (1553—1558), po którym jednak Elżbieta (1558— 
1603) powróciła do instytucji niezależnego od Rzymu Kościoła anglikań
skiego. Formy religijne pozostawały jednak katolickie, co wywołało nie
zadowolenie nonkonformistów, kalwinistów pragnących oczyszczenia Koś
cioła, stąd nazwa purytanów. Dla ich sądzenia Elżbieta ustanowiła try
bunał, ale ich walka o demokratyzację państwa i Kościoła doprowadziła 
wreszcie do rewolucji za Karola I w 1649 roku i do rządów Olivera Crom
wella. Na tle tej walki o formę Kościoła występują independenci z żąda
niami uniezależnienia Kościoła od państwa, oraz lokalnych zborów od 
władzy biskupiej. Pomimo prześladowań zyskują zwolenników. W takiej 
atmosferze powstaje pierwszy historycznie udokumentowany zbór bapty
stów w Anglii związany z nazwiskami Johna Smytha i Tomasza 
Helwysa.

O Smythsie wiadomo, że po ukończonych studiach teologii anglikańskiej 
w Cambridge w 1593 roku powołany został na kaznodzieję parafialnego
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w mieście Lincoln. Już w 1603 roku znany jest jako nonkonformista, a w 
1606 widzimy go na czele zboru kongregacjonalistów w Gainsborough, 
W następnym roku w obliczu prześladowań zbór ten musi emigrować do 
Holandii, gdzie liczy 80 osób. Tam, w Amsterdamie, styka się z-menno- 
nitami, którzy wywierają wielki wpływ na emigrantów. Od nich przyj
muje zbór zasadę chrztu na wyznanie wiary, ale nie jest jednomyślny 
w sprawie innych zasad, jak sukcesja apostolska, czy dopuszczalność 
sprawowania urzędów świeckich. Tomasz Helwys z grona emigrantów 
staje na czele grupy formułującej baptystyczne wyznanie wiary, podczas 
gdy Smyth skłania się do unii z mennonitami. Grupa Helwysa wraca do 
Anglii w 1611 lub 1612 roku i zakłada pierwszy zbór na zasadach baptys- 
tycznych w Spitalfield, tuż za murami Londynu. Tomasz Helwys publi
kuje swoje poglądy w czterech książkach, z których ostatnia, ,,A Short 
Declaration of the Mystery of Iniquity” była wołaniem o wolność sumie
nia i nabożeństwa. W przedmowie do niej zwraca się do króla Jakuba I, 
aby jako śmiertelny człowiek nie pretendował do władzy nad nieśmiertel
nymi duszami poddanych. Spotkało go za to uwięzienie pod zarzutem 
obrazy majestatu. Jeszcze w więzieniu napisał rozprawę „Pokój religijny, 
czyli wołanie o wolność sumienia” w 1614 roku, a później brak o nim 
wszelkich wzmianek. Prawdopodobnie umarł w więzieniu w 1616 roku.

O rozwoju baptystycznych zborów tego okresu mamy skąpe informacje. 
Holenderscy mennonici notują w 1630 roku petycję sześciu zborów bapr- 
tystów z Anglii o unię z mennonitami (na którą się nie zgodzili), a w 
1644 roku notowanych już jest 47 zborów zwanych „General Baptist”, 
gdyż wyznawały naukę o powołaniu wszystkich ludzi (więc generalnym) 
do zbawienia w Chrystusie. Prześladowane przez arcybiskupa Lauda, 
przejęte zadaniem głoszenia Ewangelii, wytrwałe w walce o wolność reli
gijną dla wszystkich wyznań, wciąż zdobywają współwyznawców, którym 
udzielają chrztu na wyznanie wiary, lecz przez polanie wodą. Chrzest 
przez zanurzenie w wodzie praktykowany jest wśród „Particular Baptist”, 
których zbory datują się od 1638 roku, zwanych tak na skutek przekona
nia, że do zbawienia przeznaczone są poszczególne (particular) jednostki 
(przejętego oczywiście od kalwinistów). Siedem takich zborów w Anglii 
zbiera się w 1644 roku dla sformułowania zasad wiary. Natomiast pierw
sze zrzeszenie zborów (w liczbie trzydziestu) baptystów generalnych 
Środkowej Anglii powstaje w 1651 roku. Dopiero jednak w 1660 roku 
spotykają się w Londynie delegaci wszystkich krajowych zrzeszeń na 
dorocznym zebraniu General Assembly, co weszło na stałe w praktykę 
angielskich baptystów utrwalając świadomość wyznaniową pierwszych 
zborów.

Surowo prześladowani baptyści poparli oczywiście wolnościowe dążenie 
purytanów pod wodzą Cromwella i okres 1640—60 przyniósł im ulgę. 
Drugim takim okresem był czas od 1685 roku, w którym katolicki Jakub 
II po restauracji Stuartów ogłosił na złość anglikanom deklarację wolnoś
ciową dla nonkonformistów i katolików. Dopiero jednak w 1689 roku po 
abdykacji Jakuba II parlament angielski wydaje akt tolerancyjny dla 
nonkonformistów. Nie dając jeszcze pełnej wolności baptystom, stwarzał 
jednak dogodne warunki ich rozwoju. Niestety, aż do połowy XVIII wieku 
rozwój ich zborów nie odpowiadał tym możliwościom. Dopiero przebu
dzenie wesleyańskie (metodystyczne) pociągnęło również zbory baptys
tyczne na drogę rozwoju. Oprócz wzrostu liczbowego zaistniały nowe 
przejawy życia takie, jak New Connection — porozumienie zborów dla
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ewangelizacji i misji wewnętrznej; czasopismo „The General Baptist Ma
gazin” od 1798 roku; towarzystwo edukacyjne w Bristolu i założona prze
zeń „The Baptist Academy” dla kształcenia pastorów w 1770 roku, a na
stępnie wyższa uczelnia laicka w 1781 roku „The Baptist College” w 
Londynie. Koniec stulecia przyniósł wydarzenia o znaczeniu przełomo
wym: usilnym staraniem Williama Careya powstało towarzystwo dla 
misji wśród pogan, które na przełomie wieków wysłało pierwszych misjo
narzy do Indii, wśród nich samego Careya, który nazwany został ojcem 
współczesnej misji, ze względu na nowe podejście, uwzględniające kultu
rę pogan i umiejętność ekumenicznej współpracy dla dobra misji.

Rozwój poza Wyspami Brytyjskimi

Do końca XVII wieku oprócz Anglii, Walii i Irlandii zbory baptystycz- 
ne powstały w Ameryce, głównie za sprawą uciekających przed prześla
dowaniami ze Starego Kraju. Ale w Ameryce też nie znajdowali uprag
nionej wolności. W koloniach istniały już ustalone porządki polityczne 
i religijne wzorowane na brytyjskich, a więc ustrój episkopalny Kościoła 
anglikańskiego, lub prezbiteriański purytanów, który wrogo odnosił się 
do baptystów. Taki Roger Williams uchodzący przed prześladowaniami 
Lauda do Bostonu w 1631 roku, zostaje za swoje opinie na temat roz
działu Kościoła od państwa skazany na wygnanie i w 1638 roku musiał 
założyć nową kolonię Rhode Island, słynną z gwarantowania wolności 
religijnej. Wpis tej zasady do konstytucji uzyskał od króla Karola II 
w 1663 roku. Pierwotny rozwój zborów był bardzo wolny. Na Północy, 
w tzw. Nowej Anglii do 1700 roku mieli baptyści tylko 10 niewielkich 
zborów. W środkowych koloniach pierwsze dane statystyczne z 1762 roku 
podają zaledwie 29 zborów, a w południowych dopiero w 1714 roku 
powstaje pierwszy zbór baptystów w Wirginii, w 1727 w Północnej Karo
linie, a w Georgii dopiero w 1772 roku.

Dopiero czasy tzw. Wielkiego Przebudzenia (Great Awakening), które 
rozpoczęło się w 1736 roku za sprawą ojców metodyzmu Johna Wesleya 
i Georga Whitefielda, przyniosły wzrost misyjnej gorliwości i liczby tych 
zborów, a także innych wyznań protestanckich. Na Północy, w Nowej 
Anglii, od 1740 do 1790 roku powstało 86 nowych zborów, w środkowych 
koloniach ich liczba wzrosła z 26 do 46 w ciągu 11 lat od 1780. Nowe 
zbory skupiają się w zrzeszeniach krajowych, czy stanowych, których 
w 1800 roku było już 48, z czego 30 w południowych stanach, zrzeszają
cych 1152 zbory. Z innych wyznań Wielkie Przebudzenie najbardziej 
wzmocniło kongregacjonalistów, metodystów i prezbiterian.

Wiek XIX uchodzi za przełomowy w historii chrześcijaństwa, szczegól
nie misji; również dla historii baptystów ma on decydujące znaczenie. 
W Anglii następuje burzliwy rozwój misji zagranicznej przez powsta
jące towarzystwa misyjne, a na zewnątrz ruch „New Connection” zbliża 
do siebie obydwa nurty baptystów („General” i „Particular”) tak, że 
połączą się przed upływem stulecia. Baptyści obryw ają wielką rolę w 
reformach społecznych, głównie w walce z niewolnictwem i w objęciu 
opieką opuszczonych dzieci. Wiek ten wydał też wielkich kaznodziejów 
i ewangelistów. W 1813 roku powstaje Unia Baptystów Wielkiej Brytanii 
i Irlandii jednocząca zbory Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii, głównie 
w dziedzinie ewangelizacji.

W misji zagranicznej notuje się rozwój w Indiach, gdzie z nowo ochrz
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czonych formuje się zbory, ale też kształci się miejscowych ewangelistów 
i pastorów, drukuje się w dwudziestu językach części Pisma Świętego 
i traktaty. Zakłada się misje na Jawie i w Birmie, a od 1812 roku na 
Ceylonie, później na Wyspach Bahama i w Afryce Południowej. Baptyści 
w Anglii zainicjowali w 1804 roku powstanie Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblijnego w celu drukowania tanich i dostępnych 
egzemplarzy Pisma Świętego w językach ojczystych wierzących. W dru
giej połowie wieku baptystyczne towarzystwa misyjne zakładają pla
cówki w środkowej Afryce, a od 1870 roku w Chinach.

W Europie zbory baptystyczne powstają na kontynencie dopiero w 
omawianym XIX wieku. Pierwszy, bo już w 1819 roku we Francji, 
następnie od 1834 roku w Niemczech, w krajach skandynawskich, później 
w Polsce, w Rosji, Estonii i na Łotwie, następnie na Bałkanach, a naj
później we Włoszech i Hiszpanii. Poza Europą powstają w tym wieku 
zbory w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Na początku XX wieku nadszedł moment powołania do życia Świato
wego Związku Baptystów (Baptist World Alliance) na kongresie w Lon
dynie. Powstał on nie jako władza nadrzędna dla zborów baptystycznych, 
ale jedynie jako ciało doradcze i miejsce wymiany doświadczeń i wzajem
nej pomocy w różnych dziedzinach. Związek zwołuje kongresy co pięć lat, 
na których omawiane są w różnych komisjach problemy wiary, misji, 
zaangażowania społecznego i walki o wolność sumienia. Kongresy wy
bierają prezydenta, generalnego sekretarza, komitet wykonawczy i prze
wodniczących komisji Światowego Związku Baptystów. Zbory baptystów 
prowadzą statystykę obejmującą jedynie osoby przyjęte przez chrzest na 
wyznanie wiary, więc nie niemowlęta. Ostatni, czternasty kongres Świato
wego Związku Baptystów odbył się w 1880 roku w Toronto, w Kanadzie. 
Opublikowane na nim liczby zborów w różnych krajach w podziale na 
kontynenty wynoszą: w Afryce 5008, w Azji 10 610, w Ameryce Środko
wej 1 065, w Europie 9 770, na Bliskim Wschodzie 25, w Północnej Ame
ryce 86 063, w Oceanii 1 071, w Południowej Ameryce 3 745, a łączne 
zarejestrowane członkostwo tych zborów wynosi 29 760 444 osoby. Jeśli 
uwzględnić dzieci i innych ludzi pod opieką tych zborów, otrzymamy 
społeczność liczącą około 80 milionów ludzi. W Europie najwięcej baptys
tów jest w ZSRR, następnie w Anglii, Rumunii i w RFN.

IV. ZAANGAŻOWANIE BAPTYSTÓW W RUCH EKUMENICZNY

Pierwsze dążenia zjednoczeniowe przyszły wśród baptystów z pól mi
syjnych. Już William Carey w Indiach bronił zasady przedstawiania po
ganom jednego Chrystusa, przez zjednoczonych chrześcijan. Ale dopiero 
w X X ' wieku nadszedł czas rozważań na temat zjednoczenia w skali 
całych Kościołów i denominacji. Baptyści znajdują się w szczególnym 
położeniu, kładąc nacisk nie tyle na teologię, co na praktyczną realizację 
chrześcijaństwa w życiu. Ułatwia to niezmiernie współżycie, czy współ
działanie z członkami innych Kościołów.

W 1920 roku biskupi angielscy wystosowali słynny apel Konferencji 
w Lambeth do wyznań i Kościołów w Anglii proponujący zjednoczenie. 
Baptyści rozważali sprawę na dorocznym zebraniu delegatów wszystkich 
zborów unii i uchwalili odpowiedź streszczoną w I rozdziale tego arty
kułu.

W roku 1927 została zwołana w Lozannie Światowa Konferencja Koś
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ciołów do Spraw Wiary i Ustroju, która znów zmusiła baptystów do 
przemyślenia sprawy zjednoczenia. Angielscy baptyści odmówili ważności 
zasadzie bez biskupa nie ma Kościoła, ale postanowili odtąd brać udział 
w ruchu ekumenicznym. Istotnie, przynajmniej dwóch z nich poświęciło 
swoje życie wysiłkom zjednoczeniowym. Był to dr Ernest Payne, repre
zentujący baptystów w Światowej Radzie Kościołów od 1948 roku, oraz 
dr Glen Garfield Williams, długoletni sekretarz Konferencji Kościołów 
Europejskich. Oczywiście klimat współpracy w chrześcijaństwie zmienił 
się od chwili zmiany w stanowisku Kościoła rzymskokatolickiego, który 
do II Soboru Watykańskiego zdecydowanie odrzucał zaproszenie nawet 
do wspólnej modlitwy. Obecnie wiele unii krajowych zborów baptystycz- 
nych należy do krajowych rad ekumenicznych (również w Polsce) i w 
wielu z nich baptyści odgrywają czołową rolę. Na swoich kongresach 
światowych baptyści wyrażają pragnienie jedności z resztą chrześcijań
stwa i wierzą, że wniosą cenny wkład w przyszłą jedność Kościoła. Pod
czas XI Kongresu Światowego Związku Baptystów (1965) jego generalny 
sekretarz dr Nordenhaug, stwierdził: Nasza niecierpliwość w osiąganiu 
celu nie powinna prowadzić do łamania naszych wypracowanych zasad 
współdziałania. Przyczyny powstania Reformacji były głębokie i ważne. 
Dzisiaj stojąc wobec postępującego zjawiska sekularyzacji, popieranego 
przez państwa ateizmu, aktywności misyjnej niechrześcijańskich religii, 
poszczególne grupy Kościołów muszą na nowo przemyśleć znaczenie 
jedności chrześcijaństwa dla dobra swoich wyznań. Jak poucza nas Apo
stoł Paweł, celem działania Boga w Jezusie Chrystusie jest „zjednoczyć 
wszystko w Nim” (Ef. 1.10) i w tym znaczeniu rozumiemy modlitwę 
Chrystusa o jedność Jego naśladowców.

\
V. BAPTYŚCI W POLSCE

W 1958 roku baptyści,w Polsce obchodzili stulecie swego istnienia. 
Nawiązywali wprawdzie wówczas do ruchu Braci Polskich, ale w istocie 
brak jest ciągłości historycznej zborów, gdyż po wypędzeniu arian 
z Polski za Jana Kazimierza ich świadectwo zostało przerwane i nie 
ocalał ani jeden zbór. Zresztą baptyści nie mogą uważać się za spadko
bierców całości ideologii Braci Polskich, uważając, że ich antytrynitaryzm 
był zjawiskiem przypadkowym, spowodowanym wielkim wpływem Fausta 
Socyna na rodzimy ruch polski.

Powstanie zborów baptystycznych w Polsce łączy się z początkami tego 
ruchu na kontynencie europejskim w XIX wieku, a dokładniej z promie
niowaniem ośrodka ruchu w Hamburgu, które przenikało wówczas do 
wszystkich nadbałtyckich krajów, jak również na południe, obejmując 
głównie Niemcy, ale sięgając przez Austrię aż na Węgry. Po drugiej 
stronie, w Rosji, rodziły się przebudzenia religijne wywołane ukazaniem 
się dostępnych dla ludu przekładów Pisma Świętego na rosyjski. WJ.858 
roku wiejski nauczyciel z okolic Pułtuska nazwiskiem Alf, czytając Pismo 
Święte doszedł do przeżycia odrodzenia duchowego i skupił wokół siebie 
krąg czytelników Pisma. Dowiedziawszy się o istnieniu zborów baptystów 
w Prusach Wschodnich wysłali oni prośbę o przybycie ewangelisty. Przy
było trzech wysłanników, z rąk których grupka jedęnastu osób przyjęła 
chrzest wiary i założyła pierwszy zbór baptystów w Adamowie.

Do czasu I wojny światowej ruch rozwijał się żywiołowo wśród nie
mieckich kolonistów w Polsce, słabiej wśród rodzimej ludności, ale praw-
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dziwę przebudzenie przyszło na początku lat dwudziestych. Wschodnie 
rubieże Polski pokryły się wówczas siecią zborów, które utworzyły zjed
noczenie zborów słowiańskich baptystów w Polsce. W międzywojennym 
dwudziestoleciu liczba ochrzczonych członków doszła do 17 tysięcy, co 
oznaczało wówczas społeczność około pięćdziesięciotysięczną. Druga wojna 
odcięła znaczną liczbę zborów od Polski i spowodowała ruchy migracyjne 
ludności, które na ogół przyniosły baptystom straty. Można przyjąć, że 
zaledwie kilkaset członków zborów znalazło się w nowych granicach nie 
licząc Mazur, gdzie autochtoniczne zbory jednak nie asymilowały się do 
polskiej rzeczywistości i w większości wyemigrowały. Dzisiaj Polski Koś
ciół Chrześcijan Baptystów, który dopiero w roku 1946 zyskał uznanie 
prawne, obejmuje społeczność 57 zborów skupionych w 7 okręgach (die
cezjach) z liczbą ochrzczonych członków prawie trzy tysiące. Posiada 64 
duchownych: ordynowanych prezbiterów, kaznodziejów oraz przewodni
czących zborów, którym pomaga 21 diakonów ordynowanych i 17 nie- 
ordynowanych. Wydaje miesięcznik ,,Słowo Prawdy”, kształci kazno
dziejów i pastorów we własnym seminarium w Warszawie oraz w Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej. Można powiedzieć, że garstka baptys
tów w Polsce zdołała ocalić i utrwalić dorobek stu dwudziestu pięciu lat 
istnienia ich zborów na ziemiach polskich.

Polski Kościół Chrześcijan Baptystów aktywnie uczestniczy w ruchu ekume
nicznym na forum krajowym i zagranicznym. Ważnym wydarzeniem w dziejach
polskiej ekumenii była dwukrotna wizyta w naszym kraju (w 1978 i 1981 r.) wybit
nego amerykańskiego ewangelisty baptystycznego dra Billy Grahama, który w Polsce
po raz pierwszy w czasie swojej długoletniej działalności kaznodziejskiej miał moż
ność przemawiania w świątyniach rzymskokatolickich. Kościół jest członkiem Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Jego dwaj duchowni pełnili funkcję sekretarza Polskiej
Rady Ekumeniczej — ks. Stefan Andres i od roku 1970 do chwili obecnej ks. Zdzis
ław Pawlik. -

W Polsce, tak jak w całym świecie, istnieją wyznania typu baptystycznego, które 
nie używają nazwy baptyści. Są to głównie społecznośęi zrzeszone w Zjednoczonym 
Kościele Ewangelicznym oraz tzw. wolni chrześcijanie. Najbardziej prężny jest
ruch zielonoświątkowców, którego zbory w niektórych krajach wchodzą w unię 
z baptystami (RFN, ZSRR), a w Polsce wchodzą w skład wyznań Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego.
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BAPTISTS
(summary)

The article of Rev. K rzysztof B ednarczyk, presbyter of the B aptist congregation  
in  Cracow, presents an outline of the history and the princip les of faith  of the 
B aptist Church estab lished  in the post-R eform ation  period w ith in  the current of 
b ib lic iz in g ' C hristianity.

A t the beginning the author exp la in s the origins of the B aptist m ovem ent in ter
preting its estab lishm ent as a response to the ex istin g  d ivergencies betw een  recom 
m endations of the Gospel and ecclesiastica l practice at that tim e. Then he discusses 
the princip les of B aptist fa ith  pointing to the fact that although there is no of
fic ia l credo in  the of doctrines b inding for all the fa ith fu l, tl(ie B aptists are guided  
by the princip les accepted by all of their m em bers as fundam ental, the m ost im 
portant of w hich  is the suprem acy of the Scriptures in the m atters of faith  and 
life.

T he author devotes a lot of attention  to the h istory  of the B aptists, who, although  
th ey  becam e separated as a Church in the 17th century, have how ever M edieval 
genealogy since in their activ ity  they refer to the W aldensian m ovem ent as w ell 
as to the A nabaptist m ovem ent estab lished  at the beginn ing of the 16th century, 
The author presents the developm ent of B aptist com m unities, first in  England  
(17th century) and then outside the B ritish  Isles, esp ecia lly  in  N orth A m erica and 
since the 19th century in Europe. He also characterizes the activ ity  of the Baptist 
W orld A llian ce set up in  1905, w hich a ffilia tes  local C hurches of all continents, 
altogether having 30 m illion  fa ith fu l.

Then the author discusses the participation  of the B aptists in the ecum enical 
m ovem ent stressing the fact that their form ation, oriented at practical im plem entation  
of C hristianity in life, is a factor facilita tin g  cooperation w ith  m em bers of other 
C hurches. F inally , the author w rites about B aptists in Poland, w ho in 1983 celebrate  
the 125th anniversary of uninterrupted activ ity  in Polish lands.

Trans. Elżbieta Przyszychowska
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BAPTISTEN
(Zusammenfassung)

Der A rtikel von K rzysztof B ednarczyk, Presbyter in einer B aptistengem einde in  
Kraków, s te llt in a llgem einen  U m rissen  die G eschichte und die G laubensprinzipien  
der B aptistenkirche dar, einer K irche, die w ährend der N achreform ationsperiode, 
auf der W elle der B estrebung, das C hristentum  m it der H eiligen  Schrift durch
zutränken, en tstand en  ist.

Der V erfasser erk lärt am  A nfang die G enesis der B aptistenbew egung, indem  er 
ihre E ntstehung a ls e ine  R eaktion auf die bestehende D iskrepanz zw ischen  den  
evangelischen  W eisungen und dem  H andeln der dam aligen K irche in trepretiert. 
W eiter bespricht er die G laubensprinzipien der C hristen— B aptisten und hebt die 
Tatsache hervor, das sie — obw ohl sie kein  offiz ie lles Credo in  Form  einer für jeden  
G läubigen verb ind lichen  D oktrin haben —  sich nach den von a llen  M itgliedern  
ihrer K irche anerkannten P rinzip ien  lenken, von  denen am  w ich tigsten  ist die 
Überordnung der H eiligen  Schrift in G laubens- und Lebensfragen.

B esonders v ie l A ufm erksam keit w idm et der V erfasser der G eschichte der B ap
tisten. A ls K irche sonderten  sie sich  zw ar im XVII. Jh. ab, jedoch ihre A bstam m ung  
reicht ins M ittelalter, w eil sie in  ihrer T ätigkeit an die B ew egung der W aldenser  
als auch an die am A nfang des XVI. Jhs. entstandene der A nabaptisten anknüpfen. 
Der A utor sch ildert die E ntw icklung der B aptistengem einden zuerst in England  
(XVII. Jh.), danach ausserhalb des G ebiets der B ritischen  Inseln, insbesondere in 
N ordam erika und seit dem X IX . Jh. in Europa. Ü berdies charakterisiert er die  
T ätigkeit des im Jahre 1905 entstandenen B aptistenw eltbundes, der die L andes
kirchen aus allen  K ontinenten zusam m enschliesst. D iese K irchen verein igen  in sge
sam t 30 Min. der G läubigen.

Der V erfasser bespricht ferner die T eilnahm e der B aptisten  an der ökum enischen  
B ew egung. Er betont, dass ihre auf praktische V erw irklichung des C hristentum s im  
Leben gerichtete Form ation einen  Faktor bildet, der die Z usam m enarbeit m it den  
M itgliedern anderer K irchen erleichtert. Zum Schluss schreibt der A utor über die 
B aptisten  in Polen , die im Jahre 1983 den 125. Jahrestag der ununterbrochenen  
T ätigkeit auf unserem  Boden begehen.

Übers. Leonarda Sikora
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PRAW OSŁAW IE W ŚWIECIE

Ustrój Kościołów prawosławnych cechuje zasada autokejalii — nie
zależności Kościołów narodowych. Na czele każdego z nich stoi obierany 
patriarcha lub metropolita. Istnieje 15 autokefalicznych Kościołów prawo
sławnych. Wśród nich wyróżnić należy 4 najstarsze patriarchaty: ekume
niczny Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy; patriar
chaty późniejsze: rosyjski, gruziński, rumuński, serbski, bułgarski i Koś
cioły autokefaliczne: Grecji, Cypru, Polski, Czechosłowacji, Albanii, 
Ameryki, Macedonii (autokefalia nie uznana). Oprócz tego istnieją auto
nomiczne Kościoły prawosławne: Krety, Synaju, Finlandii, Japonii i Chin.

PATRIARCHATY I KOŚCIOŁY AUTOKEFALICZNE

PATRIARCHAT EKUMENICZNY KONSTANTYNOPOLA 
(Ekumenikon Patriarheion)

O ficjalny tytuł zw ierzchnika: „Świątobliwy Dimitrios (Papadopulos) arcybiskup 
Konstantynopola, Nowego Rzymu i ekumeniczny patriarcha” (od 1972), ur. 1914; adres 
centrali: Rum Patrikhanesi, Fener, Istam buł, Turkiye. Stan posiadania: diecezji 
w  Turcji — 5, w  G recji — 12, w  Europie Zach. — 7 (m etropolie W. Brytanii, 
Francji, N iem iec, A ustrii, B elgii, Szw ecji, Szw ajcarii), w  A m eryce — 12, w  A ustralii, 
w  N ow ej Zelandii — 1. B iskupów: w  jurysdykcji patriarchatu — 133, (z tego w  
T urcji — 9); parafii w  T urcji — 37; księży  —  5 935 w  całej jurysdykcji (w Turcji 
— 35); w iernych  — . ok. 1 848 tys. (w Turcji — 12 tys.). Patriarchat spraw uje opiekę 
nad św. Górą A thos (m onasterów  — 20, m nichów  — ok. 1500). U czelnie teologiczne: 
A kadem ia św. Krzyża (Holy Cross Greek O rthodox School of T heology 50 Goddard 
A venue Brookline M ass, U SA ), Saint B asil’s A kadem y — (Garrison N.J. 10524 USA). 
Język liturgii: grecki.

Periodyki: „E piskepsis” (dw utygodnik, w ydaje P raw osław ne Centrum  Patriarchatu  
E kum enicznego w Cham besy k. G enew y od 1970, jęz. franc., ang.); „Greek Orthodox 
T heological R ev iew ” (Brooklin, USA , od 1954); „A postolos A ndreas” (m iesięcznik,
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Stam buł, od 1964). Przynależność organizacyjna: Św iatow a Rada K ościołów  (1948), 
Rada K ościo łów  w  Turcji, K onferencja K ościołów  Europejskich, Rada K ościołów  
B lisk iego  W schodu.

Patriarcha Konstantynopola sprawuje jedynie prymat honorowy, bez 
jurysdykcji nad Kościołami lokalnymi. Ogromne zasługi w dziele obudo
wania jedności samych wyznawców prawosławia położył patriarcha Athe
nagoras I (1886—1972), uważany za jedną z najważniejszych postaci w 
chrześcijaństwie naszego wieku. Był zwolennikiem zwołania Soboru Ogól- 
noprawosławnego. Starał się złagodzić konflikty Greków i Słowian. Pogłę
biał zaangażowanie ekumeniczne prawosławia (m.in. podjął kroki w kie
runku pojednania z Kościołem Rzymskokatolickim). Patriarcha rezyduje 
w dzielnicy Fanar, zamieszkałej niegdyś przez bogatych kupców greckich 
(fanariotów). Patriarchat próbował objąć swoją władzą całą diasporę 
prawosławną, później ograniczył się wyłącznie do Greków.

PATRIARCHAT ALEKSANDRII 
(Patriarheion Aleksandrias)

O ficjalny tytu ł zw ierzchnika „Błogosławiony Nikolaos VI (Varelopoulos), papież 
i patriarcha Aleksandrii i całej Afryki” (od 1968), ur. 1915; adres centrali. P.O. B ox  
2006 A leksandria. Stan posiadania: diecezji — 13, m etropolitów  —  13 i-b isk u p ów  —  
10, parafii — 176, księży  — 147, w iernych  —  350 tys., m onasterów  — 3 m ęskie. Ję
zyk liturgii: grecki, arabski, suahili, kikuju. Periodyki: „Pantainos” (gr. fr. ang.), 
„E klesiastikos P haros” (gr.), „A nalecta”. Przynależność organizacyjna: ŚR K  (1948), 
Rada K ościołów  B lisk iego  W schodu.

W przeszłości patriarchat posiadał ambicje zdobycia prymatu w chrześ
cijaństwie i rywalizował z Konstantynopolem. Biskup Aleksandrii, jako 
pierwszy, zaczął używać tytułu papieża. Po Soborze Chalcedońskim doko
nał się podział patriarchatu (Koptowie, stanowiący większość ludności, 
opowiedzieli się za monofizytyzmem, a Grecy pozostając przy doktrynie 
uznanej w Bizancjum, stworzyli własny patriarchat z liturgią bizantyjską). 
Podobnie jak i w innych Kościołach greckich, każdy biskup, ordynariusz 
nosi tytuł metropolity, (biskupa miejskiego). Duchownych wyższych stop
ni (biskupów, archimandrytów) i profesorów teologii sprowadza Kościół 
z Grecji dążąc do zachowania helleńskiego charakteru społeczności mimo 
istnienia mniejszości arabskiej. Wyższe studia teologiczne odbywają kan
dydaci w Grecji.

Najbardziej rozwijającymi się prowincjami Kościoła aleksandryjskiego 
są diecezje w Kenii, Ugandzie i Tanzanii. Pierwsze prawosławne parafie 
założył tam w 1935 r. grecki biskup Daniel Michael, wyświęcając miej
scowych prezbiterów. Prawosławny Kościół Kenii i Ugandy wszedł 
oficjalnie w skład patriarchatu aleksandryjskiego w 1945 r. Liczbą wier
nych przewyższył wkrótce pozostałe diecezje. Prawosławnych Afryka
nów jest razem około 120 tys. (Uganda 50 tys., Kenia 60 tys., Tanzania 
10 tys.). W roku 1972 wyświęceni zostali w Kairze trzej autochtoniczni 
biskupi prawosławni.
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PATRIARCHAT ANTIOCHII 
(Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l'Orient)

O ficjalny tytu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Ignatios IV (Hazim) patriarcha Wiel
kiej Antiochii i całego Wschodu” (od 1971), ur. 1920; adres centrali: The M iddle East 
Concil of Churches P.O. Box 5376 Beirut, Lebanon. Stan posiadania: diecezji — 22, 
biskupów  — 28, parafii — 496, księży — 408, m onasterów  — 14, m nichów  — 60, 
w iern ych  — 750 tys. Język liturgii: arabski. Periodyki: „An N achra” Dam aszek, 
(mieś,, arab.), „An N our” (arab.), „Al K alim a” Tripolis (arab:), „O rthodoxia” Sao 
Paulo (hiszp.), „The W ord” U SA  (ang.). Przynależność organizacyjna: ŚRK  (1948), 
Rada K ościołów  B lisk iego W schodu.

Wierni patriarchatu antiocheńskiego są narodowości arabskiej. Przyjęli 
chrześcijaństwo przed pojawieniem się islamu i w VI wieku celebrowali 
liturgię w języku arabskim. Między Arabami i Grekami dochodziło do 
antagonizmów na tle obsadzania stanowisk kościelnych, co stało się przy
czyną rozłamu w Kościele. Część wiernych przeszła na unię z Rzymem 
(Kościół katolicki obrządku melchickiego)1). W połowie XIX stulecia 
udało się arabskiej większości złamać hegemonię Greków, od tej pory 
Kościół nabrał całkowicie cech arabskich.

Patriarchat posiada metropolie na Bliskim Wschodzie (Syria, Liban, 
Turcja, Arabia Saudyjska, Irak) oraz w Ameryce Północnej i Południo
wej. Wojna w Libanie sparaliżowała życie kościelne; wielu biskupów, 
prezbiterów i wiernych udało się na emigrację. Patriarcha jest obierany 
przez zgromadzenie złożone z episkopatu, mnichów, księży diecezjalnych 
oraz laikatu. W monasterze Balamand założono w 1968 roku akademię 
teologiczną św. Jana Damasceńskiego.

PATRIARCHAT JEROZOLIMY 
(Patriarheion Jerozolimon)

O ficjalny tytu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Diodoros (Kariyalis) patriarcha 
'św. Miasta Jerozolimy i całej Palestyny” (od 1981), ur. 1923; adres centrali: P.O. 
B ox 19/632-633, Jerusalem , Israel. Stan posiadania: d iecezji — 2, b iskupów  — 16, 
parafii — 20, k s ięży —  22, w iernych  — 10 tys., m onasterów  —  20 m ęskich, 4 żeńskie. 
Język liturgii: grecki, arabski. Periodyki: „Nea S ion” (m ieś. gr., arab.). Przynależ
ność organizacyjna: Św iatow a Rada K ościołów  (1948).

Kościół jerozolimski otrzymał autokefalię na Soborze Chalcedońskim. 
Przedtem biskupi Jerozolimy podlegali metropolitom Cezarei. Za szcze
gólnego patrona Kościoła jest uznawany św. Jakub Apostoł, który był 
tutaj pierwszym biskupem. Zasadniczym celem istnienia Patriarchatu,

*) M elchitam i nazyw ano zw olenników  cesarza (od syr. m elek—król), a w ięc także 
bizantyjsk iej liturgii.
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wobec niewielkiej liczby wiernych, jest ochrona miejsc świętych i opieka 
nad przybywającymi pielgrzymami z krajów prawosławnego Wschodu. 
Po podboju Palestyny przez Arabów patriarchowie zmuszeni byli prze
nieść się do Konstantynopola. Od XVI wieku wybierano ich spośród 
metropolitów w Stambule, gdzie rezydowali. W Jerozolimie przebywają 
znowu dopiero od połowy XIX wieku. Niższe duchowieństwo, podobnie 
jak w Syrii i Libanie, oraz wierni, w większości są narodowości arabskiej. 
Stanowiska wyższych duchownych zarezerwowane są wyłącznie dla Gre
ków. Zasadnicze znaczenie w życiu Kościoła posiada Bractwo Świętego 
Grobu Pańskiego (hagiotafici), którego członkami mogą być wyłącznie 
Grecy; spośród nich rekrutuje się hierarchia Patriarchatu. Bractwo liczy 
117 członków. W Jerozolimie nabożeństwa w języku arabskim są celebro
wane tylko w katedralnym kościele św. Jakuba. Patriarcha rezyduje w 
starej dzielnicy miasta. Wszyscy metropolici zasiadają w Synodzie, pod 
przewodnictwem patriarchy. Tylko jeden z nich, metropolita Nazaretu, 
stale przebywa w swojej eparchii (7 parafii, 10 księży). Pozostali biskupi 
są tytularni, rezydują w monasterze Świętego Grobu.

ROSYJSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 
(Ruskaja Prawosławnaja Cerkow)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Świątobliwy Pimen (Izwiekow), patriarcha Mos
kiewski i całej Rosji” (od 1971), ur. 1910. Adres centrali: C zisty P ereu łok  5, M oskw a  
G-34. Stan  posiadania: d iecezji —  76, biskupów  —  77, parafii —  20 tys., k sięży  —  
30 tys., m onasterów  — 40; uczeln ie  teologiczne: M oskiew ska A kadem ia T eologiczna  
w  Zagorsku oraz A kadem ia T eologiczna w  Leningradzie. Język liturgii: staro-cer- 
kiew no-słow iań sk i. Periodyki: „ Ż u rn a ł' M oskow skoj P atriarch ii” (mieś., ros., ang., 
M oskwa, od 1943), „Stim m e der O rthodoxie” (mies., niem ., B erlin , NRD), „P raw os- 
ław nyj W istnyk” (m ieś., ukr., L w ów ), „One Church” (ang., N ow y Jork), „M essager 
de L ’E xarcat Patriarcat R usse en Europe O ccidentale” (kw., franc, i ros., Paryż), 
„K anadyjskij P raw osław nyj W iestn ik” (Edmonton), „B ogosłow skije T rudy” (n ie
periodyczne, M oskw a od 1960), „Praw osław nyj C erkiew nyj K alendar” (ros., estoński). 
Przynależność organizacyjna: Ś w iatow a Rada K ościołów  (1961), C hrześcijańska K on
ferencja Pokojow a, K onferencja K ościołów  Europejskich.

Ruś przyjęła chrzest w 988 roku. Najazd mongolski zmusił metropolitę 
kijowskiego do przeniesienia siedziby do Włodzimierza nad Klaźmę (1299), 
a potem do Moskwy (1325). Po upadku Konstantynopola (1453) pojawiła 
się teoria III Rzymu. W 1589 r. Moskwę podniesiono do rangi Patriar
chatu. Instytucję Patriarchatu odnowiono w 1917 r., na stanowisko pa- 
triachy wybrano abpa Tichona (Bieławina, 1917—1925). Po jego śmierci 
biskupi emigracyjni zebrani w Karłowicach (Jugosławia) na czele z me
tropolitą Antonim (Chrapowickim 1863—1936) zerwali więź kanoniczną 
z Patriarchatem. W latach dwudziestych miał miejsce silny ruch odno
wicieli (obnowleńców) pod hasłem „Kościoła Żywego”, który cieszył się 
poparciem władzy radzieckiej; jego zwolennicy próbowali dokonać rady
kalnych zmian w Kościele (żonaty episkopat, skrócenie liturgii, kalendarz
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gregoriański, język rosyjski w nabożeństwie). Na Ukrainie formował się 
niezależny Kościół prawosławny (lipkowcy)1).

W pewnym stopniu wewnętrzne trudności udało się załagodzić kolej
nemu patriarsze Sergiuszowi (Stragorodskiemu, 1943—44), który postawił 
sobie za cel utrzymanie jedności Kościoła i normalizację stosunków z 
państwem.

W roku 1945 nowym patriarchą został Aleksy (Simańskij, 1877—1970). 
Odegrał on znaczną rolę w życiu Kościoła. W 1946 r. przyjął do jedności 
z prawosławiem greko-katolików z Galicji, a w 1949 r. unitów z Ukrainy 
Zakarpackiej. Dokonał aktywizacji ekumenicznej Kościoła (przystąpienie 
do Światowej Rady Kościołów, zainicjowanie dialogu z Kościołami orien
talnymi2 *), zezwolenie na udzielenie komunii katolikom i starokatolikom). 
Ostatnim aktem jego działalności było nadanie autokefalii Kościołowi 
prawosławnemu w Ameryce (10.IV.1970) i autonomii Kościołowi prawo
sławnemu w Japonii. Wywołało to polemikę z patriarchatem ekumenicz
nym. Lokalny Sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który dokonał 
elekcji kolejnego patriarchy Pimena, zniósł anatemę ze staroobrzędowców.

Najwyższą władzę wykonawczą w Kościele sprawuje Synod (12 metro
politów) obradujący dwa razy w roku. Oprócz członków stałych w jego 
skład wchodzą rotacyjnie biskupi diecezjalni. Biskupami zostają zwykle 
mnisis) absolwenci akademii duchownych. Godność arcybiskupa oraz 
metropolity jest honorowa, nadaje się ją za zasługi.

W skład Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wchodzi egzarchat4) 
Ukrainy na czele z metropolitą kijowskim i halickim Filaretem (Deny- 
senko, ur. 1929). Egzarchat liczy 19 diecezji i około 3 tys. parafii. Poza 
granicami ZSRR istnieją egzarchaty: Zachodniej Europy (4 dziecezje: 
Paryż, Londyn, Bruksela, Rotterdam), Europy Środkowej (4 diecezje, na 
czele których stoi metropolita Berlina) oraz Ameryki Centralnej i Po
łudniowej (4 diecezje, metropolita w Buenos Aires). W Ziemi Świętej 
istnieje Rosyjska Misja Duchowna w Jerozolimie. Patriarchatowi podle
gają parafie w USA i Kanadzie, dekanaty na Węgrzech i w Finlandii, 
rosyjskie parafie w Sofii, Bukareszcie, Tbilisi, Belgradzie 5). W 1978 roku 
otwarto nowe parafie w obwodzie Tomskim, Kazachstanie, Uzbekistanie 
i Kraju Ałtajskim, wzdłuż granicy z Chinami. Administracją parafialną 
zajmują się rady świeckich, tzw. dwudziestki. W ten sposób kapłan 
ma w gestii wyłącznie kult i podlega władzy prezesa rady. W Kościele 
rosyjskim obowiązuje kalendarz juliański. Najsłynniejszy z monasterów 
prawosławnych w ZSRR to Trojce-Siergiejewskaja Ławra w Zagorsku 
(80 km od Moskwy). Z pozostałych monasterów należy wymienić Pocza- 
jewską Ławrę na Wołyniu, ponadto męskie monastery w Pskowie, Żyro- 
wicach, Dermaniu, w Wilnie, w Odessie oraz żeńskie w Kijowie, Muka- 
czewie i Rydze.

*) L ipkow cy — niezależny K ościół praw osław ny na U krainie pow sta ły  w  1919 r. 
pod przew odnictw em  protoprezbitera B azylego L ipkow skiego w yśw ięconego na m e
tropolitę K ijow a przez prezb iterów  (sam osw iaty).

2) K ościoły orientalne (w  odróżnieniu od w schodnich), zw ane także przedchelce- 
dońskim i, w edług daw nej nom enklatury m onofizyck im i (K ościoły syryjskie, koptyj- 
skie w  Egipcie i Etiopii oraz orm iański).

8) E lekt na biskupa otrzym uje przed sakrą godność archim andryty.
4) Egzarchat czyli nam iestnictw o, (aut.)
5) K ościoły  praw osław ne Estonii i Ł otw y były  do 1943 r. autonom iczne w  ju

rysdykcji patriarchatu ekum enicznego, (aut.)
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GRUZIŃSKI PRAWOSŁAWNY APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ 
(Kartuli Martlmadidebuli Apostoluri Eklesia)

O ficjalny tytu ł zw ierzchnika: „Świątobliwy Eliasz II (Sziolaszwili) arcybiskup 
Mchety i metropolita Tbilisi, patriarcha—katolikos całej Gruzji” (od 1977), 
ur. 1933; adres centrali: 4 Sioni Street T bilisi 380005 Gruzja. Stan posiadania: d ie
cezji —  15, b iskupów  —  13, parafii —  200, księży —  180, m onastery —  4. Język  
liturgii; gruziński. Periodyki: „Djvari V azisa” (kalendarz w  jęz. gruz.). P rzynależ
ność organizacyjna: Św iatow a Rada K ościołów  (1962), C hrześcijańska K onferencja  
Pokojow a, K onferencja K ościołów  Europejskich.

Starożytny Kościół Iberii (Gruzji) już w IV wieku był niezależny. Na 
jego czele stał katolikos 1). Do wieku VII posługiwał się własną liturgią. 
Kościół Gruzji należał do grupy Kościołów orientalnych, a dopiero przez 
akceptację uchwał Soboru Chalcedońskiego zbliżył się do Konstantyno
pola — przejmując pbrządek .bizantyjski w języku gruzińskim. Kiedy 
Gruzja została włączona do Rosji w 1801 r., katolikos Antoni II został 
zmuszony w 1811 r. do abdykacji i poddania swego Kościoła Synodowi 
w Petersburgu. W 1817 r. utworzony został egzarchat Gruzji. Ponowną 
autokefalię Kościół Gruzji ogłosił w 1918 r., lecz Patriarchat Moskiewski 
uznał ją dopiero w 1943 r. (Eparchia Abchazji posiada prawa autonomii 
i używa w liturgii języka abchazkiego).

KOŚCIÓŁ CYPRU 
(Ekklesias tes Kyprion)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Chryzostomos, arcybiskup Justyniany
i całego Cypru” (od 1977), ur. 1927 r.: adres centrali: H oly A rchbishopric, N icosia. 
Stan  posiadania: d iecezji —  4, b iskupów  —  7, parafii —  650, księży —  1 200, w ie r 
nych —  442 tys., m onasterów  — 11 (89 m nichów , 75 m niszek), język liturgii: grecki. 
Periodyki: „A postolos B arnabas” (m ies. gr.). Przynależność organizacyjna: Ś w iatow a  
Rada K ościołów  (1948), K onferencja K ościołów  Europejskich, Rada K ościołów  B lis 
k iego W schodu.

Na sobór w Nicei w 325 r. przybyło z Cypru 14 biskupów, a jako Koś
ciół założony przez Apostoła Pawła miał niezaprzeczalne prawo do auto- 
kefal/ii. Pomimo tego Kościół Cypru musiał bronić swej niezależności 
wobec patriarchatu antiocheńskiego. W średniowieczu opanowali wyspę 
krzyżowcy, potem Genueńczycy i Wenecjanie. Przez trzy stulecia (od 
1571 r.) panowali nad wyspą Turcy. Jedynie monastery pozostały centra
mi helleńskiej kultury. Od 1878 r. rozpoczyna się panowanie Anglików. 
Episkopat prawosławny dążył do wyzwolenia Cypru i połączenia go z 
Grecją (enosis). W 1931 r. wybuchło powstanie przeciwko Anglikom a

*) K atolikos — ty tu ł patriarchy na terenach poza cesarstw em  bizantyjskim , (aut.)
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kilku biskupów musiało udać się na emigrację. Republikę Cypryjską pro
klamowano w 1960 roku. Pierwszym prezydentem niepodległego państwa 
został arcybiskup Makarios.

W Kościele cypryjskim najwyższą władzę sprawuje Synod (4 metro
politów). Arcybiskupa wybiera Sobór Elekcyjny (51 delegatów świeckich 
praż 15 przedstawicieli duchowieństwa, metropolici, archimandryci, za
konnicy ze stopniem naukowym), podobnie przez aklamację wybierani są 
metropolici. Zarząd diecezji znajduje się w gestii metropolity, mającego 
do pomocy radę złożoną z 4 duchownych i 4 świeckich. Hierarchia Koś
cioła składa się z arcybiskupa oraz z trzech metropolitów z diecezji Pa
phos, Kition, Larnaka.

r u m u ń s k i  k o ś c ió ł  p r a w o s ł a w n y
(Biserica Ortodoxa Romini)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Justyn (Moisescu), arcybiskup Bu
karesztu, metropolita węgiersko-wołoski, patriarcha całej Rumunii” (od 1977), 
ur. 1910; adres centrali: P alatu l Patrachhie A lea M area A dunare N ationala no 1 
B ucuresti I. Stan posiadania: m etropolii —  5, archidiecezji —  4, diecezji — 6, deka
natów  —  111, parafii — 8 161, b iskupów  —  24, księży  —  8 479, w iernych  —  17 m in, 
m onasterów  m ęskich  —  30, żeńskich  —  27, m nichów  — 575, m niszek —  1493. 
U czeln ie  teologiczne: Instytuty  T eologiczne w  B ukareszcie i Sibiu, język liturg ii —  
rum uński. Periodyki: „Romanian O rthodox Church N ew s” (kw. ang. franc.), „Biserica  
O rtodoxa R om ana” (kw.), „O rtodoxia” (kw.), „Studie T eologice”, „Glasul B iseric i”, 
„T elegraful R om anul” (tyg). Przynależność organizacyjna: Ś w iatow a Rada K ościołów  
(1961), C hrześcijańska K onferencja Pokojow a, K onferencja K ościołów  Europejskich.

Patriarchat Rumunii jest drugim co do wielkości Kościołem prawo
sławnym w świecie; stanowi pomost pomiędzy Grekami i Słowianami, 
mówi się o nim jako o „prawosławiu łacińskim”. W Dacji od IV wieku 
istniał dobrze zorganizowany Kościół, gdyż była to prowincja, gdzie 
zsyłano prześladowanych chrześcijan z całego imperium.

Od 1859 r. metropolita Bukaresztu nosi tytuł prymasa. W 1865 r. synod 
proklamował autonomię Kościoła rumuńskiego, a Konstantynopol zgodził 
się na autokefalię w 1885 r. W 1925 r. synod ogłosił utworzenie patriar
chatu. Poza krajem istnieje Misyjna Rumuńska Prawosławna Archidie
cezja Ameryki (z siedzibą biskupa w Detroit) oraz archidiecezja Euro
py Zachodniej i misja w Jerozolimie.

Cały episkopat tworzy Synod Kościoła Rumuńskiego, któremu prze
wodniczy patriarcha. Stały synod jest złożony z metropolitów. W spra
wach ekonomicznych decyduje Narodowy Sobór Kościelny i jego organ 
wykonawczy Narodowa Rada Kościelna, w skład której wchodzi 3 du
chownych i 6 laików.

Teologia rumuńska zdobywa coraz większe znaczenie, chociaż pozostaje 
problem jej recepcji przez Greków i Słowian. Do znanych przedstawicieli 
myśli rumuńskiej należą D. Staniloae, J. Coman, S. Braniste, C. Branęo- 
wenu. Klasztory podległe są władzy biskupów. Przełożony nosi tytuł
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starca. Wiele z monasterów, zwłaszcza w Mołdawii, to zabytki wysokiej 
klasy. Znaczna jest w Kościele rumuńskim liczba zakonnic. Rumuńskie 
prawosławie cechuje otwartość ekumeniczna. Pozytywny wkład wniosła 
rumuńska delegacja w dialog prawosławno-anglikański. Dialog z Kościo
łem rzymskokatolickim rozpoczął się w 1972 r., kiedy papież Paweł VI 
przyjął przybyłą do Rzymu oficjalną delegację patriarchatu, na czele 
z biskupem Ploesti Antimem. Rumuńskie prawosławie leżące na styku 
świata zachodniego oraz orientalnego wydaje się być predysponowane do 
odegrania ważnej roli w ruchu ekumenicznym.

SERBSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 
(Srbska Pravosławna Crkwa)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Świątobliwy German (Djorić), arcybiskup Peczu, 
metropolita Belgradzko-Karlowicki, patriarcha Serbski” (od 1958), ur. 1899 r; adres 
centrali: św. Synod Fah 182 B elgrad. Stan posiadania: diecezji —  27, b iskupów  —  21, 
parafii —  2 974, księży  — 1850, w iern ych  —  8 m in, m onasterów : m ęskich  —  74, 
żeńskich  — 76, m nichów  — 294, m niszek — 565, uczeln ie teologiczne: A kadem ia  
T eologiczna w  B elgradzie, język liturgii: staro-cerk iew no-słow iańsk i. Periodyki: 
„G lasnik”, „Praw oslavna M isao”, „M isionar”, „B ogoslavije”, „P raw öslavje”, „Teoloski 
P ogled i”, „W esnik”, „Svetosavsko Z vonce”. Przynależność organizacyjna: Św iatow a  
Rada K ościołów  (1965), E kum eniczna Rada K ościołów  Jugosław ii, C hrześcijańska  
K onferencja Pokojow a.

Serbów usiłowali nawrócić misjonarze z Rzymu i z Bizancjum. Sukces 
odnieśli dopiero uczniowie Cyryla i Metodego, celebrujący liturgię w ję
zyku słowiańskim. Organizatorem Kościoła był Sawa, brat króla Stefa
na II (1159—1195). Ten mnich z Athosu powrócił do kraju, aby jako 
arcybiskup zorganizować Kościół. Do dzisiaj pozostał głównym świętym 
patronem i bohaterem narodowym Serbii. W 1346 r. sobór w Skopie 
ogłosił Joanicjusza patriarchą Peczu. Monarchia serbska, wzorująca się 
na Bizancjum miała ambicję posiadania patriarchatu. Klęska na Koso- 
wym Polu w 1389 r. oznaczała koniec królestwa Serbów i finał niezależ
nego Kościoła. Turcy zasiedlili Serbię muzułmanami, starali się islamizo- 
wać ludność. Jednocześnie Fanar dążył do hellenizacji Kościoła.

Naród serbski odzyskał niezależność w 1815 r. Dopiero jednak w 1831 r. 
Konstantynopol zdecydował się, pod presją Serbów, na udzielenie Kościo
łowi w tym kraju praw autonomii. W 1929 r. w Jugosławii, na mocy 
dekretu królewskiego, proklamowano autokefalię bez zgody Fanaru oraz 
przywrócono patriarchat (1930).

Kościołem serbskim zarządza Sobór Biskupów oraz Synod złożony z 4 
członków. Nowego patriarchę wybiera Sobór Elekcyjny z listy 3 kandy
datów przedstawionych przez biskupów. Dla serbskiej diaspory zorganizo
wano 6 diecezji zagranicznych (3 w USA i Kanadzie, po 1 na Węgrzech, 
w Rumunii i w Australii). Serbowie znacznie skrócili czas trwania nabo
żeństw, podjęli także próby wprowadzenia do liturgii języka serbskiego.
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BUŁGARSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 
(Bołgarskata Prawosławnata Cerkwa)

O ficjalny ^tytuł zw ierzchnika: „Świątobliwy Maksym (Minkow), patriarcha Sofii 
i całej Bułgarii” (od 1971 r.), ur. 1914: adres centrali: 4 O boriszte P.O. B ox 376 Sofia. 
Stan posiadania: diecezji —  13, b iskupów  —  22, parafii —  3 700, księży —  2 000, 
m onasterów  — 120, m nichów  — 228, m niszek —  275, w iernych  —  około 8 m in. 
U czeln ie  teologiczne: A kadem ia D uchow na św . K lem ensa w  Sofii, język liturgii: 
staro-cerk iew no-słow iańsk i, bułgarski. Periodyki: „Cerkowen W estnik” (mieś.), „Du- 
chow naja K ultura” (tyg.), „G odisznik na D uchow nata A kadem ia sw iatyj K lim ent 
O chrideski”. Przynależność organizacyjna: Św iatow a Rada K ościo łów  (1961 r.), 
C hrześcijańska K onferencja Pokojow a, K onferencja K ościołów  Europejskich.

Bułgarię nawrócili uczniowie Cyryla i Metodego (885—886). Misje ła
cińskie stanowiły z początku konkurencję dla greckich, a spór o jurys
dykcję nad Bułgarią rodził konflikt między Rzymem a Konstantyno
polem. W 917 r. Sobór w Presławiu proklamował patriarchat Bułgarii. 
Był to akt skierowany przeciw Bizancjum. Pierwszy patriarchat został 
zlikwidowany w 1019 r., kiedy Bizancjum podbiło Bułgarię, degradując 
patriarchę do rangi arcybiskupa. W odnowionym drugim cesarstwie buł
garskim sobór w Lampsakie w 1186 r. zatwierdził patriarszą godność 
arcybiskupa Bułgarów, rezydującego w Tymowie.

W 1393 r. Bułgaria została pokonana przez Turków i na 5Ö0 lat włą
czona do Imperium Otomańskiego. Jednocześnie Konstantynopol helleni- 
zując życie kościelne fatalnie zapisał się w historii bułgarskiego pra
wosławia. Kościół uchronił ludność bułgarską przed turkizacją.

W 1820 r. mieszkańcy Wratcy usunęli z katedry biskupa Greka, obsa
dzając ją Bułgarem Gabrielem Bistniczaninem. Dało to początek walce 
o niezależność Kościoła. W 1848 r., pod naciskiem Turków, Konstantyno
pol wyraził zgodę na udzielenie sakry biskupiej dla czterech kandydatów 
bułgarskich.

W tym samym czasie część działaczy kościelnych nawiązała rozmowy 
w sprawie unii z Rzymem. W 1860 r. delegaci Kościoła podpisali w Stam
bule akt zjednoczenia z Kościołem katolickim. Realna była wizja przejścia 
na unię całego narodu bułgarskiego, co zaniepokoiło patriarchat ekume
niczny. W 1870 r. Wysoka Porta wydała firman sankcjonujący istnienie 
niezależnego egzarchatu bułgarskiego. Rokowania z patriarchą zakończyły 
się lokalną schizmą Fanaru z . Kościołem bułgarskim. Patriarchat potępił 
Bułgarów za filetyzm (kościelny nacjonalizm). Poparcia nowemu egzar- 
chatowi udzielił Kościół rosyjski. Schizma trwała do 1945 r., kiedy Kon
stantynopol uznał autokefalię.

Największym wydarzeniem w najnowszej historii Kościoła było re
aktywowanie patriarchatu w 1953 r. Pierwszym patriarchą Bułgarii został 
Cyryl (zm. 1971). W skład Synodu wchodzą biskupi ordynariusze (metro
polici). Wybór nowego patriarchy leży w gestii Narodowego Soboru Koś
cielnego złożonego z episkopatu, delegacji kleru i laikatu. Bułgarzy w li
turgii sprawowanej w katedrach, stosują się do metodyki i zwyczajów 
rosyjskiego prawosławia, w parafiach zachowano grecki styl nabożeństw 
oraz orientalną tonikę. Lekcja i Ewangelia są śpiewane w języku buł
garskim. Synod planuje wprowadzenie bułgarskiego do całości nabożeństw.
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KOŚCIÓŁ GRECJI 
(Ekklesia tes Ellados)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Serafimos (Tikas) arcybiskup Aten 
i prymas całej Grecji” (od 1974), ur. 1913; adres centrali: 1 G ennadion 14, A thens 140. 
Stan posiadania: d iecezji —  77, b iskupów  — 85, parafii —  7 477 ,'k sięży  —  8 335, 
w iernych  —  9 025 000, m onasterów  —  286, m nichów  i m niszek —  2 749. U czeln ie  
teologiczne: w yd zia ły  teologiczne un iw ersytetów  w  A tenach, Salonikach, Janinie. 
Język liturgii: grecki. Periodyki: „T heologia”, „E kklesia”, „O ’E phem erios”, „Phone 
K yriou”, „D elfion P lerophorion tes E kklesias tes E llados”, „Im ierologion tes Ek- 
klesias tes E llados” (rocznik statystyczny Kościoła). Przynależność organizacyjna: 
Św iatow a Rada K ościo łów  (1948), K onferencja K ościołów  Europejskich.

Prawosławie jest w Grecji wyznaniem narodowym. W okresie nie
woli tureckiej Kościół był dla Greków oparciem i symbolem duchowej 
niezawisłości. Niezależność od Patriarchatu ekumenicznego ogłosił Sy
nod greckich biskupów w Atenach w 1833 r. Patriarchat ekumeniczny 
dopiero w 1850 r. uznał autokefalię Kościoła Grecji. Wyboru nowego 
arcybiskupa dokonuje Synod. Statut Kościoła z 1969 r. wprowadził 
instytucję opartą o ustrój wczesnochrześcijański, mianowicie Powszech
ne Zgromadzenie Kościelne. Elektami na biskupów są wyłącznie mnisi. 
Konstytucja Kościoła Grecji z 1977 r. wprowadza taką zmianę, że metro
polici są wybierani przez Sobór Biskupów (Konferencję Episkopatu), a 
nie jak dotychczas przez Synod. Nazwiska kandydatów publikowane są 
w prasie, aby wierni mogli zgłaszać ewentualne obiekcje. Biskupa nie 
można przenosić na inną diecezję. W Atenach na uniwersytecie istnieje 
oddzielny falkultet bizantyjskiej muzyki sakralnej. Kościół Grecji posia
da znaczną liczbę teologów świeckich z wysokim cenzusem naukowym. 
Kler otrzymuje pensje z funduszu kościelnego w wysokości zależnej od 
wykształcenia. W ostatnich dziesięcioleciach rozwija się intensywnie grec
ka myśl teologiczna. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego (nowego 
stylu) spotkało się z oporem części wiernych. Podczas celebracji św. 
liturgii Grecy dokonują znacznych skrótów.

POLSKI AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Bazyli (Doroszkiewicz) metro
polita warszawski i całej Polski” (od 1970), ur. 1914; adres centrali: W arszaw a  
ul. Św ierczew sk iego  52. Stan posiadania: diecezji — 5, b iskupów  5, parafii —  233, 
księży  —  430, w iernych  — 500 tys., m onasterów  — 2, m nichów  —  8, m niszek —  10. 
U czeln ie  teologiczne: P raw osław ne Sem inarium  D uchow ne i Sekcja P raw osław na  
C hrześcijańskiej A kadem ii T eologicznej w  W arszaw ie. Język liturgii: staro -cerk iew -  
no-słow iań sk i, polski (1 parafia, W rocław). Periodyki: „W iadom ości Polsk iego A u to
kefalicznego K ościoła P raw osław nego” (kw., od 1970). „Cerkownyj W iestn ik” (ros. 
ukr., m ieś., od 1954). Przynależność organizacyjna: Św iatow a Rada K ościołów  (1961), 
Polska Rada E kum eniczna, K onferencja K ościołów  Europejskich, C hrześcijańska  
K onferencja Pokojow a.
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Pierwsza znaczna grupa wyznawców prawosławia znalazła się w Polsce 
z chwilą zaanektowania przez Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej 
(1340). Nową epokę w historii wschodniego chrześcijaństwa rozpoczyna 
panowanie Jagiełły. Litwa była pogańska tylko częściowo, religią domi
nującą w tym olbrzymim państwie było prawosławie. Kościół wschodni 
miał tu od dawna ugruntowaną pozycję. Protektorem prawosławia był 
W. książę Witold (+1430), który organizował lokalne sobory.

Wyrazem jedności katolickiej Korony z prawosławną Litwą miała się 
stać w sferze kościelnej unia, zawarta w Brześciu w 1596 r. Z chwilą pod
pisania unii, prawosławni znaleźli się poza nawiasem społeczeństwa. 
Przeciw unii opowiedzieli się członkowie prawosławnych bractw oraz 
Kozacy. W roku 1620 patriarcha jerozolimski Teofanes dokonał wskrze
szenia prawosławnej hierarchii. Stronę prawną istnienia diecezji prawo
sławnych uporządkował dopiero Sejm Wielki. Po upadku Państwa Pol
skiego włączono je do Kościoła rosyjskiego. W Warszawie została założona 
prawosławna diecezja (1840), a unitów w zaborze rosyjskim poddano 
prześladowaniu. Jako ostatnia została zlikwidowana unicka diecezja 
chełmska (1875).

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Kościół prawosławny zna
lazł się w nowej sytuacji. Dnia 30 stycznia 1922 r. zostały ogłoszone 
„Tymczasowe przepisy o stosunku Rządu do Kościoła prawosławnego w 
Polsce”, które stały się na długie latas jedyną normą prawną w stosun
kach państwa z prawosławiem. W tym samym roku Sobór Biskupów 
uchwalił autokefalię. Patriarcha ekumeniczny Grzegorz VII, 13 listopada 
1924 roku wystosował tomos, udzielający prawa autokefalii Kościołowi 
prawosławnemu w Polsce.

W latach 1923—1939 Kościół prawosławny składał się z pięciu diecezji: 
warszawsko-chełmskiej, wołyńskiej, poleskiej, wileńskiej i grodzieńskiej. 
Episkopat liczył 12 osób. Prawosławnych monasterów było 19. Oficjalna 
statystyka na rok 1939 podawała liczbę prawosławnych 4 220 tys. Koś
ciół posiadał 2500 cerkwi, obsługiwanych duszpastersko przez 3000 du
chownych. W latach 1925—39 przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego działało Studium Teologii Prawosławnej.

Podczas okupacji niemieckiej został usunięty metropolita Dionizy, a na 
jego miejsce przybył z Berlina abp Serafin Lothe. Kościół prawosławny 
w Generalnej Guberni składał się z diecezji warszawskiej, chełmsko- 
-podlaskiej oraz krakowsko-łemkowskiej. W roku 1948 Kościół rosyjski 
udzielił Kościołowi prawosławnemu w Polsce ponownej autokefalii. 
Pierwszym metropolitą warszawskim został metropolita lwowski Makary 
(Oksjuk 1951—1959). Kościół został zorganizowany w czterech diecezjach: 
warszawsko-bielskiej, białostocko-gdańskiej, wrocławsko-szczecińskiej i 
łódzko-poznańskiej. W 1983 r. utworzono nową diecezję przemysko- 
-nowosądecką.

PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ CZECHOSŁOWACJI 
(Prawoslavna Cirkev v CSSR)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Doroteusz (Filip), metropolita Pragi 
i całej Czechosłowacji”; (ur. 1913); adres centrali: V Jam ę 6, Praga 1. Stan posia
dania: diecezji —  4, biskupów  — 3, parafii —  150, księży — 126, w iernych — 150 tys. 
U czeln ie teologiczne: Instytut T eologiczny w  Preszow ie. Język liturgii: staro-cer-
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kiew n o-słow iań sk i, słow ack i, ukraiński, czeski. Periodyki: „Hias P raw oslav i” (czes
ki), „Zapow id św. K iryłła  i M etodija” (słów. ukr.). Przynależność organizacyjna: 
Św iatow a Rada K ościo łów  (1966), Rada Ekum eniczna K ościołów  w  CSR, C hrześci
jańska K onferencja Pokojow a, K onferencja K ościołów  Europejskich.

W 1863 r. założono prawosławną parafię w Pradze, podległą od 1883 r. 
metropolii w Czerniowcach (patriarchat serbski). Po I wojnie przybyła 
prawosławna emigracja rosyjska. Istniały dwie jurysdykcje; zależna od 
Belgradu (biskup Gorazd) i od Konstantynopola (biskup Sawwatij). 
Władze pozbawiły w 1925 r. biskupa Sawwatija godności, a jurysdykcja 
serbska ogłosiła autokefalię. Wierni w Słowacji należeli do diecezji w 
Mukaczewie, podległej Belgradowi, II wojna zniszczyła Kościół, biskup 
Gorazd zginął w Dachau. •

Kościół czechosłowacki w 1945 r. przeszedł w jurysdykcję patriarchatu 
moskiewskiego. W Pradze rezydował egzarcha Eleuteriusz (Woroncew). 
Część wiernych zdelegalizowanego Kościoła greko-katolickiego w Sło
wacji przeszła na, prawosławie. W 1950 r. Synod zorganizował cztery die
cezje w: Pradze, Preszowie, Ołomuńcu, Michałowicach. Kościół nie po
siada monasterów i mnichów, (jako jedyny w świecie prawosławnym).

W 1951 r. patriarcha Aleksy nadał Kościołowi autokefalię (nie uzna
waną przez Konstantynopol). Większość parafii znajduje się w Słowacji. 
Legalizacja greko-katolików stała się przyczyną licznych rekonwersji 
od prawosławia.

PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ ALBANII

Od VII wieku prawosławni Albańczycy podlegali arcybiskupom Och- 
rydy. Znaczna część narodu uległa islamizacji. Autokefalię uchwalił par
lament w 1922 r. (uznana została przez Fanar w 1937 r.). W 1930 r. 
wprowadzono w liturgii zamiast greki język albański. W 1967 r. Albania 
ogłosiła się pierwszym w świecie państwem ateistycznym, związki wy
znaniowe uległy likwidacji.

PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ W AMERYCE 
(Orthodox Church in America)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Błogosławiony Teodozy (Lazar) arcybiskup Nowego 
Jorku, metropolita całej Ameryki i Kanady” (od 1977), ur. 1933 r.; adres centrali: 
R te 25 A  B ox 675, Syosset, N  Y 11791, USA . Stan posiadania: d iecezji —  9, b is 
kupów  —  13, parafii —  440, księży  —  457, w iernych  —  około m iliona, m onasterów  
— 4. U czeln ie  teologiczne: A kadem ia Teologiczna św. W łodzim ierza (w  C restw ood  
stan N ow y Jork). Język  liturgii: angielsk i. Periodyki: „St. V ladim irs T heological 
Q uarterly (kw.), The O rthodox C hurch” (mies.), „The O rthodox H erald”, „Russian  
O rthodox Journal” (mieś.). Przynależność organizacyjna: Św iatow a Rada K ościołów , 
N arodow a Rada K ościo łów  C hrześcijańskich w  USA.

Historia Kościoła prawosławnego w Nowym Świecie rozpoczyna się 
z chwilą przybycia misji rosyjskich na Alaskę (1784). Misjonarze docie
rali aż do Kalifornii. W 1840 r. został konsekrowany biskup Innocenty
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z tytułem biskupa Kamczatki, Aleut i Kuryli, z katedrą w Sitka na Alasce. 
Prawosławni Grecy, Serbowie, Bułgarzy i Arabowie, przybywający do 
Stanów Zjednoczonych jako emigranci, włączyli się do Kościoła rosyj
skiego.

W 1872 r. przeniesiono siedzibę biskupa z Alaski do San Francisco 
w Kalifornii. W początkach obecnego stulecia zaznaczył się napływ by
łych greko-katolików do Kościoła prawosławnego, którym odmawiano 
prawa do posiadania własnego biskupa w Ameryce. Wielonarodowy skład 
Kościoła stanowił powód utworzenia w diecezji misji albańskiej, greckiej 
i serbskiej z rodzimym klerem.

Arcybiskupem w Amerycg był późniejszy patriarcha moskiewski Ti- 
chon (Bieławin, 1898—1917). Założył on tam pierwsze seminarium pra
wosławne. Sprzyjał wprowadzaniu języka angielskiego do nabożeństw. 
Przeniósł siedzibę arcybiskupstwa z Kalifornii do Nowego Jorku. Na
stępca Tichona, metropolita Platon, ogłosił w 1924 r. faktyczną niezal
eżność swego Kośpioła. Jednocześnie zaczęły powstawać prawosławne 
jurysdykcje narodowe: grecka, serbska, bułgarska.

Emigranci rosyjscy po rewolucji 1917 r., wprawdzie zasilili liczbowo 
Kościół amerykański, lecz część parafii przeszła do Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego Zagranicą. Jednocześnie zaostrzył się konflikt z patriar
chatem moskiewskim. Prowadzone w pierwszych latach po II wojnie 
światowej negocjacje nie przyniosły konkretnych rezultatów. Zerwane 
stosunki podjęto ponownie w 1969 r. z inicjatywy metropolity leningradz- 
kiego Nikodema. W wyniku ich patriarchat moskiewski udzielił w 1970 r. 
metropolii amerykańskiej autokefalię. (Nie uznał jej patriarchat ekume
niczny). Kościół posiada znaczną liczbę konwertytów. W Meksyku istnieje 
egzarchat prawosławny obrządku łacińskiego.

Poza Prawosławnym Kościołem w Ameryce istnieją w USA 22 naro
dowe jurysdykcje prawosławne. Niektóre podlegają Konstantynopolowi 
(archidiecezja grecka: parafii — 424, wiernych — 1,5 min, biskupów
— 13; diecezja albańska; estońska; karpacko-ruska: parafii — 64, wier
nych — 100 tys.); Ukraiński Kościół w Ameryce — 40 tys. wiernych. 
Pozostałe utrzymują kontakty z Kościołami macierzystymi: diecezja buł
garska, antiocheńska, rumuńska, patriarsze parafie Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego (parafii — 40, wiernych — 50 tys.), Kościół serbski 
(diecezje — 3, wiernych — 50 tys.) lub stanowią organizmy niezależne; 
Kościół Rosyjski Poza Rosją (biskupów — 13, diecezji — 5, wiernych
— 50 tys.), jurysdykcje: bułgarska, białoruska (wiernych — 30 tys.), 
serbska niezależna diecezja (wiernych — 30 tys.), 3 jurysdykcje ukraiń
skie (biskupów — 5, parafii — 95, wiernych — 100 tys.), 3 jurysdykcje 
powstałe na bazie amerykanizacji, w tym jedna obrządku zachodniego.

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY MACEDONII 
(Makedońskata Prawoslawnata Crkwa)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika: „Jego Eminencja Angelarij arcybiskup Ochrydy 
i Skopie, metropolita całej Macedonii”. Stan posiadania: diecezji —  8, biskupów  
— 6, parafii —  335, księży  —  400, m nichów  i m niszek —  40, w iernych  —  2 min. 
D ziałalność K ościoła obejm uje obszar Z w iązkow ej R epubliki M acedonii, w chodzą



PRAW OSŁAW IE W SWIECIE 41

cy w  skład Jugosław ii. Język  liturgii —  m acedoński. Periodyki: „V esnik”, „Służben  
L ist na M akedońskata pravoslavna C rkva”.

Kościół Prawosławny Macedonii był pierwotnie częścią składową Serb
skiego Kościoła Prawosławnego. Sobór Biskupów macedońskich prokla
mował 17 lipca 1967 r. autokefalię, powołując się na historyczną rolę 
arcybiskupstwa w Ochrydzie. Nie uznał jej ani Kościół macierzysty, ani 
żaden inny autokefaliczny Kościół prawosławny.

KOŚCIOŁY AUTONOMICZNE

Oprócz prawosławnych Kościołów autokefalicznych istnieją ponadto 
lokalne Kościoły autonomiczne (o ograniczonej niezależności). Kościół 
macierzysty wyznacza metropolitą oraz jest przedstawicielem na zew
nątrz. Praktycznie Kościół taki może szerzej udzielać się na forum inter- 
konfesyjnym .

PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ KRETY

D iecezji — 8, w iernych  — 450 tys., parafii — 706, księży  — 400, m onasterów  —  30. 
W jurysdykcji K onstantynopola.

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY SYNAJU

Monaster św. Katarzyny na Górze Synaj stanowi autonomiczny Koś
ciół lokalny. Igumien klasztoru zwykle jest arcybiskupem, ti sakrę przyj
muje od patriarchy w Jerozolimie.

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY FINLANDII

" O ficjalny tytu ł zw ierzchnika: „Jego Ekscelencja Paweł (Olmari), arcybiskup Ka
relii i całej Finlandii”; adres centrali: K arjalankatu 1, Kuopio 30, F inland. Stan  
posiadania: d iecezji — 2, biskupów  — 2, parafii —  25, księży —  60, w iernych  
—  60 tys., m onasterów  —  2, m nichów  —  10, m niszek — 16. Język liturgii: fińsk i. 
Periodyki: „O rthodoxia” (rocznik), „Aamun K oito”. Przynależność organizacyjna: 
Św iatow a Rada K ościołów  (1982).

Praw autonomii udzielił Kościołowi w Finlandii patriarcha Tichon 
w 1921 r. Większość wiernych poddała się jednak jurysdykcji Konstanty
nopola. Rozłam z Kościołem rosyjskim, który trwał od 1923 do 1957 r., 
zażegnał dopiero patriarcha Aleksy. Obowiązuje kalendarz gregoriański 
(od 1924 r.), Wielkanoc jest obchodzona razem z luteranami.
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JAPOŃSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 
(Nippon Haristisu Seikyoukai)

O ficjalny ty tu ł zw ierzchnika „Jego Ekscelencja Teodozy (Nagashima), arcybis
kup Tokio i całej Japonii” (od 1972 r.); adres centrali: 4 Chom ę Surugadai Kanda, 
Tokio. Stan posiadania: diecezji — 3, b iskupów  —  2, parafii —  40, księży —  67, 
w iernych  — 25 tys., język liturgii: japoński. Periodyki: „Seikoyo— jiho” (mieś.) 
Przynależność organizacyjna: Ś w iatow a Rada K ościołów  (1973).

Prawosławnym misjonarzem w Japonii był Mikołaj Kasatkin (1836— 
1912). W 1891 r. został konsekrowany na pierwszego prawosławnego bi
skupa w tym kraju. Po 1945 r. część parafii podlegała metropolicie w 
USA, część zachowała więź z patriarchatem moskiewskim. Prawa auto
nomii nadał Kościołowi patriarcha Aleksy w 1970 r.

PRAWOSŁAWNY KOŚCIÓŁ W CHINACH

Pierwsza misja prawosławia rosyjskiego w roku 1715. Ożywienie dzia
łalności misyjnej na przełomie XIX—XX stulecia. Wskutek przybycia 
emigrantów rosyjskich wzrosła liczba wyznawców prawosławia (metro
polia Harbin w Mandżurii: biskupów — 5, księży — 100, parafii — 150). 
W 1945 r. został wyświęcony pierwszy prawosławny biskup Chińczyk — 
Symeon Du z Szanghaju. W tymże roku erygowano metropolię w Peki
nie^ W 1957 r. Kościół stał się autonomicznym i autochtonicznym luźno 
związanym z patriarchatem moskiewskim (liczył 20 tys. wiernych).

DIASPORA W EUROPIE ZACHODNIEJ

Prawosławni w Europie Zachodniej należą do kilku jurysdykcji. Próby 
unifikacji nie dały rezultatu. Niezależne życie eklezjalne rozwijają pra
wosławni Grecy, Rumuni, Arabowie, Ukraińcy, Białorusini. Najstarszą 
organizacją kościelną jest założony w 1920 r. egzarchat grecki. Parafie 
rosyjskie podlegają Konstantynopolowi, patriarchatowi moskiewskiemu 
lub Rosyjskiemu Kościołowi Zagranicą. Na uwagę zasługuje Ortodoksyj
ny Katolicki Kościół Francuski posługujący się obrządkiem galijskim, 
podlega patriarsze Bukaresztu. Jest to próba nowej formy prawosławnej 
obecności w świecie zachodnim.
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ORTHODOX CHURCHES IN THE WORLD 
(summary)

The article „O rthodox Churches in  the W orld” is an attem pt at synthetica lly  
presenting  15 autocephalous O rthodox Churches, nam ely: E cum enical Patriarchate  
of C onstantinople, Patriarchate of A lexandria , Patriarchate of A ntioch, Patriarchate  
of Jerusalem , R ussian O rthodox Church, G eorgian O rthodox Church, Church of 
Cyprus, R um anian O rthodox Church, Serbian O rthodox Church, Bulgarian Orthodox 
Church, Church of Greece, Polish  A utocephalous O rthodox Church, O rthodox Church 
of C zechoslovakia, O rthodox Church of A lbania, O rthodox Church in  A m erica.

The description of each of the above m entioned Churches is based on a uniform  
outline m ade up of the fo llow in g  elem ents: o ffic ia l nam e of the Church, o fficia l 
title  of the head of the Church, state of possession  (num ber of diocese, parishes 
bishops, priests, m onks und nuns, fa ith fu l, theological sem inaries and periodicals), 
language of liturgy, organizational a ffilia tion  (e.g. W orld C ouncil of Churches, 
C onference of European Churches, C ouncil of M iddle East Churches, national ecu 
m enical councils). M ajor dates from  the h istory and m ost characteristic features  
distinguish ing one autocephalous Church from  another close each ind iv idual pre
sentation .

A part from  autocephalous C hurches, the author briefly  discusses the Orthodox  
Church of M acedonia w hich, fo llow ing  its separation from  the Serbian Patriarchate  
(1967), has been in effective ly  w aiting  for the recognition  of its autocephalia, as w ell 
as autonom ous Churches — O rthodox Church of F inland, Japanese O rthodox Chu
rch, O rthodox Church in  China and the diaspora in W estern Europe.

Transl. Elżbieta Przyszychowska

ORTHODOXE KIRCHEN IN DER WELT 
(Zusammenfassung)

Der' A rtikel „O rthodoxie in der W elt” b ildet eine Probe kurzer, synthetischer  
D arstelung von  15 autokephalen  orthodoxen K irchen. Es sind: ök u m en isch es P at
riarchat von  K onstantinopel, Patriarchat von  A lexandrien , Patriarchat von  A n
tiochien , Patriarchat von  Jerusalem , R ussische O rthodoxe K irche, G eorgische Or
thodoxe K irche, K irche von  Zypern, R um änische O rthodoxe K irche, Serbische' 
O rthodoxe K irche, B ulgarische O rthodoxe K irche, K irche von  G riechenland, P ol
nische A utokephale O rthodoxe K irche, O rthodoxe K irche der T schechoslow akei, 
O rthodoxe K irche von  A lbanien , O rthodoxe K irche in  A m erika.

D ie B eschreibung jeder von  den oben erw ähnten  K irchen stütz sich  auf das 
e in h eitlich e  Schem a, das fo lgende E lem ente um fasst: der o ffiz ie lle  N am e der Kirche, 
der o ffiz ie lle  T ite l des Oberhauptes, der B esitzstand (die Zahl der D iözesen, der 
Pfarreien , der B ischöfen, der G eitstlichen , der M önche und N onnen, der Gläubigen, 
der theologischen  H ochschulen und der Z eitschriften), die Sprache der Liturgie, 
O rganisationszugehörigkeit (z.B. ök u m en isch er  Rat der K irchen, K onferenz Euro
päischer K irchen, K irchenrat des N ahen Ostens, ökum enische Landesräte). Jede 
einzelne D arstellung sch iessen  w ich tigste  D aten aus der G eschichte und kurze 
B eschreibung der am  m eisten  charakteristischen  M arkm ale, die eine autokephale  
K irche von den anderen unterscheiden.

N eben den autokephalen K irchen bespricht der V erfasser kurz die Orthodoxe  
K irche von M akedonien, die nach A btrennung im  Jahre' 1967 vom  Serbischen Pat
riarchat w artet vergebens auf die A nerkennnung ihrer A utokephalie, sow ie die 
autonom en Kirchen: O rthodoxe K irche von  Finnland, Japanische O rthodoxe Kirche, 
O rthodoxe K irche in China und die D iaspora in W esteuropa.

Ubers. Leonarda Sikora
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PIĄTY RAPORT W SPÓLNEJ G RUPY ROBOCZEJ KOŚCIOŁA  
RZYMSKOKATOLICKIEGO I ŚWIATOW EJ RADY

KOŚCIOŁÓW

Wstęp

Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Ra
dy Kościołów (WGR) została utworzona w 1965 r. Do chwili obecnej opra
cowała ona cztery oficjalne raporty — w roku 1966, 1967, 1971 i 1975. 
Niniejszy raport, odnoszący się do działalności w latach 1975—1983, zo
stał przyjęty na spotkaniu Wspólnej Grupy Roboczej w marcu 1982 r., 
a następnie przekazany władzom Kościoła rzymskokatolickiego i Świato
wej Rady Kościołów. Obecnie jest publikowany w związku z przygoto
waniami do Szóstego Zgromadzenia SRK w Vancouver w Kanadzie, które 
odbyło się na przełomie lipca i sierpnia 1983 r. Zgromadzenie SRK zaj
mie stanowisko wobec tego raportu; w tym samym czasie zostanie opubli
kowana oficjalna reakcja Kościoła rzymskokatolickiego.

Wprowadzenie

W chwili, gdy zbierze się Szóste Zgromadzenie SRK, minie już prze
szło dwadzieścia lat oficjalnych kontaktów między Światową Radą Koś
ciołów a Kościołem rzymskokatolickim. Wspólna Grupa Robocza, utwo
rzona w 1965 r. w celu podtrzymywania tych stosunków, złożyła już 
swoim władzom cztery oficjalne sprawozdania. W pierwszych trzech 
zrelacjonowano po prostu to, co zostało zrobione w dziedzinie studiów 
i współpracy. Raport Czwarty, przedstawiony Piątemu Zgromadzeniu 
SRK w  1975 r., mówił również o tym, co powinno i co może być zrobione. 
Obecny Raport Piąty jest utrzymany w tym samym duchu.

Ponadto, ostatnie siedem lat przepełnione było wydarzeniami kościel
nymi i ogólnoświatowymi, które wywarły głęboki wpływ na ruch eku
meniczny i które sprawiły, że potrzebne jest szersze i silniejsze zaangażo
wanie w realizację jego celów i zadań. Zaczynamy od przypomnienia
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tych wydarzeń po to, aby ocena współpracy między Kościołem rzymsko
katolickim a Światową Radą Kościołów w przeszłości oraz projekty ich 
współpracy w następnej dekadzie nacechowane były realizmem.

I. SYTUACJA EKUMENICZNA

1. Zmiany we wspólnocie światowej

Nasze rozważania musimy rozpocząć od jasnego uświadomienia sobie 
tych zmian we wspólnocie światowej, które przekształcają stosunki kul
turalne, gospodarcze, społeczne i polityczne między narodami.

Nieuniknionej współzależności między wszystkimi zamieszkanymi ob
szarami ziemi i narodami na nich żyjącymi towarzyszy wzrastająca świa
domość tego faktu. Rodzina ludzka coraz lepiej zdaje sobie sprawę z tego, 
że czeka ją wspólna przyszłość lub wspólna zagłada. Zagrożenie pokoju 
wzrosło w tak krytyczny sposób, że stawką stało się samo życie. Ucisk 
i przemoc niszczą kruchą tkankę wspólnot ludzkich. Przerażające bogac
two i niszczenie zasobów ziemi zaostrzają rosnącą niecierpliwość ubogich 
i rosnące uczucie zawodu tych, którzy wprawdzie nie są w tym stopniu 
wszystkiego pozbawieni, ale nie czują się w stanie usunąć dzielącej ich 
różnicy. Pojawiają się wciąż nowe powody do niezgody .między narodami. 
Wiele krajów jest rozdzieranych gorzkimi podziałami politycznymi i spo
łecznymi,, pro wadzącymi do konfrontacji i przemocy. Niepewność sytuacji 
gospodarczej, załamywanie się instytucji i służb (społecznych), bezrobo
cie, powolne postępy w dążeniu do nowego światowego ładu gospodar
czego zwiększają rozczarowanie, obawy i cynizm. Religia i jej rola jako 
źródła nadziei poddawane są w wątpliwość; religia jest określana jako spo
sób łatwej ucieczki od kłopotów tego świata.

A jednak, dzień za dniem w życiu tak wielu ludzi istnieje miłość sil
niejsza niż te wydarzenia i nastroje, ciągle dochodzą do głosu dobroć i al
truizm, oczy młodych i starszych błyszczą nadzieją, głodne serca dzielą 
się- Ewangelią, ręce składają się do ufnej modlitwy. Wszędzie ludzie za
czynają uświadamiać sobie swoją solidarność i stoją ramię w ramię w 
obronie sprawiedliwości i godności ludzkiej, swojej własnej i innych.

2. Misja Kościoła

Taki jest kontekst misji Kościoła w ostatnim dwudziestoleciu dwu
dziestego wieku. Podziały wśród chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem wydają się skandalem. Brak pełnej, widomej jedności chrześ
cijan osłabia misję Kościoła, misję jednania istot ludzkich z Bogiem 
i z samymi sobą (patrz 2 Kor 5, 18—19), zaciemnia wizję Chrystusa, 
życie świata i tłumi głos nadziei.
; Kościoły coraz częściej odpowiadają na to zdecydowanym angażowa

niem się na rzecz realizacji widzialnej jedności — w jednej wierze i w 
jednej wspólnocie eucharystycznej — przejawiającej się w kulcie i wspól
nym życiu w Chrystusie, i dążeniem do tej jedności tak, aby świat uwie
rzył (Statut SRK, art. III). Zbliżają się one ku sobie jako rzecznicy pojed
nania. W wielu wypadkach przemawiają i działają wspólnie jako obroń
cy ludzkiej godności oraz praw narodów i jednostek, po to, by dawać na
dzieję i wskazywać cel przez ukazywanie Baranka Bożego, który gładzi 
grzechy świata (J 1,29), łącznie z tym grzechem, który powoduje i utrwa
la podziały wśród chrześcijan.
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3. Wspólna podstawa i wspólny cel

Od czasu, kiedy blisko 20 lat temu utworzono Wspólną Grupę Roboczą, 
w stosunkach między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami prawo
sławnymi, anglikańskimi i protestanckimi, członkami Światowej Rady 
Kościołów, zaszły daleko idące zmiany. Jeśli spojrzeć wstecz, widać coraz 
większą świadomość zasadniczej jedności ludu Bożego na każdym rąiejscu 
i we wszystkich miejscach, jedności, opartej na rzeczywistej, choć niedo
skonałej wspólnocie istniejącej między wszystkimi, którzy wierzą w Chry
stusa i zostali ochrzczeni w Imię Jego. Świadomość tej wspólnej podsta
wy powoduje, że Kościoły zaczynają inaczej rozumieć same siebie. Ich 
członkowie stopniowo wytwarzają sobie nowy wizerunek — samych sie
bie oraz swoich sióstr i braci żyjących w innej tradycji, sposobu w jaki 
są ze sobą złączeni, wspólnej odpowiedzialności i obowiązku zdania ra
chunku przed światem oraz potrzeby przezwyciężenia przeszkód stoją
cych na drodze do doskonałej wspólnoty kościelnej (Czwarty Raport, la).

Tę wspólną podstawę pełniej opisuje Czwarty Raport Wspólnej Grupy 
Roboczej. Stwierdzenie, że ona istnieje umacnia przekonanie, że Kościół 
rzymskokatolicki i Kościoły będące członkami Światowej Rady Kościołów 
w swych stosunkach dwustronnych i wielostronnych uczestniczą w jed
nym i tym samym ruchu ekumenicznym. Coraz bardziej zbliżają się do 
wspólnego pojmowania celu, którym jest jedność. Obejmuje on jedność 
w wierze i w jednym, widzialnym kościelnym braterstwie eucharystycz
nym, zbudowanym jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłań
stwo dla składania duchowych ojiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa 
Chrystusa (1 P 2,5). Coraz bardziej też wzrasta zrozumienie, że ta wizja 
jednego Kościoła może się wyrażać w soborowym braterstwie lokalnych 
Kościołów, prawdziwie ze sobą zjednoczonych.

4. Czynniki wewnętrzne wpływające na stosunki ekumeniczne

Stałe stosunki między Kościołem rzymskokatolickim a Światową Radą 
Kościołów i jej Kościołami członkowskimi podtrzymywane są przez uzna
nie istniejącej wspólnej podstawy i ukazują wspólny cel. Jednak w cią
gu ostatnich 20 lat w obu instytucjach dokonały się głębokie przemiany 
wewnętrzne, które zarówno ułatwiają, jak i utrudniają współpracę w wie
lu dziedzinach.

Począwszy od integracji Międzynarodowej Rady Misyjnej i przystą
pienia wschodnioeuropejskich Kościołów prawosławnych do Światowej 
Rady Kościołów na zgromadzeniu w New Delhi (1961 r.), w Radzie za
szły istotne zmiany, wyrażające się wzrostem liczby Kościołów członkow
skich do przeszło 300. Rada coraz bardziej staje się prawdziwie światowym 
związkiem braterskim. W tym samym czasie, opierając śię na wielokrot
nej wcześniejszej afirmacji obowiązków duszpasterskich ludzi świeckich, 
Rada za pomocą wielu programów, zaczęła przekształcać ruch ekumenicz
ny w rzeczywistość wśród całego ludu Bożego na całej zamieszkanej ziemi.

Ten proces wzrostu i «przemiany postawił Światową Radę Kościołów 
przed dwojakim zadaniem. Po pierwsze, stając się prawdziwie światowym 
związkiem braterskim, musiała się uporać z trudnością stałego prowadze
nia autentycznego dialogu nie tylko tradycji (kościelnych), lecz i kultur, 
przy powszechnym uczestnictwie wszystkich członków w życiu innych, 
dzieleniu ciężarów i bogactw, radości i smutków. Po drugie, odnosząc się
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do życia swoich Kościołów członkowskich jako całkowitych wspólnot, Ra
da musi zaspokoić oczekiwania zarówno kobiet, jak i mężczyzn, świeckich 
i duchownych, młodych i starych w ich wzajemnych stosunkach w ruchu 
ekumenicznym.

W Kościele rzymskokatolickim wezwanie Soboru Watykańskiego II 
(1962—1965) do odnowy we wszystkich dziedzinach życia osobistego 
i wspólnotowego wyzwoliło nową energię, której potencjał wciąż jeszcze 
jest w toku realizacji. Na przykład uświadomienie sobie na nowo wza
jemnej zależności we, wspólnocie Kościoła lokalnego z innymi Kościołami 
lokalnymi oraz ze Stolicą rzymską otwarło obiecujące możliwości zrozu
mienia miejsca jedności i różnorodności w łonie Kościoła oraz natury 
wspólnoty kościelnej. Jednakże trwa jeszcze praca nad ustaleniem prak
tycznych implikacji rzeczy powyższych (tj. jedności i różnorodności — 
tłum.) oraz kolegialności w formie nowych inicjatyw i nowych instytucji 
duszpasterskich, takich, jak konferencje episkopatu oraz inne gremia re
gionalne i lokalne; to przecież na nich właśnie spoczywa główna odpowie
dzialność za nadzór nad działalnością ekumeniczną.

Po cierpliwej, nie zbaczającej z drogi pracy nad wcielaniem w życie 
stanowiska Soboru Watykańskiego II za papieża Pawła VI nastąpiło dy
namiczne przewodnictwo duszpasterskie papieża Jana Pawła II; obaj ci 
papieże stwierdzili, że ich zaangażowanie ekumeniczne jest wyraźne 
i silne.

Po spektakularnych, często pełnych entuzjazmu pierwszych krokach 
Kościoła rzymskokatolickiego na drodze zaangażowania w ruchu eku
menicznym pojawiły się trudności, niektóre spodziewane, niektóre nie
przewidziane. Realistycznie przyjmuje się fakt zakresu i złożoności zadań, 
rzetelniej bierze się pod uwagę różnice w strukturze, historii i posta
wie — przede wszystkim w stosunkach ze Światową Radą Kościołów i jej 
Kościołami członkowskimi.

5. Nowa „tradycja” wspólnego świadectwa ekumenicznego

Cieszy fakt, że pojawia się znaczna zgodność poglądów w teologicznym 
rozumieniu tych właśnie problemów, które były przyczyną podziału: np. 
natury misji Chrystusa, Kościoła i jego jedności, chrztu, Eucharystii 
i urzędu duchownego. W szczególności uderzająca zbieżność stanowisk 
występuje w kwestii uznania centralnego miejsca Słowa Bożego oraz 
Eucharystii w liturgii, która wyraża się w podobieństwie form stosowa
nych w nabożeństwie eucharystycznym. Zbieżność form działalności spo
łecznej i wspólnego dawania świadectwa widoczna była na szczeblu regio
nalnym i lokalnym, gdy Kościoły coraz bardziej serio zaczęły podejmo
wać próby czynienia wspólnie wszystkiego, z wyjątkiem tego, czego za
kazują przekonania religijne. Obecnie np. istnieje wielka zbieżność troski 
jeśli chodzi o modlitwę i życie duchowe. Podkreśla to duża liczba nowych 
ruchów wśród ludzi świeckich i duchowieństwa, szerzących się wszerz, 
poprzez wszelkie tradycje.

Można wręcz mówić o nowej tradycji porozumienia ekumenicznego, 
o dzieleniu trosk i o wspólnym dawaniu świadectwa. Jednocześnie to no
we dziedzictwo staje wobec nowego wyznania, ponieważ dają się słyszeć 
nowe głosy, które pragną być włączone do całości. Obok tego, co jest 
ważne dla Europy i Ameryki Północnej, pojawiają się nowe, doniosłe 
akcenty, wynikające z doświadczeń chrześcijańskiego życia i świadectwa
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w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i Oceanii. Różne programy ekume
niczne, opracowywane przez przedstawicieli tych różnych tradycji chrześ
cijańskim w poszukiwaniu autentycznego wyznawania Chrystusa w każ
dym miejscu i w każdej sytuacji, nie zawsze są w pełni zgodne ze sobą 
i mogą wywoływać napięcia przy wspólnym odkrywaniu dla naszych cza
sów niezgłębionych bogactw Słowa Bożego. W obliczu chrześcijańskiej 
odnowy pojawiają się odmienne oceny Owych zwyczajów i praktyk, do 
których wierni są tak przywiązani i które są tak wplecione w życie Koś
cioła, iż nieraz zachodzi ryzyko identyfikowania ich z samą treścią wia
ry. Nawet rzeczywiste zbieżności w teologicznym rozumieniu wiary 
i ustroju kościelnego przysparzają Kościołom wielkich trudności przy 
poszukiwaniu takich dróg ich przekazywnia, by dotarły do wszystkich 
wiernych. Faktem jest, że pozostałe jeszcze przyczyny podziału, teologicz
ne liib inne, nabierają ostrzejszych konturów na skutek istnienia tych 
właśnie zbieżności.

Tak więc te zbieżności, przez jednych witane radośnie jako znak cier
pliwego działania Ducha Sw., inni kwestionują jako wrogie temu, co 
uważają za swoją tożsamość chrześcijańską. Dialog wewnątrz każdego 
Kościoła na temat dialogu między Kościołami jest stałą koniecznością 
duszpasterską.

Głębokie zaniepokojenie budzi fakt, że w aparacie macierzystych insty
tucji Wspólnej Grupy Roboczej, a także poza nim, istnieją grupy i całe 
wspólnoty separujące się od szczerego dialogu i jednoczącej współpracy. 
Wiele z nich zachowuje dystans zarówno wobec procesu refleksji ekume
nicznej, jak i wypływających z niej konkluzji, które przy takiej oziębłej 
postawie trudno im przekazać.

Wiele Kościołów, organizacji i wspólnot nauczyło się uważać troskę: 
o głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa bez niedomówień, o angażowanie 
się na rzecz sprawiedliwości społecznej i o odnowę duchową, za nieroz- 
dzielne, wzajemnie się umacniające, problemy swego pełnego życia, za 
element wierności swemu powołaniu. Inni jednak chcą wydzielać jeden 
aspekt kosztem drugiego — a wydzielanie to następuje w poprzek trady
cyjnych linii wyznaniowych i rodzi nowe podziały.

Tak więc zarówno Kościół rzymskokatolicki jak i Kościoły należące do 
Światowej Rady Kościołów natrafiają w swoim braterstwie ekumenicznym 
na nowe rodzaje potencjalnych podziałów, wykraczających nawet poza 
konfrontacje i polaryzacje, które charakteryzują wiele społeczeństw na ca
łym świecie. Przed obu partnerami stoi zadanie łączenia różnych elemen
tów świadectwa chrześcijańskiego i zapewniania ich żywej obecności w 
jednym ruchu ekumenicznym. Wspólne problemy, jakie przed nimi stoją, 
stwarzają swoistą więź między Kościołami — członkami Rady a Kościo
łem rzymskokatolickim w toku tworzenia wspólnoty między swymi człon
kami i przezwyciężania nowych rodzajów napięć i podziałów. Łączy się 
z tym potrzeba stałych wysiłków: na rzecz tworzenia świadomości eku
menicznej i formowania nowego pokolenia młodych członków Kościoła 
mniej świadomych zgorszenia, którym są istniejące jeszcze podziały, na 
rzecz celu, jakim jest jedność i na rzecz pilności tego zadania.

6. Wspólne troski i wspólny odzew

Tak więc w ostatnim dziesięcioleciu Światowa Rada i należące do niej 
Kościoły oraz Kościół rzymskokatolicki przeżywały podobne doświadczę-



50 SPRAW O ZDANIA I DOKUM ENTY

nia. Pod wpływem wstrząsu, wywołanego przez niektóre z tych doświad
czeń, zwracały się one niekiedy do wewnątrz, koncentrując się na włas
nych problemach. Jednakże w wielu wypadkach ich reakcje na wyzwanie, 
przed jakim stawały, były zbliżone, prawie identyczne.

Raporty z konferencji w Bangkoku w 1973 r. i w Melbourne w 1980 r., 
wraz z raportem Sekcji I z Nairobi na temat wyznawania Chrystusa dziś 
oraz egzortą apostolską papieża Pawła VI „Evangelii Nuntiandi” (Ewan
gelizacja Współczesnego Świata) potwierdzają nierozerwalny związek ist
niejący w każdym świadectwie chrześcijańskim między głoszeniem Ewan
gelii a działaniem na rzecz sprawiedliwości. Liczne oświadczenia papies
kie i niektóre programy SRK, takie jak „Wiara, nauka i technika” i „Do
bra Nowina dla ubogich” wykazują zbieżność w pojmowaniu świadectwa 
Kościołów i priorytetów działalności misyjnej.

To nowe spojrzenie na współczesne sposoby wyznawania Chrystusa 
słowem i życiem zostało umocnione przez studia Komisji SRK ds. „Wiary 
i Ustroju” na temat okazywania nadziei, która jest w nas oraz studium 
Wspólnej Grupy Roboczej pt. „Wspólne Świadectwo”, które łączy poszu
kiwanie wspólnego wyrazu wiary apostolskiej z praktyką wspólnego ży
cia i wspólnego dawania świadectwa przez Kościoły.

Podobieństwa występują także w zainteresowaniu rolą laikatu oraz 
znaczeniem i kierunkiem formowania ludzi świeckich w kategoriach od
powiedzialności całego ludu Bożego za uczestnictwo w misji Chrystusowej 
w świecie i wobec świata.

Nowe poglądy na kobiety, głoszone przez kobiety, i ich rozbudzone na
dzieje na pełne uczestnictwo w życiu Kościoła i społeczeństwa stwarzają 
problemy teologiczne i duszpasterskie oraz otwierają nowe możliwości. 
Trzeba je podejmować razem, w ramach autentycznej wspólnoty męż
czyzn i kobiet w Kościele i społeczeństwie.

Wyzwaniem dla Kościołów jest zarówno znaczny postęp w wielostron
nych studiach Komisji SRK ds. „Wiary i Ustroju”, jak i rozszerzanie się 
i intensyfikacja dwustronnych dialogów teologicznych. W niektórych wy
padkach — kiedy jest w nich zaangażowany Kościół rzymskokatolicki — 
dialogi te osiągnęły etap mający istotne znaczenie dla partnerów i dla ru
chu ekumenicznego jako całości. Sposób, w jaki będą podejmowane dalsze 
kroki, będzie z konieczności sprawą dotyczącą wszystkich Kościołów i bę
dzie miał duże znaczenie dla prac Komisji „Wiara i Ustrój” tam, gdzie 
jest w nie czynnie zaangażowany Kościół rzymskokatolicki.

7. Uznanie dalszego istnienia różnic

Ten krótki przegląd stosunków w okresie od powstania Wspólnej Gru
py Roboczej pokazuje zarówno postępujący rozwój i coraz większą zbież
ność, jak i pojawianie się nowych problemów.

Wraz z przechodzeniem WGR do nowej fazy działalności, pojawia się 
bardziej realistyczna ocena rozbieżności między jej oboma ciałami macie
rzystymi, zwłaszcza na szczeblu międzynarodowym. Rozbieżności te na
dal usprawiedliwiają odpowiedź na zadane na początku lat siedemdzie
siątych pytanie o możliwość przystąpienia Kościoła rzymskokatolickiego 
do Rady — nie w najbliższej przyszłości. Kwestia ta nie dojrzała do po
nownego podjęcia.

Wśród powodów tego stanu rzeczy wymienia się sposób podejścia do 
autorytetu w Kościele rzymskokatolickim. Kościół ten uważa, że został
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utworzony jako uniwersalny związek z uniwersalną misją i organizacją, 
które są istotnymi elementami jego tożsamości (Raport Czwarty, II). W 
ten sposób nadaje on znaczenie różnicom między swoją organizacją a or
ganizacją Kościołów zrzeszonych w SRK oraz różnicom w sposobie dzia
łania na szczeblu światowym* Uznanie tej sytuacji wytworzyło w stosun
kach między Kościołem rzymskokatolickim a SRK poczucie realizmu, łą
czące wzajemne poszanowanie i praktyczne podejście zarówno do różnic, 
jak i do zbieżności osiągniętych w ciągu dwudziestu lat doświadczeń.

Mimo że Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem ŚRK, potwierdza 
on swoją odpowiedzialność w łonie ruchu ekumenicznego i przyjmuje 
wyzwanie podjęcia wzmożonej współpracy z SRK i zrzeszonymi w niej 
Kościołami.

Nadal otwarte jest pytanie, postawione w Czwartym Raporcie: W jaki 
sposób Kościół rzymskokatolicki i Światowa Rada Kościołów, nie tworząc 
związku instytucjonalnego, mogą zintensyfikować wspólne działania 
i umocnić w ten sposób jedność, wspólne dawanie świadectwa i odnową 
Kościołów? Okazało się, że wytyczne dla WGR, sformułowane w Czwar
tym Raporcie, dają jasną orientację i stanowią wyraźne ramy; niniejszy 
raport na nowo je potwierdza. Jeśli zostaną, w pełni zrealizowane, WGR 
może stać się bardziej widomym znakiem i wyrazem stosunków między 
nboma partnerami, pełniąc rolę sługi dwóch panów.

II. FUNKCJE I DZIAŁALNOŚĆ WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ

Opis funkcji WGR, zawarty w Czwartym Raporcie, stanowi nadal właś
ciwą informację o samej Grupie i metodach jej działania. Ma ona umożli
wić Kościołowi rzymskokatolickiemu i Światowej Radzie Kościołów 
wspólną ocenę rozwoju ruchu ekumenicznego. Nadal będzie ona grupą 
wspólną, z ciągłością członkostwa i z dostatecznie szeroką reprezenta
cją obu stron. Jako instrument instytucji macierzystych pozostaje ona w 
ścisłym kontakcie z nimi i odpowiada przed nimi.

1. Funkcje

Pierwszoplanowym celem WGR jest odkrywanie i ocenianie nowych, 
obiecujących możliwości rozwoju ekumenizmu. Spoczywa na niej zadanie 
pobudzenia dyskusji o ruchu ekumenicznym i skłanianie macierzystych 
instytucji do aktywności przez proponowanie im nowych kroków i pro
gramów.

WGR stara się interpretować główne nurty 'myśli i działalności ekume
nicznej w Kościele rzymskokatolickim i w Kościołach należących do 
Światowej Rady Kościołów. Ułatwia wymianę informacji o postępach 
ruchu ekumenicznego, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

WGR stara się doprowadzić do współdziałania między różnymi orga
nami i programami Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Koś
ciołów. W zgodności z zasadami i procedurą swych instytucji macierzys
tych, popiera autentyczny rozwój stosunków ułatwiających taką współ
pracę. W tym celu opracowuje informacje zebrane na podstawie lokalnych 
doświadczeń. Jest nadal, tak jak w przeszłości, gremium konsultacyjnym, 
a nie organem operacyjnym. Jej instytucje macierzyste mogą ją upoważ
nić do opracowania i realizacji programów, które sama zaproponowała, 
jeśli jest to potrzebne.
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WGR dąż^ zarówno do inicjowania i podtrzymywania dyskusji o impli
kacjach ruchu ekumenicznego w Kościele rzymskokatolickim i w Kościo
łach należących do SRK, jak i poszukuje najlepszych metod przekazywa
nia swoich spostrzeżeń i zaleceń.

Podstawowym aspektem jej zadań jest dzielenie się swoimi spostrze
żeniami z ciałami macierzystymi.

2. Współpracownicy

WGR stara się utrzymywać kontakty z dużą liczbą różnorodnych or
ganizacji ekumenicznych i zapoznawać się z programami ekumenicznymi, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Może zwracać się o pomoc do różnych 
urzędów i do wykonawców programów instytucji macierzystych, kiedy 
w toku współpracy w pewnych dziedzinach jest potrzebna szczególna po
moc. Zasięga także informacji i rady od pojedynczych osób i organizacji, 
mających szczególne doświadczenia i znajomość rzeczy w dziedzinie eku- 
menii. *

3. Styl działania

Ponieważ WGR stara się wyjść naprzeciw potrzebom Kościołów, styl 
współpracy musi być elastyczny. Musi dać się dostosowywać do różnych 
i zmieniających się potrzeb. Z tego powodu WGR stara się ograniczać no
we formy organizacyjne do minimum, koncentrując się na inicjatywach 
ad hoc, wynikających z bieżących potrzeb rozwoju w łonie ruchu eku
menicznego. Oczywiście poszczególne projekty mogą wymagać niekiedy 
pewnych form organizacyjnych, które tworzone są po uzyskaniu odpo
wiedniego upoważnienia. Elastyczność stylu nie oznacza działalności bez- 
planowej lub braku odpowiedzialności. Oznacza raczej zwracanie więk
szej uwagi na to, czemu przyznaje się pierwszeństwo, i na wykorzysty
wanie wszystkich możliwości.

III. -DZIAŁALNOŚĆ WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ W LATACH 1975—1983

W swoim Czwartym Raporcie Wspólna Grupa Robocza nakreśliła per
spektywiczny szkic priorytetów w dziedzinie współpracy i wspólnych 
działań w okresie po 1975 r. Trzy z nich spowodowały poważne zaanga
żowanie WGR i zasługują na opisanie w tym rozdziale.

A. Priorytety we współpracy

1. Jedność Kościoła — cel i droga

Problem ten zajmował wiele miejsca w początkowych rozważaniach 
WGR, w okresie, kiedy była w stadium tworzenia. Podniesiono go pono
wnie po to, by spojrzeć na nowe, wspólne, perspektywy wyłaniające się 
z dyskusji teologicznych, które toczyły się w poprzednim dziesięcioleciu 
z udziałem Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów-członków SRK. Od 
czasu powstania WGR wyjaśniono niektóre dawne problemy dotyczące 
jedności. Studia o tak poważnych konsekwencjach muszą ciągnąć się przez 
wiele lat; podzielono je na trzy części:
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— rozpoznanie zbieżności, które zaczęły się pojawiać między Kościo
łem rzymskokatolickim a Kościołami-członkami SRK;

— studia i konsultacje na temat celu jedności, z uwzględnieniem 
(a) elementów jedności i (b) Kościoła jako znaku i narzędzia;

— rozważania nad drogą do jedności, tzn. dostrzegalnymi krokami 
przejściowymi, prowadzącymi do tego celu.

WGR sama zajęła się pierwszą częścią tych studiów na swoim spot
kaniu w 1977 r., oceniając dokonaną już pracę, a zwłaszcza patrząc na 
zbieżności w podstawowych dziedzinach wiary i ustroju kościelnego. 
Przedtem dysponowała następującymi materiałami:

— szkicowymi opracowaniami na temat zbieżności poglądów między 
Kościołem rzymskokatolickim a SRK;

— reakcjami na sprawozdanie Komisji ds. „Wiary i Ustroju”, zatytu
łowane: „Jeden chrzest, jedna Eucharystia i wzajemnie uznawany urząd 
duchowy”;

— reakcjami na analizę zakresu, w jakim Kościoły uzgodniły wzajem
ne uznanie chrztu udzielanego przez inny Kościół (analiza ta została 
opublikowana w „Dokumencie Komisji ds. «Wiary i Ustroju»” nr 90).

WGR uważa, że jej prace nad tą pierwszą częścią tematu były tylko 
wstępnymi krokami, wymagającymi kontynuowania w przyszłości; zada
nie to jest więc nadal otwarte.

Ponieważ WGR sama nie prowadzi studiów, zwróciła się do Komisji ds. 
„Wiary i Ustroju” o pomoc w zrealizowaniu drugiej części programu stu
diów. Posługując się planami opracowanymi przez WGR, Komisja zorga
nizowaniu w 1978 r. w Wenecji konsultacje na temat jedności w wierze. 
Wynikiem tych konsultacji był raport, który, po wniesieniu uwag przez 
WGR i teologów, reprezentujących różne tradycje, został opublikowany 
jako „Dokument Komisji ds. «Wiary i Ustroju» nr, 100, pt. «Ku wyzna
niu wspólnej wiary»”. Stwierdza się w nim, że:

— rozwój ekumenizmu będzie wymagać zgody w kwestii wspólnego 
wyznania wiary;

—-zasadnicze elementy takiego wyznania są znane dzięki świadectwu 
wspólnoty apostolskiej, przekazanej w Piśmie;

— dawne wyznania wiary powstały jako reakcja na poszczególne kon
flikty i napięcia;

— potrzeby współczesnego świata mogą spowodować, że Kościoły bę
dą w nowy sposób uwypuklały poszczególne aspekty tekstów apostol
skich;

— rozmaitość sposobów wyrażania doktryny w podzielonych Kościo
łach nie zawsze oznacza istnienie podziałów w kwestiach wiary.

Znaczenie tego etapu studiów polega na tym, że podjęto pierwszy krok 
ku temu, by wspólnie mówić o jednej apostolskiej wierze i o zbieżnoś
ciach w rozumieniu problemów teologicznych, co może dopomóc chrześ
cijanom w dążeniu do wspólnego wyznawania wiary. Studia zostały za
tem zapoczątkowane w zasadniczym punkcie, od którego można teraz 
przejść do problemów pierwotnie podniesionych przez WGR.

Trzeba także podkreślić znaczenie dla omawianych studiów innej pra
cy, dokonanej przez Komisję ds. „Wiary i Ustroju” (do której należy 
dwunastu teologów katolickich). Od spotkania w 1978 r. w Bangalore, 
Komisja realizuje własny długofalowy projekt studyjny: „Ku wspólne
mu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś”. Stwierdziła ona, że jest to jeden 
z wymogów jedności, łącznie z koniecznością porozumienia w kwestii 
chrztu, Eucharystii i urzędu duchownego. Studium to jest kontynuowane;
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opublikowano wstępne raporty i przekazano je Kościołom-członkom 
SRK oraz Kościołowi rzymskokatolickiemu, by mogły zająć stanowisko. 
Jest to nowy i ważny krok w kierunku wzrostu konwergencji teologicznej 
doniosły dla stosunków rzymskokatolickich ze ŚRK, ponieważ jej Kościo
ły członkowskie i Kościół rzymskokatolicki zostały zaproszone do zasta
nowienia się nad implikacjami tej pracy.

Trzecia część studiów skoncentrowała się na bieżących formach współ
pracy ekumenicznej, szczególnie na radach Kościołów, jako przykładzie 
dróg prowadzących do jedności. Na spotkaniu w 1979 r. WGR nakreśliła 
propozycję rozwinięcia tego tematu i w 1982 r. w Wenecji przeprowadzo
no wstępne konsultacje na temat roli rad Kościołów i instytucji przed- 
soborowych *) w popieraniu widzialnych kroków przejściowych w kierun
ku jedności. Uczestnicy konsultacji zastanawiali się nad rolą rad Kościo
łów jako płaszczyzn kontaktów i wzajemnego uznania, a także zrastania 
się w kierunku pełnej wspólnoty. Zajmowano się także znaczeniem, jakie 
dla spełnienia tej roli ma udział rzymskich katolików w radach.

Są jeszcze inne elementy związane z omawianymi studiami. Jeden 
z nich wymieniono w Czwartym Raporcie WGR, tam, gdzie była mowa
0 potrzebie oceny wzajemnych zależności między dwustronnymi dialoga
mi wyznaniowymi, prowadzonymi przez różne Kościoły, i między tymi 
dialogami a rozmowami wielostronnymi. Zrobiono coś w tym kierunku w 
latach 1978—1980, kiedy sekretarze Światowych Wspólnot Chrześcijań
skich* 2), Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Komisja ds. „Wiary
1 Ustroju” zorganizowały trzy sesje obrad forum na temat dialogu dwu
stronnego, które umożliwiły wymianę informacji oraz refleksję* nad ko
niecznością łączenia w ramach jednego ruchu ekumenicznego wielostron
nych i dwustronnych dążeń do jedności.

2. Wspólne świadectwo

Był to drugi zasadniczy problem, którym zajmowała się WGR w okre
sie po spotkaniu w Nairobi i główny temat dyskusji na spotkaniu Gru
py w 1977 r. W końcu lat sześćdziesiątych WGR opracowała już studium, 
opublikowane w 1970 r. pt. „Wspólne świadectwo i prozelityzm”. Od 
tamtej pory dawanie wspólnego świadectwa bardzo się upowszechniło na 
wszystkich szczeblach i przybrało wiele nowych form. Wraz z szybkimi 
zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i w stosunkach międzyludz
kich wydawało się to uzasadniać nowe spojrzenie na ten problem. Posta
nowiono wziąć za punkt wyjścia bieżące doświadczenia, a Instytut ds. 
Ekumenizmu i Misji w Lejdzie wielkodusznie umożliwił dokonanie ba
dań i analizy uzyskanych danych. Był to punkt wyjścia do dalszych 
prac, prowadzonych w małych grupach, a następnie na konsultacjach 
o szerokim zakresie w Wenecji w 1979 r. Opracowany w ich wyniku 
tekst przekazano WGR, które w 1981 r. zaaprobowała jego publikację 
łącznie z aneksem zawierającym różne przykłady wspólnego świadectwa

*) Form  organizacyjnych poprzedzających Sobór (tłum.)
2) Św iatow e zw iązki K ościołów  jednego w yznania, jak Ś w iatow a Federacja L ute- 

rańska, Ś w iatow y  A lians R eform ow any, Ś w iatow y  Z w iązek B aptystyczny, czy 
W spólnota K ościołów  A nglikańskich  („konferencja w  L am beth”) — (tłum.)



RAPO RT KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO I SRK 55

w wielu krajach. Tekst został opublikowany nie jako ostateczny doku
ment, lecz jako dokument roboczy, pobudzający do dyskusji i reakcji.

Aby ocenić rozwój, który dokumentuje to nowe studium, warto po
równać dwa opracowania firmowane przez WGR. Studium podjęte w 
1970 r. pomyślane było jako próba zajęcia się problemem prozelityzmu. 
Aczkolwiek zaciążyło trochę na nim to nakierunkowanie na jeden pro
blem, to jednak zdołało ono uczynić krok naprzód podkreślając wyraź
nie wartość wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Studium to stano
wiło nadal cenny punkt wyjścia i źródło dla dalszych prac, lecz wymaga
ło ponownego zbadania w świetle tego, co zdarzyło się od 1970 r.

Studium z 1981 roku podejmuje na nowo te części poprzedniego do
kumentu, które nie zostały dostatecznie wykorzystane, i poszerza te, 
które wymagają rozwinięcia. Główny wysiłek poświęcony jest próbie 
rozwinięcia idei wspólnego świadectwa na podstawie nowego pojmowania 
jedności i misji. Autentyczne wspólne świadectwo praktykowane w wie
lu miejscach na szczeblu lokalnym stawia problem prozelityzmu w in
nym świetle, chociaż w niektórych przypadkach nadal rodzi on trudności 
nowego rodzaju. Studium, próbując rozważyć i ocenić to nowe obfite 
dziedzictwo wspólnego świadectwa, stara się zwrócić Uwagę Kościołów 
na znaczenie takiego świadectwa dla jedności, do której się dąży, i dla 
ruchu ekumenicznego jako całości. Uwzględnia ono również czynniki, 
które od 1971 r. stymulowały wspólne dawanie świadectwa, i trudności, 
które hamowały ten proces. Tu widać znaczenie przykładów, przytoczo
nych w aneksie.

O tym, jak trafnie został wybrany termin podjęcia nowego studium 
i o potrzebie istnienia takiego wyczulającego narzędzia mogą świadczyć 
dwa niedawno doniosłe oświadczenia na temat wspólnego dawania świa
dectwa. Pierwsze pochodzi ze sprawozdania ze Światowej Konferencji Mi
syjnej w Melbourne w maju 1980 r.:

Odprawiając nabożeństwo dajemy świadectwo wyzwalającej sile 
Ewangelii. Możemy uczciwie odprawiać nabożeństwa tylko wówczas, jeśli 
Kościoły zdadzą sobie sprawę ze szkód, jakie skandal ich spokojnego ży
cia w rozdzieleniu wyrządził ich wspólnemu świadectwu. Wierzymy, iż 
jeśli pielgrzymia droga nie doprowadzi Kościołów do widomej jedności, 
w jednym Bogu, którego głosimy i którego czcimy, w jednym Chrystusie 
ukrzyżowanym za nas wszystkich, w jednym Duchu Świętym, który 
stwarza nas na nowo, i w jednym Królestwie, to misja powierzona nam 
na tym  świecie wciąż będzie słusznie kwestionowana („Your Kingdom 
Come” — „Przyjdź Królestwo Twoje”, str. 201).

Drugie oświadczenie pochodzi z przemówienia papieża Jana Pawła II:
Tak, pilnym obowiązkiem katolików jest zrozumienie, czym musi być 

to świadectwo, co ono oznacza i czego wymaga w życiu Kościoła... We 
wszystkich sytuacjach, stosownie do okoliczności, niezbędne będzie dąże
nie z wielką mądrością duszpasterską do odkrywania możliwości wspól
nego dawania świadectwa przez chrześcijan. W tym dążeniu natrafimy 
na granice, które nasza odrębność wciąż stawia temu wspólnemu świa
dectwu, i to bolesne doświadczenie pobudzi nas do wzmożenia wysiłków 
w kierunku rzeczywistego porozumienia w wierze... Konieczne jest roz
tropne i odważne posuwanie się w tym kierunku (Przemówienie na ple
num Sekretariatu1), 8 lutego 1980 r.; „Information Service” nr 43/1980/11). *)

*) ds. Jedności C hrześcijan (tłum.)
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3. Współpraca w sferze spraw społecznych

Od czasu Soboru Watykańskiego II współpraca na polu spraw społecz
nych między Kościołem rzymskokatolickim a ŚRK bardzo się rozwinęła. 
Odbywała się ona w ramach całości stosunków między tymi dwiema in
stytucjami i w ramach działalności WGR, która od początku zajmowała 
się.tą dziedziną. Istniała zatem wymiana informacji, regularne konsulta
cje oraz rozmaite kontakty i próby współpracy między poszczególnymi 
organami obu instytucji.

a) W 1968 r. podjęto wspólną próbę, tworząc SODEPAX jako wspólne 
przedsięwzięcie Papieskiej Komisji „Sprawiedliwość i Pokój” oraz ŚRK. 
Przedsięwzięcie to określono jako eksperyment ekumeniczny i wyznaczo
no trzyletni okres, w którym miało ono pobudzić Kościoły chrześcijań
skie i ich członków do zdania sobie sprawy z obowiązku popierania Spra
wiedliwości społecznej, rozwoju ludzkiego i pokoju. Wyposażony w fa
chowy personel, SODEPAX w sposób szeroki reagował na lokalne ini
cjatywy i podjął pracę w sześciu dziedzinach programowych: komuni
kacji, wychowania do rozwoju, mobilizacji na rzecz. pokoju, badań roz
wojowych, refleksji teologicznej, pracy z ludźmi wyznającymi inną 
wiarę.

Po dokładnej ponownej ocenie warunków i osiągnięć, SODEPAX ze 
znacznie zmniejszonym personelem i programem, kontynuował działal
ność przez trzy następne kadencje, aż do roku 1980. W tym okresie kon
centrował się na programie wychowania do rozwoju w sensie tworzenia 
świadomości. Służył jako łącznik między Papieską Komisją „Sprawie
dliwość i Pokój” a Zespołem Programowym „Sprawiedliwość i Służba”, 
ŚRK pobudzając je do rozszerzania i intensyfikowania istniejącej już 
współpracy. W ostatnim okresie wydawał też regularnie biuletyn pt. 
„Church Alert”. SODEPAX utrzymał swoje lokalne kontakty i działał 
nadal jako katalizator pewnych inicjatyw. Największe zasługi SODEPAX 
polegają chyba pa udostępnieniu na szczeblu lokalnym — dla wspólnych 
inicjatyw — wyników badań i źródeł informacji.

Tednakże, SODEPAX, jako przedsięwzięcie wspólne, stale natrafiał na 
problemy dotyczące zarówno jego własnej struktury i funkcji, jak i ogra
niczeń tkwiących w całości stosunków między Kościołem rzymskokato
lickim a ŚRK. A to niekiedy nadmiernie utrudniało jego działalność. 
Okazało się także, że cały obszerny zakres współpracy (Kościoła rzym
skokatolickiego i ŚRK ;— tłum.) w dziedzinie społecznej zaczyna się 
ograniczać do tego, co robi sam SODEPAX. W konsekwencji zaniedby
wano inicjatywy, które mogły być podejmowane przez rozmaite kom
petentne organy po obu stronach. W 1980 r. postanowiono zatem roz
wiązać SODEPAX.

b) W tym samym czasie, zarówno wewnątrz Kościołów, jak i w sto
sunkach między nimi, pojawiły się w nowej formie ostre różnice zdań na 
temat etyki społecznej. Odmienne założenia kościelne, różne podejście 
do roli ideologii, odmienny stosunek do metod dokonywania zmian spo
łecznych i politycznych, odmienne stanowisko w kwestiach etyki seksual
nej, różnice w pojmowaniu stosunków między Kościołem a społeczeń
stwem — oto tylko niektóre przykłady. Zatem, w 1975 r., przygotowu
jąc program na okres po konferencji Światowej Rady Kościołów w Nai
robi, WGR umieściła współpracę w dziedzinie myśli społecznej i działa
nia społecznego na jednym z pierwszych miejsc.
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Niniejszy raport zajmuje się tylko współpracą między Kościołem 
rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów na szczeblu międzyna
rodowym. Wysiłki ekumeniczne wywarły jednak wpływ na konkretne 
sytuacje i postawy i doprowadziły do współpracy na wszystkich szcze
blach. Jasne jest więc, że mimo iż się o nich nie mówi w niniejszym ra
porcie, wszelkie inicjatywy na szczeblu lokalnym, krajowym i regional
nym mają szczególne znaczenie. WGR, tak dalece, jak to leży w jej kom
petencjach, pragnie popierać ich rozwój i ich szersze upowszechnianie.

Na spotkaniu WGR w Le Louverain w 1979 r. rozpoczęła się nowa dys
kusja podczas formułowania projektu studium na temat współpracy w 
dziedzinie myśli społecznej i działania społecznego. Wymieniono następu
jące dziedziny pracy:

— charakterystyka obu partnerów w zakresie działania na polu spo
łecznym: byłab> to próba poważnego uwzględnienia różnic w ich natu
rze i wynikających z nich różnic w stylu działania;

— obszary wyraźnej zbieżności stanowisk w kwestiach etyki społecz
nej i obszary wyraźnych ich rozbieżności;

— punkty, w których jest pożądane pogłębienie i wzbogacenie wspól
nej refleksji Kościoła rzymskokatolickiego i SRK.

Opracowując ten plan w szczegółach, WGR w 1980 r. wyraziła opinię, 
że różnice w strukturze i działaniu trzeba w pełni uwzględniać, jeśli 
ma się osiągać postępy. Jednocześnie Grupa podkreśliła, iż niemal w 
żadnym wypadku różnice nie są tego rodzaju, by uniemożliwiało to 
współpracę; wymagają raczej wyczulenia i starannego planowania, by 
skoordynować wysiłki i umożliwić wzjemny udział w studiach i progra
mach lub wspólne akcje, stosownie do okoliczności. Albowiem tym, co 
ostatecznie się liczy i co sprawia, czy formy instytucjonalne i styl pra
cy odczuwane są jako pomoc czy jako przeszkoda, jest wola wspólnego, 
skutecznego działania (Protokół sesji WGR, Marsylia 1980 r.).

WGR zdawała sobie sprawę zarówno z tego, że należy poszukiwać no
wych środków wyrazu dla współpracy, jak i z tego, że trzeba będzie 
znaleźć lepsze narzędzia realizacji całości stosunków w tej sferze. Z tego 
powodu zaproponowała konsultacje, by przyjrzeć się formom instytucjo
nalnym i stylowi działania obu strpn po to, by znaleźć elastyczne, po
średniczące narzędzia umożliwiające wzmożenie współpracy i stworzenie 
nowych form jej wyrażania. Konsultacje odbyły się w marcu 1981 r., 
a opracowane na nich aide-memoire zostało przekazane odnośnym orga
nom obu stron w nadziei, że umożliwi to podjęcie dalszych wspólnych 
kroków.

c) Do tej chwili studium to było próbą odpowiedzi na faktyczną sy
tuację,, próbą znalezienia dróg dokonania postępu w rozwijaniu partner
stwa między instytucjami obu stron. Ponieważ zarówno Kościół rzym^ 
skokatolicki, jak i SRK pragnęły znaleźć konkretne, widoczne sposoby 
ożywienia dalszej współpracy, WGR zaproponowała utworzenie nowego, 
elastycznego organu, który dopomagałby planowaniu, spełniał funkcję 
łącznika i służył jako znak ekumenicznej woli współpracy. Po rozmo
wach WGR w Le Louverain i Marsylii w sprawach współpracy w sferze 
społecznej, egzekutywa WGR poparła myśl powołania wspólnej grupy 
konsultacyjnej ds. myśli społecznej i działania społecznego.

Członkami-założycielami tej wspólnej grupy konsultacyjnej są podze
społy Zespołu Programowego II, tj. Komisja Pomocy Międzykościelnej, 
Służby dla Uchodźców i Służby Świata (CICARWS), Komisja Kościołów
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ds. Międzynarodowych (CCIA), Komisja ds. Udziału Kościołów w Rozwo
ju (CCPD), Chrześcijańska Komisja Medyczna (CMC) i Program Zwal
czania Rasizmu (PCR), a także po jednym przedstawicielu zespołów pro
gramowych ds. wiary i dawania świadectwa oraz ds. kształcenia i odno
wy. Po stronie katolickiej założycielami są: Papieska Komisja ,Sprawie
dliwość i Pokój” (PCJP), Papieska Rada „Cor Unum”, Papieska Rada ds. 
Świeckich i Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan. Grupa konsultacyjna to 
struktura tymczasowa, mająca uwidocznić współpracę między obu stro
nami. Nie podejmuje decyzji, lecz pomaga w wytyczeniu kierunków 
współpracy na polu społecznym, ułatwia koordynację tej współpracy 
i tam, gdzie jest to wskazane, doradza WGR, sugerując inicjatywy za
równo WGR, jak i uczestniczącym w niej instytucjom — a także sama 
korzysta z ich sugestii. Ma odbyć trzy spotkania, po których na nowo zo
stanie rozpatrzona jej rola i ewentualność dalszego jej istnienia.

Wspólna grupa konsultacyjna (WGK) pozytywnie ocerfia swoje dotych
czasowe doświadczenia. Umożliwiła ona generalną wymianę informacji 
i zaproponowała tematy, którymi należy się zająć, a mianowicie próbę 
katechezy w dziedzinie pokoju i rozbrojenia oraz wspólną refleksję nad 
zaangażowaniem społecznym i głoszeniem Ewangelii. WGK może także 
stanowić forum, na którym można podnosić i wyjaśniać kwestie bezpo
średniej współpracy między różnymi komisjami zajmującymi się pro
blematyką sprawiedliwości i służby w SRK a odpowiednimi organami 
Kościoła rzymskokatolickiego oraz organizować współpracę w sposób bar
dziej regularny i organiczny. Wydaje się, iż można oczekiwać, że WGK 
odegra skromną, lecz użyteczną rolę w dziedzinie, gdzie jest jeszcze wie
le do zrobienia. Grupa sądzi, że w początkowym okresie przyczyni się do 
znalezienia bardziej długofalowych form współpracy 4 widzi możliwość 
kontynuowania swego działania.

d) Stosunki między poszczególnymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej 
a podzespołami Światowej Rady Kościołów były w okresie 1976—1983 
kontynuowane i intensyfikowane:

— CICARWS, CCPD i Chrześcijańska Komisja Medyczna współpraco
wały w rozmaity sposób z Papieską Komisją ,Sprawiedliwość i Pokój” 
i Papieską Radą ,,Cor Unum”. Współpraca ta polegała na wzajemnym 
uczestniczeniu w konferencjach, pracach zespołów roboczych i zespołów 
studyjnych oraz na dostarczaniu informacji i dokonywaniu ekspertyz po
trzebnych dla działalności drugiej strony. Dodatkowo pomagały wspólne 
spotkania personelu dykasterii rzymskokatolickiego i niektórych podze
społów, co sprzyjało wyjaśnianiu stanowisk i wzajemnie wzbogacało po
glądy i programy. Jednym z rezultatów tych wspólnych spotkań jest nie
dawna wspólna publikacja CCIA/PCJP pt. „Peace and Disarmament” 
(Pokój i rozbrojenie).

— Szczególne stosunki istnieją między CMC, Sekretariatem ds. Jed
ności Chrześcijan (od 1971 r.) i „Cor Unum”. Między innymi umożliwiło 
to zaangażowanie konsultanta rzymskokatolickiego do CMC, który pra
cował* do lata 1979 r. Od tej pory stanowisko to nie jest obsadzone. 
CMC zaprasza „Cor Unum” i innych uczestników rzymskokatolickich na 
wszystkie swoje spotkania. CMC uczestniczyła w organizowanych przez 
„Cor Unum” zespołach do studiów nad zdrowiem. Współpraca toczy się 
na szczeblu krajowym i lokalnym, ogniskując się zwłaszcza na podstawo
wej opiece zdrowotnej. Wyrazem tej współpracy jest przeszło dwadzieś
cia krajowych biur koordynacyjnych ds. opieki zdrowotnej oraz wspól
ne wysiłki w organizowaniu dostaw leków.
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— Komisja „Sprawiedliwość i Pokój” nawiązała stosunki z podzes
połem ds. Kościoła i Społeczeństwa, dzięki studium tego ostatniego nt. 
„Wiary, Nauki i Techniki”.

B. Współpraca bieżąca

Mandat WGR zobowiązuje ją do inicjowania i popierania współpracy 
między organami i zespołami programowymi Kościoła rzymskokatolic
kiego i Światowej Rady Kościołów. .W minionym okresie popierała ona 
wiele form współpracy, które były znamiennym wyrazem stosunków 
między jej macierzystymi instytucjami. Oprócz tego, o czym już była mo
wa w poprzednich rozdziałach, warto odnotować jeszcze rzeczy nastę
pujące:

1. Komisja ds. „Wiary i Ustroju”

Przez prawie 15 lat do członków Komisji ds. „Wiary i Ustroju” nale
żała pewna liczba teologów katolickich. Umożliwiło to Komisji coraz 
szersze wciąganie przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego do udzia
łu we wszystkich głównych programach studyjnych, zwłaszcza do prac 
nad sformułowaniem uzgodnionych oświadczeń w kwestii chrztu św., 
Eucharystii i urzędu duchownego, a także do szerzej zakrojonych prób 
badania warunków wspólnego wyznawania wiary apostolskiej dziś, które 
obejmują również wyniki prac badawczych zainicjowanych przez Wspól
ną Grupę Roboczą.

2. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Sekretariat Komisji ds. „Wiary i Ustroju” i Sekretariat ds. Jedności 
Chrześcijan kontynuowały zwoływanie międzynarodowego zespołu, któ
ry przygotowywał wspólne materiały do przeprowadzenia tego Tygodnia, 
oparte na propozycjach nadsyłanych co roku przez grupę ekumeniczną 
z określonego kraju. Tydzień Modlitw ma w dalszym ciągu wielkie zna
czenie w pobudzaniu lokalnych inicjatyw ekumenicznych. Cykl modlitw 
„Za cały Lud Boży” otwiera możliwości tworzenia nowych wzorów wza
jemnego orędownictwa.

3 Stosunki z Komisją ds. Misji i Ewangelizacji Światowej (CWME)

Przez wiele lat niektóre rzymskokatolickie zakony misyjne, współpra
cujące z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, utrzymywały stosunki 
o charakterze konsultacyjnym z Konferencją SRK ds. Misji i Ewangeli
zacji Światowej. Wysyłały także obserwatorów-konsultantów na spotka
nia Komisji ds. Misji i Ewangelizacji Światowej. Współpraca ta była 
szczególnie ważna jeśli chodzi o rzymskokatolicki udział w światowej 
konferencji misyjnej CWME w Melbourne w 1980 r. i o studium nt. 
„Wspólnego Świadectwa”, zainicjowane przez WGR.

4. Dialog z przedstawicielami religii niechrześcijańskich

Bardzo owocna współpraca — aczkolwiek nie ubrana w formę struk
turalną, porównywalną ze współdziałaniem na polu „Wiary i Ustroju”
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oraz „Misji i Ewangelizacji Światowej” — wytworzyła się między Grupą 
Roboczą ds. Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii a Watykań
skim Sekretariatem ds. Niechrześcijan. W ostatnich latach uwaga kon
centrowała się na dialogu z muzułmanami; obie strony przywiązują 
wielką wagę do kontynuowania tych stosunków.

5. Instytut Ekumeniczny w Bossey

Nowa dziedzina współpracy otwarła się w związku z programem In
stytutu Ekumenicznego, w którym* studiuje pewna liczba studentów 
rzymskokatolickich; rzymski katolik zasiada w jego zarządzie, a co roku 
na zakończenie zajęć słuchacze semestru zimowego w tzw. Graduate 
School odbywają podróż do Rzymu.

Przez pewien czas Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan starał się za
pewnić obecność rzymskich katolików wśród personelu dydaktycznego 
Instytutu Ekumenicznego, zarówno podczas trwania semestru zimowego, 
jak i na głównych kursach sponsorowanych przez Instytut.

6. Szóste Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów, Vancouver, Kanada, lipiec-
-sierpień 1983 r.

Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół rzymskokatolicki i SRK co
raz częściej miały możność wzajemnie uczestniczyć i do pewnego stopnia 
współdziałać w wielkich wydarzeniach każdej z tych instytucji. Zgro
madzenie w Vancouver także daje Kościołowi rzymskokatolickiemu oka
zję do uczczenia ruchu ekumenicznego i odnowienia swego zaangażowa
nia w ekumenizm, chociaż będzie on w mniejszym stopniu bezpośrednio 
włączony w prace Zgromadzenia jako najwyższego gremium ustawo
dawczego Światowej Rady Kościołów. Na Zgromadzenie przybędzie 20 
obserwatorów rzymsko-katolickich, a ponadto pewna liczba doradców 
i gości. Podejmuje się znaczne wysiłki, aby rzymscy katolicy otrzymali 
informacje dotyczące różnych płaszczyzn Zgromadzenia, aby obudzić ich 
żywe zainteresowanie tym gremium i aby zachęcić ich do wspierania go 
modlitwami. Rzymskokatolicki wkład w prace badawcze podczas Zgro
madzenia wyraża się też w formie sprawozdań i konsultacji studyjnych.

IV. PROPOZYCJE PRZYSZŁEJ PRACY

Wspólna Grupa Robocza, zanim przekaże propozycje co do dalszej pra
cy, pragnie zwrócić uwagę na pewien problem, jednakowo dotyczący 
wszystkich dziedzin jej działalności. W pełnomocnictwach dla WGR, po
danych w Czwartym Raporcie i potwierdzonych w niniejszym sprawo
zdaniu, wyrażono nadzieję, że WGR będzie rozwijać współpracę, opiera
jąc się na doświadczeniach zebranych na szczeblu lokalnym. Już w spra
wozdaniu tymczasowym, opublikowanym za zgodą instytucji macierzy
stych w 1980 r. (patrz ,,Deepening Communion” — „Pogłębianie Wspól
noty”, raport z bieżącej działalności, w: „Ecumenical Review” t. 32, Nr 2, 
kwiecień 1980 r., s. 179 i nn.), WGR wyraziła przekonanie, że musi stać 
się bardziej dostrzegalna, aby pobudzać współpracę na szczeblu lokalnym 
(tamże, s.* 185). Na przykład wskazano, jak można osiągnąć ten cel. Jest 
to m. in. dzielenie się wynikami swoich rozważań z instytucjami delegu
jącymi po obu stronach, nawet w okresie przejściowym, wzajemne udo
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stępnianie wyników badań, widoczne gesty naświetlające poszczególne 
aspekty współpracy, wizyty, specjalne spotkania, wykorzystywanie Ty
godnia Modlitw i propagowanie samych spokań WGR.

1. Droga prowadząca do jedności

Gdyby to wymagało przypomnienia, to doświadczenie minionego dzie
sięciolecia pokazałoby, że sam niezbędny proces wzajemnego wyjaśnia
nia, studiów i rokowań nie wystarcza, by osiągnąć jedność. jJRuch eku
meniczny jest integralną częścią całości Chrystusowego dzieła pojedna
nia, w którym najowocniej uczestniczymy starając się o świętość życia, 
będącą identyfikowaniem się z wolą Bożą. Najważniejszą sprawą jest tu 
nawrócenie się w sercu i w życiu, tak zbiorowym, jak indywidualnym. 
Trzeba wypełniać życiem odnowę obecnych instytucji, dostarczać jej mo
tywacji i dawać chrześcijanom bodziec nie tylko do jednoczenia się 
i wzajemnego akceptowania, lecz także do osiągnięcia (wspólnego wyz
nania jednej wiary i pojednania się w jednej służbie., Krótko mówiąc, 
jest to nawrócenie się do tego, czego Bóg chce dla Kościoła. Jest to nie
odzowny warunek, jeśli wysiłki mają przynieść owoce.

W ciągu ostatnich lat, dzięki dialogowi dwustronnemu i wielostronne
mu, we współdziałaniu między WGR a Komisją ds. ,,Wiary i Ustroju”, 
a także na forum rozmów dwustronnych, dokonał się znaczny postęp w 
precyzowaniu jednolitego pojmowania celu jedności, jak również w do
strzeganiu zasadniczych elementów i warunków jedności. Aczkolwiek 
sama WGR nie jest miejscem dialogu jako takiego, to jednak musi zaj
mować się całym zakresem stosunków między Kościołem rzymskokato
lickim a Kościołami należącymi do Światowej Rady Kościołów, a zatem 
musi również interesować się wynikami prowadzonych dialogów i ich 
znaczeniem dla jedności. WGR powinna być w stałym kontakcie z pra
cą Komisji ds. „Wiary i Ustroju”, zwłaszcza w dziedzinie wspólnego wy
rażania wiary apostolskiej i przy pogłębianiu jednomyślności w rozumie
niu i praktykowaniu chrztu św., Eucharystii i urzędu duchownego.

Publikowanie oświadczeń na temat zbieżności poglądów na chrzest, 
Eucharystię i urząd duchowny, stanowi dość istotne wyzwanie także dla 
strony katolickiej, ponieważ konieczne się staje określenie, jak dalece ta 
dokonana praca równoznaczna jest z konwergencją w wierze.

Kontynuując wcześniejszy wspólny program pn. ,',Jedność Kościoła — 
cel i droga”, opracowany w 1976 r., WGR proponuje skoncentrowanie się 
na tych jego częściach, które do tej pory nie były dostatecznie uwzględ
niane, tzn. na:

a) ponownym rozważeniu roli Kościoła jako znaku i narzędzia, po
wracając po przeszło dziesięciu latach do dawnego eklezjologicznego stu
dium WGR na temat katolickości i apostolskości;

b) kontynuacji przeglądu instytucjonalnych form współpracy czaso
wych, które już obecnie są wyrazem jedności in via.

W toku realizacji tego studium trzeba zwrócić uwagę na tematy za
proponowane podczas wstępnych konsultacji, zorganizowanych w 1982 r. 
przez Komisję ds. „Wiary i Ustroju” oraz Sekretariat ds. Jedności 
Chrześcijan; dotyczyły one znaczenia rad Kościołów w ruchu ekume
nicznym. Tematy te, to:

— znaczenie eklezjalne uznania i braterstwa, doświadczanych w ra
dach Kościołów;
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— miejsce tych rad na drodze ku widomej jedności i ich rola w po
pieraniu przechodzenia od jednego etapu do drugiego;

— wzajemne oddziaływanie szczebli lokalnych, krajowych, regional
nych i światowych stosownie do ich wpływu na życie rad i uczestni
czących w nich Kościołów;

— stosunek rad Kościołów do innych form współpracy ekumenicznej.
Dalej, aby zaakcentować dążenie do widzialnych kroków przejścio

wych, WGR dostrzega potencjalne wartości w refleksji nad możliwoś
ciami wspólnych modlitw i nabożeństw łącznie z korzystaniem z tych 
samych źródeł liturgicznych i źródeł pobożności, nad znaczeniem czci 
świętych i zachęcaniem do świadomego wzajemnego wstawiennictwa 
(patrz: „For all God’s People” — „Za cały Lud Boży” )*), Genewa 1978.

Na koniec, zgodnie z podejmowanymi w ostatnich latach staraniami, 
aby wspólnie rozważyć sprawę opieki duszpasterskiej nad małżeństwami 
mieszanymi, warto zastanowić się nad tym, czego dokonano. Być może 
uda się zobaczyć, jak można by zintensyfikować i rozszerzyć tę współ
pracę duszpasterską tak, by dawać lepsze świadectwo rosnącej jedności 
między Kościołami.

2. Wspólne świadectwo

Praca na rzecz jedności Kościoła i dawania wspólnego świadectwa w 
świecie są ze sobą ściśle związane. Dwa studia opublikowane przez 
WGR — „Wspólne świadectwo i prozelityzm” (1970) oraz „Wspólne świa
dectwo” (1981) — pozwalają pokazać, że wspólne dawanie świadectwa 
jest jednym z podstawowych sposobów odkrywania i pogłębiania jed
ności, danej w Chrystusie, a najdobitniejszą formą wspólnego dawania 
świadectwa jest wola Kościołów, by dać widzialny wyiaz istniejącej już 
między nimi wspólnocie. Wspólnota ta jeszcze nie jest całkowita, lecz 
wspólne dawanie świadectwa służy do wyraźnego ukazywania jej wzros
tu i stanowi środek jej pogłębiania. Dając wspólnie świadectwo, podzie
leni chrześcijanie nieuchronnie konfrontowani są w nowy i bolesny spo
sób z podziałami, które jeszcze istnieją. Jednak to właśnie doświadczenie, 
przez wspólne dawanie świadectwa staje się imperatywem, by pracować 
dla osiągnięcia pełni widzialnej wspólnoty. Wspólne dawanie świadectwa 
nie zaciera ani nie przesłania problemów podziału, ale pomaga Kościo
łom współżyć i działać wspólnie wobec świata w imię Jezusa Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela. Jest zatem zarówno próbą, jak i warunkiem ru
chu ekumenicznego.

Z tego względu WGR popiera wspólne dawanie świadectwa jako jed
no ze swych pierwszoplanowych zadań. Zamierza ona zbadać, w jaki spo
sób stosunki między Kościołem Rzymskokatolickim a SRK mogą stać 
się przejawem tego wspólnego świadectwa. Ma także zbadać, jakie wska
zówki co do ewentualnego działania Kościoła Rzymskokatolickiego i ŚRK 
na szczeblu światowym wynikają z dokumentu opublikowanego w r. 1981. 
Dokument ten został przetłumaczony na wiele języków i zadaniem WGR 
nadal pozostaje zadbanie o to, by Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły 
członkowskie SRK zwróciły nań odpowiednią uwagę, by się nad nim za

*) W ydany w  Polsce w  listopadzie 1980 r. przez C hrześcijańskie Stow arzyszenie  
Społeczne, „Ekum eniczny K alendarz M odlitw ”, (tłum.)
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stanowiły, zareagowały nań i wprowadziły go w życie, ponawiając swoje 
zaangażowanie na rzecz dawania świadectwa w jedności i zbadały szer
sze możliwości dawania takiego świadectwa stosownie do swej sytuacji.

Częścią tego zadania jest także określenie konsekwencji teologicznej 
analizy wspólnego świadectwa, naszkicowanej w dokumencie studialnym 
dla innych studiów na temat jedności Kościoła, dla przyjęcia zbieżności 
doktrynalnych, osiągniętych przez Kościoły i, wreszcie, dla osiągnięcia 
wspólnoty eucharystycznej.

Wobec pragnienia wspólnego deklarowania wolności religii, wyrażo
nego w okresie trwania Soboru Watykańskiego II, i uwzględniając obec
ną sytuację na świecie, która spowodowała niedawne oświadczenie SRK 
na temat wolności religii, pożądane staje się zbadanie możliwości współ
pracy w kwestii wolności religii, aby zabezpieczyć wspólne dawanie świa
dectwa.

WGR podkreśliła ostatnio potrzebę pobudzania świadomości ekume
nicznej i kształtowania nowej formacji ekumenicznej na szczeblu regio
nalnym i lokalnym przez podejmowanie różnych prób dawania wspólne
go świadectwa. Jednym z takich sposobów mogą być np. serie regional
nych konsultacji w najbliższych latach dla zbadania w praktyce sposob
ności do dawania wspólnego świadectwa.

3. Współpraca w sferze społecznej

Dawanie wspólnego świadectwa to także dążenie Kościołów do współ
działania w obronie i popieraniu godności ludzkiej, w niesieniu pomocy 
ludziom potrzebującym i w potwierdzeniu konieczności kształtowania 
stosunków międzyludzkich i instytucji społecznych zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości i pokoju. Troska o społeczną odpowiedzialność chrześci
jan jest integralną częścią apostolskiej misji Kościoła. Perspektywa mi
syjna musi bezwzględnie obejmować solidarność z ubogimi, sprawiedli
wość, pokój, poszanowanie praw człowieka, zaś kontekstem społecznej 
odpowiedzialności Kościoła jest głoszenie Słowa i otwieranie ducha ludz
kiego ku transcendencji.

Ta dziedzina jednak ma również własny sens, i WGR powinna nadal 
traktować ją jako sferę swych właściwych zainteresowań. Zdając sobie 
sprawę, że współpraca na polu społecznym nadal będzie uwarunkowana 
różnicami w organizacji i metodach pracy Kościoła Rzymskokatolickiego 
a SRK, WGR nie powinna ustawać w popieraniu elastycznych form 
współpracy zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak krajowym i lo
kalnym.

Mimo różnic doktrynalnych dzielących Kościoły, w ostatnich latach 
pojawiła się ekumeniczna zbieżność podejścia do wielu problemów etyki 
społecznej. Zdając sobie sprawę z tej zbieżności, WGR powinna szukać 
sposobów, które pomogłyby unaocznić szerszym kręgom wspólne zaanga
żowanie w podstawowe prawdy na temat chrześcijańskiej odpowiedzial
ności społecznej. Zgodnie z wynikami wcześniejszej dyskusji w Le Lou- 
verain (1979 r.), WGR widzi sens poszukiwania możliwości opracowania 
wspólnych wskazań duszpasterskich i katechetycznych oraz wspólnej pra
cy w następujących dziedzinach: t

a) Rozwój: Istnieje np. zgodność co do tego, że potrzebne są zmiany 
strukturalne w międzynarodowym ładzie ekonomicznym w celu skory
gowania nierówności i szerokiego udostępnienia wszystkim narodom bo
gactw i korzyści płynących z techniki.
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b) Pokój: Istnieje m. in. zgodność co do tego, że szaleństwo wyścigu 
zbrojeń odbywa się kosztem rozwoju, zwiększa groźbę stosowania siły 
w sporach międzynarodowych i stwarza warunki zagłady ludzkości.

c) Prawa człowieka^ Prawa — między innymi do życia, do korzy
stania z opieki zdrowotnej, do pracy, do przyzwoitego poziomu życia, do 
tożsamości kulturalnej, do oświaty, do udziału w życiu publicznym, do 
odmiennych poglądów zgodnie z własnym sumieniem, do nietykalności 
fizycznej i duchowej, do wolności od tortur i do wolności religijnej — 
oparte na wrodzonej godności ludzkiej, na obrazie Boga, w którym jes
teśmy, i na naszym wspólnym odkupieniu w Chrystusie — muszą być 
zabezpieczone porozumieniem międzynarodowym (Protokóły WGR, Le 
Louverain 1979 r.).

Trzeba również zwrócić uwagę na możliwość popierania inicjatyw w 
sferze walki z rasizmem oraz inicjatyw dotyczących roli kobiet.

Ponadto, Wspólna Grupa Robocza odnotowała w 1979 r., że istnieją 
dziedziny, w których nie występuje zbieżność poglądów i które trzeba 
dokładniej przeanalizować, zanim będzie możliwe wspólne działanie. Róż
nice te występują zarówno pomiędzy Kościołami-członkami §RK, jak 
i pomiędzy niektórymi z nich a Kościołem Rzymskokatolickim; różnice 
te mają rozmaity charakter w zależności od problemu, którego dotyczą 
(Protokóły WGR, Le Louverain 1979 r.). Przykładowo niektóre z tych 
problemów: poglądy na rolę kobiet i mężczyzn w życiu wspólnoty;- mo
dele życia rodzinnego, kontrola urodzeń i etyka seksualna; formy i spo
soby reagowania na potrzebę przemian społecznych; metodologiczne po
dejście do etyki.

Na koniec, WGR powinna poszukiwać sposobów wzbogacenia i pogłę
biania wspólnej refleksji SRK i Kościoła Rzymskokatolickiego w podsta
wowych kwestiach teologicznych i eklezjologicznych, stanowiących nie
zbędne tło głębszego zrozumienia przez obie strony ekumenicznej odpo
wiedzialności społecznej. Kwestie te, to stosunek Królestwa Bożego do 
tego świata, rola wiary w problemach społecznych, stosunek między gło
szeniem Ewangelii a walką o sprawiedliwość społeczną, działalność Koś
ciołów i rola laikatu, tryb interweniowania Kościoła w świeckie obszary 
życia społecznego.

Na szczeblu bardziej praktycznym WGR powinna popierać inicjatywy 
mające na celu lepszą i skuteczniejszą koordynację aparatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego i odpowiednich agend usługowych ŚRK w sferze 
pomocy na różnych szczeblach, tak by uniknąć możliwości pogłębiania 
podziałów przez realizowanie odrębnych programów pomocy dla lokal
nych wspólnot.

Rzeczą ważną jest znalezienie sposobów wymiany informacji.na temat 
znacznego zakresu pracy ekumenicznej dokonywanej lokalnie i takiego 
ich wykorzystywania, by inicjatywy na różnych szczeblach mogły owoc
nie wzajemnie na siebie oddziaływać.

4. Formacja ekumeniczna

WGR jest zdania, że bardzo pilnym zadaniem jest obecnie formacja 
ekumeniczna. Podkreśla ona, że poprawa stosunków między wciąż po- 

• dzielonymi chrześcijanami to za mało.[Zgorszenie, jakim jest istnienie 
podziałów między chrześcijanami, i ich szkodliwe skutki dla świadec
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twa chrześcijańskiego przesłaniają nadal zbawczą moc łaski Chrystuso
wej. Boski plan połączenia wszystkich rzeczy w Chrystusie musi być 
ukazany przez wspólne wyznawanie jednej apostolskiej wiary i przez 
braterstwo widzialnej wspólnoty eucharystycznej, i stanowić aktywną 
siłę wiodącą społeczność ludzką do pojednania i jedności.' Stąd wynika 
potrzeba głębszego rozumienia tajemnicy Kościoła.

Formacja ekumeniczna to proces, na który składa się wiele elemen
tów. Oznacza on dzielenie się informacjami o tym, czego dokonuje Bóg 
za pośrednictwem ruchu ekumenicznego, by Jego lud stał się jednym. 
Oznacza poznawanie istniejących różnic między chrześcijanami i ich Koś
ciołami i nowych osiągnięć w zakresie zbliżania się do siebie. Poznanie to 
bierze się zarówno z uzyskiwania stosownych informacji, jak i z wnika
nia w głębsze pokłady doświadczeń życia we wspólnocie chrześcijańskiej 
przez uczestnictwo w modlitwie, nabożeństwach i w dawaniu świadec
twa. Nabiera się jej także przez uznawanie i praktykowanie przez wspól
noty podzielonych chrześcijan wzajemnej odpowiedzialności wobec siebł* 
i przez włączenie się do różnych form dialogu ekumenicznego.

Wymiar ekumeniczny jest nieodłączną częścią wszystkich procesów 
formacji i wychowania chrześcijańskiego, czy to formacji ludzi świec
kich, czy pracy z młodzieżą, programów katechezy i wychowania religij
nego, czy to kształcenia teologicznego.

Dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza uczestników formowania programów 
świeckich, najgłębiej doświadcza wymiaru ekumenicznego we wspólnym 
wysiłku na rzecz sprawiedliwości, pokoju i rozwoju. Inicjatywy takie, 
dotyczące palących problemów, jednoczą chrześcijan w realizowaniu od
powiedzialności za budowanie jednej wspólnoty ludzkiej i za związanie 
problemów światowych z pracą na co dzień.

Potrzebne są przemyślenia na temat wychowawczego charakteru 
wszystkich tych doświadczeń. Jest rzeczą jasną, że trzeba znaleźć dal
sze sposoby łączenia ze sobą różnych procesów uczenia się, przez wiąza-t 
nie formalnych procesów nauczania z nieformalnymi metodami uczenia 
się (takimi jak kształcenie świadomości). Może to także pomóc chrześ
cijanom do tego, by docenili konieczny związek między celem, jakim jest 
jedność Kościoła, i troską o jedność rodzaju ludzkiego.

Trzeba jeszcze wiele uczynić, jeśli formacja ekumeniczna ma stać się 
istotną częścią całej służby chrześcijańskiej. Wpływ inicjatyw ekume
nicznych na wychowawców ogranicza się często do szczebla zawodowe
go; w niedostateczny sposób inicjatywy te docierają do wspólnot para
fialnych i lokalnych i nie korzystają z ich doświadczeń. Obiecujące nowe 
formy formacji chrześcijańskiej wciąż jeszcze często w niedostateczny 
sposób uwzględniają ruch ekumeniczny i jego rolę w misji Kościoła. 
Trzeba zwrócić większą uwagę na procesy ekumeniczne przejawiające się 
nieraz w spontanicznych akcjach lokalnych w postaci lokalnych, spon
tanicznych prób wspólnych studiów i działań (np. podczas Wielkiego 
Postu).

Oficjalne programy katechetyczne różnych Kościołów często traktują 
wymiar ekumeniczny jako pewnik. Jest rzeczą konieczną upowszechniać 
je wyraźnie i wykorzystywać nowe zbieżności stanowisk w teologii. Nie 
wolno pomijać okazji przyłączania się do wspólnych akcji w zakresie ma
teriałów czy programów katechetycznych, tam gdzie to jest możliwe 
(patrz egzorta apostolska papieża Jana Pawła II, „Catechesi Tradendae”).

Młodzi ludzie mają nowe doświadczenia i często odnoszą się do wyda
rzeń światowych ze szczególnym wyczuleniem. Trzeba znaleźć lepsze spo
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soby zwrócenia ich uwagi na wymiar ekumeniczny i jego miejsce w całoś
ci odpowiedzialności chrześcijan wobec innych, za innych i świat. Kiedy 
Wkraczają w życie, jest im potrzebna pomoc w rozpoznawaniu i wyko
rzystywaniu tych sytuacji życiowych, które stanowią naukę ekumeniz
mu. Potrzebne im są tutaj mądrość i poparcie tych, którzy pełnią w Koś
ciele rolę duszpasterską i nauczającą. Podobnie ci, którzy sprawują kie
rownictwo w Kościołach, powinni okazywać zaufanie młodym ludziom 
i z wyczuleniem reagować na wkład, który chcą oni wnieść.

Inną dziedziną o podstawowym znaczeniu jest kształcenie teolo
giczne, zwłaszcza zaś kształcenie duszpasterzy, które jest, być może 
czynnikiem wywierania największego wpływu na wyrabianie wraż
liwości ekumenicznej. Jest tu wiele możliwości, ale nawet i tam, 
gdzie istnieją wspólne lub oparte na współpracy uczelnie i progra
my, można zrobić jeszcze więcej dla wykorzystania ich potencja
łu, z poparciem i pod przewodnictwiem ludzi, na których spoczywa od
powiedzialność w różnych Kościołach. W niektórych seminariach składa 
się hołd ideom ekumenicznym, ale nie uczy się niczego o ruchu ekume
nicznym, o jego historii ani o jego teologicznym, duchowym i duszpaster
skim znaczeniu dla wspólnoty chrześcijańskiej. Wydaje się, że równie 
konieczne, jak próby włączenia problematyki ekumenicznej do progra
mów nauczania teologii, jest także organizowanie kursów, które służy
łyby dokładnej informacji o ruchu ekumenicznym i refleksji nad nim.

W obecnym punkcie historii ruchu ekumenicznego i stosunków między 
Kościołem Rzymskokatolickim a SRK i należącymi do niej Kościołami 
trzeba podjąć nowy wysiłek, by ocenić i efektywniej wykorzystać możli
wości w podstawowym zadaniu formacji ekumenicznej.

5. Stała współpraca

Do zadań WGR będzie należało staranne przeanalizowanie tego, co mo
żna zrobić, by rozwinąć i rozszerzyć dotychczasowe modele współpracy 
i wspólnych wysiłków z różnymi podzespołami SRK. W niektórych przy
padkach współpraca ta jest czymś rzeczywistym, ma także własny rytm 
i styl, w innych wciąż trzeba szukać możliwości pogłębienia tego, co jak 
dotąd, miało tylko charakter wstępnych kontaktów. Istnieje cały sze
reg dziedzin, w których od razu można coś zrobić.

a) Wiara i Ustrój

Po zakończeniu studiów nad chrztem, Eucharystią i wzajemnie uzna
wanym urzędem duchownym istotne jest teraz znalezienie właściwych 
dróg uzyskania na nie reakcji. We wcześniejszej fazie pracy podjęto pier
wsze kroki, które objęły także niektóre katolickie wydziały teologiczne. 
Obecnie należy podjąć wysiłki na szerszą skalę, by upowszechnić znajo
mość tego dokumentu i by poddać próbie wypływające zeń wnioski, tak 
aby reprezentowana przezeń zbieżność poglądów w wierze mogła się stać 
częścią świadomości chrześcijan. Dalszy niezbędny postęp jest możliwy 
tylko wtedy, jeśli pobudzi się dyskusję na wszystkich szczeblach, zwłasz
cza na temat skutków tych zbieżności dla stosunków między Kościołami.

Podobne zadanie wiąże się ze studium pt. „Ku wspólnemu wyrażaniu 
jednej wiary apostolskiej dziś”, chociaż nie znajduje się ono jeszcze w 
fazie końcowej.
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b) Dialog z przedstawicielami religii i ideologii

Wydaje się, że rozwój modelu kontaktów i współpracy osiągnął punkt, 
w którym można podjąć taką czy inną inicjatywę w sferze wspólnego 
programu i zbadać możliwości dawania dostrzegalnego i zorganizowanego 
wyrazu tym stosunkom.

c) Wspólnota kobiet i mężczyzn w Kościele i społeczeństwie

Prace nad tym tematem prowadziła strona rzymskokatolicka, a Świa
towa Rada Kościołów także się nim czynnie zajmuje. Łączy się z nim 
wiele ważnych problemów dnia dzisiejszego, widzianych ż perspektywy 
‘zaangażowania i odpowiedzialnego udziału mężczyzn i kobiet w życiu 
społecznym. Pożądane wydaje się zrobienie czegoś więcej w kwestii dzie
lenia się informacjami i źródłami, a także — w miarę możliwości — w 
kwestii koordynacji pracy, z ewentualnym uwzględnieniem wspólnych 
wysiłków w dziedzinie wyciągania wniosków i wykorzystania. Interesu
jące może być także — i to nie tylko w związku z tym problemem — 
wspólne przeanalizowanie zmian, jakie w ciągu ostatnich trzydziestu lat 
nastąpiły po obu stronach w pojmowaniu roli laikatu.

d) Wspólne narady personelu

Spotkania personelu poszczególnych właściwych dykasterii rzymskich 
i odpowiadających im pod wy działów Światowej Rady Kościołów dowio
dły swej użyteczności, jeśli chodzi o wymianę informacji, dzielenie się 
źródłami i zasobami i odkrywanie sposobów rozwijania partnerstwa. Re
gularnie odbywają się już spotkania między Papieską Komisją „Spra
wiedliwość i Pokój” a Komisją Kościołów do Spraw Międzynarodowych 
i Komisją ds. Udziału Kościołów w Rozwoju, między Papieską Radą „Cor 
Unum” a Chrześcijańską Komisją Medyczną, między podwydziałem ds. 
Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii a Sekretariatem ds. Nie
chrześcijan' między Biurem Programu Kształcenia Teologicznego a Kon
gregacją Nauczania Katolickiego oraz między Papieską Radą ds. Świec
kich a Zespołem Programowym ds. Kształcenia i Odnowy. Ważne jest 
wyczulenie na nowe możliwości wprowadzenia takich regularnych kon
taktów także między innymi partnerami z obu stron.

V. PRZYSZŁOŚĆ WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ W RUCHU EKUMENICZNYM

1. Wspólna Grupa Robocza została utworzona w 1965 r. przez Kościół 
Rzymskokatolicki i Światową Radę Kościołów jako wyraz ich potrzeby 
współpracy w ruchu ekumenicznym.

Jej zadanie określono jako wyjaśnianie zasad i metod współpracy eku
menicznej, z należytym uwzględnieniem różnic istniejących między jej 
macierzystymi ciałami, Kościołem działającym w skali ogólnoświatowej 
z jednej strony a radą Kościołów z drugiej. Grupa stale podkreślała, co 
było widoczne w jej Czwartym Raporcie z 1975 r., istnienie wspólnej 
podstawy między Kościołami zaangażowanymi w ruchu ekumenicznym, 
i potwierdzała istnienie rzeczywistej, choć jeszcze niepełnej wspólnoty 
między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami zrzeszonymi w ŚRK.
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WGR wyraża zatem wolę Kościołów-członków SRK i Kościoła Rzym
skokatolickiego, by się spotkać, by zwiększyć zakres wzajemnego uzna
nia i by poszukiwać nowych dróg do wspólnoty w służbie jedności i mi
sji. Organizacja WGR jest skromna lecz ciesząc się zaufaniem i popar
ciem swoich instytucji macierzystych, Grupa działa jako czynnik stałego 
przypominania Kościołom uczestniczącym w ruęhu ekumenicznym, że 
dialog i działanie, przywrócenie wspólnoty i zaangażowanie się we wspól
nym dawaniu świadectwa, jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludz
kiej — wszystko to łączy się ze sobą. WGR zajmuje się zatem zarówno 
stroną teologiczną, jak i społeczną oraz duszpasterską i próbuje pobu
dzać wzajemne oddziaływanie na siebie na wszystkich szczeblach pracy 
ekumenicznej.. Jest narzędziem swoich macierzystych instytucji,^ i jej za
daniem jest stale przypominać im i wszystkim Kościołom chrześcijań
skim pilną potrzebę zrastania się we wspólnotę i demonstrowania ist
niejącego braterstwa Kościołów przez wspólne dawanie świadectwa.
2. W okresie, który nas czeka, WGR musi dokonać przeglądu kontaktów 
i współpracy między podzepołami SRK a ich partnerami po stronie Koś
cioła Rzymskokatolickiego i spróbować znaleźć odpowiednie sposoby da
wania im wyrazu. Musi nadal pełnić rolę punktu Obserwacyjnego, z któ
rego dokonywany jest przegląd całości tych stosunków i ich miejsca w 
ruchu ekumenicznym. WGR ponownie skupi się na priorytetach na na
stępny okres: na jedności Kościoła, wspólnym świadectwie i współpracy 
na niwie społecznej. Najtrudniejszym zadaniem jest uwaga, którą WGR 
musi poświęcić formacji ekumenicznej. Temat ten jest odbiciem nowych 
perspektyw i stanowi odpowiedź na bieżącą sytuację ekumeniczną, wy- 
magającą pogłębienia świadomości ekumenicznej oraz określenia mo
żliwych do zrealizowania, widocznych kroków, które można wspólnie 
podjąć.

Rzeczą coraz bardziej niezbędną we wszystkich tych sprawach staje się 
korzystanie przez WGR z informacji o tym, co się dzieje na szczeblu lo
kalnym. Tak więc studia nad poszczególnymi, konkretnymi inicjatywami 
ekumenicznymi będą tu miały do odegrania większą rolę; trzeba też bę
dzie zwrócić specjalną uwagę na dążenia i doświadczenia większych re
gionów, tak różnorodnych i tak wiele obiecujących. Z kolei, WGR musi 
zwiększyć wysiłki w przekazywaniu informacji o tym, co sama robi i ja
kie to ma znaczenie — przede wszystkim w informowaniu o tym swoich 
instytucji macierzystych, jako, że jest ona wyrazicielem głównych nur
tów myśli i działań ekumenicznych w Kościele Rzymskokatolickim i w 
Kościołach należących do SRK. WGR musi intensywniej poszukiwać sku
tecznych dróg przekazywania tych informacji także tym wszystkim, na 
których spoczywa odpowiedzialność ekumeniczna i duszpasterska, jako 
że WGR odkrywa i ocenia nowe obiecujące możliwości rozwoju ekume
nizmu. WGR pod wieloma względami zajmuje wyjątkową pozycję zaró
wno jeśli chodzi o stymulowanie instytucji macierzystych przez propono
wanie nowych posunięć i programów, jak i o reagowanie na niektóre 
główne nurty myśli i działania ekumenicznego przez analizowanie, wy
jaśnianie, zachęcanie i stawianie zadań. Odpowiada to postulatowi, by 
WGR w coraz większym stopniu była miejscem refleksji i analizy waż
nych wydarzeń dotyczących jedności, której żąda Chrystus i dla Kościoła 
i dla odnowy wspólnoty ludzkiej. Tylko w ten sposób może znaleźć środ
ki potrzebne do wytworzenia nowej ekumenicznej mentalności wśród 
chrześcijan.
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3. Wspólna Grupa Robocza jest małym gremium i jej bezpośrednie cele 
są z konieczności ograniczone, lecz instytucje, którym służy, zrzeszają 
wielu ludzi i mają szeroki zakres odpowiedzialności. W czasach, w któ
rych żyjemy, potrzebna jest ekumeniczna nadzieja, którą WGR podtrzy
muje. Jest znakiem, że bez wahania należy brać się do usuwania prze
szkód na drodze postępów ekumenizmu. Mając żywo w pamięci dwa mi
nione dziesięciolecia ruchu ekumenicznego, może na bieżąco uświadamiać 
chrześcijanom z Kościoła Rzymskokatolickiego i z Kościołów-członków 
SRK te wielkie zmiany, które dokonały się w stosunkach między ich Ko
ściołami, pełniej uczestniczącymi w jednym ruchu ekumenicznym, po- 
magając im w konsolidacji zdobyczy osiągniętych w życiu wspólnoty 
chrześcijańskiej i radośnie współdziałać z tym, co czyni Bóg, aby Jego 
Lud stanowił jedno.

(Przekład za: „The E cum enical R ev iew ”, G eneva 1983 t. 35, nr 2, s. 198—218)

Tłum. Joanna Kruczyńska

SPOTKANIE EKUMENICZNE PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Papież Jan Paweł II w drugim dniu swojej wizyty w Polsce, 17 czer
wca, spotkał się z przedstawicielami wszystkich ośmiu 'Kościołów zrze
szonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej, Polskiego Oddziału Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzys
twa Biblijnego, Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego i Wspólnot 
Muzułmańskich. W spotkaniu z ramienia Episkopatu uczestniczyli: 
ks. prymas kard. Józef Glemp; ks. kard. Franciszek Macharski; prze
wodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 
biskupi Alfons Nossol i Władysław Miziołek, oraz przedstawiciele Wa
tykanu z ks. kard. Agostino Casarolim na czele. Ogółem spotkanie zgro
madziło przeszło 50 osób.

Delegacja Kościołów zrzeszonych w PRE uczestniczyła również tego 
samego dnia w Mszy św., która odbyła się na błoniach wokół Stadionu 
Dziesięciolecia w Warszawie.

Poniżej drukujemy teksty przemówień prezesa honorowego Polskiej 
Rady Ekumenicznej ks. prof. Witolda Benedyktowicza i papieża Jana 
Pawła II wygłoszone podczas wymienionego wyżej spotkania ekume
nicznego (Redakcja).
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Spotkanie Ekum eniczne —  Pałac Arcybiskupów W arszawskich
W arszawa, 17.V I.1983

PRZEMÓW IENIE HONOROWEGO PREZESA PO LSKIEJ RADY EKUM ENICZNEJ 
KS. PROF. DR W ITOLDA BENEDYKTOW ICZA W IM IENIU KOŚCIOŁÓW CZŁON
KOW SKICH R A D Y  N A  SPO T K A N IU  EKUM ENICZNYM  Z PAPIEŻEM  JANEM  
PAW ŁEM  II

W asza Św iątob liw ość,
w  im ien iu  K ościołów  zrzeszonych w  P olsk iej R adzie E kum enicznej, pragnę w yra
zić radość z tego spotkania. N asze zadow olenie i w dzięczność są tym  w iększe, że 
przed czterem a la ty  spotkanie tak ie n ie  doszło do skutku.

Na ulicach  W arszaw y w idzim y transparenty w ita jące  W aszą Św iątob liw ość jako 
p i e l g r z y m a  n a d z i e i .  R ozum iem y trud pielgrzym ki i tow arzyszym y w  niej 
W aszej Św iątob liw ości, bo w szyscy  jesteśm y pielgrzym am i: K ościół chrześcijański 
to przecież communio viatorum.

Ta druga w izyta  W aszej Św iątob liw ości w  tym  kraju została określona w  pra
sie  jako historyczna. Istotnie, żyjem y w  w artk im  nurcie h istorii. W ostatnich  trzech 
latach przeżyw am y przyśp ieszen ie strum ienia historii; ty le  w ydarzeń, ty le  zmian, 
chciałoby się  n ie  raz pow iedzieć, że zbyt w ie le  rzeczy dzieje się w  tak krótkim  
czasie. C hcielibyśm y może, żeby m niej się działo. W tym  przyśpieszonym  rytm ie  
w ydarzeń  uczym y się h istorii. U czym y się jej na bieżąco, przez życie, jak kiedyś 
uczyliśm y się  jej w  ław kach szkolnych, z podręczników .

P rzeżyw am y w ięc  proces uczenia się. U czym y się cierp liw ości, pokory i m od
litw y . U czym y się tego w  obliczu cierpień. C ierpien ie było  udziałem  W aszej Ś w ią
tob liw ości dwa lata tem u w  m aju. W szyscy przeżyw aliśm y zam ach, w strząs i n ie 
pokój stąd p łynący i m odliliśm y się o ocalen ie W aszej Św iątob liw ości. To była  
solidarność m od litw y przyczynnej. P ielęgnow aliśm y tę solidarność m od litw y w  obli
czu śm ierci Prym asa T ysiąclecia  ks. kardynała W yszyńskiego. N ie ustaw aliśm y  
w  m odlitw ach przyczynnych także w  w olnych  od sm utku chw ilach, podczas intro
n izacji now ego Prym asa P olsk i arcybiskupa Józefa Glem pa, który potem  gościł nas 
i był naszym  gościem , gościem  Polskiej Rady E kum enicznej.

W spółuczestn iczyliśm y też w  cierpien iach narodu. Do w ie lu  bolączek i trudności 
przyłączyły  się bow iem  dotkliw e braki, które łagodziła  nam  pom oc od w sp ó łw yz
naw ców  zza granicy. U czyliśm y się w ted y  sztuki w zajem nego dzielenia otrzym anych  
dóbr i naw iązaliśm y w  tej dziedzinie ow ocną w spółpracę z K om isją C harytatyw ną  
Episkopatu. Przede w szystk im  jednak uczyliśm y się dostrzegać oblicze duchow e  
tej pom ocy. M otyw acja ofiarodaw ców  była bow iem  natury chrześcijańskiej, du
chow ej. R ów nie cenne jak ta pom oc m aterialna by ły  m od litw y przy czynne zanoszo
ne za nasz kraj, za K ościół w  Polsce przez tych, którzy nam  pom agali. W ięc uczy
liśm y się, jak na to odpow iedzieć m odlitw ą przyczynną i jak przysw oić sobie sztukę  
dzielenia, się m iędzy sobą, a w  przyszłości i pom agania tym  regionom  św iata, gdzie 
potrzeby i nędza są w iększe niż u nas.

U czy liśm y się tej praw dy, że żyjem y tylko z łaski, sola gratia, na którą odpo
w iedzią  m a być w iara. U czy liśm y się nadziei, ale nie iluzorycznej, lecz realnej,
0 n iej to m ów i Poeta, że posiada chrześcijańską moc. U czy liśm y się ufności ale 
też i tej praw dy, że ufność zw yrodnieć m oże w  zadufanie. U czy liśm y się m iłości. 
N ie jest to łatw e. Tu bow iem  zaraz zgłaszał się rozum, który nam  kazał racjono- 
w ać m iłość, kochać selek tyw nie  tych, którzy są dla nas m ili, życzliw i, przyjacielscy.
1 choć jesteśm y przyzw yczajeni do racjonow ania dóbr w  naszym  obecnym  poło
żeniu, u św iadam ialiśm y sobie, że m iłość chrześcijańska idzie dalej, że m am y ko
chać n ie tylko tych, którzy są dla nas m ili i dobrzy.

Z w izytą  W aszej Św iątob liw ości w iążą się różne oczekiw ania. Są to oczekiw ania
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nie ty lko  różne i różniące się m iędzy sobą, ale także sprzeczne. Jak je pogodzić, 
jak je spełnić? Jest to jeszcze jeden trud tej pielgrzym ki. D latego życzym y W aszej 
Św iątob liw ości obfitych  b łogosław ień stw  Bożych na tym  pątniczym  szlaku.

Pragnę teraz zw rócić uw agę na S łow o Boże, w  którym  szukam y św iatła , in sp i
racji przy każdej sposobności. R ów nież i to spotkanie n ie może się obejść bez po
selstw a, jakie n iesie  S łow o Boże. W edług kalendarza Jednoty B raterskiej, U nitas  
Fratrum  (w łaśnie w  dniu dzisiejszym  m am y rocznicę założenia ich  m iasta  „H er- 
rnhut” — „Straż P ań sk a”), przepisany jest na dziś tekst z księgi Jonasza, cały roz
dział III. Jonasz z w o li Pana m iał iść do N inn iw y, która m oże być sym bolem  u n i
w ersa lnym  —  m iasta  bez Boga, lub m iejsca, gdzie się czci fa łszyw e bóstw a. N ad  
N inn iw ą zaw isła  groźba zagłady, jak i dziś nad naszym  kontynentem , naw et nad  
św iatem  całym , zaw isło  w idm o katastrofy . L ecz poselstw o Jonasza jest radosnym  
poselstw em . Prorok g łosi o c a l e n i e ,  a le pod w arunkiem  pokuty, przem iany ży 
cia, odnow y. I n in n iw ic i pokutują, spełn iają ten  w arunek. Tego potrzeba i nam , 
w  naszym  kraju i w szędzie, na całym  św iecie: odrodzenia, radykalnego zwrotu, 
pokuty. M arcin Luter, którego p ięćsetlec ie  urodzin przypada w  tym  roku, w  sw ej 
pierw szej tezie w itten bersk iej m ów i, że C hrystus w zyw ając do pokuty chce, aby  
całe życie chrześcijan  było pokutą. Tak, bez pokuty n ie  ma now ego życia, n ie  ma  
odrodzenia, cała egzystencja  chrześcijańska ma być procesem  przem ian, odnow y, 
pokuty.

W asza Św iątob liw ość ogłosił rok b ieżący jako jubileuszow y Rok O dkupienia. Gdy  
m yślim y o dziele odkupienia m usim y pam iętać, jak w ielk a  była jego cena. W ielk i 
jest koszt, w ielka  jest cena zbaw ienia, jak w ielka  jest też cena łaski, bo n ie  m a, 
bo nie chcem y „taniej łaski”. Jest tak ie p o s ie d z en ie , że k iedy jest najciem niej, 
w tedy znów  błyska nadzieja. I dziś, gdy jest mroczno nad św iatem , w idzim y prze
cież św iatła  nadziei. Za m iesiąc odbędzie się w  V ancouver, w  K anadzie, VI O gólne  
Zgrom adzenie Św iatow ej Rady K ościołów  pod hasłem  „Jezus C hrystus życiem  
św ia ta”. W obec zagrożenia śm iercią i globalną katastrofą, żyjem y nadzieją, że J e 
zus Chrystus, który jest życiem  św iata, jest też przyszłością, gw arantem  przeżycia  
i przetrw ania rodu ludzkiego. To hasło jest rów nież w yrazem  naszej nadziei. W tym  
w łaśn ie  duchu, w  duchu nadziei, w itam y i pozdraw iam y serdecznie W aszą Ś w ią to 
b liw ość na polskiej ziem i.

A teraz pragniem y przekazać dary, które są w yrazem  naszych uczuć. Jest to 
Pism o Św., jedna z najnow szych  edycji oraz ikona. P ism o Św., B ib lia  w  słow ie  
i w  piśm ie i B iblia w  obrazie, bo czym że jest ikona, jak nie B iblią w  rysunku, bar
w ie i p ięknie. One w yznaczają granice, m iędzy nim i m ieści się bogactw o różnorod
ności naszych postaw , aspiracji, poglądów . N iech te dary będą w yrazem  tego ducha, 
w  jakim  spotkaliśm y się, w  jakim  przyjm ujem y obecność W aszej Św iątob liw ości 
w śród nas.

PRZEMÓW IENIE PA PIEŻA  JA N A  PAW ŁA II 

Drodzy Bracia w  C hrystusie,
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus! 

A Pan... niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla 
was (1 Tes 3, 11— 12). Te słow a m od litw y o w zajem ną m iłość, które A postoł P aw eł n a
p isa ł n iegdyś do w sp ólnoty  w ierzących  w  T esalonikach, dzisiaj k ieruję do w szy s
tk ich  B raci chrześcijan  w  m ojej O jczyźnie, z którym i łączy m nie ta sam a apos
to lska  w iara  w  Jezusa C hrystusa. R azem  m ożem y bow iem  pow tórzyć za w yb itn ym  
teo logiem  protestanckim , zaliczanym  do grona duchow nych ojców  odnow y zw iąza
nej z Soborem  W atykańskim  II, iż wciąż jeszcze wierzymy inaczej, ale przecież me 
w Innego (K arl Barth). D ośw iadczenie żyw ej w iary  w  tego sam ego Jezusa C hrys
tusa, naszego Pana i O dkupiciela, w yznacza ekum eniczny charakter dzisiejszego  
spotkania w  W arszaw ie.
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G orąco pragnąłem  tego spotkania jeszcze w  czasie m ojej pierw szej podróży apos
tolsk iej do ojczystego Kraju. W yrażając w dzięczność za list, który otrzym ałem  
w tedy od przedstaw icieli P olsk iej R ady E kum enicznej, pow iedziałem  na B łoniach  
K rakow skich, że jeżeli nawet z powodu zagęszczonego programu zajęć nie doszło 
do spotkania w Warszawie — pamiętajcie, Drodzy Bracia w Chrystusie, że to 
spotkanie noszę w sercu jako żywe pragnienie i wyraz ufności na przyszłość (AAS, 
73, 1979, s. 878). Z radością przeto składam  dzięki Panu za to, iż dzisiaj użyczył mi 
tego, czego w  sercu pragnąłem  i że dozw olił m i w ypełn ić  każdy mój zam ysł (por. 
Ps 20, 5). W ierzę, że radość ta jest obopólna, bo p łyn ie z tego sam ego źródła, k tó
rym  jest C hrystus. To On przew odzi naszem u spotkaniu, gdyż Sam  o tym  zapew 
nił: Bogdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 
18, 20).

P olsk im  pozdrow ieniem  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w itam  w szys
tk ich  uczestn ików  tego spotkania ekum enicznego, zarów no katolików , jak i innych  
chrześcijan.

W itam  serdecznie Przew odniczącego K om isji E piskopatu do spraw  Ekum enizm u, 
K siędza B iskupa A lfonsa  N ossola, O rdynariusza D iecezji O polskiej. Jest wśród  
nas K siądz B iskup W ładysław  M iziołek, B iskup pom ocniczy A rchidiecezji W ar
szaw skiej, Zastępca Przew odniczącego tejże K om isji; w  jego osobie w itam  n iestru 
dzonego rzecznika ekum enizm u nad W isłą.

B ratersk ie pozdrow ienia m iłości i pokoju k ieruję do obecnych na dzisiejszym  
spotkaniu  P rzed staw icieli ośm iu K ościołów  zrzeszonych w  Polsk iej R adzie Eku
m enicznej — której od kilku m iesięcy  przew odzi B iskup K ościoła E w angelicko- 
-A ugsbursk iego  Janusz N arzyński.

Pozdraw iam  rów nież obecnych tutaj P rzed staw icieli W spólnot Ż ydow skich i M u
zułm ańskich , z którym i łączy nas w iara w  Jednego Boga, W szechm ogącego, M iło
siernego i Spraw iedliw ego.

N asze spotkanie ożyw ia duch braterskiej m iłości, w yróżn iający  E w angelię C hrys
tusow ą. Z tego ducha braterskiej m iłości rodzi się w  stosunkach m iędzyludzkich  
w zajem na w yrozum iałość, poszanow anie cudzych poglądów  i upodobań, a zw łasz
cza odm iennych w ierzeń  lub zw yczajów . Jest to duch to lerancji, tak  głęboko zako
rzeniony w  naszych tradycjach relig ijnych , społecznych i narodow ych, że Polska  
słuszn ie zasłużyła na m iano państwa bez stosów.

D uch otw artości ku drugim  oraz pragnienie w zajem nego zbliżenia pom iędzy róż
nym i w yznaniam i chrześcijańskim i ożyw ia ły  od daw na dążenie ekum eniczne w  tym  
Kraju. P ozw ólcie, że w spom nę tutaj „Colloquium  C haritativum ”, zw ołane w  1645 
roku do Torunia, z in icjatyw y b iskupów  katolick ich  zgrom adzonych dw a lata w cześ
niej na synodzie w arszaw skim  oraz przy poparciu króla W ładysław a IV. Owo 
spotkanie miłości m iało na celu  przyw rócenie jedności i zgody m iędzy katolikam i, 
lu teranam i i kalw in istam i. Jego przebiegiem  interesow ano się w  całej Europie. 
D ługotrw ałe dyskusje, w  których w zięło  udział 76 teologów , obejm ow ały g łów nie  
doktrynę, praktyki i obyczaje. Z pow odu jaskraw ych  różnic dogm atycznych, a także  
uw arunkow ań społecznych n ie  osiągnięto zam ierzonego porozum ienia. Zdaniem  
historyków  toruńsk ie „Colloquium  C haritativum ” stanow iło  w szakże próbę osiąg
nięcia  jedności przez konfrontację poglądów . Choć n ie przyniosło spodziew anych  
rezultatów , n iem niej w zbudziło  szacunek dla duchow ych i politycznych  przyw ód
ców  R zeczypospolitej, dając n iejako początek praktycznem u ekum enizm ow i.

O statn i Sobór P ow szechny W atykański II w yraźn ie spotęgow ał w  K ościele  K a
to lick im  pragnienie jedności, o którą C hrystus prosił Ojca w  godzinie rozstania się 
z uczniam i (por. J 17). Jesteśm y św iadom i, że pow rót do pełnej jedności w ym aga  
w ielk iej pokory i m iłości, odw agi i nadziei. Pod tchn ien iem  D ucha Św iętego  poko
naliśm y już niem ało trudności i przeszkód. Z w ielu  K ościołam i i W spólnotam i
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C hrześcijańskim i prow adzim y oficja ln y  dialog ekum eniczny w  duchu szukania  
praw dy w  m iłości. R okują dobre nadzieje  na przyszłość coraz w iększe zbliżenia  
i otw arcie się P olsk iej R ady Ekum enicznej i K ościoła R zym skokatolick iego, zw łasz
cza szczere rozm ow y i w sp ólne w y siłk i ekum eniczne w  K om isji M ieszanej Obu 
Stron.

Z radością przyjm uję od m oich Braci w  b iskupstw ie każdą w iadom ość o T ygod
niu M odlitw  o Jedność C hrześcijan, który od w ie lu  la t jest obchodzony tradycyjn ie  
w  m iesiącu  styczniu . W spólne m od litw y w yznaw ców  C hrystusa są n ie ty lko  dos
konałą sposobnością po tem u, żeby dostrzec innych chrześcijan żyjących w  tej sa 
m ej społeczności, a le nade w szystko  stanow ią zachętę do praktykow ania żyw szej 
w iary. Są poniekąd w ezw an iem  do głębszego um iłow ania C hrystusa. Tego C hrys
tusa, w  którym  w szyscy  stanow im y jedno! Choć n iek iedy m am y inne tradycje, 
inne obyczaje, inny sty l m yślen ia , jednakże czujem y się w szyscy  w ezw an i do śc iś le j
szego zjednoczenia z C hrystusem  i w okół C hrystusa. W łaśnie tem u służą m od litw y
0 jedność K ościołów . B ez tych m od litw  ruch ekum eniczny n ie  byłby tym , czym  jest.

N ie są m i obce rów nież inne konkretne przykłady ekum enizm u w  praktyce.
M am zw łaszcza na m yśli dzielen ie  się dorobkiem  naukow ym  i kulturalnym , który  
jest ow ocem  chrześcijańskiej reflek sji nad O bjaw ien iem  Bożym  i nad dziejam i K oś
ciołów . W książkach i czasopism ach katolickich  i n iekatolickich  —  w praw dzie w  n ie 
w ielk ich  nak ładach  —  coraz częściej są publikow ane teksty  autorów  należących  do 
różnych tradycji teologicznych . Publikacje te św iadczą o w zajem nej, sta le  p ogłę
bianej znajom ości teo logów  katolick ich  i chrześcijańskich. Szerszym  kręgom  w ier 
nych pozw alają śledzić przem iany, które się dokonują w  K ościele P ow szechnym  i w  
całym  chrześcijaństw ie. Bardzo ożyw ione są nasze kontakty z poszczególnym i K oś
ciołam i P raw osław nym i. Z K om isją M ieszaną K atolicko-W szechpraw osław ną w sp ó ł
pracują czynnie przed staw icie le  z Polski; znany jest ich udział w  spotkaniach na  
Patm os i w  M onachium , pośw ięconym  problem atyce teologicznej. W szystko to n ie 
w ątp liw ie  przyczynia się do kszta łtow an ia  now ych, rzetelnych postaw  ekum en icz
nych. Jest to także sw oisty  dialog na rzecz w zajem nego poznania się i m iłow an ia  
w  jednej, w ie lk iej w spólnocie  w ierzących  w  Chrystusa. Za tę godną szacunku i uz
nania służbę ekum eniczną w  Polsce składam  m oim  w spółw yznaw com  i w yznaw com  
innych K ościołów  chrześcijańskich , należne Bóg zapłać, upraszając dla ich w ysiłk ów
1 dalszych osiągnięć b łogosław ieństw o od Pana.

Pragnę także złożyć życzenia ow ocnej, braterskiej w spółpracy tym , którzy w ezm ą  
udział w  zgrom adzeniu Św iatow ej R ady K ościołów , obradującym  n a ’przełom ie lipca  
i sierpnia w  V ancouver, pod hasłem : „Jezus C hrystus życiem  św iata”.

Na zakończenie tego spotkania pragnę ponow ić ów  gorący apel, jaki sk ierow ałem  
do wszystkich, na którym spoczywa odpowiedzialność za inne Kościoły i Wspólnoty 
kościelne oraz do ich członków, gdy zapow iadałem  Jubileusz O dkupienia w szystk ich  
w iern ych  św iata  kato lick iego  (P rzem ów ien ie do kardynałów  i członków  K urii R zym 
skiej, 9: „L’O sservatore R om ano”, 24 grudnia 1982). W skazując na w artości tego  
Jubileuszu podkreślałem , że jest on wielką posługą na rzecz ekumenizmu. Świętując 
Odkupienie przechodzimy ponad dziejowymi niezrozumieniami i przypadkowymi 
kontrowersjami, aby znaleźć się na wspólnym gruncie bycia chrześcijanami, czyli 
odkupionymi. Odkupienie jednoczy nas wszystkich w jednej miłości Chrystusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego (tamże). D latego proszę w as, D rodzy Bracia, 
abyście razem  z K ościołam i i W spólnotam i towarzyszyli obchodom Roku Jubileuszo-. 
wego swoją modlitwą, swoją wiarą w Chrystusa Odkupiciela, swoją miłością, która 
niech stanie się w nas coraz żarliwszym pragnieniem realizacji modlitwy Jezusa 
poprzedzającej Jego odkupieńczą Mękę: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21) 
(tamże).

Z łączeni w ięzią  bratersk iej m iłości i pokoju m ódlm y się w spóln ie  słow am i m od
litw y, której nauczył nas sam  Chrystus: Ojcze nasz...
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Słowo Komisji Katolicko-Luterańskiej z okazji 500-lecia urodzin
Marcina Lutra

I. OD SPORU DO POJEDNANIA

1. W roku bieżącym nasze Kościoły wspominają pięćsetną rocznicę 
urodzin Marcina Lutra. Ani ewangelickie, ani katolickie chrześcijaństwo 
nie może przejść obojętnie obok postaci i orędzia tego człowieka. Na pro
gu czasów nowożytnych współokreślał on rozwój kościelnej, społecznej 
i duchowej historii, co posiada rozstrzygające znaczenie aż do dzisiaj.

2. Na przestrzeni wieków oceniano Lutra w krańcowo różny sposób. 
Dla katolików długo pozostawał on syntezą herezji. Zarzucano mu, że w 
zasadzie to głównie on rozbił Kościół zachodni. Po stronie ewangelickiej 
już od XVI wieku zaczęła się gloryfikacja Lutra jako herosa wiary, do 
czego nierzadko dołączała się jakaś nacjonalistyczna apoteoza. Przede 
wszystkim jednak często rozumiano Lutra jako założyciela nowego Koś
cioła.

3. Z dawnym sposobem oceniania Lutra wiązały się też sądy wyda
wane o drugich Kościołach. Oskarżały się wzajemnie, że odpadły od 
prawdziwej wiary i prawdziwego Kościoła.

4. W kręgu teologii oraz Kościołów, które zrodziła Reformacja, od po
czątku naszego stulecia zaczęło się ukazywać Lutra w nowym świetle. 
Wkrótce potem również po stronie katolickiej pojawiło się wzrastające 
zainteresowanie osobą i dziełem Lutra. Otrzymujemy godne uwagi nau
kowe przyczynki do studiów nad Reformacją i Lutrem, a w związku ze 
wzrastającą świadomością ekumeniczną toruje sobie drogę pozytywna ka
tolicka ocena Lutra. Obie strony odstępują od przestarzałego, zniekształ
conego polemiką obrazu Lutra. Zaczynają go wspólnie uważać za świad
ka Ewangelii, nauczyciela w dziedzinie wiary i tego, kto nawołuje do du
chowej odnowy.

5. Do tego nowego spojrzenia przyczynił się w sposób zasadniczy ju
bileusz 450-lecia „Wyznania Augsburskiego” (1530 r.). Wyznanie to byłoby 
nie do pomyślenia bez osoby i teologii Lutra. Pogląd, że „Wyznanie 
Augsburskie” odzwierciedla zgodność stanowisk w zasadniczych praw
dach wiary między katolikami i luteranami (Jan Paweł II, 1980 r.; Ko
mitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej, 1981 r.), ułatwia 
wspólną zgodę na istotne poglądy Lutra.
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6. Wołanie Lutra o reformę Kościoła, które było nawoływaniem do 
pokuty, płynie do nas w dalszym ciągu. Skłania nas do tego, byśmy na 
nowo słuchali Ewangelii, byśmy świadczyli o tym w sposób wiarygod
ny. Jest to dziś niemożliwe bez zwracania uwagi na inne Kościoły oraz 
ich świadectwo, bez prób pojednania z nimi i bez porzucenia przesta
rzałych nieprzyjaznych sposobów ich przedstawiania.

II. ŚWIADEK EWANGELII

7. We własnej krytyce różnych aspektów teologicznej tradycji oraz 
kościelnego życia swoich czasów Luter uważał siebie za świadka Ewan
gelii, za niegodnego ewangelistę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powo
ływał się na apostolskie świadectwo biblijne, do którego interpretacji 
oraz przepowiadania zobowiązany był jako doktor Pisma Świętego. Świa
domie stał na gruncie starochrześcijańskiego wyznania Boga w Trójcy 
Jedynego oraz osoby i dzieła Chrystusa; w wyznaniu tym widział wią
żący wyraz biblijnego orędzia. W swej walce o reformę, w walce, która 
przyniosła mu tyle zewnętrznych prześladowań i wewnętrznych udręk, 
pewność i pociechę znajdował w tym, że to Kościół powołał go do stu
diowania Pisma Sw. W tym przeświadczeniu wyczuwał, że prowadzi go 
sam Pan Kościoła.

8. Intensywna praca nad Pismem Sw. doprowadziła Lutra, świadome
go własnej odpowiedzialności za nauczanie i duszpasterstwo, a zarazem 
pozostającego w sytuacji osobistego doświadczenia udręk, do odkry
cia na nowo Bożego miłosierdzia pośród utrapień i niepewności jego 
czasów. To „reformatorskie odkrycie” polegało — według Lutra — na 
tym, że sprawiedliwość Bożą i Listu do Rzymian (1,17) odczytał jako 
sprawiedliwość darowującą, a nie sprawiedliwość żądającą, która skazuje 
grzesznika. Sprawiedliwy żyje z wiary: żyje z tego miłosierdzia, które 
Bóg daje nam przez Chrystusa. W tym odkryciu, którego potwierdzenie 
znalazł u św. Augustyna, otworzyło się przed nim orędzie Pisma Sw. 
jako Dobra Nowina, jako Ewangelia. Otworzyły się przed nim, jak po
wiedział, bramy raju.

9. Poprzez swoje pisma, przepowiadanie i działalność profesorską, Lu
ter stał się świadkiem tego wyzwalającego orędzia. Jako nauka o uspra
wiedliwieniu grzesznika przez samą wiarę było ono wzornikiem jego 
myśli teologicznej i jego wykładu Pisma Sw. Ludzie, których sumienie 
cierpiało pod panowaniem Prawa oraz ludzkich przepisów i którzy byli 
dręczeni własnymi nieprawościami jak też troską o swe własne zbawie
nie, mogli odnaleźć pewność wierząc w Ewangelię o wyzwalającej obiet
nicy łaski bożej.

10. Studia historyczne wykazały, że już w dyskusjach religijnych pro
wadzonych w czasie Reformacji ujawniła się pewna zgodność co do tej 
podstawowej tezy Lutra. Jednak porozumienie to nie znalazło po obu 
stronach faktycznego przyjęcia. Polemika je zagubiła i pozbawiła zna
czenia.

11. W naszych czasach ewangelickie i katolickie studia nad Lutrem, 
jak też studia biblijne, prowadzone w obu Kościołach, otworzyły dro
gę porozumieniu co do centralnego punktu reformacji Lutra. Również 
wgląd w historyczne uwarunkowania naszych form języka i myśli przy
czynił się do tego, że myśl Lutra, właśnie w formie nauki o usprawied
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liwieniu, została uznana w szerokich kręgach katolików za uprawnioną 
formę teologii chrześcijańskiej. Powtarzając to, co już w 1972 r. wspólnie 
stwierdzili teologowie katoliccy i luterańscy (dokument „Ewangelia a Ko
ściół”), mówi się w katolicko-iuterańskiej deklaracji na temat „Wyznania 
Augsburskiego”.: W nauce o usprawiedliwieniu, która dla reformatorów 
posiadała rozstrzygające znaczenie, zarysowuje się daleko idące uzgod
nienie: tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, nie na 
podstawie naszych zasług, zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy 
Ducha Świętego, który odnawia nasze serca oraz uzdalnia i wzywa do 
dobrych uczynków („Wszyscy pod jednym Chrystusem”, 1980 r.).

12. Jako świadek Ewangelii Luter zwiastował biblijne orędzie o sądzie 
bożym i łasce, o zgorszeniu i mocy krzyża, o zatraceniu człowieka i zbaw
czym czynie Boga. Jako niegodny ewangelista Pana naszego Jezusa Chry
stusa Luter zachęca też własnym przykładem, byśmy możliwie najucz- 
ciwiej skonfrontowali siebie z obietnicą i wezwaniem Ewangelii, o której 
świadczył.

III. KONFLIKT I ROZDARCIE KOŚCIOŁA

13. Sposób ujęcia usprawiedliwienia tylko przez wiarę i zwiastowanie 
go przez Lutra w tym znaczeniu doprowadził do konfliktu z ówczesny
mi formami pobożności, które przesłaniały zaofiarowaną darmo sprawie
dliwość Bożą. Luter — wręcz przeciwnie — rozumiał swój protest za 
całkowicie zgodny z nauką Kościoła, owszem jako jej obronę. Obca mu 
była jakakolwiek myśl o zrywaniu z Kościołem; stanowczo odrzucał ją 
od siebie. Jednak jego protest nie znajdował żadnego zrozumienia u koś
cielnych i teologicznych instancji w Niemczech, a następnie również w 
Rzymie. Na latach, które nastąpiły po ogłoszeniu w 1517 r. 95 tez, cią
żyła narastająca polemika. Przy zaostrzających się sporach, początkowo 
duchowy protest Lutra wciąż na nowo stawiał problem kościelnego auto
rytetu. Pozostawał przy tym pod naciskiem pytań o władzę polityczną. 
Do konfliktu i podziału Kościoła doszło nie na skutek Luterskiego rozu
mienia Ewangelii, ale w wyniku kościelnych i politycznych dynamizmów 
ruchu reformacyjnego.

14. Kiedy zagrożono Lutrowi klątwą i zmuszano go do odwołania naj
istotniejszych dla niego przekonań, ocenił to jako odmowę ze strony koś
cielnych i świeckich autorytetów podjęcia dyskusji z jego teologiczną 
argumentacją. Spór kierował się coraz wyraźniej na problem instancji, 
która posiada ostatecznie wiążący autorytet w sprawach wiary. W tym 
sporze powoływał się na Pismo Sw. i wyrażał wątpliwości, czy wszystkie 
rozstrzygnięcia doktrynalne papieży i soborów wiążą w sumieniu. Po
dobnie, według Lutra, podkreślenie zasady sola Scriptura i jasności Pis
ma Sw. zawierało w sobie uznanie starochrześcijańskich wyznań wiary 
i szacunek dla zgodnej z Pismem Sw. Tradycji. W każdym sporze wic 
rzył obietnicy, że Bóg zachowa swój Kościół w prawdzie.

15. W miarę jak wzrastał sprzeciw władz kościelnych, wyostrzała się 
też polemiczna postawa Lutra. Odrzucał on papieża jako Antychrysta, 
a Mszę osądził jako bałwochwalstwo. Z drugiej strony, Lutra z jego zwo
lennikami przedstawiano jako heretyków, a nawet oskarżano o zdradę 
wiary. Nadzieja, że na sejmie rzeszy w Augsburgu (1530 r.) dojdzie do 
zjednoczenia, nie spełniła się. W danej mu odmowie dostrzegł Luter znak
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zbliżającego się czasu apokalipsy. Wydawało się, że z tej sytuacji wza
jemnego potępienia nie ma żadnego wyjścia.

16. Luter stał się przedmiotem ataków ze strony różnych grup i nur
tów tak kościelnych, jak społecznych (antyklerykalnych, rewolucyjnych 
i entuzjastycznych). On sam bronił się przed tym. Niektóre jednak z tych 
negatywnych tendencji nałożyły się na jego obraz, nie przestając oddzia
ływać aż do naszych czasów.

17. Tych historycznych faktów nie da się cofnąć, ani unieważnić. Mo
żemy jednak odrabiać ich negatywne następstwa, zgłębiając ich przy
czyny i ustalając zasługujące na potępienie działania. Ostatecznie jednak 
skutki wtedy dopiero zostaną uzdrowione, gdy wspólnie podejmiemy po
zytywne postulaty Reformacji.

IV. PODJĘCIE REFORMACYJNYCII POSTULATÓW

18. Kościoły luterańskie poprzez wieki starały się zachować teolo
giczne i duchowe poglądy Lutra. Nie wszystkie jednak pisma Lutra od
działywały w Kościołach luterańskich z jednakową siłą. Często docho
dziła do głosu tendencja przyznająca pierwszeństwo jego wypowiedziom 
polemicznym przed jego pismami duszpasterskimi i teologicznymi. Spe
cyficzne kościelne znaczenie przysługuje tym pismom, które zdobyły 
rangę pism wyznaniowych. Spośród nich szczególne miejsce w życiu Koś7 
cioła posiadają oba jego katechizmy. Nadają się one do tego, by wraz 
z ,, Wy znaniem Augsburskim” mogły służyć za podstawę rozmów eku
menicznych.

19. Jednak spuścizna Lutra doświadczyła w historii także różnych 
uproszczeń i zniekształceń:
— Biblię coraz bardziej wyjmowano z jej kościelnego kontekstu, a jej 
autorytet interpretowano niewłaściwie w znaczeniu legalistycznym, w 
konsekwencji nauki o natchnieniu werbalnym;
— wielki szacunek Lutra dla życia sakramentalnego zagubiły w znacznej 
mierze Oświecenie i pietyzm;
— pogląd Lutra na człowieka jako osobę stojącą przed Bogiem został 
zrozumiany źle — w sensie indywidualistycznym;
— orędzie o usprawiedliwieniu przesłaniał niekiedy moralizm;
— jego opory w stosunku do sprawowania władzy zwierzchniej w Koś
ciele przez autorytety polityczne wyciszyły się z biegiem czasu;
— jego nauka o dwu sposobach Bożego panowania (nauka o dwu kró
lestwach) została na długo błędnie zrozumiana jako zalegalizowanie zrze
czenia się przez Kościół własnej odpowiedzialności w dziedzinie społecz
nej i politycznej.

20. Przy całej wdzięczności za dzieło Lutra, Kościoły luterańskie zna
ją dzisiaj granice jego osoby i dzieła, jak też niektóre negatywne 
skutki jego działalności. Nie mogą pochwalać polemicznych wyskoków 
Lutra; widzą, że jego apokaliptyczna świadomość doprowadziła go, np. w 
związku z jego stanowiskiem odnośnie do papiestwa, ruchów baptystycz- 
nych i Wojny Chłopskiej, do sądów, które są nie do przyjęcia. Ujawniły 
się też pewne słabości Kościoła ewangelickiego, zwłaszcza jego podpo
rządkowania strukturom państwowym, co zresztą sam Luter pragnął 
traktować tylko jako sytuację narzuconą przez konieczność.

21. Kościół rzymskokatolicki i jego rozwój od czasów Reformacji
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charakteryzowała w stosunku do Lutra postawa w pewnym sensie obron
na. Ten świadomie reformacyjny katolicyzm znamionowały: lęk przed 
upowszechnianiem nie przyjętych w Kościele wydań Pisma Sw., centra
listyczne podkreślenie papiestwa i jednostronne ujęcia w teologii i prak
tyce sakramentów. Z drugiej strony, w procesie trydenckich prób odno
wy wzięto pod uwagę także niektóre postulaty Lutra, jak np. w odnowie 
kaznodziejstwa, w ożywieniu katechizacji czy w podkreśleniu augustyń- 
skiej nauki o łasce.

22. W naszym stuleciu — przynajmniej w katolickim środowisku ję
zyka niemieckiego — na nowo podejmuje się próby solidnego przemy
ślenia osoby Lutra i jego reformatorskich postulatów. Uznaje się zasad
ność jego starań zmierzających do reformy teologii oraz kościelnych nie
właściwości jego czasów, zauważa się, że jego podstawowa reformacyj- 
na teza o sprawiedliwości podarowanej w Chrystusie bez naszych zasług, 
żadną miarą nie stoi w sprzeczności z autentyczną Tradycją katolicką, 
którą spotyka się między innymi u Augustyna i Tomasza z Akwinu.

23. To nowe stanowisko wobec Lutra, który w swoim czasie został wy
klęty, znajduje nowy wyraz w przemówieniu kardynała Jana Wille- 
brandsa podczas V Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Lute- 
rańskiej*):

Któż mógłby dzisiaj zaprzeczyć, że Marcin Luter był osobowością głę
boko religijną, że szczerze i z oddaniem zgłębiał orędzie Ewangelii? Któż 
mógłby zaprzeczyć, że on, który tyle trudności przysporzył Kościołowi 
rzymskokatolickiemu i Stolicy Apostolskiej, nie można tego — w imię 
prawdy — nie wyznać, że pozostał wierny cennemu dziedzictwu starej 
katolickiej wiary? Owszem, czyż sam II Sobór Watykański nie sformu
łował takich postulatów, jakie m. in . wysunął Marcin Luter, by przez 
nie dzisiaj lepiej wyrazić niektóre aspekty chrześcijańskiej wiary i życia? 
Jeśli można to stwierdzić mimo wszelkich różnic, mamy podstawę wiel
kiej radości i nadziei.

24. Do tych elementów nauki Soboru Watykańskiego II, w którym 
można dostrzec akceptację postulatów Lutra, należą przykładowo na
stępujące:
— wyeksponowanie znaczenia Pisma Sw. jako zasady życia i nauczania 
Kościoła (Konst, dogm. o Bożym Objawieniu);
— określenie Kościoła jako Ludu Bożego (Konst, dogm. o Kościele, 
rozdz. II);
— uznanie potrzeby ciągłej odnowy Kościoła w jego historycznej egzy
stencji (Konst, dogm. o Kościele, 8; Dekret o ekumenizmie, 6);
— dowartościowanie wyznania krzyża Jezusa Chrystusa i jego znacze
nia dla życia tak poszczególnego chrześcijanina, jak całego Kościoła 
(Konst, dogm. “o Kościele, 8; Dekret o ekumenizmie, 4; Konst, duszp. 
o Kościele w świecie współczesnym, 37);
— rozumienie urzędów kościelnych jako posługiwań (Dekret o duszpa
sterskich zadaniach biskupów w Kościele, 16; Dekret o posłudze i życiu 
kapłanów);
— podkreślenie kapłaństwa wszystkich ochrzczonych (Konst, dogm. 
o Kościele, 10—11; Dekret o apostolstwie świeckich, 2—4);
— położenie akcentu na prawo osoby do wolności w sprawach religij
nych (Deklaracja o wolności religijnej).

*) V Zgrom adzenie Ogólne SFL odbyło się w  Evian, Francja, w  dniach 14—24 
VII 1970 r. (Redakcja).
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25. Również inne postulaty, które podniósł był Luter, można uznać 
za spełnione przez dzisiejszą teologię katolicką i praktykę Kościoła: po
sługiwanie się w liturgii językiem narodowym, możliwość Komunii pod 
obu postaciami, wreszcie odnowa teologii oraz sposobu sprawowania Eu
charystii.

V. TESTAMENT I ZADANIE

26. Możemy dzisiaj wspólnie uczyć się od Lutra. Może on być naszym 
wspólnym nauczycielem prawdy, że Bóg musi zawsze pozostawać Bo
giem, nam zaś pozostaje — jako nasza najbardziej zasadnicza ludzka od
powiedź — absolutne zaufanie Bogu i wielbienie Go (kard. Jan Wille- 
brands).

— Jako teolog, kaznodzieja, duszpasterz^ autor pieśni i człowiek mo
dlitwy, Luter, w niezwykłej duchowej koncentracji, złożył na nowo świa
dectwo biblijnego orędzia obdarowującej i wyzwalającej Bożej sprawie
dliwość oraz postawił je w nowym świetle.

— Lutfcr wskazuje nam priorytet Słowa Bożego w życiu, nauce i służ
bie Kościoła.

— Wzywa nas do wspólnej wiary jako bezwarunkowego zaufania Bo
gu, który objawił się w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu swego Syna 
jako Bóg łaskawy.

— Uczy nas rozumienia łaski jako osobowego stosunku Boga do czło
wieka, stosunku, który nie został obwarowany jakimikolwiek warunka
mi, który czyni wolnym przed Bogiem i dla służenia bliźnim.

— Przekonuje nas, że ludzkie życie otrzymuje swój fundament i na
dzieję tylko dzięki Bożemu przebaczeniu.

— Wzywa Kościół do tego, by pozwalał się nieustannie odnawiać 
przez Słowo Boże.

— Uczy nas, iż może istnieć jedność w koniecznej różnorodności zwy
czajów, porządków i teologii.

— Jako teolog wskazuje nam, jak poznanie Bożego miłosierdzia 
otwiera się jedynie przed tymi, którzy modlą się i rozmyślają, których 
Duch Święty przekonuje o prawdzie Ewangelii oraz — wbrew wszelkim 
udrękom — utrzymuje i umacnia w tym względzie.

— Upomina nas, że to pojednanie i chrześcijańska wspólnota mogą 
istnieć jedynie tam, gdzie postępuje się według normy wiary i zasady 
miłości, która o każdym myśli to, co najlepsze, która nie podejrzewa, 
która oczekuje od drugich wszelkiego dobra a /.../ każdego ochrzczonego 
nazywa świętym  (Luter).

27. Zawierzenie i pokora wielbiąca tajemnicę Bożego miłosiedzia 
przemiawiają z ostatniego wyznania Lutra, które — jako jego duchowy 
i teologiczny testament — może być drogowskazem także dla naszych 
wspólnych poszukiwań prawdy, która jednoczy: Jesteśmy żebrakami. 
I tak jest naprawdę.

K lasztor K irchberg (W irtem bergia), 6 m aja 1983 r.
's

W spółprzew odniczący
Hans L. Martensen George A. Lindbeck
Biskup Kopenhagi Profesor Uniwersytetu Yale
Dania New Haven, U.S.A.

Tłum. St. C. Napiórkowski



DIALOG PRAW OSŁAW NO-REFORM OW ANY

CZWARTE SPOTKANIE TEOLOGICZNE 
PRAWOSŁAWNO-REFORMOWANE

„Debreczyn IV, czerwiec 1983; Odessa, ZSRR

K O M U N I K A T
(skrót)

W dniach od 6 do 10 czerwca 1983, na zaproszenie Rosyjskiego Kościo
ła Prawosławnego odbyło się w Odessie czwarte spotkanie teologiczne 
prawosławno-reformowane na temat „Rozumienie tradycji w Kościołach 
prawosławnych i reformowanych i ich odpowiedzialność za społeczeń
stwo”.

W spotkaniu udział wzięli: ze strony prawosławnej — przedstawiciele 
Kościołów: czechosłowackiego, gruzińskiego, polskiego i rosyjskiego; ze 
strony reformowanej — przedstawiciele Kościołów reformowanych Cze
chosłowacji, Kanady, NRD, Polski, RFN, Węgier i USA.

Spotkanie otworzył metropolita kijowski i halicki Filaret, egzarcha pa
triarszy Ukrainy, który serdecznie pozdrowił uczestników i odczytał orę
dzie Jego Świątobliwości Patriarchy Pimena. Ze strony reformowanej 
uczestników pozdrowił prof. James McCord, rektor Seminarium Teolo
gicznego w Princeton, USA.

Święta Tradycja według rozumienia prawosławnego jest Objawieniem 
Boskim sukcesywnie realizowanym w życiu.

Podczas posiedzeń plenarnych, którym kolejno przewodniczyli metro
polita kijowski i halicki Filaret i prof. James McCord, przedstawiono 
dwa referaty dotyczące pierwszej części tematu (Tradycji): igumena Ti- 
chona (Bondarenko), wykładowcy Odeskiego Seminarium Duchownego 
pt. „Rozumienie tradycji w nauczaniu Kościoła prawosławnego” i prof. 
Dawida Willisa z Seminarium Teologicznego w Princeton pt. „Rozumie
nie tradycji w Kościołach reformowanych”. Referat dotyczący drugiej
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części tematu przedstawił metropolita odesski i chersoński Sergiej pt. 
„Współczesne zadania służby Kościołów i ich odpowiedzialność za społe
czeństwo”. Po referatach podczas posiedzeń plenarnych odbyła się dys
kusja, która przebiegała w braterskiej atmosferze otwartości i wzajem
nego zrozumienia.

W rezultacie dyskusji nad pierwszą częścią tematu dyskutanci doszli do 
następujących wniosków.

Prawosławny punkt widzenia. Źródłem poznania Boga jest Boskie Ob
jawienie, którego pełnia jest wyrażona w Świętej Tradycji i Piśmie Sw.

Boskie Objawienie ogłoszone w pełni przez naszego Pana, Jezusa Chrys
tusa, który przyszedł na świat jak o światło (J 12, 16), jest światłością 
prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi 
(J 1, 9).

To Objawienie, dane w pełni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa zo
stało na pewnych etapach Boskiej ekonomii utrwalone w Piśmie Sw. 
Jednak Pismo Sw. będąc słownym wyrazem Objawienia, jest zasłonięte 
dla starego człowieka. Jego prawdziwe znaczenie objawia dopiero Duch 
Sw. w żywym doświadczeniu poznania Boga realizowanym w Kościele 
poprzez czynne życie chrześcijańskie. To wspólne doświadczenie pozna
nia Boga w Kościele jest rzeczywistością, a jednocześnie jedynym wiary
godnym kryterium prawdziwego zrozumienia Słowa Pańskiego. Jest to 
święty głos Objawienia przez Ducha Sw. nazwany Świętą Tradycją. Tra
dycja Sw. wyraża się w różnych formach i wydarzeniach w życiu Kościo
ła, obrzędach liturgicznych, kanonach, hymnach itd. Jednak Tradycja Sw. 
nie jest tożsama z tradycjami w które obfituje życie i historia Kościoła. 
Owe tradycje są niczym więcej, jak doczesnymi formami, które poja
wiają się i zanikają w zależności od zmieniających się warunków egzy
stencji lokalnych społeczności i poziomu ich życia duchowego.

Reformowany punkt widzenia w sprawie tradycji został przedsta
wiony w referacie prof. Davida Willisa, rozpoczynającym się następującą 
tezą: według teologii reformowanej tradycja jest powodowanym histo
rycznie wyrażeniem samego siebie przez Boga w Trójcy Jedynego, w któ
rym Kościół uczestniczy dzięki samej łasce przez wiarę. Poprzez ten 
proces Boskiego samowyrażenia się Kościół katolicki jest reformowany 
i zawsze będzie reformowany.

Tradycja jest uwarunkowana chrystologicznie. .Samo Pismo Sw. należy 
do Tradycji. Pismo Sw. zostało przekazane Kościołowi przez apostołów, 
którzy byli pierwszymi, którzy otrzymali świadectwo Boga z jego łaski 
w Jezusie Chrystusie. Dzięki pośrednictwu Apostołów stało się ono auto
rytatywnym świadectwem samoobjawienia Boga, które powinno kiero
wać życiem Kościoła. Kościół przyjął tę początkową, określającą go tra
dycję i interpretując ją pod kierownictwem Ducha Sw. w różnych kon
tekstach historycznych i kulturalnych stworzył .w ten sposób własną 
tradycję. W ten sposób Kościół dał świadectwo, że przyjął żywy głos 
Ewangelii.

Kościoły reformowane XVI wieku w swoich wyznaniach wiary przy
jęły wyznania wiary pierwotnego Kościoła, istniejące do V wieku, jako 
świadectwo o Jezusie Chrystusie, takie jakie było objawione w Piśmie 
Sw. Wyznania wiary wywodzą się jednak z Pisma Sw. i tylko ono nadaje 
im sens i znaczenie. Tak więc Reformacja nie chciała zmienić decyzji 
pierwszych Soborów, np. Nicejsko-konstantynopolitańskiego, lecz pragnę
ła ją potwierdzić i wyznać na nowo. Dlatego miała pełne prawo kłaść na
cisk na swoją katolickość.
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Kościół, jak to czyni sam Jezus Chrystus, a także apostołowie, musiał 
przeciwstawiać się takim tradycjom, które według Pisma Św. nie znaj
dują uzasadnienia przed Panem. Głoszenie Słowa Bożego objawionego 
i utrwalonego w Piśmie Św. ma trzy postacie i jest dokonywane na róż
ne sposoby drogą głoszenia kazań, drogą modlitwy, modlitewnego śpie
wu kongregacji, profetycznego świadectwa i społecznej posługi słowem 
i czynem. Ta lub inna tradycja Kościoła nie może być traktowana jako 
jakieś trwałe dziedzictwo Tradycji Św. Kościoły w toku swych dziejów 
zawsze czuły potrzebę ponownego odczytania — w tych lub innych kon
tekstach historycznych i kulturalnych — i ponownego wyznania pierwot
nego i jedynego apostolskiego świadectwa Jezusa Chrystusa, aby ode
przeć każde zagrożenie ich życia.

Odnośnie drugiej części tematu obie strony były jednomyślne w na
stępującym zakresie: chociaż przyznajemy, że nasze Kościoły są częścio
wo zgodne, a częściowo niezgodne w rozumieniu Tradycji, stwierdzamy 
jednak także radosny fakt zgodności podstaw naszego myślenia o Tra
dycji, której korzenie są w Ewangelii. Zgodni jesteśmy w tym, że Koś
ciół Jezusa Chrystusa z samej swojej natury nie może być Kościołem 
izolowanym od najbardziej palących problemów i potrzeb ludzkich. Wie
rzymy w to, że stanowisko Kościoła nie wynika z konkretnego programu 
politycznego, ale ze zjednoczenia z jego Głową, Jezusem Chrystusem, Pa
nem, który służy. Oznacza to, że Kościół powinien stale dawać świadec
two na rzecz pokoju, który obejmuje ogół warunków, w którym żyj^ 
ludzkość, a przede wszystkim:

a) zagrożenie nuklearne,
b) solidarność z biednymi, zapomnianymi i głodnymi,
c) walka przeciw groźbie wojny,
d) przeciwstawianie się krzywdzącym uprzedzeniom we wszystkich 

ich postaciach.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że społeczne zaangażowanie Kościołów 

nie spowoduje nadejścia Królestwa Bożego na ziemię, ale jesteśmy prze
konani, że można dokonać zmian w warunkach ludzkiego bytowania.

Wyznajemy głęboką skruchę za nasze przeszłe zaniedbania w trosce 
o pokój i sprawiedliwość. Jesteśmy zadowoleni, że Kościoły uznają teraz, 
że pokój jest nakazem, bezpośrednio związanym z pracą Jezusa Chrys
tusa na rzecz pojednania. Z radością zauważamy, że dzięki nieustannym 
zabiegom naszych Kościołów powstała cała sieć kontaktów ekumenicz
nych, która znacznie zwiększyła zakres możliwości i odpowiedzialności 
Kościołów za tworzenie atmosfery dobrej wiary, rozwijanie ducha zaufa
nia i walkę z histeryczną propagandą podżegającą do wojny i nieufności. 
Uważamy, że głównym wyzwaniem, wobec którego wspólnie stoimy, jest 
przemiana ogólnych deklaracji w codzienne konkretne zadania w nastę
pujących dziedzinach:

a) wpoić wszystkim naszym Kościołom przekonanie o niezbędności po
mocy celem zapobieżenia katastrofie jądrowej,

b) zastąpić politykę konfrontacji polityką rokowań,
c) usilnie nakłaniać narody do przyłączenia się do jednostronnej de

klaracji ZSRR o nie użyciu broni jądrowej jako pierwsza strona,
d) potwierdzić absolutną konieczność zamrożenia broni jądrowej,
e) tworzyć strefy wolne od broni jądrowej (Skandynawia, Europa
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Środkowa, Bałkany i wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe) zgodnie z pro
pozycją Komisji Palmego,

f) usilnie nakłaniać do anulowania decyzji o rozmieszczeniu nowych 
rakiet,

g) zachęcać kraje, które prowadzą rokowania w Genewie do podpisa
nia owocnego porozumienia*

h) osiągnąć porozumienia między dwoma blokami wojskowymi w ce
lu zapobieżenia niebezpieczeństwu wojny i opracować odmienny system 
bezpieczeństwa, nie oparty na sile militarnej,

i) jeszcze raz podkreślić zgodność naszego stanowiska z zasadami Ak-, 
tu Końcowego z Helsinek z 1975 r. i robić wszystko co możliwe dla jego 
poparcia w naszej osobistej i społecznej sytuacji.

Niezbędne jest, aby Kościoły przeanalizowały błędną politykę zastra
szania i ujawniły jej niebezpieczeństwa. Polityka zastraszania jest błęd
na dlatego,, że nie prowadzi do położenia kresu zbrojeniom i dlatego, że 
zrodziła już takie niebezpieczne koncepcje jak: ograniczona wojna nukle
arna lub przewaga jądrowa. Cieszymy się, że wśród Kościołów istnieje 
gotowość współpracy na rzecz pokoju; należy także popierać i wzmacniać 
udział w tym działaniu innych religii i ruchów społecznych.

Na podstawie naszej wspólnej wiary, zaświadczonej w Piśmie Sw. 
wierzymy głęboko w to, że pokój i sprawiedliwość są ze sobą ściśle 
związane.

Strony jednomyślnie wyraziły zadowolenie z odbytych rozmów i na
dzieję, że będą one owocnym wkładem zarówno w rozwój dwustronnej 
współpracy teologicznej prawosławno-reformowanej, jak i ogólnochrześ- 
cijańską służbę na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Tłum. Mikołaj Kozłowski
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH

Z zagranicy

—  W dniach od 14 do 16 kw ietn ia  1983 r. odbyło się w  O xfordzie, A nglia, doroczne 
posiedzenie Prezydium  i K om itetu  Doradczego K onferencji K ościołów  Europej
skich. Z Polski w  obradach uczestn iczył ks. A dam  K uczm a, zastępca superin ten- 
denta naczelnego K ościoła m etodystycznego. Postanow iono przesunąć obrady Zgro
m adzenia O gólnego o jeden rok; odbędą się one w e w rześn iu  1986 r. w  m iejsco
w ości Stirling, Szkocja, a g łów ny tem at brzm ieć będzie „C hw ała n iech  będzie Bogu, 
a na ziem i pokój”. Podjęto też uchw alę w  spraw ie kontynuow ania do 1985 r. koś
cielnego program u praw  człow ieka na, rzecz realizacji A ktu K ońcow ego z H elsinek . 
Poza tym  trw ają przygotow ania do III E uropejskiego Spotkania Ekum enicznego  
organizow anego w spóln ie z Radą K onferencji Episkopatów  Europy w e w rześniu  
1984 r. w  R iva del Garda, W łochy. K ościół m etodystyczny F in landii przyjęto jako 
117 K ościół członkow ski.

— W połow ie kw ietn ia  1983 r. złożył w izy tę  w  W atykanie zw ierzchnik  A rm eńskiego  
K ościoła A postolskiego na B lisk im  W schodzie, katolikos K arekin  II Sarkissian. Zos
tał on przyjęty na audiencji przez papieża Jana P aw ła  II, poza tym  odbył rozm ow y  
w  Sekretariacie do spraw  Jedności C hrześcijan na tem at rozw oju w zajem nych sto 
sunków . W opublikow anym  na zakończenie w izy ty  kom unikacie czytam y, że spot
kanie m iędzy katolikosem  a biskupem  R zym u otw iera n ow y etap w  stosunkach  
m iędzy K ościo łem  arm eńskim  a rzym skokatolickim . Poza tym  potw ierdza w spólną  
w olę obu K ościołów  na coraz bardziej palące w ezw an ia  św iata  w spółczesnego o po- . 
moc. W spółpraca obu K ościołów  jest szczególn ie potrzebna na B lisk im  W schodzie, 
gdzie zachodzi potrzeba harm onijnego rozw oju tożsam ości, w olności i ku ltury w szy s
tk ich zam ieszkałych  tam  narodów  w  atm osferze pokoju i spraw ied liw ości.

—  Na zaproszenie R osyjsk iego K ościoła P raw osław nego, w  dniach od 20 do 25 
kw ietn ia  1983 r. obradow ała w  K ijow ie  konferencja kobiet z Europy W schodniej po
św ięcona ich św iadectw u  i służbie w  ruchu ekum enicznym  oraz pracy na rzecz  
pokoju, spraw ied liw ości i obrony życia. D yskusja  koncentrow ała się -\yokół trzech  
tem atów : w spółczesnego zagrożenia życia  ludzkości; odpow iedzialności za K ościół, 
rodzinę i społeczeństw o; czy jesteśm y przygotow ani do VI Zgrom adzenia O gólnego  
Św iatow ej R ady K ościołów .

—  W dniach 25—30 kw ietn ia  1983 r. przebyw ała w  W atykanie 7-osobow a delegacja  
w ysokich  przedstaw icieli B rytyjsk iej R ady K ościołów , której tow arzyszyło  5 b is
kupów  katolickich . Podczas audiencji pap ież Jan P aw eł II stw ierdził, że chrześci
jańsk ie św iadectw o na rzecz pokoju jest najbardziej palącym  problem enl dla K oś
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cio łów  i- św iata  dzisiejszego. W yraził zadow olenie, że w łaśn ie  zagadnienie pokoju  
zajęło naczelne m iejsce w  rozm ow ach brytyjsk iej delegacji z przedstaw icielam i 
Sekretariatu  do spraw  Jedności C hrześcijan. Papież stw ierdził rów nież, że przez  
w sp ólny chrzest w szystk ie  K ościoły chrześcijańskie tw orzą już realną w spólnotę, 
lecz n ie  jest to jeszcze w spólnota  doskonała. W izyta delegacji K ościołów  b ry ty j
skich w  W atykanie była  kontynuacją dialogu podjętego w  1982 r., podczas p ie l
grzym ki Jana P aw ła  II do W ielkiej B rytanii.

—  W dniu 4 m aja 1983 r. K ościoły  ew angelick ie  w  NRD dokonały uroczystego o tw ar
cia Roku Lutra na zam ku W artburg w  E isenach. W uroczystości tej w zię li udział 
przed staw iciele  K ościo łów  z 19 krajów  Europy, A m eryki i A fryki. Sw oich  reprezen
tantów , przesłały  różne św ia tow e zw iązk i w yznaniow e, w  tym  także K ościół rzym 
skokatolick i. Z P olsk i obecny był bp Janusz N arzyński, zw ierzchnik  K ościoła ew a n 
gelicko-augsbursk iego . O dpraw ione nabożeństw o było transm itow ane przez te lew izję  
NRD (p ierw szy taki przypadek w  historii tego państw a). K azanie w yg łosił dr Carl 
M au —  sekretarz generalny Ś w iatow ej Federacji L uterańskiej.

— W spólna K om isja  K atolicko-L uterapska utw orzona przez W atykan i Ś w ia to 
w ą Federację Luterańską ogłosiła  6 m aja 1983 r., z okazji 500 rocznicy urodzin refor
m atora w itten bersk iego  M arcina' Lutra dokum ent pt. „M arcin Luter —  św iadek  
Jezusa C hrystusa” (publikujem y go w  dziale „Spraw ozdania i dokum enty”).

— Z in icja tyw y  Ś w iatow ego  Z w iązku T ow arzystw  B iblijnych, w  tym  roku po 
raz p ierw szy 9 m aja był obchodzony jako Św iatow y D zień M odlitw  w  in ten cji 
przekładu, druku i kolportażu P ism a Św iętego. K ierow nictw o SZTB w ezw ało  w szy s
tk ie tow arzystw a członkow skie w  100 krajach, aby w  tym  dniu wspólnie przedło
żyły Bogu swoje życzenia, nadzieje, prośby i modlitwy przyczynne.

— Rada K ościołów  B lisk iego  W schodu i Św iatow a Rada K ościołów  zorganizow ały  
w  połow ie m aja 1983 r. w  G enew ie konferencję, która zgrom adziła 50 przyw ódców  
kościelnych  z różnych kontynentów . U czestn icy obrad w ezw ali w szystk ie  strony  
uw ik łane w  kon flik t na B lisk im  W schodzie do podjęcia w spólnych  rokow ań poko
jow ych. Stw ierdzono, że K ościoły m ogą pom óc pertraktacjom  pokojow ym  przez  
podjęcie ściślejszej w spółpracy w  tym  regionie i różnego rodzaju w ysiłków , które  
doprow adziłyby do rozw oju dialogu m iędzy Palestyńczykam i a m ieszkańcam i Izraela.

—  Rada K ościołów  A m eryki Ł acińskiej zaapelow ała w  połow ie m aja 1983 r. do 
K rajow ej R ady K ościołów  w  USA, aby ta in terw eniow ała  u prezydenta Ronalda  
R eagana z pow odu jego po lityk i w obec A m eryki Środkow ej, a zw łaszcza w obec  
N ikaragui. L ist stw ierdza, że ani pom oc m ilitarna i gospodarcza USA , ani próby  
obalen ia  rządu w  N ikaragui n ie  m ogły  pow strzym ać procesu wyzwolenia i prze
mian społecznych, do czego te cierpiące kraje mają pełne prawo. Zam iast tego trze
ba znaleźć rozw iązanie pokojow e i praktyczne dla kon flik tów  w  tym  regionie. S ta 
now isko R ady K ościo łów  A m eryk i Ł acińskiej poparła K araibska K onferencja K oś
ciołów .

—  W połow ie m aja 1983 r. przebyw ał z w izytą  w  W atykanie praw osław ny patriarcha  
A ntioch ii Ignatius IV  H azim . P rzedm iotem  jego rozm ow y z papieżem  Janem  P a w 
łem  II była  n ie  ty lk o  k w estia  toczącego się na p łaszczyźnie św iatow ej dialogu k a- 
to licko-praw osław nego, lecz  także zagadnienia bardziej harm onijnego i bratersk iego  
w sp ółżycia  m iędzy chrześcijanam i w schodnim i a katolikam i na B lisk im  W schodzie. 
Patriarcha prow adził też rozm ow y w  Sekretariacie do Spraw  Jedności C hrześcijan. 
W w yw iad zie  dla radia w atykańsk iego  ośw iadczył, że jego p ierw sza w izyta  w  W a
tyk an ie  zrobiła na n im  silne w rażenie.

—  W L im assol, Cypr, odbyło się w  dniach od 23 do 29 m aja 1983 r. drugie posiedze
n ie  W spólnej K om isji P raw osław no-L uterańskiej na płaszczyźnie św iatow ej. U sta 
lono punkty ciężkości przyszłych spotkań. N astępne, które zbierze się w  sierpniu  
1984 r., skupi uw agę na pojm ow aniu objaw ienia Bożego. P rzedstaw iciel Św iatow ej  
Federacji L uterańskiej, G ünther Gassrnann, określił obecne spotkanie jako trudne.
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— Z in icjatyw y C hrześcijańskiej K onferencji Pokojow ej odbyła się w  B udapesz
cie, w  dniach od 24 do 27 m aja 1983 r. m iędzynarodow a konsultacja pośw ięcona rozbro
jeniu, która zgroma-dziła 150 uczestn ików  z K ościołów  i organizacji chrześcijańskich  
w  Europie, U SA  i Trzecim  Ś w iecie . U chw alona rezolucja w zyw a rządy U SA  
i ZSRR, aby z polityki konfrontacji powróciły do polityki rokowań. S tw ierdza, że 
K ościoły i chrześcijanie w inn i konsekw entn ie  w sk azyw ać na zw iązek  m iędzy w y 
datkam i na zbrojenia krajów  uprzem ysłow ionych  a nędzą w  Trzecim  Św iecie.

— W dniach od 26 do 31 m aja 1983 r. obradow ała w  M oskw ie konsultacja K onferencji 
K ościołów  Europejskich pod hasłem : „D ynam ika nadziei —  zaufanie, rozbrojenie, 
pokój”. W śród 70 uczestn ików  z 15 krajów  Europy było dw óch Polaków : ks. A dam  
K uczm a z K ościoła m etodystycznego i A ndrzej W ojtow icz — kierow nik W ydziału K on
tak tów  Zagranicznych P olsk iej R ady Ekum enicznej. U chw alony apel w zyw a NATO  
i U kład W arszaw ski do rezygnacji z użycia broni atom ow ej jako p ierw szy etap  
i rozciągnięcia w  dalszym  etapie tej rezygnacji także na bronie konw encjonalne. A pel 
m ów i też o potrzebie w prow adzen ia  stref bezatom ow ych w  E u rop ie ,' ograniczenia  
eksportu broni do Trzeciego Św iata  i poparcia in icja tyw  rozbrojeniow ych ONZ.

— W dniach od 6 do 10 czerw ca 1983 r. odbyło się w  O dessie, ZSRR, IV posiedzenie  
W spólnej K om isji Praw osław no-R eform ow anąj. Z Polsk i w  posiedzen iu  uczestn i
czyli: bp Z dzisław  Tranda (K ościół ew angelicko-reform ow any) i M ikołaj K ozłow ski 
(Polski A utokefa liczny K ościół P raw osław ny). B liżej o posiedzen iu  inform ujem y  
w  dziale „Spraw ozdania i dokum enty”.

—  Papież Jan P aw eł II przyjął na początku czerw ca 1983 r. zw ierzchnika S yryjsk ie
go K ościoła P raw osław nego Indii, K atolikosa Mar B aselius Thom a M atthew s I. 
Z tej okazji Jan P aw eł II w yraził nadzieję, że w śród w iern ych  obu K ościołów  
w zrośnie w zajem ne zrozum ienie dla siebie, szacunek i m iłość, co znajduje sw ój 
w yraz w e w spółpracy na polu społecznym , życia kulturalnego i duszpasterstw a. 
K atolikos podkreślił w  sw oim  przem ów ieniu, że to, co jest w spólne obu K ościołom , 
jest nieporównywalnie większe od tego, co nas dzieli.

— Jeden z p ion ierów  ruchu ekum enicznego, John A lexander M ackay, zm arł 
9 czerw ca 1983 r. przeżyw szy 94 lata. W latach 1947— 58 był prezydentem  M iędzynaro
dow ej Rady M isyjnej, która w  1961 r. z integrow ała się z Św iatow ą Radą K ościołów . 
W latach  • 1954— 59 był także prezydentem  Ś w iatow ego A liansu  K ościołów  R efor
m ow anych.

— Pod koniec czerw ca 1983 r., z okazji św ięta  apostołów  Piotra i Paw ła, przebyw ała  
w  R zym ie delegacja praw osław nego Patriarchatu K onstantynopola pod przew odnic
tw em  m etropolity  M elitona. Jan P aw eł II podczas spotkania z delegacją w yraził 
zadow olenie z postępów  w  dialogu kato licko-praw osław nym  na p łaszczyźnie św ia 
tow ej. Podkreślił, że m iędzy katolikam i a praw osław nym i w zrasta solidarność jako  
ow oc w zrostu  poczucia przynależności do jednej w spólnoty  chrześcijańskiej.

— W dniach od 13 do 17 czerw ca 1983 r. obradow ał w  N ikozji, Cypr, kom itet koordy
nacyjny M ieszanej K om isji T eologicznej K atolicko-P raw osław nej. Celem  posiedzenia  
było przygotow anie trzeciego spotkania K om isji, które odbędzie się w  1984 r. T e
m atem  obrad będzie: „Wiara, sakram enty i jedność K ościo ła”.

—  W dniach od 24 lipca do 10 sierpnia 1983 r. w  kanadyjskiej m iejscow ości 
V ancouver obradow ało VI Zgrom adzenie Ogólne Św iatow ej R ady K ościołów  pod  
hasłem : „Jezus C hrystus — życiem  św iata”.

Z kraju

—  15 m aja 1983 r. w  kościele ew angelicko-augsburskim  w  P szczynie odbyła się 
uroczystość ekum eniczna zw iązana z 500 rocznicą urodzin reform atora M arcina L u
tra. Jej organizatorem  był Ś ląski Oddział P olsk iej R ady Ekum enicznej. W uroczys
tości w zię li udział oficjaln i przedstaw iciele K ościołów  zrzeszonych w  oddziale oraz
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liczne rzesze w iern ych  przybyłych z całego regionu. O kolicznościow e kazanie w y 
głosił prezes PRE, bp Janusz N arzyński.

—  W K urii M etropolitarnej w  W arszaw ie obradowała 18 m aja 1983 r. K om isja M ie
szana P olsk iej Rady E kum enicznej i K om isji Episkopatu ds. Ekum enizm u. U w agę  
skoncentrow ano na dw óch kw estiach: ocenie tegorocznego T ygodnia M odlitw y  
o Jedność C hrześcijan i zbliżającej się w izycie  papieża Jana P aw ła II w  Polsce.

—  20 m aja 1983 r. w  siedzibie P olsk iej R ady Ekum enicznej w  W arszaw ie odbyło  
się spotkanie pośw ięcone VI Zgrom adzeniu O gólnem u Św iatow ej R ady K ościo łów  
w  V ancouver, K anada. R eferat podsum ow ujący działalność S R lt m iędzy V a VI 
Z grom adzeniem  O gólnym  (1975— 1983) i przedstaw iający stan przygotow ań do Z gro
m adzenia przedstaw ił członek K om itetu N aczelnego SRK, bp Jerem iasz (Jan A n- 
chim iuk) z K ościoła praw osław nego.

—  Na zaproszenie P olsk iej R ady Ekum enicznej w  dniach od 7 do 10 czerw ca 1983 r. 
przebyw ała w  Pqlsce 4-osobow a delegacja C hrześcijańskiej K onferencji P okojow ej 
pod przew odnictw em  sekretarza generalnego —  ks. Lubom ira M irzejow skiego. 
Poza rozm ow am i w  PRE, delegacja spotkała się z przedstaw icielam i C hrześcijań
skiego S tow arzyszenia  Społecznego, Stow arzyszenia K atolików  „P ax” i Społecznego  
T ow arzystw a Polskich K atolików . C elem  w izyty  było zapoznanie się z sytuacją  
polityczno-społeczną i relig ijno-koście lną  w  naszym  kraju oraz poin form ow anie  
oficja lnych  przed staw icie li K ościo łów  i działaczy chrześcijańskich  o aktualnych  
przedsięw zięciach  ChKP.

—  D nia 17 czerw ca 1983 r. w  drugim  dniu sw ojej w izy ty  w  P olsce, papież Jan  
P aw eł II spotkał się z przedstaw icielam i w szystk ich  ośm iu K ościołów ' zrzeszonych  
w  P olsk iej R adzie Ekum enicznej, C hrześcijańskiej A kadem ii T eologicznej, P o lsk ie
go O ddziału B rytyjsk iego  i Zagranicznego T ow arzystw a B iblijnego, Z w iązku R e
lig ijnego W yznania M ojżeszow ego i w spólnot m uzułm ańskich. P rzem ów ien ia  w y 
głosili: prezes hanorow y PRE, ks. prof. W itold B enedyktow icz i Jan P aw eł II (oba 
teksty  publikujem y w  dziale „Spraw ozdania i dokum enty”).

Oprać. Karol Karski
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

D w a zasadnicze w ątk i dom inują w  publikacjach o tem atyce ekum enicznej jakie 
ukazały się  w  polsk iej prasie w  m aju i czerw cu 1983 r. P ierw szy  jest zw iązany  
z przypadającą w  tym  roku 500 rocznicą urodzin M arcina Lutra, drugi zaś łączy  
się z przygotow aniam i dó VI Zgrom adzenia O gólnego Ś w iatow ej Rady K ościołów , 
które odbyło się w  dniach 24.VII— 10.VIII 1983 r. w  V ancouver.

W śród publikacji pośw ięconych L utrow i na uw agę zasługuje rozm owa z ks. prof. 
A lfon sem  Skow ronkiem , k ierow nikiem  katedry teo logii ekum enicznej ATK , za
m ieszczona w  trzecim  tegorocznym  num erze m iesięcznika „W ięź”. Szczególnie  
w ażne są tam  partie dotyczące dialogu doktrynalnego prow adzonego m iędzy ka
tolikam i i luteranąjni. Ks. Skow ronek podkreśla, że w  jego w yniku  w ypraco
w ano w ie le  rew elacyjnych  w prost ustaleń, jak choćby w  dzielącej katolików  i lu- 
teran k w estii uspraw ied liw ien ia . Okazało się przy tym , że nauka Lutra o uspra
w ied liw ien iu  jest zbieżna z poglądem  na ten  tem at św. T om asza z A kw inu. N a
tom iast w  kontekście w spólnych usta leń  odnośnie E ucharystii jaw ią się zdaniem  
ksr Profesora całk iem  realne persp ek tyw y interkom unii kato lików  z luteranam i, 
choć naturalnie trzeba będzie w  tym  zakresie pokonać w ie le  jeszcze trudności. 
Problem  bow iem  leży nie ty le  na lin ii eucharystycznej doktryny, ile  w  pojm ow a
niu urzędu w  K ościele, k w estii posługi kap łańskiej, choć i w  tym  punkcie osią 
gnięto n iespodziew any stopień zbieżności. Jednakże —  podkreśla ks. Skow ronek  
— ażeby w spóln ie podpisane dokum enty zostały oficja ln ie  zatw ierdzone przez 
K ościoły, m usi zaistn ieć ich recepcja na w szystk ich  szczeblach — w śród zw ierz
chników , teologów , duszpasterzy, gm in i parafii, w szystk ich  ekum enicznie za
angażow anych grup.

Jeśli idzie o sam ego Lutra to ks. Skow ronek w yraźnie akcentuje, iż nie jest on 
założycielem” K ościoła Iuterańskiego i obca była m u m yśl, ażeby obok K ościoła  

katolick iego  i przeciw ko niem u zakładać now y K ościół. Aż do momentu — tw ier
dzi ks. Skow ronek — kiedy to jego wystąpienia uwikłały go w konflikt z Rzymem , 
sądził, iż jest rzecznikiem i przywódcą ewangelickiej grupy w łonie jednego 
Kościoła, której przeciwstawiła się frakcja papistyczna, otwarta na poduszcze- 
nia szatana, zmierzająca do rozkładu Kościoła. I z tej właśnie racji Luter od
woływał się do soboru powszechnego, od papieża źle poinformowanego do naj
świętszego Ojca, którego należy lepiej pouczyć —  w nadziei i oczekiwaniu, że 
na tej drodze konflikt zostanie zażegnany, że zwycięży prawda Ewangelii. Ks. Sk o
w ronek “przytacza tu zdanie w ybitnego luterologa katolick iego ks. O tto Pescha, 
że to n ie Luter opuścił K ościół, a le  K ościół opuścił E w angelię.

Ten sam num er „W ięzi” przynosi tekst kazania pt. „Przez naw rócenie do jed 
ności”, w ygłoszonego przez bpa A lfonsa N ossola, przew odniczącego K om isji E pis
kopatu ds. ekum enizm u, w  dn. 25.1.1983 r. w  kościele ew angelicko-augsburskim  
w Zabrzu podczas nabożeństw a ekum enicznego kończącego Tydzień M odlitw  o Jed 
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ność C hrześcijan. Znaczna część kazania pośw ięcona była  osobie Ojca R efor
m acji, o którym  bp N ossol w yraża się  z w ielk im  szacunkiem  podkreślając zw łasz
cza znaczenie sform ułow anej przez n iego teologii krzyża dla całego chrześcijań
stw a. Fragm ent ten  ze w zględu  na jego w ydźw ięk  ekum eniczny zasługuje na 
przytoczone w  całości. Jego (Lutra —  przyp. A. G . ) . teologia krzyża —  do
w odzi bp N ossol — niesłychanie nam skonkretyzowała i po ludzku przybliżyła 
Słowo Boże. By do nas dotrzeć, Słowo. Boże musiało przyjąć postać ludzką; nie 
jesteśmy bowiem jako ludzie w stanie pojmować Go często po Bożemu. Jak do
tąd, żaden z teologów różnych chrześcijańskich wyznań nie przewyższał głębo
kiego ewangelijnego realizmu teologi krzyża księdza doktora Marcina Lutra. 
W tym względzie Duch Święty natchnął go zapewne w szczególny sposób, by ze 
znaku hańby ówczesnego świata, bo takim był wtedy krzyż, uczynić najistotniej
sze znamię i znak zwycięstwa całego chrześcijaństwa. To nic, że i dzisiaj krzyż 
jest znakiem, któremu zawsze sprzeciwiać się będą. Jako taki pozostanie on jed
nak drzewem życia, ponieważ na nim dokonała się największa i najważniejsza dla 
nas tajemnica: śmierć samej śmierci.

Za to głębokie wczytanie się w realizm Słowa Bożego w Chrystusowym Krzyżu 
musimy być wdzięczni właśnie Lutrowi. I to nie tylko teolodzy tak czy inaczej 
specjalnie wykształceni, lecz również i my wszyscy chrześcijanie. W tym punkcie 
pozostanie on naszym wspólnym Doktorem tzn. Doktorem całego chrześcijaństwa.

To, że w  prasie różnych w yznań publikow ane są, nacechow ane obiektyw izm em  
artyku ły  o Lutrze, nikogo nie dziw i. N atom iast popularyzow anie m yśli reform a
tora, w  ogóle popularyzow anie w ielk ich  ludzi K ościoła na łam ach prasy la ick iej  
nie jest zjaw isk iem  zbyt częstym , a jeżeli już coś tak iego nastąpi, to m a to cha
rakter zazw yczaj polem iczny bądź krytyczny. D latego też z uznaniem  n ależy  od
notow ać opublikow anie w  now o założonym  m iesięczniku  społeczno-ku lturalnym  
„Z danie” całego bloku artyku łów  pośw ięconych L utrow i i reform acji. Z am ieszczo
no tu naw et tekst jednej z jego najbardziej znanych p ieśni (szkoda tylko, że w  
ty tu le  podanym  w  sp isie  treści słow o „Bóg” jest napisaną m ałą literą czego dok
tor M arcin n igdy by n ie  uczynił), a także w iersz  o Lutrze napisany przez S ta 
n isław a Czernika.

W niektórych  tekstach  rażą pew ne n ieścisłości, choć n ie  obniżają one im  ogól
nej oceny. I tak np. prof. Jan Szczepański w  ciekaw ym  skądinąd artykule pt. „K il
ka reflek sji nad społeczną rolą luteranizm u” m yln ie podaje, że prawie całe du
chowieństwo ewangelickie zginęło w obozach koncentracyjnych, choć praw dą jest 
iż rozm iar represji i prześladow ań polskich protestantów , a zw łaszcza luteran, 
był ogrom ny. W rozm ow ie jaką Z bigniew  Bauer przeprow adził z teologiem  ew a n 
gelick im , prof. M artinem  H oneckerem  z Bonn, problem  stosunku Lutra do w ładzy  
św ieck iej stał się inspiracją rozw ażań na tem at: chrześcijanin a polityka. W re
portażu ze Ś ląska C ieszyńskiego pt. „Tw ardy jak Luter spod C ieszyna” Jerzy  
S. Łątka jako ko lejn y  publicysta  w ykazuje absurdalność funkcjonującego jeszcze  
tu i ów dzie stereotypu: Niemiec —  ewangelik. N atom iast w yb itny  znaw ca dzie
jów  reform acji prof. Janusz Tazbir w  sw oim  artykule staw ia tezę, że w y stą p ie 
n ie  Lutra stanow iło  zapoczątkow anie pew nej łańcuchow ej reakcji posiadającej 
doniosłe znaczenie dla w alk i o sw obodę ludzkiej m yśli.

Jak już w spom niano na w stęp ie , w  okresie poprzedzającym  obrady VI Zgrom a
dzenia O gólnego Ś w iatow ej R ady K ościołów  w  V ancouver, pojaw iło  się w  pra
sie  relig ijnej w ie le  publikacji pośw ięconych  tem u w ażnem u dla przyszłości ruchu  
ekum enicznego forum . M iesięcznik „Życie K atolick ie w  Polsce i na S w iec ie” za
m ieścił in teresującą rozm ow ę na ten  tem at ,z bpem  Jerem iaszem  z K ościoła pra
w osław n ego, członkiem  K om itetu  N aczelnego SRK. T w ierdzi on, że Zgrom adze
nie przypadło w  okresie, k iedy K ościoły są już na etap ie w spólnych  poszukiw ań  
konkretnego kształtu  jedności. Jednocześnie bp Jerem iasz podaje w ie le  przy
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kład ów  konkretnej w ieloasp ek tow ej w spółpracy  pom iędzy K ościołam i, które tę  
jedność przybliżają. I  tak np. na p łaszczyźnie teologicznej jest bardzo zaaw an
sow ana praca nad w spólnym  dokum entem  o chrzcie (osiągnięto tu w  zasadzie  
jednom yślność), E ucharystii i urzędzie duchow nym . D aleko posunięte są rów nież  
prace w  zakresie opracow yw ania jednego w spólnego w szystk im  chrześcijanom  
w yznania  w iary. Na ostatnim  posiedzeniu  K om isji „W iara i U strój” w  L im ie  
(styczeń 1982) ustalono, że takim  w yrazem  w spólnej w iary  będzie sym bol n icej- 
sko-konstantynopolitański, oczyw iście  z pom inięciem  problem u filioque. D ecyzja  
w  tej spraw ie została podjęta jedn om yśln ie  przez przedstaw icieli trzech gałęzi 
chrześcijaństw a: katolicyzm u, praw osław ia i protestantyzm u.

D alej bp Jerem iasz w ym ien ia  przykłady ścisłej w spółpracy m iędzy K ościołam i 
na gruncie działalności społecznej i duszpasterskiej, dochodząc do następującej kon
kluzji:... został zrobiony bardzo poważny krok w kierunku odbudowy świadomości, 
że życie Kościołów, życie chrześcijan nie może przebiegać w izolacji. Została od
budowana świadomość soborowości. To, co przedtem było najgorsze chyba ży
ciu Kościołów chrześcijańskich, to izolacja wzajemna, brak przenikania, brak 
współpracy, narosłe nieporozumienia, które stopniowały się niekiedy aż do ot
wartej czy ukrywanej wrogości.

Osiągnięty został obecnie taki stan świadomości, iż życie Kościołów chrześci
jańskich, życie chrześcijan nie może przebiegać w izolacji. Zaczynamy żyć wspól
nie i to nie tylko na takiej płaszczyźnie, jaką stanowi Światowa Rada Kościołów, 
ale również w bardzo wielu częściach świata, na płaszczyźnie wsi, miasteczek, 
miast. I to jest chyba największy sukces w dotychczasowej pracy ekumenicznej.

Z grom adzeniu O gólnem u ŚRK  pośw ięcił rów nież w ie le  m iejsca ew angelick i m ie
sięcznik  „Jednota”. Począw szy od drugiego num eru tegorocznego, pism o to zam iesz
cza studia b ib lijne pt. „Obrazy życia” będące podstaw ą rozw ażań w  Vancouver. 
N um er trzeci z b ieżącego roku przynosi artykuł dr K arola K arskiego pt. „Przed 
zgrom adzeniem  w  V ancouver”, w  którym  autor om aw ia program  tego w ielk iego  
chrześcijańskiego forum .

W tym że sam ym  num erze „Jednoty” w arto zw rócić uw agę na tekst kazania  
O. Jacka Salija  OP, które w yg łosił on podczas nabożeństw a ekum enicznego od
praw ionego 18.1.1983 r. w  w arszaw skim  kościele  ew angelicko-reform ow anym  w  ra
m ach T ygodnia M odlitw  o Jedność C hrześcijan. O. Salij akcentuje w  nim  dw ie  
fu ndam en talne dla chrześcijańskiego ekum enizm u praw dy. Nie można być w sen
sie ścisłym chrześcijańskim ekumenistą — dow odzi — jeżeli odrzuca się prawdę 
Trójcy Przenajświętszej. To nie jest formuła jakiegoś minimum dogmatycznego, 
które by można przyjąć za wspólne. Nie. Jeżeli uznajemy i przyjmujemy Trójcę Prze
najświętszą, oczywiście nie w sensie „łaskawej aprobaty” czy „łaskawego uzna
nia” tej prawdy, lecz w pokorze, jako nieskończony dar Boży dla człowieka, dar, 
który Bóg z samego siebie składa człowiekowi, to wówczas niewątpliwie jesteśmy 
na drodze do jedności. Im głębiej, im autentyczniej i całym sobą będziemy tę 
prawdę przyjmować, tym bliższa jest nasza jedność.

Druga prawda, na której opiera się ruch ekumeniczny i bez której nie sposób 
być ekumenistą w ścisłym sensie, to prawda o Jezusie, Synu Bożym, który jest 
Zbawicielem... sądzę, ze trzeba nam pochylić się z pokorą nad tą prawdą o Trójcy 
Przenajświętszej i nad prawdą o odkupieniu człowieka przez samego Syna Bo
żego, bo tylko wówczas odnajdziemy najpewniejszą drogę9 do naszej jedności.

R uch ekum eniczny n ie  zaw ęża się jednak do w yznań  chrześcijańskich, lecz w  
pew nym  stopniu w yraża rów nież postaw ę w obec relig ii niechrześcijańskich. Szcze
gólnego znaczenia nabiera coraz bardziej nasila jący  się w  ostatnich latach dialog  
chrześcijaństw a z judaizm em  —  religią, z którą łączy chrześcijan w spólne dzie
dzictw o. Tej w łaśn ie  problem atyce jest pośw ięcony w  znacznej części podw ójny
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num er m iesięcznika „Znak” (nr 339—340, 1983). Zam ieszczono w  nim  w szystk ie  
najw ażn iejsze  dokum enty kościelne dotyczące dialogu katolicko-żydow skiego  i sto 
sunków  K ościoła z judaizm em , a w ięc: „Deklerację o stosunku K ościoła do re- 
lig ii n iechrześcijańsk ich” (Nostra aetate), „W skazówki i sugestie w  spraw ie w p ro
w adzenia w  życie  deklaracji soborow ej »Nostra aetate«” w ydane przez pow stałą  
w  r. 1974 K om isję ds. S tosunków  R elig ijnych  z Judaizm em , w skazan ia  duszpas
tersk ie K om itetu  B iskupów  Francuskich ds. Stosunków  z Judaizm em  ogłoszone  
pod nazw ą „Postaw a chrześcijan  w obec judaizm u” w  r. 1973 przez K onferencję  
E piskopatu Francji.

W num erze opublikow ano rów nież przem ów ienie Papieża Paw ła VI w ygłoszone  
na forum  M iędzynarodow ego K ato lick o-żyd ow sk iego  K om itetu Łączności w  r. 1975 
oraz tekst w ystąp ien ia  P apieża Jana Paw ła II na forum  tej sam ej organizacji 
w  r. 1979, a także jego przem ów ien ie w ygłoszone w  M oguncji do przed staw icieli 
gm iny żydow skiej. Zam ieszczono także dwa artykuły pośw ięcone spraw ie dialogu  
katolicko-judaistycznego. W p ierw szym  z nich pisarz żydow ski Józef L ichten  
w skazuje na zauw ażalną od 20 lat w yraźną zm ianę w e w zajem nym  nastaw ien iu  
do sieb ie chrześcijan  i Ż ydów  otw ierającą now y etap daw ania w spólnego św ia 
dectw a istn ien iu  jednego Boga. P rzyczyny zbliżenia katolików  i Żydów  są, w ed ług  
L ichtena, następujące. Po pierw sze: postępująca sekularyzacja społeczeństw , która  
niesie  ze sobą m aterializm  i zanik w artości duchow ych i etycznych zrodziła ko
nieczność w spółpracy m iędzy dw om a religiam i. D rugim  pow odem  była zagłada  
m ilionów  ludzi, która w yw arła  w strząs na ludzkości i przekonała, że zapobiec lu -  
dobójstw om , m ożna będzie jedyn ie przez w spólny w ysiłek  ludzi dobrej w oli, że 
izolacja i poczucie w yższości jednej relig ii nad drugą przynieść m oże jedyn ie szko
d liw e rezultaty. Środow isko żydow skie w idziało ponadto w e w spółpracy m iędzy-  
relig ijnej m ożliw ość uzgodnienia w ie lu  spraw  teologicznych i zagadnień społecz
nych (tu należałoby dodać, że podobne intencje m a rów nież strona chrześcijańska), 
a m oże naw et zapobieżenie n ow ym  tragediom . N astępnie L ichten om aw ia doku
m enty kościelne pośw ięcone k w estii żydow skiej, podkreślając zw łaszcza znacze
nie dla przyszłości dialogu katolicko-żydow skiego  deklaracji „Nostra ae ta te”, k tó
ra stanow i n iejako akt konstytucyjny K ościoła w obec relig ii m ojżeszow ej. A utor  
akcentuje zw łaszcza stw ierd zen ie  zaw arte w  tej deklaracji soborow ej, cytow ane  
z ulgą przez pub licystów  żydow skich , że za U krzyżow anie nie są odpow iedzialn i 
ani w szyscy  Żydzi, którzy żyli w  tam tym  czasie, ani też Żydzi epoki dzisiejszej. 
W ostatryej części sw ego artykułu  A utor m ów i o inspirującej roli Papieża Jana  
P aw ła II w  kszta łtow aniu  braterskiego dialogu m iędzy katolikam i i Żydam i.

W num erze zam ieszczono rów nież k ilka artykułów  dotykających problem u an ty 
sem ityzm u, który, jak to podkreślają oficjalne dokum enty kościelne i w y stą p ie 
nia najw yższych  dostojn ików  K ościoła jest sprzeczny z postaw ą chrześcijańską.

Czasopisma wykorzystane:

„Jednota” —  m iesięczn ik  relig ijno-sp ołeczny  w ydaw any przez K onsystorz K ościoła  
ew angelicko-reform ow anego w  PRL;
„W ięź” —  m iesięczn ik  katolicki;
„Z danie” — m iesięczn ik  społeczno-kulturalny;
„Zycie K atolick ie w  P olsce i na S w iec ie” — m iesięcznik  Stow arzyszenia PA X .

Opr. Antoni Grześkowiak
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R E C E N Z J E

NAPIÓ RK O W SK I STA N ISŁA W  CELESTYN OFM Conv, KOZA ST A 
N ISŁA W  JÖZEF, JASK Ó ŁA PIOTR ks. ks.: Na drogach jedności. Lu
blin. R edakcja W ydaw nictw  K atolick iego U n iw ersytetu  Lubelskiego.
1983, s. 170, 200 egz.

W ydany przez K U L w  rekordow o szybkim  czasie skrypt „ N a drogach jedności” 
jest jedną z n iew ie lu  opublikow anych w  P olsce pozycji służących jako pom oc do 
studium  ekum enizm u. Praca składa się z trzech części. W artykule pt. „Drogi do 
jedn ości” o prof, dr S. C. N apiórkow ski OFM Conv. prezentuje poszerzoną w izję  
ekum enizm u. W części drugiej jest przedstaw iona panoram a d ialogów  doktrynal
nych z udziałem  K ościoła rzym skokatolickiego, do której dołączono obszerną b i
bliografię prac opublikow anych za granicą i w  Polsce. Część trzecia, zatytułow ana  
„K alendarz ekum en isty”, podaje w  porządku chronologicznym  (do lipca 1982) fakty  
i w ydarzenia tw orzące h istorię ruchu ekum enicznego. A utorzy tego opracowania  
—  ks. ks. S.J. K oza i P. Jaskóła zdając sobie spraw ę z n iedoskonałości tego ze
staw u, zaznaczają w e w stęp ie  książki, że nie zebrali w szystk ich  fak tów , które na
leżało odnotow ać. W idoczne jest to zw łaszcza w  końcow ej partii „Kalendarza”. 
I tak np. odnotow ując drobiazgow o w izy ty  kościelnych  delegacji zagranicznych  
w  Polsce, autorzy pom ijają cały  szereg w ażnych dla stosunków  m iędzyw yznaniow ych  
w  naszym  kraju w ydarzeń  jak: dw ukrotne spotkanie Prym asa P olsk i z przedstaw i
cielam i K o ścio łó w " członkow skich  P olsk iej R ady Ekum enicznej (jesień  1981), jego 
udział w  nab ożeństw ie ekum enicznym  w  katedrze praw osław nej w  W arszaw ie (sty
czeń 1982), rozpoczęcie nadaw ania przez Polskie Radio nabożeństw  dla w iernych  
K ościołów  m niejszościow ych  (styczeń 1982), zainaugurow anie w  w arszaw sk im  ko
ściele  ew angelick o-reform ow an ym  com iesięcznych nabożeństw  ekum enicznych itp. 
A utorzy zapow iadają, po zebraniu korektur i uzupełnień, w ydan ie następnej, udos
konalonej w ersji skryptu. Trzeba jednak podkreślić, że choć om aw iana praca ma 
charakter roboczy, to i tak stanow ić będzie cenną pom oc dla zajm ujących się pro
b lem atyką ekum eniczną.

A. Grześkowiak

HRYNIEW ICZ W ACŁAW  OMI: Chrystus Nasza Pascha. Zarys chrześci
jańskiej teologii paschalnej. Tom I. Lublin: T ow arzystw o N aukow e KUL. 
1982, 492 s. 2500 egz.

Ks. W acław  H ryniew icz dokonał syntezy  teo logii w  św ietle  M isterium  Paschal
nego. E kum eniczność tej pracy polega na jednoczesnym  uw zględnien iu  optyki 
katolick iej, praw osław nej i protestanckiej. Co n ie  oznacza, aby praca m iała cha
rakter kom paratystyczny. W polskiej literaturze przedm iotu n ie natrafim y na po
dobną pozycję o rów nie szerokiej perspektyw ie. N iew ie lu  bow iem  teologów  m o
głoby pokusić się o podobne studium . A  jedynie syntezy  m ogą posunąć naprzód stan  
naszej w iedzy.

C hrześcijaństw o w spółczesne w ykazuje tendencję do koncentracji na istotnych  
praw dach w iary. W przeszłości zagadnienia peryferyjne często przesłaniały  sam  
rdzeń chrystianizm u. K ościół uśw iadam ia sobie na now o potrzebę ponow nego od
nalezienia paschalnej duchow ości i radości z przeżycia Z m artw ychw stania , jaką 
m iały  p ierw sze pokolenia chrześcijan. K ościoły  h istoryczne w  różny sposób roz
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kładały  akcenty w  przeżyciu tej fundam entalnej praw dy. Zarysow ała się naw et 
tendencja do oddzielenia ta jem n icy  krzyża i m ęki od Z m artw ychw stania. N ależy  
przyw rócić integralne M isterium  P aschalnego C hrystusa, zgodnie z przekonaniem  
w czesnochrześcijańsk im , że K rzyż m usi być kontem plow any w  aspekcie Z m artw ych
w stania. W edług O jców  K ościoła Bóg w  C hrystusie ofiarow ał ludzkości na zaw sze  
św iatło  i życie, siły  przetw arzające ją od w ew nątrz m ocą Ducha Św iętego.

T en integralny sposób przeżyw ania Z m artw ychw stania  jako fundam entu chrześ
cijańskiej duchow ości zachow ało praw osław ie, n ie  bez przyczyny nazyw ane K o
ściołem  zm artw ychw stan ia . W edług D om  Lam berta Beauduina, jednego z prekur
sorów  katolickiej odnow y liturgicznej, Z m artw ychw stan ie stało się wielką naboż- 
nością Wschodu (s. 220). P aschalny  charakter chrześcijańskiej egzystencji w yraź
nie ukazany został w  liturg ii bizantyjskiej-. Paschalne św iadectw o praw osław ia  
m a znaczenie szczególne i m oże być cennym  darem dla pozostałych w yznań (zda
n ie  N. A rsen iew a s. 220). Profesor H ryniew icz bardzo w ie le  korzysta z in tu icji 
praw osław nych  a także patrystycznych  oraz ze św iadectw a w czesn ych  liturgii, 
czyn i to zresztą zgodnie z zaleceniam i ostatniego Soboru.

P raw osław ie  zaw sze m iało silną  tendencję do kontem placji Z m artw ychw stania  
jako tajem nicy zm ysłom  ludzk im  n iedostępnej. Z tego przekonania w yrosła  ik o
nografia przedstaw iająca Z m artw ychw stan ie jako zejście do piekieł. Zdaje się, 
że teologia  typu zachodniego zbyt m ało uw agi pośw ięca tem u najgłębszem u z prze
jaw ów  kenozy chrysto log icznej1).

Prezentując m yśl praw osław ną ks. W. H ryniew icz przypom ina pojęcie teopas- 
chizm u2). D la chrześcijańskiego W schodu m yśl o Bogu cierpiącym  była  zaw sze  
bardzo żyw a. U nikając skrajności patrypasjon izm u2) W schód obstaje przy twier
dzeniu, że męka Chrystusa może być męką samej natury ludzkiej (s. 232). W tej 
teo logii m iejsce szczególne zajm uje tem at kenozy Chrystusa, łączn ie z kenotycz-  
ną interpretacją fak tu  W cielenia. Co ciekaw e w  duchow ości praw osław nej, zw łasz
cza rosyjsk iej, w zn iosła  w izja  C hrystusa Pantokratora, w łaściw a liturgii, ikono
grafii i teo log ii b izantyjsk iej, ustępuje m iejsca  ku ltow i. Z baw iciela cierpiącego  
i upokorzonego. Ta w izja  chrystologiczna stanęła  u podstaw  rosyjsk iej literatury. 
Od czasów  G ogola jej bohaterem  jest bow iem  człow iek  biedny, upokorzony, b ę
dący obiektem  niezasłużonego zła (słów . skorbiaszczyj i ozłobiennyj).

N a uw agę specjalną zasługuje kosm iczno-eschatologiczny w ątek  Z m artw ych
w stan ia . W odczuciu praw osław nym  C hrystus zstępując do czeluści in fernalnych3) 
naszej m aterialnej rzeczyw istości podeptał moc śm ierci, o tw ierając m ożliw ość  
pełni bożego życia dla całego stw orzenia. C hrystus n iesie  bow iem  zbaw ienie dla 
całego kosm osu. Z m atw ychw stan ie jest jednocześnie łączone z Paruzją, należącą  
także do m isterium  paschalnego C hrystusa. W yraża to popularne na chrześcijań
skim  W schodzie przekonanie, że P ow tórne przyjście nastąpi w  m om encie, k iedy  
chrześcijanie będą św iętow ać W ielkanoc.

D zieje teo logii paschalnej w  zachodnim  chrześcijaństw ie potoczyły  się nieco  
odm iennie. Zanikło poczucie in tegralności paschalnego m isterium . T eologia od
dzieliła  się w  sposób w yraźny od duchow ości. A  system atyczna refleksja  teo lo 
giczna um ieściła  tem at zm artw ychw stan ia  w  sferze apologetyki, pom ijając jej 
charakter zbaw czy. N ie oznacza to, aby w śród w iernych św iadom ość paschalna  
zam arła, na teren ie teologii była  ona jednak zbyt mała. Ponow ne odkrycie m is
terium  paschalnego w iązać n a leży  z inspiracją Soboru W atykańskiego II; Dzięki 
nowej wrażliwości dogmatycznej Soboru nastąpiło ponowne odkrycie chrześcijań
stwa jako wydarzenia (s. 203). T em atykę paschalną w iąże ks. prof. H ryniew icz  
z teo logią  w yzw olen ia . Interesująco zostały  podkreślone próby odnow y teo logii 
paschalnej w  ch rześcijaństw ie ew angelick im , określanym  jako K ościoły K rzyża. 
Rodzą się próby rein terpretacji nauki reform atorów  ukazujących w nowym świetle 
teologię krzyża i zmartwychwstania jako jednego i niepodzielnego misterium 
zbawienia (s. 218).

Z auw ażalny w e w szystk ich  K ościołach proces odradzania się teo logii paschalnej, 
posiada istotny w alor ekum eniczny. O becnie K ościoły  starają się  w  sposób m ożli

*) Porów naj bp A lfon s N ossol: „Zstąpił do p iek ie ł”, „Ateneum  K apłańskie” 74 (1982) 
439, s. 170— 178. K enozis (uniżenie) patrz F lp  6— 11, Ef 4, 8— 10) (Red.).

2) T eopaschizm  podaje m yśl o ukrzyżow anym  Bogu; jego heterodoksyjną w ersją  
był patrypasjonizm  (śm ierć Ojca na krzyżu), k tóry  odżył ponow nie w  teo logii 
śm ierci Boga. (Red.)

8) Inferno —  łacińsk i odpow iednik greckiego pojęcia hadesu i hebrajskiego szeolu. 
(Red.)



96 RECENZJE

w ie pełny przeżyć doniosłość m isterium  paschalnego. Odnowa ta zbliżając je do 
C hrystusa, zbliża także naw zajem  do siebie. Nie sposób odnaleźć jedność teologii 
— a konsekwentnie i jedność chrześcijan —  opierając się na myśleniu fragmen- 
tarycznym . Trzeba torować drogę do teologii opartej na myśleniu całościowym. 
Integralnie pojęta teologia misterium paschalnego może być takim właśnie czyn
nikiem jednoczącym. Ukazuje ona bowiem zbawienie jako przemianę zrealizowa
ną najpierw w samym człowieczeństwie Chrystusa (dzięki Jego zjednoczeniu z Bo
giem przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie), które ogarnia z kolei wszys
tkich ludzi dobrej woli (s. 221) —  stw ierdza autor.

R am y recenzji n ie  pozw alają  na dok ładne prześledzen ie bogatych treści, jak ie  
niesie  prezentow any tom . Ks. W. H ryniew icz w yczerpująco analizuje m isterium  
paschalne jako ośrodek dziejów  zbaw ienia. B ada jego znaczenie d la  K ościoła apos
tolsk iego, podkreślając kluczow ą rolę zm artw ychw stan ia  w  przepow iadaniu apos
tolskim . O sobny rozdział zajm uje m isterium  P aschy  w  K ościele  O jców, łączn ie  
z kontrow ersją  kw adrodecym anów 4), obchodzących św ięta  paschalne w ed łu g  daty  
żydow sk iej. Zasadniczą część książki zajm uje refleksja: Jedność Misterium Paschal
nego oraz Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa jako dopełnienie dzieła Odkupienia.

Z apow iadany tom  drugi „Nasza Pascha w  C hrystusie” będzie poruszał zagadnie
n ie  antropologii, ek lezjologii, sakram entologii i eschatologii w  aspekcie paschalnym , 
łączn ie z końcow ą Paschą kosm osu jako dopełn ien iem  dziejów . S tanow iąc sum ę  
w ied zy  na tem at m isterium  paschalnego książka ks. W. H ryniew icza na leży  bez  
w ątp ien ia  do najw ażniejszych  prac teologicznych , jakie ukazały  się  w  P olsce w  os
tatn im  czasie. Jak zaw sze u prezentow anego autora jest to ko lejn y  przykład teo logii 
bardzo w ysok iej k lasy.

W arte podkreślenia  są literack ie w artości książki, napisanej w yjątkow o pięknym  
językiem . Trudne z natury rzeczy problem y zostały  przedstaw ione w  sposób za
razem  pogłębiony jak i przystępny także dla n ie  teologów . Z tego pow odu książka  
m oże być dobrym  przykładem  próby ponow nej rein tegracji teo log ii z duchow ością.

Na specjalne podkreślen ie zasługuje m yśl ks. W. H ryniew icza  na tem at w zajem 
nych odniesień  chrześcijaństw a w schodniego  i zachodniego: Wschód i Zachód
chrześcijański nie tworzy całkowicie niezależnych od siebie rzeczywistości. Stanowią 
raczej rozbite części jednego świata duchowego, który stanowił ongiś jedną chrześci
jańską oikumene, jeden orbis Christianus. Pomimo rozdzielenia —  jako chrześci
janie —  przynależymy wzajemnie do siebie. Przezwyciężenie rozłamu dokonuje 
się za każdym razem, gdy przełamany zostaje stan wzajemnej obcości. Pozostając 
obcy jedni dla drugich powiększamy jędynie zasiąg podziału, przedłużając go w swo
im własnym wnętrzu. Przezwyciężając obcość przyśpieszamy tym samym dzień 
pojednania, jesteśmy bowiem —  jak mówił pierwszy wielki teolog niepodzielonego 
chrześcijaństwa —  członkami jedni drugich. (Rz 12, 5). Podział przestaje tkwić w nas 
za każdym razem, kiedy Wschód istnieje dla nas, my zaś dla Wschodu chrześci
jańskiego w jednej i tej samej wspólnocie wiary (s. 271). Przekraczając w zajem ne  
bariery h istorycznych  uw arunkow ań a sięgając jednocześn ie do tradycji w schod
niej i zachodniej, n in iejsza publikacja dobrze spełn ia sw oje zadania ekum eniczne.

Tadeusz Wyszomirski

4) K w adrodecym anie —  K ościoły  A zji M niejszej obchodziły W ielkanoc zaw sze  
w  dniu P aschy żydow skiej, 14 nisan, co w yw oła ło  w  II w iek u  kontrow ersję z K oś
ciołem  R zym u, św iętującym  w  najbliższą n iedzie lę  po tej dacie; do rozłam u jednak  
nie  doszło. (Red.)
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