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DO CZYTELNIKÓW

Niniejszym numerem rozpoczynamy drugi rok naszej działalności. Mi
niony rok był okresem zbierania doświadczeń, okresem nie wolnym od
potknięć, których nie udało się uniknąć. Ufamy, że nasi Czytelnicy w y
baczą nam wszystkie popełnione niedociągnięcia. Jesteśmy wdzięczni tym
spośród nich, którzy do nas napisali w celu podzielenia się uwagami i re
fleksjami dotyczącymi sposobu redagowania kwartalnika. Wydaje nam
się jednak, że chociaż w ogólnych zarysach zdołaliśmy uformować osta
teczny profil naszego pisma, to w dalszym ciągu będziemy uważnie w y
słuchiwać wszelkich uwag na temat publikowanych materiałów.
Dział artykułów otwierają w tym numerze dwie publikacje poświęcone
VI Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Rady Kościołów w Vancouver.
Pierwsza z nich, pióra piszącego te słowa, daje podstawowe informacje
o przebiegu obrad i o najważniejszych uchwałach. Autorem drugiej pu
blikacji jest bp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego, który ogłosił już na naszych łamach artykuł pt. „Światowa Ra
da Kościołów między Nairobi a Vancouver” (nr 2/83). Tym razem druku
jemy jego referat pt. „Sprawa pokoju w świetle VI Zgromadzenia Ogól
nego Światowej Rady Kościołów”, który został wygłoszony na międzyna
rodowym sympozjum, nt. „Odpowiedzialność chrześcijan za pokój i bez
pieczeństwo w Europie”, zorganizowanym z inicjatywy ChSS na począt
ku września 1983 r.
W dziale sprawozdań i dokumentów zamieszczamy dwa dalsze mate
riały związane z Vancouver. Pierwszy z nich to referat ks. Allana Boesaka z Republiki Południowej Afryki, prezydenta Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych. Referat ks. Boesaka był wprowadzeniem do
głównego tematu obrad Zgromadzenia Ogólnego: „Jezus Chrystus — ży
ciem świata”. Drugi tekst jest listem, który przewodniczący watykańskie
go Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, kard. Jan Willebrands wysto
sował do sekretarza generalnego SRK, dr. Philipa Pottera. W dokumen
cie tym na szczególną uwagę zasługują dwa punkty: akceptacja V Ofi
cjalnego Raportu Wspólnej Grupy Roboczej Watykan — Genewa (pu
blikowaliśmy go w nr 4/83) oraz wyjaśnienie przyczyn, dla których Koś
ciół rzymskokatolicki nie stara się o członkostwo w SRK. Ponadto pisze
my w bieżącym numerze o sesji poświęconej ocenie uchwał VI Zgroma
dzenia Ogólnego, zorganizowanej wspólnie przez Polską Radę Ekume^
niczną i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.
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Istotne wydają się nam zamieszczone w niniejszym numerze materiały
poświęcone 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra. Tekst ks. prof, dr hab.
Alfonsa Skowronka, jednego z najwybitniejszych, po stronie katolickiej
w Polsce, znawców Lutra i teologii protestanckiej, został wygłoszony
15 listopada 1983 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Au
tor, w oparciu o tak kluczowe kwestie — jak reforma Kościoła, nauka
o usprawiedliwieniu, pojmowanie Eucharystii i urzędu w Kościele, Pis
mo Św. i Tradycja — wykazuje, że nastąpiło istotne zbliżenie stanowisk
między tym, co w swoim czasie głosił Reformator z Wittenbergii a po
glądami reprezentowanymi przez współczesną, posoborową teologię ka
tolicką.
Zamieszczamy też krótkie sprawozdanie z sesji o Lutrze, zorganizowa
nej w Olsztynie wspólnym wysiłkiem różnych tamtejszych środowisk
chrześcijańskich. W następnym numerze będziemy kontynuować nasze
relacje z obchodów Roku Lutra w kraju i zagranicą, których najwięk
sze nasilenie przypadło na dwa ostatnie miesiące 1983 r. Przy okazji
pragniemy przypomnieć, że w roku bieżącym przypada 500 rocznica uro
dzin innego wybitnego reformatora XVI w. — Szwajcara Ulryka Zwingliego. I tej postaci będziemy chcieli poświęcić w jednym z najbliższych
numerów nieco miejsca.
Po raz drugi gościmy na naszych łamach jednego z najwybitniejszych
teologów Trzeciego Świata, J. R. Chandrana. Tym razem daje on szki
cowy zarys dyskusji na temat stosunku chrześcijaństwa do różnych religii świata w ramach współczesnego ruchu ekumenicznego, poczynając
od Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 r. W najbliż
szym czasie będziemy chcieli zamieścić artykuł poświęcony działalnoś
ci watykańskiego Sekretariatu ds. Niechrześcijan. Artykuł ten, w pew
nym sensie, uzupełni interesujące rozważania teologa indyjskiego.
W dziale „Bibliografia” zamieszczamy w bieżącym numerze nie tylko
bibliografię ekumeniczną czasopism polskich, lecz także wybór publika
cji Światowej Rady Kościołów, które ukazały się między V a VI Zgro
madzeniem Ogólnym, tj. w latach 1975—1983. W przyszłości planujemy
zamieszczać przynajmniej raz w roku listę najważniejszych publikacji
ekumenicznych wydanych za granicą.
Wśród recenzji na szczególną uwagę zasługuje tekst omawiający ob
szerny tom dokumentów Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu,
zatytułowany- „Ut unum”. Wydawcą tej wartościowej publikacji jest
o. doc. dr hab. Celestyn Napiórkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, niestrudzony propagator ekumenizmu w Polsce.
Karol Karski

ARTYKUŁY
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KAROL KARSKI

PRZEBIEG OBRAD VI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Jest rzeczą oczywistą, że każde Zgromadzenie Ogólne Światowej Ra
dy Kościołów, dokonujące podsumowania działalności za okres minionych
7—8 lat, a jednocześnie wybierające nowe władze i ustalające plan pracy
na najbliższe lata, wymaga długotrwałych i intensywnych przygotowań.
Pod tyęi względem ostatnie, VI Zgromadzenie Ogólne nie różniło się od
swych poprzedników. Już w 1979 r. Komitet Naczelny SRK przyjął za
proszenie Kościołów kanadyjskich, aby odbyć je w Vancouver w okresie
od 24 lipca do 10 sierpnia 1983 r. Rok później ustalono temat główny:
„Jezus Chrystus — życiem świata” — i od tego momentu cała działalność
Światowej Rady Kościołów skoncentrowała się na przygotowaniu tego
ważnego wydarzenia.
W pewnym sensie można powiedzieć, że VI Zgromadzenie Ogólne roz
poczęło się już w 1981 r., kiedy to pierwsze, kilkuosobowe grupy, złożone
przeważnie z przyszłych delegatów, reprezentujących różne tradycje
chrześcijańskie i regiony świata, przystąpiły do wizytowania Kościołów
w poszczególnych krajach w celu zapoznania się z ich życiem oraz prze
dyskutowania z nimi problemów żywotnych dla wszystkich chrześcijan
na całym świecie. Ponad 70 grup ekumenicznych odwiedziło 90 krajów.
Podejmując tę inicjatywę kierowano się przekonaniem,^że Zgromadzenie
w Vancouver nie powinno być jednostkowym, wyizolowanym wydarze
niem, lecz raczej aktem końcowym wielu zgromadzeń regionalnych, lo
kalnych i międzykonfesyjnych.
Na uwagę zasługuje fakt, że do przygotowań włączył się czynnie waty
kański Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, organizując kilka spot
kań poświęconych dyskusji nad wybranymi dokumentami przygotowaw
czymi, zwłaszcza tymi, które dotyczyły problemów chrystologicznych
i chrześcijańskiego sensu życia, jedności, misji, ewangelizacji i dialogu.
W piśmie okólnym sekretariatu do Konferencji Episkopatów poszczegól
nych krajów, datowanym 14 stycznia 1982 r. czytamy: Jest rzeczą wielce
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wskazaną, aby naszemu zainteresowaniu Zgromadzeniem Ogólnym i naszej
sympatii wzglądem niego towarzyszyła modlitwa. Nie jest za późno, aby
z niej uczynić przedmiot naszych prób podczas nabożeństw ekumenicz
nych w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (Tydzień Mo
dlitw 1983 r. przyjął za swoje hasło temat Zgromadzenia Ogólnego),
a także w modlitwach wiernych przy różnych okazjach w parafiach
i wspólnotach religijnych.
W VI Zgromadzeniu Ogólnym wzięło udział 835 delegatów reprezen
tujących 301 Kościołów członkowskich z około 100 krajów świata. W po
równaniu z poprzednimi zgromadzeniami, wyjątkowo wysoki wśród de
legatów był udział kobiet (30%) i młodzieży (13,5%), a także nowicjuszy
(80%). Dalsze 4000 uczestników obrad stanowili doradcy, obserwatorzy,
goście, dziennikarze i służba techniczna.
Obrady rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem, po którym wysłu
chano dwóch referatów nawiązujących do głównego tematu obrad. Wy
głosili je: ks. Allan Boesak (ur. 1946) z Republiki Południowej Afryki,
prezydent Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych *), oraz grec
ki teolog prawosławny nauczający w USA — prof. Theodore Stylianopoulos (ur. 1938).
Prof. T. Stylianopoulos wyraził pogląd, że roszczeniem wiary chrześci
jańskiej, z którego nie może ona zrezygnować jest przekonanie, że Chrys
tus nie jest jednym z wielu żyć, lecz po prostu życiem świata. To po
ważne roszczenie napotyka w dzisiejszym, pod względem religijnym
i ideologicznym pluralistycznym świecie na poważne trudności, gdy pró
buje się je zinterpretować we właściwy sposób. Z drugiej strony było
ono często dla chrześcijaństwa pokusą do zajmowania postawy triumfalistycznej i nietolerancyjnej, podczas gdy Chrystus głosił przecież mi
łość wroga.
#
Teolog prawosławny zaapelował do Zgromadzenia Ogólnego i chrześci
jan na całym świecie, aby stwierdzenie, że ,»Chrystus jest życiem świata”
przyjęli przede wszystkim jako wezwanie do radykalnej pokuty, ducho
wej odnowy, przyspieszenia marszu na drodze do jedności, składania
wspólnego świadectwa, prorockiego postępowania, nawet do okazywania
gotowości do umierania za innych w imieniu Chrystusa. W konkluzji do
dał: Wówczas — tylko wówczas — nasze wyznawanie Chrystusa uzyska
moc przekonywającą. Chrystus nie przyszedł po to, aby sądzić świat, lecz
aby go zbawić. Zgodnie z Jego wolą, na tym polega też nasze zadanie.
Główny temat Zgromadzenia Ogólnego dyskutowany był w czterech
aspektach: 1. Życie darem Boga; 2. Życie pośród śmierci; 3. Życie w ca
łej pełni; 4. Życie w jedności. Wprowadzenia do każdego z wymienio
nych podtematów dokonało kilku referentów.
W pierwszym tygodniu obrad wysłuchano jeszcze sprawozdań prze
wodniczącego Komitetu Naczelnego, abp. Edwarda Scotta i sekretarza
generalnego, dr Philipa Pottera, które były próbą podsumowania i in
terpretacji przebytej od V Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi, drogi.
Znaczną część czasu uczestnicy spędzili w małych, 25-osobowych gru
pach roboczych, które służyły osobistemu poznaniu, dyskusji nad tema
tem głównym i podtematami oraz pracy biblijnej.
*) Tekst referatu A. Boesaka publikujemy w niniejszym numerze w dziale „Spra
wozdania i dokumenty” (Redakcja).
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Dopiero w drugim tygodniu obrad podjęły pracę grupy problemowe,
które zajęły się następującymi sprawami:
1. Składanie świadectwa w podzielonym świecie;
2. Działania zmierzające do jedności;
3. O większy współudział w podejmowaniu decyzji;
^
4. Uzdrawianie współżycia społecznego;
5. W obronie pokoju i przetrwania;
6. Walka o sprawiedliwość i godność człowieka;
7. Nauka i wychowanie we wspólnocie;
8. Przepływ wiarygodnej informacji.
Zadaniem każdej z wymienionych grup było opracowanie dokumentu,
który po dyskusji na plenum i wprowadzeniu niezbędnych poprawek
miał stać się oficjalnym dokumentem Zgromadzenia Ogólnego. Po raz
pierwszy w dziejach zgromadzeń ogólnych dwa dokumenty — grupy pro
blemowej pierwszej i szóstej — nie zostały przyjęte, lecz skierowane do
Komitetu Naczelnego w celu ponownego opracowania.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności był fakt, że Zgromadzenie Ogólne
dysponowało tzw. dokumentem z Limy zawierającym godne uwagi zbli
żenie stanowisk różnych tradycji chrześcijańskich w pojmowaniu chrztu,
eucharystii i urzędu duchownego2). Istnienie tego tekstu sprawiło, że
podstawowy cel ruchu ekumenicznego, którym jest jedność Kościoła, wy
sunął się na pierwszy plan obrad. Podczas gdy w Nairobi dopatrywano
się modelu przyszłej jedności we wspólnocie koncyliarnej, w Vancouver
główną rolę odgrywała sprawa wzajemnego uznania chrztu, eucharystii
i urzędu duchownego.
Toteż dokument drugiej grupy problemowej stwierdzał, że teksty z Li
my są dla Kościołów zaproszeniem do pójścia w kierunku osiągnięcia
większej wspólnoty. Jako dalsze kroki na drodze do jedności zaleca się
dojście do wspólnego rozumienia wiary apostolskiej, zbadanie związku
między jednością Kościoła jako wspólnotą eucharystyczną wierzących
a przemianą wspólnoty ludzkiej oraz dążenie do porozumienia przez stwo
rzenie wspólnych form podejmowania decyzji i wiążącego nauczania.
Omawiany dokument, zwróciwszy uwagę na istnienie napięcia między
tym i, którym w pierwszym rządzie chodzi o jedność Kościoła, a tymi,
którzy za palącą konieczność uważają realizacją ideałów sprawiedliwości,
pokoju i pojednania w społeczności ludzkiej, podkreśla z naciskiem, że
ani w Kościele, ani na porządku obrad Światowej Rady Kościołów nie
może istnieć rozdźwięk między jednością a odnową ludzkości.
Innym ważnym dokumentem, przyjętym przez Zgromadzenie w Van
couver, jest „Deklaracja w sprawie pokoju i sprawiedliwości”, zawiera
jąca jednoznaczne potępienie broni jądrowej i domagająca się rozwiąza
nia problemu zbrojeń przy stole obrad. Poza tym w wielu innych dekla
racjach i rezolucjach, Zgromadzenie ustosunkowało się do aktualnych
problemów politycznych świata.**8)

2) Dokument ten został opublikowany w numerach 1—3/1983 naszego czasopis
ma (Redakcja).
8) Szczegółowo o tych sprawach pisze w niniejszym numerze bp Jeremiasz (Re
dakcja).
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Elementem integrującym obrady były nabożeństwa, które odprawiano
nie w sali plenarnej, lecz w specjalnie w tym celu zbudowanym namio
cie. Codziennie rano odbywały się nabożeństwa słowa Bożego, którym
przewodzili kolejno przedstawiciele tradycji chrześcijańskich reprezen
towanych w SRK. Punkty kulminacyjne stanowiły dwa wielkie nabożeń
stwa: eucharystyczne, odprawione 31 lipca, oraz tzw. nocne czuwanie na
rzecz pokoju i sprawiedliwości, które odbyło się 5 sierpnia, tj. w rocznicę
zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.
Nabożeństwo eucharystyczne odprawiono według modelu opracowane
go w ramach Komisji „Wiara i Ustrój Kościoła” przez przedstawicieli
wszystkich głównych tradycji chrześcijańskich, w tym także prawosław
nych i katolików. Po raz pierwszy odprawiono je podczas posiedzenia Ko
misji w Limie, na początku 1982 r. W Vancouver nabożeństwu przewod
niczył prymas Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, abp Canterbury Ro
bert Ruńcie. Aktywny udział, z wyjątkiem części eucharystycznej, wzięli
w nabożeństwie biskupi: katolicki i prawosławny.
W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyła 20-osobowa grupa obserwa
torów katolickich. Papież Jan Paweł II przysłał specjalne posłanie, w któ
rym zapewniał uczestników o głębokim zainteresowaniu pastoralnym ob
radami i o łączności z nimi w modlitwie 4).
Zgromadzenie było dobrą okazją, aby podsumować stan stosunków
między Światową Radą Kościołów a Kościołem katolickim. W liście do
sekretarza generalnego SRK, dr P. Pottera, przewodniczący watykań
skiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Jan Willebrands wypowiedział oficjalną aprobatę katolicką dla opublikowanego
kilka miesięcy wcześniej „Piątego Oficjalnego Raportu Wspólnej Grupy
Roboczej” Watykan-Genewa 5).
Zgromadzenie Ogólne, aprobując „Piąty Oficjalny Raport”, nie mogło
przemilczeć faktu, że w dziedzinie współpracy społecznej istnieją trud
ności. W dokumencie na temat przyszłych stosunków z Kościołem kato
lickim, jako nowe perspektywy we wzajemnym dialogu, wymienia się
kwestię autorytetu nauczającego w Kościele, możliwości składania wspól
nego świadectwa na płaszczyźnie lokalnej i krajowej jak i znaczenia dla
Światowej Rady Kościołów rozmów dwustronnych, które Kościół katolic
ki prowadzi z poszczególnymi Kościołami członkowskimi. W każdym ra
zie w dającej się przewidzieć przyszłości me należy oczekiwać jakościo
wej zmiany stosunków między obydwoma partnerami.
Po raz pierwszy na plenum odezwał się głos przedstawicieli religii
niechrześcijańskich. Ogółem w charakterze gości zaproszono 14 wyznaw
ców judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu i sikhizmu. W apelu do
Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele tych religii wypowiedzieli się za
kontynuacją i intensyfikacją dialogu międzyreligijnego. Czytamy w nim,
że zbyt często w przeszłości, a także dzisiaj nadużywa się religii do wpro
wadzania podziałów między ludźmi i podburzania jednych przeciw dru
gim. Zachodzi jednak potrzeba, aby wszyscy wierzący zjednoczyli się
i wystąpili na rzecz pojednania i jedności. Jesteśmy wszyscy przekonani,
4) Tekst tego posłania opublikowaliśmy w nr 4/1983 (Redakcja).
5) List kard. J. Willebrandsa zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i doku
menty”. Tekst „Piątego Oficjalnego Raportu Wspólnej Grupy Roboczej” opubliko
waliśmy w nr 4/1983 (Redakcja).
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że u podstaw naszych różnych tradycji leży etyka niestosowania prze
mocy i przebaczenia. Cytowany apel jest wynikiem konsultacji zorgani
zowanej na początku 1983 r. na wyspie Mauritius przez Światową Radę
Kościołów, w której poza chrześcijanami uczestniczyli przedstawiciele
wymienionych wyżej religii.
Z uchwał podjętych w Vancouver wynika, że Radę absorbować będą
w najbliższej przyszłości te same, jak dotychczas tematy i problemy.
Wśród pięciu głównych punktów uchwalonego programu wymienia się
zarówno dążenie do wzrostu jedności jak i do osiągnięcia większego stop
nia sprawiedliwości i pokoju. Oba wspomniane wyżej nabożeństwa —
eucharystyczne i nocne czuwanie —■w sposób symboliczny zwróciły uwa
gę na* podstawowe znaczenie obu problemów. To samo czyni orędzie, za
tytułowane „Życie we wspólnocie”, które uchwalono na zakończenie ob
rad. 6)
Niezależnie od chęci kontynuowania dotychczasowych tematów, Zgro
madzenie Ogólne położyło pewne dodatkowe akcenty, które mogą wpły
nąć pozytywnie na dalszą pracę Rady. Do tych akcentów należy przyję
cie ewangelizacji jako osobnego punktu ciężkości przyszłej pracy. Do
kument grupy problemowej pierwszej — „Świadectwo w podzielonym
świecie” — nie został przyjęty przez plenum właśnie dlatego, że zda
niem wielu delegatów — akcentował za słabo zadanie ewangelizacji w
porównaniu z dialogiem z przedstawicielami innych religii.
Innym nowym akcentem, jest postulat stworzenia żywej i spójnej teo
logii w Światowej Radzie Kościołów przez wzajemne oddziaływanie na
siebie różnych poglądów teologicznych.
Na uwagę zasługuje również mocne podkreślenie sprawy edukacji eku
menicznej. Umożliwienie kontaktu osobistego między chrześcijanami re
prezentującymi różne Kościoły i kultury — to nie tylko jedna z najważ
niejszych funkcji Zgromadzenia Ogólnego. Dla ruchu ekumenicznego w
ogóle decydujące znaczenie ma fakt, aby Kościoły otwierały się na doś
wiadczenia i problemy, którymi żyją chrześcijanie w innych częściach
świata.
I wreszcie, wytyczne programowe wymieniają takie sprawy, jak po
pieranie stosunków ekumenicznych między Kościołami, wspólnotami, gru
pami i organizacjami ekumenicznymi na wszystkich płaszczyznach. Świa
towa Rada Kościołów winna znaleźć w przyszłości więcej czasu i środ
ków, aby wspólnie z Kościołami przystąpić do realizacji nowych pro
gramów.
Końcowym akordem obrad był wybór Prezydium i nowego Komitetu
Naczelnego, który kierować będzie pracą Rady przez najbliższe 7—8 lat.
Liczbę prezydentów zwiększono z 6 do 7 osób, po raz pierwszy w gronie
tym znalazły się aż trzy kobiety. Prezydentem honorowym pozostaje na
dal Willem Ä. Visser’t Hooft, który z uwagi na podeszły wiek nie mógł
uczestniczyć w obradach.
W nowym, 145-osobowym Komitecie Naczelnym największą grupę wy
znaniową stanowią po raz pierwszy prawosławni, którzy mają w nim 32
przedstawicieli. Pod względem regionalnym liczba miejsc w Komitecie
Naczelnym przedstawia się następująco: Europa Zachodnia — 29, Ame
ryka Północna — 25, Europa Wschodnia — 24, Afryka — 23, Azja — 20,
Bliski Wschód — 10, Pacyfik i Australia — 7, Ameryka Południowa
c) Tekst orędzia zamieściliśmy w nr 4/1983 (Redakcja).
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i Wyspy Karaibskie — 7. Przewodniczącym Komitetu Naczelnego został
wybrany ks. Heinz Joachim Held (ur. 1928), prezydent Wydziału Zagra
nicznego Rady Kościołów Ewangelickich w RFN. Jego zastępcami zostali:
metropolita Chrisostomos (ur. 1921). z Patriarchatu Ekumenicznego Kon
stantynopola i pani Sylvia Ross Taibot (ur. 1934) z Afrykańskiego Episkopalnego Kościoła Metody stycznego w USA.
Wraz z VI Zgromadzeniem Ogólnym zakończyło pracę w sztabie SRK
w Genewie wielu wybitnych,' znanych od wielu lat działaczy ekumenicz
nych. 1 września 1983 r. opuścił .Genewę dr Konrad Raiser, jeden z trzech
zastępców sekretarza generalnego SRK. Jego następcą został Arie Brou
wer z Kościoła Reformowanego w USA. Odeszli także: William Lazareth — dyrektor Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój Kościoła”, Emilio
Castro — dyrektor Sekretariatu Komisji do Spraw Misji Światowej
i Ewangelizacji, Paul Abrecht — dyrektor Sekretariatu Grupy Roboczej
do Spraw Kościoła i Społeczeństwa i kilka innych osób. Wśród wymienio
nych na krótką wzmiankę zasługuje P. Abrecht, który związał się ze
Światową Radą Kościołów już w 1949 r. Kościołem i Społeczeństwem
kierował nieprzerwanie od 1954 r., będąc głównym inicjatorem i orga
nizatorem dwóch wielkich konferencji światowych (w 1966 r. w Gene
wie i w 1979 w Cambridge, USA). Miejsca wymienionych osób zajęli: teo
log zachodnioniemiecki Güenther Gassmann, Eugene Stock well z USA
i David Gosling z Wielkiej Brytanii.
W tej atmosferze wielkich zmian personalnych, sekretarz generalny
Philip Potter doszedł wkrótce po obradach w Vancouver do wniosku, iż
nowy początek pracy w Radzie winien odbywać się pod nowym kierow
nictwem. Oświadczył, że urząd swój pragnie złożyć już w 1984 r.,
a nie — jak było przewidziane — w 1985 r. Przed nowym Komitetem
Naczelnym stoi więc zadanie wybrania nowego człowieka na to centralne
i kluczowe stanowisko, nie tylko w Światowej Radzie Kościołów, lecz i w
ruchu ekumenicznym w ogóle.

Bp JEREMIASZ

SPRAWA POKOJU W ŚWIETLE VI ZGROMADZENIA
OGÓLNEGO ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Wstęp

Początki ruchu ekumenicznego i powołanie do życia Światowej Rady
Kościołów są ściśle związane ze straszliwymi doświadczeniami wyniesio
nymi z pierwszej i drugiej wojny światowej. Nic więc dziwnego zatem, że
sprawa pokoju była przedmiotem obrad prawie wszystkich konferencji
i zgromadzeń ekumenicznych.
Podobnie rzecz się miała w okresie między V a VI Zgromadzeniem
Ogólnym ŚRK jak również podczas samych zgromadzeń. W okresie po
Zgromadzeniu w Nairobi (1975) zorganizowano wiele konsultacji i kon
ferencji światowych, na których sprawa zachowania pokoju, rozbrojenia
i walki z militaryzmem była przedmiotem wnikliwej uwagi. Wśród naj
ważniejszych wydarzeń należy tu wymienić światową konferencję na te
mat „Wiara, nauka i przyszłość” (Cambridge k. Bostonu, USA, 1979)
i międzynarodowe przesłuchanie na temat broni atomowej i rozbrojenia
(Amsterdam, Holandia, 1981).
W obradach Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver sprawa pokoju za
jęła miejsce szczególne, można powiedzieć, że była obecna w świadomoś
ci uczestników każdego dnia. Różne jej aspekty były poruszane niemal
w każdym referacie, w prawie każdej grupie roboczej i komisji, znajdują
też odbicie w dokumentach końcowych.
Zgromadzenie Ogólne przyjęło, między innymi, „Deklarację o pokoju
i sprawiedliwości”. Jedna z grup problemowych (piąta) pracowała nad
tematem: „W obronie pokoju i przetrwania”. Problemy pokoju, rozbroje
nia, wyścigu zbrojeń, militaryzacji znalazły odbicie w deklaracjach i re
zolucjach na temat praw człowieka, sytuacji w Ameryce Łacińskiej, Af
ganistanie, Afryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, Cyprze i Pacyfiku
oraz w wielu innych dokumentach przyjętych przez Zgromadzenie
Ogólne.
1. Jedność Kościoła a zaangażowanie w sprawy pokoju w pracach Zgro
madzenia w Vancouver

W przyjętym przez Zgromadzenie dokumencie pt. „Działania zmierza
jące do jedności” (grupa problemowa 2) znalazły się następujące stwier
dzenia: Na Zgromadzeniu tym odczuwaliśmy pewne napięcie między ty 
mi, którym w pierwszym rzędzie chodzi o jedność Kościoła a tymi, któ
rzy odczuwają pilną potrzebę realizacji sprawiedliwości, pokoju i pojed-
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nania w łonie wspólnoty ludzkiej. Niektórzy sądzą, że dążenie do jed
ności w wierze i do społeczności eucharystycznej jest, w porównaniu
z walką o pokój, sprawiedliwość i godność człowieka, w najlepszym razie
sprawą drugorzędną, może nawet w ogóle nieistotną. Inni natomiast są
dzą, że zaangażowanie polityczne Kościoła w walce przeciwko złu w hi
storii jest w najlepszym razie drugorzędne, a może nawet szkodliwe dla
właściwego zadania Kościoła. Zadaniem tym jest życie we wspólnocie
eucharystycznej i składanie świadectwa o Ewangelii.
Jako chrześcijanie — czytamy dalej w dokumencie — chcielibyśmy
stwierdzić, że zarówno w Kościele jak i w pracach SRK nie może być
takiego podziału między jednością Kościoła a odnową ludzkości. Doku
ment z Limy wykazał niezbicie, że chrzest, Eucharystia i urząd duchow
ny są znakami zbawiającymi i jednoczącymi jednego Kościoła, który żyje
i pracuje na rzecz ludzkości odnowionej i pojednanej.
Wydaje się, że to sformułowanie dość wiernie oddaje punkt wyjścia
refleksji .teologicznej leżącej u podstaw zaangażowania SRK w sprawę
pokoju. Jest to bowiem, inaczej mówiąc, twierdzenie o niepodzielności
chrześcijańskiej wiary i.chrześcijańskiego działania.
Wynika ono z uświadomienia odpowiedzialności za całe stworzenie
i posiada wyraźny aspekt chrystologiczny i pneumatologiczny.
Chrześcijanie ani nie_ mogą godzić się na niebezpieczeństwa naszych
czasów jako coś naturalnego, ani nie wolno im poddawać się zwątpieniu.
Jako ludziom wierzącym, wyznającym jednego Pana i Zbawiciela, Jezu
sa Chrystusa, Księcia Pokoju, powierzono nam włodarzenie nadzieją bos
ką dla przyszłości stworzenia. Znamy miłość Bożą i wyznajemy Pana
dziejów, w którym obiecano nam życie w całej jego pełni. Łaska Boża
jest wieczna, a Duch Sw. działa wśród nas, aby budzić miłość, która od
pędza lęk i odnawia naszą wizję pokoju, ożywia naszą wyobraźnię i jest
naszym przewodnikiem na pustkowiu — miłość, która nas wyzwala i jed
noczy. Coraz więcej ludów świata powstaje i żąda sprawiedliwości i po
koju. To są oznaki nadziei w naszych oczach (Deklaracja o pokoju i spra
wiedliwości, par. 23).
W Vancouver zaakcentowany został jeszcze jeden, mniej dotąd uwzglę
dniany, aspekt. Chodzi o znaczenie eucharystii dla tej problematyki. W
cytowanym już dokumencie o działaniach zmierzających do jedności
Kościoła umieszczony został fragment dokumentu z Limy o eucharystii.
Eucharystia — czytamy w tym dokumencie — obejmuje wszystkie aspek
ty życia. Jest ona aktem dziękczynienia i ofiary składanym w imieniu
całego Świata. (...) Uczestnicząc w Ciele i Krwi Chrystusa radykalnie
odrzucamy wszystkie formy niesprawiedliwości, rasizmu, segregacji i bra
ku wolności. Poprzez Eucharystię łaska Boża,.która wszystko odnawia —
przenika i odnawia osobę ludzką i jej godność (Grupa problemowa 2,
par. 23).
To uniwersalne znaczenie Eucharystii zostało w przekonywający spo
sób przedstawione w referacie ks. protoprezbitera Witalija Borowoja
pt. „Życie w jedności”. Punkt 4 zakończenia jego referatu zawiera na
stępujące sformułowanie: Jeśli Kościół jest jeden i jest powołany do
służby jako „znaki} jedności i odnowienia całej pozostałej ludzkości i jeś
li uczestniczymy w Kielichu Pokoju, to istnieje bezpośredni obowiązek
każdego chrześcijanina i wszystkich naszych Kościołów do sprawowania
służby pokoju, zwalczania militaryzmu, wyścigu zbrojeń, niebezpieczeń
stwa wojny i zniszczenia nuklearnego. Ciąży na nas obowiązek walki
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0 uratowanie świętego daru życia w imię Jezusa Chrystusa, którego w y
znajemy jako Zycie Świata, obowiązek walki o powszechne i całkowite
rozbrojenie, o odprężenie i współpracę między narodami.
W debatach teologicznych Zgromadzenia w Vancouver można było za
obserwować dwie różne opinie. Niekiedy dochodziło między ich rzeczni
kami do konfrontacji. Odmienność poglądów wywarła wpływ również
na ostateczną wersję niektórych dokumentów, przyjętych przez Zgro
madzenie. W sposób szczególny dotyczy to „Deklaracji o pokoju i sprawiedliwości”.
Jedną z dwóch wspomnianych opinii teologicznych sformułował chyba
najwyraźniej Allan Boesak. Powiedział on:
Obecne Zgromadzenie Ogólne musi zająć stanowisko. Musimy — z po
korą, ale bez wahania — wyznawać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, ży
cie świata. Musimy — z pokorą, ale bez wahania — odnowić nasze od
danie Jezusowi Chrystusowi, życiu świata. I ta wiara i to oddanie się m u
szą być podstawą naszego działania dla pokoju, sprawiedliwości i wyzwo
lenia człowieka. Nie wolno nam się wahać przed podejmowaniem proble
mów pokoju i możliwości totalnej zagłady atomowej. Musi być jasne:
atomowy wyścig zbrojeń, wykorzystywanie danych ludziom przez Boga
talentów i zdolności do tworzenia coraz bardziej wyrafinowanej broni
masowej zagłady, i apele, byśmy pokładali ufność w tej broni, bo prze
cież ma ona zapewnić nam pokój, to nie po prostu przejściowy obłęd, to
jest zasadniczo grzech i jest to sprzeczne z wolą Boga dotyczącą tego
świata i ludu wybranego przez Jego serce.
W zgodzie z duchem wypowiedzi Boesaka sformułowany został końco
wy fragment „Deklaracji o pokoju i sprawiedliwości”. Zawiera on dłuż
szy cytat z dokumentu przyjętego podczas międzynarodowego przesłucha
nia w Amsterdamie. Fragment ten brzmi:
Sądzimy, iż nadeszła pora, by Kościoły jasno i jednoznacznie oświad
czyły, że zarówno produkcja i stacjonowanie, jak i użycie broni atomo
wej stanowi zbrodnię przeciw ludzkości i że takie postępowanie należy
potępić z etycznego i teologicznego punktu widzenia. Problem broni ato
mowej, ze względu na swoją doniosłość i niebezpieczeństwa dla ludzkoś
ci, jakie ze sobą niesie, to problem chrześcijańskiego posłuszeństwa
1 chrześcijańskiej wierności Ewangelii. Zdajemy sobie sprawę, że takie
oświadczenie Kościołów nie doprowadzi do likwidacji broni atomowej.
Skłoni jednak Kościoły i ich członków do zasadniczego przeanalizowa
nia swojego poparcia, wyrażanego implicite lub explicite, dla polityki,
która implicite lub explicite opiera się na posiadaniu i używaniu takiej
broni.
Dodać tu jeszcze należy, że w niektórych grupach roboczych propono
wano, aby kwestię pokoju uznać za kwestię status confessionis.
W toku debaty zabrało głos wielu mówców, którzy uznali, iż takie po
stawienie sprawy może doprowadzić do podziałów wewnątrzkościelnych.
W konsekwencji, formułując dokumenty końcowe unikano nadania spra
wie zaangażowania w walce o pokój rangi status confessionis.
Tendencja ta utrzymała się jednak w „Deklaracji o pokój i sprawiedli
wość”, która powiada, że Kościoły są dziś wezwane do wyznawania na
nowo swej wiary i do uczynienia pokuty za milczenie w obliczu niespra
wiedliwości i zagrożenia pokoju (par. 9).
Generalnie można powiedzieć, że podczas VI Zgromadzenia Ogólnego
wyraźnie dominowała świadomość, że zaangażowanie Kościołów na rzecz
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pokoju, przeciwko zbrojeniom i wyścigowi zbrojeń jest ściśle związane
z pracą na rzecz jedności Kościoła. Wystąpiły jednak istotne różnice za
równo w określeniu rangi teologicznej sprawy pokoju jak też i form
zaangażowania Kościołów.
2. Zarys stanowiska VI Zgromadzenia Ogólnego SRK wobec aktualnych
problemów świata współczesnego
a) Opis sytuacji świata współczesnego

Na Zgromadzeniu w Vancouver istniała niemal całkowita zgodność co
do oceny sytuacji we współczesnym świecie. Wskazywano na znaczne po
gorszenie się sytuacji od czasów Zgromadzenia w Nairobi. W „Deklaracji
o pokoju i sprawiedliwości” stwierdzono, że w roku 1982 napięcie w sto
sunkach między państwami należącymi do NATO z jednej strony i do
Układu Warszawskiego z drugiej osiągnęło nowy punkt szczytowy. Znacz
nie wzrosło niebezpieczeństwo wybuchu wojny atomowej. Chwila obłędu,
fałszywie skalkulowana przygoda strategiczna, przypadkowa kombinacja
błędów komputerowych, błędne odczytanie zamiarów domniemanego
przeciwnika, zwykły błąd — to wszystko może spowodować dziś totalne
zniszczenie bronią atomową (par. 3). Stan ten staje się tym bardziej nie
pokojący, że bardzo wielu ludzi, w tym polityków i naukowców, a na
wet chrześcijan, także przywódców kościelnych, zapomniało o straszliwej
tragedii Hiroszimy i Nagasaki.
W tym kontekście rzeczą wysoce niepokojącą jest fakt, iż wiele rzą
dów wzbrania się w coraz większym stopniu przed wykorzystywaniem
tych możliwości, które oferuje ONZ. W związku z tym Zgromadzenie
Ogólne wezwało rządy krajów świata do potwierdzenia swoich zobowią
zań, wynikających z faktu podpisania Karty ONZ.
W dyskusji i dokumentach końcowych wskazywano również na po
dwójny wzrost obrotów w handlu bronią za ostatnie 5 lat; na wzrost na
pięcia między krajami bogatymi a biednymi; na wzrost nędzy w krajach
biednych; na wzrost wydatków na zbrojenia. Mocno akcentowano po
trzebę działania już teraz.
b) Pokój a sprawiedliwość

Już od wielu lat sprawa pokoju w pracach SRK jest traktowana w
ścisłym związku z zagadnieniem sprawiedliwości. W tym duchu utrzy
mana była również praca Zgromadzenia w Vancouver. Potrzebę zapew
nienia sprawiedliwości w szeroko rozumianym sensie, a więc na płasz
czyźnie gospodarczej, społecznej, politycznej akcentowali szczególnie moc
no przedstawiciele Kościołów z krajów tzw. Trzeciego Świata. Narody
silnie potrzebują pokoju i sprawiedliwości. Pokój to nie tylko stan, w
którym nie ma wojny. Pokój nie może opierać się na niesprawiedliwych
strukturach. Pokój zakłada nowy ład międzynarodowy oparty na sprawie
dliwości dla wszystkich narodów i we wszystkich narodach i na posza
nowaniu wartości człowieka i godności każdej jednostki, danych nam
przez Boga (Deklaracja o pokoju i sprawiedliwości, par. 8).
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We wszystkich próbach nakreślania wizji pokoju akcentowano, że dla
uczniów Chrystusa nie ma żadnej alternatywy dla biblijnej wizji pokoju,
a to dlatego, że wizja zawiera w sobie również nakaz ustanowienia spra
wiedliwości. Jest to również nakaz wizji jedności całego Ludu Bożego.
c) Pokój a problemy gospodarcze świata

Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do Kościołów członkowskich o zwró
cenie uwagi na gospodarcze zagrożenia pokoju. Gospodarka świata —
twierdzono podczas dyskusji — znalazła się w stanie przedłużającego się
i wzrastającego kryzysu, który zagraża wszystkim krajom. Jego skutki
stanowią również wielką groźbę dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Wśród dokumentów przyjętych przez Zgromadzenie znalazła się ,,De
klaracja o nieładzie w zakresie wyżywienia świata”. Jest rzeczą skan
daliczną — głosi ten dokument, że w świecie istnieje głód. Według nie
których ocen w dzisiejszym świecie co najmniej 400 min ludzi nie posia
da wystarczającej ilości pożywienia. Wielu umiera, niezliczona liczba cier
pi z powodu niedożywiania... Wzrasta liczba ludzi, którzy nie są w stanie
produkować żywności lub ją kupować. Jednocześnie wielka część pro
dukcji rolniczej jest przeznaczona dla krajów bogatych. Niektóre kraje
uprzemysłowione, redukują wysokość produkcji rolniczej, aby podnieść
ceny na płody rolne. Coraz częściej żywność jest używana jako broń w
stosunkach między państwami. Elementem dodatkowym w krajach bied
nych jest rabunkowa gospodarka prowadzona przez koncerny ponadnaro
dowe. To wszystko powoduje wzrost napięć w stosunkach między pań
stwami i grozi wybuchem wojny.
d) Pokój a sprawiedliwość i bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych tematów w dyskusji o uczestnictwie
chrześcijan i Kościołów w rozwiązywaniu trudnych problemów świata
współczesnego była kwestia sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Dopóki
zaniedbuje się lub neguje uzasadnione prawa narodów do suwerenności
i bezpieczeństwa, dopóty żadne państwo nie może twierdzić, że jest bez
pieczne. Bezpieczeństwo można zatem urzeczywistnić tylko wspólnym
wysiłkiem państw, nie można go też oddzielać od sprawiedliwości (De
klaracja o pokoju i sprawiedliwości, par. 13). Cytowany fragment doku
mentu Zgromadzenia w Vancouver należy do tych punktów, które były
szczególnie żywo dyskutowane i jak się wydaje, nie osiągnięto tu pożą
danej jasności stanowiska. W dalszej części oświadczenia znajdziemy kil
ka zdań na temat stosunku wspólnego bezpieczeństwa państw do bez
pieczeństwa ludności. Prawdziwe bezpieczeństwo ludności — czytamy w
dokumencie — wymaga poszanowania praw człowieka, łącznie z prawem
do samostanowienia oraz sprawiedliwości społecznej i gospodarczej dla
wszystkich ludzi w każdym państwie.
e) Pokój a prawa człowieka

Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że prawa człowieka nie mogą
być rozpatrywane bez uwzględnienia szerokich problemów pokoju, spra
wiedliwości, militaryzmu, rozbrojenia i rozwoju. Im szerszy jest zakres
praw, z których może korzystać poszczególny członek społeczeństwa, tym
bardziej stabilne może być społeczeństwo, im szerzej realizowane są pra-
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wa człowieka na płaszczyźnie światowej, tym bardziej stabilne mogą być
stosunki międzynarodowe. Niesprawiedliwość w społeczeństwie, włącznie
z korupcją urzędników państwowych, może prowadzić do braku porząd
ku gospodarczego i politycznego, co z kolei. obciążyć może stosunki mię
dzy państwami. W oświadczeniu na temat praw człowieka, którego frag
ment został właśnie zacytowany, znajdujemy cały katalog przykładów
naruszenia praw człowieka, które prowadzą do powstawania niebezpiecz
nej sytuacji w stosunkach międzynarodowych. Chodzi tu o:
— nowe formy poniżenia człowieka, które zaistniały w krajach roz
wijających się ze względu na kryzys gospodarczy;
— coraz bardziej wyrafinowane formy tortur fizycznych i psychicznych;
— kontynuację procesu pozbawiania ludności tubylczej prawa do ziemi;
— rozwój fanatyzmu religijnego — imperializm religijny wielkich wspól
not religijnych w niektórych krajach.
Miejsce szczególne w tym katalogu zajęła sytuacja w Ameryce Środ
kowej. Podczas Zgromadzenia wskazano na nieprawdopodobne wręcz fak
ty naruszania praw człowieka w Salwadorze i Gwatemali, gdzie tysiące lu
dzi ginie za swoje przekonania i walkę o godność ludzką. Zgromadzenie
potępiło wyraźnie, czynione przez Stany Zjednoczone, Honduras i licz
ne kraje, próby usunięcia postępowego rządu w Nikaragui.
Innym przykładem naruszenia praw człowieka w imię przygotowań
do. wojny atomowej jest sytuacja ludności na wyspach Pacyfiku. Na
specjalnym posiedzeniu plenarnym uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego
w Vancouver wysłuchali wstrząsającej relacji o losie ludzi cierpiących
w wyniku przeprowadzanych przez Francję i Stany Zjednoczone prób
nuklearnych. Mówiły kobiety, które nie mogą rodzić zdrowych dzieci,
które chorują na raka; mówili mężczyźni i kobiety o pozbawieniu ich
prawa do zamieszkania w okolicach rodzinnych, na ziemi ojców, ponie
waż akurat ich wyspy stały się miejscem wybuchu ładunków atomo
wych.
3. Kierunki działania SRK i jej Kościołów członkowskich

Ludzkość żyje dziś w cieniu wyścigu zbrojeń i niesprawiedliwości, w y
nikającej z istniejących systemów. Ten wyścig zbrojeń i ta niesprawied
liwość są intensywniejsze lub powszechniejsze, niebezpieczniejsze i kosz
towniejsze niż kiedykolwiek przedtem w dziejach świata (...) W cieniu
tego zagrożenia zebraliśmy się tu na VI Zgromadzeniu Ogólnym Świa
towej Rady Kościołów (Vancouver, 1983), aby obwieścić naszą wspólną
wiarę w Jezusa Chrystusa, życie świata... Tymi słowami rozpoczyna się
uchwalona w Vancouver „Deklaracja o pokoju i sprawiedliwości”.
Analiza sytuacji świata współczesnego i refleksja teologiczna na ten
temat postawiła ostro sprawę postawy chrześcijan i całych Kościołów
wobec zaistniałej sytuacji. Rzeczą nie podlegającą dyskusji była potrze
ba wysunięcia propozycji programu konkretnego działania. Propozycji
było bardzo wiele. Niektóre były bardzo stanowcze i radykalne.
W zakresie myśli teologicznej była to propozycja zdefiniowania sprawy
zaangażowania w walce o pokój i przeciwko zbrojeniom jako sprawy wia
ry. Jak już wyżej zostało wspomniane, próby nadania temu zaangażowa
niu rangi status confessionis nie znalazły specjalnego uznania. Krytyce
poddano też stwierdzenie, że chrześcijanie muszą oświadczyć, iż odma
wiają udziału w konflikcie, w którym używa się broni masowej zagłady

V A N C O U V ER ’83

21

lub innej broni niszczącej wszystko bez wyboru (par. 26). Zdanie to jed
nak zostało przyjęte.
Do ,,Deklaracji o pokoju i sprawiedliwości” włączono również wnioski
.z międzynarodowego przesłuchania w Amsterdamie. Znajdują się wśród
nich takie punkty, jak:
a) wojna atomowa nie może być usprawiedliwiona przez żadne okolicz
ności, w żadnym regionie i przez żaden system społeczny;
b) potępiono koncepcję ograniczonej wojny atomowej;
c) wezwano państwa, posiadające broń atomową do bezwarunkowego zre
zygnowania z pierwszego ciosu;
d) uznano produkcję i stacjonowanie broni nuklearnej, jak też jej zasto
sowanie za przestępstwo przeciwko ludzkości;
e) wezwano do zawarcia układu o ograniczeniu prób z bronią atomową.
Zgromadzenie zwróciło się do Kościołów członkowskich z propozycją:
— zorganizowania specjalnych programów wychowania na temat poko
ju, sprawiedliwości i rozbrojenia;
— zorganizowanie specjalnych ośrodków studiów nad alternatywami do
militaryzmu i obrony militarnej;
— poparcia programów badań przyczyn konfliktów;
— nawiązania kontaktów z ruchami, które występują przeciwko militaryzmowi i jego skutkom na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i go
spodarczej;
— poparcia dyskusji ekumenicznej na temat warunków, w których nie
posłuszeństwo cywilne jest usprawiedliwione oraz badań nad możli
wymi formami protestu bez stosowania przemocy;
— poparcia tych wiernych, którzy ze względu na przekonania nie chcą
uczestniczyć w przygotowaniach do wojny, włącznie z odmową uczest
nictwa w produkcji broni atomowej.
Kontynuowane będą dotychczasowe kierunki działania SRK. Jednym
z głównych problemów będą badania nad problematyką rozwoju tech
niki i nauki, umożliwiającej tworzenie coraz bardziej wyrafinowanych
systemów broni.
Na zakończenie należałoby dodać pewne spostrzeżenie. Podczas trwa
nia Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver odnosiło się niekiedy wraże
nie, że powszechną stała się świadomość okrucieństwa wojny i jej strasz
liwych i nieodwracalnych skutków wobec możliwości zastosowania bro
ni atomowej. W obliczu tego zagrożenia u niektórych uczestników zauwa
żyć można było oznaki przygnębienia i wręcz rozpaczy. Nie był to jed
nak nastrój dominujący. Przeważała świadomość konieczności szybkiego
i zdecydowanego działania. Przekonanie to wypływało z wiary w moc
zmartwychwstania. Moce śmierci są silne. Dar życia w Chrystusie jest
silniejszy. Zobowiązujemy się żyć tym życiem, jego niebezpieczeństwami
i radością, toteż z wszystkimi zastępami niebiańskimi ośmielamy się wo
łać: „Śmierci, gdzie twoje zwycięstwo? Chrystus zmartwychwstał”. On
zmartwychwstał naprawdę (Orędzie Zgromadzenia w Vancouver).
Praca powyższa stanowi referat bpa Jeremiasza, wygłoszony 9 września 1983 r.
na spotkaniu chrześcijan Wschodu i Zachodu zorganizowanym w Warszawie przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, opracowany przez Autora dla naszego
kwartalnika (Redakcja).
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VANCOUVER '83
(summary)
We are dedicating two original materials to the VI General Assembly of the
World Council of Churches in Vancouver, Canada.
The first one, written by Karol Karski, is an informative article, focusing on the
general course of the debates. It provides information on the composition of the
participants in the General Assembly, main'papers, work in issue groups, the most
important resolutions, participation of representatives of the Roman Catholic
Church in the debates as well as on the confessional and regional composition of
the new Central Committee.
On the other hand, Bp Jeremiasz, who was re-elected member of the Central
Committee in Vancouver as a representative of the Polish Autocephalous Orthodox
Church, deals in his article with the matters of peace in the light of the resolutions
of the VI General Assembly. In his opinion this matter had a special place in the
debates, was all the time present in the minds of the participants. Its various
aspects were tackled in almost every working group and commission; they were
also reflected in final documents.
In the first part of his deliberations, devoted to the interrelationship between the
unity of the Church and commitment to the cause of peace in the work of the General
Assembly, Bp Jeremiasz concluded that the meeting in Vancouver was dominated
by awareness that commitment of Churches in favour of peace, against arms
build-up and the arms race is closely connected with the work for the unity of the
Church. At the same time, he adds, however, that there were essential differences
among participants both as concerns the determination of the theological standing
of the cause of peace as well as the determination of forms of Churches’ commitment.
In the second part, Bp Jeremiasz tried to outline the stance of the General
Assembly on the current problems of the contemporary world according to the
following scheme: peace and justice, peace and world’s economic problems, peace,
justice and security, peace and human rights.
After having presented resolutions concerning the lines of activity of the World
Council of Churches and its member Churches in the third and final part of the
article, Bp Jeremiasz stated: During the General Assembly in Vancouver one
sometimes had an impression that the awareness of the cruelty of war and its
horrible and irreversible effects in view of the possible use of nuclear weapons
had become universal. In the face of this threat, one could notice symptoms of
depression and even despair in some participantsA It was not, however, the dominant
mood. Dominating was the awareness of the necessity of prompt and determined
action. This conviction stemmed from the belief in the might of Resurrection.
Transl. Elżbieta Przy szychów ska
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(Zusammenfassung)
Der VI. Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver
widmen wir zwei Autorenmaterialien.
Das erste Material aus der Feder von Karol Karski bildet einen Artikel von
informativem Charakter, der das Augenmerk auf den allgemeinen Verlauf der
Beratungen konzentriert. Daraus erfahren wir Näheres über die Zusammenstellung
der Teilnehmer an der Vollversammlung, die Hauptvorträge, die Arbeit in den
Problemgruppen, über wichtigsten Beschlüse, über die Teilnahme von Ver
tretern der Römisch-Katholischen Kirche an den Beratungen sowie über die
konfessionelle und regionale Struktur des neuen Zentralkomitees.
Hingegen befasste sich Bischof Jeremiasz, der in Vancouver als Repräsentant
der Polnischen Autokephalen Orthodoxen Kirche ins Zentralkomitee wiedergewählt
wurde, in seinem Artikel mit der Frage des Friedens im Lichte der Beschlüsse
der VI. Vollversammlung. Nach seinem Dafürhalten nahm diese Frage einen
besonderen Platz in den Beratungen ein, war im Bewusstsein der Teilnehmer jeden
Tag präsent. Ihre unterschiedlichen Aspekte wurden fast in jedem Vortrag, in
fast jeder Arbeitsgruppe und Kommission zur Sprache gebracht, fanden ebenso
in den Schlussdokumenten ihren Niederschlag.
Im ersten Teil seiner Ausführungen, der der Wechselbeziehung zwischen der
Einheit der Kirche und dem Engagement an der Sache des Friedens in den
Arbeiten der Vollversammlung hingewendet ist, stellte Bischof Jeremiasz in der
Schlussfolgerung fest, dass in Vancouver eindeutig das Bewusstsein vorgehtrrscht
habe, dass Engagement der Kirchen für die Sache des Friedens, gegen Aufrüstung
und Rüstungswettlauf mit der Arbeit zugunsten der Einheit der Kirche eng
verbunden sei. Zugleich setzte er hinzu, dass dennoch wesentliche Differenzen
sowohl bei der Bestimmung des theologischen Ranges der Frage der Friedens als
auch bei der Bestimmung der Formen des Engagements der Kirchen zutage getreten
seien.
Im zweiten Teil bemühte sich Bischof Jeremiasz, den Standpunkt der Voll
versammlung angesichts der aktuellen Probleme der Welt der Gegenwart, gestützt
auf nachstehendes Schema, zu skizzieren: Frieden und Gerechtigkeit, Frieden und
Wirtschaftsprobleme der Welt, Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit, Frieden und
Menschenrechte.
Nach Darlegung im dritten — und letzten — Teil der Beschlüsse in bezug auf
die Aktionsrichtungen der ökumenischen Rates der Kirchen und seiner Mitglieds
kirchen, stellt Bischof Jeremiasz fest: Während der Dauer der Vollversammlung in
Vancouver hatte man zuweilen den Eindruck, dass das Bewusstsein der Grausam
keit des Krieges und seiner fürchterlichen und irreversiblen Folgen in Anbetracht
der Möglichkeit einer Anwendung der Atomwaffe allgemein geworden ist.
Angesichts dieser Bedrohung Hessen sich bei manchen Teilnehmern Zeichen der
Niedergeschlagenheit, ja schlechthin von Verzweiflung, wahrnehmen. Doch war
dies keine dominierende Stimmung. Es überwog das Bewusstsein von der Notwen
digkeit raschen und entschlossenen Handelns. Diese "Überzeugung entstammte dem
Glauben an die Kraft der Auferstehung.
Übers. Antoni Patyna

VANCOUVER '83
ALFONS SKOWRONEK

W KRĘGU KATOLICKIEJ RECEPCJI MARCINA LUTRA
Naszkicowanie biograficznego portretu Marcina Lutra byłoby zada
niem intrygującym, ale nie jest to temat, który można by wyczerpać w
ciągu dzisiejszego wieczoru. Dziś wobec tego wolimy wspólnie zastano
wić się nad katolicką recepcją Lutra; nie tyle oczywiście nad możliwoś
cią i granicami przyjęcia całości dzieła Reformatora, ile nad recepcją
głównych jego postulatów. Wieloletni dialog teologów katolickich z Lu
trem pozwala na podjęcie takiego tematu oraz — powiedzmy to z góry —
na pozytywną odpowiedź w kwestii katolickiego charakteru istotnych
punktów nauki doktora Marcina. Pisząc o recepcji jako rzeczywistości
eklezjologicznej Yves Congar zapytuje,, czy to *aby nie jest temat nie
bezpieczny: czy możemy wiążący charakter soborów i wypowiedzi urzę
du kościelnego uzależnić od recepcji przez cały Kościół. Jest to w każ
dym razie temat o wysokiej randze ekumenicznej1).
Jeżeli przez recepcję będziemy rozumieli kościelny proces dawania
i przyjmowania, wówczas nie może wchodzić w grę powtarzanie w ca
łości tego, co ktoś powiedział. Zabieg taki jest niemożliwy już z tego
chociażby powodu, że życie i działalność Marcina Lutra wplecione były
w polityczne i społeczne konteksty schyłku XV i pierwszej połowy XVI
wieku. Teologowie katoliccy, włączający się w proces recepcji, żyją na
tomiast dzisiaj, w 500 lat od urodzin Reformatora z Wittenbergi. Dzia
łają więc w innych zgoła sytuacjach społecznych, politycznych i ekono
micznych. Czytając prace Lutra z dystansu pół tysiąca lat, sami dokonu
ją oczywiście nieodzownej interpretacji dzieła, które przyjmują. Już tu
taj widać, że sprawa katolickiej recepcji Lutra nie jest problemem ła
twym i prostym. Zamiast o recepcji należałoby więc mówić raczej o wiel
kiej liczbie „recypientów” i o mnóstwie sposobów recepcji. Niektórym
dla recepcji wystarczyć może jedno zdanie Reformatora, inni będą się
odwoływać do wszystkich jego dzieł. Pojawiać się może także pytanie,
czy w ogóle ma sens przyjmowanie i przyswajanie teologii osobowości
historycznej, która żyła w XVI wieku?
Te i wiele innych wątpliwości musimy pozostawić bez odpowiedzi. Fak
tem jest bowiem, że ważne problemy, zaprzątające w XVI wieku Marci-*

Yves Congar, Die Rezeption als ekklesiologische Realität, „Concilium”. Ziirich-Mainz 1972, r., s. 500.
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na Lutra, przez dzisiejszą teologię widziane są inaczej niż widział je Koś
ciół w dobie Reformacji.
I. Reforma Kościoła

Luter wołał o reformę całego Kościoła. Żądanie reformy było donośne
już dawniej przed Lutrem; postulowano odnowę w głowie i w członkach.
Ale w szeregu heroldów odnowy Lutrowi przysługuje jedno z wybitniej
szych miejsc. Nad wszystkimi wołaniami o reformę jego głos góruje o ty
le, że nie żądał on naprawy jakiegoś jednego szczegółu ówczesnej rze
czywistości kościelnej, lecz gromko domagał się zreformowania całości
życia Kościoła we wszystkich jego aspektach. I tak już pierwsza z jego
95 Tez odpustowych (przesłanych 31 października 1517 roku na ręce ar
cybiskupa Magdeburga, Albrechta, papieskiego komisarza odpustów i do
biskupa Hieronima z Brandenburga) zawiera program: Pan i Mistrz nasz
Jezus Chrystus, mówiąc: „Pokutę czyńcie” (...) (Mt 4, 17),chciał, by ca
łe życie wiernych było pokutą. Zmiana sposobu myślenia nie jest tutaj
ograniczona do sfery sakramentu pokuty. Luter widzi pokutę w wymia
rze ogarniającym i przenikającym wszystkie dziedziny życia chrześcijań
skiego; w trakcie rozwoju Reformacji podkreślać zaczęto, że spod tak po
jętej pokuty — czyli spod reformy — nie są wykluczone nawet nauka
i ustrój Kościoła.
Sprawę tak pojętej, wszechogarniającej pokuty katolicki Kościół po
soborowy uczynił swoim programem. Vaticanum II tezę Lutra nawet zradykalizowało, głosząc: Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników,
święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicz
nie pokutę i odnowienie swoje (Konstytucja o Kościele, nr 8). A w Dekre
cie o ekumenizmie czytamy: Do pielgrzymującego Kościoła kieruje
Chrystus wołanie o nieustanną reformę, której Kościół (...) wciąż potrze
buje. Czyli, że trzeba w porę odnowić w rzetelny i właściwy sposób to,
co nie dość pilnie w danych okolicznościach i czasie było przestrzegane
w dziedzinie zasad obyczajowych, kościelnego ustawodawstwa czy spo
sobu wyrażania doktryny (Dekret o ekumenizmie, nr 6). Trzeba zatem
powiedzieć, że mamy tu do czynienia z teoretyczną przynajmniej, recep
cją problemu, który nurtował Lutra. Ale praktyczna realizacja tak szero
ko pojętej reformy Kościoła katolickiego została dopiero rozpoczęta.
II. Nauka o usprawiedliwieniu

Nauka o usprawiedliwieniu — articulus stantis et cadentis ecclesiae —
doczekała się swej rewaloryzacji. Pytanie brzmi: czy człowiek jedna się
z Bogiem odwołując się do swoich własnych osiągnięć i uczynków, czy
też jedna go ze sobą Bóg, w swoje ręce biorąc sprawę pojednania człowie
ka i świata mocą dzieła Jezusa Chrystusa? Często wypaczana praktyka
pobożności i pokuty odpowiadała na to pytanie, w ten sposób: to czło
wiek za pomocą własnych wysiłków osiąga zbawienie. Luter odpowiadał,
zaś, że to nie my siebie zbawimy, lecz zbawił nas Chrystus, a uczestnika
mi tego zbawienia stajemy się przez w iarę2); poprzez nią bowiem nasz
2) Por. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883nn
(skrót: WA) t.7, s. 20—38. Ten i wszystkie pozostałe cytaty z Lutra w przekładzie
własnym autora.
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grzech „jedzie” na Chrystusie, który wszelki grzech człowieka utopił w
swojej śmierci; przez to jednające nas usprawiedliwienie, wyłączne dzie
ło Chrystusa, Pan rzeczywiście dociera do nas.
Dzięki temu spojrzeniu w nowym wymiarze jawi się nam tradycyjne
rozumienie wiary: wiara to coś więcej niż intelektualne uznawanie za
prawdę tego, co do wierzenia podaje nam autorytet Kościoła. Tego ro
dzaju teoretyczna wiara mogła się stawać wiarą łatwą, oderwaną od ży
cia, mogła się stać wiarą wyniosłą, wiarą denuncjującą(I), węszącą od
chylenia i herezję w łonie własnego Kościoła, wiarą nie szukającą u ina
czej wierzących elementów wspólnych, lecz prowadzącą śledztwo w spra
wie innych form wyrazu jednej i tej samej wiary. Natomiast elementy
wiary na nowo uwypuklone przez Lutra to: wiara żywa, osadzona na
fundamencie ufnego zawierzenia i powierzenia się Bożemu działaniu w
Jezusie Chrystusie. Wiara taka jest oczywiście aktem silnie zakotwiczo
nym w centralnych treściach wiary.
W tej luterskiej wizji wiary skorygowane zostało równocześnie spoj
rzenie na dobre uczynki. W sensie chrześcijańskim dobrymi uczynkami
nie są uczynki pokutne, wykonywane po przyjęciu sakramentu pokuty
(zadane jako tzw. pokuta); dobrym uczynkiem par excellence jest właś
nie sama wiara w podanym przed chwilą sensie; wiara której najwyż
szym wykwitem jest modlitwa sławiąca uznanie boskości samego Boga.
Taka wiara, sama przez się, prze ku dobrym uczynkom, pragnie się „wy
żyć” w miłości bliźniego i konkretyzować nawet w miłości do nieprzyja
ciół. Luter powie: Jest rzeczą niemożliwą, by wiara mogła się ostać bez
gorliwych, licznych i wielkich czynóws). Słowa te brzmią jak hymn
zaintonowany na cześć uczynków. Jeżeli po stronie luterańskiej dają się
słyszeć interpretacje sola fide (= przez samą wiarę) rozumiane jako oder
wanie wiary od uczynków, tłumaczenia takie nie mogą odwoływać się
nigdy do nauk Marcina Lutra. Według Reformatora wiara jest katalizato
rem uruchamiającym motorykę czynów miłości. Używając swojego wy
razistego języka, Luter powie, że bez takiej wiary wszelkim ludzkim
dobrym uczynkom odrąbana zostaje głowa. W swym niezrównanym piś
mie „O wolności chrześcijańskiej” (1520) Luter napisał takie oto zdanie:
dobre uczynki nigdy nie czynią dobrego, pobożnego człowieka, lecz do
bry człowiek czyni dobre, pobożne uczynki. Dobre uczynki spełniane
bez wiary nie manifestują boskości Boga, lecz stanowią próbę wejścia
na własną drogę przeciwko Bogu, stawiają bowiem nas samych w epi
centrum uwagi. To zaś jest grzechem, który polega na zbuntowaniu się
przeciwko Bogu. W zestawieniu z tradycyjnym rozróżnieniem grzechów
na ciężkie i lekkie Luter wydobył na światło dzienne trzeci wymiar
grzechu — jego głębię.
Jakkolwiek nie do przyjęcia są dalsze konsekwencje, jakie wynikają
z wielkiej luterskiej wizji wiary i uczynków, która negatywnie kwalifi
kując dobre uczynki pogan i wyznawców innych religii, odmawia im mo
żliwości zbawienia — bezwzględnie podzielamy przekonanie Lutra, że to
nie my sprawiamy zbawienie, lecz Bóg jest Tym, który zbawienie świata
zapoczątkował w Jezusie Chrystusie, a dokona go ostatecznie u kresu cza
sów. W swym wielkim „Komentarzu do Galatów” z roku 1531, Refor
mator pisze: Jeżeli to osiągniemy, że usprawiedliwia sam Bóg z czystej
łaski przez Chrystusa, wtedy chcemy papieża nie tylko nosić na rękach,
ale mu także całować jego stopy4). Dzisiejsi papieże już nie pozwalają na8
8) WA, t. 7, s. 231.
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całowanie sobie stóp ani też na noszenie na rękach, ale żaden papież nie
powie przecież, że zbawienie zależy w pierwszym rzędzie od uznania ta
kich czy innych struktur kościelnych; zbawienie zależy wyłącznie od
bezwarunkowej wiary w miłość Bożą.
III. Pojmowanie Eucharystii

Głęboki wgląd w usprawiedliwienie grzesznika rzutuje u Lutra także
na rozumienie Wieczerzy Pańskiej. Ówczesna teologia i praktyka Mszy
były najbardziej sprzeczne z artykułem o usprawiedliwieniu. Luter uwa
żał, że właśnie z tego powodu na wieki jesteśmy i pozostaniemy rozdzie
leni i przeciwni sobie. Co doprowadziło Reformatora do takiego przeko
nania? Wiele rzeczy zaciemniało wówczas tajemnicę eucharystyczną i blo
kowało do niej dostęp. Najbardziej jednak oburzało Lutra przedstawienie
i rozumienie celebracji eucharystycznej jako ofiary ludzkiej, składanej
Bogu. Luter pisał: Księża wszyscy wmawiają sobie, że Chrystusa ofiaru
ją Bogu Ojcu jako pełną ofiarą i spełniają dobry uczynek dla wszyst
kich, których uświadamiają , że to będzie dla nich pożyteczne. Albowiem
pokładają zaufanie w spełnionym uczynku, którego nie przypisują mo
dlitwie. Ponieważ więc stopniowo błąd rósł, sakramentowi przypisali to,
co przysługuje modlitwie, a dobry czyn, który mają przyjąć, sami skła
dają Bogu456). Sakrament Eucharystii jest natomiast darem Bożym ręką
kapłana podawany wszystkim ludziomc). Jest więc Eucharystia darem do
brania i przyjmowania. Cały ten proces zostaje postawiony na głowie,
jeżeli sakrament my ofiarujemy Bogu jako naszą ofiarę, bo przecież to
nie my ofiarujemy Chrystusa, lecz Chrystus ofiarował się za nas raz na
zawsze. Wspólnotę z Nim nawiązujemy poprzez sięganie po Jego dar
i przyjmowanie go.
Luter, ostro ruszając do ataku przeciwko Mszy jako ofierze ludzkiej,
rozwijając swoją naukę o Wieczerzy Pańskiej, nie przeczył jednocześnie
obecności ofiary Chrystusa w tym sakramencie.
Nie mogąc wdawać się w rozważania szczegółowe, zwróćmy tylko
uwagę, iż prowadzony od lat, w tym właśnie newralgicznym punkcie, dia
log katolicko-łuterański przyniósł wręcz niezwykłe i nieoczekiwane zbli
żenie. We wspólnie zredagowanym, oficjalnym dokumencie luteranie i ka
tolicy stwierdzają, że Jezus Chrystus ofiarował się raz na zawsze, ale też,
że w Eucharystii Jezus Chrystus staje się obecny sakramentalnie jako
Ten, który ofiarował się raz na zawsze. W Eucharystii owa „raz na zawsze” na Krzyżu dokonana ofiara staje się sakramentalnie obecna (nie:
powtórzona, jak mawiano za czasów Lutra i jeszcze długo potem). Jezus
Chrystus, Głowa, zabiera ze sobą przed oblicze Ojca swoje Ciało — Koś
ciół!). W tym sensie i strona luterańska może mówić o ofierze eucha
rystycznej.
I z Lutrem można by dziś prowadzić, nawet w kwestii Mszy jako ofia
ry, bardzo owocny dialog, czego dowodzi rozwój wydarzeń po Drugim
Soborze Watykańskim. Przy dokładniejszym spojrzeniu można poczuć się
wręcz zaskoczonym, jak dalece problemy nurtujące Lutra są obecne w
naszej katolickiej teologii posoborowej. Chciałbym to zagadnienie w kil
ku punktach zasygnalizować. W różnych dokumentach, traktujących
o Eucharystii, można wyśledzić następujące fakty:
4) WA, t. 40, cz. 1, s. 181.
5 W A, t. 6, s. 522.
°) WA, t. 6, s. 523.
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1. wyraźne dowartościowanie kapłaństwa wszystkich wiernych a w
szczególności świeckich;
2. w liturgii Słowo Boże umiejscowione zostaje na pierwszym planie
i nie stanowi tylko dekoracji Mszy św.;
3. liturgia sprawowana jest w języku narodowym, a słowo konsekracji
wygłaszane ludowi głośno (spełnienie jednego z namiętnych żądań
Lutra);
4. ludowi wolno podawać Komunię św. pod dwiema postaciami;
5. nie rezygnując z septenarium (liczby siedmiu sakramentów), teologia
katolicka podkreśla prawdę, "że wszystkie sakramenty mają swe osta
teczne źródło w jednym sakramencie Wcielonego Słowa (Prasakrament);
6. także w teologii katolickiej podkreśla się, że sakrament stanowi ma
ksymalną kondensację i koncentrację słowa, że Eucharystia jest abso
lutnym wyrazem słowa;
7. na naszych oczach zmienia się typ pobożności eucharystycznej: nie
tyle adoracja i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, ile jego przyj
mowanie decyduje o profilu chrześcijanina-katolika.
Nie są to jedyne postulaty Lutra, do których po wielu wiekach pozy
tywnie ustosunkował się Kościół katolicki. Może dlatego rozlega się w
świecie ewangelickim i katolickim wołanie o zdjęcie z Lutra ekskomu
niki, której 450 „rocznicę” obchodziliśmy w roku 1971 (Anonsowała eks
komunikę Reformatora bulla „Exsurge Domine” z 1520; klątwę tę defi
nitywnie zatwierdzała bulla Leona X „Decet Romanum Pontificem”
z dnia 3 stycznia 1521 r.).
Na marginesie jeszcze jedna drobna uwaga. Przedstawiciele Kościołów
ewangelickich (także i w naszym kraju), nieraz formułują podejrzenia, że
Kościół rzymskokatolicki usiłuje zaanektować, wchłonąć czy nawet poł
knąć mniejszości protestanckie. W świetle tego, co dotąd -powiedzieliś
my na temat recepcji Lutra, skłonny byłbym twierdzić, że jest wręcz od
wrotnie. Wyrażę to za pomocą paradoksalnego twierdzenia: czy Kościół
katolicki, który przyjął tak wiele z sugestii Lutra, sam się nie „sprotestantyzował” czyli — sięgając po znaną.etykietkę: czy nie został w jakiś
sposób wchłonięty przez protestantyzm? Odpowiedzią na tak ujęte pyta
nie jest jednoznaczne nie.
Powiedzmy tu tylko tyle, że Luter nie był teologiem, który by zasta
ną przez siebie naukę późnego średniowiecza przetransformował lub pró
bował ją rozwijać. Był raczej teologiem. konserwatywnym w najprzed
niejszym tego słowa znaczeniu, tzn. pragnął reformy Kościoła, nieznużenie apelując do nieskażonych form teologizowania i życia wiary właś
ciwych chrześcijańskiej starożytności. Dzisiejszy Kościół posoborowy
„protestantyzując się” wespół z Lutrem (i z wołaniem Kościoła prawo
sławnego), zaczął baczniej wsłuchiwać się w głos wiary źródeł chrześ
cijaństwa.
IV. Pojmowanie urzędu w Kościele

Przedstawienie, nawet w skrócie, wszystkich aspektów tego zagad
nienia nie jest możliwe. Według rozpowszechnionej w XVI wieku opinii,
Kościół składał się z dwu stanów: świeckiego i duchownego. W tym os
trym przeciwieństwie przyznawano stanowi duchownemu zdecydowanie
większe szanse na zbawienie. Luter zakwestionował takie pojmowanie
rzeczywistości i doszedł do wniosku, że owo rozróżnienie stanów nie ma
podstaw, albowiem dzięki przyjęciu sakramentu chrztu wszyscy chrześ
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cijanie są duchownymi, należą do stanu duchownego. Jako członkowie
jednego Ciała Chrystusa mają w nim swoje określone, jedyne i niewy
mienialne miejsce i wszyscy są równie bliscy lub dalecy od zbawienia w
Jezusie Chrystusie, Głowie Kościoła. To swoje słuszne przekonanie Luter
zawarł w znanej radykalnej formule w swym piśmie ,,Do chrześcijań
skiej szlachty” (1520): Albowiem — pisał on — wszystko co wypełzło
z chrztu, może się chlubić, że już jest wyświęcone na kapłana, biskupa
i papieża — mimo iż nie każdemu przystoi wykonywanie takiego urzę
d u 7). A w jednym ze swych kazań Luter powiada: Albowiem mimo, iż
wszyscy jesteśmy kapłanami, to jednak nie możemy i nie powinniśmy
z tej racji głosić kazań, nauczać i rządzić. Z całego tego tłumu należy w y
odrębnić i wybrać niektórych, którym taki urząd się powierzy 89).
Te słowa Lutra często były wykorzystywane przeciwko katolickiemu
pojmowaniu urzędu w Kościele. Luter tymczasem wcale nie był przeciw
nikiem urzędu biskupiego. Jego twierdzenie, że każdy ochrzczony jest
kapłanem, biskupem i papieżem, służy w pierwszym rzędzie wyniesieniu
i podkreśleniu godności chrześcijanina i nie kryje w sobie żadnych treści
dotyczących konkretnego wykonywania duchownego urzędu w Koście
le. Luter kilkakrotnie ostro polemizował z Hieronimem Emserem, który
go nie rozumiał; Reformator ciskał mu w oczy słowa: I ty łżesz także, że
ja wszystkich świeckich uczyniłem biskupami, kapłanami i duchownymi
w tym sensie, że wszyscy mogą sprawować urząd bez powołania. I jeszcze:
Posłuchaj. We wszystkich moich pismach nie chciałem niczego więcej
ponad stwierdzenie, że wszyscy chrześcijanie są kapłanami, ale nie jako
by tym samym już wszyscy byli przez biskupa wyświęceni, także nie, że
wszyscy mogą głosić kazania, odprawiać Mszę i wykonywać urząd ka
płański °).
Luter obstawał przy tym, że tylko ten spełniać może w Kościele urząd,
kto w sposób właściwy został do tego powołany przez ordynację. Wyklu
czał wszelkie samozwańcze przywłaszczanie sobie urzędu — w urząd
wprowadza Kościół, gmina. Przejmując myśl starokościelną, Luter w za
sadzie nie widział różnicy między biskupem i proboszczem; biskup to
proboszcz większego terytorium i stąd można go nazywać pasterzem pa
sterzy10*). Nie jest więc słuszne twierdzenie, jakoby Luter całkowicie
zniósł urząd biskupi.
Nie wchodząc w szczegóły, można by podjąć się wdzięcznego zadania
i wykazać, że dokumenty Drugiego Soboru Watykańskiego ukazują cały
szereg ważnych perspektyw, dzięki którym dałoby się dzisiaj nawiązać
z Lutrem dialog bardzo żywy i płodny. Zarysujmy główne linie takiego
dialogu. Vaticanum I I 11):
1. ukazuje Kościół jako lud Boży i wspólnotę wierzących; w tak pojętej
wspólnocie nowej treści nabiera kolegialność;
2. bardzo silnie uwypukla wspólne kapłaństwo wszystkich wierzących;
3. rozwija charyzmatyczną strukturę Kościoła wyprzedzającą wszelkie
7) W A, t. 6, s. 408.
8) W A, t. 41, s. 210.
9) W A, t. 8, s. 250.
10) Por. Bernhard Lohse, Die Stellung zum Bischofsamt in der Confessio Augus
tana, w: Lehmann-E. Schiink, Evangelium — Sakramente — Amt und die Einheit
der Kirche, Freiburg Br. 1982, t. 2, s. 86nn.
n) Por. Hans Küng, Die Kirche, Freiburg-Base] ‘Wien 1967, s. 492.
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struktury organizacyjne (w wierzeniu — in credendo — wszyscy
ochrzczeni są nieomylni!);
4. podkreślone zostaje znaczenie Kościoła lokalnego;
5. i wreszcie — wszelki urząd kościelny rozumiany jest jako pełnienie
posługiwania, jest diakonią.
Dialog rzymskokatolicko-ewangelickoluterański doprowadził dzisiaj do
zbliżenia poglądów na temat urzędu. Uchwalony w roku 1981 wspólny
dokument poświęcony urzędowi w Kościele, wyliczywszy skrzętnie wszy
stkie możliwe konwergencje, stwierdza w końcu, że droga do wzajem
nego uznania urzędu w Kościele ma wiele etapów. Prowadzi ona przez
wzajemny respekt dla urzędów w Kościele, a poprzez praktyczną współ
pracę do takiego uznania urzędów w innych Kościołach, które ostatecznie
doprowadzi do wspólnoty Stołu eucharystycznego. Sygnatariusze tego do
kumentu podkreślają z radością, że taka współpraca już miała miejsce.
Nadzieje na przyszłe osiągnięcia związane są oczywiście z szeroką recep
cją wyników prowadzonego do tej pory dialogu “).
V. Pismo św. i Tradycja

Sola scriptura — „tylko Pismo św.” — tak brzmi jeden z głównych
postulatów Marcina Lutra, Reformator chce powiedzieć przez to, że ko
nieczna do zbawienia prawda zawarta jest jedynie w Piśmie św., które
w stosunku do wszystkich późniejszych tradycji kościelnych stanowi nor
mę normującą (norma normans). Dzisiejsza teologia katolicka odczytuje
pozytywnie postulat wyłączności Pisma św., wznosząc się nawet do twier
dzenia, że ewangelickie sola scriptura kryje w sobie także katolickie „i”
(Pismo św. i Tradycja), albowiem Pismo św. jest pisemnym ujęciem prze
kazywanej tradycji oraz daje początek późniejszym tradycjom 18). Luterska zasada sola scriptura jest więc przyswajalna przez teologię kato
licką, jeżeli zważymy, że w swych Symbolach wiary Kościół wyznaje,
że jest Kościołem apostolskim. Sformułowanie to ma swój sens tylko
wtedy, gdy orzeka, że Kościół zachowuje tradycję apostolską i przeka
zuje ją dalej. Otóż pierwszym wyrazem i świadectwem tej tradycji apo
stolskiej jest Pismo św., które ze swej strony stanowi pierwszą metrykę
tradycji apostolskiej. Jeśli więc Kościół w swym przepowiadaniu nie
zmierza do niczego innego, jak do trzymania się Tradycji, wówczas wszel
ka tradycja postapostolska ze swej strony może mieć jedynie charakter
wyjaśniający w stosunku do Tradycji apostolskiej. W tym sensie i ka
tolik może mówić o sola scriptura, i wcale nie potrzebuje protestować
przeciwko tak rozumianej protestanckiej zasadzie wyłączności Pis
ma św .12*14).
Trzeba jeszcze tylko dodać, że z obowiązku strzeżenia i przekazywania
Tradycji apostolskiej wywiązuje się Kościół nie tylko wtedy, gdy treści
biblijne przekazuje dosłownie. Istota Tradycji apostolskiej wymaga ciągle
nowej artykulacji słownej. W tym duchu wypowiada się Drugi Sobór
Watykański: Tradycja ta, wywodząc się od apostołów, rozwija się w Koś
12) Por. Das geistliche Amt in der Kirche. Gemeinsame römischkatholische/ evan
gelisch-lutherische Kommission, Paderborn 19828, s. 54nn.
1B) Por Heinrich Fries, Das Gespräch mit den evangelischen Christen, Stuttgart
1961, s. 89.
14) Por. Karl Rahner, Heilige Schrift und Tradition, w: Schriften zur Theologie,
t. 6, Einsiedeln 1965, s. 132n.
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ciele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rze
czy, jak słów przekazanych, już to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu
wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim, już też dzięki głębokiemu,
doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znów dzięki nau
czaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny cha
ryzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dążył stale do peł
ni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże” (Konstytucja o Ob
jawieniu Bożym, nr 8),
*

*

*

Możemy więc powiedzieć, iż — ogólnie biorąc — w teologii katolickiej
dokonał się ważny proces recepcji istotnych wątków nauki Lutra. Zwró
ciliśmy uwagę na kilka punktów węzłowych, centralnych. Dodać jeszcze
trzeba, że cała teologia Reformatora z istoty swej jest zorientowana na
duszpasterstwo, to znaczy, że Luter pragnie Ewangelię tłumaczyć, wy
jaśniać i przybliżać w języku dostępnym każdemu. Luter zawsze miał na
oku konkretnych ludzi z ich troskami i potrzebami, radościami i siłą
zaangażowania. Z satysfakcją odnotować należy fakt, że i teologia kato
licka ukierunkowana jest dzisiaj na to samo, że teologia pasterska, prak
tyczna, należy dziś do jej działów najważniejszych.
Kończąc te luźne spostrzeżenia daleki jestem od stwierdzenia, że po
wiedziałem wszystko, co o recepcji Lutra należało powiedzieć. Ktokol
wiek spotyka się z Lutrem, doświadcza pewnie tych samych uczuć, któ
re wyraził kiedyś Reinhold Schneider: Chyba nigdy nie uda się powie
dzieć o Lutrze tego, co powiedziane być powinno; ten fenomen urąga
wszelkiej kompetencji i psychologii a jeszcze więcej teologii15). Prze
konanie takie nie zwalnia nas jednak z obowiązku ciągłego nawiązywania
dialogu z Lutrem. Albrecht Dürer nazwał go człowiekiem rozentuzjaz
mowanym Bogiem, powinniśmy więc kontaktów z Lutrem szukać z tym
większą namiętnością i powinniśmy pozwolić na to, ażeby iskra jego za
fascynowania Bogiem przeskoczyła na nas. Katoliccy teologowie nazywa
ją Lutra dzisiaj ojcem w wierze (P. Manns), nauczycielem całego chrześ
cijaństwa i bratem w chrześcijaństwie (kard. Jan Willebrands), a Jan
Paweł II w liście do kard. Willebrandsa nazwał doktora Marcina czło
wiekiem głęboko religijnym. A więc do charakterystyki Josefa Lortza,
określającego Lutra człowiekiem religijnym, papież dodał przysłówek
głęboko. Tego rodzaju sformułowania użyto pa stronie katolickiej po raz
pierwszy.
My zaś nazwijmy Reformatora z Wittenbergi po prostu — naszym
bratem, bratem w Chrystusie. Albo jeszcze lepiej — „bratem Marcinem”,
jak on sam przez długie lata podpisywał swoje listy, i którym to zwro
tem, „Bracie Marcinie”, operuje nawet bulla Leona X z 1520 r., grożąca
mu ekskomuniką.
Tekst odczytu wygłoszonego dnia 15 listopada 1983 r. w Klubie Inteligencji
Katolickiej w Warszawie (Redakcja).16
16) Cyt. za: „Katholische Nachrichten-Agentur — Oekumenische Information’*,
München-Bonn 1983, nr 27, s. 12.
W oryginale: Es wird wohl nie gelingen von Luther zu sagan, was gesagt
werden sollte; die Erscheinung spottet jeder Kompetenz und Psychologie und der
Theologie erst recht.
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IN THE CIRCLE OF CATHOLIC RECEPTION OF MARTIN LUTIIER

(summary)
The author is one of the most outstanding Catholic experts on Luther and
Protestant theology in general in Poland. The text published here was delivered
on November 15, 1983 at the Club of the Catholic Intelligentsia in Warsaw.
At the beginning, Rev. A. Skowronek underlines that the years’ long dialogue of
Catholic theologians with Luther allows to discuss the topic formulated in the title
and to formulate a positive answer as regards the Catholic nature of essential
points of the teaching of doctor Martin Luther. On the basis of such key issues
as the reform of the Church, the teaching about justification, understanding of the
Eucharist, conception of ministry in the Church as well as the Scriptures and the
Tradition — he shows that there has been a significant rapprochement between
what was once voiced by the reformer from Wittenberg and views represented
by contemporary Catholic theology.
In conclusion, the author states: We have considered several key, focal points.
It should he added that the entire theology of the Reformer by its very nature is
oriented to ministry, that is Luther wants to explain, interpret and bring closer
the Gospel in an understandable language. Luther always had in mind concrete
people with their worries and needs, joys and involvement. It should be noted
with' satisfaction that also Catholic theology is today oriented to the same, that
pastoral theology is today practically its most important section.
Transl. Elżbieta Przy Szychowska
IM KREISE DER KATHOLISCHEN REZEPTION MARTIN LUTHERS

(Zusammenfassung)
Der Verfasser ist einer der in Polen katholischerseits hervorragendsten Kenner
Luthers und der protestantischen Theologie überhaupt. Prof. Skowronek’s Text
wurde am 15. November 1983 im Klub der Katholischen Intelligenz in Warschau
vorgetragen.
Prof. A. Skowronek unterstreicht eingangs, dass der langjährige Dialog katho
lischer Theologen mit Luther es ermögliche, das im Titel gestellte Thema in
Angriff zu nehmen sowie eine positive Antwort in der Frage des katholischen
Charakters wesentlicher Punkte der Lehre des Doktors Martin Luther zu erteilen.
Gestützt auf deratige Schlüsselfragen, wie die Reform der Kirche, die Lehre von
der Rechtfertigung, die Auffassung der Eucharistie, die Auffassung des Kirchenamtes
sowie die Hl. Schrift und die Überlieferung, weist er nach, dass es zur wesentlichen
Annäherung zwischen dem, was seinerzeit der Reformator aus Wittenberg
verkündete und durch die zeitgenössische katholische Theologie repräsentierten
Anschauungen gekommen sei.
Im Fazit seiner Ausführungen stellt der Autor fest: Wir haben das Augenmerk
auf einige Kern-, auf einige Konzentrationspunkte, gelenkt. Hinzuzufügen gilt,
dass die gesamte Theologie des Reformators ihrem Wesen nach auf die Seelsorge
ausgerichtet ist, d.h., dass Luther das Evangelium zu erklären, zu erläutern und
es in verständlicher Sprache näherzubringen sucht. Luther hatte stets kontrete
Menschen mit ihren Sorgen und Bedürfnissen, ihren Freuden und ihrer Kraft des
Engagement in Auge. Mit Genugtuung gilt es die Tatsache zu vermerken, dass
ebenfalls die katholische Theologie heute auf das Gleiche ausgerichtet is, dass
die pastorale Theologie praktisch heute zu ihren gewichtigsten Bereichen gehört.
Übers. Antoni Patyna

J. RUSSELL CHANDRAN

CHRZEŚCIJAŃSTWO A RELIGIE ŚWIATOWE —
DYSKUSJA EKUMENICZNA

Moim zamierzeniem, kiedy podejmowałem to zagadnienie (określone
w tytule artykułu— red.), była teologiczna refleksja nad dyskusją na
temat stosunku chrześcijaństwa do różnych religii świata w ramach
współczesnego ruchu ekumenicznego. Ograniczenia czasowe spowodowały
wszakże, iż mogę przedstawić tylko szkicowy zarys stanu dyskusji nad
tym zagadnieniem, poczynając od Światowej Konferencji Misyjnej w
Edynburgu w 1910 r.
Ruch misyjny opierał się na założeniu, że Ewangelia Jezusa Chrystusa
ma znaczenie ostateczne i wyjątkowe. Jednak już od początków nowo
czesnego ruchu misyjnego, którego gałąź protestancka datuje się od
XVIII w., pojawiają się misjonarze dostrzegający elementy wiary i dobra
w innych religiach. Ziegenbalg pisał w 1710 r. w swojej nie wydanej
drukiem „Niezwykłej podróży” („Remarkable Voyage”): Nie odrzucam
wszystkiego, czego nauczają, radują sią raczej, że małe światełko Ewan
gelii już dawno zaczęło świecić poganom. Pragnął, by jego czytelnicy w
Europie dostrzegli, jak daleko poganie, oświeceni światłem własnego ro
zumu, posunęli się w poznawaniu Boga i ładu naturalnego i jak często,
dzięki swej przyrodzonej mocy, zawstydzają niejednego chrześcijanina
swym cnotliwym życiem, a także znacznie usilniejszymi zabiegami o ży
cie przyszłe (A. E. Lehmann, „It Began at Tranquebar”, Madras, CIS;
1956, s. 31—32).
Jednakże w następnych dwóch stuleciach stosunek misjonarzy chrześ
cijańskich do innych religii i kultur cechował się przekonaniem o wyż
szości Ewangelii Jezusa Chrystusa i doktryn chrześcijańskich. Chociaż
odkrycie i zinterpretowanie hinduistycznych, buddyjskich i innych pism
religijnych przez tak wielkich orientalistów, jak Max Meuller, Paul
Deussen, A. A. Macdonnel, Berridale Heith i inni stanowiło wyzwanie
dla chrześcijańskiej myśli misyjnej, to jednak nadal dominowało podej
ście tradycyjne.
Stosunek chrześcijaństwa do innych religii nie był głównym tematem
Konferencji Edynburskiej. Jednakże misjonarze przybyli z krajów, gdzie
stykali się z nadal żywą inną wiarą, nie mogli pominąć tej kwestii. Acz
kolwiek Konferencja potwierdziła wyjątkowe znaczenie Chrystusa, któ
ry zajmuje miejsce wszystkich innych religii, a celem dążeń misyjnych
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określiła dzień, w którym ugnie się wszelkie kolano i wszelki język bę
dzie wyznawać, iż Jezus jest Panem, to jednak apelowała o metodą poznawania i miłosierdzia w stosunku do innych religii, i stwierdziła, iż we
wszystkich krajach podejście wyłącznie ikonoklastyczne zostało potępio
ne jako zdecydowanie nierozsądne i nieusprawiedliwione. Konferencja
uznała, że powinno się wyszukiwać szlachetniejsze elementy w religiach
niechrześcijańskich i wykorzystywać je jako stopnie do rzeczy wyższych.
Potwierdzono, że religie te bez wyjątku ujawniają elementarne potrzeby
duszy ludzkiej, które może zaspokoić tylko chrześcijaństwo. Jednocześ
nie stwierdzono, że w swych wyższych formach religie te wprost dają
świadectwo działaniu Ducha Świętego. Przemawiając na zakończenie
konferencji, jej przewodniczący, dr Robert E. Speer, powiedział: W pew
nym sensie religie niechrześcijańskie, będąc przeszkodą w życiu religij
nym człowieka, są jednocześnie wyrazem tego życia; i nawracając ich na
naszą wiarę, nie wnosimy do niej niczego, czego nie było w niej przed
tem, ale dostrzegamy to, czegoi w niej nie odkryliśmy wcześniej.
Dyskusja na konferencji była zatem odbiciem wzrastającego zaintere
sowania zarówno misjonarzy, jak i uczonych tym tematem; zain
teresowanie to wyraziło się także w licznych ważnych książkach. Jedną
z najbardziej znanych było „Ukoronowanie hinduizmu’’ J. N. Farquhara
(„The Crown of Hinduism”, Oxford University Press, London 1915). Teza
książki — zaznaczona w tytule — brzmiała, iż Chrystus realizuje niespeł
nione tęsknoty i aspiracje hinduizmu. Wielu uczonych, w tym A. G. Hogg
z Seminarium Chrześcijańskiego w Madrasie, wskazywało, że teorii tej
nie da się utrzymać, ponieważ hinduizm proponuje inne drogi realizo
wania tego, co uważa za cele religii, i że to, co chrześcijaństwo znajduje
w Chrystusie, nie jest w istocie tym, czego poszukuje hinduizm. Inny uczo
ny, Rudolf Otto, w swojej książce „Porównanie i przeciwstawienie in
dyjskich religii łaski oraz chrześcijaństwa” („India’s Religions of Grace
and Christianity Compared and Contrasted”, tłum. F. H. Foster, SCM
Press, London 1930), mówi, że religia Indii obraca się wokół zupełnie
innej osi niż religia Biblii, że zatem religii tych nie można traktować od
powiednio jak „przygotowania” i „spełnienia” albo jako etapu przygoto
wawczego i etapu spełnienia, jak to się dziejej z Prorokami i Psalmami w
wypadku Ewangelii; przejście od jednej religii do drugiej wymaga całko
witej zmiany osi, przeskoku, a nie ewolucyjnego, stopniowego przecho
dzenia (s. 65).
W okresie, kiedy odbywały się następne obrady Konferencji Misyjnej,
w 1928 r. w Jerozolimie, za głównego wroga misji chrześcijańskich uwa
żano szerzący się komunizm i laicyzację, a wszelkie religie światowe
traktowanó jako sojuszników wiary chrześcijańskiej w walce z laicyza
cją i ateizmem. W apelu wydanym przez Konferencję określano różne
elementy głównych religii jako promienie tego samego światła. Szczegól
ną uwagę poświęcono szacunkowi i czci w islamie, buddyjskiemu współ
czuciu dla smutku świata, porządkowi moralnemu konfucjanizmu i prag
nieniu połączenia się z bytem najwyższym w hinduizmie. To jednak wy
wołało kontrowersję w kręgach misyjnych i wśród teologów, przy czym
Europejczycy z kontynentu zajmowali stanowisko krytyczne, natomiast
Brytyjczycy i Amerykanie popierali ten pogląd.
Stanowisko teologów z kontynentu przedstawił Julius Richter w książ
ce „Pogaństwo jako problem misyjny” („Das Heidentum als Missionspro
blem”, 1928), z której recenzję pióra H. A. Mackintosha, zamieścił „The
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International Review of Missions” (1928, s. 688—690). Richter traktował
życzliwą interpretację wartości duchowych w innych religiach jako wy
nik wpływu Ritschla 1). Według Richtera, misjonarz chrześcijański wy
rusza nie tylko po to, by zaoferować poganinowi coś lepszego od tego
co już ma, lecz raczej jako wysłannik Boga, w Jego imieniu obiecujący
boskie zbawienie. Odpowiedzialność misjonarza chrześcijańskiego nie po
lega na robieniu porównań, lecz na głoszeniu Ewangelii odkupienia. Jeśli
misjonarztfiie jest tego pewien, to powinien porzucić misje.
Natomiast autorzy anglosascy podkreślali znaczenie studiów porów
nawczych, także w celu stwierdzenia wyjątkowości Ewangelii. William
Tempie pytał np.: Jak możemy przedstawiać Chrystusa jako spełnienie
i więcej niż spełnienie największych aspiracji wielu ras ludzkich, jeśli
nie zapoznamy się z tymi aspiracjami w duchu życzliwości i zrozumie
nia? W artykule opublikowanym w ,,The International Review of
Missions”, w 1929 r., porównując interpretację posłannictwa chrześcijań
skiego na obu Międzynarodowych Konferencjach Misyjnych, w 1910
i 1928 r., D. S. Cairns podkreślał rolę chrześcijaństwa w zachowaniu kul
tury greckiej i rzymskiej, i sugerował, że obecnie pełni ono nadal taką
rolę w odniesieniu do innych kultur. Wydaje się, iż wszystkie inne religie ustępują dziś pod naporem ducha sekularyzmu. Ale sam ten duch
musi ulec chrześcijaństwu i zostać przez nie przemieniony, ponieważ tylko
chrześcijaństwo może zapewnić to, czego domaga się najlepsza cywiliza
cja świecka: stały postęp, stabilność kierunku, świętość osoby ludzkiej,
itp. (op. cit., s, 321—331).
Jednym z rezultatów dyskusji na konferencji w Jerozolimie było sze
rokie zainteresowanie porównaniem chrześcijaństwa z innymi religiami
oraz opublikowanie licznych książek i artykułów. Jednym z omawianych
w nich problemów było rozumienie i potwierdzenie wyjątkowego i uni
wersalnego znaczenia chrześcijaństwa. Większość uczonych przyjmowała
za pewnik, że hebrajsko-grecko-rzymskie ramy formułowania i interpre
towania chrześcijaństwa są czymś ostatecznym. Nawet J. S. Hoyland,
człowiek odnoszący się z wielkim zrozumieniem do Indii i kultury in
dyjskiej, w artykule w ,,Young Men of India” z sierpnia 1927 r., stwier
dził, że Indie nie mają w swym dziedzictwie nikogo takiego jak Platon
lub Sokrates, i że przyjmując chrześcijaństwo, Indie zaakceptują równo
cześnie hebrajsko-grecko-rzymskie wartości kulturalne. Interpretacji tej
przeciwstawił się A. J. Appasamy w „The International Review of Miss
ions” z 1928 r. (s. 427—482). Wskazał, że pierwszą i jak najbardziej natu
ralną reakcją wielu indyjskich chrześcijan na tę sugestię będzie niechęć
i krytycyzm. Odnosimy się z głęboką miłością do dziedzictwa Indii i trud
no nam wierzyć, że miałoby ono ustąpić miejsca filozofii greckiej. Z ocho
tą uznajemy wyjątkowość Jezusa i chętnie zginamy przed nim z pokorą
kolano, ale kiedy nam się mówi, że zanim będziemy mogli zapoznać się
z nauką Jezusa, musimy uczyć się od Platona, to wahamy się i dziwimy.
W innym artykule zamieszczonym w ,,The International Review of Mis
sions” z 1928 r., zatytułowanym „Stosunek posłannictwa chrześcijańskie
go do innych religii”, A. K. Reischauer, misjonarz w Japonii, podjął po
lemikę z wcześniejszym artykułem Heinricha Fricka, który przyjął aprio
ryczne założenie o wyższości objawienia chrześcijańskiego. Wyraził on*)
*) Ritschl, Albrecht: XIX-wieczny teolog niemiecki; jego nauka miała duży
wpływ na teologię XIX i XX w., zwł. luterańską (Redakcja).
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tam pogląd, że chrześcijaństwo powinno zrezygnować z wszelkich innych
roszczeń do wyższości, np. do wyższości cywilizacji chrześcijańskiej, ale
musi obstawać przy wyższości sedna objawienia chrześcijańskiego. Reis
chauer uważał to podejście za dyskusyjne w tym względzie, że nasza
wiedza o innych religiach jest niedostateczna i że inne religie występują
z podobnymi roszczeniami. Pisał: Rzeczą absolutnie podstawową jest właś
ciwe podejście, właściwy stosunek. Wymaga to posiadania dwóch waż
nych cech: 1. autentycznej otwartości umysłu i 2. rzeczywistej znajo
mości religii „od środka”. Otwartość umysłu oznacza gotowość do uzna
nia prawdy, gdziekolwiek została znaleziona. Widzenie religii „od środ
ka” oznacza traktowanie jej z życzliwością i zrozumieniem, bez przyjmo
wania postawy wyższości. Podkreślał potrzebę uświadomienia sobie związ
ku między sednem nauki chrześcijańskiej a jej owocami w praktyce ży
ciowej. Jest absolutnie nieodzowne, aby misjonarz z przekonaniem stoso
wał posłanie chrześcijańskie we własnym życiu. Jeśli misjonarz stwier
dzi, że jego słuchacze mają już głębokie doświadczenie w sprawach Du
cha, to będzie się cieszyć, że Bóg nie pozostawił go między nimi bez
świadków i pokornie będzie się z nimi dzielić swoim własnym przeżywa
niem Boga, który przychodzi nie po to, by niszczyć, lecz by wypełniać (...)
Nie powinniśmy krępować naszych swobodnych dociekań przez zbędne
założenia co do wyższości wyrastającej z odziedziczonych wierzeń, co do
wyłącznego i ostatecznego znaczenia chrześcijaństwa.
Na temat: chrześcijaństwo a inne religie, ukazało się wiele książek. W
1933 r. „The International Review of Missions” zamieścił recenzje z sześ
ciu:
Heinrich Frick, „Ewangelia i religie” („Das Evangelium und die Reli
gionen”),
Walter Holsten, „Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie” („Chris
tentum und nicht-Christliche Religionen”),
Edgar W. Thompson, „Słowo Krzyża do Hindusów” („The Word of
the Cross to the Hindus”),
dr Carl Clemen, „Wpływ chrześcijaństwa na inne religie” („Der Ein
fluss des Christentums auf andere Religionen”),
Charles Samuel Braden, „Nowoczesne tendencje w religiach świata”
(„Modern Tendencies in World Religions”),
Robert E. Speer, „Ostateczne znaczenie Jezusa Chrystusa” („The Fi
nality of Jesus Christ”).
W bibliografii wymieniono także książkę K. J. Saundersa, „Gita, lotos
i chrześcijaństwo” („Gita, Lotus and Christianity”).
Ważnym przyczynkiem do dyskusji na ten temat było sprawozdanie
Komisji Badawczej Laikatu (Laymen's Enquiry), której przewodniczył
W. E. Hocking. Ukazało się ono w formie książkowej pt. „Misje dokonują
przemyśleń” („Rethinking Missions”), Harper and Brothers, New York
1932.
Jeden z rozdziałów tej książki (rozdz. II) nosi tytuł: „Chrześcijaństwo,
inne religie i bezreligijność” i zawiera nader krytyczne omówienie polity
ki misyjnej w stosunku do innych wyznań. Stwierdza się tam, że wyry
wa się ludzi z ich społeczności i kultury, ale nie integruje się ich całko
wicie ze wspólnotą chrześcijańską na równych prawach z misjonarzami.
Dowodzi się, iż błędna była metoda polityki misyjnej, określana jako
całkowity rozbrat. Trzeba brać pod uwagę fakt, że w religiach niechrześ
cijańskich zachodzą zmiany. Wyzwanie dla religii w postaci antyreligij-
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ności w Związku Radzieckim, bezreligijności w Turcji i ateizmu szerzą
cego się w świecie zachodnim oznaczało, że istotny problem nie polegał
na konfrontacji chrześcijaństwa z innymi religiami, lecz na konfrontacji
religii z antyreligijnością lub bezreligijnością. Zatem celem misji chrześ
cijańskich nie jest nawracanie, lecz dzielenie się. Chrześcijanin powinien
uważać się za współpracownika tych sił w każdym systemie religijnym,
które dążą do prawości i sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę zmiany za
chodzące w religiach na drodze wzajemnych zapożyczeń, dr Hocking
wyraża pogląd, że tego, co jest wyjątkowe w chrześcijaństwie, nie da się
pożyczyć ani przenieść bez przeniesienia samego chrześcijaństwa. Wszyst
ko to, co można pożyczyć (przeszczepić) i pomyślnie hodować na innej
podkładce, w istocie rzeczy należy do pożyczającego (dłużnika). Zatem
w dziedzinie prawdy bezużyteczne są wszelkie zapory i własność prywat
na. Pragniemy triumfu prawdy ostatecznej. Nie musimy z góry wyzna
czać trasy.
W raporcie postulowano większą otwartość i wrażliwość na prawdę
i dobro we wszystkich religiach oraz uznanie możliwości wzajemnego
uczenia się, a także zmiany koncepcji lub formuły religii.
Raport wywołał ożywioną dyskusję teologiczną, która doprowadziła do
zaostrzenia stanowiska teologów z kontynentu w dziedzinie teologii mi
syjnej. Stanowisko to najjaśniej zostało przedstawione w książce H. Kraemera pt. „Posłannictwo chrześcijańskie w niechrześcijańskim świecie”
(„The Christian Message in a Non-Christian World”), która została napi
sana jako materiał przygotowawczy przed Trzecią Światową Konferencją
Misyjną w Tambaram, w 1938 r. Podstawą stanowiska Kraemera była
teologia Karla Bartha; Kraemer podkreślał zasadę nieistnienia ciągłości
między Ewangelią a innymi religiami, głosząc, że objawienie się Boga w
postaci Jezusa Chrystusa było wydarzeniem sui generis.
Dalej głosił, na podstawie tego, co nazwał realizmem biblijnym, że
Chrystus nie udoskonala po prostu tego, co istniało już przedtem, lecz
przynosi ze sobą radykalny osąd i tworzy coś zupełnie nowego. Chrześ
cijanin powinien niewzruszenie opierać się na Objawieniu chrześcijań
skim, które jest wyższe ponad wszelkie wysiłki uchwycenia przez czło
wieka pełni sensu istnienia. Kiedy chrześcijaństwo jako totalny system
religijny staje naprzeciw religii niechrześcijańskich jako także totalnych
systemów religijnych, to mamy do czynienia wyłącznie z różnicą i antyte
zą, nie ma żadnych punktów stycznych. Nie ma żadnej możliwości współ
pracy na żadnej podstawie religijnej. Dominujące tematy tej książki to
absolutność, ostateczność i inność Ewangelii. Jednakże chrześcijaństwo
empiryczne zostało potraktowane jako religia obok innych religii (s. 113,
115—120, 300).
Chociaż wielu uczestników konferencji nie zgadzało się z konserwa
tywnym stanowiskiem teologicznym, jakie reprezentowała książka Krae
mera, końcowe oświadczenie na temat misji chrześcijaństwa, przyjęte
przez konferencję, było całkowicie zgodne z linią teologii Kraemera. Oś
wiadczenie głosiło: Jest wiele religii niechrześcijańskich, mających rze
sze wyznawców. Dostrzegamy i chętnie uznajemy fakt, że są one bogate
w głębokie przeżycia religijne i wielkie osiągnięcia moralne. Mamy jed
nak dość odwagi, by wzywać wyznawców tych religii do stóp Chrystusa,
a to dlatego, że wierzymy, że tylko w Nim jest pełne zbawienie, potrzeb
ne człowiekowi.
W dziejach ludzkości nie zdarzyło się nic, co można by porównać z odkupicielską miłością Bożą, wyrażającą się w życiu, śmierci i zmartwych
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wstaniu Jezusa Chrystusa. Pragniemy, by także dla innych stał się Tym ,
kim jest dla nas: Sędzią i Odkupicielem, Nauczycielem i Przyjacielem,
Bratem i Panem.
Nie sądzimy, by Bóg w jakimkolwiek czasie nie miał świadków na
ziemi. We wszystkich wiekach ludzie Go poszukiwali. To poszukiwanie
i tęsknota często były skierowane w niewłaściwym kierunku. Dostrzega
my iskry Bożego światła w świecie religii, świadczące o tym , że tęsknota
Boga za Jego błądzącymi dziećmi nie pozostała bez odpowiedzi. Uważa
my jednak, że wszelka religijna intuicja i przeżycie muszą zostać pod
dane sprawdzianowi u; obliczu Boga w Chrystusie; jesteśmy zdania, że
odnosi się to zarówno do Kościoła Chrystusowego, jak i do innych religii.
Chrystus to rewolucjonista. Kiedy Go spotykamy, powoduje nasze na
wrócenie i odrodzenie, niezależnie od tego, z jakiego punktu wyruszy
liśmy.
Zarówno książka Kraemera, jak i apel z Tambaram wywołały ożywioną
dyskusję nad poruszonymi tam tematami, łącznie z radykalną krytyką
stanowiska głoszącego brak ciągłości między Ewangelią a innymi religiami. W Indiach grupa teologów indyjskich, P. Chenchiah, V. Chakkarai, D. M. Devasahayam i inni, przeważnie osoby świeckie, wyraziła
stanowczą dezaprobatę wobec książki Kraemera w tomie zatytułowanym
„Przemyślenie na nowo chrześcijaństwa w Indiach” („Rethinking Chris
tianity in India”). W. E. Hocking opublikował inną książkę, „Żywe religie a wiara światowa” („Living Religions and a World Faith”, Macmillan
Company, New York 1940), w której w bardziej usystematyzowany spo
sób potwierdził to, co już powiedział w sprawozdaniu Komisji Laikatu.
Pisał tam: Nie powinniśmy zakładać, że (inne religie) są w błędzie; ani
też, uprzedzając nasze własne badania, że racja jest po ich stronie. Albo
wiem byłby to raczej powód do wstydu niż do dumy, gdyby jedynym do
wodem nadrzędności naszej wiary były jej ponadnaturalne źródła, a je
dynym dowodem jej ponadnaturalne go pochodzenia — nasza wiara (s. 64).
Innej krytycznej a zarazem konstruktywnej odpowiedzi udzielił A. G. Hogg
w książce „Chrześcijański apel do hinduistów” („The Christian Messa
ge to the Hindu”). Dyskusja była kontynuowana także w licznych innych
książkach. W sumie jednak stwierdzenia konferencji w Tambaram i od
działywanie książki Kraemera spowodowały pewien spadek zaintereso
wania studiami nad innymi religiami i wywołały tendencję do oceniania
innych religii wyłącznie na podstawie tradycyjnych doktryn chrześcijań
skich o Bogu, człowieku, Kościele, zbawieniu, sakramentach itd.
Jednakże wielu uczonych i teologów chrześcijańskich, nawet potwier
dzając całkowicie wagę wezwania do nawrócenia się na wiarę chrześcijań
ską jako głównego celu ewangelizacji, otwarcie odstąpiło od tradycyjnego,
opartego na przekonaniu o wyłączności i autorytatywnego podejścia do in
nych religii i głosiło potrzebę stosunku bardziej liberalnego, otwartegr
i tolerancyjnego, co sprzyjałoby dialogowi między religiami.
Kontynuacją dyskusji było kilka artykułów zamieszczonych w „The
International Review of Missions”. H. H. Farmer w artykule zatytuło
wanym „Wiara Kościoła” („The Faith of the Church”, IRM, 1939, 174—
—180), a stanowiącym interpretację tez z Tambaram, wskazał, iż nawet
tam uczestnicy konferencji dzielili się na zwolenników poglądu, że w
rzeczach wyższych w religiach niechrześcijańskich trzeba dostrzec dowód
czynnej obecności Boga i próbę odpowiadania na nią przez człowieka,
oraz na tych, którzy nie byli zdolni się z tym zgodzić. Niektóre inne arty
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kuły na ten temat, to: Nels Ferrć, ,,Chrześcijaństwo a Karma” („Christia
nity and Karma” IRM, 1940, s. 189—198), R. C. Das, „Hinduizm — źró
dła jego potęgi” („Hinduism — the Source of its Power”, IRM, 1940,
s. 199—203) i Nicol Macnicol, ,,Czy istnieje ogólne objawienie — studium
religii indyjskiej” („Is There a General Revelation — a Study in Indian
Religion”, IRM, 1943, s. 241—257). Nels Ferre podkreślił w swoim arty
kule, że nawet jego krótki komentarz dowodzi, jak cierpliwe studiowanie
hinduizmu może dopomóc (chrześcijaninowi) w przemyśleniu niektórych
własnych problemów teologicznych.
W Indiach kontynuację dyskusji nad stanowiskiem reprezentowanym
przez grupę zalecającą przemyślenie dotychczasowej pozycji stanowiły
artykuły w „The Guardian”. Dr P. D. Devanandan w artykule pt. „Ewan
gelia dla współczesnego wyznawcy hinduizmu” („The Gospel for the Mo
dern Hindu”, „The Guardian”, 1940) odniósł się krytycznie zarówno do
sformułowań z Tambaram, jak i do grupy Chenchiaha. Chenchiah zwal
czał koncepcje ostateczności, wyższości, wyłączności, etc. jako niewy
starczające koncepcje filozoficzne. Zakładał też podobieństwo doświad
czenia religijnego we wszystkich religiach. Zgadzając się z Chenchiahem
w kwestii nieadekwatności filozoficznych kategorii ostateczności, wyjąt
kowości itd. dla interpretowania Ewangelii, dr P. D. Devanandan twier
dził wszakże, iż historyczność postaci Chrystusa stanowi zasadniczą róż
nicę i że, w sferze doświadczenia religijnego, chrześcijańskie szersze uj
mowanie problemu ubawienia jako dążenia do zbawienia całej społecz
ności różni się od indywidualizmu ukrytego w hinduistycznym poglądzie
na zbawienie. Jednocześnie dr Devanandan uwzględniał nową interpre
tację hinduizmu przez Radhakrishnana i innych, podkreślając znaczenie
ludzkich i społecznych wartości sprawiedliwości, poszanowania życia itp.
jako dowodu działania Ducha Świętego w hinduizmie, oraz wzywał
chrześcijan do podania rąk wszystkim Hindusom, którzy, jak Radhakrishnan, dążą do dynamicznego odmłodzenia przyszłej przestarzałej teorii
hinduistycznej.
Już w 1949 r. prof. E. C. Dewick, który przez wiele lat był, jako mi
sjonarz, nauczycielem w Indiach, w swoich wykładach z Hulsy, po prze
studiowaniu różnych stanowisk chrześcijan wobec religii, doszedł do na
stępujących wniosków:
W toku studiów nie znaleźliśmy nic, co należałoby potraktować z deza
probatą, natomiast wiele na potwierdzenie wiary, że przez Chrystusa Bóg
objawił prawdę centralną, odróżniającą cały rodzaj ludzki.
Nie sądzimy, by podejście chrześcijańskie wykluczało możliwość, że
Bóg prawdziwie przemówił do ludzi także w inny sposób, i jesteśmy go
towi bez obaw czy uprzedzeń zbadać wszystkie dowody przedstawione
na poparcie tej tezy.
Chrześcijanin, uznając istniejące realnie różnice między religiami, ma
prawo uczestniczyć w międzywyznaniowych zgromądzeniaćh i dysku
sjach, zwłaszcza jeśli się one odbywają w atmosferze modlitwy i czci,
wierząc, że skoro w ludziach wszystkich ras i wyznań można dostrzec
działanie Boskiego umysłu i ducha, to tych, którzy szczerze szukają
powiedzie On do pełniejszego światła. [E. C. Dewick, „Stosunek chrześ
cijan do innych religii” („The Christian Attitude to Other Religions”),
Cambridge University Press, 1953, s. 202].
Podobną troskę o otwarty charakter chrześcijańskiego stosunku do in
nych religii wyrażało wielu uczonych, zarówno protestanckich, jak
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i rzymskokatolickich, jak A. C. Bouquet, Kenneth Cragg, Ninian Smart,
Goffrey Parrinder, Zaechner i P. D. Devanandan, by wymienić tylko
niektórych.
Warto zacytować niektóre ze stwierdzeń Paula Tillicha, którego teologia
miała znaczny wpływ na ukształtowanie się tego bardziej otwartego po
dejścia. Pochodzą one z jego książki „Przyszłość religii” („The Future
of the Religions”, pod red. J. Ć. Branera, Harper and Row, New York
1966).
1. Objawienie nie ma charakteru tezy. Doznanie objawienia ma cha
rakter uniwersalny, dotyczy wszystkich ludzi. Nie można oddzielać obja
wienia od zbawienia.
2. Człowiek przyjmuje objawienie w warunkach swojej ograniczonej
kondycji ludzkiej. Jest ono przyjmowane w warunkach chłodu i zobojęt
nienia człowieka.
3. Jeśli teolodzy uznają znaczenie historii religii, to łączy się z tym
wiara, iż w historii rodzaju ludzkiego nie występują tylko pojedyncze
doznania objawienia, lecz że objawienie to proces, w którym granice
adaptacji i wypadki wypaczeń mogą podlegać krytyce. Krytyka ta przy
biera trzy postacie — mistyczną, profetyczną i świecką.
4. W historii religii może istnieć jakieś jedno centralne wydarzenie,
jednoczące w sobie pozytywne rezultaty owych krytycznych tendencji
w historii religii, która jest obszarem przeżyć objawienia — zatem w y
darzenie, które umożliwia istnienie konkretnej teologii o znaczeniu uniwersalistycznym.
5. Historia religii nie istnieje równolegle do historii kultury. To, co
święte, nie znajduje się obok tego, co świeckie, lecz stanowi o jego głębi.
To, co święte, to twórcza podstawa, a zarazem krytyczny osąd tego, co
świeckie. Religia jednak może pełnić tę rolę tylko wówczas, jeśli
jest jednocześnie własnym osądem.
Jednym z rezultatów tego nowego podejścia, opartego na otwartości,
obiektywnych badaniach i dialogu, jest powstanie, mniej więcej od roku
1950, licznych ośrodków studiów nad religią, działających pod chrześci
jańskimi auspicjami. Ośrodki takie powstały zwłaszcza w Azji, gdzie
członkom różnych wyznań stworzono możliwość wspólnych studiów, spo
tykania się na konferencjach i konsultacjach na temat poszczególnych
problemów religijnych i społecznych. Warto wymienić zwłaszcza Chrześ
cijański Instytut Studiów nad Religią i Społeczeństwem w Bangalore
i Rzymskokatolicki Instytut Studiów nad Indiami w Bandra (Bombaj),
jak również podobne ośrodki badań nad religią w Sri Lance, Hongkongu
i Japonii.
Rozwój tych ośrodków był popierany przez komisje misyjne różnych
Kościołów; jednym z rezultatów tego była decyzja Komitetu Naczelnego
Światowej Rady Kościołów, podjęta na spotkaniu w Davos w 1955 r., by
zapoczątkować ^studia nad „Słowem Bożym i żywą wiarą ludzi” — rów
nolegle do studiów nad „Panowaniem Chrystusa nad Kościołem i świa
tem”. Carl F. Hallencreutz w swojej książce „Dialog i wspólnota” („Dia
logue and Community”, wyd. Światowa Rada Kościołów, Genewa 1977)
wylicza wiele książek i artykułów, jakie się ukazały od tamtej pory
na ten temat, a szczególnie Kennetha Cragga „Wołanie minaretu” („Cali
od the Minaret”) i Arendta van Leeuwena „Chrześcijaństwo w historii
świata” („Christianity in World History”). Wschodnioazjatycka Konfe
rencja Chrześcijańska także okazała wielkie zainteresowanie tymi stu
diami, organizując odpowiednie konsultacje i konferencje.
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Z szerszym uznaniem ekumenicznym stanowisko to spotkało się zarów
no na forum Światowej Rady Kościołów, jak i na II Soborze Watykań
skim. Uczestnicy IV Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów
w Uppsali w 1968 r. oświadczyli:
Spotkanie z ludźmi innych wyznań musi prowadzić do dialogu. Dialog
chrześcijanina z innymi ani nie implikuje zaprzeczenia wyjątkowej roli
Chrystusa, ani pomniejszenia własnego zaangażowania chrześcijańskiego,
lecz zakłada, że prawdziwy chrześcijański stosunek do innych musi się
cechować humanizmem,- musi być osobisty, poważny i pokorny. W dia
logu dzielimy z innymi nasze własne człowieczeństwo, jego gódność i je
go upadki, i wyrażamy wspólną troską o człowieczeństwo. Stwarza to
możliwość wspólnego udziału w nowych formach wspólnoty i wspólnej
służby. Wszyscy spotykają się ze sobą i wzywają do współzawodnictwa,
z głębi swego bytu dając świadectwo sprawom ostatecznym, które w y
rażają się w słowie i w działaniu. [,,Raport z Uppsali” („The Uppsala
Raport”), Światowa Rada Kościołów, Genewa 1968, s. 29].
Snując rozważania nad uppsalską decyzją o prowadzeniu dialogu,
dr Hallencreutz następująco opisuje szczególny chrześcijański wkład w
dialog: Dla chrześcijańskiego uczestnika dialogu dawanie świadectwa
0 Panu Zmartwychwstałym jest prostym aktem szczerości i uczciwości,
a zatem koniecznością („Dialogue and Community”, s. 77). Następnie do
daje: W dialogu z ludźmi innych wyznań chrześcijanin styka się z osoba
mi o innych doświadczeniach z dziedziny rzeczywistości transcedentnej
1 o innym do niej stosunku oraz z odmiennym, w porównaniu z jego wła
snym, pojmowaniu bytu jako całości.
W wyniku konferencji w Uppsali, Światowa Rada Kościołów utworzy
ła w swej centrali w Genewie Grupę Roboczą ds. Dialogu z Przedstawi
cielami innych Religii i Ideologii, której sekretarzem został dr S. J. Samartha. Pod jej auspicjami w marcu 1970 r. w Ajaltoun w Libanie odby
ły się konsultacje z udziałem wybitnych przedstawicieli różnych religii,
łącznie z wyznawcami hinduizmu, muzułmanami i buddystami z Indii.
Memorandum uchwalone w Ajaltoun wskazywało, że:
Szczególnym przedmiotem konsultacji było zebranie doświadczeń
z dwustronnych rozmów między chrześcijanami a przedstawicielami głó
wnych religii Azji wraz z pełnym uczestnictwem wyznawców tych religii
w eksperymencie spotkania wielostronnego i w badaniu, jaka może z tego
płynąć nauka dla przyszłych stosunków między przedstawicielami róż
nych religii. Myślą przewodnią konsultacji było zrozumienie, że pełne
i lojalne wyznawanie własnej wiary nie stanowi przeszkody w dialogu.
Przeciwnie, to nasza wiara była właśnie podstawą i siłą napędową inten
syfikacji dialogu między wyznawcami różnych religii oraz dążenia do ich
współpracy. („Study Encounter” SRK, Genewa, t. VI, nr 2, 1970, s. 97—
—106; „The Ecumenical Review”, SRK, Genewa t. XXIII, nr 2, kwiecień
1971 r., s. 129—142).
Dialog z przedstawicielami innych religii i ideologii był głównym tema
tem spotkania Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów w Addis
Abebie w styczniu 1971 r. Referat zasadniczy na ten temat wygłosił me
tropolita George Khodr z Libanu. Mówiąc o „Chrześcijaństwie w plura
listycznym świecie”, metropolita odrzucił tradycyjne chrześcijańskie po
dejście misyjne jako niebezpieczne i sprzeczne z prawdziwym chrześci
jańskim duchem Biblii. Głosił konieczność podejścia cechującego się głę
bokim pokojem i łagodną cierpliwością. Mówił:
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Istnieje uniwersalna wspólnota religijna, która wzbogaci każde chrześ
cijańskie przeżycie, jeśli potrafimy skorzystać z tego, co ona proponu
je (...) Musimy tylko wniknąć w głąb, poza symbole i formy historyczne,
odkryć najgłębsze intencje ludzi wyznających religię i powiązać ich poj
mowanie boskości z przedmiotem naszej chrześcijańskiej nadziei (...) Je
śli próbujemy zrozumieć wyznawcę innej religii, to nie powinniśmy dą
żyć do opisowego przedstawienia jego wiary na jego przykładzie, lecz
raczej traktować go jako kogoś, kto może nas czegoś nauczyć i przeka
zać nam coś od Boga („Ecumenical Review”, t. XXIII, nr 2, kwiecień
1971, s. 118—128).
W wyniku dyskusji na ten temat w Addis Abebie ogłoszono tymczasowe
wytyczne dotyczące zasad prowadzenia dialogu. Dokument ten uznaje
wagę prowadzonego w poczuciu odpowiedzialności dialogu z przedstawi
cielami innych religii jako usankcjonowanego elementu życia Kościoła
i świadectwa przezeń dawanego, a tym samym potrzebę przygotowania
poszczególnych jednostek i grup do umiejętnego prowadzenia takiego dia
logu. W dokumencie stwierdza się, że dialog to coś znacznie więcej niż
rozmowa. Jest to proces, w którym jednostki i wspólnoty uczą się w yz
bywać obaw i nieufności wobec siebie i obdarzać się nowym zaufaniem.
Jest to zatem dynamiczny kontakt słowny, związany ze wspólnym ży
ciem i wspólnym działaniem. (Minutes of the Addis Abeba Meeting of
the Central Committee of the World Council of Churches, January 1971).
Kwestię dialogu międzywyznaniowego poruszano także na konferencji
Komisji SRK ds. Misji Światowej i Ewangelizacji w Bangkoku w 1973 r.
Uczestnicy tej konferencji, której tematem było „Zbawienie dziś”, od
wiedzili klasztor buddyjski i dyskutowali z mnichąmi buddyjskimi. De
klaracja ogłoszona w Bangkoku potwierdza z jeszcze większym naciskiem
konieczność dialogu, wyrażoną w oświadczeniu z Uppsali.
Również w licznych książkach, które ukazały się w omawianym dzie
sięcioleciu, dobitnie wskazywano na konieczność oparcia stosunku chrześ
cijaństwa do innych religii na zasadzie dialogu. Szczególnie warto wy
mienić następujące pozycje:
Raymond Pannikkar: „Trójca Św. a religie światowe” („Tthe Trinity
and World Religions”), CISRS, Bangalore 1970;
W. C. Smith: „Wiara innych ludzi” („The Faith of Other Men”), New
American Library, New York 1975;
W. C. Smith: „Kwestie prawdy religijnej” („Questions of Religious
Truth”), Victor Gollancz, London 1967;
John Hick: „Bóg a świat religii” („God and the Universe of Faiths”),
Macmillan, London 1973;
John Hick (red.): „Prawda i dialog — stosunki między religiami świa
ta” („Truth and Dialogue — the Relationship between World Religions”),
Sheldon Press, London 1974;
M. M. Thomas: „Człowiek a świat 'religii” („Man and the Universe of
Faiths”), CISRS, Bangalore 1975.
W. C. Smith postuluje, byśmy zaniechali poszukiwania istoty religii
i ocenia za pomocą własnego rozumu, co jest prawdziwe, a co fałszywe
w różnych religiach. Trzeba poniechać nawet prób opisywania, co to zna
czy być chrześcijaninem, wyznawcą hinduizmu, buddystą itp. Dla Smitha
kresem i granicą religii jest Bóg, i kiedy Bóg żywy objawia się nam w ca
łej swojej głębi i miłości i nieubłaganej prawdzie, to wszystko inne znika
i kończy się koncepcja religii.
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John Hick mówi o potrzebie nowej rewolucji kopernikańskiej, która na
centralnym miejscu zamiast Jezusa Chrystusa umieściłaby Boga. Dla
M. M. Thomasa najbardziej obiecującym punktem wyjścia do głęboko
duchowego spotkania się religii w naszych czasach jest raczej ludzka
wspólnota i autotranscendencja, a zwłaszcza wspólna odpowiedź na pro
blemy humanizacji bytu w nowoczesnym świecie niż jakakolwiek wspól
na religijność czy ivspolne pojmowanie Istoty Boskiej.
Kolejna zasadnicza dyskusja na temat stosunku chrystianizmu do reli
gii światowych toczyła się na V Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Ra
dy Kościołów w Nairobi w 1975 r. Jedna z sekcji Zgromadzenia zajmo
wała się tematem: „Dążenie do wspólnoty — wspólne poszukiwania
ludzi różnych wyznań, kultur i ideologii”. W Nairobi zaznaczyła się silna
opozycja wobec dalszego istnienia Sekretariatu ds. Dialogu ze strony
zwolenników Bartha oraz konserwatystów ewangelickich. W rezultacie
raport sekcji ds. poszukiwania wspólnoty był sformułowany bardzo
ostrożnie. Poniższe fragmenty ilustrują tę ostrożność.
Czy istnieje jednak podstawa teologiczna, na której chrześcijanie mo
gliby dążyć do wspólnoty ze swymi sąsiadami innych wyznań i przeko
nań? Udzielono licznych odpowiedzi na to pytanie. W wielu podkreślano,
że Bóg kocha całą ludzkość. W wielu innych wyrażano pogląd, że w świe
cie zbrukanym przez grzech podstawę przywrócenia doskonałości stwo
rzenia stanowi wcielenie się Boga w Jezusa Chrystusa. Jeszcze inni szu
kali tej podstawy dla wspólnoty w pojmowaniu Boga jako Trójcy Sw.
Jeszcze inni doszukiwali się sensu teologicznego w fakcie, że historia usu
wała i nadal usuwa bariery geograficzne i kulturowe, które kiedyś nas
dzieliły, i w ten sposób stopniowo zwiększa wzajemną współzależność lu
dzi. We wszystkich tych dyskusjach spotykamy się z problemem ewen
tualnej dwojakiej podstawy naszego poszukiwania wspólnoty. Chrześci
janie mają dla tych poszukiwań specyficzną podstawę teologiczną. Czy
istnieje jednak wspólna podstawa, możliwa do przyjęcia dla ludzi o od
miennej wierze i ideologii? W związku z tym pytaniem wynikły znaczne
trudności i nie udało się dojść do zgodnej konkluzji. Okaże się jednak,
ze w praktyce, w konkretnych sytuacjach mężczyźni i kobiety mogą za
wiązywać wspólnotę, chociaż być może inaczej pojmują swoje motywy.
Dyskutowano nad kwestią, czy możemy zakładać, iż Jezus Chrystus
oddziałuje wśród wyznawców innych religii. Tu poglądy różniły się. Nie
którzy wyrażali przekonanie, iż Jezus Chrystus jako Zbawiciel nie jest
obecny w innych religiach, chociaż akceptowali ideę naturalnego pozna
nia Boga. Inni uznawali obecność „Logoi spermatikoi” (rozproszonych
ziaren prawdy) w innych religiach, lecz podkreślali, że tylko w Jezusie
Chrystusie otrzymujemy pełnię prawdy i życia. Jeszcze inni twierdzili,
na podstawie własnego doświadczenia, że ich własną wiarę w Jezusa
Chrystusa bardzo pogłębiło i umocniło spotkanie Go w dialogu z przed
stawicielami innych religii. Wskazywano również iż Duch działa wśród
ludzi poza Izraelem i poza Kościołem, i że ten Duch to jedno z Ojcem
i z Synem (...)
Dialog przebiega także różnie w zależności od tego, kto jest jego part
nerem. Szczególny charakter mają np. stosunki między chrześcijaństwem
a judaizmem. Między trzema religiami zachodnioazjatyckimi, judaizmem,
chrześcijaństwem i islamem, istnieją ścisłe wzajemne związki historyczne
i powiązania teologiczne. Stosunki między chrześcijaństwem a teligiami
wschodnioazjatyckimi mają inną historię, a tradycyjne religie w Afryce
i na innych obszarach łączą z chrześcijaństwem jeszcze inne związki.

44

J. R. C H A N D R A N

Nawet tak ostrożne sformułowania spotkały się ze sprzeciwem niektó
rych teologów, jak Roger Mehl z francuskiego Kościoła Reformowanego,
jako niebezpiecznie bliskie synkretyzmu. Jednakże głosy przedstawicieli
Azji i teologów misyjnych, obeznanych z programem dialogu, pomogły
Zgromadzeniu uzyskać bardziej obiektywne spojrzenie, a raport opraco
wany przez Sekcję rozesłano do Kościołów w celu przestudiowania go
i podjęcia działań. W raporcie Zgromadzenia znalazły się również obszer
ne cytaty z wystąpień moich i dr Lynna de Silvy ze Sri Lanki. Ta część
mojego oświadczenia brzmi, jak następuje:
Proces ten nie jest prostą konsekwencją rozważań ludzi nad toleran
cją, harmonią religijną i pokojem. Przeciwnie, jest głęboko zakorzeniony
w naszym wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela
i w naszym przywiązaniu do wiary w Trójcę Sw. Teologia stworzenia po
twierdza obecność i działanie Boga we wszystkich kulturach. Nasze w y
znanie wiary w Chrystusa jako Pana jest potwierdzeniem, że jest On Pa
nem nie tylko chrześcijan, lecz wszystkich ludów. Jest logosem, który
spaja wszystkie rzeczy. Jest światłem, które oświeca każdego. To w nim
mają się zjednoczyć wszystkie rzeczy i wszystkie ludy.
Musimy także uznać, że nie pojęliśmy jeszcze całej głębi niezbadanych
bogactw Chrystusowych i że naszej wiedzy o Nim nie wolno nigdy ab
solutyzować ani utożsamiać z pełnią Chrystusowej rzeczywistości. Ku ca
łej prawdzie wiedzie nas Duch Sw., interpretując dla nas Chrystusa i po
magając nam wzajemnie czerpać nauki ze swoich doświadczeń z przeży
waniem Chrystusa. Naszą wiedzę o Chrystusie i nasze przeżywanie Go
autentycznie wzbogaca reakcja przedstawicieli innych religii. Zatem da
wanie świadectwa Chrystusowi jest dwukierunkowym ruchem wzajem
nego uczenia i wzbogacania.
Kościół ewangelizujący jest więc również sam ewangelizowany w tym
sensie, że jego wiedza o Jezusie Chrystusie oraz przeżywanie Jezusa
Chrystusa i Jego Ewangelii są pogłębiane przez reakcję tych, którym się
głosi Ewangelię. Jest to prawdą także dlatego, że Chrystus, którego gło
simy i o którym dajemy świadectwo jest większy niż nasza wiedza o Nim
i nasze przeżywanie Go. My Go nie posiadamy. On zaś posiada nas
i wszystkich ludzi. Dostrzeganie i ujawnianie Jego obecności w wierze
i doświadczeniu innych jest także częścią naszego świadectwa o Nim.
Zatem ci, którzy głoszą Chrystusa ludziom innych wyznań, powinni
także okazywać chęć i gotowość poznawania pełni rzeczywistości Chrys
tusowej przez słuchanie tego, co ci ludzie mają do powiedzenia dając
świadectwo swojej wierze. Tylko przez taki dialog możemy zrosnąć się
z obecnością Chrystusa oraz pogłębić i poszerzyć katolickość Kościoła.
Pragnęlibyśmy, by nasi bracia, którzy niepokoją się o zaangażowanie
w wielkie dzieło naszego Pana i obawiają się niebezpieczeństw synkre
tyzmu, zechcieli posłuchać, co mają do powiedzenia ci, którzy dokładniej
znają inne religie i nie są w żaden sposób związani z Jezusem Chrystu
sem i Jego misją. Prosimy, by uniknęli błędu wydawania sądów na pod
stawie tradycyjnych doktryn, bez znajomości innych ludzi i ich religii,
co uniemożliwiłoby im zespolenie się z pełnią Chrystusa.
Lynn de Silva miał zbliżone poglądy na dialog, oparte na doświadcze
niach z bieżącego dialogu z buddystami:
1.
Dialog wcale nie pomniejsza pełnego i lojalnego zaangażowania się
we własną wiarę, przeciwnie, wzbogaca ją i umacnia. Istnieje wiele tego
dowodów.
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2. Dialog nie tylko nie skłania do synkretyzmu, lecz chroni przed nim,
ponieważ w dialogu dogłębnie poznajemy nawzajem swoją wiarę. Dialog
stanowi test dla wiary, oczyszcza ją i wyostrza. Prawdziwą próbą wiary
jest zetknięcie się z innymi wyznaniami.
3. Dialog to twórcza interakcja, wyzwalająca osobę ludzką z zamknię
tego, obwarowanego systemu, do którego przypadkowo należy z racji
urodzenia, i podnosząca ją do poziomu wolności duchowej, dzięki przed
stawieniu wizji życia duchowego w szerszym wymiarze przez udział w
duchowości innych.
4. Dialog dla nas w Azji jest rzeczą pilną i podstawową po to, by wy
zbyć się arogancji, agresywności i negującego charakteru naszych ewan
gelizacyjnych wypraw krzyżowych, które przesłoniły Ewangelię i uka
zały chrześcijaństwo w karykaturalnym świetle jako religię agresywną
i wojującą. W rezultacie w oczach przedstawicieli innych religii Jezus
Chrystus jest kimś w rodzaju Juliusza Cezara religii, jak to na jednym
ze spotkań naszej sekcji określił jeden z naszych szanownych gości, re
prezentujący inną religię. Przypomnijmy więc sobie, że Jezus Chrystus
nie był chrześcijaninem — należy On do wszystkich — lecz, że to my
przedstawiliśmy Go jako zachodniego chrześcijanina, członka społeczeń
stwa obfitości, jako kogoś w rodzaju Juliusza Cezara.
5. Dialog jest potrzebny po to, by zmienić nasz negatywny stosunek
do przedstawicieli innych religii, który sprawia, że głoszenie naszej wia
ry staje się nieskuteczne i nieważne. Negatywne podejście wywołuje ne
gatywny oddźwięk: jeśli nie jesteśmy gotowi przyjąć innych z miłością,
to i oni nie przyjmą nas... Przede wszystkim jednak dialog jest dla nas
konieczny po to, byśmy odkryli azjatyckie oblicze Jezusa Chrystusa jako
Cierpiącego Sługi, tak by Kościół sam wyzbył się swych instytucjonal
nych interesów i był sługą przy budowie wspólnoty — wspólnoty miłości
albo Królestwa Bożego.
W Nairobi wyłonił się ważny pogląd — że mianowicie sens i cel na
daje dialogowi dopiero dialog we wspólnocie. W wyniku dyskusji w Nai
robi zaplanowąno konsultacje na temat dialogu we wspólnocie. Jedna
z takich konsultacji odbyła się w Chiang Mai w kwietniu 1977 r.; spra
wozdanie pt. ,,Wiara pośród religii — refleksje na temat dialogu we
wspólnocie” („Faith in the Midst of Faiths — Reflections on Dialogue in
Community”), pod redakcją S. J. Samarthy, zostało opublikowane przez
Światową Radę Kościołów w Genewie w 1977 r. Oświadczenie uchwalo
ne na zakończenie konsultacji zawiera rozdział poświęcony teologiczne
mu znaczeniu wyznawców innych religii i ideologii. Głosi on: Nawiązując
ten solenny „dialog we wspólnocie” z wyznawcami innych religii i ideo
logii, nie możemy uniknąć zadawania sobie dociekliwych pytań o ich
miejsce w działaniu Boga w historii. Powinniśmy przy tym pamiętać, że
zadajemy te pytania nie teoretycznie, lecz w kontekście oddziaływania
Boga w życiu setek milionów mężczyzn i kobiet, którzy żyją we wspól
nocie z nami lub dążą do niej, ale innymi drogami. Powinniśmy zatem
myśleć zawsze w kategoriach wyznawców innych religii i ideologii, a nie
teoretycznych, bezosobowych systemów (s. 145). W oświadczeniu mówi
się także o problemie synkretyzmu i ostrzega się przed dwoma niebez
pieczeństwami. Pierwsze niebezpieczeństwo polega na tym, że próbując
„przetłumaczyć” posłanie chrześcijańskie na język innej tradycji kultu
ralnej lub wychodząc naprzeciw religiom i ideologiom, z którymi toczy
my partnerski dialog, możemy posunąć się za daleko i narazić na szwank
autentyczność chrześcijańskiej wiary i życia. Drugie niebezpieczeństwo
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polega na interpretowaniu żywej wiary nie w jej własnych kategoriach,
lecz w kategoriach innych religii lub ideologii. W ten sposób możemy
narazić chrześcijaństwo na niebezpieczeństwo synkretyzmu, traktując
chrystianizm tylko jako jeden z wariantów stosunku do Boga albo też
możemy w sposób synkretyczny podchodzić do innej religii, widząc w
niej tylko częściowe zrozumienie tego, co my chrześcijanie — jak się nam
wydaje — rozumiemy w pełni (s. 148 i nast.).
W wyniku rozmaitych „konsultacji” ekumenicznych Światowa Rada
Kościołów, na spotkaniu Komitetu Naczelnego w Kingston na Jamajce
w styczniu 1979 r., przyjęła wytyczne dla Kościołów w sprawie dialogu
w dziedzinie studiów i działalności praktycznej. Jedna z wytycznych
brzmi, że partnerzy dialogu powinni być świadomi potrzeby lojalności
wobec swej kultury. Sferą, w której rozwija się dialog i wytwarza się
wrażliwość na sprawy sąsiadów, musi być odniesienie wiary chrześcijanskiej do kultury (...) Kultury nie wolno ujmować w kategoriach absolut
nych ani tworzyć z niej fałszywego absolutu; natomiast często może ona
stanowić wyzwanie (w pozytywnym sensie) dla wyrażania wiary chrześ
cijańskiej i wzbogacać jej formy („Guidelines on Dialogue”, SRK, Ge
newa 1979, s. 20).
W zakończeniu wytyczne głoszą: Aby rozpocząć dialog, trzeba otwo
rzyć umysły i serca dla innych. Jest to przedsięwzięcie wymagające za
równo ryzyka, jak i głębokiego poczucia powołania. Bez wrażliwości nie
sposób jest zrozumieć różnorodności życia rodzaju ludzkiego w całym jej
bogactwie (s. 22).
Zastanawiając się nad znaczeniem postawy dialogu jako podstawowej
reakcji chrześcijańskiej wobec innych religii, chciałbym przypomnieć
dwa momenty z Nowego Testamentu, istotne dla naszego stosunku wobec
przedstawicieli innych religii.
Pierwszy dotyczy granicy misji chrześcijańskiej. W Nowym Testamen
cie granica ta nie przebiega między chrystianizmem jako religią a innymi
religiami. Celem głoszenia Ewangelii było wzywanie ludzi, by uwierzyli
w Jezusa Chrystusa, a nie nakłanianie ich, by po prostu wyrzekli się
swojej wiary i przyjęli chrześcijaństwo. Zwróćmy uwagę, że uczniowie
(Chrystusa) pozostali w kręgu religii żydowskiej. Wiara w Chrystusa nie
zakładała porzucenia judaizmu. Problem z konwertytami wyznania nieżydowskiego polegał na tym, czy muszą stać się Żydami, jeśii chcą przy
jąć wiarę chrześcijańską. Pierwsza Rada Misyjna w Jerozolimie uznała,
że nie jest to potrzebne. Świadectwem wiary w Chrystusa miało być prze
de wszystkim wyrzeczenie się rzeczy uznanych za złe, a niekoniecznie
przyłączenie się do już zorganizowanej wspólnoty religijnej. Jakie to są
złe rzeczy, których należy się wyrzec, jeśli się wierzy w Chrystusa, moż
na określić tylko na tle konkretnej sytuacji i nie da się ich ustalić raz na
zawsze.
Nowy Testament nie zawiera wielu odniesień do innych religii. Nie
zawiera jednak również żadnej wzmianki o kategorycznym potępieniu in
nych religii ani przez Jezusa, ani przez apostołów. Jedyne wzmianki, jakie
znamy, sugerują postawę szacunku wobec przedstawicieli innych religii.
W znanej przypowieści Jezus mówi do ortodoksyjnego Żyda: Idź, i ty
czyń podobnie! jak ów Samarytanin (Łk 10, 29—37). Równa się to stwier
dzeniu, że Żydzi powinni się uczyć od Samarytanów, których religią tra
dycyjnie pogardzali. Jezus korzystał z każdej sposobności, by wskazać na
to, co jest dobre w religii innych ludzi, z którymi się stykał, takich jak
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Samarytanie (Łk 17, 12—19), kobieta syrofenicka lub kananejska (Mt
15, 21—28), czy rzymski setnik (Mt 8, 10—12). Wyraźnie widać, że głów
nie chodzi Mu o uznawanie innych za członków wspólnoty wyznaniowej,
a nie o wyłączanie ich z tej wspólnoty. We fragmencie odnoszącym się
do rzymskiego setnika Jezus mówi: Lecz powiadam wam: Wielu przyj
dzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem
i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzu
ceni na zewnątrz — w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów
(Mt 8, 11—12; por. Łk 13, 29). To właśnie takie poglądy wywołały kon
flikt Jezusa z faryzejskimi przywódcami Jego czasów. Również w nauce
apostołów znajdujemy stwierdzenie, że ludzie mili Bogu nie ograniczają
się do wyznawców jednej określonej religii. W Dziejach Apostolskich
Piotr, który pochodził raczej z biednego środowiska żydowskiego, uczy,
że ...Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie
miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie (Dz 10, 34—
—35). Autor Pierwszego Listu Sw. Jana, pisząc o sporach, które podzie
liły pierwszych chrześcijan, powiada: Jeżeli wiecie, że (Bóg) jest spra
wiedliwy, to uznajecie również, że każdy kto postępuje sprawiedliwie,
pochodzi od Niego (1J 2, 29).
Granica misji chrześcijańskiej to granica między światłem a ciemnoś
cią, prawością a niegodziwością, dobrem a złem, a nie między chrześci
jaństwem jako religią a innymi religiami. To tylko jedna z błędnych
tendencji w historii chrześcijaństwa sprawiła, że granica misji stała się
identyczna z granicą między chrześcijaństwem formułowanym i orga
nizowanym w specyficznym kształcie a innymi religiami. Tymczasem tę
granicę może wyznaczyć tylko Chrystus, a nie jakieś określenie Chrys
tusa.
Drugą rzeczą, jakiej nas naucza Nowy Testament, jeśli chodzi o misję
chrześcijaństwa, jest to, że jest ona wyrazem miłości Bożej, a nie sądu.
Określa się ją jako służbę pojednania. Sw. Paweł opisuje dzieło, jakiego
Chrystus dokonał przez swoją śmierć na krzyżu, jako zburzenie muru
wrogości, dzielącego Żyda od nie-Żyda i uczynienie z nich jednego no
wego człowieka (Ej 2, 11—16). Chrzest chrześcijański to sakrament, któ
rego znaczenie i treść wypływa ze związku z chrztem Chrystusa. Nasz
chrzest łączy nas z Chrystusem, Jego chrztem, Jego śmiercią i zmar
twychwstaniem (Rz 6, 3—4; Ga 3, 26—29). Przez swój chrzest Jezus utoż
samił się z grzeszną ludzkością, nie dopuszczając do tego, by Jego bez
grzeszność i prawość stanowiły. barierę między Nim a innymi ludźmi,
lecz czyniąc z tej identyfikacji klucz do prawości i sprawiedliwości Boga.
Paweł mówi zatem, że przez chrzest w Chrystusie zacierają się wszelkie
różnice między Żydem a Grekiem, człowiekiem wolnym a niewolnikiem,
a nawet między mężczyzną a kobietą.
Chrzest to przejście do jednego nowego człowieczeństwa, stworzonego
przez Jezusa, przez Jego dzieło pojednania. Zatem prawidłowo rozumiany
chrzest to sakrament identyfikacji z człowieczeństwem, z którym utoż
samił się sam Jezus. Jest to sakrament wyrażający wolę należenia do
wszechogarniającego człowieczeństwa, z przezwyciężeniem wszelkich po
kus należenia do ekskluzywnych grup, określanych przez takie dzielące
ludzi zasady, jak religia, rasa, język, kultura, normy moralne, klasa itp.
Jeśli istnieje jakiekolwiek uzasadnienie koncepcji separacji w związku
z chrztem, to tylko odseparowania się od ekskluzywności i podziałów, któ
re charakteryzują upadłą ludzkość.
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Niestety, chrzest chrześcijański zbyt często łączono z ową skandalicz
ną ekskluzywnością, wyłącznością. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus
przychodzi nie po to, by sądzić i potępiać, lecz by przebaczać i zbawiać,
nie po to, by dzielić, lecz by jednoczyć, nie odsuwać ludzi od siebie, lecz
jednać ich ze sobą. Jednakże chrześcijańska praktyka misji i chrztu przy
czyniła się do podziału ludzkości. Misje, które miały stać się błogosła
wieństwem dla rodzaju ludzkiego, bo miały uzdrawiać jego zaburzenia
i podziały, stały się przekleństwem. Jeśli korzenie misji chrześcijaństwa
mają tkwić w Bożej miłości, dążącej do pojednania i ogarnięcia wszyst
kich, to granice misji winien wyznaczać obszar, na którym misjonarz
będzie wspierał miłość, zrozumienie, usuwanie barier i pojednanie w
stosunkach międy ludźmi.
Chciałbym zakończyć słowami Roberta D. Younga, którymi podsumo
wuje on swoje rozważania na temat dialogu w książce „Spotkanie z religiami świata” („Encounter with World Religions”, Westminster Press,
Philadelphia 1970):
Jeśli nasze poznanie absolutu jest tylko względne, jeśli w prawdzie
nam dostępnej tkwi inherentna słabość, jeśli celem wiernych w obliczu
objawienia jest raczej poznanie zbawczej istoty najwyższej, a nie gromadzenie systematycznej wiedzy i jeśli logos en arche pogłębia tajemniczo
ukazanie logosu en sarx, to teologiczną metodą postępowania wobec in
nych religii musi być zawsze dialog.
Tłum. Joanna Kruczyńska
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CHRISTIANITY AND WORLD RELIGIONS — ECUMENICAL DISCUSSION
(summary)
The publication provides an outline of the discussion on the relationship of
Christianity to various world religions within the contemporary ecumenical mo
vement, beginning with the World Missionary Conference in Edinburgh in 1910.
We learn that among the currents of the ecumenical movement the International
Missionary Council was most intensively interested in non-Christian religions. That
interest was reflected in debates at world missionary conferences as well as in book
and press publications. The 1930s and the following years witnessed the emergence of
two concepts in approach to non-Christian religions. One of them, whose spiritual father
was the well known Protestant theologian, Karl Barth, claimed „the discontinuity”
between the Gospel and other religions. The other, whose chief spokesman was
another outstanding Protestant theologian, Paul Tillich, as well as many Asian
theologians spending their life among people professing other religious beliefs, was
more open in its approach to non-Christian religions claiming that the experience
of revelation is of ä universal character since it concerns all the people.
The World Council of Churches, set up in 1948, was at first not interested in
non-Christian religions. This attitude started to change gradually from the
mid-1950s, but it was only in 1971 that the Working Group on Dialogue with People
of Living Faiths and Ideologies was called into being within the Council. Guideli
nes concerning the principles of conducting dialogue with non-Christians were
elaborated, many bilateral and multilateral meetings with representatives of world
religions were organized, consultations were also held with participation of theolo
gians coming from various Christian traditions and with different civilizational
background devoted to the exchange of experiences. The number of publications
pointing to the necessity of basing the attitude of Christianity to other religions
on the principle of dialogue is also growing by the year.
In 1975, during the V General Assembly of the World Council of Churches in
Nairobi, it turned out that opponents of dialogue still had significant influence in
the ecumenical movement. Their opposition caused that the report of the section
of the General Assembly which dealt with dialogue with non-Christians was very cau
tiously formulated. In spite of obstacles and criticism, however, the World Council of
Churches continues to feel obliged for dialogue in the field of studies and practical
activity.
In conclusion the author reminds that in the New Testament the limit of Chris
tian mission does not run between Christianity as a religion and other religions.
E.g. the belief in Christ did riot require renunciation of Judaism. New Testament
suggests an attitude of respect towards the representatives of other religions.
Another thing which we learn from the New Testament as regards Christian
mission is the fact that it is an expression of the Good’s love, not judgement.
It is defined as the service of reconciliation.
Transl. Elżbieta Przy szychów ska
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DAS CHRISTENTUM UND DIE WELTRELIGIONEN — ÖKUMENISCHE
DISKUSSION

(Zusammenfassung)
Die Publikation bringt einen skizzenhaften Abriss der Diskussion über das Ver
hältnis des Christentums zu unterschiedlichen Religionen der Welt im Rahmen der
zeitgenössischen ökumenischen Bewegung, angefangen bei der Weltmissionskonferenz
in Edinburgh vom Jahre 1910. Wir erfahren, dass unter den Strömungen der
ökumenischen Bewegung der Internationale Missionsrat sich am intensivsten für
die nichtchristlichen Religionen interessierte. Dieses Interesse fand seine Wider
spiegelung in den Debatten auf den Weltmissionskonferenzen sowie in Buch- und
Pressepublikatiönen. In den dreissiger Jahren, aber auch danach, haben sich in
der Einstellung den nichtchristlichen Religionen gegenüber zwei Konzeptionen
abgezeichnet. Die eine, deren geistiger Vater der bekannte protestantische Theologe
Karl Barth war, verkündete die „Diskontinuität” zwischen dem Evangelium und
anderen Religionen. Die andere, deren Hauptfürsprecher Paul Tillich war, ein
anderer bedeutender protestantischer Theologe, wie auch eine ganze Gruppe von
asiatischen Theologen, die gemeinhin in einem Milieu von Bekennern anderer
Religionen lebten, verkündete eine aufgeschlossenere Einstellung den nichtchristlichen
Religionen gegenüber, indem sie behaupteten, dass das Erleben der Offenbarung
universalen Charakter habe, da es alle Menschen angehe.
Der seit dem Jahre 1948 bestehende Ökumenische Rat der Kirchen hat sich für
die nichtchristlichen Religionen zunächst nicht interessiert. Diese Haltung erfuhr
allmählich, seit Mitte der fünfziger Jahre, eine Wandlung, doch erst im Jahre 1971
wurde im Schoss des Rates eine Arbeitsgruppe für den Dialog mit Menschen
verschiedener Religionen und Ideologien berufen. Richtlinien wurden bearbeitet in
bezug auf die Grundsätze, nach denen der Dialog mit den Nichtchristen geführt
werden soll, zahlreiche zwei- und vielseitige Treffen mit Vertretern der Haupt
religionen der Welt, ebenso Konsultationen unter Anteil von Theologen diverser
christlicher Traditionen und Kulturen wurden organisiert, die dem Austausch von
Erfahrungen hingewendet waren. Von Jahr zu Jahr wuchs ebenfalls die Zahl der
Publikationen, die auf die Notwendigkeit verweisen, das Verhältnis des Christentums
zu anderen Religionen an das Prinzip des Dialogs anzulehnen.
Im Jahre 1975, während der V. Vollversammlung des ökumenischen Rates der
Kirchen in Nairobi, hat sich herrausgestellt, dass die Gegner des Dialogs in der ökumen
ischen Bewegung fernerhin über nicht geringe Einflüsse verfügen. Ihre Opposition
bewirkte, dass der Sektionsbericht der Vollversammlung, die sich mit dem Dialog
mit den Nichtchristen befasste, ungemein vorsichtig formuliert wurde. Doch trotz
Hindernisse und Kritik fühlt sich der ÖRK zum Dialog auf dem Gebiet der
Studien und des praktischen Wirkens weiterhin verpflichtet.
.Abschliessend erinnert der Verfasser daran, dass im Neuen Testament die Grenze
christlicher Mission ńicht zwischen dem Christentum als Religion und anderen
Religionen verliefe. Z. B. der Glaube an Christus setzte die Aufgabe des Judaismus
nicht voraus. Das Neue Testament suggeriert eine achtungsbezeigende Haltung den
Vertretern anderer Religionen gegenüber. Eine anderes Element, das uns das Neue
Testament lehrt, sofern es um die christliche Mission geht, ist dass sie Ausdruck
göttlicher Liebe und nicht göttlichen Gerichts ist. Sie wird als Versöhnungsdienst
definiert.
Übers. Antoni Patyna
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DOKUMENTY Z VANCOUVER

ALLAN BOESAK

JEZUS CHRYSTUS — ŻYCIEM ŚWIATA

Jezus Chrystus — życiem świata! Te słowa obiecują radość, i nadzieję,
ukazują sens. Dla niektórych ludzi oznaczają nawet triumf i zwycięstwo.
Te słowa niosą z sobą poczucie bezpieczeństwa. A jednak: cóż znaczą one
w tym niepewnym świecie, świecie cierpienia, ucisku i śmierci? Rzeczy
wistość świata, w którym żyjemy, daje odczuć raczej zimną rękę śmier
ci niż wolność życia.
Przemoc, chciwość i demoniczna deformacja ludzkich wartości nadal
niszczą lud Boży i świat. Wyzysk gospodarczy raczej wzrasta niż maleje,
a nad stosunkami między krajami biednymi i bogatymi nadal ciąży nie
sprawiedliwość gospodarcza. Rasizm pleni się jak dawniej — nie tylko w
Afryce Południowej, lecz także w innych częściach świata. W połączeniu
z ideologią bezpieczeństwa narodowego przybrał ostatnio szacowne szaty
i jest jeszcze bardziej wszechobecny. W Afryce Południowej apartheid
i niesprawiedliwość nadal sprawują nieograniczoną władzę. Prawo wciąż
sankcjonuje nierówność, a teologia uzasadnia wyższość rasową. Cie
sząc się wyraźnym poparciem tak wielu rządów zachodnich, apartheid
okazuje się dziś silniejszy, a marzenia południowoafrykańskich
czarnych o sprawiedliwości i godności ludzkiej są jeszcze bardziej odle
głe niż kiedykolwiek przedtem. To, co słyszymy w naszym świecie, to
nie radosne, brzmiące pełnią nadziei Słowa Życia. Nie, słowa te nikną
w huku dział, krzyku naszych dzieci i nieustającym wołaniu bezsilnych:
Jak długo jeszcze, o Panie?
W zbyt wielu miejscach zbyt wiele dzieci umiera z głodu i zbyt wielu
ludzi znika — po prostu — ponieważ odważyli się upomnieć o sprawie
dliwość i prawa ludzkie. Zbyt wielu pochłaniają odmęty wojny i zbyt
wielu umiera w celach śmierci. W zbyt wielu oczach lata niekończącej
się walki zabiły światło nadziei i radości i zbyt wiele postaci ugięło się
pod ciężarem szczególnie odrażającej śmierci, która zwie się beznadziej-
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ność. Zbyt wielu młodych ludzi sądzi, że ich młodość i ich przyszłość
obróciły się już w proch pod groźbą zagłady atomowej. I mimo tego
wszystkiego zbyt wielu ludzi w Kościele chrześcijańskim zachowuje mil
czenie. Nie pojęliśmy jeszcze, że każdy nieludzki czyn, każda niesprawie
dliwa ustawa, każda przedwczesna śmierć, każdy wyraz ufności w
środki masowej zagłady, każde usprawiedliwienie przemocy i ucisku
jest ofiarą składaną na ołtarzu bożka śmierci: jest wyparciem się Pana
życia.
Nie, do milionów ludzi odnosi się stwierdzenie: nie wyprostowujemy
się dzięki Słowu Życia, lecz przytłacza nas litania śmierci.
A przecież Ewangelia głosi: Jezus Chrystus jest życiem świata (J 6, 35,
48; 10, 10; 11, 25; 14, 6; Ap. 1, 17. 18; itd.). Oznacza to: ON jest źródłem
życia, On jest dawcą świętego daru życia. On chce dla nas życia pełnego
obfitości, radości i sensu. On jest Mesjaszem, w którego oczach nasze ży
cie jest cenne.
Ale właśnie na tym polega problem: czy odważymy się w to wierzyć?
Czy potrafimy w to wierzyć tak, by nasza wiara nie stawała się ciasną
ucieczką duchową? Czy potrafimy uniknąć cynizmu rzeczywistości? Jak
możemy żyć z bolesnym dylematem: Panie, wierzę, pomóż mojej niewie
rze! A co jeszcze .boleśniejsze: czy potrafimy przyjąć rzeczywistość na
dziei i wezwania do walki, tkwiącą w tym świadectwie? Innymi słowy:
czy to radosne świadectwo, to wyznanie, że Jezus Chrystus jest życiem
świata, rzeczywiście odnosi się do milionów, które cierpią i umierają,
które są uciskane i żyją w dzisiejszym śwecie bez żadnej nadziei? Kiedy
dyskutowałem na ten temat z grupą ludzi z mojej parafii, pewna kobieta
powiedziała spokojnie, prawie z rozpaczą: Wydaje się, że trzeba być bia
łym i bogatym, żeby w to wierzyć.
Jednak kiedy o tym mówimy, to powinniśmy się zastanowić nad dwie
ma sprawami: po pierwsze, te słowa Ewangelii nigdy nie są triumfalnym
okrzykiem bojowym. Nigdy nie jest to hasło oparte na władzy i sile. Jest
to wyznanie głoszone wśród słabości, cierpienia i śmierci. To cicha, usilnie
dążąca do zmiany pobożność, z której Kościół chrześcijański nie może zre
zygnować. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że te słowa Biblii były
skierowane do ludzi biednych, uciskanych i słabych. Byli to ludzie żyją
cy na marginesie historii. I to ci ludzie zostali wezwani, by dać świa
dectwo prawdzie: Jezus Chrystus jest życiem świata.
Historia Jezusa i Samarytanki w czwartym rozdziale Ewangelii we
dług św. Jana jest dobrą ilustracją tej prawdy. Ta kobieta to koronny
przykład ludzi pogardzanych, słabych i uciskanych — podobnie jak dzieci
w innym miejscu Ewangelii. Staje się ona wręcz przykładem wszyst
kich nędzarzy na tej ziemi. Po pierwsze jest kobietą — ze wszystkim, co
to oznaczało w społeczeństwie owych czasów. Zwróćcie uwagę, iż Jan
wskazuje na zdumienie Apostołów, że Jezus rozmawia z kobietą. Następ
nie zaś jest Samarytanką, co oznacza, że Żydzi pogardzają nią i odtrą
cają ją, ponieważ jej religię uważają za gorszą. W swojej wspólnocie
religijnej ze względu na swój tryb życia jest traktowana jak trędowata.
(Prawdopodobnie dlatego przychodzi do studni sama o tej niezwykłej po
rze dnia). I właśnie do niej mówi Jezus o tych niezgłębionych rzeczach:
o wodzie żywej i wodzie życia.
Objawienie św. Jana tak samo było napisane dla słabego, rozproszonego
Kościoła podziemnego, ciężko cierpiącego z powodu prześladowań niemi
łosiernego tyrana. Byli to ludzie bez możliwości ucieczki, bez ochrony ze
strony prawa, bez powiązań z wyższymi, wpływowymi sferami, bez wła
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dzy politycznej czy gospodarczej. Ich życie nie było wiele warte. Byli
wydani na łaskę i niełaskę człowieka, który nie znał słowa łaska i któ
remu Jan nadaje charakterystyczną nazwę bestii. Jeśli patrzeć tylko
z punktu widzenia człowieka, nie mieli oni na świecie żadnej szansy; nie
istniało prawie nic, na czym by mogli opierać swoje nadzieje na przy
szłość. Ale to właśnie oni, jak Samarytanka, słyszą wieść i to im się głosi:
Jam jest Pierwszy i Ostatni i Żywy... Wiedzieli z pewnością, która nie
pochodziła od żadnej władzy ziemskiej: Jezus Chrystus, a nie" Cezar (mi
mo całej swojej potęgi!) jest życiem świata. Twierdzenie o boskości, o nie
śmiertelności, o wszechwiedzy i potędze to kłamstwa, półprawdy, propa^
ganda, bez których tyran nie może przetrwać. Prawdą zaś pozostaje: Je
zus Chrystus jest życiem świata, i to ON jest prawdziwie PANEM życia.
Kościół traktował to wyznanie nie tylko jako pociechę w czasach pró
by i ciemności,' lecz rozumiał je jako część wyznania zasadniczego, będą
cego bodźcem do przemian: Jezus Chrystus jest Panem. Była to więc nie
tylko pociecha dla prześladowanego i uciskanego Kościoła, lecz także do
bitny protest przeciwko arogancji ziemskich władców, którzy tak rozpa
czliwie starali się wywołać wrażenie, że to ONI decydują o życiu i śmier
ci ludu Bożego. I Kościół wiedział, że jest to prawdą nie tylko w odnie
sieniu do życia na tamtym świecie, lecz także w odniesieniu do prawdzi
wego życia i prawdziwego świata, na którym walczył o to, by wierzyć,
by być wiernym i posłusznym. Zrozumienie tego oznacza zrozumienie, co
więcej — doznanie potęgi Słowa, które daje życie. Oznacza to picie wo
dy żywej, dającej życie, także w obliczu cierpienia, zniszczenia i śmierci.
Oznacza to: rozumieć i doznawać, co to znaczy modlić się, kiedy ta mo
dlitwa nie ogranicza się tylko do określonych momentów. Jest to modli
twa ogarniająca całe nasze życie, tak że każda modlitwa o wyzwolenie,
każda obrona godności człowieka, wszelkie zaangażowanie się w walkę
o wolność ludzi, każdy protest przeciwko grzesznej rzeczywistości tego
świata staje się ofiarą, składaną (Bogu) Żywemu za Jego Królestwo.
Jezus powiada: Ale przychodzi czas i już jest... Tu zbiegają się teraź
niejszość i przyszłość. Moment odpowiedzi wahającego się,, ale wierzą
cego człowieka i moment łaski Pana stają się jednym.
Z tego zatem źródła czerpie Kościół chrześcijański swoją wielką od
wagę, uwidaczniającą się niekiedy w jego świadectwie i jego życiu. Rów
nież dlatego Kościół chrześcijański tak zaświadczył o męce św. Polikarpa:
Błogosławiony Polikarp zmarł śmiercią męczeńską 23 lutego, w Wielki
Szabat, o ósmej godzinie. Herod pojmał go, kiedy Filip z Tralles był
najwyższym kapłanem, a Statius Quartus prokonsulem; jednak Jezus
Chrystus jest Królem na wieki. Jego bowiem jest chwała i sława, i pano
wanie, i tron wieczny, na wieki wieków. Amen.
Z pewnością może się wydawać, że w tej chwili ziemię mają już w
swym ręku dyktatorzy tego świata, silni i potężni. Wydaje się, że arogan
cja nie zna grapie. Ich potęga wydaje się nieograniczona. Ale Kościół
wie: Jezus Chrystus jest Panem historii, jest Panem życia, i ostatnie sło
wo będzie należało do Jego prawdy.
Podobnie my, chrześcijanie w Afryce Południowej, zaczynamy pojmo
wać, że dla nas czas Boży zbiega się z naszą obecną rzeczywistością, do
strzegając mianowicie, że Kościół jest wezwany do złożenia w imię Ewan
gelii nadzwyczaj odważnego świadectwa. Słyszymy więc, jak biskup Des
mond Tutu, sekretarz generalny Południowoafrykańskiej Rady Kościo
łów, mówi do ministra spraw wewnętrznych: Panie ministrze, musimy
panu przypomnieć, że nie jest pan Bogiem. Jest pan tylko człowiekiem.
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I pewnego dnia pańskie nazwisko w księdze historii zblaknie, podczas
gdy Imię Chrystusa, Pana Kościoła, żyć będzie wiecznie...
Kościół chrześcijański może przyjąć to stanowisko — ale nie dlatego,
że posiada władzę doczesną albo też kontroluje sytuację. Wobec struktur
władzy politycznej, gospodarczej czy wojskowej, które dążą do rządów
nad tym światem, Kościół jest słaby i w pewnym sensie bezbronny. Ale
jednak zajmuje to stanowisko, ponieważ nie chce wierzyć, że ostatnie
słowo będzie należeć do sił ucisku, śmierci i zniszczenia. Kościół, nawet
jeśli jest konfrontowany z tymi siłami, wierzy nadal, że Jezus Chrystus
jest Panem, a zatem życiem świata. I to właśnie owa ufność w (Boga)
Żywego, ta odmowa kłaniania się bożkom śmierci stanowi o sile Kościoła.
Stwierdzenie to ma jednak jeszcze inny aspekt. Jezus Chrystus jest
życiem świata. Troszczy się nie tylko o Kościół, lecz także o świat. Od
Jego życia, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania zależy nie tylko przy
szłość Kościoła, lecz także świata. W liście do Efezjan Paweł stale mówi
0 Jezusie Chrystusie jako o Panu Kościoła i wszechświata. Fakt, że jest
ON naszym pokojem, ma zatem konsekwencje nie tylko dla Kościoła,
lecz również dla świata. Dlatego Kościół musi jasno i niedwuznacznie
głosić, że Jezus Chrystus przyszedł, aby dać światu życie wypełnione
sensem, tak by cała historia i działalność człowieka mogła zostać odno
wiona i uwolniona od śmierci i zniszczenia.
Życie świata, zniszczenie tego świata, przyszłość tego świata są zatem
sprawami Kościoła. Jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, bo jest to
świat Boga. A skoro ten świat jest zagrożony złem militaryzmu, materia
lizmu, chciwości i rasizmu, to są to sprawy bardzo mocno obchodzące
Kościół. Kościół bowiem usłyszał te słowa: Dałem wam dziś do wyboru
śmierć i życie, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie! Koś
ciół usłyszał też i te słowa: Przyszedłem, abyście mieli życie i wszystko
w obfitości. I ponieważ usłyszeliśmy to, i ponieważ wyznajemy Jezusa
Chrystusa jako życie świata, nie możemy zachowywać milczenia.
Obecne Zgromadzenie Ogólne musi zająć stanowisko. Musimy — z po
korą, ale bez wahania — wyznawać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa,
życie świata. Musimy — z pokorą, ale bez wahania — odnowić nasze
oddanie się Jezusowi Chrystusowi, życiu świata. I ta wiara i to oddanie
się muszą być podstawą naszego działania dla pokoju, sprawiedliwości
1 wyzwolenia człowieka. Nie wolno nam się wahać przed podejmowa
niem problemów pokoju i możliwości totalnej zagłady atomowej. Musi
być jasne: atomowy wyścig zbrojeń, wykorzystywanie danych ludziom
przez Boga talentów i zdolności do tworzenia coraz bardziej wyrafino
wanej broni masowej zagłady, i apele, byśmy pokładali ufność w tej
broni, bo przecież ma ona zapewnić nam pokój, to nie po prostu przejś
ciowy obłęd, to jest zasadniczo grzech i jest to sprzeczne z wolą Boga
dotyczącą tego świata i ludu wybranego przez Jego sercę.
Nie sądzę, by problem pokoju był po prostu jakąś modą, kaprysem,
który szybko przeminie. Nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że ten
problem to tylko kalkulacja polityczna i militarna, tak że Kościół po
winien trzymać się z dala od tej dyskusji i zostawić rozwiązanie tych
problemów politykom i strategom. Nadal jestem przekonany, że pro
blem pokoju, tak jak dziś przed nami staje, znajduje się w centrum
Ewangelii.
Muszę jednak jeszcze coś do tego dodać: kiedy w sierpniu ub.r. obra
dował w Ottawie Światowy Alians Kościołów Reformowanych, spędziliś
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my wiele czasu na dyskusjach nad deklaracją pokojową. W toku dyskusji
jeden z delegatów z Afryki zrobił uwagę, która w przejmujący sposób
uwidoczniła niektóre z napięć, istniejących dziś w ruchu ekumenicznym
w związku z tym problemem. Powiedział on: W tym dokumencie słowo
„atomowy” pojawia się wiele razy; nigdzie jednak nie widzę słowa „głód”.
W mojej wsi ludzie nie rozumieją słowa „atomowy”, ale wiedzą wszystko
o głodzie i biedzie.
To, o czym mówił, niepokoiło wielu chrześcijan w Trzecim Swiecie,
mianowicie, że problematykę pokoju oddziela się od problematyki spra
wiedliwości i czyni się z niej sprawę północnoatlantycką. Tak nie powin
no być. Przede wszystkim dlatego, że ideologie militarystyczne, ślepo
związane z myśleniem kategoriami bezpieczeństwa narodowego mają
międzynarodowy charakter; na całym świecie, zwłaśzcza zaś w tzw. Trze
cim Swiecie, ich następstwem jest nędza i utrzymująca się niesprawie
dliwość. A po drugie — i to jest jeszcze ważniejsze — w Biblii nigdy
nie oddziela się od siebie pokoju i sprawiedliwości. Pokój nigdy nie ozna
cza jedynie braku wojny, lecz implikuje czynną obecność sprawiedliwości.
Chodzi o spełnienie człowieka, o jego wyzwolenie, jego całość, o wypeł
nione sensem życie i pomyślność nie tylko jednostek, lecz całej wspól
noty. Zaś prorok Izajasz mówi o pokoju jako owocu sprawiedliwości.
Jest więc być może prawdą, że problemy sprawiedliwości, rasizmu, gło
du i nędzy nadal są dla ruchu ekumenicznego nierozwiązane. Może być
prawdą, że te problemy postawiły Kościoły przed bolesnymi dylematami.
Nigdy jednak nie może stać się tak, że problem pokoju będzie nadużywany
do tego, by uchylać się od tych dylematów. Nie wolno posługiwać się Ewan
gelią, aby schodzić z drogi wymaganiom Ewangelii. Nie ^volno-więc też
posługiwać się problemem pokoju, aby unikać problemów niesprawied
liwości, nędzy, głodu i rasizmu. Czyniąc tak, przekształcamy naszą tros
kę o pokój w ideologię ucisku, którą ostatecznie wykorzystuje się do
uzasadnienia niesprawiedliwości.
Pozostał jeszcze jeden, ostatni punkt. Jezus Chrystus jest życiem świa
ta, ponieważ głosi prawdę o sobie samym, o Kościele, o ludzkości i o świe
cie. Jest Mesjaszem, wybrańcem Boga, który głosi łaskę Boga. W Nim
wypełniają się obietnice Jahwe. On jest sługą Bożym, który nie zaprze
stanie walki, aż na ziemi zatriumfuje sprawiedliwość (Iz. 42, 1—3; Mt.
12, 17—21). W nim będą mieć nadzieję narody.
Jezus sam przez swoje życie, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie
jest gwarancją życia, pokoju i godności człowieka. Jest Mesjaszem, który
razem ze swym ludem walczy i cierpi. A jednak jest zwycięzcą. Właśnie
w swoim cierpieniu — a nie wbrew niemu — jest Królem. Dlatego Ecce
homo! i Patrzcie, oto król wasz Poncjusza Piłata (J 19, 4.14) są nieroz
łącznie ze sobą związane. Dlatego w Objawieniu mówi się o Jezusie za
równo jako o zabitym Baranku, jak i o jeźdźcu na bałym koniu. Ten,
który umarł, jest także Tym, który żyje wiecznie. Cierpiący sługa Sło
wa jest władcą królów ziemi. Ten, który był gotów ofiarować swoje
życie, jest Jezusem, Mesjaszem, życiem świata.
To jest prawda, która się objawia Kościołowi, kiedy mówi on: Jezus
Chrystus jest życiem świata. Objawienie św. Jana przypomina nam
o zwycięstwie świętych. Ale znów zwycięstwo to nie zostało uzyskane
dzięki siłom ziemskim. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki sło
wu świadectwa i nie umiłowali dusz swych — aż do śmierci (Ap. 12, 11).
Ta prawda, to fundament, na którym opiera się Kościół. Jest sednem
świadectwa, które Kościół składa przed światem. Jest jądrem wyznania:
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Jezus Chrystus jest życiem świata. Kościół może to mówić tylko wów
czas, kiedy jesteśmy gotowi ofiarować swoje życie za świat. My możemy
to mówić tylko wtedy, kiedy prawdziwie wierzymy, iż są rzeczy tak
drogie, tak cenne i tak wiecznie prawdziwe, że opłaca się umrzeć za nie.
A za prawdę, że Jezus Chrystus jest życiem świata, opłaca się oddać
życie.
Prawda, którą objawia Mesjasz, przeczy wszelkim kłamstwom, wszel
kiej propagandzie, wszelkiemu bałwochwalstwu i nieufności na świecie.
Jego prawda podtrzymuje wolność i życie świata. My zaś jesteśmy wez
wani, by to głosić. Teraz więc, kiedy rozpoczynamy to dwutygodniowe
zgromadzenie Kościołów świata, potwierdzamy tę prawdę i wierzymy, że:
Nieprawdą jest, że ten świat i ludzie na nim są wydani na śmierć i za
gładę;
prawdą jest: Przyszedłem, abyście mieli życie i wszystko w obfitości,
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ży
cie wieczne.
Nieprawdą jest, że musimy godzić się na nieludzkość i dyskryminację,
głód i biedę, śmierć i zniszczenie;
prawdą jest: Przyszedłem, abyście mieli życie i wszystko w obfitości.
Nieprawdą jest, że ostatnie słowo musi należeć do przemocy i niena
wiści, i że wojna i zniszczenie będą istnieć zawsze;
prawdą jest: Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam da
ny, na Jego barkach spoczywa władza. Nazwano Go imieniem: Prze
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Nieprawdą jest, że jesteśmy wydani po prostu na łaskę sił zła, które
próbują opanować świat;
prawdą jest: Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi; a oto
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Nieprawdą jest, że musimy czekać na szczególnie obdarowanych przez
Boga, na proroków Kościoła, zanim cokolwiek podejmiemy;
prawdą jest: Ześlę mego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i cór
ki będą przepowiadać, a wasi starcy będą śnić...
Nieprawdą jest, że nasze marzenia o wyzwoleniu ludzkości, o sprawied
liwości, godności człowieka i o pokoju są bez wartości w tych czasach
i na tym świecie;
prawdą jest: Przychodzi czas i jest już teraz, że prawdziwi czciciele
będą czcić Ojca w duchu i prawdzie...
Wykorzystajmy więc te dwa tygodnie, by marzyć; wykorzystajmy te
dwa tygodnie, by prorokować; wykorzystajmy te dwa tygodnie by oglą
dać wizje mi’łości, pokoju i sprawiedliwości. Wykorzystajmy te dwa ty
godnie, by z pokorą, radością, wiarą i odwagą wyznawać: Jezus Chrys
tus — życiem świata.
Tłum. Joanna Kruczyńska
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Szanowny Panie Potter!
Piąty Raport Wspólnej Grupy Roboczej przedstawia dokładny stan
obecnej sytuacji i stanowi dalszy etap w stosunkach między Kościołem
Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów1). Jest też okazją do
refleksji nad wzajemnymi powiązaniami. Jako Przewodniczący Sekre
tariatu ds. Jedności Chrześcijan pragnę powiadomić Pana, że raport ten
zyskał naszą ogólną aprobatę. Jednocześnie należy poczynić kilka uwag
pomocnych dla właściwego odczytania i zrozumienia go. Mam nadzieję,
że będą one mogły być wykorzystane również do dyskusji na temat
współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim, do jakiej dojdzie podczas
Szóstego Zgromadzenia w Vancouverze.
1. Kościół Rzymskokatolicki spogląda z wdzięcznością na ekumenicz
ny szlak przebyty od czasu Soboru Watykańskiego II, kiedy to nakreślo
no katolickie zasady ekumenizmu, i wierzy, że istniejące już zaangażo
wanie ekumeniczne jest nieodwracalne. Od owego czasu utrzymywane są
kontakty wzajemne ze Światową Radą Kościołów. Rada jest ważnym in
strumentem ruchu ekumenicznego, mimo iż dostatecznie jasno dała do
zrozumienia, że nie jest ona całym ruchem ekumenicznym i że nie wysu
wa też takich roszczeń. Dlatego też Kościół katolicki zapewnił sobie
współpracę z różnymi organami Światowej Rady Kościołów, zwłaszcza
Komisji ,,Wiara i Ustrój”.
Jednocześnie nawiązano stosunki i rozpoczęto dialogi z poszczególnymi
Kościołami i wspólnotami kościelnymi oraz z rodzinami Kościołów. Fakt
ten znalazł zrozumienie, gdy powołano Wspólną Grupę Roboczą. W cza
sie dyskusji w Komitecie Naczelnym w roku 1965 dr Lukas Vischer
powiedział: Rozmowy poszczególnych Kościołów z Kościołem Rzymsko
katolickim są koniecznością duchową. Wraz z Kościołami członkowskimi
Światowej Rady Kościołów Kościół Rzymskokatolicki jest przekonany,
że oha rodzaje rozmów międzykościelnych, dwustronne... i wielostronne...
uzupełniają się wzajemnie w łonie ruchu ekumenicznego. (,,The Three
Reports of the Forum on Bilateral - Conversations”. Faith and Order
Paper 107, s. 20). A Kościół Rzymskokatolicki podjął kroki ze swej stro
ny w celu zapewnienia, że stosunki zarówno dwustronne jak i wielo
stronne są owocne dla ruchu ekumenicznego jako całości (tamże, s. 5).
Stąd na przykład obecność Kościoła Rzymskokatolickiego w Komisji,,Wia
ra i Ustrój” i wzrastający jego wkład w prace tej Komisji szły ręka w
rękę z rosnącą liczbą diaiogów, w które jest zaangażowany. Dla pomyśl
ności stosunków wzajemnych między Kościołem Rzymskokatolickim
a Światową Radą Kościołów jest ważne, aby z faktu tego zdawać sobie
jasno sprawę.
2. Obecne stosunki między Kościołem Rzymskokatolickim a Światową
Radą Kościołów są jednym z przejawów solidarności braterskiej (Papież*)

*) Dokument ten publikowaliśmy w nr 4/1983 naszego czasopisma (Redakcja).
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Paweł VI w liście przesłanym do V Zgromadzenia Ogólnego SRK, 1975),
w ramach której współpracuje on przy realizacji znacznej liczby progra
mów Rady stosownie do swych możliwości. Dziesięć lat temu Kościół
Rzymskokatolicki postanowił nie przystępować do Światowej Rady Koś
ciołów ze względu na istnienie pewnych czynników, o podłożu teologicz
nym , które w chwili obecnej przemawiają przeciwko oficjalnemu wejś
ciu Kościoła Rzymskokatolickiego do SRK (Czwarty Raport Wspólnej
Grupy Roboczej, 1975). Jest to rzeczywistość, którą trzeba brać pod uwa
gę, jeśli chce się zrozumieć stosunki wzajemne i znaleźć odpowiednie for
my współpracy organizacyjnej.
. Decyzja nieprzystępowania do ŚRK nie zaprzecza w żadnym wypadku
szczególnej roli Światowej Rady Kościołów w całym ruchu ekumenicz
nym. Oznacza jedynie, że obecnie powiązania wzajemne wyrażają się w
rozmaitych formach współpracy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to mniej,
niż życzyłaby sobie Światowa Rada Kościołów. Jednocześnie jednak trze
ba pamiętać o tym, że stosunki Kościoła Rzymskokatolickiego ze Świato
wą Radą Kościołów były — wedle Pana własnych słów — znacznie in
tensywniejsze niż z wieloma Kościołami członkowskimi (Komitet naczel
ny, 1976, w: „Ecumenical Review” XXVIII, nr 4, s. 401). To, co sugeruje
ta uwaga, umacnia moje własne przekonanie, że niesłuszne jest okreś
lenie tych stosunków w kategoriach zwykłej współpracy. Istotę tego naj
lepiej ujął papież Paweł VI, gdy określił je jako braterską solidarność.
Wyrażenie to obejmuje wszystkie pozytywne aspekty, dotyczące nie tyl
ko współpracy, ale także wspólnej refleksji i modlitwy. Inspiracją są tu 
taj słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa aby wszyscy byli jedno. Wyra
żają one nasze wspólne wołanie o pełną wspólnotę w wierze i miłości.
Dlatego też nasce stosunki powinny być pogłębione i być natury ducho
wej w nadziei, ie może nas to poprowadzić do wspólnego zrozumienia
Kościoła jako potężnego zalążka jedności, nadziei i zbawienia dla całego
rodzaju ludzkiego, ...sakramentu owej zbawczej jedności (Konstytucja
dogmatyczna o Kościele, nr 9).
Ze względu na te ścisłe stosunki między chrześcijanami i ich wspólno
tami powinniśmy uczynić wszystko dla wykorzystania w pełni obecnych
możliwości, aby dać pełny wyraz naszej solidarności braterskiej. Właśnie
dlatego Kościół Rzymskokatolicki wielokrotnie wyrażał swe pragnienie
szukania dróg rozszerzania współpracy (papież Jan Paweł II, list do
Wspólnej Grupy Roboczej, luty 1979). Jeżeli współpraca taka ma coś
oznaczać, to oczywiście musi być traktowana poważnie przez obie strony.
Przy okazji musi też ona uwzględniać priorytety nadane różnym progra
mom Światowej Rady Kościołów i Kościoła katolickiego.
Zdajemy sobie sprawę, że cel ruchu ekumenicznego polega z całą pew
nością na popieraniu współpracy, wspólnych działań i kroków przyczy
niających się do pogłębienia tej wspólnoty, która już wynika z naszego
wspólnego chrztu. Członkostwo w organizacji ekumenicznej może być
w pewnych okolicznościach ważne, ale z pewnością nigdy nie jest celem
samym w sobie. Zaangażowanie jakiegokolwiek Kościoła lub wspólnoty
kościelnej w ruchu ekumenicznym nie musi koniecznie oznaczać jednoli
tego stosunku do istniejących organów i instancji ekumenicznych.
Kościół Rzymskokatolicki kładzie wielki nacisk na jedność daną przez
Chrystusa za pośrednictwem Ducha Świętego i widzi to jako punkt cen
tralny swego własnego istnienia. Swoje własne urzeczywistnienie jako
Kościół znajduje on zarówno w zróżnicowaniu Kościołów lokalnych, jak
i w istniejącej między nimi wspólnocie; w ten sposób buduje on jedność
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Ciała Chrystusowego w jednym Duchu Świętym. Cecha ta znajduje także
odbicie w jego konstytucji, która mówi o nim jako wspólnocie powszech
nej o powszechnej misji i strukturze. Jednocześnie fakt bycia Kościołem
rozumie on jako misterium Chrystusa i sakramentalnego znaku Jego
dzieła zbawczego, które z jednej strony jest rzeczywistością duchową,
a z drugiej — posiada widzialne struktury. Dlatego też w swych stosun
kach ekumenicznych nie może on zaaprobować żadnych planów lub akcji,
które o tych realiach eklezjologicznych zapominają lub je odrzucają.
Następnie, przez wzgląd na współpracę, Kościół Rzymskokatolicki po
dziela życzenie wielu Kościołów członkowskich, aby Światowa Rada Koś
ciołów była w pełni radą (Concil) Kościołów. Przemawiając na posiedze
niu Komitetu Naczelnego w zeszłym roku mówił Pan o potrzebie ściślej
szej współpracy z Kościołami członkowskimi, jak również z grupami (koś
cielnymi) o różnych powiązaniach. Jeśli życzenie to zrealizuje się w życiu
Rady, wpłynie to w pozytywny sposób zarówno na nasze stosunki wza
jemne, jak i na naszą współpracę.
Często wskazywano na szczególny charakter stosunków między Koś
ciołem katolickim a Światową Radą Kościołów; z jednej strony mamy do
czynienia z Kościołem o ściśle ustalonej doktrynie i odpowiedzialności
duszpasterskiej, z drugiej strony zaś chodzi o Radę Kościołów, do której
Kościół katolicki nie należy i która, abstrahując od skąpej bazy dogma
tycznej, nie posiada własnego stanowiska doktrynalnego i nie ponosi bez
pośredniej odpowiedzialności duszpasterskiej. Rada szanuje raczej prze
konania doktrynalne swych Kościołów członkowskich i wykorzystuje ich
działalność pasterską na szczeblach regionalnych i międzynarodowych.
Zróżnicowany charakter obu instytucji kościelnych wpływa też, z ko
nieczności, na ich stosunki wzajemne. Chcąc jednak zachować właściwą
Perspektywę, musimy uświadomić sobie, że podstawową anomalią jest
podział wśród chrześcijan oraz nastawienie myśli i serc, które on utrwala.
Chociaż zachodzi potrzeba poszanowania istotnych cech obu partnerów
w praktyce, to doświadczenie pokazuje, że wzajemne powiązania stano
wią jedyne skuteczne lekarstwo na tę podstawową anomalię podziału.
3.
Bardzo poważnym poparciem dla stosunków Kościoła Rzymskoka
tolickiego ze Światową Radą Kościołów było wymienienie na V Zgro
madzeniu Ogólnym w 1975 r. wśród celów Rady na pierwszym miejscu
następującego: wzywanie Kościołów do realizacji widzialnej jedności —
w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej — manifestującej
się w nabożeństwie i wspólnym życiu w Chrystusie... Nie ulega wątpli
wości, że dodało to silnego bodźca udziałowi rzymskokatolickiemu w pra
cach Komisji „Wiara i Ustrój Rady”.
Godna uwagi praca Komisji „Wiara i Ustrój” ukazuje, iż obecnie osiąg
nęła ona konkretne i poważne wyniki po 50 latach rozważnych i wy
trwałych starań. Nasze własne doświadczenie wyniesione z dialogów
dwustronnych uczy nas, że praca na rzecz jedności jest cierpliwym, wy
trwałym procesem, który nie poddaje się niecierpliwym naleganiom i nie
nagina się łatwo do harmonogramów lub ostatecznych terminów ustalo
nych administracyjnie. Po utworzeniu Wspólnej Grupy Roboczej przy
znaliśmy z radością i wdzięcznością, że byliśmy w stanie podjąć brater
ską współpracę. W minionym piętnastoleciu mogliśmy się ponad wszelką
wątpliwość przekonać, że porozumienie w stosunkach między Kościo
łem Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów jest wynikiem ra
czej dojrzewania niż szybkich rokowań. Przyjmując nawet, że chodzi tu
o ograniczony przedział czasowy, wolno stwierdzić, że mamy do czynienia
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z postępem. Weszło niemal w zwyczaj przypominanie pierwszych kon
taktów między Kościołem Rzymskokatolickim i Światową Radą Kościo
łów oraz kontaktów międzywyznaniowych w ramach Wspólnej Grupy
Roboczej jako okresu wielkich osiągnięć, okresu, którego trwanie zostało
przerwane. Rzeczywistość jest nieco inna. Sięgając do sprawozdań i do
kumentów roboczych tamtych wczesnych dni, w oczy rzuca się fakt, jak
nieśmiałe i skromne, choć też budzące nadzieję, były owe początki. Praw
dziwy rozwój i konsolidacja nastąpiły w ostatnich latach, osiągnięty tu
taj postęp jest rzeczywiście uderzający, nawet jeśli nadal wiele pozostaje
do zrobienia. Obyśmy tylko mieli w sobie wytrwałość, wiarę i wizję na
dziei potrzebnej do uczynienia procesu ekumenicznego owocnym, w prze
ciwnym bowiem wypadku nie dojdziemy do porozumienia co do celu
jedności.
Ze strony rzymskokatolickiej zdajemy sobie sprawę, że przystąpienie
Kościoła Rzymskokatolickiego do ruchu ekumenicznego, Kościoła repre
zentującego specyficzne poglądy i tradycje teologiczne, może oznaczać
poważny problem dla Światowej Rady Kościołów i innych, którzy służyli
ruchowi ekumenicznemu w ostatnim półwieczu. W studium o chrzcie,
eucharystii i urzędzie kościelnym uwzględniono pewne charakterystycz
ne dla katolicyzmu aspekty, które stanowią nowy czynnik dla Rady i nie
których jej Kościołów członkowskich. Oczywiście sposób potraktowania
tych i podobnych faktów, nie pozostanie bez wpływu na stosunki między
Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów, zmieni się
również rola jaką Wspólna Grupa Robocza odegra w najbliższych latach.
W powyższych uwagach poruszyłem zagadnienia, które występują explicite lub implicite w pierwszych akapitach Piątego Raportu, ale też
takie, które wypłynęły w toku dyskusji toczących się ostatnio wokół sto
sunków między Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Radą Koś
ciołów. Wydaje się, że rzeczą najlepszą jest podchodzenie do tych za
gadnień w prosty i bezpośredni sposób, dzięki czemu, zachowując w polu
widzenia przyszłą drogę, można będzie dokonać ich pełnej oceny.
4.
Gdy się rozważa plany przyszłych prac Wspólnej Grupy Roboczej,
jak je nakreślił Piąty Raport, staje się oczywiste, że poważną część tej
pracy włożono już w opracowanie dwóch studiów: „Droga ku jedności”
i „Wspólne świadectwo”. Stosunki wzajemne z Komisją „Wiara i Ustrój”
oraz z Komisją ds. Misji Światowej i Ewangelizacji, które umożliwiły
rozwój tych dwóch studiów, rokują dobre postępy. Mamy więc dobrą
podstawę, aby zadania i projekty zostały zrealizowane w obu dziedzinach.
Współpraca społeczna jest dziedziną, gdzie nadal działamy powoli, mi
mo że dobra współpraca ekumeniczna na szczeblu lokalnym istnieje właś
nie na tym polu. Mamy nadzieję, że będzie można znaleźć sposoby po
prawy tej sytuacji. Próbując to uczynić, szczególną uwagę należałoby
poświęcić zbadaniu założeń teologicznych, na których opierają się zasto
sowane tutaj zasady i metody. W przypadku niektórych z tych założeń
zaczynają się pojawiać nowe problemy dotyczące także zasad i metod.
Wspólna Grupa Konsultacyjna zajęła się już rozpatrywaniem wybranych
problemów. Wymagają one rozwiązania, jeśli współpraca w dziedzinie
myśli i działalności społecznej ma się poprawić.
Może się tylko podobać to, że bezwzględne pierwszeństwo na najbliż
szy okres przyznano edukacji ekumenicznej. Program ten jest wyzwa
niem dla wszystkich, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za spra
wy ekumenizmu. Mieliśmy skłonności do przesadnego przyznawania, iż
istnieje solidna znajomość ruchu ekumenicznego, jego dziejów i podsta
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wowych zasad. Konieczne jest, aby do tematu edukacji ekumenicznej
podchodzić w kategoriach jej zawartości teologicznej, jak również pro
cesu i metod pedagogicznych. Niezałatwiona jest sprawa komunikowania
się.
Widzimy, że studia zlecone przez Wspólną Grupę Roboczą są zbyt sła
bo znane i wykorzystywane. Przeto w najbliższym czasie będziemy mu
sieli się poświęcić zadaniu lepszego rozpropagowania pracy Wspólnej
Grupy Roboczej oraz zinterpretowania roli, jaką odgrywa ona na różnych
płaszczyznach, tak, aby jej wkład do ruchu ekumenicznego stał się bar
dziej skuteczny.
Wierzę, że Piąty Raport stanowi odpowiedni szkic do prowadzenia
i rozwijania stosunków wzajemnych między Kościołem Rzymskokatolic
kim a Światową Radą Kościołów w najbliższym okresie. Posuwanie się
do przodu w taki sposób, który przybliżałby cele ruchu ekumenicznego,
wydaje mi się wysiłkiem realistycznym, ale wymagającym silnej woli.
Niech Ojciec wszelkiego dobra za pośrednictwem misji Swego Syna,
Życia Świata, i Ducha Świętego, Dawcy Życia, błogosławi prace Zgro
madzenia i będzie zawsze z Wami.
Rzym, 4 lipca 1983

Pozostaję z prawdziwym szacunkiem
+ Jan Kardynał Willebrands
Tłum. Krzysztof Gołębiowski

MARIA SZUSZKIEWICZÓW A

POSIEDZENIE DOROCZNE MIĘDZYNARODOWEGO
BRACTWA EKUMENICZNEGO
Koburg, RFN, 3—9 sierpnia 1983

Posiedzenia doroczne Międzynarodowego Bractwa Ekumenicznego
(International Ecumenical Fellowship, skrót IEF)*) odbywają się za każ
*) Międzynarodowe Bractwo Ekumeniczne jest organizacją zrzeszającą pojedyn
cze osoby duchowne i świeckie, które przez kontakty osobiste i wspólne praktyki
religijne pielęgnują ducha wspólnoty chrześcijańskiej, dążąc w ten sposób do zjed
noczenia Kościoła. Organizacja ta powstała w 1967 r. we Fryburgu, Szwajcaria.
Nawiązuje ona do tego nurtu ekumenii, który zrodził się w początkach lat dwu
dziestych w łonie katolicyzmu francuskiego (O. Fernand Portal) i belgijskiego
(kard. Desire J. Mercier), a dojrzał w czasie rozmów w Malines, Belgia, w latach
1921—1926, prowadzonych przez katolików (Portal, Mercier) z anglikanami (lord
Charles L. W. Halifax). IEF jest nurtem ruchu ekumenicznego popieranym przez Wa-
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dym razem w miejscowości związanej z ważnym wydarzeniem w życiu
chrześcijan i są z zasady poświęcone rocznicy interesującej dla wszystkich
wyznań. Np. w 1982 r. doroczny kongres odbył się w Avila z okazji
400-lecia urodzin św. Teresy, której życie i dzieło było związane z tym
miastem hiszpańskim. Pięćsetlecie urodzin Marcina Lutra stało się oka
zją do poświęcenia ostatniego kongresu\ życiu i działalności wielkiego Re
formatora.
Koburg, jak wiele innych miast niemieckich, jest również związany
z życiem Marcina Lutra. Znalazł on tu schronienie u władców Koburga
w 1530 r. Jako banita nie mógł on być wówczas obecny na sejmie Rzeszy
w Augsburgu i tylko z dala, przebywając w Koburgu, przeżywał roz
grywającą się tam walkę. Przedstawione cesarzowi przez jego zwolenni
ków podstawy nauki reformacyjnej stały się potem główną księgą wyz
naniową nowego Kościoła luterańskiego (tzw. Konfesja Augsburska). Po
dziś dzień dwie komnaty w twierdzy koburskiej, które zamieszkiwał Lu
ter, są celem .licznych wycieczek.
W kongresie uczestniczyli przedstawiciele dwunastu narodowości z Eu
ropy, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. Większość uczestników
była wyznania katolickiego, nieco mniej było luteranów, anglikanów
i członków innych wspólnot protestanckich; obecność prawosławnych
ograniczała się do kilku osób. Rolę gospodarza pełniła zachodnioniemiecka sekcja IEF, której prezesem jest duchowny luterański — Wolff von
Lupin.
Organizatorzy kongresu starali się pokazać uczestnikom, do czego dą
żył Marcin Luter i jakim był naprawdę. Ks. Volff von Lupin na otwarciu
kongresu powiedział między innymi: Luter nigdy nie poniechał myśli
o katolickości (powszechności) Kościoła, podobnie jak jej nie poniechał
Melanchtori*2). Wielką tęsknotą Lutra była Catholica Ecclesia (...) Ruch
ekumeniczny dąży do odnowy pojmowania katolickości we wszystkich
Kościołach i Wspólnotach. Prawdziwa katolickość w rozumieniu Con
fessio Augustana (Konfesja Augsburska), coraz _silniej łączy różne w yz
nania.
Jak najbardziej wszechstronnie dzieło i życie Marcina Lutra starali się
przedstawić dwaj główni prelegenci: profesor Marc Lienhard z Uniwer
sytetu w Strasburgu i biskup katolicki z Danii — Hans Martensen.
Dyskusja na temat referatów odbywała się w kilku grupach roboczych,
poświęconych następującym zagadnieniom: muzyka Lutra, Luter i święci
oraz ekumenizm Lutra.
Najżywiej i najgoręcej dyskutowano na temat ekumenizmu Lutra, bo
wiem zagadnienie to naprowadziło uczestników na praktyczne stosowanie
ekumenizmu w miejscowościach, gdzie żyją członkowie różnych wyznań

tykan i oficjalną hierarchię anglikańską, cieszy się życzliwym stosunkiem ze strony
różnych środowisk prawosławnych, ma także wpływ wśród protestantów. Posiada
oddziały w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, RFN
oraz Stanach Zjednoczonych, ma też kontakty w wielu krajach, m. in. w Polsce.
Doroczne kongresy gromadzą około trzystu członków, w większości są to katolicy.
(Redakcja).
2) Philip Melanchton (1497—1560), wielki humanista niemiecki, jeden z najbliż
szych współpracowników M. Lutra, główny autor Konfesji Augsburskiej z 1530 r.
(Redakcja).
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i życie przynosi tam problemy związane z interkomunią, zawieraniem
małżeństw mieszanych, zasięgiem władzy duchownej itp.
Na kongresach IEF dużo czasu poświęca się wspólnej modlitwie. Tak
było też w Koburgu, gdzie każdy dzień kongresu otwierała liturgia sło
wa, prowadzona wspólnie przez duchownych różnych wyznań w czterech
językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Codziennie
wieczorem odbywały się nabożeństwa odprawiane przez przedstawicieli
innego wyznania, za każdym rażem wygłaszana była homilia poświęcona
teologii Lutra.
Szczególnie głębokim przeżyciem było nabożeństwo w języku angiel
skim, które odprawił ks. Ögüne Bitris z Syryjskiego Kościoła Wschodu.
Nieliczna grupa chrześcijan syryjskich — wskutek prześladowań religij
nych — opuściła Turcję i przywędrowała do RFN. Znalazła tutaj gościnne
przyjęcie, możliwość odprawiania nabożeństw w kościołach rzymskoka
tolickich i protestanckich, a także korzystania z sal katechetycznych in
nych wyznań. Dzięki temu słuchaliśmy śpiewu chóru dziecięcego w ję
zyku aramejskim, to jest w takim, jakim modlił się Chrystus.
Kongresy IEF to nie tylko modlitwy i referaty, to także okazja do od
bywania różnych pielgrzymek. Tym razem udaliśmy się do Bamberga,
gdzie modliliśmy się przy grobowcu św. Kunegundy.
Nade wszystko jednak kongresy są wielką okazją do wzajemnego poz
nawania się i zawierania przyjaźni, co jak wiadomo jest najlepszą drogą
do przybliżenia teologii i liturgii innych wyznań.
Chociaż dużo osób uczestniczących w kongresach zastanawia się, czy
w ciągu tego tygodnia jesteśmy jednym Kościołem, czy też wieloma Koś
ciołami wspólnie modlącymi się, to nie jest to istotne. IEF zbliża ludzi,
umożliwia im praktykowanie wzajemnej miłości i przyjaźni lub przynaj
mniej okazywanie wzajemnego szacunku. Tak naprawdę jednak, jak po
wiedziała jedna z uczestniczek IEF oznacza także życie in einer Familie
(w jednej rodznie) i to jest ważne, wszyscy bowiem chętnie wracają na
doroczne spotkania, jak do wspólnej rodziny.

SPOTKANIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Z PRZEDSTAWICIELAMI KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
W AUSTRII
V

Podczas swej 20 podróży-pieigrzymki do Austrii, papież Jan Paweł II
spotkał się 11 września 1983 r. w pałacu arcybiskupim w Wiedniu z przed
stawicielami Kościołów chrześcijańskich działających na terenie tego kra
ju. W ich imieniu przemówienia wygłosili: prawosławny metropolita
dr Chrisostomos (Tsiter) i biskup luterański Dieter Knall. Poniżej publi
kujemy teksty przemówień bpa Knalla i papieża Jana Pawła II.
Wasza Świątobliwość, szanowny Biskupie Rzymu, drogi Bracie w Chrystusie!
Jako biskupowi i przewodniczącemu Naczelnej Rady Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii przypadł mi miły zaszczyt powitania
Waszej Świątobliwości jako zwierzchnika siostrzanego Kościoła Rzymskokatolickie
go i wypowiedzenia z tej okazji kilku słów. Czynię to również w imieniu obecnego
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tutaj przewodniczącego Ekumenicznej Rady Kościołów w Austrii, nadradcy koś
cielnego Petera Kamera.
Nasze spotkanie przywodzi na myśl apostolskie wielbienie z Listu do Efezjan,
które w przekładzie brzmi: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa: On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na w y
żynach niebieskich — w Chrystusie (...) w Nim mamy odkupienie przez Jego krew —
odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał (...)
po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu — my, którzyśmy już przedtem
nadzieję złożyli w Chrystusie (Ef 1,3.7.12).
VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów ukazało ponownie naszym
oczom, jak różnorodne i pełne jest bogactwo i błogosławieństwo Ojca naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Gdy delegaci niemaL wszystkich Kościołów chrześcijańskich na
szej planety zaintonowali hymn ku chwale Bożej i wyznali wspólnie, że pragną
żyć i działać słuchając Jego słowa, wspomniałem w modlitwie moich braci i moje
siostry z Kościoła Rzymskokatolickiego, z Kościoła Waszej Świątobliwości, przy
czym doznałem uczucia bólu z powodu waszej nieobecności na pełnych prawach
członkowskich.
Również z wdzięcznością przyjęte pozdrowienia, które Wasza Świątobliwość prze
kazał Sekretarzowi Generalnemu Światowej Rady Kościołów, uświadomiły przed
stawicielom chrześcijaństwa z różnych stron świata zgromadzonym w Vancouver,
że we wspólnocie koncyliarnej, na drodze do jedności w pojednanej różnorodności,
brakuje jednego siostrzanego Kościoła.
Natomiast tutaj, w naszej ojczyźnie, spoglądamy z wdzięcznością na rozwój sto
sunków międzykościelnych. Przemiańk jest oczywista i szczególnie rzuca się w oczy
wówczas, gdy obecną wizytę Waszej Świątobliwości porównuje się z poprzednią wi
zytą papieską w Austrii przed 200 laty. Podczas gdy poprzednik Waszej Świątobli
wości, Pius VI, podjął wówczas uciążliwą podróż powozem z Rzymu do Wiednia
w celu skłonienia cesarza do odwołania niektórych reform kościelnych, zwłaszcza
patentu tolerancyjnego, dzięki któremu uległy zawieszeniu kontrreformacyjne za
rządzenia i znów przyznano katolikom skromne prawa egzystencji w Austrii, Wa
sza Świątobliwość okazuje właśnie tym braciom i siostrom w Chrystusie w sposób
szczery i otwarty swoje zainteresowanie. Wielu chrześcijanom ewangelickim, którzy
z powodu bolesnych doświadczeń historii nie wyzbyli się jeszcze zupełnie zastrze
żeń wobec Kościoła Rzymskokatolickiego, fakt ten może okazać się pomocny w prze
zwyciężaniu przeszłości.
Jako biskup ewangelicki dziękuję Waszej Świątobliwości, a także innym bisku
pom rzymskokatolickim za zrozumienie dla naszej wrażliwości; dziękuję im również
za to, iż w szczerym przekonaniu, zaufawszy przewodnictwu Ducha Świętego, prag
ną wspólnie z mniejszymi Kościołami naszego kraju szukać możliwości zrealizowa
nia, w sposób jeszcze bardziej przekonywujący, partnerstwa chrześcijan dla dobra
naszĆgo narodu.
Przełom ekumeniczny, jak sądzimy, jest jednym z wielkich darów Boga dla Jego
Kościoła w XX stuleciu. Przeciwieństwo i późniejsze współistnienie konfesyjne
przekształcało się niejednokrotnie we współpracę konfesyjną, a niemała jest liczba
tych, którym marzy się, jako rzecz niezbędna, konfesyjna proegzystencja. Należę
też do tych, którzy chcieliby ujrzeć nadejście niezbędnego do realizacji tego celu
kairosu i nie przeoczyć tej godziny. Oczywiście, równie szczerze jak z wdzięcznością
wyznaję, że Bóg przez stulecia potwierdził urząd służby w Kościele ewangelickim
oraz wyposażył go w duchowe pełnomocnictwo. Wiele pokoleń ludzkich, dzięki
uporządkowanemu zwiastowaniu słowa i sprawowaniu sakramentów przez duchow
nego ewangelickiego, włączył On do ciała swego Kościoła i pobłogosławił na te
i przyszłe czasy.
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Nigdy nie kwestionowano (z naszej strony), że taka służba diakonii Bożej ma miej
sce także w obrębie Kościoła Rzymskokatolickiego i jego struktur. Od II Soboru
Watykańskiego także ten Kościół poświadcza jasno i wyraźnie działanie Boga poza
własną wspólnotą kościelną, lecz nie zdobył się na to, aby w taki sam sposób uz
nać, że Bóg prowadzi rozległą działalność zbawczą w urzędzie Kościołów wyrosłych
z Reformacji. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest jego powściągliwość wobec
naszej gotowości okolicznościowego dopuszczenia wiernych z jednego Kościoła do Wie
czerzy Pańskiej — uroczystości eucharystycznej — w drugim Kościele. Lecz w tej
niepokojącej nas wszystkich sytuacji coraz bardziej zaczyna się narzucać pytanie,
czy Chrystus — jedyny Pan i Dawca swojego pokarmu — nie pragnie, aby ze wspól
nego słuchania na Jego słowo, z posłusznego przyjęcia Jego zaproszenia jak i ze
wspólnie przeżywanej communio jako przez Boga darowanej wspólnoty z Nim
i między sobą — wzrosła i dojrzała nowa wspólna wiara?
Widzę przed sobą wielu braci i wiele sióstr, złączonych i pobłogosławionych przez
Boga w małżeństwie wyznaniowo mieszanym. Widzę przed sobą wiele par małżeń
skich, które, jako chrześcijanie, w świadomym odpowiedzialności rodzicielstwie,
kształtują swoje życie według przykazań Bożych. Widzę przed sobą wielu mężczyzn
i wiele kobiet, osoby żyjące w stanie małżeńskim i wolnym, które są gotowe usłu
chać wezwania Bożego do podjęcia każdej ze służb w Kościele. Dlatego też pro
szę Waszą Świątobliwość o nie interpretowanie uporządkowanej służby kobiety w
ewangelickim urzędzie duchownym jako lekceważenia ekumenicznej wspólnoty
i wzajemnej odpowiedzialności, lecz raczej jako tkwiącą w Ewangelii możliwość,
z której w międzyczasie skorzystało wiele Kościołów reformacyjnych, doświadcza
jąc niespodziewanie pomyślnych skutków działania Bożego. Dziękując Ojcu Pana
naszego Jezusa Chrystusa, korzystając z oparcia w Duchu Świętym, chciałbym dać
wyraz naszej, na przyszłość zorientowanej nadziei.
Pozwólcie, byśmy razem, mając oparcie w wielkiej radości z powodu bogactwa
danego w chrześcijaństwie przez Boga, trzymali się mocno, żyjącego z Ewangelii,
jednego świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, którego wiarę jednomyślnie
wyznajemy; pozwólcie, byśmy w pokorze i miłości wzajemnie się szanowali i uzna
wali oraz dążyli do sprawowania służby, która w odczuciu wszystkich chrześcijan
została im powierzona przez Pana i Zbawiciela.
Chcielibyśmy zapewnić Waszą Świątobliwość, że przez otwartą postawę i odpo
wiedzialność ekumeniczną staramy się wypełniać apostolskie wskazanie z obu lis
tów Piotra, które w sposób niezrównany formułują to, czym charakteryzuje się na
sze życie chrześcijańskie: ...bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto
domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3, 15) i: Wzra
stajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu
chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen (2 P 3,18).
Czcigodni Bracia w jednym Panu!
1. W tej porannej godzinie modliliśmy się wspólnie do Boga, naszego Ojca, i przy
tej okazji mogliśmy przeżyć, jak głęboko przez jeden chrzest i jedną wiarę chrześ
cijańską jesteśmy związani w jednym Panu Jezusie Chrystusie i jak wszyscy otrzy
mujemy pokarm z tych źródeł. Dlatego zwracając się do Was, chciałbym całkiem
świadomie posłużyć się słowem — bracia.
Z wielką radością i wdzięcznością korzystam ze sposobności wspólnego przeby
wania z Wami, którzy sprawujecie odpowiedzialne funkcje w Kościołach chrześci
jańskich Austrii.
Szczególne słowo podziękowania chciałbym wyrazić J. E. metropolicie dr. Tsiterowi i J. E. biskupowi Knallowi za serdeczne słowa powitania i zawarte w nich
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impulsy. Wolno nam cieszyć się z faktu, że na wielu płaszczyznach impulsy te stały
się już w dużej mierze przedmiotem dialogu ekumenicznego.
Nasza pochwała i podziękowanie, wznosząc się poza sferę wszelkich słów i oznak
braterstwa, podąża w stronę Dawcy wszystkich darów, który umożliwił, że Jego
wyznawcy spotykają się dzisiaj w społeczności, w której panuje jeden Duch.
2. Podczas tego spotkania wracamy myślą do przyszłych stuleci, w których Aus
tria — jak niektóre inne kraje europejskie — była wstrząsana zaburzeniami na tle
polemik wyznaniowych. Życie społeczne i kulturalne kraju charakteryzowały waśnie
religijne, a nawet wroga nietolerancja, ucisk i prześladowanie. Właśnie jako chrześ
cijanie wiemy o ograniczoności i słabości człowieka, o możliwości nie dorastania do
wypełniania wysokich i rygorystycznych wymagań stawianych przez Ewangelię. Nie
wolno wypierać się winy, którą faktycznie obarczyli się chrześcijanie. Potrzebne jest
nieustanne jej wyznawanie i przebaczanie.
Powyższe słowa nie są sądem nad przeszłością, której dziedzicami jesteśmy sami,
przeszłość tę można zrozumieć tylko w jej szczególnych uwarunkowaniach historycznyóh.
Z tym bolesnym wspomnieniem i prośbą o przebaczenie, Kościół nasz, zgojdnie
z wolą II Soboru Watykańskiego, wiąże poważne pragnienie przezwyciężenia nie
szczęsnych skutków przeszłości. Za pomocą Deklaracji o wolności religijnej i De
kretu o ekumenizmie została nam utorowana droga w przyszłość, która otwiera
nowe horyzonty nadziei na wzrost wspólnoty i jedności chrześcijan.
Ziarno posiane przez Sobór zakorzeniło się już dobrze w tym kraju. Proces po
jednania chrześcijan różnych tradycji przyniósł widzialne rezultaty. Chciałbym
Was zachęcić do kontynuowania tych wysiłków.
3. Szczególnie cieszy mnie fakt, że w Kościele katolickim Austrii istnieje od wielu
lat świadomość odpowiedzialności ekumenicznej wykraczającej daleko poza gra
nice kraju. Stara się on budować most jako miejsce spotkań Wschodu i Zachodu,
Północy i Południa. Arcybiskupa Wiednia, którego błogosławione zaangażowanie
w sprawy Kościoła powszechnego i ekumenii jest szeroko znane, wspierają w dzia
łaniu zaangażowani teolodzy, kapłani i świeccy, którzy, każdy na swój sposób, sta
rają się odpowiedzieć na wezwanie naszego Pana. Radością przepełnia mnie także
wiadomość, że stanowicie od lat wspólnotę modlitwy. Na szczególną wzmiankę za
sługuje ekumeniczna jutrznia, która stała się już tradycją i wydaje błogosławione
owoce.
vi
Przez Fundację „Pro Oriente” Kościół katolicki wniósł ważny wkład do dialogu
z Kościołem prawosławnym, a dzięki kolokwium eklezjologicznemu „Koinonia” po
mógł utorować drogę do oficjalnego dialogu teologicznego między Kościołem prawo
sławnym a rzymskokatolickim. W podobny sposób tzw. rozmowy w Lainz przyczy
niły się do podtrzymania braterskich kontaktów z Kościołami orientalnymi. Należy
sobie życzyć, aby cała ta błogosławiona praca była kontynuowana w atmosferze
wielkiego zaufania wzajemnego, szczerego szacunku i miłości.
Także rozmowy między teologami katolickimi i ewangelickimi przyczyniły się do
zniwelowania tradycyjnych uprzedzeń, stworzyły klimat partnerstwa, a nawet uto
rowały drogę do realizacji wspólnych programów duszpasterskich. Takie kroki na
płaszczyźnie krajowej są niezbędnymi elementami w ramach szeroko pojmowanego
ruchu ekumenicznego. Przez wzajemną wymianę wspierają i inspirują one procesy
życiowe i przemiany dokonujące się w całym ludzie Bożym. Dopiero dzięki temu
wytwarza się prawdziwa wspólnota drogi między tymi wszystkimi, którzy noszą
na czole znak Chrystusa.
4. Szczególną satysfakcją i ufnością przepełnia nas myśl, że Kościół katolicki Aus
trii zgromadził się w tych dniach na Katolickim Kongresie Kościelnym; jest on
dostępny dla wszystkich gości, którzy przez węzeł chrztu w imię trój jedynego Boga
znajdują się w prawdziwej, choć jeszcze niepełnej wspólnocie z naszym Kościołem.
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Duch jak i zewnętrzna forma tego wielkiego zgromadzenia są przepełnione świa
domie wolą chrześcijańskiego otwarcia się jednych wobec drugich, wzajemnego
wzmocnienia i wzbogacenia duchowego, zgromadzenia się w celu złożenia wspólnego
świadectwa i pójścia do świata, który tęskni za światłem i ciepłem.
Ta, orientacja Katolickiego Kongresu Kościelnego jest zgodna z istotnym życze
niem proklamowanym przez II Sobór Watykański w Dekrecie o ekumeniźmie. Tam
zachęca się wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki czasu
pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym (nr 4). Dalej podkreśla się: O odnowie
nie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze,
każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w
badaniach teologicznych i historycznych (nr 5).
5. Czcigodni Bracia! Nasze spotkanie odbywa się w okresie, gdy ewangelicy czczą
w różny sposób 500 rocznicę urodzin Marcina Lutra i Ulryka Zwingliego. Te daty
należą do naszej wspólnej historii. Jesteśmy spadkobiercami owych wydarzeń histo
rycznych epoki Reformacji, których skutki odczuwamy aż do dnia dzisiejszego. Po
stuleciach polemik lub -współistnienia nacechowanego obojętnością, odkryliśmy się
na nowo w prawdziwym znaczeniu tego słowa, odkryliśmy się w naszym wspól
nym fundamencie wiary w jednego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale także
w dążeniu do wyrażenia objawienia w sposób coraz pełniejszy i głębszy.
Mówiąc o gotowości do porozumienia, chciałbym właśnie tutaj, w Wiedniu, przy
pomnieć postać owego wielkiego świadka Ewangelii, w którym, w słowie i czynie,
na oczach ludzkich, ujawniła się pojednawcza siła odkupicielskiego dzieła Jezusa
Chrystusa. Mam tu na myśli patrona miasta, św. Klemensa Marię Hofbauera. Po
zostawił on w Kościele trwałe ślady, gdy, w duchu prawdy i miłości, starał się re
prezentować szczerą gotowość do porozumienia z chrześcijaństwem reformacyjnym.
Pokazał nam on, że z brzemieniem naszych podziałów możemy się uporać jedynie
przez pokorne słuchanie jedni drugich i braterskie spotkanie, a nie przez uprawianie
polemiki i zniekształcanie faktów historycznych przez obie strony.
6. We wszystkich naszych wysiłkach pamiętaliśmy o owej ważnej zasadzie historii
zbawienia: Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy
ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost — Bóg (...) My
bowiem jesteśmy pomocnikami Boga (1 Kor 3, 6nn).
Jak jedność Kościoła znajduje swe ostateczne i absolutne uzasadnienie w tajemni
cy trójjedynego Boga, w jedności i wspólnocie trzech osób boskich, tak lud powo
łany przez Boga stara się żyć z mocy ogarniającej nas wszystkich tajemnicy: w róż
norodności darów Ducha Sw. realizuje on wspólnotę (koinonia); w wyznawaniu
Pana (Kyrios) Jezusa Chrystusa widzi fundament i źródło wspólnego wszystkim
powołania.
Chrześcijanie, obecni całkiem niedawno na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej
Rady Kościołów w Vancouver, wspominali we wspólnych modlitwach i medytacjach
tę właśnie głęboką tajemnicę, wyznając i wielbiąc w duchowym złączeniu, że Jezus
Chrystus jest życiem świata.
Dziękujemy Panu, który na tym etapie zbawienia, na szlaku pielgrzymim pod
koniec drugiego tysiąclecia naszego odkupienia, powołał nas, byśmy służyli pokornie
jedności Jego ludu. Towarzyszy nam przy tym niezłomna nadzieja, że nadejdzie
dzień, w którym naszemu Ojcu będziemy mogli jednym językiem oddawać cześć
w Duchu i prawdzie (por. J 4, 24).
Tłum. Karol Karski
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MIKOŁAJ KOZŁOWSKI

SPOTKANIE ANGLIKANSKO-PRAWOSŁAWNEJ
KOMISJI DOKTRYNALNEJ
Odessa 13—18 września 1983 r.

Obrady odbywały się w klasztorze Zaśnięcia NMP. Członków Komisji
powitali metropolita Odesski i Chersoński Sergiusz oraz metropolita Miń
ski i Białoruski Filaret. W imieniu Komisji przemawali: bp Henry Hill,
współprzewodniczący ze strony anglikańskiej i abp Tiatyry i Wielkiej
Brytanii Methodios, współprzewodniczący ze strony prawosławnej.
W I podkomisji nadal pracowano nad tematem „Misterium Kościoła”,
przeprowadzając badania nad pojmowaniem pierwszeństwa w Kościele.
Dokument „Pierwszeństwo” (ang. Seniority) stwierdza, że w Nowym
Testamencie i w historii Kościoła można zauważyć porządek godności
wśród kierowniczych osobistości kościelnych. Już Nowy Testament zna
pewne osoby, które posiadają szczególny autorytet w Kościele. Są to
apostołowie: Jakub, Piotr, Jan i Paweł, ale żaden z nich nie działa w od
osobnieniu. Na początku IV w., zachowując porządek godności, można
wymienić następujące biskupstwa: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii,
Antiochii i Jerozolimy.
Porządek godności istnieje na różnych poziomach. Na poziomie lokal
nym istnieje pierwszeństwo biskupa, który przewodniczy grupie bisku
pów diecezjalnych. Takie pierwszeństwo posiada w prawosławnej prak
tyce patriarcha nad patriarchatem lub przewodniczący arcybiskup lub
metropolita nad Kościołem autokefalicznym lub autonomicznym; w prak
tyce anglikańskiej — arcybiskup lub przewodniczący biskup nad pro
wincją Wspólnoty Anglikańskiej.
Na poziomie uniwersalnym istnieje pojęcie pierwszeństwa, które łączy
Kościoły autokefaliczne w organiczną całość. Jest nią dobrze znana kolej
ność stolic biskupich, która w Kościele prawosławnym zaczyna się od
Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola i obejmuje wszystkie pa
triarchaty i Kościoły autokefaliczne.
W Kościele anglikańskim istnieje honorowy prymat arcybiskupa Can
terbury. Jest on podobny do honorowego pierwszeństwa patriarchy eku
menicznego w Kościele prawosławnym, chociaż te dwa pojęcia nie są
identyczne.
Honorowe pierwszeństwo, które istnieje w Kościele prawosławnym,
a w pewnym stopniu i w Kościele anglikańskim zasadniczo różni się od
prymatu rzymskokatolickiego.
Rzymskokatolickie pojęcie prymatu, obejmuje uniwersalną jurysdyk
cję, jest nieznane starożytnemu porządkowi godności i jest nie do zaak
ceptowania zarówno dla anglikanów, jak i prawosławnych.
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Definicja nieomylności papieskiej ogłoszona przez Vaticanum I jest
wprawdzie ostrożnie sformułowana i może być różnie interpretowana,
jest jednak nie do przyjęcia, ponieważ atrybut ten odnosić się może tyl
ko do Boga (tyle dokument końcowy obrad w Odessie).
Starożytny porządek godności, który istnieje w Kościele prawosław
nym, jest natomiast do zaakceptowania przez anglikanów i powinien być
poważnie wzięty pod uwagę przed jakimkolwiek chrześcijańskim zjedno
czeniem.
Dokument „Świadectwo, ewangelizacja i służba” apeluje do przyjęcia
Dobrej Nowiny i zbawczej łaski Chrystusa. Podkreśla, że Kościół Chrys
tusowy istnieje dzięki misji. Świadectwo, ewangelizacja i służba, kult
i ofiara są ściśle ze sobą związane, gdyż stanowią różne przejawy tej sa
mej rzeczywistości. Istnieje związek między kultem (leitourgia) a służbą
dla ludzi; ta ostatnia polega na oddawaniu czci Chrystusowi przez posłu
giwanie chorym, uwięzionym i potrzebującym (Mt 25, 35—40). Świadec
two i służba Kościoła dotyczą najgłębszych ludzkich potrzeb duchowych,
fizycznych i społecznych.
Druga podkomisja zajmowała się tematem: „Udział w łasce Trójcy
Sw.”. Pomimo różnego pojmowania sensu Filioque, zarówno anglikanie
jak i prawosławni potwierdzili swoją decyzję podjętą w Moskwie w
1976 r., że Filioque nie ma kanonicznego uzasadnienia w tekście Niceo-konstantynopolitańskiego Symbolu Wiary i powinno być z niego usu
nięte. Odnotowano, że niektóre Kościoły członkowskie Wspólnoty Angli
kańskiej już to uczyniły, podczas gdy inne rozważają jeszcze ten pro
blem.
Przyjęto także uzgodniony dokument nt. „Modlitwa i świętość”. Pod
kreślono, że chrześcijańska modlitwa jest zwykle kierowana do Ojca
przez Syna w Duchu Św., chociaż niekiedy jest ona kierowana bezpośred
nio do* Syna lub Ducha Sw. Modlitwa jest z jednej strony aktem ludzkie
go działania, w głębszym zaś znaczeniu jest to przejaw działania' w nas
Ducha Sw.
Duch Sw. przez chrzest i bierzmowanie lub konfirmację przebywa w na
szych sercach. Modlitwa indywidualna każdego chrześcijanina jest nie
rozerwalnie związana ze wspólną liturgiczną modlitwą Kościoła.
Świętość indywidualna jest przejawianiem się w nas boskiej miłości,
która uzdrawia wszystkie rzeczy. Boskie wezwanie do świętości jest jed
nocześnie wezwaniem do sprawiedliwości. Modlitwa Kościoła o nadejście
Królestwa Bożego wymaga od chrześcijan współpracy z Bogiem.
Trzecia podkomisja kontynuowała pracę nad problemem Tradycji (Paradosis) jako narzędzia Ducha Sw. w kulcie, szczególną uwagę poświęciła
ona dwu sprawom: miejscu i teologii ikony w życiu Kościoła oraz nabor
żeństwu rodzinnemu (family devotion).
_
W raporcie o ikonach czytamy, że za sprawą Wcielonego Słowa, które
jest obrazem Ojca (2 Kor 4,4; Kol 1,15; Hbr 1,3), obraz Boży w każdym
człowieku ulega odnowieniu, a świat materialny uświęceniu. Ikony służą
do wyrażania chwały Bożej, oglądanej nst obliczu Jezusa Chrystusa
(2 Kor 4,6) i na obliczach Jego przyjaciół. Ikony są w pewnym sensie
księgami, w których za pomocą malowidła jest wyrażona historia zba
wienia ludzi w Chrystusie.
W dokumencie „Nabożeństwo rodzinne” — czytamy m. in., że rodzina
jest podstawową komórką kościelną; wiara nauczana w rodzinie znajduje
wyraz w. codziennym życiu.' Chrześcijańska rodzina jako Kościół domo
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wy jest powołana do służby i kształtowania życia ludzkiego, przyczynia
nia się do rozwoju osoby i społeczeństwa. Na tym polega jej uczestnictwo
w posłannictwie Kościoła.
Cała praca w trzech podkomisjach przebiegała w duchu serdeczności
i wzajemnego zrozumienia. Istnieje nadzieja, że podczas kolejnego spot
kania w przyszłym roku wszystkie uzgodnione dokumenty, po uprzed
nich korektach, uzupełnieniach i dopracowaniu, zostaną przygotowane do
opublikowania.

KRZYSZTOF GOŁĘBIOWSKI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA POKÓJ
I BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE
Sympozjum Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego
Warszawa, wrzesień 1983

Pod takim hasłem obradowali w Warszawie w dniach od 9 do 10 wrześ
nia 1983 r. przedstawiciele środowisk chrześcijańskich z 20 krajów euro
pejskich na spotkaniu zorganizowanym przez Chrześcijańskie Stowarzy
szenie Społeczne. Zgromadzeni omawiali niezwykle napiętą obecną sytua
cję międzynarodową, zagrożenie pokoju światowego płynące z coraz bar
dziej szaleńczego wyścigu zbrojeń i zastanawiali się, co w tym trudnym
i niebezpiecznym okresie mogą i powinni uczynić ludzie wierzący, nieza
leżnie od swej przynależności konfesyjnej.
Sympozjum otworzył wiceprezes Zarządu Głównego ChSS — red. Jan
Meysztowicz, który powitał wszystkich przybyłych a następnie wygłosił
przemówienie inauguracyjne. Mówca odrzucił absurdalne twierdzenie ja
koby wojnę atomową można było wygrać, jak sądzą niektóre koła poli
tyczne. Jakakolwiek akceptacja takiego założenia jest sprzeczna z sumie
niem chrześcijańskim i z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.
Z kolei głos zabrał bp Jeremiasz z Kościoła prawosławnego, który
mówił na temat: ,,Światowa Rada Kościołów i jej Kościoły członkowskie
wobec sprawy pokoju w świetle VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancou
ver”. *)
Drugim mówcą był ks. Marian Chmielowski, kapelan ChSS, który po
ruszył konieczność nasilenia wysiłków chrześcijan na rzecz pokoju, bez
pieczeństwa i rozbrojenia na świecie, a przede wszystkim w Europie.
Przypomniał inicjatywy pokojowe patriarchy Moskwy i Wszech Rusi Pimena, liczne konferencje ogólnochrześcijańskie i religijne poświęcone tym
problemom, udział w nich Stolicy Apostolskiej łącznie z KBWE oraz ob
chodzenie od 15 lat przez Kościół katolicki z inicjatywy papieża1
1) Tekst tego wystąpienia 'publikujemy w niniejszym numerze naszego czasopis
ma (Redakcja).
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Pawła VI Dni Pokoju. Wszystkie te akcje, a także potężny ruch an
tywojenny, jaki zwłaszcza w ostatnich latach ogarnął wielkie obszary
Europy i Ameryki wynikają z moralnego obowiązku każdego chrześcija
nina obrony pokoju i budowania zaufania między ludźmi.
Po referatach wprowadzających rozpoczęła się dyskusja, w której głos
zabrało kilkunastu uczestników obrad. Jednym z nich był ks. Eugeniusz
Kościółko, główny budowniczy Świątyni Pokoju na Majdanku.
Dalsza część obrad odbywała się w dwóch komisjach roboczych. Pra
cami pierwszej komisji, która zajęła się tematem: ,,Współpraca dla po
koju — przeciw zbrojeniom” kierował Jan Zaborowski, a referat wpro
wadzający przedstawił ks. Günter Berndt z Kościoła Ewangelickiego w
Berlinie Zachodnim. Temat, którym zajęła się druga komisja, brzmiał:
„Rozbrojenie a sprawiedliwość społeczna”, tutaj przewodnictwo dyskusji
powierzono sekretarzowi fińskiej sekcji ,,Pax Christi” Janowi Bakkerowi
a referat wprowadzający wygłosił metropolita Włodzimierz z Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego. Głosy poszczególnych mówców w obu komi
sjach świadczyły o ich głębokim zatroskaniu losami pokoju i bezpieczeń
stwa na naszym kontynencie.
Po zakończeniu prac komisji uczestnicy spotkania jeszcze raz zebrali
się na obradach plenarnych, na których podsumowano przebieg sympo
zjum i uchwalono „Apel o działanie na rzecz pokoju” Czytamy w nim
między innymi: Kościoły winny przeciwstawiać się wszelkiej działalności
wywołującej wrogość ypobec innych ludzi i innych narodów. Wychowa
nie dla pokoju winno być prowadzone przez Kościoły, rządy i organizacje
społeczne. Jedną z dróg do tego prowadzących jest wzajemne poznawa
nie się przez mnożenie kontaktów pomiędzy środowiskami i osobami róż
nych krajów...
Rozwój broni nuklearnych zmusza nas do przedsięwzięcia radykalnej
rewizji tradycyjnych pojęć o wojnie sprawiedliwej...
Chrześcijanie są podzieleni na różne poglądy polityczne i inne, ale wo
bec ewentualności wojny nuklearnej winni występować solidarnie prze
ciwko każdej polityce zwiększającej zagrożenie wojną nuklearną.
Chrześcijanie i Kościoły europejskie ponoszą w związku ze swymi do
świadczeniami historycznymi szczególną odpowiedzialność za zabezpie
czenie pokoju na naszym kontynencie i w świecie. Stawia to przed nimi
następujące wymagania: 1) Wzmożenia współpracy ekumenicznej i współ
działania z innymi ludźmi dobrej woli. Rozwój ruchu ekumenicznego
daje chrześcijanom nową, większą szansę pracy na rzecz pokoju; 2) Dba
łości o takie wychowanie chrześcijańskie, które ludzi nie oddziela od sie
bie, lecz zbliża we wspólnej pracy; 3) Zwiększenia wrażliwości chrześci
jan na konieczność ograniczenia zbrojeń i rozbrojenie, jak również prze
ciwdziałaniu postawom wrogości, które stanowią usprawiedliwienie dla
nowych zbrojeń; 4) Przyczyniania się do przezwyciężenia równowagi
strachu i stworzenia atmosfery zaufania i wzajemnego bezpieczeństwa;
5) Ujawnienia i przeciwdziałania niesprawiedliwości społecznej, która
stanowi zarówno przyczynę, jak i skutek zbrojeń; 6) Uczestniczenia w
dyskusjach na temat możliwości konwersji przemysłu zbrojeniowego dla
celów produkcji cywilnej, co pomoże w ulżeniu nędzy przede wszystkim
w Trzecim Swiecie i nie dopuści do ograniczenia świadczeń socjalnych
na rzecz własnych społeczeństw.
Zebrani apelują do wszystkich środowisk chrześcijańskich w Europie
i świecie o wzmożenie wysiłków na rzecz ograniczenia zbrojeń nuklear
nych oraz wszelkich innych dążeń na rzecz utrwalenia pokoju.
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ANTONI GRZEŚKOWIAK
»

SESJA POŚWIĘCONA VI ZGROMADZENIU OGÓLNEMU
SRK W VANCOUVER
Chrześcijańska Akademia Teologiczna — Warszawa 8 listopada 1983

Odbyła się ona z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej przy współ
udziale Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W sesji udział wzięli
zwierzchnicy Kościołów członkowskich Rady, przedstawiciele jej oddzia
łów regionalnych, wykładowcy i studenci ChAT oraz zaproszeni goście.
Obradom przewodniczył abp Bazyli, zwierzchnik Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego i wiceprezes PRE. Na program sesji
złożyły się referaty, które wygłosili uczestnicy obrad w Vancouver, re
prezentujący Kościoły trzech nurtów chrześcijaństwa: ewangelicyzmu —
ks. prof, dr Witold Benedyktowicz, starokatolicyzmu — bp Tadeusz R. Ma
jewski i prawosławia — bp. Jeremiasz.
W pierwszej części swego wystąpienia, zatytułowanego ,,Jedność —
wspólnota — przyszłość” ks. prof. W. Benedyktowicz z Kościoła metodystycznego, honorowy prezes PRE — mówił o jedności jako kategorii
eschatycznej, pojmowanej nie w sensie chronologicznym, lecz ontologicznym. Jedność jest rzeczywistością najwyższą, ostateczną, która jednakże
włamuje się w nasze codzienne doświadczenie. To doświadczenie, pod
kreślił mówca, było również udziałem uczestników zgromadzenia w Van
couver.
Ks. Benedyktowicz stwierdził, że choć ważne są struktury współpracy
i współdziałania między Kościołami, to jednakże SRK daleka jest od na
dawania im struktur eklezjalnych. Podkreślił, że choć nadal pozostajemy
podzieleni, to jednak coraz bardziej zbliżamy się do jedności, którą od
czuwamy zwłaszcza we wspólnocie modlitewnej. W tym kontekście re
ferent wspomniał o niezwykle ważnym elemencie zgromadzenia w Van
couver jakim były wspólne nabożeństwa, choć i tutaj ujawniły się po
działy, które uniemożliwiły osiągnięcie pełnej wspólnoty eucharystycznej.
Wspólnota, którą mówca nazwał konstytutywnym elementem egzys
tencji chrześcijańskiej manifestowała się również we wspólnym zatros
kaniu Kościołów o przyszłość świata, co znalazło swój wyraz w podpisa
nych w Vancouver dokumentach i rezolucjach. Wspólnota ta przekro
czyła granice jednej rodziny Kościołów, bowiem znaleźli się w niej rów
nież w charakterze gości przedstawiciele religii niechrześcijańskich.
Mówiąc o przyszłości ruchu ekumenicznego, ks. Benedyktowicz stwier
dził, że wśród uczestników zgromadzenia w Vancouver dało się odczuć
postawę pewnej beztroski ekumenicznej, która brała się z przeświadcze
nia, iż ruch ekumeniczny nie może się cofnąć i że nie może być już po
wrotu do atmosfery wrogości. Stąd też nie proponowano w Vancouver
nowych wizji jedności Kościoła.
Do tego problemu nawiązał także w swoim referacie pt. „Spojrzenie
na VI Zgromadzenie Ogólne SRK przez prawosławnych” bp Jeremiasz,
ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, członek Ko
mitetu Naczelnego SRK. Stwierdził on mianowicie, że w Vancouver moż
na było zaobserwować inne podejście do sprawy jedności niż to było na
poprzednim Zgromadzeniu Ogólnym w Nairobi. Tym razem mniej ak
centowano znaczenie prac teologicznych, więcej natomiast zwracano uwa

S E S JA PO ŚW IĘ C O N A VI ZG RO M ADZENIU OGÓLNEM U SR K

73

gi na przeżywanie jedności Kościoła. Stąd też mniej czasu poświęcono na
dyskusje teologiczne, więcej natomiast czasu przeznaczono na wspólne
modlitwy.
W Vancouver nie wypracowano nowych koncepcji jedności Kościoła,
lecz nawiązano jedynie do opisu wizji jedności z Nairobi. Wzbogacono ją
jednakże o nowy element — perspektywę eucharystyczną. Zdaniem bp
Jeremiasza, duże znaczenie dla przyszłości ruchu ekumenicznego mieć
będą: proces recepcji dokumentu z Limy na temat „Chrztu, Eucharystii
i urzędu duchownego”, przy czym nie oczekuje się tu akceptacji Kościo
łów, lecz przede wszystkim ich odpowiedzi, czy w dokumentach tych za
warta jest wiara apostolska oraz najbliższa Światowa Konferencja do
Spraw Wiary i Ustroju planowana na 1987 lub 1988 rok.
Mówiąc o roli Kościoła we współczesnym świecie bp Jeremiasz stwier
dził, że w Vancouver mocno podkreślono aspekt chrystologiczny i pneumatologiczny odpowiedzialności chrześcijan za całe stworzenie.
Bp Tadeusz R. Majewski, zwierzchnik Kościoła polskokatolickiego
przedstawił referat pt. „Starokatolicka koncepcja uzasadniająca sakra
menty Chrztu i Eucharystii w świetle dokumentów z Limy oraz udział
chrześcijan w politycznych implikacjach odprężenia w aspekcie VI Zgro
madzenia Ogólnego SRK w Vancouver”.
Podsumowania sesji dokonał ks. prof. Jan B. Niemczyk, rektor ChAT.
W kuluarach obrad podkreślano, iż dał się odczuć brak referatu pod
stawowego o charakterze sprawozdawczym, który omawiałby przynaj
mniej w zarysie najważniejsze kwestie poruszane w Vancouver i byłby
próbą rekapitulacji uchwał tego forum Kościołów. Wygłoszone bowiem
podczas sesji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej referaty prezen
towały osobiste refleksje autorów na temat wybranych zagadnień teolo
gicznych czy społecznych, którymi zajmowano się w Vancouver, bądź
też dawały wykładnię pewnych kwestii teologicznych z pozycji ściśle
konfesyjnych.

KRZYSZTOF GOŁĘBIOWSKI

SESJA Z OKAZJI 500-ROCZNICY URODZIN
MARCINA LUTRA
Olsztyn 22 października 1983

Organizatorami sesji były: diecezja mazurska Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz miejscowe oddziały wojewódzkie Polskiej Rady Eku
menicznej i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Spośród oko
ło 100 uczestników sesji, duchownych i świeckich członków różnych Koś
ciołów, przedstawicieli ChSS, Stowarzyszenia Katolików „PAX” i „Cari
tasu”, na szczególną wzmiankę zasługuje obecność członka Rady Pań
stwa, prezesa Zarządu Głównego ChSS, posła Kazimierza Morawskiego;
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wybitnego uczonego, przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej
przy Sejmie, posła prof, dr Jana Szczepańskiego; prorektora Warmińskie
go Seminarium Duchownego „Hosianum,,, przewodniczącego Komisji
Ekumenicznej Kurii Diecezjalnej w Olsztynie, ks. Władysława Nowaka
oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu ds. Wyznań, Leopolda Topczew
skiego.
Sesję otworzył senior diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augs
burskiego ks. Paweł Kubiczek, który powitał wszystkich przybyłych
i przedstawił główny cel spotkania — ma nim być nie tylko przypomnie
nie postaci i dzieła reformatora Marcina Lutra z okazji 500-lecia jego
urodzin, lecz także ukazanie współczesnego stanu protestantyzmu w Pol
sce i na świecie. Tematykę tę poruszały cztery referaty wygłoszone na
sesji.
Jako pierwszy głos zabrał pracownik naukowy Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie, mgr Janusz Maciuszko, a temat jego
wystąpienia brzmiał: ,,Marcin Luter w Europie i Rzeczypospolitej XVI
wieku”. Trudno w krótkiej notatce streścić bogatą zawartość referatu,
ograniczmy się jedynie do stwierdzenia, że autor przedstawił Reforma
tora jako człowieka z krwi i kości, ze wszystkimi jego zaletami i słaboś
ciami. Ukazał go jako wiernego syna swej epoki z jednej strony lubują
cej się w okropnościach i wojnach, a z drugiej — żyjącej na co dzień
problemami religijnymi, odgrywającymi wielką rolę zarówno w życiu
jednostek, jak i całych państw.
Drugim mówcą był ks. Jerzy Otello z Nidzicy, który poruszył temat
„Przemian religijnych i początków luteranizmu na Mazurach”. Tytuł referatifrnógł sugerować stosunkowo wąskie ujęcie zagadnienia, tymczasem
autor, pozostając wiernym podstawowym założeniom swego wystąpienia,
przedstawił w nim na tle ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce rozle
głą panoramę życia religijnego i społecznego na Warmii i Mazurach XVI
stulecia. Ks. Otello od wielu lat zajmuje się dziejami ewangelicyzmu na
Mazurach, przy czym główną uwagę poświęca w swoich badaniach jego
wkładowi w utrzymanie polskości na tym terenie, który od dawna był
poddawany silnej germanizacji.
Jako trzeci wystąpił dr Karol Karski, który mówił na temat „Lutera
nizmu dzisiaj”. Była to obszerna synteza współczesnego stanu luteraniz
mu na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem roli Światowej Federacji
Luterańskiej m. in. w prowadzeniu dialogów dwustronnych z różnymi
Kościołami chrześcijańskimi na świecie. A jest to rola znacząca, gdyż —
jak wynikało z danych przytoczonych przez prelegenta — luteranizm
znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby tych dialogów po
Kościele rzymskokatolickim.
I wreszcie ostatnim referentem był prof., dr Jan Szczepański, który
mówił o „Społecznych aspektach doniosłości luteranizmu”. Były to nie
zmiernie ciekawe rozważania poświęcone współczesnym przejawom lu
terańskiej i — szerzej — protestanckiej etyki pracy, stosunku człowieka
do władzy, społeczeństwa, a także, w końcowej części, refleksjom nad
dzisiejszym stanem protestantyzmu w Polsce, jego szansami na przysz
łość (Pełny tekst wystąpienia zamieścił tygodnik „Za i Przeciw” nr 46
z 13 XI 1983).
W ogóle trzeba podkreślić wysoki poziom wszystkich referatów i rze
telne przygotowanie się ich autorów do sesji. Szkoda, że w programie
jej nie przewidziano miejsca na dyskusję, jaka z pewnością rozwinęłaby
się po każdym wystąpieniu. Niewątpliwie wydłużyłaby ona czas trwania
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sesji, ale i wniosłaby wiele cennych uzupełnień do przedstawionych te
matów.
Warto też wspomnieć o miłym końcowym akcencie, jakim było złoże
nie życzeń przez prowadzącego obrady red. Wiktora Leyka prof. J^howi
Szczepańskiemu, obchodzącemu właśnie swe 70 urodziny.
Podczas sesji czynna była mała wystawa starych druków protestanc
kich z terenu Warmii i Mazur z ubiegłych stuleci (ze zbiorów ks. J. Otel
lo) i wydawnictw współczesnych z dziedziny protestantyzmu i ekumenii.
Sesji luterańskiej sporo miejsca poświęciła miejscowa prasa świecka,
a ,,Dziennik Pojezierza” zamieścił wywiad z ks. Jerzym Otello.

TADEUSZ WYSZOMIRSKI

DZIEDZICTWO SŁOWIAŃSKIEGO WSCHODU
Sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
Lublin 12—14 październik 1983

Sympozjum na temat: „Dziedzictwo słowiańskiego Wschodu chrześ
cijańskiego a życie kulturalne w Polsce wczoraj i dziś”, zorganizowane zo
stało przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską. .Zakład pod kierownictwem prof, dr hab. Ryszarda Luźne
go z Uniwersytetu Jagiellońskiego, został powołany do życia uchwałą se
natu akademickiego KUL 5 XII 1981. Do jego zadań należy: prowadzenie,
inicjowanie oraz popieranie i upowszechnianie wyników badań nad
kulturą narodów słowiańskich z kręgu bizantyjsko-prawosławnego ze
szczególnym uwzględnieniem relacji zachodzących między chrześcijań
stwem a językiem, literaturą, sztuką i filozofią tych narodów. Powstanie
Zakładu stymulowały dwa wydarzenia: homilia Jana Pawła II, wygło
szona w Gnieźnie, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w której
wskazywał na duchową jedność chrześcijańskiej Europy oraz kongres w
Rzymie, zorganizowany w 1981 r. przez KUL i Uniwersytet Lateraneński pod hasłem: „Wspólne korzenie chrześcijańskie jedności narodów
Europy”.
Do udziału w lubelskim sympozjum zostali zaproszeni specjaliści z róż
nych dziedzin humanistyki, którzy w swoich badaniach doszli do prze
świadczenia, że Polska była — i nadal pozostaje — obszarem, na którym
dochodziło do spotkania, konfrontacji i wzajemnego oddziaływania, a więc
i wzajemnego ubogacania się dwóch tradycji kulturowych wyrastających
korzeniami z Rzymu i z Bizancjum; że w tej właśnie części naszego kon
tynentu realizowała się praktycznie owa europejska jedność narodów,
oparta na wspólnocie źródeł przy różnorodności jej przejawów.
W sympozjum wzięli udział historycy Kościoła, językoznawcy, litera
turoznawcy, teolodzy, archeolodzy i historycy sztuki. Ogółem wygłoszo
no 30 referatów i komunikatów. Wśród prelegentów i gości oprócz ka
tolików byli prawosławni i grekokatolicy.
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Sympozjum dowiodło, że kultura polska, mimo jej tradycyjnego zorien
towania na Zachód rozwijała się w dialogu z chrześcijańskim wschodem,
przejawiając wiele elementów z kręgu kultury bizantyjsko-słowiańskiej.
Świadczy o tym chociażby znaczna liczba cerkwizmów w języku staro
polskim (prof, dr hab. M. Karpiuk PAN Kraków: „Słownictwo cerkiewne
w polszczyźnie XVI wieku”, doc. dr hab. J. Reichan: „Wyraz cierkiew w
gwarach polskich”). Zauważano także, jak wiele obrazów czczonych w
katolickich sanktuariach maryjnych w Polsce stanowią ikony (K. Jod
łowski, UAM; „Ikona w nowożytnych ołtarzach wielkopolskich”). Tere
ny Lubelszczyzny są nadal miejscem ciekawych odkryć archeologicznych
(doc. dr hab. J. Gurba, UMCS: „Bizantyjsko-ruskie archeologiczne za
bytki sakralne z terenu Polski”; dr Irena Kutyłowska: „Wczesno-średniowieczna warownia kultowa w Stołpiu”).
Wzajemne oddziaływania obu kultur są także widoczne na terenie li
teratury (prof, dr hab. Telesfor* Pózniak, U dr: „Reminiscencje wschodniosłowiańskie i kresowe w wierszach Krystyny Krahelskiej”; dr L. Jan
kowska, UGd: „Hagiograficzne legendy bizantyjskie w literaturze pol
skiej”; dr J. Jarco: „Polonica katolickie w twórczości rosyjskich pisarzy
radzieckich”).
Ks. dr H. Paprocki mówił o relacji między Aposołem Piotrem i Janem
(Kryterium św. Jana Apostoła), natomiast T. Wyszomirski, o koncepcjach
teologicznych prof. J. Nowosielskiego, a dr Eugeniusz Iwaniec o „Wie
rzeniach i obrzędach grzebalnych u starowierców”.
Nie pominięto problematyki kontrowersyjnej, jak neo-unia, likwidacja
cerkwi na Chełmszczyźnie w roku 1938, czy współczesne wypadki nisz
czenia zabytkowych cerkwi.
Podczas dyskusji ks. doc. W. Hryniewicz mówił o potrzebie porzucenia
tzw. teorii wielkiego powrotu prawosławia na łono Kościoła katolickiego
i przyznania się do win popełnionych w przeszłości.
Sympozjum zakończono pielgrzymką do Kodnia i monasteru św. Onu
frego w Jabłecznej, gdzie jego uczestnicy wraz z przełożonym o. Miro
nem Chodakowskim, modlili się o głębsze wzajemne zrozumienie wśród
chrześcijan tradycji zachodniej i wschodniej.

KRONIKA

KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH

Z zagranicy
— Bezpośrednio po VI Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Van
couver (24 lipca — 10 sierpnia 1983), sekretarz generalny dr Philip Potter oświad
czył, że, o ile to będzie możliwe, chciałby złożyć swój urząd jeszcze przed upły
wem 1984 r. W uzasadnieniu stwierdził, że w Vancouver wybrano nowy Komitet
Naczelny o wyraźnej linii politycznej i teologicznej, dokonują się też poważne zmia
ny na kierowniczych stanowiskach w sztabie SRK w Genewie. Ten nowy początek
pracy w Radzie powinien — zdaniem dr. Pottera — odbywać się pod nowym kie
rownictwem. Wyszukaniem następcy obecnego Sekretarza Generalnego zajmie się
Komitet Wykonawczy SRK na posiedzeniu w lutym 1984 r. Wszystko wskazuje na
to, że Komitet Naczelny na posiedzeniu w lipcu 1984 r. wybierze spośród przed
stawionych kandydatów następcę dr. Pottera. Dr P. Potter, który urodził się w
1921 r. na wyspie Dominice, Karaiby, poświęcił blisko 25 lat swego życia pracy w
SRK. Stanowisko sekretarza generalnego objął w 1972 r.
— W centrali Światowej Rady Kościołów w Genewie dokonują się poważne zmia
ny personalne. 1 września 1983 r. opuścił Genewę dr Konrad Raiser, jeden z trzech
zastępców sekretarza generalnego, aby objąć profesurę z zakresu zagadnień eku
menicznych w Bochum, RFN. Jego następcą został duchowny reformowany z USA
Arie Brouwer. Jesienią 1983 r. funkcję nowego dyrektora Sekretariatu Komisji
„Wiara i Ustrój” objął teolog zachodnioniemiecki Günther Gassmann (w miejsce
Williama Lazaretha z USA), Sekretariatu Komisji ds. Misji Światowej i Ewange
lizacji — Eugene Stockwell z USA (w miejsce Emilio Castro z Urugwaju), Sekre
tariatu Komisji ds. Kościoła i Społeczeństwa — David Gosling z Wielkiej Brytanii
(w miejsce Paula Abrechta z USA).
— W Wenecji, Włochy, w dniach od 30 sierpnia do 6 września 1983 r. odbyło się
pierwsze spotkanie w ramach drugiej tury rozmów katolicko-anglikańskich na płasz
czyźnie światowej. Decyzja o utworzeniu nowej Międzynarodowej Komisji Katolicko-Anglikańskiej zapadła podczas spotkania papieża Jana Pawła II z anglikań
skim arcybiskupem Canterbury Robertem Ruńcie w czerwcu 1982 r. Podczas
pierwszego spotkania zajęto się problemem łaski i zbawienia oraz teologii Koś
cioła. Członkami nowej Międzynarodowej Komisji są przedstawiciele pięciu kon
tynentów i dwunastu narodowości.
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— Obradująca w Dulliken k. Olten, Szwajcaria w dniach od 5 do 9 września 1983 r.
XXIII Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich wypowiedziała się
za przyjęciem dokumentu w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego,
uchwalonego podczas posiedzenia Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościo
łów w Limie, Peru, w styczniu 1982 r. Wyniki Konferencji mają służyć jako pod
stawa do zajęcia oficjalnego stanowiska przez Międzynarodową Konferencję Bisku
pów Starokatolickich. Z Polski w obradach uczestniczyli dwaj biskupi Kościoła
Polskokatolickiego — Maksymilian Rode i Wiktor Wysoczański.
— Papież Jan Paweł II podczas wizyty w Austrii w dniach od 11 do 14 września
1983 r. spotkał się także z przedstawicielami Kościołów nierzymskokatolickich dzia
łających na terenie tego kraju (teksty przemówień biskupa ewangelickiego Dietera
Knalla i Jana Pawła II zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach od 13 do 18 września odbywało się w Odessie, ZSRR, kolejne spotka
nie oficjalnych przedstawicieli prawosławia i anglikanizmu (sprawozdanie uczest
nika obrad, Mikołaja Kozłowskiego zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i do
kumenty”).
— Podczas spotkania teologów luterańskich i katolickich w Milwauke, USA, w po
łowie września 1983 r., został przedłożony dokument podsumowujący 5-letnie roz
mowy na temat usprawiedliwienia. Dołączona do dokumentu „Ogólna deklaracja”
stwierdza, że na przestrzeni ostatnich 20 lat systematycznie wzrastało zbliżenie sta
nowisk w kwestii usprawiedliwienia, chociaż nie osiągnięto jeszcze tutaj pełnego
porozumienia. Dla luteran usprawiedliwienie przez wiarę jest fundamentem, bez
którego trudno wyobrazić sobie istnienie Kościoła, natomiast dla katolików nie jest
ono jedynym kryterium autentyczności Kościoła. Obecny dokument o usprawiedli
wieniu jest siódmym w serii dokumentów ogłoszonych od 1965 r., kiedy to rozpo
czął się oficjalny dialog katolicko-luterański w USA. Wcześniejsze dokumenty do
tyczyły nieomylności papieskiej, autorytetu nauczającego Kościoła, prymatu pa
pieskiego, eucharystii i służby. W lutym 1984 r. rozpocznie się kolejna runda roz
mów, podczas których podjęty zostanie problem Marii i świętych.
— Przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan,
kard. Jan Willebrands, przemawiając podczas VI Sesji Synodu Biskupów w Rzymie
(29 września — 29 października 1983) podkreślił, że ruch ekumeniczny rozpoczął się
od aktów konkretnego pojednania. Pojednanie było i pozostanie jądrem i celem
dążeń do jedności. Kościół katolicki wielokrotnie wyznał publicznie, że ma swój
udział w winie, która stała się przyczyną rozłamu, toteż prosił braci rozdzielonych
o przebaczenie. Grzech podziału, który wpływa negatywnie na wypełnianie przez
Kościół zadania misyjnego, nie ma tylko charakteru kolektywnego, lecz wynika też
z winy osobistej. Inny mówca, arcybiskup Sao Paulo, kard. Paulo Evaristo Arns,
określił ruch ekumeniczny jako dzieło pojednania, nawrócenia i wzajemnego prze
baczenia.
— W Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bossey k. Genewy
odbyła się 13 października inauguracja 32 semestru studiów. Uczestniczy w nim
60 studentów z ok. 30 krajów. Główny temat obecnego semestru brzmi: „Widzial
na jedność Kościoła w podzielonym świecie”.
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— Pod hasłem: „Błogosławieni pokój czyniący” odbyło się 14 października 1983 r.
w Pradze uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował na spotkaniu ks. Adam Kuczma —
superintendent naczelny Kościoła Metodystycznego, Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Społeczne — prezes Kazimierz Morawski, Stowarzyszenie Katolików „PAX” —
dr Jerzy Hagmajer.
— W dniach od 19 do 22 października 1983 r. obradował w Moskwie Komitet Ro
boczy Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Polską Radę Ekumeniczną w obra
dach reprezentował ks. prof, dr Witold Benedyktowicz, Chrześcijańskie Stowarzy
szenie Społeczne — sekretarz Roman Jędrzejak.
Z kraju

— Z inicjatywy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego odbyło się w War
szawie w dniach 9—10 września 1983 r. międzynarodowe sympozjum na temat:
„Odpowiedzialność chrześcijan za pokój i bezpieczeństwo w Europie. W obradach
sympozjum uczestniczyli duchowni i świeccy różnych wyznań z 19 krajów Euro
py (por. sprawozdanie zamieszczone w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— 21 września 1983 r. odbył się we Wrocławiu uroczysty ingres do prawosławnej
katedry nowego ordyńariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego — bp. Jeremiasza. Uroczystość była wydarze
niem ekumenicznym, gdyż poza prawosławnymi uczestniczyli w niej przedstawiciele
Kościołów zrzeszonych w oddziale wrocławskim Polskiej Rady Ekumenicznej oraz
Kościoła katolickiego. Obecny był także przewodniczący Komisji Ekumenicznej przy
Związku Kościołów Ewangelickich w NRD — ks. nadradca kościelny Christfried
Berger.
— W dniach 22—25 września 1983 r. w Klarysewie i Warszawie obradowała 62 Kon
ferencja Doroczna Kościoła Metodystycznego. Konferencja, będąca najwyższym zgro
madzeniem synodalnym Kościoła, dokonała wyboru nowych władz Kościoła na okres
sześciu lat. Przewodniczącym Konferencji (superintendentem naczelnym) wybrany
został ks. Adam Kuczma, jego zastępcą — ks. Adam Kleszczyński. Dotychczasowe
mu wieloletniemu zwierzchnikowi Kościoła, ks. prof. Witoldowi Benedyktowiczowi
w uznaniu jego zasług na polu krajowej i międzynarodowej działalności kościelnej
został przyznany tytuł honorowego superintendenta.
— Kapituła Generalna Kapłanów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na po
siedzeniu w dniu 27 września 1983 r. w Płocku dokonała wyboru dwóch nowych
biskupów. Zostali nimi: ks. Zdzisław M. Włodzimierz Jaworski i ks. Antoni M. Ro
man Nowak. Obaj nowo wybrani biskupi pełnili dotychczas funkcję duszpasterzy
parafialnych.
— Na zaproszenie Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, przy współudziale
Polskiej Rady Ekumenicznej, w Laskach k. Warszawy odbyło się w dniach 3— 6
października 1983 r. sympozjum polsko-szwajcarskie. Wzięła w nim udział 12-osobowa grupa przedstawicieli środowisk ewangelickich i katolickich Szwajcarii, re
prezentanci Kościoła katolickiego w Polsce oraz 5-osobowa delegacja Kościołów
członkowskich PRE. Główny temat obrad brzmiał: „Etyczne aspekty pomocy hu
manitarnej”. Kontynuowano dyskusję zapoczątkowaną na poprzednim sympozjum,
które odbyło się w grudniu 1982 r. w Zurychu. Obecne sympozjum było trzecim
z kolei. Ustalono, że następne odbędzie się wiosną 1985 r.
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— Na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniach
od 8 do 16 października 1983 r.Nprzebywała w Polsce 3-osobowa delegacja Związku
Kościołów Ewangelickich Szwajcarii pod przewodnictwem prezydenta Związku —
ks. Jean-Pierre Jornod. Goście szwajcarscy zapoznali się z różnymi aspektami pra
cy Kościoła prawosławnego, m. in. odwiedzili Białostocczyznę, gdzie znajduje się
najsilniejszy pod względem liczbowym ośrodek prawosławia. Przeprowadzili też
rozmowy z przedstawicielami władz zwierzchnich Kościoła ewangelicko-reformo
wanego, m. in. z bp. Zdzisławem Trandą oraz z kierownictwem Polskiej Rady Eku
menicznej.
— W Warszawie obradowało 12 października 1983 r. Prezydium Polskiej Rady Eku
menicznej. Głównym tematem obrad były sprawy związane z oceną VI Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Rady ^Kościołów w Vancouver. Wprowadzenia do dys
kusji dokonał bp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Poza tym Prezydium PRE wybrało nowego przewodniczącego Polskiego Oddziału
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, którym został ks. prof. Witold Benedyktowicz (Kościół metodystyczny), prezes honorowy PRE. Powołano też przewodni
czących komisji Rady. Przewodniczącym Komisji Teologicznej został bp Wiktor
Wysoczański (Kościół polskokatolicki), Komisji Ewangelizacyjnej — bp Zdzisław
Tranda (Kościół ewangelicko-reformowany), Komisji Katechetycznej — ks. Włodzi
mierz Nast (Kościół ewangelicko-augsburski), Komisji ds. Stosunków z Kościołem
Rzymskokatolickim — bp Jeremiasz, Komisji Młodzieży — ks. Jerzy Tofiluk (Kościół
prawosławny), Komisji Pomocy Międzykościelnej — ks. senior Jan Szarek (Kościół
ewangelicko-augsburski). Do obsadzenia pozostało jeszcze stanowisko przewodni
czącej Komisji Kobiet.
— Diecezja mazurska Kościoła ewangelicko-augsburskiego, oddział regionalny Pol
skiej Rady Ekumenicznej i oddział wojewódzki Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Społecznego w Olsztynie zorganizowali wspólnie sesję poświęconą 500-leciu urodzin
Marcina Lutra, która odbyła się w Olsztynie w dniu 22 października 1983 r. (szcze
gółowo piszemy o niej w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
Opr. Karol Karski

PRZEGLĄD PRASY
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W lipcu i sierpniu 1983 r. na łamach czasopism zajmujących się problematyką
ekumeniczną najwięcej miejsca poświęcono trzem wydarzeniom: spotkaniu papieża
Jana Pawła II z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej podczas jego drugiej pielgrzymki do Polski (17 VI 1983), posiedzeniu katolicko-prawosławnego Komitetu Koordynacyjnego w Nikozji (12—17 VI 1983) i ob
radom VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver 24 VII—
—10 VIII 1983).
Spotkaniu papieża Jana Pawła II z przedstawicielami mniejszości wyznaniowej
nie poświęcono na łamach czasopism katolickich zbyt wiele uwagi. Wynika to chy
ba z faktu, że ekumenizm traktuje się u nas w dalszym ciągu jako zjawisko mar
ginalne. Dlatego też spotkanie to pozostało w cieniu innych wydarzeń na szlaku
papieskiej pielgrzymki. Pisma katolickie informując o tym spotkaniu, publikowały
również tekst przemówienia tfana Pawła II, niektóre wydrukowały nawet tekst
wystąpienia honorowego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. prof, dr Witol
da Benedyktowicza, lecz generalnie dał się odczuć brak komentarzy oceniających
to bezprecedensowe wydarzenie. Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że przed
przyjazdem Papieża do Polski wiele pism katolickich, w związku z planowanym
spotkaniem Jana Pawła II z przedstawicielami Kościołów członkowskich PRE za
mieściło wiele artykułów o tematyce ekumenicznej. Wypada ponadto dodać, iż
powyższa uwaga odnosi się tylko do dzienników i tygodników. Można się bowiem
spodziewać, że inne periodyki, które ukazują się u nas z dużym poślizgiem, odnotują
to wydarzenie w takiej mierze na jaką ono zasługuje.
Również niezbyt obszernie potraktowała spotkanie ekumeniczne prasa Kościołów
mniejszościowych. W pismach tych publikowano zazwyczaj krótkie relacje z cyta
tami przemówień Jana Pawła II i ks. prof. W. Benedyktowicza.
Na powyższym tle wyjątek stanowi „Jednota”, miesięcznik wydawany przez
Kościół ewangelicko-reformowany, która piórem swego redaktora naczelnego
ks. Bogdana Trandy skomentowała w obszernym i utrzymanym w przyjaznym
tonie artykule, papieską pielgrzymkę, podkreślając jej znaczenie nie tylko dla roz
woju ekumenizmu w Polsce, ale także dla całego narodu (nr 8, 1983). Warto wspom
nieć i o tym, że również po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, „Jednota” opublikowała niezwykle ciepło napisany artykuł sekretarza redakcji Barbary
Stahlowej.
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Już pierwsze słowa artykułu świadczą o tym, że autor, w przeciwieństwie do
wielu innych niekatolików, zwracających uwagę głównie na spektakularny cha
rakter zgromadzeń z udziałem Papieża, stara się uczciwie wyjaśnić, w czym tkwi
tajemnica masowego entuzjazmu, jaki wywołuje jego osoba. Takie tłumy — pisze
ks. Tranda — i w taki sposób witają tylko człowieka o powszechnym i niekwestio
nowanym autorytecie. Sam autorytet nie tłumaczy jednak masowego entuzjazmu,
jaki towarzyszył wizycie w Polsce Jana Pawła II. Trzeba dodać do tego jeszcze
nasze uczucie dumy narodowej wywołane przez wybór Polaka na biskupa Rzymu
i tym samym na zwierzchnika największego Kościoła na świecie. Ale i tego za
mało, bo Jan Paweł II budzi w swych rodakach-współwyznawcach obok szacunku
i dumy jeszcze miłość i uwielbienie. Ludzie tęsknią za nie narzuconym autory
tetem, pragną być wolni w obdarzaniu swym zaujaniem, chcą szanować człowieka,
który ma odwagę mówić prawdę, przychodzi do nich w czasach trudnego przełomu,
solidaryzuje się z pokrzywdzonymi, przynosi im słowa pociechy, podnosi na duchu,
budzi nadzieję. Jego słowa i gesty wywołują oddźwięk u słuchaczy, współbrzmią
z ich myślami i odczuciami.
Wiele uwagi w swoim komentarzu poświęca ks. Tranda spotkaniu ekumeniczne
mu Papieża z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w PRE, które określa jako
historyczne. Tym razem doszło do spotkania — czytamy w artykule — które miało
duże znaczenie nie tylko dla nierzymskich wyznań, ale przede wszystkim dla sa
mych katolików w Polsce i dla ruchu ekumenicznego. Mimo postępu na drodze ku
jedności, wiele jest jeszcze nawarstwionych uprzedzeń, nieporozumień, oporów i po
czucia krzywdy, niełatwych do przezwyciężenia. Każdy Kościół i każdy chrześcija
nin ma dużo w tym zakresie do zrobienia. Jednakże główne zadanie, jak w każdym
kraju, należy do wyznania najliczniejszego i najsilniejszego. Warto w przemówie
niu papieskim podkreślić, że zwracał się do zgromadzonych: „Bracia w Chrystusie” a nie „Bracia odłączeni”, jak to jest jeszcze w nie bardzo szczęśliwym zw y
czaju.
Ks. B. Tranda podkreśla wagę zwłaszcza tych wystąpień papieskich, które są
skierowane do wszystkich Polaków, bez względu na# wyznanie (bardzo wymowny
jest zresztą już sam tytuł artykułu — „Papieskie przesłanie do wszystkich Pola
ków”), a więc analizuje te przemówienia, w których Jan Paweł II mówi o wolności,
etosie pracy czy sprawiedliwości społecznej. Nawet w tych wystąpieniach, które
zawierają obce dla protestantów wątki, jak np. kult maryjny, autor stara się do
strzec rzeczy istotne, ważne dla każdego chrześcijanina. Dlatego też w zakończeniu
artykułu redaktor naczelny „Jednoty” napisał, że papieskie orędzie do narodu było
głosem człowieka, który idąc za głosem powołania zawierzył mądrej dewizie Uni
wersytetu Jagiellońskiego: Plus ratio quam vis — rozum to więcej niż siła.
Swój artykuł ks. B. Tranda opatrzył adnotacją zaadresowaną do czytelników
katolickich wyjaśniając, że zawarte w nim pewne uwagi krytyczne nie miały na
celu zranienia kogokolwiek. Wydaje się, że adnotacja ta nie była konieczna, gdyż
artykuł świadczy o dobrych intencjach autora.
Rozwijającemu się od czasów pamiętnego spotkania papieża Jana Pawła II z pa
triarchą Dymitriosem teologicznemu dialogowi katolicko-prawosławnemu poświęca
swój artykuł w „Tygodniku Powszechnym” (nr 30 z 24 VII 1983) o. doc. dr Wacław
Hryniewicz OMI, członek Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu między
Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym. Omawia on kolejny etap tego
dialogu, jaki stanowiła sesja katolicko-prawosławnego Komitetu Koordynacyjnego,
obradująca w Nikozji, na Cyprze, w dniach od 12 do 17 VI 1983. Miała ona za za
danie przygotować następną, trzecią z kolei sesję plenarną, która odbędzie się na
przełomie maja i czerwca 1984, dokonać syntezy opracowanego wspólnie kolejnego
dokumentu Komisji Mieszanej na temat: „Wiara, sakramenty i jedność” oraz usta
lić tematykę następnego etapu pracy.
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Sprawozdanie o. Hryniewicza, które opublikował również „Biuletyn Ekumeniczny”
(nr 3, 1983) obrazuje, jak wiele jeszcze trudności piętrzy się przed teologami z obu
Kościołów i jak coraz częściej dają o sobie znać nie rozwiązane dotąd kwestie kon
trowersyjne. Schizma, pisze o. Hryniewicz, pozbawiła Kościół możliwości podejmo
wania wspólnych i wzajemnie zobowiązujących orzeczeń na soborze powszechnym
w razie nieporozumień czy konfliktów. To, co dla jednych stanowiło uprawniony
pogląd teologiczny, dla drugich stało się dogmatem wiary i uznane zostało przez
drugą stronę za przeszkodę na drodze przywrócenia jedności.
Podczas sesji w Nikozji nie unikano jednakże tematów trudnych, jak choćby za
gadnienie wewnętrznej jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
(chrzest, bierzmowanie, Eucharystia). W Kościele Wschodnim ochrzczony otrzymuje
sakrament bierzmowania (myron, miropomozanije) bezpośrednio po obrzędzie chrztu
i od razu, lub wkrótce potem, udziela mu się Komunii św. (dotyczy to również nie
mowląt). Dlatego też świadomość prawosławna dostrzega w praktyce Kościoła ka
tolickiego udzielania Komunii na kilka lat przed bierzmowaniem, naruszanie wew
nętrznej jedności sakramentu inicjacji. Dokument z Nikozji, jak zaświadcza o. Hry
niewicz, liczy się poważnie z tymi zastrzeżeniami strony prawosławnej.
Obrady na Cyprze prowadzono zgodnie z założeniami sformułowanymi wspólnie
przed rozpoczęciem oficjalnego dialogu katolicko-prawosławnego, a których frag
ment za autorem sprawozdania warto tu przytoczyć: Dialog powinien wyjść od ele
mentów, które jednoczą Kościół prawosławny i rzymskokatolicki. Nie oznacza to
w żadnej mierze, że jest rzeczą wskazaną lub możliwą uniknąć problemów, które
dzielą jeszcze obydwa Kościoły. Oznacza to" jedynie, że początek dialogu powinien
rozwijać się w pozytywnym nastawieniu, że to nastawienie powinno dominować w
poruszaniu problemów, które nagromadziły się w czasie wielowiekowej separa
cji. (...) W tym świetle punkty rozbieżne między naszymi Kościołami będą mogły
być rozpatrywane w nowy sposób.
Z artykułem o. Wacława Hryniewicza koresponduje inna publikacja poświęcona
dialogowi katolicko-prawosławnemu. Jest nią rozmowa z ks. dr. Robertem Hotzem
TJ z Instytutu Światopoglądowego w Zurychu, współredaktorem renomowanego
dwutygodnika „Orientierung” wydawanego przez ojców jezuitów, jaką na łamach
„Tygodnika Polskiego” (nr 30 z 24 VII 1983) przeprowadziła Maria Szuszkiewiczowa.
Mówiąc o początkach dialogu przypadającego na lata pontyfikatu papieża Ja
na XXIII, o. Hotz stwierdza, że za późno odkryto, iż po dialogu miłości jaki był
na samym początku, należy przystąpić do dialogu prawdy. Wielu ekumenistów od
nosiło wówczas złe wrażenie, gdyż zapomniano, że chcąc prowadzić dialog prawdy,
należało go rozpocząć zgodnie z prawdą, a nie — jak to czyniono — uciekać się do
kompromisów. Niemniej jednak w ciągu 20 lat teologowie katoliccy i prawosławni
odbyli liczne konferencje, w wyniku których dokładnie ustalono jakie zagadnienia
są sprzeczne. W tym sensie, twierdzi o. Hotz, w r. 1980 rozpoczęto dialog jak gdyby
od zera.
Komentując podpisany w r. 1982 w Monachium przez teologów rzymskokatolic
kich i prawosławnych dokument na temat: „Misterium Kościoła i Eucharystii w
świetle tajemnicy Trójcy Świętej” o. Hotz zauważa, że pominięto w nim jeden za
sadniczy element, o którym prawie nikt w obu Kościołach nie ma odwagi mówić,
mianowicie sprawę unitów. Twierdzi on, że w dialogu katolicko-prawosławnym
unici mogliby wesprzeć katolików, bowiem lepiej od nich znają prawosławie i bar
dziej niż oni doceniają tradycję wschodnią. Unici — zauważa o. Hotz — mogliby
być tutaj wspaniałym pomostem, gdyby tylko zapomnieć historię, która minęła
i uświadomić sobie, że żyjemy w wieku dwudziestym, a nie szesnastym czy sie
demnastym. Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że o. Hotz nie aprobuje bynajmniej unii
jako sposobu do osiągnięcia jedności, chodzi mu mianowicie tylko o to, aby uznano
pewien fakt historyczny, fakt istnienia unitów.
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Zajmuje on również takie stanowisko, że Kościoły winny się nawzajem dzielić,
obdarowywać. Jestem przekonany — twierdzi — że Kościół prawosławny może nam
dać rzeczy, których nie mamy; wszyscy zaś razem moglibyśmy wnieść wiele do
teologii systematycznej. Sądzę również, że straciliśmy dużo, jeśli chodzi o duchówność, a jeszcze więcej — w dziedzinie symbolizmu. Kiedy na przykład obserwuje
się liturgię prawosławną, widać od razu, co utraciliśmy.
Tygodnik „Kierunki” publikuje dość często na swych łamach rozmowy z przed
stawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jednym
z ostatnich gości „Kierunków” był ks. prof, dr Jan Bogusław Niemczyk, rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, z którym rozmowę przeprowadził Krzysztof
Doroszewski (nr 33 z 14 VIII 1983). Wprawdzie rozmowa koncentruje się gównie
wokół kierowanej przez ks. prof. Niemczyka uczelni, jednakże poruszono w niej
także wiele innych zagadnień takich, jak rozwój ruchu ekumenicznego w Polsce
czy stosunek protestantów do niektórych form religijności katolickiej.
Ks. Niemczyk w sposób taktowny, bez obrażania cudzych uczuć, wyraża się na
temat niektórych aspektów religijności katolickiej, starając się nawet je zrozumieć.
Zapytany na przykład o reakcję ewangelika na procesję Bożego Ciała, ks. Niem
czyk odpowiada: Wydaje mi się, że jest to forma kultu, obrządek zupełnie obcy
naszej mentalności, naszym odczuciom religijnym. Na pewno bardzo spektakularny,
lecz za mało introwertywny. Aczkolwiek procesja jako forma kultu, lub towarzy
sząca kultowi, jest znana od pradawnych czasów babilońskich i egipskich. Pojęcie
naśladowania Boga, bogini, bóstwa, ma ścisły związek z procesją. Widocznie ma
ona siłę przyciągającą nawet dla współczesnego człowieka. Mogę mówić tylko za
siebie: mnie osobiście nie uwzniośla ani nie pogłębia. W starożytnym Izraelu to
warzyszyły procesjom tańce rytualne, gra na fletach i bicie w bębenki. Też trudne
do akceptacji przez Europejczyka, natomiast odpowiadające odczuciom semitów.
Na pytanie, jakiej nazwy powinno używać się na określenie członków Kościołów
reformacyjnych: protestanci czy ewangelicy, ks. Rektor opowiada się zdecydowanie
za używaniem tej drugiej. Uważa bowiem, że określenie protestanci ma w sobie coś
pejoratywnego, coś z negacji i że ewangelicyzm w swej nazwie winien eksponować
Ewangelię jako główne źródło wiary i mocny fundament chrystianizmu.
W rozmowie ks. Niemczyk wielokrotnie podkreśla, że podstawą ekumenii jest to
lerancja. Dodajmy od siebie, że na obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego
jest to postulat zbyt minimalistyczny. Podstawą ekumenii powinna być bowiem
wzajemna miłość między chrześcijanami wszystkich wyznań, dla której inspiracją
jest przykazanie Chrystusa, abyście się wzajemnie miłowali.
Pisma

wykorzystane

„Biuletyn Ekumeniczny”, kwartalnik wydawany przez Komisję Episkopatu ds. Eku
menizmu;
„Jednota”, miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskiemu ewangelicyzmowi
i ekumenii wydawany przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego;
„Kierunki”, tygodnik społeczno-kulturalny katolików wydawany przez Stowarzy
szenie PAX;
„Tygodnik Polski”, chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne;
„Tygodnik Powszechny”, katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
Opr. Antoni Grześkowiak
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RECENZJE

ANCHIMIUK JAN: Aniołów sądzić będziemy. Elementy antropologii i angelologii w pierwszym liście św. Apostola Pawła do Koryntian. Warszawa: Chrześ
cijańska Akademia Teologiczna 1981. Nakład 1000 egz., 134 s.

Biblistyka prawosławna, a raczej należałoby powiedzieć, wkład prawosławnych
do biblistyki, jest na ogół mało znany. Przykładem osiągnięć w tej dziedzinę jest
praca habilitacyjna Jana Anchimiuka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie. Słusznie zauważono w słowie od wydawcy, że praca stanowi piękny,
teologicznie dojrzały, dorobek naukowy Autora i cenny wkład w rozwój nowotestamentowej antropologii i angelologii biblijnej. W samym sformułowaniu tematyki
pracy widać odrębność prawosławnego punktu widzenia. Symptomatyczne jest bo
wiem zwrócenie uwagi na angelologię, nie "odgrywającą większej roli w systemach
teologii zachodniej. Świat anielski traktowany jest w nich jako dodatkowy orna
ment bez specjalnego znaczenia. Aniołowie często traktowani są w tych systemach
jako alegorie dobra. Wprawdzie Biblia mówi wyraźnie o aniołach jednak w myśli
wielu Kościołów, zwłaszcza protestanckich, nie spełniają one właściwie ważniej
szej roli. Kościół prawosławny natomiast ma żywą świadomość obecności aniołów
w liturgii. Angelologia uzyskuje powiązanie z teologią chwały.
/

Prawosławie posiada własną, odrębną wrażliwość teologiczną, z tego powodu nie
wszystkie zagadnienia pasjonujące teologów zachodnich znajdują żywy oddźwięk
wśród prawosławnych i odwrotnie. Autor stawia sobie za cel dogłębną
egzegezę słów św. Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian: Czyż nie wie
cie, że aniołów sądzić będziemy *)(l Kor 6,3). Przyznać należy, że jest to tekst
zagadkowy. Wobec wpływów gnostyckich na wiernych gminy w Koryncie, Apostoł
precyzuje własny pogląd na miejsce człowieka w świecie bytów i jego ontologiczny status.
Z tego powodu poważna część prezentowanej pracy analizuje pojęcia antropolo
giczne św. Pawła. Ważne to świadectwo wczesno-chrześcijańskich ujęć prawdy
o człowieku. Przypomnienie Pawiowej koncepcji człowieka, złożonego z ciała, duszy
indywidualnej i ducha bożego (pneuma), wydaje się być bardzo płodną myślą dla
teologii. (Współczesna psychologia humanistyczna, idąc za Jungiem, powołuje się na
Pawiową antropologię). Dużo uwagi poświęca autor kwestii obrazu bożego, jednej
z zasadniczych idei prawosławnej nauki o człowieku (człowiek ikoną Boga).
W sposób równie precyzyjny została potraktowana przez autora analiza pojęć z za
kresu angelologii. Pierwotnemu Kościołowi zagrażał kult aniołów rozumianych jako
personifikacja sił przyrody. Apostoł wyjaśnia, że wierzący, jako wszczepieni w mis
tyczne ciało Chrystusa, stoją ponad potęgami anielskimi. Dla porównania dodać
można, że według o. Sergiusza Bułgakowa świat anielski zawiera w sobie hipostatyczne prawzory całego bytu materialnego (s. 96). Oznaczałoby to, że aniołów
łączyć można z platońskimi ideami. Według Orygenesa każdy człowiek otrzymuje
anioła stróża zależnie od zasług. Im doskonalszy jest człowiek, tym wyższego anio-

*) Tłumaczenie za Biblią Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego,
Warszawa 1982.
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la otrzymuje na ich (tzn. aniołów Stróży) miejsce” (s. 97). Swojego anioła posiada
także każdy naród.
Autor dokonuje przy okazji ciekawego zestawienia poglądów na angelologię
o. Sergiusza Bułgakowa oraz Karola Bartha. Wydobywa zaskakujące podobieństwo
myśli teologa prawosławnego i protestanckiego, odnośnie stosunku świata anielskie
go do materialnego (s. 96). Barth podkreśla służebny charakter aniołów; Człowiek
jest celem ostatecznym działania Boga na ziemi, aniołowie zaś przychodzą po to,
aby znowu odejść (s. 116). Według o. Pawła Floreńskiego, dzięki wyeliminowaniu
strachu przed potęgami duchowymi, chrześcijaństwo otworzyło ludzkości drogę do
badań naukowych (s. 118). Natomiast przypomnienie biblijnej prawdy o sądzie,
jaki będzie sprawowany przez świętych nad światem i aniołami, podkreśla odpo
wiedzialność ludzi za świat stworzony.
Tadeusz Wyszomirski

BARTNIK CZESŁAW STANISŁAW ks.: Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław:
Wydawnictwo Kurii Archidiecezjalnej 1982. Nakład 5000 egz., 399 s.
Otrzymaliśmy bogaty w informacje podręcznik eklezjologii. Na podkreślenie za
sługuje ekumeniczny charakter pracy, uwzględniający w zarysie eklezjologię pra
wosławną i protestancką. Przy okazji autor dokonał ciekawej prezentacji Kościołów
orientalnych (s. 100—121). Specyfikę teologiczną tych wspólnot tłumaczy ich warun
kami bytowymi. Tak więc nomadyczni nestorianie nawiązują do idei pielgrzymu
jącego Ludu Bożego (s. 108—112), a mentalność religijną maronitów ukształtowały
surowe warunki życia w górach oraz kodeks monastyczny (s. 119). W polskiej lite
raturze przedmiotu są to ujęcia nowe. Ciekawa wydaje się teza, że wielkie wstrzą
sy historyczne zaowocowały na gruncie chrześcijańskim. Ostateczny podział cesar
stwa rzymskiego na Bizancjum i Zachód legły u podstaw wielowiekowego rozłamu
w Kościele, a przejście przez próg ery nowożytnej związane było z Reformacją.
Przy okazji przedstawienia eklezjologii prawosławnej, ks. Bartnik zestawia po
glądy na Kościół Sergiusza Bułgakowa i Teilharda de Chardin (s. 139). Podkreśla
przy tym kosmiczny wymiar Kościoła w ujęciu prawosławia (s. 134). W zarysie
eklezjologii anglikańskiej nie uwzględnia jednak idei comprehensiveness (pojemnoś
ci) mogącej mieć duże znaczenie dla ekumenizmu. Niefortunne wydaje się odno
szenie nazwy „Wielki Kościół” do nie podzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia,
a to dlatego, że stanowi to nazwę własną patriarchatu ekumenicznego. Jeżeli część
jakobitów odczuwa potrzebę kontaktów z Kościołem katolickim, jak stwierdza autor
(s. 198), to jest także prawdą istnienie analogicznego procesu odwrotnego.
Warto byłoby dodać, że maronici unię z Rzymem zawarli wskutek prześladowań,
jakie spotkały ich zarówno ze strony Greków jak i Arabów, co spowodowali sami
swoją wojowniczością. W tej sytuacji naturalny był odruch szukania pomocy u Fran
ków. Ks. Bartnik zacytował błędną opinię, jakoby liturgia maronicka była miesza
niną obrządków (s. 121). W rzeczywistości liturgia ta jest mniej zlatynizowana niż
liturgia, którą posługuje się Armeński Kościół Apostolski. Opinia o latynizacji po
chodzi stąd, iż w ramach pomocy Francja przysyła parafiom maronickim łaciń
skie szaty liturgiczne. (Liturgia ma zdecydowanie semicki charakter).
Powyższe uwagi są marginesowe w stosunku do dzieła, które zarówno ze względu
na objętość jak i wagę poruszanych tematów przekracza możliwości dokonania pod
sumowania w krótkiej recenzji. Praca ta adresowana, jak się wydaje, do grona
teologów, dla zwykłego czytelnika, nawet zainteresowanego problematyką, będzie
trudna do odbioru ze względu na specyficzny język. Wiele uwagi autor poświęca
problematyce ustroju kościelnego oraz roli prymatu i stosunku Kościoła do świata.
Chociaż eklezjologia należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się działów
teologii, ks. Bartnik postarał się zaprezentować kompendium współczesnej katolic
kiej świadomości na temat Kościoła.
Tadeusz Wyszomirski
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BENT ANS J. van .der: Handbook of Member Churches. Geneva: World Council
of Churches 1982, 283 s.
Światowa Rada Kościołów wydała u progu swego VI Zgromadzenia Ogólnego
bardzo ważną pozycję, która jest pierwszą próbą dostarczenia podstawowej infor
macji o Kościołach członkowskich. Znaczną część materiału dostarczyły kierownic
twa Kościołów, odpowiadając na nadesłaną im ankietę. Opracowania całości doko
nał wieloletni dyrektor biblioteki SRK, autor wielu cennych pozycji poświęconych
problematyce współczesnego ruchu ekumenicznego, Ans J. van der Bent.
Książkę rozpoczyna rozdział poświęcony charakterystyce krajowych rad ekume
nicznych i regionalnych konferencji kościelnych. Chodzi tu o struktury ekumenicz
ne niższego szczebla, do których należą Kościoły członkowskie Rady. Część rad
krajowych (30) ma status rady stowarzyszonej z SRK (m. in. Polska Rada Ekume
niczna); inne, na ogół z krajów tzw. Trzeciego Świata, są. ściśle związane z jej Ko
misją do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji. W rozdziale tym, otrzymujemy
podstawową informację historyczną i krótki opis aktualnej działalności wspomnia
nych struktur. Dowiadujemy się, że Kościół rzymskokatolicki jest pełnoprawnym
członkiem 30 rad krajowych i 2 konferencji regionalnych (Karaibska Konferencja
Kościołów, Konferencja Kościołów Rejonu Pacyfiku).
Następny rozdział daje krótki przegląd głównych rodzin wyznaniowych reprezen
towanych w Światowej Radzie Kościołów. Uwzględnia także, dokonujący się od
blisko 40 lat, proces jednoczenia się Kościołów różnych tradycji.
Podstawowy człon omawianej pracy stanowi prezentacja przeszło 300 Kościołów
członkowskich SRK. Wydawca posłużył się tutaj następującą metodą: podzielił
świat na 8 regionów (Afryka, Azja, Karaiby i Ameryka Środkowa, Europa, Bliski
Wschód, Ameryka Północna, Oceania, Ameryka Południowa), regiony — na kraje
(w porządku alfabetycznym), w ramach których (również w porządku alfabetycz
nym) przedstawił występujące na ich terenie Kościoły.
Prezentacja każdego Kościoła członkowskiego przebiega według ustalonego sche
matu. Zilustrujmy to na przykładzie Kościoła polskokatolickiego, przekładając doty
czący go tekst na język polski:
Polish Catholic Church in Poland (Kościół Polskokatolicki w PRL).
ul. Wilcza 31, Warszawa — tel. 21-18-42, 28-97-84. 34 250 członków — 3 diecezje —
90 parafii — 4 biskupów — 126 kapłanów. Publikacje: „Rodzina” (Family, tygodnik),
„Posłannictwo” (Mission, kwartalnik), „Kalendarz katolicki” (wszystko w języku
polskim). SRK (1948), PRE. Biskup naczelny: J. E. Tadeusz R. Majewski.
Po tych podstawowych informacjach następuje krótki rys historyczny i opis ak
tualnej działalności. Tak jest, z małymi odchyleniami, we wszystkich przypadkach.
Dokładna lektura omawianej pracy dostarcza nie tylko podstawowej informacji
o Kościołach. Podanie przy każdym Kościele daty przystąpienia do SRK pozwala
ustalić, w jakiej mierze, rok po roku, wzrastała liczba Kościołów członkowskich.
Przy nakładzie pewnego wysiłku można także prześledzić systematyczne umacnia
nie się pozycji prawosławia i Kościołów tzw. Trzeciego Świata w Radzie.
W 1948 r., tj. w chwili powoływania do życia Światowej Rady Kościołów, domi
nowały w niej zdecydowanie Kościoły protestanckie Europy Zachodniej i Ameryki
Północnej. Na 147 Kościołów członkowskich było tylko 19 z Azji, 9 z Bliskiego
Wschodu, 8 z Oceanii, 4 z Afryki oraz po 1 z Karaibów i Ameryki Południowej.
Dzisiaj rozkład na poszczególne regiony przedstawia się następująco: Europa — 102,
Afryka — 59, Azja — 53, Ameryka Północna — 35, Oceania — 19, Ameryka Po
łudniowa — 18, Bliski Wschód — 14, Karaiby i Ameryka Środkowa — 10. Krótko
mówiąc: w 1948 r. przeszło dwie trzecie Kościołów wywodziło się z Europy i Ame
ryki Północnej, dzisiaj stanowią one mniej niż połowę ogółu członków. Fakt ten
nie mógł pozostać bez wpływu na zaangażowanie społeczno-polityczne Światowej
Rady Kościołów.
W sposób istotny zmieniła się również struktura wyznaniowa Kościołów reprezen
towanych w SRK. Przede wszystkim wzrosła bardzo poważnie rola tradycji pra
wosławnej, co znalazło swoje odbicie w pracy teologicznej. W 1948 r. prawosławie
było reprezentowane w Radzie przez ważne pod względem historycznym, lecz mało
liczebne patriarchaty (Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima) oraz
Kościoły Grecji i Cypru. Sytuacja uległa radykalnej zmianie na początku lat sześć
dziesiątych, gdy do SRK przystąpiły Kościoły prawosławne z krajów socjalistycz
nych Europy Wschodniej (rosyjski, gruziński, bułgarski, rumuński, serbski, polski,
czechosłowacki), zrzeszające dziesiątki milionów wiernych. Jednocześnie oznaczało
to wzrost roli Kościołów z krajów socjalistycznych w łonie Rady w ogóle.
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Między poszczególnymi Kościołami członkowskimi zachodzi poważna różnica pod
względem liczby wyznawców. Do największych należą: Rosyjski Kościół Prawo
sławny (50 000 000 wyznawców), Kościół Anglikański Anglii (27 200 000), Rumuński
Kościół Prawosławny (17 000 000), do najmniejszych (ze statusem Kościoła stowa
rzyszonego) — Kościół Protestancki Algerii (500 członków). Kościół Uczniów Chrys
tusa w Argentynie (600) i Towarzystwo Przyjaciół (kwakrzy) w Kanadzie (1086).
Z tabeli sumarycznej, zamieszczonej na końcu omawianej książki wynika, że
chociaż większość Kościołów członkowskich SRK znajduje się dzisiaj w krajach
tzw. Trzeciego Świata, to jednak większość wiernych, gdyż niemal trzy czwarte,
zamieszkuje w dalszym ciągu Europę (52,8%) i Amerykę Północną (21,4%). Rozlo
kowanie wiernych w innych regionach świata przedstawia się następująco: Afry
ka — 12,9%, Azja 8,4%, Bliski Wschód — 3,1%, Ameryka Południowa — 0,6%,
Karaiby i Ameryka Środkowa — 0,6%, Oceania — 0,2%.
W oparciu o tę samą tabelę można ustalić, że najważniejsze tradycje chrześcijań
skie reprezentowane w SRK według liczby wyznawców przedstawiają się nastę
pująco: prawosławni — 27,2%, anglikanie — 15,9%, luteranie — 13,5%, metodyś
ci — 9,9%, reformowani i prezbiterianie — 9,1%, ewangelicy unijni — 7,7%, bap
tyści — 6,7%, chrześcijanie orientalni*) — 6%, uczniowie Chrystusa — 0,3%, zielo
noświątkowcy — 0,4%, starokatolicy — 0,1%, inni — 3,2%.
Wszystkie Kościoły członkowskie (uwzględniając 3 Kościoły przyjęte w 1982 r.,
a nie ujęte jeszcze w omawianej pracy) mają ogółem 387 230 000 wiernych.
Wydawca stwierdził w przedmowie, że jest świadomy, iż informacje są często
niedokładne i niekompletne, iż książka tego typu wymaga od czasu do czasu rewizji
i aktualizacji. Zaapelował do jej czytelników o wskazanie błędów i niedokładności,
tak aby proces rewizji n#gł się rozpocząć stosunkowo wcześnie.
Czyniąc zadość powyższemu życzeniu, pragniemy zwrócić uwagę na błędy lub
braki dotyczące Kościołów polskich będących członkami SRK: Kościoła ewange
licko-augsburskiego, Kościoła starokatolickiego Mariawitów, Kościoła polskokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przy dwu pierw
szych podana jest błędnie polska nazwa, przy ostatnim — została w ogóle pomi
nięta. Przy Kościele ewangelicko-augsburskim brakuje informacji dotyczącej wy
dawnictw (dwutygodnik „Zwiastun”, kalendarz, publikacje książkowe), przy trzech
pozostałych nie odnotowano ich przynależności do Konferencji Kościołów Europej
skich i Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Są także pewne niedokładności
dotyczące historii i aktualnej działalności wymienionych Kościołów. Byłoby więc
wskazane, aby kierownictwa kościelne, w interesie własnym, przesłały jak naj
prędzej swoje uwagi wydawcy, tak aby w nowym wydaniu mogła się już zna
leźć w pełni wierna informacja.
Karol Karski
Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu. Wydał
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv., Lublin: Wydawnictwo Towa
rzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1982. Nakład
3000 egz., 406 s.
W dziale recenzji przyszło nam omówić pracę o wyjątkowym znaczeniu, o której
można bez przesady powiedzieć, że jest jedną z najważniejszych pozycji z zakresu
problematyki ekumenicznej, jakie dotychczas ukazały się w Polsce. Niestrudzony
propagator idei ekumenicznej o. prof, dr Stanisław Celestyn Napiórkowski
OFMConv., niemal równolegle ze skryptem pt. „Na drogach jedności” (omówionym
już na tych łamach) opublikował w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL
zbiór dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego na temat ekumenizmu.
Wydanie tej książki jest ważne z dwóch powodów. W Kościele rzymskokatolic
kim — a dotyczy to zarówno ogółu wiernych jak i księży — znajomość oficjalnych
dokumentów kościelnych dotyczących ekumenizmu nadal pozostawia wiele do ży
czenia. I w tym należy upatrywać jednej z przyczyn faktu, iż ruch ekumeniczny
nad Wisłą nie stał się do tej pory zjawiskiem powszechnym. Również wiernym

*) Chrześcijanie orientalni — Kościoły wschodnie, które odłączyły się po Sobo
rze w Chalcedonie w 451 r. (kościół koptyjski, etiopski, syryjski i armeński) (Re
dakcja).

96

RECENZJE

innych wyznań dokumenty te nie są dostatecznie znane, stąd nadal funkcjonuje
wśród nich stereotyp, iż ekumenizm w ujęciu Kościoła rzymskokatolickiego ozna
cza w gruncie rzeczy powrót do Rzymu wszystkich braci odłączonych. Tymcza
sem studiując zamieszczone w zbiorze dokumenty można prześledzić wyraźną ewo
lucję oficjalnego stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego wobec ruchu ekume
nicznego.
Książka, jak to podkreśla we wstępie wydawca, zawiera dokumenty o niejedna
kowej randze kościelnej i teologicznej. Jedne wypowiadają świadomość całego Koś
cioła rzymskokatolickiego, jak teksty soborowe, inne zaś wyrażają świadomość Koś
ciołów lokalnych, . jak dokumenty synodów diecezjalnych czy listy pasterskie bis
kupów.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że aby pozostać wiernym prawdzie historycznej,
wydawca umieścił także w zbiorze teksty kościelne o antyekumenicznym wydźwię
ku. Jest to również ważne dlatego, że ograniczenie się tylko do publikowania doku
mentów z ostatniego 20-lecia mogło być odczytane, zwłaszcza przęz braci nieka
tolików, jako odżegnywanie się od błędów popełnionych wobec innych Kościołów
chrześcijańskich przez Kościół rzymskokatolicki w przeszłości. Stąd też rozwiąza
nie, jakie zastosował wydawca, to jest zamieszczenie w zbiorze również dokumentów
o nieekumenicznym wydźwięku, należy odczytać jako akt dużej odwagi, co doce
niają zapewne także ekumeniści niekatoliccy.
Zbiór otwiera „Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego, będący milo
wym krokiem w dziejach rzymskokatolickiego ekumenizmu. Uzupełnia go sześć
innych dokumentów soborowych mających ścisły związek z problematyką jedności
chrześcijaństwa. Dobrze się stało, że „Dekret o ekumenizmie” został opublikowany
w dwóch wersjach — łacińskiej i polskiej. Znający łacinę będą się mogli p^zy
okazji przekonać o tym, że polski przekład dekretu jest fir kilku miejscach niózbyt precyzyjny. I tak np., jak to zauważył jeden z teologów katolickich, łaciński
zwrot „propter sacramenti ordinis defectum” odnoszący się do kapłaństwa we wspól
notach protestanckich, został przetłumaczony niezbyt ściśle jako „brak sakramentu
kapłaństwa” (DE), 22).
W części dokumentów ogólnokościelnych zamieszczono ponadto fragmenty tekstów
kilku encyklik i przemówienia papieży: Pawła VI i Jana Pawła II o treści eku
menicznej (ostatni z tekstów ekumenicznych Papieża — Polaka nosi datę 25 III 1981;
od tego czasu wygłosił on jeszcze wiele innych przemówień poświęconych jedności
chrześcijan). Warto podkreślić, że jeden z tekstów ma wyjątkową rangę, podpisany
bowiem został wspólnie przez papieża Jana Pawła II i patriarchę Demetriosa I
(Deklaracja ekumeniczna, Fanar 30 X I 1979).
Część druga zbioru prezentuje dokumenty polskie, które mają dwojaki charak
ter: są to dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym oraz dokumenty Kościołów lokal
nych. Wśród dokumentów ogólnokościelnych znajdujemy list pasterski Episkopatu
Polski o „Dążeniu do jedności chrześcijan” oraz kilka tekstów opublikowanych
przez Komisję Episkopatu do Spraw Ekumenizmu (wydawca nie zdążył już włą
czyć do zbioru bardzo ważnego dokumentu, jakim jest podpisana w grudniu 1982
przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski, instrukcja w sprawie duszpasterstwa
małżeństw o różnej przynależności kościelnej).
Z uwzględnionych w zbiorze dokumentów Kościołów lokalnych wynika, że eku
menizm był przedmiotem obrad synodów kilku polskich diecezji, a mianowicie:
wrocławskiej, poznańskiej, warszawskiej, katowickiej i krakowskiej i że znalazł on
miejsce w dokumentach tychże synodów. Wśród opublikowanych listów paster
skich biskupów polskich, aż 11 jest autorstwa ordynariusza diecezji katowickiej
bp. Herberta Bednorza, który systematycznie, od 16 lat, z okazji Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan, ogłasza listy poświęcone sprawom ekumenizmu.
Ten wcale pokaźnej objętości zbiór świadczy o tym, jak wiele inspiracji w dzieło
pojednania wnoszą katolicy. A przecież życie przynosi wciąż nowe dokumenty koś
cielne, będące między innymi efektem prowadzonych dialogów doktrynalnych mię
dzy Kościołami. Niestety, jak już wspomniano „klasyczne” podstawowe teksty okre
ślające stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w tak ważnej kwestii, jaką sta
nowi jedność chrześcijan, nie są znane w dostatecznym stopniu przez ogół wier
nych. Dlatego też tak duże znaczenie ma wydanie przez o. Napiórkowskiego oma
wianego zbioru.
Ideałem byłoby, gdyby egzemplarz tej książki mógł być dostępny w każdej biblio
tece parafialnej, co jednak, ze względu na szczupłość nakładu jest nierealne. Na
tomiast bezwzględnie pozycja ta powinna znaleźć się w każdej bibliotece semina
ryjnej.
Antoni Grześkowiak

