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DO CZYTELNIKÓW
Jednym z celów, jakie wyznaczyła sobie redakcja już przy narodzi
nach kwartalnika była prezentacja poglądów przedstawicieli różnych wy
znań i dyskusji ekumenicznych. W inauguracyjnym artykule w Nr 1/83
ks. bp Zdzisław Tranda zaprezentował swoją ocenę stanu stosunków
międzywyznaniowych w Polsce. Tym razem zamieszczamy artykuł zna
nego ekumenisty katolickiego, ks. prof. Alfonsa Skowronka z Akademii
Teologii Katolickiej. Sam autor nazywa w podtytule swoją wypowiedź
„kolokwium przyjaźni”. Taki sposób prowadzenia dialogu będziemy na
naszych łamach kontynuować.
Z kręgu polskiej ekumenii jest też drugi artykuł poświęcony ekume
nizmowi w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która kształci ducho
wnych trzech tradycji: protestanckiej, starokatolickiej i prawosławnej. W
najbliższych numerach zaprezentujemy działalność ekumeniczną na KUL
i ATK.
Tematyki krajowej dotyczy także refleksja z tegorocznego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan, oraz prezentacja pięknego pomysłu,
który powoli nabiera realnych kształtów — budowy Świątyni Pokoju
na Majdanku. Już został rozstrzygnięty konkurs na projekt świątyni,
nasza redakcja będzie na bieżąco informować o kontynuacji prac zwią
zanych z tym obiektem.
Wydać się może dość dziwne zamieszczenie w bieżącym numerze „Ar
tykułów anglikańskich” — zasad wiary Kościoła, który w Polsce nie po
siada wyznawców. Uważamy jednak, że ze względu na aktywność Koś
cioła anglikańskiego w dialogach międzywyznaniowych i w światowym
ruchu ekumenicznym oraz jego ważne miejsce w rodzinie chrześcijań
skiej, należy przybliżyć go naszym Czytelnikom. W jednym z najbliż
szych numerów zamieścimy artykuł monograficzny o Wspólnocie Kościo
łów Anglikańskich.
Ponieważ ostatnie miesiące przyniosły wprost lawinę oświadczeń, pu
blikacji i uroczystości poświęconych Marcinowi Lutrowi, przytaczamy
najważniejsze z nich w bloku sprawozdań pt. „Obchody Roku Lutra”.
Ze szczególną satysfakcją wykorzystaliśmy możliwość zamieszczenia ma
teriału na temat ekumenicznego znaczenia Marcina Lutra pióra dr Philipa Pottera — Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów.
Wiktor Marek Leyk

ARTYKUŁY

W KRĘGU POLSKIEJ EKUMENII

Ks. ALFONS SKOWRONEK
KOLOKWIUM PRZYJAŹNI Z KS. BISKUPEM
ZDZISŁAWEM TRANDĄ
W okresie poważnego i złożonego kryzysu, o zasięgu nie tylko krajo
wym, wyostrzyć należy wzrok na dostrzeganie, a nawet tropienie pozy
tywów, by nie przeoczyć żadnej szansy dla zapalania świateł nadziei prze
ciwko rezygnacji w czasach apokaliptycznych wręcz lęków o przyszłość
świata. Marcin Luter miał powiedzieć: A gdyby jutro świat przestał istnieć, to jeszcze dzisiaj zasadziłbym moją jabłoneczkę. Słowa te mogłyby
stanowić motto dla etycznych rozważań w ramach dominującej dzisiaj
teologii nadziei, której istotną kategorię stanowi mądrość odczytywania
znaków czasu. Greckie kairós 1 oznacza właśnie sytuację krytyczną rzu
cającą wyzwanie do zdecydowanego działania oraz jedyną w swoim ro
dzaju szansę dla takiego zrywu; jest nawet synonimem sytuacji uprzy
wilejowanej dla podejmowania skonkretyzowanych poczynań123.
Ow kairós, czyli szansę, wykorzystało określone grono osób i zaczęło
wydawać — bez większych konsultacji czy badania terenu, chwała im
za to!8 — ekumeniczny kwartalnik. Ta inicjatywa oddolna jest tak za
skakująco znakomita, iż zrazu daleką i obcą jawi się wszelka myśl prze
prowadzenia krytyki wydanych do tej pory trzech numerów tego perio
dyku, do czego tu i tam niżej podpisanego próbowano skłaniać. Nowe
życie należy osłaniać, chronić i zasilać krystalizujące się energie witalne,
a nie podgryzać krytyką gałązki doprowadzające do nowego organu
życiodajne soki. Z satysfakcją odpowiadam natomiast na prośbę Redak
cji, by ustosunkować się do artykułu ks. biskupa Zdzisława Trandy, po
święconego analizie sytuacji ekumenicznej w Polsce 4. Sugerowano zresztą by była to nie tyle odpowiedź na wymieniony artykuł, ile raczej
1 W odróżnieniu od aio n = długi okres, c h ró n o s= odcinek czasu czy h o ra = g o d zin a .
Por. L. Coenen (red.), Theologisches B e g riffsle x ik o n zu m N eu e n T e sta m e n t, Wupper
tal 19795, II, 1462.
* Por. tamże.
3 Gdyby zechcieli rzecz konsultować oddzielnie z wszystkimi Kościołami zrze
szonymi w PRE i z Kościołem rzymskokatolickim, sondażu nie ukończyliby — oba
wiam się — przed upływem drugiego wiary tysiąclecia.
4 Z. Tranda, S y tu a c ja e k u m e n ic zn a w Polsce , „Studia i dokumenty ekumeniczne”,
1(1983), s. 7—15.
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garść refleksji katolika na temat losów polskiej ekumenii. Ponieważ jed
nak głos chrześcijanina reformowanego zabrzmiał, nie sposób nie wsłu
chać się weń, tym więcej, że zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego postawił katolikom szereg pytań, werbalizując określone oba
wy, troski i przewidywania.
Ks. biskup Tranda próbuje podejść do zagadnienia jak najbardziej
obiektywnie5, przyznając zarazem, że każda próba,takiego zbliżenia na
kłada konieczność spojrzenia na rzecz przez własne okulary56. Trzeba
autorowi przyznać, iż szkła, jakie sobie nałożył, umożliwiają mu niezły
wgląd w złożoną rodzimą sytuację ekumeniczną. Przełomem nazywa on
nowy układ wzajemnych stosunków między chrześcijanami-niekatolikami; przełomem jest także zasadniczy zwrot cechujący wielostronne od
noszenia tychże chrześcijan do katolików i tych ostatnich do wszystkich
wyznań zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (dalej PRE). Wy
daje się, że przełomem jest także owa próba tak obiektywnego i ciepłe
go naświetlenia atmosfery ekumenicznej, w naszym kraju bynajmniej
nie łaskawej, nieraz mroźnej, a nawet zamrażanej. Jest to zapewne
pierwszy głos biskupa ewangelickiego z satysfakcją odbierany przez ka
tolików i wszystkich chrześcijan, którym ekumenia, czyli ekumeniczny
dialog, prawdziwie leży na sercu.
W szeregach katolików często napotkać można ludzi wyrażających
zdanie, że to my — katolicy jesteśmy otwarci na spotkanie z braćmi
rozłączonymi; wszelkie zahamowania aż po wyraźną blokadę rozmów są
powodowane przez tamtą stronę. Otwarcie się Kościoła posoborowego
jest rzeczywiście zakodowane we wszystkich dokumentach Drugiego So
boru Watykańskiego, co jednak nie oznacza, by zawarte tam wskazania
katolicy w pełni realizowali. Dekret o ekumeniźmie w pięknych słowach
napomina katolików, że to oni pierwsi powinni wychodzić naprzeciw bra
ciom rozłączonym (nr 4). Jeżeli jednak dialog wewnątrzkatolicki pozo
stawia wiele do życzenia, od dialogu między wiernymi i duszpasterzami
zaczynając, jeżeli ci pierwsi skarżą się i utyskują na przewagę dyrygizmu, dekretowania, reglamentowania i urzędowania7 w Kościele, wtedy
taki stan rzeczy z pewnością nie jest korzystny dla dialogu w łonie Koś
cioła rzymskokatolickiego. Trudno też oczekiwać, by — nie wdrażani w
dialog we własnym Kościele — katolicy byli jego arcymistrzami na
szczeblu międzywyznaniowym.
Jedno z najcelniejszych sformułowań biskupa Trandy brzmi: Katolicy
otwierają się na ekumenizm, kiedy spotykają się z otwartością po naszej
stronie8. Jest to złocisty i bodaj jedyny klucz do ekumenicznych zbliżeń.
Jest to wręcz rodzaj cudownego, magicznego wytrycha, któremu nie
oprą się zamki najszczelniej zaryglowanych drzwi interkonfesyjnych.
0 tym kluczu szeroko i niezrównanie mówi Dekret o ekumenizmie (nr 4)
1 cała wielka część III (nry 58—119) programowej encykliki Pawła VI,
„Ecclesiam suam”.
5 Op. cit.
6 Tamże.
7 Znamienna jest na przykład tendencja polskiego przekładu dogmatycznej Kon
stytucji o Kościele, gdzie słowo m u n u s (= obowiązek, zadanie) z reguły tłumaczy

się przez „urząd” (por. m. in. nry 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 ii.); na „urząd” przekła
da się także termin m in iste r iu m (posługiwanie!) (por. 22, 28 ii.); bezradnie nie
konsekwentny okazał się tłumacz przy translacji m u n u s m in iste r ii , wywalczając
remis swoim problematycznym przekładem przez „zadania urzędu”, (a powinien był
użyć tautologii „urząd urzędu”, co byłoby już jawnym nonsensem). Por. S o b ó r
W a ty k a ń sk i D rugi . K o n s ty tu c je , D e k re ty , D eklaracje, Poznań 1968.
8 Z. Tranda, op. cit., s. 14.
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Przykładem owego cudownie zniewalającego otwarcia się na katoli
ków jest właśnie postawa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, liczbo
wo bodaj najmniejszej wspólnoty wyznaniowej w naszym kraju 9. „Ma
ły” ten Kościół nie ma w sobie, moim zdaniem, nic z „kompleksu mniej
szości”, do którego skłonny byłby przyznać się biskup Tranda101. Świet
nie redagowana i duchem ekumenicznym przepojona »Jednota« od lat
otwiera się na pióra katolickie. O ile mi wiadomo, nigdy nie pojawiła się
tam notka odredakcyjna (co ostatecznie nie dziwiłoby), że Redakcja nie
utożsamia się w pełni z treścią publikowanego gościnnie artykułu. Ła
my tego miesięcznika to nasz wspólny dom. Ostatnio utworzono przy
Redakcji komitet doradczy, w skład którego wchodzą wyznawcy innych
Kościołów, współdecydując o linii pisma.
To samo odnosi się do udostępnienia katolikom ambony Kościoła Re
formowanego, , z gościnności której osobiście kilkakrotnie korzystałem.
Dyskretne, z mojej strony, pytanie o ewentualny kierunek tematyki ka
zania, spotykało się z gestem wzruszenia otwartych ramion, oznaką peł
nej swobody ruchów.
Wspomnieć też trzeba o inicjatywie katolickiej, związanej z osobą re
daktora Jana Turnaua, za jego to sprawą od maja 1981 roku Kościół re
formowany udostępnił swą świątynię przy ul. Świerczewskiego w War
szawie międzywyznaniowym nabożeństwom ekumenicznym. Trzeci rok
chrześcijanie różnych wyznań suwerennie modelują tam swoją służbę
Bożą w pierwsze poniedziałki miesiąca.
To są gesty, bynajmniej nie drobne, lecz znaczące; wyrastają bowiem
jako owoce od dawna pielęgnowanego ducha ekumenicznego, konkret
nie: nieznużonego szukania przyjacielskiej i bratniej współpracy, któ
re to uporczywe poszukiwanie nie poddaje się różnym niepowodzeniom.
Daje temu wyraz ks. biskup Tranda, gdy mówi z optymizmem zaprawio
nym domieszką pewnego niedosytu: Jednakże droga do przyjacielskiej
współpracy jest bliska i o wiele łatwiejsza niż droga do jedności u. Wy
daje się, iż nie należy rozdzielać ani przeciwstawiać sobie więzi zadzierzganych przez przyjazną współpracę w drodze do pełnej' jedności. Droga
do doskonałej wspólnoty ekumenicznej wiedzie bowiem poprzez ścieżki
osobistych przyjaźni. Przyjaźń zaś żywi się i żyje zaufaniem, respektem
dla odmienności, szacunkiem wobec bogactwa i darów złożonych przez
Boga u naszych przyjaciół. Taka przyjaźń nie może. być rezultatem wy
danego rozkazu, a jest możliwa z tego prostego potyodu, że istnieją
między nami zasadnicze wspólne elementy, takie jak więź Pisma Sw.,
wspólne wyznanie wiary, wspólne dogmaty. Chodzi więc tylko o to,
ażeby te wspólne filary nośne stały się także żywą platformą dla naszych
wspólnych odniesień, dla wzajemnego badania stopnia ich nośności w
życiu codziennym i dla dokonywania nowych odkryć. Ekumenia w Pol
sce znajduje się u początku dobrej drogi prowadzącej ku wzajemnej
przyjaźni. Jeżeli tak jest rzeczywiście, wtedy zaczyna tracić swe podsta
9 Kościół ten liczy niespełna 4 tysiące wiernych. Ks. W. Wysoczański* tę zniko
mą zapewne cyfrę mając na uwadze, plasuje Kościół Reformowany na ósmym,
przedostatnim miejscu, przed Kościołem baptystów. Por. Prawo wewnętrzne Koś
ciołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971. Przyznać trzeba,
że z punktu widzenia ekumenii osobliwie brzmi tytuł tej książki, uwypukla bo
wiem specyfikę określonych Kościołów przeciwstawiając je Kościołowi rzymsko
katolickiemu. Stanowią one więc niejako negatyw (czy tylko?) Kościoła rzymsko
katolickiego, bez którego nie miałyby prawdopodobnie racji istnienia.
10 Z. Tranda, op. cit., s. 10.
11 Tamże, s. 9.
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wy ubolewanie, że żyjemy w czasach dla ekumenii trudnych. Już św. Au
gustyn narzekania na złe i nieznośne czasy odrzucał i piętnował jako
wynik myślenia prymitywnego. Albowiem czas to my sami, czasy są
takie, jakie sami sobie tworzymy: żylibyśmy w lepszych czasach, gdy
byśmy sami byli lepsi. Z ust starszych ekumenistów nierzadko słyszeć
można słowa przepojone goryczą z "powodu złych doświadczeń, ja
kie nagromadzili w rezultacie długich kontaktów ekumenicznych. Od
powiedzieć na to trzeba: mielibyśmy lepsze doświadczenia, gdybyśmy
sami byli nieco lepsi; wszystkie nasze subiektywne doświadczenia znaj
dują się w prostej proporcji do statusu naszej grzeszności. Niestrudzony
zabieg przerzucania ku braciom rozłączonym ekumenicznych przęseł
przyjaźni, otwarcia się na nich wyzwoli nas z zaklętego kręgu narcystycz
nego zapatrzenia się w siebie, torując drogi ku pełnej wspólnocie.
Samoczynnie niejako przezwyciężona zostanie wtedy obawa przed eks
pansją katolicką na terenie innych wyznań chrześcijańskich i nieuczci
wą strategią, której daje wyraz biskup Tranda12*. Autor nie precyzuje
istoty tej ekspansji, nie wymienia też form owej nierzetelnej strategii
katolickiej18. Może tu chodzić o podskórny lęk, że Kościół katolicki prag
nie zaanektować i wchłonąć rozłączonych chrześcijan. Powrót wszystkich
na łono Kościoła rzymskokatolickiego! — ten model „ekumenii” nie
funkcjonuje już co najmniej od 25 lat, unieruchomiony przez Jana XXIII.
Weźmy dla przykładu posoborową odnowę liturgii, w wyniku której ka
tolicy zrealizowali u siebie mnóstwo postulatów Reformacji a także teo
logii i życia Kościoła prawosławnego. W oczach nie-katolików proces
ten musiał jawić się jako rozwój nieomal rewolucyjny, skoro protestanci
jęli podejrzewać Kościół rzymskokatolicki o to, że się „sprawosławił” 14*16,
a prawosławni zarzucać temuż Kościołowi, że się „zewangelizował,, 15.
Chciałoby się tu nawet mówić — niesłusznie — o „zaanektowaniu” Kościo
ła katolickiego przez protestantyzm i prawosławie. A mimo to w wypad
ku zjednoczenia z luteranami czy ewangelikami reformowanymi Kościół
katolicki nie mógłby zażądać przejęcia przez nich liturgii rzymskokato
lickiej. Nigdy nie może chodzić o bezwarunkowy powrót. Słowo „powrót”
winno być wreszcie wciągnięte na czarną listę. I chrześcijanie katoliccy
z głębokim przekonaniem weszli w potężny tygiel ekumenii, z którego
12 Tamże.
18 Osobiście życzyłbym katolikom krzty tego ducha misyjnego (nie ekspansji!)

i owego materialnego przynajmniej obycia z Biblią, w czym celują domokrążni
ewangeliści różnorodnych wspólnot wyznaniowych. Nie ma miesiąca, by w moim
mieszkaniu nie zjawili się tacy kaznodzieje. Ostatnio przyjąłem dwu, z góry im
oświadczając, że role będą podzielone: 10 minut dla nich i 10 dla mnie. Po upływie
10 minut ewangelizację musiałem przerwać, ponieważ umowy nie dotrzymano; do
głosu nie zostałem dopuszczony.
14 Do wartości Kościoła wschodniego, po które śmiało i wielkodusznie sięgnęło
Vaticanum II, należy m. in. tak silnie przez Sobór uwypuklona prawda o ludzie
Bożym, a następnie o kolegialności biskupów i Kościołów lokalnych; w swej liturgii
Kościół łaciński przywrócił należne miejsce epiklezie w kanonie Mszy św.; wy
mienić należy następnie wprowadzenie do liturgii języka narodowego, nieocenioną
praktykę koncelebracji, instytucję stanu diakonatu i in.
16
Vaticanum II silnie uwydatnia wspólne kapłaństwo wszystkich wiernych, roz
wija charyzmatyczną strukturę Kościoła wyprzedzającą wszelkie struktury organi
zacyjne (w wierzeniu — in credendo — wszyscy ochrzczeni są nieomylni); wszelki
urząd w Kościele rozumiany jest jako pełnienie posługiwania, jest diakonią. W li
turgii słowo Boże wyeksponowane zostaje na pierwszym miejscu i nie stanowi li
tylko dekoracji Mszy św. Liturgia sprawowana jest w języku narodowym, a słowa
konsekracji wygłaszane ludowi głośno (spełnianie jednego z żądań Lutra); ludowi
wolno podawać Komunię św. pod dwiema postaciami i in.
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ma powstać stop jedności rozdzielonych Kościołów, nie w ten oczywiś
cie sposób, że konkretne Kościoły utracą swą specyficzną tożsamość. Jest
to raczej proces przemiany, w którym zachodzi wzajemne dawanie i bra
nie. Wielkością decydującą, którą chcielibyśmy dać. i z czego zrezygno
wać nie możemy, jest posługa biskupa rzymskiego. Ekumeniczny dialog
powinien ustalić sposób funkcjonowania tego urzędu posługi w Kościele
ponownie zjednoczonym.
Mając przed oczami potężny masyw Kościoła rzymskokatolickiego w
Polsce, a w jego morzu maleńkie wysepki Kościołów innych wyznań,
zwierzchnik Kościoła. Ewangelicko-Reformowanego stwierdza, mówiąc w
imieniu wszystkich niekatolickich wyznań: My nie stanowimy zagro
żenia dla katolicyzmu w Polsce, nawet jeśli od czasu do czasu pozysku
jemy ludzi z marginesu Kościoła katolickiego 10.
Jakkolwiek myśl ks. biskupa Trandy nie byłaby rozumiana, wspom
niany tu, może nawet mimochodem, problem jest ekumenicznie tak do
niosły, iż warto go nieco rozwinąć nawet kosztem ściągnięcia na siebie
zarzutu rozminięcia się z intencją Autora, który ten ewentualny „poślizg”
myślowy z pewnością wybaczy. Dodać trzeba, że ks. biskup Tranda
swych twierdzeń na ogół nie uzasadnia. Luźno wypowiadane sądy tyrti
bardziej kryją w sobie ofertę i zaproszenie do dyskusji. Przecież i w gło
sie dyskusyjnym nigdy pobrzmiewać nie powinna nuta mentorskiej nieo
mylności. To wszystko mając na uwadze, twierdzę najpierw, ze Kościół
katolicki (ani żaden' inny Kościół chrześcijański) nie ma ludzi z margi
nesu, a jeżeli tak chciałoby się nazwać grzeszników, wtedy trzeba by
powiedzieć, że Kościół cały jest jednym wielkim marginesem. Grzesz
nik nie jest istotą bytującą na peryferiach Kościoła, lecz należy do
jego centrum, tkwi w samym jego sercu. Drugi Sobór Waty
kański powie bez skrępowania: A podczas gdy Chrystus (...) nie znał grze
chu (...) Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zara
zem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę
i odnowienie swoje (KK 8). Katolik — a zapewne i luteranin — ani się
spostrzegł, że w tej wspaniałej deklaracji pobrzmiewa sławetne, a tyle
niepotrzebnych kontrowersji rozpalające słowo doktora Marcina Lutra
o człowieku równocześnie usprawiedliwionym i grzesznym (= simul iustus et peccator). Karl Barth, wielki teolog reformowany, powie z sobie
właściwym impetem i akrybią: „Konwersje” od nas do Kościoła rzym
skokatolickiego lub odwrotnie: stamtąd do jednego z naszych Kościołów
jako takie nie mają sensu (peccatur intra muros et extra! — grzeszy się
wewnątrz murów i poza nimi!). Sens mogą mieć tylko tam, gdzie zgod
nie z sumieniem stanowią jedynie konieczną postać „konwersji” — nie
w znaczeniu przejścia do innego Kościoła, lecz nawrócenia do Jezusa
Chrystusa, Pana jednego i świętego, katolickiego i apostolskiego Kościo
ła 17. Socjologiczna kategoria marginesu społecznego również winna być
wykreślona z naszych rozważań o Kościele.
Wieloznaczne słowa biskupa Trandy od czasu do czasu pozyskujemy
ludzi z marginesu Kościoła katolickiego można też odczytać inaczej.
Wydaje się, że Kościoły wszystkich wyznań w naszym kraju — łącz
nie z Kościołem rzymskokatolickim — od czasu do czasu z całą powagą
winny zadać sobie pytanie, czy aby, świadomie lub nie, usiłują pozyski-167
16 Z. Tranda, op. cit., s. 9.
17 K. Barth, A d L im in a A p o sto lo ru m , Berlin 1969, s. 17.
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wać sobie członków z szeregu innych wspólnot wyznaniowych. Sprawa
prozelityzmu staje się kamieniem probierczym w sieci stosunków eku
menicznych. Ciężką winę prozelityzmu ściąga na siebie ten, kto przejście
do własnego Kościoła czyni warunkiem zbawienia. Niejeden raz wizyta
domokrążnych ewangelistów kończyła się ciskaną mi na odchodnym groź
bą, że nie będę zbawiony, jeżeli nie przyjmę głoszonej przez nich nauki
i nie przystąpię do ich wspólnoty! Wszystkie Kościoły chrześcijańskie sto
ją tymczasem wobec ekumenicznego zadania wspólnego i żywego świad
czenia wiary najpierw we własnych szeregach — bez najmniejszej in
tencji przeciągania drugich na swoją stronę — a następnie wobec misji
poświadczania wiary w obliczu niewierzących, wobec świata zlaicyzo
wanego.
Tu byłby teren dla wspólnego, dobrze zrozumianego „pozyskiwania”
braci dla Chrystusa. Dokładnie w tym kierunku podąża myśl ks. kardy
nała Józefa Glempa. Delegacji ekumenicznej, którą przyjął w swej
rezydencji dnia 25 września 1981 roku z okazji swego ingresu do katedry
warszawskiej arcybiskup warszawski oświadczył, że wszystkich nas łą
czą święte Księgi natchnione jako źródło poznania Boga. Jest to więc pod
stawa dla nieograniczonej płaszczyzny wspólnoty duchowej. Jest to skarb
darmo dany nam przez Boga. Naszym więc wspólnym zadaniem jest
umacnianie wartości chrześcijańskich i przekazywanie ich zlaicyzowa
nemu światu, ażeby przemienił się w Królestwo Boże. Ks. Prymas daje
wyraz przekonaniu, że te problemy będziemy mogli niejednokrotnie roz
ważać wspólnie w naszym gronie.18
Podobnie jak w Jezusie miłość Boga stała się eks-centryczna, szeroko
otwierając się na wszystkich, nawet na nieprzyjaciół, tak i nasza miłość
ekumeniczna winna być centryfugalna, czyli rozrywająca błogi krąg za
przyjaźnionych i kierować się do tych, którzy stoją poza naszymi Kościo
łami chrześcijańskimi. W tajemnicy samowyniszczenia (kenozy) i śmierci
Boga samego, Bóg faktycznie zstąpił w królestwo śmierci, do otchłani,
albowiem właśnie tam, gdzie Bóg od wieków był nieobecny i gdzie wy
dał się nieskończenie daleki, tam teraz przepowiada Zmartwychwstały
radosną nowinę. Jezus poszukuje tego, co zginęło.
Lustrując stan dróg polskiej ekumenii na jej rozgałęzieniach ks. Tran
da nie pomija mrocznego konfliktu, jakim było zajmowanie kościołów
ewangelickich na Mazurach19, oczywiście przez katolików, konfliktu —
dzięki Bogu — już zażegnanego. W sytuacjach konfliktowych nigdy nie
jest tak, że jedna strona ponosi całą odpowiedzialność i winę, podczas
gdy druga chodzi w nieskazitelnej szacie niewinności, niby cherub. Jed
nym z najfatalniejszych błędów, jakie popełniono w tej sprawie, to
odwołanie przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Komisji
Mieszanej i z Podkomisji do Spraw Dialogu: mija trzeci rok, do stołu
obrad nie powrócili. W sytuacji napięć nie przerywa się rozmów. Właś
nie wtedy dopiero tworzy się subkomisje i gremia dyskusyjne, które pro
wadzą dialog do upadłego; dopóty, dopóki strony wzajemnie nie zrozu
mieją zajmowanych przez siebie pozycji. Nie prowadzi się dialogu tam,
gdzie nie ma punktów spornych, gdy wszystko jest jasne: wtedy komi
sje rozwiązują się samoczynnie, nawet wzajemne informowanie się traci
wówczas swój sens. Daleki jestem od uwalniania od odpowiedzialności
18
Zwrócenie uwagi na ten aspekt problematyki zawdzięczam Janowi Zaborow
skiemu.
18 Z. Tranda, op. cit., s. 11.

16

A L FO N S SKOW RONEK

katolików 20. Czy ze swej strony zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy,
by ów mazurski skandal przybliżyć ku właściwemu rozwiązaniu? Czy
wyjaśnialiśmy naszym braciom sens, powagę i potrzebę podjęcia w tej
sprawie dialogu? Odprawiani przez drzwi winniśmy byli szukać wejścia
na salę obrad przez okno. Przecież i do nas odnosi się słowo z Kazania
na Górze: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz, i tam wspom
nisz, ze brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed oł
tarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim (...) (Mt 5, 23—24n).
Jezus nie mówi o niemożliwości składania daru w poczuciu zagniewania
na brata. Sprawa jest subtelniejsza: sama świadomość, że to brat
żywi coś przeciwko mnie już powinna zawracać mnie z drogi do ołtarza
Pańskiego i kierować moje kroki ku zagniewanemu. Ten niuans wypo
wiedzi Jezusowej łatwo wymyka się świadomości naszej wiary. Papież
Paweł VI przypomina katolikom: Ponieważ (...) Bóg pierwszy rozpoczął
zbawczy dialog (...^ trzeba, byśmy nie czekali, aż inni nas do tego wez
wą 21. Po czym słowa jeszcze mocniejsze: Dla tego, kto miłuje prawdę,
dialog jest zawsze możliwy 22*. Czy katolicy żyją tym naleganiem papieża?
Na koniec pragnąłbym nie tyle rozproszyć, ile „podświetlić,, obawy
artykułowane przez ks. biskupa Trandę w ostatnich akapitach jego wy
stąpienia. Na ów silny jego niepokój składa się duma katolików z powo
du posiadania polskiego papieża, idea mesjanizmu i kult maryjny w Pol
sce. Moje uwagi przekształcają się tu w ciąg pytań zwrotnych pod adre
sem naszych zaniepokojonych braci.
Wielu katolików jest rzekomo dziedzicznie obciążonych dumą złą
i fałszywą, wypływającą z przekonania, że ich Kościół* jest lepszy i je
dynie prawdziwy; do wzrostu tej złej dumy przyczynił się (i przyczynia)
pontyfikat papieża W ojtyły28.
Drugi Sobór Watykański z niespotykaną otwartością mówi, że jedyny
Kościół Chrystusowy (...) trwa w Kościele katolickim (KK 8). To zda
nie nie kryje w sobie twierdzenia, jakoby każdy istotny element ma
jący cechować Kościół Chrystusowy, był lepiej realizowany w Kościele
katolickim niż w innych Kościołach24. Wyliczając wartości i elementy
eklezjalne obecne w Kościołach protestanckich Sobór nieomal „zazdroś
ci” ich rozkwitu w tych właśnie wspólnotach25*. Przekonanie, że inne
Kościoły też są Kościołem Chrystusowym wnika w świadomość katoli
ków, choć ten proces recepcji wymagać będzie właściwego sobie czasu
i pewnie długo jeszcze będzie można mniemać, że u „wielu” katolików
ta wizja rzeczywistości kościelnej nie przetarła sobie drogi.
Sama duma z przynależności do Kościoła katolickiego i z zasiadania na
Watykanie papieża-Polaka nie jest niczym zdrożnym. Duma to prze20 Mimo że meritum spraw nie było mi znane, pisałem w kontekście owych
wypadków m. in.: I ja dołączam się do aktu przeproszenia naszych Braci Ewange
lików. Są to słowa z listu do redakcji „Zwiastuna”, który przez wymienioną redak
cję nieprzyjęty, ukazał się w „Słowie Powszechnym” (1980) nr 128.
21 Ecclesiam suam, nr 72.
22 Tamże, nr 102.
28 Z. Tranda, op. cit., s. 14.
24 Por. K. Rahner, Vorfragen zu einen ökumenischen Amtsverständnis, Freiburg,
Basel-Wien 1974, s. 74.
„ 25 M. in. wymienia istne rozmiłowanie w Piśmie św+ oraz cześć czy prawie kult
dla niego• (DE 21). O Kościołach wschodnich Vaticanum II powie, że z ich skarb
nicy wiele zapożyczył Kościół Zachodni (DE 14). Następujące zaś zdanie wprawiło
w zachwyt wielu teologów prawosławnych: Nic dziwnego, że niektóre aspekty ob
jawionych tajemnic czasem znajdują stosowniejsze ujęcie i lepsze naświetlenie
u jednych niż drugich (DE 17), czyli właściwsze rozwinięcie w Kościołach Wschodu.
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cięż poczucie osobistej godności2G; poczucie to wprawdzie może się w y
radzać w zarozumiałość i pychę 27, ale w zasadzie jest wartością uboga
cającą. Z papieża-Polaka dumni są w tym sensie i niekatolicy. W gabi
necie dyrektora Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie wisi duże powiększenie kolorowego zdjęcia — ostatnio prze
wieszone ze ściany bocznej na główną — przedstawiające uścisk dłoni
polskiego luterańskiego pastora i Jana Pawła II w czasie jego wizyty
w Polsce. Duma i radość biją z oczu tego ewangelickiego księdza i to
warzyszących mu osób z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W sło
wach, które brzmiały dumnie, polskie władze państwowe dawały nie
jednokrotnie wyraz swej niekłamanej satysfakcji z powodu wyboru na
papieża polskiego kardynała. Czyżby tylko katolikom wzbronione było
upojne uniesienie z powodu tego wyniesienia? Na czym polegałaby tu
fałszywa, zła duma? Zagrożenie ze strony takiej dumy katolicy uchwy
cili, zdaje się, w lot. Nieomal w sam dzień wyboru kardynała Wojtyły
papieżem ogłoszono w całej Polsce modły w intencji tego naszego ro
daka, które to nabożeństwa odprawiane są w świątyniach polskich po
dziś dzień, 16 każdego miesiąca. Ktokolwiek brał udział w takim zgro
madzeniu modlitewnym, zna jego powagę i ducha zatroskania o Boży
styl posługi papieskiej Jana Pawła II. Modlitwa błagalna to wspaniały
korektyw na ukrócenie ewentualnych wybujałości i dewiacji dumy, sta
nowiący znakomitą szkołę dla trzeźwego upojenia (sobria ebrietas), jak
pięknie św. Ambroży nazywa jedność przeciwieństw. Modlitwa i pycha
wzajemnie się wykluczają.
W kwestii wysuwanej obawy związanej z rzekomym odradzaniem się
w naszym kraju mesjanizmu formułujący takie zastrzeżenia winni spre
cyzować przedmiot swego niepokoju. Polska, pod wodzą polskiego papie
ża, ma stać się dla świata ocaleniem, zbawieniem*278. Tego rodzaju mrzon
ki nie zaznaczyły się wyraźniej nawet w gehennie cierpień, jakie spadły
na Polaków w czasie Drugiej Wojny Światowej. W nauczaniu biskupów
polskich, na wszystkich szczeblach przepowiadania, tak pojęty mesjanizm
nie żłobi sobie ścieżek do świadomości wiernych, którzy wierzą, że je
dynym Zbawieniem świata jest Bóg przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym. Mesjanizm historyczny, ukierunkowany na sukcesy ludzkie
czy nawet i polityczne jest z gruntu obcy duchowi chrześcijaństwa.
Zmartwychwstały w dalszym ciągu nosi stygmaty krzyża: Mesjaszem
lub Chrystusem jest, przez ludzi odrzucony a przez Boga zrehabilitowa
ny, Jezus. Wiara w Jezusa Chrystusa (Mesjasza) jest oczywiście wiarą
kościelnotwórczą. Jezus sam jest fundamentem (Kor 1, 3, 11). Na tym
fundamencie wznosi się Kościół jako Boża budowla (Kor 1, 3, 9), to
znaczy, że Kościoły spoczywają jedynie wsparte na tym rusztowaniu.
Stąd wydarzeniowy i dynamiczny charakter Kościoła: wierni są zawsze
i równocześnie posłanymi: Kościół jest ze swej istoty Kościołem misyj
nym (KK 1; DWR 14). Chrystus jest tam Mesjaszem i Królem, gdzie
jego wyznawcy, wsłuchani w Jezusowe słowo, żyją według niego i peł
nią wolę Bożą. Dokładnie w tym momencie stajemy się braćmi Jezusa
(Łk 8, 21). Stąd ważny dla naszych mesjańskich refleksji wniosek: Koś
ciół w swej hierarchii i pozostałych członkach, podlega normie i kryte
rium panowania Bożego w konkretnej postaci, jaką ono przybrało w
20 W. Doroszewski (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa, 1973, s. 134.
27 Tamże.
28 Z. Tranda, op. cit., s. 14.
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Chrystusie. Kościół nie jest królestwem Bożym, lecz służy Mu, pośred
niczy w nim na rzecz świata i jego dziejów. Do tak pojętego mesjanizmu powołane są wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Droga Kościoła, na
śladującego Chrystusa, nie jest gościńcem sukcesów i łuków triumfal
nych, lecz jest także drogą załamań, które zostają zdystansowane i zwy
ciężone mocą Boga, który wywyższył i potwierdził Jezusa historycznie
przegranego. Kościół stać się ma okalającą cały świat przestrzenią, na
której zmysłowo uchwytna stanie się praktyka królestwa Bożego, czyli^
wcielenie go w życie. Rozumiany w ten sposób mesjanizm nic nie ma'
wspólnego z dumą wynoszącą się ponad innych, lecz jest profetycznym
wezwaniem do krytycznej autorefleksji, biblijnie mówiąc — do met&noia,
do nawrócenia20.
Naszym braciom z innych wyznań bylibyśmy zobowiązani za ekume
niczne uświadomienie nam niewłaściwych meandrów mesjanizmu, w któ
rych — być może — rzeczywiście się plączemy i kluczymy. W posiedze
niach Podkomisji do Spraw Dialogu (Kościoła rzymskokatolickiego z Koś
ciołami zrzeszonymi w PRE), na których warsztacie tematy-tabu nie ist
nieją, do tej pory nie pojawił się zarzut, że Kościół katolicki w Polsce
zmierza w kierunku mesjanizmu wewnątrzświatowego.
I wreszcie trzecia obawa, w kulcie maryjnym upatrująca realne nie
bezpieczeństwo dla ekumenicznych zbliżeń. Więcej: Im większy będzie
kult maryjny w Kościele katolickim, tym bardziej wzrasta niebezpie
czeństwo, że się znów od siebie oddalimy30.
Jest prawdą, że wszyscy reformatorzy — Marcin Luter, Jan Kalwin,
Ulryk Zwingli i Henryk Bullinger — ostro sprzeciwiali się przerostom
kultu maryjnego w Kościele, z którego wyrastali, w którym żyli. Po tej
samej linii porusza się Vaticanum II ze swą stanowczą przestrogą, by
katolicy wystrzegali się pilnie (...) wszelkiej fałszywej przesady (...) w od
dawaniu Maryi czci. W ogóle niech się pilnie wystrzegają wszystkiego
cokolwiek w słowach lub czynach mogłoby braci odłączonych (...) wpro
wadzić w błąd co do prawdziwej nauki Kościoła w tej kwestii (KK 67).
I dlatego znów kierujemy prośbę do naszych braci z innych Kościołów,
by nie szczędzili nam sygnałów o formach kultu maryjnego, do których
dostęp utrudnia im ich życie wiary, i dopomagali nam w oczyszczeniu
tego kultu z akcentów niewłaściwych, byśmy naszą czcią maryjną nie
dawali zgorszenia.
Ale także w odniesieniu do Kalwina nie ulega żadnej wątpliwości, że
Matkę Pana wysoko sławić należy, stwierdza Walter Tappolet, autor
ewangelicki i wspiera to twierdzenie obfitymi cytatami z pism reforma
to ra 8*1. Sam nie tak dawno pisałem w „Jednocie”: U Kalwina wyczytać
można obok jasnego NIE w stosunku do wszelkiego kultu maryjnego
również wyraźne TAK w kwestii sławienia Maryi. Jeden z teologów
katolickich, K . Algermissen, jest zdania, że całość mariologii Kalwina jest
w pewnym sensie katolicka. Żywił on rzeczywistą cześć dla M aryi:.był
też przekonany, iż możliwe jest ukazanie jej wysokiej godności dla oży
wienia życia wiary chrześcijan. Pogląd taki znajduje się w konflikcie
29 Por. E. Schillebeeckx, Evangelie verholen, Baarn 1982, s. 119nn.

so z. Tranda, op. cit., s. 14.
81 W. Tappolet, Das Marienloh der Reformatoren, Tübingen 1962, 194nn.
(Marcin Luter był żarliwym czcicielem Maryi. Nieraz zadaję sobie pytanie, czy
maryjnego doktora Marcina dzisiejsi luteranie uznaliby za luteranina).
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z późniejszą orientacją kalwinistycznego protestantyzmu, którego sto
sunek do Matki Jezusa cechować zacznie chłód i ignorowanie je j82*8456.
T już ostatni cytat, z wydanego w roku 1975 wielkiego ,,Ewangelic
kiego katechizmu dla dorosłych” ss. W akapicie zatytułowanym „Maryja
należy do Ewangelii” czytamy: Maryja jest nie tylko „katolicka”, jest
także „ewangelicka”. Protestanci łatwo o tym zapominają. A Maryja jest
przecież Matką Jezusa bliższą Mu niż Jego najbliżsi uczniowie (...). Mo
ment kobiecości, element receptywny nie jest najgorszym, a raczej sta
nowi lepszą część tego, co ludzkie, a jeszcze więcej tego, co chrześci
jańskie.
Ewangelikom reformowanym zaleciłbym lekturę ponad 300 stronic
liczącego „traktatu” mariologicznego, skreślonego piórem ich znakomite
go teologa, Maxa ThurianaS4. W ramach przygotowań do ewangelicko-katolickiego dialogu ekumenicznego o Maryi wydano trzystustronicowe
dzieło, stanowiące plon wieloletniej współpracy sześciu teologów protes
tanckich i sześciu katolickich, pod tytułem: „Maryja w Nowym Testa
mencie” 8\ Jeżeli więc Maryja należy do Nowego Testamentu...?
Czy kategoryczne twierdzenie ks. biskupa Trandy: Kult maryjny nie
ma podstaw biblijnych i (...) my się z nim nie zgodzimy86 nie utrudni
ekumenicznego dialogu już nie tylko z Kościołem rzymskokatolickim,
ale i z Kościołami o bardzo żywotnym kulcie maryjnym: z Kościołem pra
wosławnym, anglikańskim, starokatolickim?
*

*

*

Zamykając te luźne spostrzeżenia jestem przekonany, iż — spogląda
jąc na polską ekumenię — można spokojnie powiedzieć, że od szeregu
lat członkowie różnych wyznań już nie jadą obok siebie po różnych to
rach. Owszem, wsiedliśmy wszyscy do jednego pociągu zdążającego do
jedności. Nie jest to wprawdzie żaden ekspres czy lukstorpeda, ale i po
ciągi rozwijające mniejszą szybkość też docierają do celu; zatrzymują się
na liczniejszych stacjach, zabierają po drodze większą ilość pasażerów,
dzięki czemu podróż staje się atrakcyjniejsza. Nasza polska ciuchcia eku
meniczna zdrowo jeszcze nami potrzęsie, wagony — w których dobrze
nam się rozmawiało — będą nam odczepiali, różnego autoramentu kon
trolerzy będą kwestionowali tożsamość naszej dobrej wiary i jej czystość
i podejrzewali nas o jazdę na gapę, ktoś nieodpowiedzialnie pociągnie za
82 A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, „Jednota” 24(1980),
nr 7/8, s. 35.
88 Evangelischer Erwachsenen Katechismus, Gütersloch 1975, 392n.
84 Marie, mere du Seigneur. Figure de VEglise, Taize 1963.
85 R. E. Brown, K. P. Donfried, J. J. A. Fitzmyer, J. Reumamn, Maria in
Neuen Testament, Eine Gemeinschafts Studie von protestantischen und römischkatholischen Gelehrten, Stuttgart 1978.
86 Z. Tranda, op. cit., s. 15.
W „antymaryjnej” postawie protestantów od lat notujemy znaczny i znaczący
rozwój myśli teologicznej. Na przykład J. Moltmann wylicza i analizuje założenia
dla mariologii ekumenicznej. G. Maron postuluje dla Maryi miejsce w kazaniach
i przepowiadaniu. Por. „Concilium” 19(1983) z. 10, w całości poświęcony Maryi
w perspektywie ekumenicznej. Czytelnik znajdzie tam mnóstwo informacji o zain
teresowaniach Maryją współczesnych teologów ewangelickich. — Pojawia się nawet
termin „ewangeliccy mariolodzy”. Za „uprofilowanego mariologa ewangelickiego”
uważany Jest Horst Beintker, profesor teologii systematycznej na uniwersytecie
w Jenie (por. MD-Materialdienst 1979, nr 4, 65).
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hamulec bezpieczeństwa, do remizy remontowej odholuje się pewnie pa
rowóz, ale — my już nie wysiądziemy.
W szkicu tym zabrakło „osiągnięć” w zakresie inicjatyw katolickich.
Może by się i udało wskazać na to czy owo87. Ekumenizm nie jest jed
nak wiciem wawrzynów i wsadzaniem ich sobie na skroń, własnymi rę
koma. Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany.
Bo z nowości ducha przecież, z zaparcia się samego siebie i z nieskrępowa
nego wylania miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia jedności (...). Na
wrócenie serca i świętość życia (...) uznać należy za duszę całego ruchu
ekumenicznego (DE 7 i 8).

17 Bardziej jest na miejscu krytyka naszych postaw ekumenicznych. Dałem temu
wyraz m. in. w artykule E k u m e n ia na c en zu ro w a n ym , „Za i Przeciw” 1982 nr 41.
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COLLOQUY OF FRIENDSHIP WITH BISHOP ZDZISŁAW TRANDA

(summary)
The author, who heads the chair of ecumenical theology at the Academy of
Catholic Theology in Warsaw, took as a basis for his deliberation an article
written by bishop of the Reformed Church Zdzisław Tranda "Ecumenical situation
in Poland". The article was published in issue No 1/1983 of our periodical.
At the beginning, Prof. A. Skowronek underlines the ecumenical involvement
of both Bp Tranda as well as the Church which he heads. He appreciates many
of his statements concerning situation in Polish ecumenism, though he does not
accept certain views and opinions.
And thus, Prof. A. Skowronek does not share Bp Tranda’s fears ’of Catholic
expansion in the area of other Christian denominations’. He is of the opinion that
Vatican Council II adopted many postulates of the Reformation as well as of the
theology and life of the Orthodox Church. Therefore, the ’return’ of other Churches
to the Roman Catholic Church can no longer be conceved of, the very word
(return) ’should be at last entered on the black list’. Catholics ’with profound
conviction have entered the powerful melting pot of ecumenism, which is to
yield the alloy of the unity of separated Churches’.
Referring to the issue of appropriation of protestant churches in Masuria by
Catholics, tackled by Bp Tranda, Prof. Skowronek says that in situations of
conflict it never happens that only one side bears the whole responsibility and
blame. He belive that one of the most fatal mistakes made as regards this issue
was that representatives of the Lutheran Church were recalled from the Mixed
Commission and Subcommission for Dialogue, two organs appointed jointly by
the Polish Ecumenical Council and the Roman Catholic Church. Substantiating this
he states that in situation of tensions negotiations are not to be broken, on the
contrary, dialogue should be carried out then to the very end. In conclusion he
adds: T am far from relieving Catholics of responsibility’.
Prof. Skowronek also expounds on Bp Tranda’s anxiety, which is fed by: false
pride of Catholics because of the Polish Pope; the idea of messianism; the Marian
eult in Poland.
In Prof. Skowronek’s opinion Catholics in Poland promptly realized the danger
inherent in ’false, bad pride’; that is why until this very day, on the 16th of
every month services have been held in Polish temples to commemorate the
election of John Paul II on 16 October 1978 during which supplicatory prayers
are said as a magnificent rectification for curbing possible rampancy and devia
tions of pride.
The author also rejects Bp Tranda’s statement on the alleged revival of messia
nism propounding that under the leadership of the Polish Pope Poland is to bring
salvation to the world. He says literally: Tn the teaching of Polish bishops, at
all levels of predication, so conceived messianism does not make its way to the
minds of the faithful, who believe that the only Saviour of the world is God
through Jesus Christ in the Holy Ghost’.
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Finally, Prof. Skowronek comments on Bp Tranda’s opinion that the excessive
cult of Virgin Mary in the Roman Catholic Church in Poland can become a real
danger for ecumenical rapprochement. He appeals to brethren from other Churches
’to help us in purging this cult from improper accents, so that we do not arouse
indignation by our worship of Mary’. At the same time he refers, to opinions
of 16th-century reformers as well as to the works of contemporary Protestant
theologians, from which it follows that Mary belongs to the Gospel, so she is
not only ’Catholic’ but also ’Evangelical’. In conclusion he asks: ’Will the categorical
statement of Bp Tranda: »Marian cult has no biblical grounds and (...) we shall
not accept it« not hamper ecumenical dialogue not only with the Roman Catho
lic Church but also with Churches in which Marian cult is very much alive: the
Orthodox Church, the Anglican Church, the Old Catholic Church?’.
Transl. Elżbieta Przyszychowska
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FREUNDSCHAFTSKOLLOQUIUM MIT BISCHOF ZDZISŁAW TRANDA

(Zusammenfassung)
\

Der Verfasser, Leiter des Lehrstuhls für ökumenische Theologie der Akademie
für Katholische Theologie in Warschau, legte seinen Erörterungen den Artikel
von Zdzisław Tranda, Bischof der Evangelisch-Reformierten Kirche u.d.T. „Die
ökumenische Situation in Polen” zugrunde. Dieser Artikel ist in Nr. 1/1983 unse
rer Zeitschrift.veröffentlicht worden.
Eingangs unterstreicht Prof. A. Skowronek das ökumenische Engagement von
Bischof Z. Tranda wie auch der Kirche, deren geistliches Oberhaupt er ist. Er
billigt viele seine Äusserungen, die sich auf die Situation in der polnischen Öku
mene beziehen, doch mit manchen Anschauungen und Bewertungen stimmt er
nicht überein.
So z.B. teilt A. Skowronek nicht Bischofs Tranda Befürchtungen „vor einer katho
lischen Expansion auf dem Gebiet anderer christlicher Konfessionen”. Nach seinem
Dafürhalten hat das II. Vatikanische Konzil viele Postulate der Reformation wie
auch der Theologie und des Lebens der orthodoven Kirche angenommen. Eine
„Wiederkehr” anderer Kirchen in den Schoss der katholischen Kirche komme
bereits nicht mehr in Frage, das Wort Wiederkehr selbst „sollte endlich in eine
schwarze Liste eingetragen werden”. Die Katholiken „sind mit tiefer Überzeugung
in den mächtigen Schmelztiegel der Ökumene eingegangen, aus dem die Legierung
der Einheit der getrennten Kirchen entstehen soll”.
Ankn.üpfend an die von Bischof Tranda angeschnittene Frage der Inbesitznahme
evangelischer Kirchen in Masuren durch Katholiken, äussert Prof. Skowronek,
dass es sich in Konfliktsituationen niemals so verhält, dass lediglich die eine Seite
die gesamte Verantwortung und Schuld trägt. Einer der fatalsten Fehler, der in
dieser Frage gemacht wurde, ist seiner Auffassung zufolge die Abberufung der
Vertreter der Evangelisch-Augsburgischen Kirche aus der Gemischten Kommission
und Unterkommission für Fragen des Dialogs, also aus zwei gemeinsam durch
den Polnischen ökumenischen Rat und die katholische Kirche berufenen Organen.
In der Begründung stellt er fest, dass in Spannungssituationen Gespräche nicht
zu unterbrechen sind, im Gegenteil, gerade dann soll der Dialog bis aufs äusserste geführt werden. In der Schlussfolgerung setzt er hinzu: „Ich bin weit entfernt
davon, die Katholiken aus der Verantwortung zu entlassen”.
Ebenso bezieht Prof. Skowronek Stellung zu Bischofs Tranda Besorgnis, die
sich auf drei Dingen gründet: auf den falschen Stolz der Katholiken einen polnis
chen Papst zu besitzen; auf die Idee des polnischen Messianismus; auf den Marien
kult in Polen.
Nach Skowroneks Erachten haben die Katholiken in Polen die Bedrohung von
Seiten eines „falschen, üblen Stolzes” im Nu erfasst, weshalb bis dato, am.l6.eine$
jeden Monats, als Andenken der Wahl von Johannes Paul II. am.16 Oktober 1978,
Gottesdienste in polnischen Kirchen zelebriert werden, während deren flehende
Gebete als prächtiges Korrektiv verrichtet werden, um eventuelle Überschwenglich
keiten und Deviationen von Stolz zu zügeln.
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Der Autor lehnt gleichfalls die Behauptung von Bischof Tranda ab, als ob der
Messianismus wiederauf lebe, der da verkünde, dass Polen unter Führung des
polnischen Papstes zur Rettung der Welt werden solle. Wörtlich stellt er fest:
„In der Lehre der polnischen Bischöfe, auf sämtlichen Stufen der Verkündigung,
lässt ein derart aufgefasster Messianimus keinen zum Bewusstsein der Gläubigen
führenden Pfad entstehen, denn sie glauben, dass Gott durch Jesus Christus im
Heiligen Geist der einzige Erlöser der Welt ist”.
Schliesslich nimmt Prof. Skowronek Stellung zur Bischofs Tranda gehegten
Auffassung, die da kündet, dass übermässige Marienkult in der katholischen Kirche
in Polen eine existente Gefahr für die ökumenischen Annäherungen auszumachen
vermag. Er appelliert an die Brüder aus den anderen Kirchen, „sie mögen uns
bei der Säuberung dieses Kults von unangemessenen Akzenten behilflich sein,
damit wir durch unsere Marienverehrung kein Ärgernis erregten”.
Zugleich aber beruft er sich auf die Meinung der Reformatoren des 16. Jh. wie
auch die Arbeiten zeitgenössischer protestantischer Theologen, aus welchen resul
tiert, dass Maria zum Evangelium gehört, sie demzufolge nicht nur „katholisch”,
sondern auch „evangelisch” ist. Schlussfolgernd stellt er die Frage: „Erschwert
die kategorische Behauptung von Bischof Tranda; »Der Marienkult hat keine bi
blischen Grundlagen und (...) wir werden ihm nicht beipflichten« nicht den öku
menischen Dialog, nicht nur mit der römisch-katholischen Kirche, sondern eben
falls mit Kirchen mit überaus lebendigen Marienkult — mit der orthodoxen, der
anglikanischen, der altkatholischen Kirche?”
Übers, v. Antoni Patyna

Bp ZDZISŁAW TRANDA

KSIĘDZU PROFESOROWI ALFONSOWI SKOWRONKOWI —
W ODPOWIEDZI
Z przyjemnością przeczytałem uwagi ks. prof. A. Skowronka, które są
reakcją na mój artykuł „Sytuacja ekumeniczna w Polsce”. Przyjemność
sprawił mi ciepły, przyjazny, nie pozbawiony troski o przyszłość ekumenii ton wypowiedzi Księdza Profesora.
Zawsze można mówić o blaskach i cieniach ekumenii. Gdy mówi się
zbyt dużo o blaskach, powstaje obraz zbyt optymistyczny. Gdy się mówi
zbyt dużo o cieniach, obraz staje się zanadto pesymistyczny. W moim
artykule starałem się możliwie obiektywnie przedstawić sytuację w na
szym kraju. Jestem przekonany, że część czytelników uważa, iż przed
stawiłem obraz bardzo optymistyczny. Niedawno przeczytałem w Szwaj
carii, w jednym z tamtejszych czasopism kościelnych, że ekumenia w Pol-
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see znajduje się ciągle jeszcze w Kinderschuhe — w pieluszkach. Nie
wiem dlaczego tak napisano i uważam, że takie przedstawienie sprawy
nie jest prawdziwe. Niedawno, podczas Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan, podczas rozmowy przy agapie, pewien katolik żyjący w mał
żeństwie mieszanym z ewangeliczką powiedział: to, co się dokonało w
ostatnich 20 latach w polskiej ekumenii można nazwać rewolucją. Bliż
szy prawdy jest, moim zdaniem, ten człowiek, aniżeli informator szwaj
carskiego czasopisma, które na podstawie jego słów napisało o owych
Kinderschuhe — pieluszkach. Osobiście jestem przekonany, że to, co się
już w wielu miejscach w dziedzinie ekumenii dokonało, to prawdziwy
przełom. Widzę jednakże i to, że nie w całej Polsce ten przełom nastą
pił. Zdaję sobie sprawę z tego, że są w naszym kraju takie regiony, gdzie
pojęcie ekumenii jest pojęciem obcym. A szkoda.
A teraz kilka uwag dotyczących bezpośrednio artykułu ks. prof. Sko
wronka.
Pierwsza to sprawa strategii. Ks. prof. Skowronek pisze: Powrót
wszystkich na łono Kościoła rzymskokatolickiego! — ten model „eku
menii” nie funkcjonuje już co najmniej od 25 lat, unieruchomiony przez
Jana XXIII. A jednak, gdzieniegdzie jeszcze funkcjonuje! Przykłady:
przed kilku laty miało dojść do ślubu pomiędzy dziewczyną należącą do
Kościoła ewangelicko-reformowanego a chłopcem z Kościoła rzymskoka
tolickiego. Uzgodniono, że ślub odbędzie się w świątyni ewangelicko-re
formowanej, a prośba strony katolickiej, aby w uroczystości zaślubin
wziął udział ksiądz rzymskokatolicki została uhonorowana zgodą i pou
czeniem, co należy zrobić, aby obecność duchownego katolickiego stała
się faktem. Młodzi pojechali więc po dyspensę do Częstochowy i tam usły
szeli od księdza, który z nimi rozmawiał w kurii, takie słowa: po co ma
cie zawierać ślub w kościele ewangelickim, skoro za 20 lat ewangelików
już nie będzie. Swoisty, zupełnie nieekumeniczny futuryzm. Ale młodzi,
jak się okazało w ogóle niepotrzebnie jechali do Częstochowy. Powinni
byli bowiem starać się o dyspensę w kurii łódzkiej, gdyż na terenie tej
Vłaśnie diecezji leży parafia pana młodego. Udali się więc do diecezji
łódzkiej, gdzie zostali potraktowani bardzo miło, życzliwie i w bardzo
krótkim czasie otrzymali dyspensę. Znalazł się również ksiądz rzymsko
katolicki, który był gotów wziąć udział w uroczystości. Z kolei jednak
na przeszkodzie stanął ksiądz z macierzystej parafii pana młodego, który
całą sprawę „pogrzebał” bardzo nieekumenicznym stanowiskiem, a słów,
które wypowiedział nie godzi się powtarzać.
Inna sprawa, związana także ze ślubem, choć nie tylko. W swoim cza
sie w parafii, w której pracowałem, remontowaliśmy kościół. Potrzebo
waliśmy blacharza. Zbierałem informacje w różnych parafiach. W jednej
z podłódzkich parafii zostałem przyjęty przez tamtejszego księdza nad
zwyczaj życzliwie i serdecznie. Udzielił mi różnych wartościowych wska
zówek. Wspaniale. Ale nieco później jeden z chłopców z mej parafii miał
zawrzeć związek małżeński z dziewczyną, należącą do parafii rzymsko
katolickiej, której duszpasterzem był wspomniany przeze mnie miły
ksiądz. Młodzi poszli więc do tego tak „życzliwego” duchownego. I wtedy
pokazał on swoje prawdziwe oblicze. Przyniósł księgę konwersji i powie
dział do owego chłopca: popatrz, co zrobili w podobnym przypadku twoi
koledzy — wstąpili do Kościoła rzymskokatolickiego. Czy ty nie mógł
byś zrobić tego samego? Stanowczej postawie młodego człowieka trzeba
zawdzięczać, że nie uległ tym namowom. Oto jakiej „strategii” się boję.
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Druga moja uwaga dotyczy marginesu Kościoła katolickiego. Tu Ksiądz
Profesor zupełnie mnie nie zrozumiał. Nie chodziło mi bowiem o margi
nes społeczny, o grzeszników. Każdy Kościół posiada na swoim obrzeżu —
marginesie — ludzi, którzy z takich czy innych powodów od Kościoła
odpadli. Może ze względów doktrynalnych, lub natury moralnej, albo
całkowitej zmiany własnego spojrzenia na sposób manifestowania reli
gijności. Bywa, że tacy ludzie nie oczekują ze strony swojego macierzy
stego Kościoła nawet takich posług religijnych, jak ślub, chrzest dziecka,
czy pogrzeb. Ponieważ Kościół rzymskokatolicki jest największym Koś
ciołem w Polsce, posiada, procentowo, najwięcej takich ludzi. Nie trak
towałbym jako prozelityzmu, ze strony jakiegokolwiek Kościoła, próby
zatroszczenia się o takich ludzi i zadbania o ich postawę religijną i mo
ralną, o ich nawrócenie do Chrystusa!
Trzecia sprawa to sprawa mesjanizmu. Nie chodzi tutaj o dumę kato
lików polskich z faktu, że w Rzymie jest „polski papież”. Niejednokrot
nie dawaliśmy i my wyraz temu, że uważamy wybór kardynała Karola
Wojtyły za ogromne wyróżnienie dla całego narodu polskiego. Ostatnio
byliśmy niezwykle ujęci tak bardzo chrześcijańską postawą Jana Paw
ła II, kiedy udał się on do celi więziennej Ali Agcy. Duże wrażnie zro
biło na nas i to, że w grudniu w ramach obchodów 500-rocznicy urodzin
Marcina Lutra udał się do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rzymie,
gdzie wziął udział w nabożeństwie i przemawiał. Nie na dumie z pole
skiego papieża polega więc zarzut o mesjanizmie. Pożywką dla mego
niepokoju o niezdrowy mesjanizm jest choćby fragment homilii ks. Wła
dysława Smolenia, wygłoszonej podczas pogrzebu )?rof. Kazimierza Mi
chałowskiego w styczniu 1981 roku. Oto stosowny cytat: (...) Twórcy no
wych osiągnięć artystycznych, humanistycznych, społecznych i estetycz
nych, zdobywają dla swojego narodu swoistego rodzaju supremację świa
tową. Sprawy te nabierają specjalnego wyrazu na naszych oczach. Mesjanistyczne przewidywania uzdrowienia świata na wzór polski, przybierają
realne znaczenia. Symbolem zbawczego posłannictwa wartości ducho
wych Polski, stał się również „polski Papież” („Za i Przeciw” nr 6 z dn.
8.11.1981 r.). Oto przykład, że takie nurty w katolicyzmie polskim jed
nak istnieją. I to właśnie mnie niepokoi.
Sprawa czwarta, sprawa kultu maryjnego. Temat ogromny. Różne
spojrzenia, różne oceny, także wśród protestantów. Zdaję sobie sprawę
z tego, że kult maryjny jest nierozłącznie związany z rzymskim katoli
cyzmem i nie tylko (prawosławie, mariawityzm, polskokatolicyzm). Trud
no byłoby zarzucać tym Kościołom, że są one wierne swoim doktrynom
i ideom. Ale nie można, jak czyni to ks. prof. Skowronek, stanowiskiem róż
nych teologów, którzy rzeczywiście na ogół w sposób umiarkowany i spo
kojny wypowiadają się na temat tego kultu, przesłaniać przerostu kultu
maryjnego, z którym mamy do czynienia w Polsce. W wyniku tego prze
rostu w wyobrażeniach wielu ludzi Maria zdecydowanie przesłania Je
zusa Chrystusa. A formy tego „wybujałego” kultu maryjnego przybie
rają taką postać, która budzi nasz, ewangelików sprzeciw.
Oby ten pociąg zdążający do jedności (jak nazwał polski ekumenizm
ks. prof. A. Skowronek) wiózł nas powoli, ale skutecznie tam gdzie bę
dziemy czuli się sobie bliżsi, bardziej przyjacielscy. Droga do jedności
jest trudna i daleka, ale droga do braterstwa i miłości jest, a przynaj
mniej powinna być, prosta i nieskomplikowana. Cieszę się, że możemy
w duchu miłości i braterstwa ze sobą rozmawiać.
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IN REPLY TO REV. PROF. ALFONS SKOWRONEK

(summary)
The author begins with saying that he was ’’pleased with the tenor of Rev.
Professor’s statement, warm, friendly, filled with concern about the future of
Polish ecumenism”. He explains that in his article he tried to present the ecu
menical situation in Poland as objectively as possible. Bp Tranda says he is
convinced that what has already been accomplished in many places in Poland
in the field of ecumenism constitutes a real breakthrough. However, there are
still such regions in Poland where the notion of ecumenism is totally alien. He
gives examples of using mixed marriages to win over the Protestant part for
the Catholic Church.
Further on, Bp Tranda states that also non-Catholics consider the fact of
cardinal K. Wojtyła having been elected Pope to be a great honour for the Polish
nation. However, he is worried by those currents in Polish Catholicism which,
as it has been formulated in certain publication, want to see ’’the Polish Pope”
as a symbol of ’’the saving mission of Poland’s spiritual values”.
Bp Tranda acknowledges the fact that Marian cult is inseparably linked with
Roman Catholicism. „But it is not possible, as Rev. Skowronek does it, to cover
the overgrowth of Marian cult, which we witness in Poland, with the attitude of
various theologians who in fact usually speak about this cult in a moderate and
calm manner”. The forms of this cult ’’assume such a shape which gives rise to
our, Protestant’s objection”.
The author concludes: „I am happy that we can talk in the spirit of love and
brotherhood”. .
Transl. Elżbieta Przyszychowska
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PROF. ALFONS SKOWRONEK ZUR ANTWORT

(Zusammenfassung)
Der Autor schreibt eingangs, dass „mir der warmherzige freundschaftliche Ton
der Äusserung von Professor Skowronek, die auch der Sorge um die Zukunft der
polnischen Ökumene nicht bar ist, annehmliches Vergnügen bereitet hat”. Er
erläutert, dass er selbst bemüht war, die ökumenische Situation in Polen möglichst
objektiv darzulegen. Bischof Tranda gibt der Überzeugung Ausdruck, dass all das,
was sich bereits an vielen Stellen auf dem Gebiet der Ökumene in Polen vollzogen
hat, einen wahren Durchbruch ausmacht. Doch fernerhin gibt es in Polen solche
Regionen, wo der Begriff der Ökumene unbekannt ist. Er führt Beispiele an, wo
Mischehen dazu ausgenützt werden, die evangelische Seite für die katholische
Kirche zu gewinnen.
Des weiteren erläutert Bischof Tranda, dass auch die Nichtkatholiken die Wahl
von Kard. K. Wojtyła zum Papst als eine immense Auszeichnung für die polnische
Nation anerkennen. Doch machen ihn jene Strömungen im polnischen Katholizis
mus besorgt, die, wie das in einer gewissen Publikation formuliert wurde, in
dem „Papst aus Polen” das Symbol „der Heilssendung der geistigen Werte Polens”
sehen möchten.
Bischof Tranda anerkennt die Tatsache, dass der Marienkult mit dem römischen
Katholizismus bleibend verbunden ist. „Doch darf man nicht, wie das Dr. Sko
wronek tut, mittels des Standpunktes unterschiedlicher Theologen, die sich in
der Tat gemeinhin auf massvolle und gelassene Weise zum Thema dieses Kultes
äussern, den Auswuchs des Marienkultes, mit dem wir es in Polen zu tun haben,
verschleiern”. Da die Formen dieses Kultes „eine derartige Gestalt annehmen, der
den Widerspruch von uns Protestanten herausfordert”.
Der Autor schliesst mit den Worten: „Ich freue mich, dass wir uns im Geiste
der Liebe und Brüderlichkeit zu unterhalten vermögen”.
Übers, v. Antoni Patyna

E K U M E N IZ M NA W Y Ż S Z Y C H U C Z E L N IA C H
C H R Z E Ś C I J A Ń S K I C H W P O L S C E (I)

ANTONI GRZEŚKOWIAK

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA
W WARSZAWIE — UCZELNIĄ EKUMENICZNĄ
W pierwszej części niniejszego szkicu omawiamy historię, strukturę
oraz rozwój Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — uczelni ekume
nicznej z założenia.
W drugiej części zwracamy uwagę na realizowanie idei ekumenicznej
w codziennym życiu uczelni. Omawiamy ponadto program zajęć z za
kresu problematyki ekumenicznej. Podkreślamy wpływ, jaki na ukształ
towanie otwartej, ekumenicznej postawy u młodzieży mieli wybitni wy
kładowcy, zwłaszcza zmarły w roku 1981, wieloletni prezes Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, bp Jan Niewieczerzał. Autor formułuje także postulat
utworzenia w ChAT katedry lub instytutu teologii ekumenicznej.
Końcowa partia artykułu jest poświęcona działalności ekumenicznej
uczelni na zewnątrz — na forum krajowym i zagranicznym. Zwracamy
tu zwłaszcza uwagę na zacieśniającą się coraz bardziej współpracę ChAT
z siostrzaną uczelnią chrześcijańską w Warszawie — Akademią Teologii
Katolickiej. W konkluzji podkreślamy rolę i znaczenie uczelni w kształ
towaniu klimatu pojednania i współpracy pomiędzy Kościołami chrześ
cijańskimi działającymi w Polsce.
I. Powstanie uczelni i jej rozwój

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest uczelnią wielowyznaniową, nie mającą odpowiednika w świeoie.
ChAT została powołana do życia uchwałą Rady Ministrów z dn. 26
października 1954 r., a uchwałą z tego samego dnia prezydium rządu zo
bowiązało ministra szkolnictwa wyższego do przekształcenia z począt
kiem roku akademickiego 1954/55 Wydziału Teologii Ewangelickiej Uni
wersytetu Warszawskiego w Chrześcijańską Akademię Teologiczną w
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Warszawie. Uczelnia, która powstała w ten sposób miała kształcić kan
dydatów na duchownych Kościołów protestanckich, starokatolickich,
a w przyszłości również prawosławnych.
Akademia rozpoczęła swą działalność w dn. 3 listopada 1954 r. Posia
dała zrazu tylko dwie sekcje — teologii ewangelickiej i starokatolickiej.
Liczyła wówczas zaledwie 35 studentów, z których 27 przeszło z Wy
działu Teologii Ewangelickiej UW, a 8 (wszyscy z Kościoła polskokatolickiego) dopiero rozpoczynało studia. Zasadniczą trudność w funkcjono
waniu młodej uczelni stanowił brak wykwalifikowanej kadry naukowej.
Wprawdzie ze wspomnianego Wydziału Teologii Ewangelickiej przeszło
6 wykładowców, ale pion starokatolicki nie miał wówczas ani jednego
nauczyciela akademickiego. Dlatego też w chwili swoich narodzin uczel
nia musiała nadać stopnie magisterskie dwóm wykładowcom na sekcji
teologii starokatolickiej.
Zarządzenie ministra szkolnictwa wyższego z 3 września 1957 r. powo
łało trzecią sekcję — teologii prawosławnej, co wpłynęło na wzrost licz
by studentów i kadry wykładowców. Niemniej jednak ChAT pozostała
uczelnią niewielką, w której liczba słuchaczy nigdy nie przekroczyła 150
osób. Liczba studentów wzrastała stopniowo: w jubileuszowym roku
1964/65 kształciły się tu już 83 osoby, w roku akademickim 1973/74 (dwu
dziesty rok istnienia) — 124, zaś w roku akademickim 1978/79 — 128.
W roku akademickim 1983/84 przyjęto na pierwszy rok studiów 39 osób.
Łącznie' na drugim studium dziennym i zaocznym kształci się obecnie
149 osób. Do chwili obecnej ukończyło uczelnię blisko 400 osób.
Według przynależności wyznaniowej na poszczególnych sekcjach stu
diuje: na sekcji teologii ewangelickiej — 99 osób, w tym 52 luteran,
6 reformowanych, 3 baptystów, 2 metodystów, 9 adwentystów dnia siód
mego, 25 ewangelicznych chrześcijan, po 1 osobie z Kościoła Wolnych
Chrześcijan, Ruchu Świeckiego Epifania i z Kościoła Chrześcijan Dnia
Sobotniego; na sekcji teologii starokatolickiej — 23 osoby, w tym 21
polskokatolików i 2 mariawitów; na sekcji teologii prawosławnej — 27
osób.
Kadra wykładowców składa się obecnie (1983/84) z 26 osób, co w sto
sunku do potrzeb uczelni stanowi liczbę zbyt małą.
Uczelnia posiada jeden wydział, w ramach którego jak już wspomnia
no działają trzy sekcje: teologii ewangelickiej, teologii starokatolickiej
i teologii prawosławnej. Jednolita wyznaniowo jest tylko ta ostatnia,
pozostałe zaś mają charakter wielo wyznaniowy. Podział ten jest nieofi
cjalny, ale za to dostosowany do potrzeb uczelni.
Program studiów obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich stu
dentów, jak np. historia Kościoła, historia kultury polskiej, zagadnienia
społeczne i filozoficzne, teologia ekumenizmu, prawo wyznaniowe, logika,
psychologia, lektoraty języków, częściowo także egzegeza tekstów bib
lijnych. Przedmioty ściśle konfesyjne wykładane są natomiast w poszcze
gólnych sekcjach.
Uczelnia posiada własne wydawnictwo oraz periodyk. „Rocznik Teolo
giczny”, ukazujący się obecnie w dwóch zeszytach rocznie, w którym
nauczyciele akademiccy publikują swoje prace badawcze.
Rektorami ChAT od początku jej powstania byli luteranie. W latach
1954—1965 urząd ten sprawował śp. ks. prof, dr Wiktor Niemczyk
(1898—1980), w latach 1965—1981 — ks. prof. Woldemar Gastpary (obec
nie — profesor emerytowany), zaś od 1 września 1981 ks. prof. Jan Bo
gusław Niemczyk.
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Początkowo akademia działała w siedzibie ewangelickiego diakonatu
żeńskiego „Tabita” w Chylicach k. Warszawy; w 1968 r. zajęła jeden
z trzech budynków nowozbudowanego Centrum Ewangelickiego przy
ul. Miodowej 21 w Warszawie. W tym też roku poszerzyła zakres swego
działania o zaoczne studium teologiczne.
II. Szkoła praktycznego ekumenizmu
ChAT powstała niejako z konieczności jako uczelnia międzywyznanio
wa, gdyż nie było możliwe utworzenie osobnych uczelni dla poszczegól
nych, niewielkich pod względem liczby wiernych wyznań chrześcijań
skich. Jednakże z tej konieczności wyłoniła się jak powiedział w jednym
z wywiadów prasowych ks. rektor ,W. Gastpary bardzo płodna realizacja
założeń ruchu ekumenicznego („Słowo Powszechne” z dn. 21—22.1.1978).
Mogłoby się bowiem wydawać, że koegzystencja pod jednym dachem
ludzi wywodzących się z różnych tradycji, zajmujących niekiedy oddalone
od siebie stanowiska w wielu punktach wiedzy teologicznej, będzie nie
zwykle trudna i kłopotliwa. Tymczasem blisko 30-letnia historia uczelni
dowodzi, że w ChAT nigdy nie dochodziło do konfliktów na tle wyzna
niowym i że odrębność konfesyjna każdej z grup jest szanowana i res
pektowana przez studentów i wykładowców.
Dlatego też nie traci nic ze swej aktualności charakterystyka uczelni
dokonana przed blisko 20 laty przez jej pierwszego rektora, ks. prof, dr
W. Niemczyka. Pisał on: (...) ChAT jest uczelnią jak najbardziej ekume
niczną. Pod tym względem mógłby z nią współzawodniczyć chyba tylko
jedyny Instytut Ekumeniczny w Chateau de Bossey pod Genewą. Moż
na też na podstawie 10-letniego już doświadczenia powiedzieć, iż duch
ekumeniczny ma w obrębie murów Akademii swoją stałą siedzibę —
nie było jeszcze wypadku, by między studentami wynikły spory na pod
łożu doktrynalnych i życiowych odrębności i różnic, co nie znaczy jed
nocześnie, iż słaba jest u studentów świadomość wyznaniowa (...).
Zgoda, wyrozumienie i ' poszanowanie dla cudzych przekonań nie są
obce umysłom i sercom zarówno studentów, jak i pracowników. Zasada
„Inprobant sacus docent” (odrzucają inaczej nauczających) jest w murach Akademii zawieszona w swym działaniu. Nic też dziwnego, że
Akademia cieszy się z tej właśnie racji opinią prawdziwie ,,Ekumenicz
nego Soplicowa”, do którego nawet ekskluzywistycznie do niedawna
usposobione społeczności kościelne obecnie z zaufaniem przysyłają do
kształcenia swoich kandydatów (..) („Rocznik Teologiczny ChAT”, 1965).
W podobnym duchu wypowiedział się ostatnio obecny rektor ChAT
ks. prof, dr Jan Niemczyk, który na zadane mu w wywiadzie prasowym
pytanie w jaki sposób Akademia kształtuje postawy ekumeniczne wśród
studentów, dał następującą odpowiedź: (...) Zarówno program dydaktycz
ny, wiele wspólnych wykładów dla słuchaczy wszystkich trzech sekcji
(języki starożytne: hebrajski, grecki, seminarium ze Starego Testamentu)
i przebywanie pod jednym dachem często od godziny 9.00 do 19.00 od
działywa w kierunku ekumenizmu, uczy ekumenicznego myślenia, tole
rancji, rodzi sympatie i przyjaźnie. Wszyscy studenci zapoznają się z hi
storią ruchu ekumenicznego i na codzień tę ekumenię praktykują. Oczy
wiście, bez cukierkowo-sielankowej przesady; często w rzeczowych dys
kusjach na seminariach. Jest przecież oczywiste, że fundamentaliści
z tzw. Kościołów wolnych nie zgodzą się w pełni z bardziej krytyczną
teologią luterańską, a z kolei prawosławna teologia ikony lub alegorycz-
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na metoda egzegezy nie będzie odpowiadała luteranom czy baptystom.
(„Kierunki” nr 33 z dn. 14.VIIL1983).
Ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie więzi personal
nej między studentami jest wspólna modlitwa. Doroczną uroczystość
inauguracji nowego roku nauki rozpoczyna nabożeństwo, które jest od
prawiane przez księży wykładowców reprezentujących za każdym razem
inny Kościół. Podobną praktykę stosuje się również przy okazji nabo
żeństw adwentowych z opłatkiem. Ponadto w ramach Powszechnego Ty
godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan studenci przygotowują młodzie
żowe nabożeństwo ekumeniczne, które odbywa się w auli uczelnianej.
Trzeba tu też powiedzieć o wpływie jaki mają na formację ekume
niczną młodzieży nauczyciele akademiccy. W ciągu 30-letniej historii
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wykładało w niej kilku profeso
rów obdarzonych wybitnym charyzmatem ekumenicznym. Siła ich od
działywania wykraczała zresztą poza mury uczelni przyczyniając się do
kształtowania ogólnego oblicza ekumenizmu w Polsce.
Na pewno można odnieść te słowa do pierwszych rektorów ChAT: ks.
prof. dr. Wiktora Niemczyka i ks. prof. dr. Woldemara Gastpary’ego.
Tylko człowiek o tak otwartej postawie, jak ks. W. Niemczyk, mógł
podjąć dzieło organizowania nowej, wielo wyznaniowej uczelni i dbać
z jednakową troską o potrzeby wszystkich grup wyznaniowych.
Jego następca, ks. prof, dr W. Gastpary, zapisał się w pamięci studen
tów i profesorów jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej, taktowny
i jednakowo sprawiedliwy dla wszystkich. Cieszy się on również szacun
kiem w kręgach katolickich. Jego postawa ekumeniczna formowała się
pod wpływem osobistych przeżyć w czasie okupacji, kiedy to będąc
więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych zaprzyjaźnił się z wie
loma duchownymi katolickimi.
Z żarliwości ekumenicznej znany był również teolog prawosławny,
prorektor ChAT, śp. ks. prof, dr Jerzy Klinger (1918—1976), który utrzy
mywał rozliczne kontakty osobiste i naukowe z teologami innych wy
znań, gdyż jak twierdził, każda wielka gałąź historycznego chrześcijań
stwa wypracowała w ciągu dziejów sobie właściwe podejście do zagad
nień teologicznych (...) Katastrofą w dziejach Kościoła była nie dyferencjacja myśli teologicznej, ale towarzysząca jej nienawiść powodująca roz
łamy („Rocznik Teologiczny ChAT,, 1977). Dlatego też, jako naukowiec
starał się on w nawet najbardziej spornych kwestiach teologicznych
znajdować to, co jest wspólne wszystkim Kościołom.
Szczególnie wybitnym ekumenistą w dziejach ChAT był bez wątpie
nia śp. ks. dr Jan Niewieczerzał (1914—1981), biskup Kościoła ewangelic
ko-reformowanego, wieloletni prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Swo
ją działalność dydaktyczną w Akademii (trwającą blisko 10 lat) rozpo
czął od wygłoszenia podczas inauguracji roku nauki w dn. 12 paździer
nika 1970 r. wykładu pt. „Zagadnienie jedności chrześcijańskiej i próby
jej realizacji w Światowej Radzie Kościołów”.
W tej wielowyznaniowej uczelni od dawna istniała pilna potrzeba
wprowadzenia wykładów z zakresu ekumenizmu dla studentów wszyst
kich sekcji. Jednak dopiero od roku akademickiego 1967/68 dla studenteów III i IV roku wprowadzono jako przedmiot nauczania zagadnienia
ekumeniczne w wymiarze zaledwie 1 godziny tygodniowo i to tylko w
semestrze letnim. Wykładowcą przedmiotu był bp Andrzej Wantuła
(1905—1976), ówczesny biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego i wi
ceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. W następnym roku akademickim,
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już w nowej siedzibie uczelni w Warszawie, bp. A. Wantuła wykładał
aktualne problemy ekumeniczne, a w roku akademickim 1969/70 dla stu
dentów V roku prowadził wykłady z historii ruchu ekumenicznego w
niezmienionym wymiarze godzin.
Wraz z przyjściem do ChAT bp. J. Niewieczerzała w programie stu
diów został poszerzony zakres tematyki ekumenicznej. I tak np. w roku
akademickim 1970/71 wykładał on dla studentów IV roku historię ruchu
ekumenicznego, zaś dla słuchaczy ostatniego roku — irenologię, teolo
gię ruchu ekumenicznego i wybrane zagadnienia z teologii ekumeniz
mu (w wymiarze 1 godz. tygodniowo). Podobnie było też w latach na
stępnych, z tym, że z czasem na wykłady z zakresu historii ruchu eku
menicznego i współczesnych zagadnień ekumenicznych przeznaczono już
po 2 godziny tygodniowo.
Bp J. Niewieczerzał był człowiekiem szczególnie predysponowanym
do prowadzenia wykładów o tematyce ekumenicznej. Jako prezes PRE
przyczynił się do zbliżenia między Kościołem rzymskokatolickim a Koś
ciołami mniejszościowymi. Z racji pełnienia tej funkcji uczestniczył w
wielu ważnych konferencjach i zjazdach ekumenicznych, które relacjo
nował następnie studentom podczas wykładów. Dzięki temu byli oni do
brze zorientowani w aktualnej sytuacji ekumenicznej w Polsce i na
świecie. Szczególnie dużo uwagi poświęcał Ksiądz Biskup na omówienie
dokumentów ze zgromadzeń ogólnych Światowej Rady Kościołów, jak
też dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Po biskupie Niewieczerzale wykłady z historii ruchu ekumenicznego
prowadził przez jeden rok ks. doc. dr Jerzy Gryniakow, luteranin, obec
ny prorektor ChAT. Natomiast od roku akademickiego 1981/82 wykła
dowcą zagadnień ekumenicznych jest ks. Janusz Narzyński, biskup Koś
cioła ewangelicko-augsburskiego, obecny prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej.
Od dawna mówi się wiele na temat utworzenia w ChAT katedry lub
instytutu teologii ekumenicznej. Wydawać by się mogło, że ChAT, jako
uczelnia międzywyznaniowa, byłaby najbardziej predysponowana do
posiadania takiej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza, że w międzycza
sie katedra teologii ekumenicznej powstała przy Akademii Teologii Ka
tolickiej, a dorobkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest Insty
tut Ekumeniczny. Życzyć więc należy, aby również ChAT, która rozpo
częła 30-lecie swego istnienia, mogła już wkrótce poszczycić się posia
daniem takiej katedry lub instytutu.
III. Działalność ekumeniczna ChAT

Tematyka ekumeniczna znajduje odbicie w pracach badawczych pro
fesorów ChAT. Aby się o tym przekonać, wystarczy przejrzeć wydawa
ne przez uczelnię roczniki teologiczne. Wymieńmy przykładowo prace
ks. W. Gastpary’ego — „Dekret o ekumenizmie w rozumieniu protestan
ta” („Rocznik Teologiczny ChAT” 1970) czy ks. J. Niewieczerzała —
„Drogi rozwoju ekumenicznego” („Rocznik Teologiczny” ChAT 1971, z. 2).
W ChAT powstały również trzy prace doktorskie z zakresu ekumenii.
W roku 1971 ks. Jerzy Gryniakow otrzymał promocję doktorską na pod
stawie pracy „Dążenia ekumeniczne protestantyzmu polskiego od Trak
tatu Warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej”. W roku 1977 Jerzy
Toeplitz obronił pracę doktorską nt. „Ruch ekumeniczny wobec rozwoju
krajów Trzeciego Świata”. W rok później Karol Karski przedłożył roz
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prawę doktorską pt. „Współpraca Kościołów ewangelickich i prawosław
nego w Polsce ze Światowym Związkiem Krzewienia Przyjaźni między
Narodami za pośrednictwem Kościołów w latach 1919—1939”. (Świato
wy Związek był w okresie międzywojennym zaliczany do głównych nur
tów ruchu ekumenicznego, organizacją, która mobilizowała chrześcijan
do współpracy w dziedzinie pokoju i pojednania).
ChAT współpracuje też od dawna z siostrzanymi uczelniami katolic
kimi — ATK i KUL. Profesorowie ChAT służą jako recenzenci przy
przewodach doktorskich i habilitacyjnych w ATK i KUL i vice versa.
Ponadto jest prowadzona wymiana wykładowców z ATK (z ramienia
ChAT wykładali w ATK ks. prof, dr Jerzy Klinger i ks. prof, dr Witold
Benedyktowicz), choć praktyka ta nie ma jeszcze stałego charakteru.
Zgodnie z doroczną tradycją w inauguracji nowego roku akademickiego
w ATK uczestniczy rektor ChAT. Z kolei w inauguracji nowego roku
akademickiego w ChAT uczestniczy rektor ATK.
Ostatnio współpraca ta jeszcze bardziej się zacieśniła, a to za sprawą
dwóch sympozjów ekumenicznych zorganizowanych przez ATK, które
odbyły się przy licznym udziale studentów i wykładowców ChAT. Pod
czas pierwszego sympozjum (9—10 listopada 1982) pt. „Marcin Luter w
refleksji ekumenicznej”, jednym z referujących był wykładowca ChAT,
bp J. Narzyński. Warto tu dodać, że w przerwie obrad studenci tej uczel
ni podejmowali u siebie swoich kolegów z ATK. W trakcie drugiego sym
pozjum (15—16 listopada 1982), poświęconego Słowu Bożemu, referaty
wygłosili m. in. ks. prof, dr Jan Bogusław Niemczyk i doc. dr Jan Anchimiuk (obecnie bp Jeremiasz).
Żywe kontakty utrzymuje też ChAT z wieloma ośrodkami teologicz
nymi na Zachodzie, dokąd profesorowie uczelni udają się dość często
z wykładami. W roku 1978 podpisana została umowa o współpracy i wy
mianie naukowej z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w
Bonn. Jest to pierwsza umowa dwustronna, którą zawarła ChAT z uczel
nią zagraniczną. W tym samym roku odbyło się na terenie Akademii
trzecie posiedzenie mieszanej polsko-zachodnioniemieckiej komisji hi
storii Kościoła.
Chrześcijańską Akademię Teologiczną odwiedza rokrocznie wielu wy
bitnych przedstawicieli Kościoła różnych wyznań z zagranicy, a także
wielu wybitnych ekumenistów. W roku 1975 gościł tu sekretarz gene
ralny Światowej Rady Kościołów, Philip Potter, a z wykładami przy
jeżdżali m. in. prof. Lukas Vischer, prof. Gerhard Bassarak i prof.
J. Russell Chandran, założyciel i pierwszy prezes Ekumenicznego Stowa
rzyszenia Teologów Trzeciego Świata. Wydarzeniem ekumenicznym było
także nadanie w roku 1981 doktoratu honoris causa ChAT wybitnemu
kaznodziei baptystycznemu z USA — dr Billy Grahamowi.
W ChAT organizowane są również sesje naukowe i sympozja o tema
tyce ekumenicznej. W roku 1970 zorganizowano np. sesję poświęconą
400 rocznicy Ugody Sandomierskiej. Przy tej okazji podkreślono, że
chociaż ugoda ta, podobnie jak późniejsze dążenia ekumeniczne w Pol
sce, nie osiągnęła zamierzonego skutku w tamtej epoce, to jednak do
czekała się realizacji w kilka wieków' później, właśnie w powstaniu
uczelni ekumenicznej, jaką jest niewątpliwie Chrześcijańska Akademia
Teologiczna. Natomiast w sześć lat później w 1976, urządzono tu sesję
poświęconą V Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Rady Kościołów w
Nairobi.
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ChAT prowadzi ponadto działalność usługową wobec Polskiej Rady
Ekumenicznej dostarczając referentów i wykładowców z okazji urzą
dzanych przez Radę różnego rodzaju sympozjów. Z PRE uczelnia jest
związana dodatkowo tym, że rektor ChAT wchodzi zawsze w skład pre
zydium Rady. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż kilku działaczy PRE
jest równocześnie wykładowcami w ChAT, jak np. były wieloletni pre
zes Rady, dziś jej prezes honorowy, ks. prof, dr Witold Benedyktowicz,
kierujący katedrą teologii systematycznej czy wspomniany już obecny
prezes PRE bp Janusz Narzyński.
Wielu profesorów służy w charakterze kaznodziejów podczas nabo
żeństw z okazji corocznego styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Niektórzy z nich biorą udział w pracach Światowej Rady
Kościołów oraz Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu do Spraw
Ekumenizmu, choć występują tu jako przedstawiciele swoich Kościołów.
I tak np. bp Jeremiasz (Anchimiuk) jest już drugą kadencję członkiem
Komitetu Naczelnego SRK. Wraz z innym wykładowcą ChAT, bp dr Wik
torem Wysoczańskim z Kościoła polsko-katolickiego, reprezentuje on
PRE w Komisji Mieszanej. Natomiast ks. prof, dr Woldemar Gastpary
wchodzi w skład Podkomisji ds. Dialogu wspomnianej Komisji.
Te wielorakie przejawy działalności ekumenicznej świadczą o dużym
zaangażowaniu i niemałej roli, jaką odgrywa ChAT w procesie pojed
nania chrześcijan, zwłaszcza zaś w budowaniu klimatu współpracy
i braterstwa pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi w naszym kraju.
Kiedyś ks. rektor W. Gastpary wyraził się, że istnienie ChAT stanowi
legitymacją żywego ekumenizmu. Prawdziwość tych słów wymownie po
twierdzają 30-letnie dzieje uczelni.

36

C H R Z E ŚC IJA Ń SK A A K A D E M IA TEOLOGICZNA

CHRISTIAN THEOLOGICAL ACADEMY IN WARSAW —
AN ECUMENICAL SCHOOL
(summary)

In the first part of this sketch the author is presenting the history, structure
and development of the Christian Theological Academy — an ecumenical school
by assumption.
In the second part, he turns attention to the implementation of the ecumenical
idea in everyday life of the Academy. Apart from that, the programme of classes
on ecumenical problems is discussed. The author emphasizes the influence which
was exterted in shaping an open, ecumenical attitude of youth by outstanding
lecturers, in particular the late (died in 1981) Bp Jan Niewieczerzał, chairman of
the Polish Ecumenical Council for many years. The author also postulates to set
up a chair or institute of ecumenical theology at the Academy.
The final part of the article is devoted to the external ecumenical activity
of the Academy — on the national and international forum. It turns here special
attention to ever more tightening cooperation of the Academy with a sister Chris
tian school in Warsaw — the Academy of Catholic Theology. Concluding, the
author stresses the role and significance of the Academy in shaping the climate
of reconciliation and cooperation among Christian Churches operating in Poland.

Transl. Elżbieta Przy Szychowska
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DIE CHRISTLICHE THEOLOGISCHE AKADEMIE IN WARSCHAU —
EINE ÖKUMENISCHE HOCHSCHULE
(Zusammenfassung)
Im ersten Teil dieser Skizze wird die Geschichte, Struktur sowie die Entwikklung der Christlichen Theologischen Akademie (ChAT) einer — ihrer Vorausse
tzung nach — ökumenischen Hochschule erörtert.
Im zweiten Teil wird das Augenmerk auf die Realisierung der ökumenischen
Idee im Alltagsleben der Hochschule gelenkt. Zudem besprochen wird das Pro
gramm der Übungen aus dem Bereich der ökumenischen Problematik. Der Ver
fasser unterstreicht den Einfluss, den bedeutenden Lehrbeauftragten, namentlich der
im Jahre 1981 verstorbene Bischof Jan Niewieczerzał, langjähriger Vorsitzender
des Polnischen ökumenischen Rates, auf die Gestaltung einer offenen, ökumenischen
Haltung der Jugend ausgeübt haben. Der Verfasser formuliert gleichfalls das
Postulat, bei der ChAT einen Lehrstuhl oder ein Institut für ökumenische Theo
logie zu schaffen.
Der Schlussteil des Artikels ist der ökumenischen Tätigkeit der Hochschule
ausserhalb ihrer Mauern — auf in- und ausländischem Forum — hingewendet.
Hier richtet der Verfasser insbesondere das Augenmerk auf die sich zunehmend
enger gestaltende Zusammenarbeit der ChAT mit der chroistlichen Schwesternhoch
schule in Warschau — der Akademie für Katholische Theologie. Im Fazit wird
die Rolle und Bedeutung der Hochschule bei der Gestaltung eines Klimas der
Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen den in Polen wirkenden christlichen
Kirchen unterstrichen.
Übers, v. A n to n i P a tyn a

PHILIP POTTER

EKUMENICZNE ZNACZENIE MARCINA LUTRA1
Jubileusz 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra jest wydarzeniem, któ
re obchodzi całą zamieszkałą ziemię. Marksistowsko-ateistyczna Niemiec
ka Republika Demokratyczna ogłosiła rok 1983 rokiem Lutra i zorga
nizowała jubileuszowe uroczystości w miejscach, gdzie Luter się uro
dził i działał. Opublikowano setki książek, tysiące rozpraw i artykułów.
Amerykańskie czasopismo „Time” umieściło podobiznę Lutra na stro
nie tytułowej jako mimo swych 500 lat, wiecznie młodego, a ceniony
periodyk „National Geographic” daje bogato ilustrowany materiał opi
sujący „świat Marcina Lutra”. O Lutrze kręci się wiele filmów i pisze
szereg sztuk teatralnych; znany psychiatra i pisarz Erik Erikson ogłosił
bardzo przenikliwe studium psychoanalityczne o „młodym Lutrze”. Ca
łe biblioteki zapełnione są tym, co przyjaciele i wrogowie napisali w
ciągu stuleci o Lutrze. Jego osoba wywołuje stałą fascynację przejawia
jąca się czasami w zabawny sposób, na przykład gdy przed 10 laty od
wiedziłem po raz pierwszy Wittenbergę, gdzie Luter — wcale tego nie
chcąc — zapoczątkował Reformację, tamtejsza komunistyczna spółdziel
nia produkcyjna podarowała mi dwie butelki, likieru własnej produkcji
„Lutherana” — nazwa ta jest o tyle usprawiedliwiona, że Luter roz
koszował się darami życia i nie był purytańskim ascetą.
Luter to naprawdę jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach świa
ta, zwłąszcza w dziejach religii. Był mnichem, teologiem, kaznodzieją,
pastorem, reformatorem, płodnym autorem (weimarskie wydanie jego
dzieł obejmuje 102 grube tomy), tłumaczem i twórcą nowożytnego języ
ka niemieckiego, muzykiem, autorem pieśni kościelnych,, administrato
rem, gawędziarzem, mądrym doradcą w sprawach prywatnych i publicz
nych a szczególnie dotyczących życia Kościoła, kochanym małżonkiem
i ojcem oraz szczodrym gospodarzem i przyjacielem. Jego zmagania się
z Bogiem, jego działalność i twórczość, zmieniły bieg nie tylko historii
Niemiec i Europy, lecz także świata.
Prawie 70 milionów ludzi należy do Kościołów nazwanych jego imie
niem, a wiele dalszych milionów, które zwą się protestantami lub ewan
gelikami, dużo mu zawdzięcza. Reforma Kościoła rzymskokatolickiego
po Soborze w Trydencie była możliwa tylko dzięki Lutrowi, była ona
przecież reakcją na jego wystąpienie. Jeszcze ważniejszy był dla Koś
cioła rzymskokatolickiego II Sobór Watykański, na którym wiele idei
Lutra zostało zaakceptowanych. Reformacja Lutra, która niegdyś po
dzieliła Kościół, gromadzi dzisiaj chrześcijan w nowej wspólnocie wo1 Publikowany tekst jest pierwszą częścią referatu wygłoszonego w siedzibie
SRK w Genewie w dniu 19 października 1983 r. (Redakcja).
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kół ośrodka ich wiary. Współczesny ruch ekumeniczny nie byłby możli
wy bez nawrotu do nauki Reformacji, zwłaszcza bez nawrotu dokonane
go w bieżącym stuleciu. Jednakże ekumenicznego znaczenia Marcina Lu
tra nie da się wyrazić za pomocą ogólnych wypowiedzi. Jego najwięk
sza zasługa, tak dla wieku XVI, jak i dla czasów współczesnych polega
na wstrząsającym spotkaniu się z Bogiem objawionym w Chrystusie
i poświadczonym w Piśmie Świętym, które wywarło wpływ na Kościół
i życie w świecie. Na ten temat mogę się wypowiadać jedynie jako czło
wiek, który w latach trzydziestych dorastał na Wyspach Karaibskich
i tam zbierał swoje doświadczenie.
Wyrastałem w okresie depresji gospodarczej i kolonializmu. Moje prze
życia rodzinne i społeczne powodowały, że nie mogłem znaleźć oparcia
i byłem przygnębiony. Czułem na sobie ciężar dziedzictwa całego naro
du, który znał okropności niewolnictwa i jego skutki oraz nie widział
żadnej przyszłości i żadnego celu w życiu. Świat lat trzydziestych sta
czał się nieuchronnie w stronę swego losu, którym była II wojna świa
towa oraz Hiroszima i Nagasaki. W tej sytuacji natknąłem się na Mar
cina Lutra, gdy czytałem o doświadczeniu, jakie w 1738 r. poczynili John
i Charles Wesley2. Ich przodkowie byli od pokoleń pastorami, oni wzrośli
w wierze chrześcijańskiej. Obaj studiowali w Oxfordzie i pracowali na
wet jako misjonarze w Geórgii, w Ameryce Północnej, w 1737 r. powró
cili do Anglii jako ludzie, którym się nie powiodło. Obaj odczuwali we
wnętrzne zwątpienie. Charles Wesley był ciężko chory, gdy mu ktoś w
Święto Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1738 r., odczytał fragment ko
mentarza Lutra do Listu Pawła do Galatów, fragment dotyczący Ga 2, 20:
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal pro
wadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w S y
na Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Charlesa Wesley’a szczególnie uderzyło podkreślenie przez Lutra słów za
mnie. Co oznacza owo „za mnie?” Oczywiście, to jestem ja, zgubiony
i potępiony grzesznik, którego Syn Boży tak umiłował, że oddał sa
mego siebie za mnie (...) A więc przez to oddanie życia przez Syna Bo
żego mogłem znowu odżyć, przywłaszczyć Go sobie, a to przywłaszcze
nie jest prawdziwą mocą wiary (...) Nie miej też najmniejszej wątpliwoś
cią że należysz do liczby tych, których to „mnie” dotyczy; tak samo, że
Chrystus umiłował nie tylko Piotra i Pawła i za nich się oddał, lecz że
łaska, która w tym „mnie” jest zawarta, w podobny sposób należy do
nas i tak samo dosięga nas jak ich — pisał Luter.
Te słowa zelektryzowały Charlesa Wesley’a. Odkrył swą prawdziwą
tożsamość w Chrystusie i spędził resztę życia na dawaniu świadectwa
o tej miłości Chrystusa do niego i całej ludzkości za pomocą przeszło
3000 pieśni, z których część jest śpiewana jeszcze dzisiaj. Trzy dni póź
niej udał się John Wesley z ciężkim sercem na zgromadzenie pewnego
stowarzyszenia religijnego w Londynie. W swoim dzienniku odnotował,
że ktoś odczytał przedmowę Lutra poprzedzającą jego komentarz do Lis
tu do Rzymian apostoła Pawła, w której opisał przemianę dokonywaną
w sercach przez Boga dzięki wierze w Chrystusa. Wesley pisał na ten
temat: Czułem, w jak szczególny sposób rozgrzało się moje serce. Czu
łem, że ze względu na zbawienie zaujałem Chrystusowi i tylko Jemu;
2 Bracia John (1703—1791) i Charles (1708—1788) Wesley są twórcami metodyzmu, który był początkowo ruchem przebudzeniowym w łonie anglikanizmu, a na
stępnie przekształcił się w niezależne wyznanie chrześcijańskie, (uw. tłum).
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uzyskałem też pewność, że On moje grzechy, nawet moje, zdjął ze mnie
i wybawił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Po tym przeżyciu Wesley
stał się kaznodzieją usprawiedliwienia i zbawienia przez wiarę.
Czytając relacje o spotkaniu braci Wesley’ow z żywym Bogiem w
Chrystusie przez lekturę pism Lutra odczułem własny wewnętrzny kry
zys duchowy; z tego względu zacząłem zajmować się szczegółowo po
słannictwem Ewangelii o usprawiedliwieniu i w wieku 16 lat poczułem
powołanie kaznodziejskie. Oczywiście byłem jedynie elementem nowego,
o zasięgu światowym, przebudzenia, dokonanego przez braci Wesley’ow,
przebudzenia, które — mówiąc słowami szwedzkiego teologa Andersa
Nygrena — korzeniami sięgało „rewolucji kopernikańskiej”, którą prze
żył Luter, gdy pogrążył się w słowie Bożym i doznał łaski Chrystusa;
łaska ta polegała zaś na tym, że nie czuł się już zdany na samego siebie,
że nie był już zmuszony do zajmowania się samym sobą i zbyt gorli
wym poszukiwaniem łaskawego Boga, gdyż coram Deo, wobec Boga
uzyskał sprawiedliwość; to znaczy odnalazł swoje prawdziwe ja w ob
razie Bożym przez Chrystusa i wszedł tym samym w położenie, które
umożliwiało mu widzieć Kościół i świat w całkiem nowy sposób.
Zabrałem się do tematu „Ekumeniczne znaczenie Lutra” w oparciu
0 osobiste doświadczenia, gdyż w tym temacie jawi się wyraźnie wkład
Lutra do pojmowania istoty Boga i człowieka jak i naszego ludzkiego
losu. Luter był człowiekiem początku XVI wieku, świata, który właśnie
co przeżył sto lat wojen i epidemii. Każdy zdawał sobie sprawę z ist
niejących zagrożeń. Choroby pochłaniały istnienia ludzkie w zastrasza
jącym tempie. Mówiono o „tańcu śmierci” i o „sztuce umierania”. We
wszystkich warstwach społecznych panowały przemoc i okrucieństwo.
Noc była dniem diabła, czasem, w którym czarownice urządzały rzeko
mo swój przelot — a polowanie na czarownice właśnie się rozpoczęło
1 miało trwać do późnych lat XVIII stulecia. Jednakże był to też okres
Renesansu, ppnownego odkrycia klasyków greckich i rzymskich, uświa
domienie sobie, że zadaniem ducha ludzkiego jest prowadzić badania,
zjednywać szacunek dla nowych idei i zmieniać warunki życiowe.
Przez wynalazek sztuki drukarskiej idee mogły docierać coraz dalej.
Humanizm stał się nową rzeczywistością. Ludzie wzięli swój los we
własne ręce. Była to też epoka odkryć geograficznych, dotarto do Ame
ryki Północnej i Południowej — dzięki którym Europa zyskała nowe to
wary i nowy dobrobyt.
We wszystkich tych wydarzeniach i przemianach, obawach i pełnym
emocji odkrywaniu nowego, zachodzącego u progu XVI stulecia, wielki
udział miały też Niemcy, tym bardziej, że stanowiły one ośrodek życia
gospodarczego. Górnictwo znajdowało się w pełnym rozkwicie (ojciec
Marcina Lutra, zanim został przedsiębiorcą, był robotnikiem zatrudnio
nym w kopalniach miedzi). Górnictwo pociągnęło za sobą rozwój hut
nictwa i wzrost przemysłu zbrojeniowego. Niemcy były ośrodkiem świa
ta finansów i rynku pieniężnego (na szczególną wzmiankę zasługują tu
taj dwie wielkie rodziny z Augsburga — Welserów i Fuggerów). Wzrost
dobrobytu przyczynił się do rozkwitu życia umysłowego — powstało
wiele szkół, uniwersytetów, pras drukarskich, wyłoniła się też nowa
inteligencja. Niemcy cierpiały jednak na silne rozdrobnienie polityczne;
istniało wiele księstw i miast Rzeszy. Reprezentanci wszystkich tych jed
nostek terytorialnych ulegali wpływowi nowego humanizmu i wysuwali
własne roszczenia odnośnie sprawowania władzy. Zawodu doznali chłopi,
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którzy utracili ochronę cesarza przed chciwymi władcami lokalnymi. Od
czasu do czasu dochodziło do powstań, a później przyszło Lutrowi roz
prawiać się z tragiczną wojną chłopską.
A więc — z jednej strony nowe i emocjonujące przemiany, a z dru
giej niepewność życia. Wiara religijna sprowadzała się do tego, jak
można zadowolić Boga r uniknąć Jego sądu, a przez żarliwe praktyki
religijne w klasztorach i bractwach świeckich lub przez przeżycia mis
tyczne osiągnąć zbawienie duszy. Kościół sam stał się masywną struk
turą, która zbawienie duszy uzależniała od kupna odpustów papieskich.
Twierdzono, że Kościołowi powierzono skarby miłosierdzia, które udo
stępniał ludowi przez pokutę i kupno odpustów. O sąd Boży można się
było targować. Niemcy były krajem zamożnym i religijnym, stanowiły
więc dobry rynek zbytu dla odpustów.
W tym czasie Marcin Luter, którego dręczyła obawa śmierci, zostaje
mnichem. Jako mnich przestrzegał wszystkiego, co — jego zdaniem —
mogło przynieść zbawienie duszy, lecz to postępowanie nie przybliżało
go do celu. Na nic zdało się jego scholastyczne wykształcenie. Właściwą
drogę wskazały mu potem pisma Augustyna. Lecz dopiero gdy pogrą
żył się w studiowaniu słowa Bożego, gdy — jak Psalmista — przeżył
wzloty i upadki, gdy zajął się intensywnie wewnętrznymi zmaganiami
Pawła i osiągniętym przezeń poznaniem, że sam Bóg usprawiedliwia nas
przez Chrystusa, został nagle uwolniony od strachu przed śmiercią i pie
kłem; poznał, że przez Boga w Chrystusie był umiłowanym dzieckiem
Bożym. Istotę ruchu ekumenicznego można właśnie sprowadzić do wy
znania wiary, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem oraz naszym
jedynym usprawiedliwieniem. Toteż Światowa Rada Kościołów uważa
się za społeczność Kościołów, które — zgodnie z Pismem Świętym —
wyznają, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem. Dla mnie
szczególne znaczenie mają słowa: „zgodnie z Pismem Świętym”. Tym co
w dorobku Lutra ma dla mnie największą wagę, jest jego stosunek do
Pisma Świętego, jego sposób uprawiania teologii.
W 1509 r., gdy jeszcze zmagał się z sobą, pisał do przyjaciela, że od
samego początku najchętniej zamieniłby studium filozofii na teologię,
która bada jądro orzecha, miąższ pszenicy i rdzeń kości. W swoich ga
wędach powiedział później: Mojej teologii nie nauczyłem się na raz, tylko
musiałem prowadzić coraz głębsze dociekania; pomocą były mi moje po
kusy (Anfechtungen). Nie posługuje się on tutaj słowem Versuchung
służącym zazwyczaj do wyrażenia pokusy, lecz pojęciem Anfechtung, w
którym mieści się walka, zmaganie, konflikt, spór ducha. Wszystko, co
działo się w jego świecie, szturmowało jego ducha. W nim została sto
czona bitwa. Luter uważał, że miano teologa zyskuje się nie przez rozu
mowanie, czytanie lub spekulowanie, lecz przez doświadczenie życia,
a nawet śmierci i potępienie. Gdy słowo Boże wchodzi w konflikt z ży
jącym, umierającym, potępionym światem, w którym żyjemy, wówczas
objawia się usprawiedliwiająca łaska Boża. Gdziekolwiek pojawia się
słowo Boże, pojawia się ono po to, by zmienić i odnowić świat (...) —
czytamy u Lutra.
Słowa te mają wielkie znaczenie także w naszej epoce. Ruch ekume
niczny jest właśnie taką próbą umożliwienia słowu Bożemu szukania,
badania i dosięgania nas w naszych pokusach, walkach, umieraniu i po
tępieniu tego świata, który w nas samych uosabiamy. Ruch ekumeniczny
jest żywotny dzisiaj dzięki takim sposobom uprawiania teologii, z jakimi
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mamy do czynienia w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji, wśród czarnych
w Ameryce Północnej jak i w Europie. Nie jest to sprawa teologów-profesjonalistów, lecz chrześcijan, którzy odzyskali wiarę w słowo Boże,
gdy przyłączyli się do walki prowadzonej przez lud i zrezygnowali
z wszelkiego „bezpieczeństwa” duchowego lub osobistego. Luter sam pi
sał, że „bezpieczeństwo” i oziębłość są największym występkiem jego epo
ki, że „bezpieczeństwo” jest gorsze i straszniejsze niż wszelkie doznane
nieprzyjemności, gdyż jest ono matką obłudników i przyczyną hipo
kryzji.
W naszej epoce, tak pełnej obaw przed zagładą rasy ludzkiej oraz tak
pełnej ucisku i niesprawiedliwości, ludzie poszukują wszelkiego rodzaju
zabezpieczeń. Bezpieczeństwo narodowe jest hasłem, które ma uspra
wiedliwić wyścig zbrojeń i militaryzację społeczeństwa. Ludzie dążą do
bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego i religijnego, tak jak to czy
nili w XVI w. ich przodkowie, kupujący odpusty, co dawało im fałszywe
poczucie bezpieczeństwa. Kto jednak przyjmuje panujące w świecie zja
wiska niepewności, kto zna pokusy, zmagania własnego życia i świata,
kto otwiera się na słowo Boże, ten uprawia teologię, ten ma wiarę.. Lu
ter mówi do niego jak i do nas: Wiara jest rzeczą zacną, dzielną i absor
bującą, gdyż wymaga działania. Musicie walczyć z własnym ja, z wszyst
kimi i z każdym — musicie wglczyó z ubóstwem, zarazą, wojną i głodem,
które występują przeciw wam i skłaniają do uwierzenia, że Bóg o was
zapomniał. Tylko w ten sposób możemy przeżyć prawdziwą „metanoia”,
pokutę. Luter odkrył, że nie chodzi o to, by czynić pokutę, lecz by znaj
dować się w pogotowiu pokutnym, tj. być gotowym na przeobrażenie
swojego wnętrza, sposobu myślenia, poglądu na życie i świat. Jest to
droga sprawiedliwości Bożej, droga, która ma radykalny wpływ na an
gażowanie się Boga w obronę sprawiedliwości na świecie.
VI Zgromadzenie Ogólne w Vancouver zwróciło się do Światowej Rady
Kościołów z prośbą, aby w najbliższych latach zatroszczyła się o wypra
cowanie skutecznej i spójnej teologii dla całego ludu Bożego. Ta teolo
gia umożliwi Kościołom — w Jezusie Chrystusie, życiu świata — wza
jemne wzmocnienie, zadbanie o wspólny wzrost i dzielenie się doświad
czeniami z zakresu działania Boga przez słowo pośród pokus życia.
Luter ma nam wszystkim bardzo dużo do powiedzenia w tym stale trwa
jącym poszukiwaniu sprawiedliwości Bożej w naszym życiu. Ośrodkiem
tej teologii jest krzyż, chodzi o to, aby ten krzyż pokus świata wziąć na
siebie i pójść za Chrystusem.
Skoncentrowałem się na tym aspekcie teologicznego wkładu Lutra do
ruchu ekumenicznego, gdyż znajdujemy się w drodze do osiągnięcia wy
znania wspólnej wiary; poza tym sądzę, że mamy tu do czynienia z cen
tralnym posłannictwem Reformacji, które dla nas wszystkich żyjących
dzisiaj zachowało swoją aktualność (...).
T łu m . K arol K a rsk i
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ECUMENICAL SIGNIFICANCE OF MARTIN LUTHER
(summary)
The published text is the first part of the paper delivered by the general secretary
of the World Council of Churches in Geneva on October 19, 1983.
The author, who is a Methodist minister, claims that not only Lutherans but
also Protestants of other traditions and Catholics have a lot to be grateful for
to Luther. The contemporary ecumenical movement would not be possible without
a return to the teachings of the Reformation. His greatest credit for b®th the
16th century as well as for modern times consists in a thrilling meeting with
God revealed in Christ and witnessed in the Scriptures. For me — writes Potter —
of greatest importance in Luther’s work is his attitude to the Holy Scripture,
his manner of practising theology. In a special way he stresses Luther’s opinion
that one becomes worthy of the name of a theologian not through reasoning,
reading or speculating but through experiencing life, and even death and con
demnation. When the Word of God enters into conflict with the living, dying,
condemned world in which we live, then the justificative God’s mercy is revealed.
In Potter’s opinion these words are of great importance also in our times, since
the ecumenical movement is such an attempt at making it possible for the Word
of God do seek, examine and reach us in our temptations, struggles, dying and
condemnation of this world, which we personify in ourselves.
Another merit of Luther is — in Potter’s opinion — the discovery that it is not
important to do penance but to remain a ler t, for atonement, that is to be ready
to transform one’s heart, way of thinking, life and world outlook. This is the
road of God’s justice, the road which radically affects God’s involvement in the
defence of justice in the world. In this permanent search for God’s justice in
our life Luther has a lot to say to all of us.

Transl. Elżbieta Przyszychowska
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DIE ÖKUMENISCHE BEDEUTUNG MARTIN LUTHERS
(Zusammenfassung)

Der veröffentlichte Text bildet den ersten Teil eines Referats, den der General
sekretär des ökumenischen Rates der Kirchen am 19. Oktober 1983 in Genf gehal
ten hat.
i
Der Autor, ein methodistischer Pastor, unterstreicht, dass nicht allein die
Lutheraner, sondern ebenso die Protestanten anderer Traditionen sowie die
Katholiken Luther ungemein viel verdanken. Die zeitgenössische ökumenische
Bewegung wäre ohne eine Rückkehr zur Lehre der Reformation nicht möglich.
Sein grösster Verdienst sowohl für das 16, Jahrhundert als auch für die Gegen
wart beruht auf der erschütternden Begegnung mit dem in Christus offenbarten
und in der Hl. Schrift bezeugten Gott. Für mich — so Potter — hat Luthers
Verhältnis zur Hl. Schrift, seine Art, Theologie zu betreiben, das grösste Gewicht
in seiner Leistung. Auf besondere Weise exponiert er Luthers Anschauung, dass
man die Bezeichnung eines Theologen nicht mittels Überlegungen, Lesen oder
Spekulieren gewönne, sondern durch Erfahrung des Lebens, ja selbst des Todes
und der Verdammung. Wenn Gottes Wort in einen Konflikt mit der lebenden,
sterbenden, verdammten Welt gerät, in der wir leben, dann offenbart sich die
rechtfertigende Gnade Gottes. Nach Potters Dafürhalten, kommt diesen Worten
auch in unserer Epoche grosse Bedeutung zu, da die ökumenische Bewegung
gerade einen solchen Versuch bilde, dem Worte Gottes zu ermöglichen, uns zu
suchen, zu erforschen, zu uns vorzudringen in unseren Versuchungen, Kämpfen,
im Sterben und Verdammen dieser Welt, die wir in uns selbst verkörpern.
Ein anderer Verdienst Luthers ist — nach Potter — die Entdeckung, dass es
nicht darum gehe, Busse zu tun, sondern sich in bussfertiger Bereitschaft zu befin
den, d.i. bereit zu sein zur Umwandlung seines Inneren, seiner Denkweise, seiner
Anschauung auf Leben und Welt. Das ist der Weg göttlicher Gerechtigkeit, ein
Weg, der radikalen Einfluss auf Gottes Engagement in der Verteidigung der Gerech
tigkeit auf der Welt ausübe. In diesem ständig andauernden Suchen nach göttlicher
Gerechtigkeit in unserem Leben hat Luther uns allen überaus viel zu sagen.
Übers, v. A n to n i P a tyn a

SPRAWOZDANIA

I DOKUMENTY

OBCHODY ROKU LUTRA
Minął rok 1983 i wraz z nim zakończyły się obchody związane z 500 rocznicą
urodzin Marcina Lutra. Bez przesady można powiedzieć, że nie było kraju na św ię
cie zamieszkałego przez najmniejszą nawet grupę luteranów, w którym nie uczczo
no by w ten czy inny sposób życia i dzieła tego wielkiego reformatora XVI wieku.
Wiele spotkań, sympozjów i seminariów zorganizowano też w Polsce. Ich inicja
torami byli nie tylko bezpośredni spadkobiercy dzieła reformatora — członkowie
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, lecz także liezne środowiska katolickie a na
wet marksistowskie.
Spośród imprez, publikacji, oświadczeń i wypowiedzi wybraliśmy dla naszego
czasopisma te, które miały szczególny wydźwięk ekumeniczny. I tak, w dziale ar
tykułów drukujemy tekst sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów a za
razem duchownego metodystycznego — ks. dr Philipa Pottera, tekst ten poświę
cony jest ekumenicznemu znaczeniu Marcina Lutra. Ponieważ reformator wittenberski i jego zwolennicy weszli w swoim czasie w poważny konflikt z papiestwem,
przeto szeroka opinia chrześcijańska oczekiwała z dużym napięciem, jak najwyższy
autorytet w Kościele katolickim ustosunkuje się do obchodów jubileuszowych. Jan
Paweł II uczynił to w dwojaki sposób. 31 października, tj. dokładnie w 466 rocznicę
ogłoszenia przez Lutra słynnych 95 tez, które dały początek Reformacji, papież wystosował list do przewodniczącego watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześ
cijan, kard. Jana Willebrandsa, w którym postulował wykorzystanie jubileuszu dla
zastanowienia się „w prawdzie i chrześcijańskiej miłości (...) nad brzemiennymi w
skutki wydarzeniami historycznymi okresu Reformacji”. Tekst tego listu publiku
jemy poniżej.
Papież Jan Paweł II, w charakterystyczny dla siebie sposób, uczynił też pewien
symboliczny gest, gdy 11 grudnia odwiedził parafię ewangelicko-luterańską w Rzy
mie. Publikujemy teksty przemówień, jakie z tej okazji wygłosili: Jan Paweł U
i proboszcz miejscowej parafii — ks. Christoph Meyer. Gwoli prawdy trzeba po
wiedzieć, że wizyta papieża w kościele luterańskim spotkała się z krytyką ze stro
ny pewnych środowisk protestanckich we Włoszech, a także poza granicami tego
kraju. Redaktor edycji niemieckiej biuletynu informacyjnego Światowej Federacji
Luterańskiej skomentował tę wizytę jako „zainscenizowany ekumeniczny show”. Je
go zdaniem, naruszyła ona reguły ekumenicznego partnerstwa. Chociaż autor tego
komentarza zastrzegł się, że jest to jego prywatny pogląd, wiele środowisk chrześ
cijańskich przyjęło tę wypowiedź jako oficjalne stanowisko Federacji. W tej sytua
cji sekretarz generalny ŚFL, dr Carl Mau, przekazał prasie oświadczenie, którego
tekst również publikujmy. Poza tym zamieszczamy przygotowany przez Federację
krótki przegląd dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie dialogu luterańsko-katolickiego.
Marcin Luter żył i działał w miejscowościach, z których niemal wszystkie znaj
dują się na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Było więc rzeczą natu-
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ralną, że główne uroczystości skoncentrują się na terenie tego kraju. Red. Krzysztof
Doroszewski, który brał osobiście udział w międzynarodowym spotkaniu chrześ
cijan różnych konfesji w NRD, napisał dla naszego czasopisma obszerną relację
z tego, co widział i przeżył.
Materiały związane z Rokiem Lutra zamykamy sprawozdaniem z sesji naukowej
zorganizowanej w Warszawie przez Kościół ewangielicko-augsburski. Sesja ta,
o czym pisze szczegółowo autor sprawozdania, nie była najlepiej przygotowana. W
porównaniu z nią, wiele imprez lokalnych wypadłp znacznie korzystniej.
Karol Karski

LIST PAPIEŻA DO KARD. WILLEBRANDSA
Z OKAZJI 500 ROCZNICY URODZIN MARCINA LUTRA

Do mojego Czcigodnego Brata Kardynała Jana Willebrandsa
Prezydenta Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan

10
listopada 1983 r. przypada 500 rocznica narodzin doktora Marcina
Lutra w Eisleben. Z tej okazji wielu chrześcijan zwłaszcza wyznania
ewangelicko-luterańskiego, wspomina tego teologa, który, u progu cza
sów nowożytnych, w sposób zasadniczy przyczynił się do radykalnej
zmiany rzeczywistości kościelnej i sakralnej świata zachodniego. Nasz
świat dziś jeszcze doświadcza jego wielkiego wpływu na historię.
Dla Kościoła katolickiego imię Marcina Lutra związane jest, poprzez
wieki, ze wspomnieniem bolesnego okresu, a zwłaszcza z doświadczeniem
początków głębokich podziałów w Kościele. Z tej racji 500 rocznica uro
dzin Marcina Lutra winna być dla nas okazją rozważania, w prawdzie
i w miłości chrześcijańskiej, tych brzemiennych w skutki wydarzeń hi
storycznych czasu Reformacji. Właśnie bowiem z dystansu czasowego
można nieraz wydarzenia historyczne lepiej zrozumieć i przedstawić.
Dlatego te wybitne osobistości i instytucje luterańskiego chrześcijań
stwa wypowiedziały się za tym, by rok poświęcony pamięci Lutra ukształ
tować w duchu prawdziwie ekumenicznym oraz by ukazać Marcina Lu
tra w taki sposób, by to służyło sprawie jedności chrześcijaństwa. Z sa
tysfakcją przyjmuję tę intencję i dostrzegam w niej braterskie zaprosze
nie, abyśmy razem starali się dotrzeć do pogłębionego i pełniejszego obra
zu tych historycznych wydarzeń, a także do krytycznej refleksji odnoś
nie do różnorodnej spuścizny Lutra.
: Istotnie, naukowe badania uczonych, tak ewangelickich jak i katolic
kich, badania, w których już osiągnięto znaczną zbieżność poglądów, do
prowadziły do nakreślenia pełniejszego i bardziej zróżnicowanego obra
zu osobowości Lutra oraz skomplikowanego wątku rzeczywistości histo
rycznej, społecznej, politycznej i kościelnej pierwszej połowy XVI wie
ku. W konsekwencji została przekonywająco ukazana głęboka religijność
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Lutra, którą powodowany stawiał z gorącą namiętnością pytania na te
mat wiecznego zbawienia/Ukazało się też wyraźnie, że zerwania jednoś
ci Kościoła nie można sprowadzać ani do niezrozumienia ze strony Pa
sterzy Kościoła katolickiego, ani też jedynie do braku zrozumienia praw
dziwego katolicyzmu ze strony Lutra, nawet jeśli obydwie te okolicz
ności mogły odegrać pewną rolę. Podjęte rozstrzygnięcia miały głębsze
korzenie. W sporze na temat stosunku między wiarą a tradycją wcho
dziły w grę sprawy najbardziej zasadnicze, odnoszące się do właściwej
interpretacji i recepcji wiary chrześcijańskiej, sprawy zawierające w so
bie potencjalność podziału Kościoła, nie dającego się wytłumaczyć sa
mymi racjami historycznymi.
Dlatego to, tak odnośnie do Marcina Lutra, jak też w poszukiwaniu
przywrócenia jedności, konieczny jest podwójny wysiłek. Przede wszyst
kim niezmiernie ważną rzeczą jest kontynuowanie sumiennych badań hi
storycznych. Chodzi o uzyskanie, poprzez pozbawione uprzedzeń i tylko
poszukiwaniem prawdy motywowane badania, właściwego obrazu Re
formatora, jak i całej epoki Reformacji oraz osób, które z nią są zwią
zane. Wina, gdziekolwiek się znajduje i którejkolwiek strony dotyczy,
powinna zostać uznana. Tam gdzie polemika zaciemniła spojrzenie, musi
być ono skorygowane, również niezależnie od tego, o którą ze stron cho
dzi. Ponadto nie powinniśmy ulegać pokusie, by stawać się sędziami hi
storii, ale tylko mieć na celu lepsze zrozumienie wydarzeń, aby stać się
nosicielami prawdy. Tylko poddając się, bez zastrzeżeń, procesowi oczysz
czania poprzez prawdę, możemy znaleźć wspólną interpretację przeszłoś
ci, osiągając zarazem nowy punkt wyjścia dla dzisiejszego dialogu.
I to jest druga sprawa, która nam się narzuca: historyczne wyjaśnie
nie odnoszące się do przeszłości, której znaczenie i skutki jeszcze trwają,
musi iść w parze z dialogiem wiary, w którym my, tu i teraz, szukamy
jedności. Ten dialog znajduje swoje solidne oparcie w tym, co — według
pism wyznania ewangelicko-luterańskiego — łączy nas nadal, także po
podziale, a mianowicie w Słowie Pisma Świętego, w wyznaniach wiary,
w soborach starożytnego Kościoła. Ufam przeto, Czcigodny Księże Kar
dynale, że Sekretariat dla Jedności Chrześcijan, pod Twoim kierownic
twem poprowadzi dalej ten dialog, tak poważnie rozpoczęty w Niem
czech jeszcze przed Soborem Watykańskim II, utrzymując go w duchu
zgodnym z jego podstawami: w wierności względem wiary darmo otrzy
manej, która zakłada skruchę i gotowość uczenia się przez słuchanie.
W pokornej kontemplacji tajemnicy Bożej Opatrzności i w pobożnym
nasłuchiwaniu tego, czego nas dzisiaj uczy Duch Boży poprzez wspomi
nanie wydarzeń epoki Reformacji, Kościół stara się poszerzyć granice
swojej miłości, aby wyjść naprzeciw jedności tych wszystkich, którzy,
jako ochrzczeni, noszą imię Jezusa Chrystusa. Moją szczególną modlitwą
i błogosławieństwem towarzyszę pracy Twojego Sekretariatu i wszystkim
wysiłkom ekumenicznym na rzecz wielkiej sprawy jedności wszystkich
chrześcijan.
Dan w Watykanie, 31 października 1983
\

(P rzed ru k za „T y g o d n ik ie m P o w sze c h n y m ” n r 48 z 27 X I 1983 r.)

Jan Paweł II, Papież
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PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ORAZ PASTORA CHRISTOPHA MEYERA
WYGŁOSZONE W KOŚCIELE EWANGELICKO-LUTERAŃSKIM
W RZYMIE DNIA II GRUDNIA 1983 ROKU
Oto tekst przemówienia Jana Pawła I I 1:

Szanowni Bracia i Siostry w Chrystusie!
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8) —
taki napis widnieje pod obrazem Pantokratora w apsydzie tego kościoła
pod wezwaniem Chrystusa Pana. Tymi słowami witam ewangelicko-luterańską parafię w Rzymie i wszystkich tu obecnych. Dziękuję przedsta
wicielom parafii za braterskie zaproszenie mnie do złożenia tej wizyty.
W imię Jezusa Chrystusa i z Jego Słowem zebraliśmy się tu, aby w jed
ności naszych serc, a zarazem jednym głosem wyznawać, chwalić i sła
wić naszego wspólnego Zbawiciela i Pana (Kyrios).
Odwieczne Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (por.
J 1, 14). Pragnąłbym w tej pamiętnej godzinie w trzecią niedzielę Ad
wentu dać wraz z Wami świadectwo naszemu jednemu Panu i Zbawi
cielowi, który był, jest i będzie na wieki.
Z wdzięcznością przypominamy sobie przy tym nasze wspólne dzie
dzictwo, dar naszego zbawienia i wspólny kierunek naszej wędrówki.
My wszyscy obdarzeni łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest
ośrodkiem, w którym kończy, zamyka się wszelkie istnienie, sens i zba
wienie tego świata i naszego życia.
W tym zbawczym czasie Adwentu nasze uszy i nasze serca zwrócone
są w tym samym kierunku: słyszą one i pojmują radosną nowinę Tego,
który już przyszedł i który ostatecznie przyjdzie ponownie. W powszed
nim dniu naszego życia odczuwamy często przygnębiającą rzeczywistość
tego czasu przejściowego. Czyż nie przypomina to nam wciąż na nowo
sytuacji Jana Chrzciciela? Stał on — jak mówi nam Ewangelia — w
obliczu wydarzeń rozstrzygających. Musiał przezwyciężyć sprzeczność
między swoimi wyobrażeniami o Mesjaszu a swoją własną, osobistą sy
tuacją, którą określało więzienie i grożąca mu śmierć. Dlatego pytanie
1 Oficjalna wersja tłumaczenia przemówienia Jana Pawła II ukazała się w w y
daniu polskim „L’Osservatore Romano” (1983 nr 12/48). W naszym kwartalniku za
mieszczamy nieco inną, sporządzoną w redakcji, wersję tłumaczenia, mając na
dzieję, że zainteresuje ono naszych czytelników bardziej niż tekst publikowany już
w „L’Osservatore”. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do sięgnięcia po wspomniany
numer watykańskiego czasopisma, gdyż porównanie obu tłumaczeń będzie niewąt
pliwie ciekawym doświadczeniem, uzmysławiającym na jakie trudności napotyka
każdy kto podejmuje się tłumaczenia oficjalnych dokumentów i jakie różnice w y
stępują w różnych wersjach tłumaczenia. (Redakcja).
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Jana było poważne i zrodzone z wielkiej potrzeby: Czy Ty jesteś Tym ,
który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (Mt 11, 3).
Jezus wychodzi naprzeciw szukającemu, niespokojnemu Swemu Zwias
tunowi i prowadzi jego wiarę ku pewności; nadszedł czas zbawienia
i czas panowania Bożego. Mesjasz przyszedł. Znaki i cuda nie mają w
sobie, rzecz jasna, absolutnej siły przekonywającej. Kto jednak umie do
strzec w tych znakach dowód spełnienia się w obecnej chwili (Kairos)
starotestamentowych proroctw, ten może się radować tym, że jest oby
watelem eschatologicznego Królestwa Bożego.
Jezus przyznaje się do Swego Zwiastuna, który stoi w przedsionku Je
go nadejścia. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od
Jana Chrzciciela tak mówi Pan. Lecz najmniejszy w Królestwie niebieskim
większy jest niż on 2. Jezus ma tu na myśli biednego i będącego w po
trzebie człowieka, który dochodzi do wiary i zbawienia w Jezusie Chrys
tusie. Taki człowiek może otworzyć swe serce i usta, by przyłączyć się
do pochwalnej pieśni Marii: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch
mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1 , 46nn).
Szanowni Bracia i Siostry w Chrystusie! Dar tego spotkania wzrusza
głęboko moje serce. Pragnąłem, by to spotkanie odbyło się właśnie w
Adwencie. Jest ono doskonałą okazją, by wspólnie wyglądać Boga i wspól
nie oczekiwać Boga naszego Zbawienia.
Jesteśmy już blisko roku 2000. Jesteśmy więc poniekąd w okresie no
wego Adwentu, w okresie oczekiwania (Encyklika Redemptor hominis,
nr 1.). Dlatego przyszedłem do naszych sąsiadów, do tych obywateli tego
miasta, których łączy z nami szczególny związek i powinowactwo (Sobór
Watykański II, Dekret ,,0 ekumenizmie”, nr 19). Przybyłem tu, aby
wraz z Wami uprzytomnić sobie w modlitwie i medytacji wspólną nam
tajemnicę wiary w Adwent, jej głębokie i wielowarstwowe bogactwo w
dziedzinie modlitwy i medytacji. Przybyłem, ponieważ w naszych czasach
Duch Boży kazał nam dążyć przez ekumeniczny dialog do pełnej jed
ności chrześcijan. Znane nam są trudne dzieje tej ewangelicko-luterańskiej parafii w Rzymie, jej trudne początki oraz światła i cienie jej roz
woju. Tym uporczywiej nasuwa się pytanie: Czy wolno nam — mimo
wszystkich ludzkich słabości, mimo błędów popełnionych w poprzednich
stuleciach — nie ufać łasce naszego Pana, która objawia się nam ostat
nimi czasy przez słowo Ducha Świętego, które usłyszeliśmy na Soborze
(Dekret „O ekumenizmie”, nr 6).
Tak więc mimo wszystkich istniejących jeszcze różnic w nauce i ży
ciu czujemy się związani z wszystkimi chrześcijanami solidarnością Ad
wentu. Tęsknimy do jedności i dążymy do jedności, nie zniechęcając się
trudnościami, które mogą nagromadzić się na naszej drodze (por. Dekret
„O ekumenizmie”, nr 6). W tym roku, w którym mija 500 rocznica uro
dzin Marcina Lutra, wydaje się nam, że dostrzegamy z daleka zorzę na
szej jedności i wspólnoty. Ta jedność jest owocem codziennej odnowy,
nawrócenia i pokuty wszystkich chrześcijan w świetle wiecznego Słowa
Bożego. Jest ona równocześnie najlepszym przygotowaniem drogi do na
dejścia Boga w naszym świecie.
Idźmy śladem wielkiej postaci czasu Adwentu, idźmy za przykładem
Jana Chrzciciela, idźmy za głosem tego, który wołał na pustyni: Prostuj
cie drogę Pańską (J 1, 23). Bądźmy posłuszni zaproszeniu do pojednania
z Bogiem i między nami samymi! Chrystus Pantokrator jest nie tylko
2 Mt 11,11 (Redakcja).
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nad nami, ale także wśród nas jako Kyrios, który był, jest i na wieki
wieków będzie.
Z całego serca życzę Wam i Waszym rodzinom błogosławionych świąt
Bożego Narodzenia.
A oto tekst przemówienia wygłoszonego
M eyera8:

przez pastora Christopha

Od Boga pochodzi wizja, od Boga pochodzi wskazanie: Torujcie drogę
Panu na pustyni. Albowiem Bóg — nawet tam, gdzie uważacie to za nie
możliwe — już przygotował drogę dla wierzących.
„Pustynia” — dla człowieka wierzącego w Izraelu to oświecenie, po
moc, życie. Mojżesz na pustyni, Eliasz na pustyni, Jan Chrzciciel na pus
tyni, Jezus na pustyni: im wszystkim Bóg objawił tam swe wielkie za
miary a oni potem mówili o nich i wzywali do pokuty.
Wizja Izajasza jest dla tego nabożeństwa znacząca: ten prorok słyszy
i widzi to, co w odniesieniu do widocznych i strasznych wydarzeń na
świecie dzieje się ważnego w niewidzialnym warsztacie Boga i co należy
kłaść ludziom na serce: zbudowanie wspólnej drogi dla rozsianych po
świecie wiernych, którzy pozbawieni są wspólnego kultu, możliwości
wspólnego wielbienia Boga, drogi budowanej przez duchy niebiańskie,
aniołów — a wiodącej do Zbawiciela. Otwórzcie, proszę, oczy i uszy dla
tej proroczej wizji.
Wnika ona w świat sprzed 2600 lat, a świat ten nie różni się zbytnio
pod względem politycznym od naszego dzisiejszego świata: dwa wielkie
mocarstwa walczą o dominację, dwa różne ustroje gospodarcze, dwie kul
tury: przygnębiający jest konflikt między Północą a Południem.
A gdy teraz przysłuchacie się tej wizji, to usłyszycie w duchu uderze
nie młotem, rozbijanie kamieni, formowanie kamieni, aby z istniejącego
rozsiania dojść do jednej drogi we wspaniałości Bożej. Można by sądzić,
że jest to sen o aniołach, którzy potrafią zdziałać to, co dla ludzi jest
niemożliwością; można też jednak uważać, że droga, oglądana w wizji,
jest drogą do żłobka w Betlejem, gdzie ponad stajenką śpiewali anioło
wie lub drogą wiodącą w Niedzielę Palmową do Jerozolimy.
Lecz sama Księga Izajasza wyjaśnia nam znaczenie tego Bożego Sło
wa: Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powra
cają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
tak iż wydaje nasienie dla siewcy i ćhleb dla jedzącego, tak słowo, któ
re wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw
nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannic
twa (Iz 55, 10—11). Wskazaniu Bożemu bądźcie zawsze posłuszni.
Czyńcie więc, drodzy chrześcijanie, co zapowiada głos Wołającego:
czyńcie pokutę, bierzcie udział w budowaniu drogi, zwróćcie się ku Sę
dziemu i Odkupicielowi świata, ku Zbawicielowi. Wizja Izajasza dotyczy
jednej wspólnej drogi, nie zaś dwóch dróg równoległych: jednego Chrys
tusa, jednego szlaku wiodącego do chwały i piękna pełnej łaski Bożej
objawionej w Chrystusie, łaski którą ujrzymy na końcu tej drogi. Już *
* Czytanie przed przemówienie pastora Meyera:
-iłos się rozlega «Drogę dla Pana p rzy g o tu jc ie na p u sty n i, w y ró w n a jc ie n a p u s t
k o w iu gościniec n a sze m u B ogu! N iech się podniosą w s z y s tk ie d o lin y, a w s z y s tk ie
g ó ry i w zg ó rza obniżą; ró w n in ą n iech a j się staną u rw isk a , a stro m e zbocza n izin ą
gładką. W te d y się chw ała P ańska objaw i, ra zem ją w sze lk ie ciało zobaczy, bo u sta
P a ń skie to pow iedziały» (Iz 40, 3—5).
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teraz cieszę się, że w końcu otrzymamy odpowiedź na pytanie, skąd bie
rze się brzydota i rozłam. Tam, gdzie jeszcze nie wszystko jest wspaniałe,
to znaczy tam, gdzie opinie i przekonania nie osiągnęły jeszcze tych sa
mych wyżyn, tam staramy się przy pomocy Słowa Bożego wbijać pale
i budować fundamenty mostów, które będzie można przekraczać.
Wizja Izajasza ujawnia dziś na nowo swe działanie! Któż mógłby w
roku 1817, w roku założenia tej parafii, przypuszczać, że nasze Kościoły
będą jeszcze kiedykolwiek ze sobą współpracować! Ileż było dzielących
nas przeszkód? Były one, są one przeszłością. Dziś zajęci jesteśmy budo
wą odcinka drogi: „chrzest w Chrystusie”. A teraz musimy — a pokła
dając ufność w Słowo Boże, wiem, że to uczynimy — zespolić następne
kamienie ciosowe, mimo ich nawet najostrzejszych krawędzi. Istnieją
już przecież właściwe, odpowiednie kamienie budowlane, którymi są ta
kie pojęcia jak „ jedność w wystarczającej zgodności wiary” i wiara „w
pojednanej odmienności”. Potrzebne są nam również — jako kamienie
budowlane — liczne, spośród wypróbowanych tradycje i charyzmaty.
Nad właściwym dopasowaniem głazów skalnych, jakimi są „urząd du
chowny” i Eucharystia Święta Wieczerza Pańska — serce naszej wiary —
musimy nadal posłusznie pracować, albowiem Stół Pański jest w całej
swej rozciągłości przygotowany w Niebie. Myślę też, że to, iż Wasza
Świątobliwość jest tu dziś wśród nas, stanowi dalszy znak napawający
nadzieją. Czas nagli. Chrześcijanie obawiają się, że moglibyśmy zasmu
cić Zbawiciela, który powiedział: Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie
wszyscy (...).
Przygotowanie jednej jedynej drogi — to ciężka praca. Gdy na przy
kład Kościół katolicki docenia wyznanie wiary Kościoła luterańskiego,
Konfesję Augsburską (Confessio Augustana), to po stronie ewangelickiej
panuje ogromna radość. Jednak stanowi to tylko dalszy bodziec do pra
cy. Kościół zadaje sobie pytanie: czy pod każdym względem trwamy
jeszcze przy tym, co ojcowie w wierze formułowali w roku 1530? Czy
nie powinniśmy dziś wyrażać naszej wiary inaczej? Albowiem Kościół
luterański postępuje według zasady: wyznania wiary należy zawsze
sprawdzać według świadectwa Biblii a równocześnie uzgadniać głosy
chrześcijan i przysłuchiwać się, jak inni wyznają swoją wiarę.
Wyznania wiary nie są nigdy sztywne, lecz z dnia na dzień rozwijają
się w nowe życie.
Obietnica, jaką Bóg dał na „pustyni” oznacza: dane wam będzie, że
przy pomocy Ducha Świętego droga zostanie wybudowana. Słowo Boże
czyni z was odpowiednich budowniczych tej jednej drogi. „W niebie
wszystkich niebios” istnieją już odpowiedzi na wszystkie problemy: tyl
ko tu na ziemi nie jesteśmy jeszcze gotowi i to mimo wszystkich danych
nam postępów osiągniętych na drodze do jedności. Kyrie Eleison. Oby
Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty darzyli nas Swoją pomocą. Amen.
T łu m . Zespół SiD E

OŚWIADCZENIE SEKRETARZA GENERALNEGO ŚWIATOWEJ
FEDERACJI LUTERANSKIEJ
Po powrocie z konsultacji w Afryce Południowej przeczytałem z wiel
kim zainteresowaniem sprawozdania o wizycie papieża Jana Pawła II
w miejscowym kościele luterańskim pw. Chrystusa Pana. Jan Paweł II —
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występował tu — jako biskup Rzymu. Poza tym zostałem poinformowa
ny o tym wydarzeniu przez referenta Światowej Federacji Luterańskiej
ds. dialogów międzywyznaniowych, który był tam obecny w charakterze
obserwatora.
Jestem bardzo wdzięczny za to znaczące wydarzenie ekumeniczne, do
dało mi ono otuchy.
Zaproszenie do kościoła Chrystusa Pana wystosowała parafia ewangelicko-luterańska w Rzymie i od początku było ono traktowane jako
wydarzenie lokalne, parafialne. Lecz to bynajmniej nie obniża jego war
tości i znaczenia. Przeciwnie, wizyta ta jest nadzwyczajnym znakiem
mającym zachęcić do organizowania dalszych spotkań lokalnych między
luteranami i katolikami. Parafia rzymska wykorzystała szansę wizyty
papieskiej i jest zadowolona z jej rezultatu. W czasie spotkania posłu
żono się liturgią używaną podczas zwykłego nabożeństwa Słowa Bożego,
nabożeństwu wspólnie przewodniczyli Jan Paweł II i miejscowy pastor.
Opierając się na własnych doświadczeniach wyniesionych z rozmów
katolicko-luterańskich a także z uczestniczenia w licznych imprezach katolicko-luterańskich z okazji Roku Lutra, mogę jedynie, jak to uczynił
papież, podkreślić wartość ciągłego ekumenicznego zaangażowania i głę
boko zakorzenionej solidarności, w której wszyscy chrześcijanie ocze
kują nadejścia Pana. Papież uznał czas Adwentu za szczególnie właściwy
moment dla tego ekumenicznego spotkania.
Wydarzenie to ani nie rozwiązało, ani nie pomniejszyło znaczenia tych
kwestii, w których się jeszcze różnimy. Wizyta papieska nie zmieniła
stosunku tej parafii do innych Kościołów protestanckich we Włoszech.
Zobowiązanie Światowej Federacji Luterańskiej do szukania ekumeni
cznego zbliżenia i pokonywania przeszkód w stosunkach między lutera
nami i katolikami uzyskało znaczące wsparcie przez to historyczne wy
darzenie. Na płaszczyźnie międzynarodowej jego wartość polega na tym,
że jest ona pozytywnym sygnałem dla wspólnego działania katolików
i luteranów w modlitwie i zwiastowaniu Ewangelii. Modląc się wspólnie
do Boga poczynimy znaczące kroki w stronę jedności chrześcijańskiej.
Genewa, 16 grudnia 1983 r.

Carl Mau
Sekretarz Generalny Światowej
Federacji Luterańskiej

Tłum. K. Karski

DIALOG MIĘDZY LUTERANAMI A KATOLIKAMI
Niektóre fakty 1

1. Oficjalne rozmowy między Światową Federacją Luterańską a Koś
ciołem rzymskokatolickim były pierwszym dialogiem dwustronnym
podjętym przez jedną ze światowych wspólnot chrześcijańskich i Koś
ciołem rzymskokatolickim: w roku 1967 ustanowiona została wspólna
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luterańsko-rzymskokatolicka komisja studiów nad Ewangelią i Koś
ciołem. W roku 1972 komisja ta przedstawiła swe sprawozdanie.
W roku 1973 powołana została przez Światową Federację Luterańską
i przez Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan nowa wspólna ko
misja rzymskokatolicko-luterańska. Komisja, która zakończy swe
prace w roku 1984, zaakceptowała następujące sprawozdania:
— Eucharystia 1978;
— Drogi do Wspólnoty, 1980;
— Wszyscy pod władzą jednego Chrystusa (z okazji 450 rocznicy po
wstania Wyznania Augsburskiego), 1980;
— Urząd duchowny w Kościele, 1981;
— Marcin Luter — świadek Jezusa Chrystusa, 1983.
Od roku 1965 prowadzony jest w USA doniosły dialog dwustronny
pomiędzy Kościołami luterańskimi a Kościołem rzymskokatolickim.
Rezultatem tego dialogu jest szereg sprawozdań na temat: Nicejskie
go Wyznania Wiary; Chrztu; Eucharystii; Eucharystii i Urzędu du
chownego; Prymatu papieskiego i Kościoła Powszechnego; Autorytetu
nauczania i nieomylności w Kościele. Ostatnio — jesienią 1983 roku
— przyjęte zostało sprawozdanie na temat Usprawiedliwienia. Wywo
łało ono duże zainteresowanie, ponieważ zajmuje się głównym spor
nym problemem Reformacji.
Oficjalne rozmowy luterańsko-rzymskokatolickie prowadzone są poza
USA również w innych krajach, m. in. w Argentynie, w Brazylii, w
Republice Federalnej Niemiec, we Francji.
Istnieją ponadto różne inne formy kontaktów luterańsko-rzymskokatolickich np. niezliczone wspólne imprezy i konsultacje w różnych
krajach świata w związku z 450 rocznicą powstania Wyznania Augs
burskiego i 500 rocznicą urodzin Marcina Lutra.

6. Wnioski.

W ciągu ostatnich 20 lat dialogi te i spotkania przysłużyły
się dobrze sprawie zbliżenia między Kościołami luterańskimi a Koś
ciołem rzymskokatolickim. W kołach katolickich ugruntowuje się no
wy i zróżnicowany pogląd na Reformację i na osobę Marcina Lutra.
Ta nowa postawa została w sposób wyraźny zaakcentowana już w ro
ku 1970, kiedy kardynał Jan Willebrands wygłosił przemówienie na
Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Evian.
W tak spornych poprzednio kwestiach, jak nauka o Eucharystii i o
usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę, jak sposób rozumienia urzędu
duchownego, rozmowy teologiczne doprowadziły do godnych uwagi
uzgodnień lub do znaczącej zbieżności poglądów. Rzecz jasna, zbli
żenie to nie osiągnęło takiego samego stopnia we wszystkich kra
jach. Pozostały też nadal otwarte problemy dzielące oba Kościoły
wymagające dalszych wyjaśnień i wzajemnego zrozumienia.
Wizytę Biskupa Rzymu w niemieckojęzycznej parafii luterańskiej
w Rzymie należy na pewno oceniać na tle owych doniosłych przemian
w stosunkach między Kościołem luterańskim a Kościołem rzymsko
katolickim.
Światowa Federacja Luterańska, Genewa, 7 grudnia 1983 r.
Dr Eugene Brand

Dr Günther Gassman

Tłum. I. D.
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KRZYSZTOF DOROSZEWSKI

UROCZYSTOŚCI W NRD

Rok Marcina Lutra ogłoszony z okazji 500-lecia jego urodzin, przypa
dającego na 10 listopada 1983 roku, szczególnie uroczyście obchodzony
był w NRD, w granicach której leżą obecnie ziemie związane z jego ży
ciem i działalnością. Obchody jubileuszu miały charakter zarówno koś
cielny jak i państwowy, a ich program przygotowywany był od połowy
1980 roku. Utworzone zostały wówczas dwa komitety obchodów: pań
stwowy, na czele którego stanął przewodniczący Rady Państwa NRD
Erich Honecker, oraz kościelny pod przewodnictwem biskupa ewangelicko-luterańskiego Kościoła Turyngii, dra Wernera Leicha. W ramach
przygotowań odnowione zostały wszystkie obiekty związane z życiem Mar
cina Lutra, wydane zostały liczne publikacje poświęcone jego osobie
i dziełu — książki, albumy, plakaty i płyty, przygotowane zostały spe
cjalne ekspozycje muzealne, w których wiodącym tematem była Refor
macja i jej inicjator.
Te dostrzegalne wszędzie akcenty luterańskie stanowiły wspaniałą
oprawę dla bogatego programu obchodów, na który złożyły się różno
rodne imprezy: sympozja i konferencje naukowe o charakterze krajo
wym i międzynarodowym, spotkania okolicznościowe i akademie organi
zowane na szczeblu poszczególnych Kościołów i parafii, nie mówiąc o na
bożeństwach odprawianych we wszystkich Kościołach. Szczególną uwa
gę zwrócono na postać Marcina Lutra w programach pedagogicznych
szkół a nawet przedszkoli, gdzie dzieci przygotowywały się do jubileu
szu klejąc „lampiony Lutra”. Można więc powiedzieć, że całe społeczeń
stwo NRD w jakiś sposób uczestniczyło w obchodach 500 rocznicy uro
dzin Reformatora, a Rok Lutra był ważnym wydarzeniem w całym ży
ciu społecznym NRD.
Uroczysta inauguracja obchodów kościelnych miała miejsce 4 maja
1983 roku w zamku Wartburg w Eisenach, gdzie Luter w odosobnieniu
pracował nad przekładem Nowego Testamentu na język niemiecki. Jak
podkreślił w przemówieniu wygłoszonym w czasie tej uroczystości pre
zydent kancelarii kościelnej Ewangelickiego Kościoła Unijnego w NRD
dr Joachim Rogge, z dniem 4 maja 1521 roku, gdy za Marcinem Lutrem
zamknęły się bramy zamku wartburskiego zaczęła się nowa era Refor
macji — już nie era ekstensywności, ale intensywności. To właśnie wte
dy Reformacja Kościoła miała otrzymać swoje widzialne źródło, ów tekstualny instrument Kościoła protestanckiego wszech czasów, tekst do
studiowania przez wszystkich: Biblię we własnym języku ojczystym.
Uroczystą inaugurację, wraz z okolicznościowym nabożeństwem, trans
mitowała bezpośrednio telewizja NRD, a za pośrednictwem ińterwizji
obraz przekazywany był także do RFN, Austrii i Holandii. Był to pierw
szy w NRD-owskich środkach masowego przekazu przypadek bezpo
średniej relacji z nabożeństwa.
10 listopada 1983 r., w dniu rocznicy urodzin Marcina Lutra rozpoczęły
się w jego rodzinnym mieście Eisleben czterodniowe centralne uroczys
tości kościelne związane z jubileuszem, które były oficjalnym zamknię
ciem obchodów Roku Lutra. Uczestniczyły w nich tysiące osób, a wśród
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nich ok. 600 oficjalnie zaproszonych gości, z których około 200 przybyło
z zagranicy, reprezentując 78 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich z 36
krajów wszystkich kontynentów. Byli wśród nich wybitni działacze koś
cielni i ekumeniczni. Przybyli sekretarze generalni: Światowej Rady Koś
ciołów — Philip Potter, Konferencji Kościołów Europejskich — Glen
G. Williams, Światowej Federacji Luterańskiej — Carl Mau, Europej
skiego Związku Baptystycznego — Knud Wümpelmann. Przybyli także
przedstawiciele innych organizacji i związków wyznaniowych. Kościół
Rzymskokatolicki reprezentowała siedmioosobowa delegacja z przewod
niczącym Sekretariatu Jedności Chrześcijan kard. Janem Willebrandsem
oraz biskupem Berlina kard. Joachimem Meisnerem na czele. Prawosła
wie reprezentowali biskupi z Bułgarii i Rumunii oraz delegacja Kościoła
rosyjskiego, z metropolitą Filaretem na czele. Obecna była także dele
gacja Wspólnoty Kościołów Anglikańskich z jej prymasem arcybiskupem
Canterbury Robertem Ruńcie. Z Polski obecny był zwierzchnik Kościoła
ewangelicko-augsburskiego oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
bp Janusz Narzyński. Bardzo liczna delegacja przybyła z Kościołów ewan
gelickich RFN. Organizatorzy nadali tym uroczystościom nazwę „Dni
Ekumenicznego Spotkania” i miały one faktycznie ekumeniczny cha
rakter tak w sensie wyznaniowym, jak i geograficznym.
Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwami odprawionymi w czterech
kościołach Eisleben, w tym w kościele katolickim, gdzie nabożeństwo mia
ło charakter ekumeniczny. Po zakończeniu nabożeństw tysiące uczestni
czących w nich osób udały się z zapalonymi lampionami na rynek miasta,
gdzie odbyła się właściwa inauguracja Dni Ekumenicznego Spotkania.
To, czego świadkiem był rynek tysiącletniego Eisleben tego wieczora,
zasługuje właściwie na miano wielkiej manifestacji religijnej. W malow
niczej scenerii starych kamienic okalających plac rzęsiście oświetlony
potężnymi reflektorami (telewizja przekazywała bezpośrednią transmisję)
przemówienia powitalne poszczególnych gości i refleksje na temat, który
był inspiracją całych obchodów Roku Lutra — Lękać się, kochać Boga
i ufać Mu ponad wszystko, przeplatały się z muzyką, modlitwami i śpie
wem psalmów. Przemawiali m. in.: bp Werner Leich, prof. Adrian
Geense — dyrektor Instytutu Ekumenicznego w Bossey k. Genewy,
dr Olof Sundby — były wieloletni luterański arcybiskup Uppsali, Szwe
cja, dr Philip Potter. Na zakończenie tysiące głosów uczestników mani
festacji stopiły się w słowach Modlitwy Pańskiej i uroczyście wznoszą
cym się w czerń nieba hymnie „Chwalimy Cię, wielki Boże”.
Następnego dnia uroczystości kontynuowane były w Lipsku. W pięk
nym XII-wiecznym kościele św. Mikołaja (który służy na co dzień lute
ranom, ale w niedzielne popołudnia udostępniany jest także katolikom
do sprawowania Eucharystii) przedstawiciele Kościołów luterańskich
z różnych krajów mówili o aktualności Lutra w życiu ich wspólnot koś
cielnych w specyficznych warunkach tradycji narodowych i kultural
nych. Przemawiali m. in.: bp Werner Leich, dr David Stowe ze Zjedno
czonego Kościoła Chrystusowego w USA, Anza Lema z Tanzanii, prof.
Hermann Pitters z Rumunii.
Wieczorem tego samego dnia w kościele św. Tomasza, najstarszym
i najsłynniejszym kościele Lipska, gdzie przez ostatnie 27 lat swego ży
cia pracował Jan Sebastian Bach, przedstawiciele poszczególnych trady
cji wyznaniowych wypowiadali się na temat: „Marcin Luter w 1983 ro
ku, w dialogu między Kościołami”. Przemawiali kolejno przedstawiciele
Kościoła katolickiego, anglikańskiego, prawosławnego i protestanckiego.
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Poszczególne wypowiedzi, tak jak w Eisleben, przeplatane były modli
twami i śpiewem.
Kard. Jan Willebrands podkreślił w swoim przemówieniu, że dzięki
wspólnocie chrztu Marcin Luter jest naszym bratem w Chrystusie i cho
ciaż nawet później nie pozostał w pełnej wspólnocie kościelnej, to owo
braterstwo w Chrystusie nie zostało zniszczone. Zaznaczył także, iż wspól
ne wysiłki uczonych katolickich i ewangelickich umożliwiły w ostatnich
kilkudziesięciu latach stworzenie pełniejszego, bardziej zróżnicowanego
i pogłębionego obrazu Lutra i jego czasów.
Kościół, powodowany troską o integralność objawionej prawdy — mó
wił w dalszym ciągu przemówienia — i usiłując ocalić jedność jednego,
świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła nałożył na „brata Mar
cina” karę ekskomuniki. Lecz mimo dzielących nas przeciwieństw war
to wejść w otwarty i rzeczowy dialog z Marcinem Lutrem. Jest to trudna
droga, ale konieczna. Musimy kroczyć nią przede wszystkim w dążeniu
do uzyskania lepszego poznania prawdy, a także z miłości do tych na
szych braci i sióstr, którzy pragną kształtować swoje życie chrześcijań
skie zgodnie z fundamentalnymi naukami teologicznymi i przekonania
mi wiary Lutra; w końcu, i ponad wszystko, ze względu na jedną, świętą
Ewangelię Jezusa Chrystusa i przez wzgląd na zbliżające się Jego Kró
lestwo.
Abp Robert Ruńcie ukazał w swoim przemówieniu znaczenie Marcina
Lutra dla tradycji anglikańskiej. Przedstawił wzajemne stosunki między
anglikanami i luteranami od czasów Reformacji po dzień dzisiejszy,
wskazując zwłaszcza na to, co jest wspólne dla obydwu tradycji. Z za
dowoleniem odnotował postępy w dążeniu do pełnej wspólnoty między
nimi, czego przejawem jest tymczasowa wspólnota eucharystyczna usta
nowiona w USA. Wyraził nadzieję na osiągnięcie podobnych postępów
także w Europie w oparciu o wyniki przeprowadzonych niedawno w Hel
sinkach rozmów między obydwoma Kościołami.
Metropolita Filaret zwrócił w swoim przemówieniu uwagę na szczerość
intencji, uczciwość i żarliwość religijną Lutra, które skłoniły go do pod
jęcia dzieła naprawy Kościoła. Podkreślił także pozytywny stosunek Lu
tra do prawosławia, czemu dał on wyraz m. in. w lipskiej dyspucie z Eckiem. Ta pozytywna postawa cechowała zawsze także duchownych spad
kobierców Lutra, a najnowszym tego przykładem są bliskie kontakty ro
syjskiego Kościoła prawosławnego z Kościołami ewangelickimi w NRD.
Przemawiający jako ostatni bp David Preus z USA, wiceprezydent
Światowej Federacji Luterańskiej, mówiąc o „znaczeniu Marcina Lutra
dla luterańskiej rodziny wyznaniowej w dzisiejszym świecie” stwierdził
m. in.: Luter nie jest uważany przez swoich współczesnych zwolenników
za chrześcijanina lub teologa bez wad i skazy. Jest jednak szanowany ja
ko wielki reformator, jako ten, który obstawał przy tym, że nadal ist
niejący Kościół apostolski zawsze kształtował swoje życie w oparciu o u f
ność w niewysłużoną łaskę Bożą w Chrystusie. Wielkość Lutra polega
na tym , że potrafił odróżnić te rzeczy, które mają pierwszorzędne zna
czenie dla wiary chrześcijańskiej od rzeczy drugorzędnych lub nawet
przeszkadzających wierze. Dzisiejsi luteranie dążą do tego, aby dorównać
Lutrowi w tych ważnych rozróżnieniach. Wraz z Lutrem dążymy do tego,
by nie osłabło biblijne świadectwo Ewangelii Chrystusa, by ukazać ludz
kości jak niezmienna moc i łaska Boża objawia się w życiu, posłudze,
śmierci, zmartwychwstaniu i panowaniu Chrystusa. To jest nasze dzie
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dzictwo, to jest nasza misja Kościołów należących do Światowej Fede
racji Luterańskiej.
Oficjalnym zamknięciem Dni Ekumenicznego Spotkania był uroczysty
koncert, jaki odbył się trzeciego dnia uroczystości w kościele św. Toma
sza. Na program koncertu złożyły się dwie kantaty Jana Sebastiana Ba
cha, a znakomitymi ich wykonawcami byli: słynny chór chłopięcy dzia
łający przy tym kościele, orkiestra symfoniczna rozgłośni radiowej w
Lipsku oraz znani soliści z NRD. Dyrygował prof. Hans-Joachim Rotzch.
W przerwach koncertu przemawiali jeszcze bp Eduard Lohse z Hano
weru, przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w RFN oraz Phi
lip Potter, na zakończenie zaś przewodniczący Rady ewangelickich kie
rownictw kościelnych w NRD bp Johannes Hempel, który udzielił także
wszystkim błogosławieństwa.
Dni Ekumenicznego Spotkania nie wyczerpały jednak na tym swojego
programu. Następnego dnia oficjalni goście, zwłaszcza przybyli z zagra
nicy, rozjechali się po całym terenie NRD, aby spotkać się z poszczegól
nymi parafiami luterańskimi i dzielić się z nimi w bezpośrednich rozmo
wach refleksjami nad aktualnością Marcina Lutra w życiu Kościoła tu,
w jego kraju i na całym świecie. Ten cel czterodniowych uroczystości
postawiony został przez organizatorów na równi ze spotkaniami plenar
nymi. Chodziło o to, aby rocznicę urodzin Lutra uczynić ekumenicznym
świętem dla całego Kościoła NRD, także na tej podstawowej płaszczyź
nie, jaką jest parafia. W ciągu dwóch dni uroczystości w Lipsku, kiedy
spotkania takie odbywały się w jego okolicach, oraz owego ostatniego
dnia odbyło się w sumie ok. 200 spotkań. W tym kontekście nazwa na
dana przez organizatorów uroczystościom kończącym obchody Roku Lu
tra nabiera jeszcze pełniejszego znaczenia.

SESJA Z OKAZJI 500 ROCZNICY URODZIN MARCINA LUTRA
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, 21—22 listopada 1983 r.

Ukoronowaniem trwających w Polsce obchodów 500 rocznicy urodzin
Marcina Lutra była międzynarodowa sesja naukowa, zorganizowana przez
Komitet Obchodów Roku Marcina Lutra Kościoła ewangelicko-augsbur
skiego w PRL oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną. W sesji uczest
niczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej, teologowie rzymskokatoliccy, a wśród nich ks. doc. dr Helmut
Juros, prorektor Akademii Teologii Katolickiej i ks. doc. dr Lucjan
Balter, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, wykła
dowcy i studenci ChAT oraz zaproszeni goście.
Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele władz państwowych:
m. in. prof, dr Adam Łopatka — kierownik Urzędu ds. Wyznań, które
mu towarzyszył dyr. Aleksander Merker oraz pos. Kazimierz Moraw
ski — członek Rady Państwa, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Społecznego.
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Sesję zainaugurowało wystąpienie bpa Janusza Narzyńskiego, zwierz
chnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego w PRL i przewodniczącego
Komitetu Obchodów Roku Marcina Lutra w Polsce, pełniącego jedno
cześnie funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Zwrócił on uwagę
na ekumeniczny i ponadkonfesyjny charakter obchodów luterańskich za
równo w Polsce, jak i na świecie. W tym kontekście wspomniał m. in.
o zorganizowanym w listopadzie 1982 r. przez ATK międzynarodowym
sympozjum ekumenicznym poświęconym rocznicy reformatora z Witten
bergu. Ks. Biskup stwierdził, że zamiarem zebranych na sesji jest uka
zanie aktualności spuścizny Marcina Lutra, podkreślenie jej ekumenicz
nego wymiaru oraz przedstawienie oddziaływania i recepcji Lutra w
Polsce.
Następnie zabrał głos min. Adam Łopatka, który mówił o dziejowym
znaczeniu reformacji w Polsce oraz o patriotycznej postawie wielu po
koleń ewangelików polskich, a także przypomniał główne zasady polityki
wyznaniowej rządu PRL.
Pierwszy referat teologiczny pt. „Reformatorski zwrot w teologii” wy
głosił ks. prof. Witold Benedyktowicz z ChAT, metodysta, honorowy pre
zes PRE, który w skrzącym się błyskotliwymi metaforami wystąpieniu,
przedstawił Lutra jako ojca nowej teologii. W. Benedyktowicz przypom
niał, iż Luter dokonał istotnych zmian w teologii i przywrócił jej orien
tację teocentryczną, podczas gdy teologia średniowieczna była w istocie
antropocentryczna.
Teolog ewangelicki ks. prof, dr Gottfried Maron z Uniwersytetu w Kilonii w swoim referacie pt. „Model wolności według Lutra” przedstawił
poglądy reformatora na temat wolności. Luter rozumiał przede wszystkim
wolność jako wolność chrześcijańską i nie wiązał jej ani z Kościołem, ani
z narodem, ani też z jakimkolwiek stanem społecznym. Wolność w rozu
mieniu Lutra jest to wolność pochodząca z wiary, wolność dążąca ku
miłości. Źródłem jej jest Jezus Chrystus i jest ona dostępna dla wszyst
kich. Pogląd ten stanowi jądro teologii Marcina Lutra.
Mówiąc o stosunku Lutra do władzy świeckiej ks. Maron wspomniał,
że początkowo walczył on o wolność władzy świeckiej, którą Kościół
chciał sobie podporządkować. W późniejszym okresie nastawienie refor
matora uległo zmianie. Sprzeciwiał się on bowiem narzucaniu Kościoło
wi woli władzy świeckiej i podkreślał, że nie ma ona prawa do dusz
swoich poddanych. Ta wyraźnie antytotalitarna postawa jest godna pod
kreślenia dlatego, że na temat stosunku reformatora do władzy świeckiej
funkcjonują .uproszczone, częstokroć dalekie od prawdy opinie.
Referat ks. prof, dra Helmara Junghausa z Uniwersytetu w Lipsku za
tytułowany „Centrum teologii Marcina Lutra” był rozwinięciem myśli
reformatora, że Bóg sprawia wszystko przez swoje słowo. Ks. dr Tord
Harlin teolog ewangelicki z Uniwersytetu w Uppsali wygłosił referat pt.
„Klucze do Królestwa Bożego dla Lutra i dla nas”.
Przemiany w katolickim spojrzeniu na Marcina Lutra były przedmio
tem wystąpienia ks. prof, dra Alfonsa Skowronka, kierownika katedry
teologii ekumenicznej na ATK. Ukazał on długą drogę, jaką musiał
przejść Kościół katolicki zanim oddał sprawiedliwość reformatorowi. Nie
omal aż po drugą wojnę światową dostęp do Lutra blokowały katolikom
paszkwilanckie dzieła Kochleusza i właściwie dopiero współczesny teolog
ks. Joseph Lortz zapoczątkował nowy kierunek w katolickich badaniach
nad Lutrem. Ks. Skowronek podkreślił, że pewne punkty sporne między
teologią protestancką a katolicką, jak np. nauka Lutra o usprawiedliwię-
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niu nie stanowią już dziś żadnej przeszkody w dialogu teologicznym
i przypomniał słynną wypowiedź kard. Willebrandsa, który nazwał Lutra
„nauczycielem chrześcijaństwa” właśnie w kwestii usprawiedliwienia.
Ponieważ, zdaniem mówcy, wiele postulatów Lutra doczekało się reali
zacji dzięki Vaticanum II, przeto postawił on tezę, iż Luter w II Soborze
Watykańskim odnalazłby siebie i swój sobór. Ks. Skowronek mocno zaak
centował i uzasadnił, w oparciu o najnowsze ustalenia historyczne, tezę,
że Lutrowi obca była pierwotnie myśl o zerwaniu z Kościołem.
Na marginesie tego wykładu można wyrazić żal, że ekumeniczny wy
miar teologii Marcina Lutra nie został rozwinięty szerzej i ograniczył się
jedynie do przedstawienia stanowiska katolickiego. Na pewno byłoby rze
czą interesującą usłyszeć, co o Lutrze mają do powiedzenia teologowie
prawosławni czy też teologowie innych denominacji protestanckich,
zwłaszcza, że dialog luteran z innymi Kościołami przyniósł szereg cieka
wych uzgodnień.
Mocną stroną sympozjum były referaty historyczne. Prof, dr Janusz
Tazbir z Instytutu Historii PAŃ omawiając temat „Luter w opinii sta
ropolskiej” skoncentrował się głównie na ukazaniu reformatora jako
stereotypowego Niemca. Referat był próbą racjonalizacji pewnego mitu,
który zaciążył na stosunkach polsko-niemieckich. Prof. Tazbir stwier
dził, że staropolski obraz Lutra funkcjonował w dwóch odmianach:
1. ukształtowanym już w dobie średniowiecza schemacie kacerza i wroga,
2. i Lutra-stereotypowego Niemca, a więc kogoś obcego.
Dzięki Lutrowi, Niemcy jako pierwsi z mniejszości narodowościowych
w Polsce zaczęli się kojarzyć z jakąś konkretną postacią, choć przecież
nie był on pierwszym znanym w Polsce arcykacerzem (Hus), a każdego
Niemca zaczęto utożsamiać z Lutrem. Prof. Tazbir zaznaczył, że podob
ny przypadek nie spotkał innych reformatorów i tak np. o narodowości
Kalwina nikt nie pamiętał i Włochów nie utożsamiano z Socynem dzia
łający™ w Polsce. Na ugruntowanie się stereotypu: Niemiec-Luter mia
ły wpływ zdaniem prof. Tazbira następujące czynniki: 1. duża liczba ży
wiołu niemieckiego w Polsce, 2. opowiedzenie się znacznej części tej lud
ności po stronie nowej wiary.
Doc. dr Janusz Małłek z Uniwersytetu w Toruniu przedstawił referat
pt. „Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królew
skich”, w którym zajął się on głównie postacią księcia Albrechta, ostat
niego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, zwłaszcza zaś jego rolą w
zaprowadzaniu i szerzeniu luteranizmu w Prusach. J. Małłek wskazał na
ścisłe związki i współpracę księcia Albrechta z Lutrem i Melanchtonem,
ujawniając przy tym ciekawy szczegół z życia reformatora, mianowicie
jego projekt podróży do Prus, który jednak nie doszedł do skutku. W
konkluzji doc. Małłek podkreślił, że luteranizm tak prężnie zrazu roz
wijający się w Prusach, współcześnie na tym obszarze niemal zupełnie
zanikł.
Ponadto wygłoszone zostały przez pracowników Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN następujące referaty: „Marcin Luter a Dobra Nowina
według Dostojewskiego” (doc. dr Danuta Kułakowska), „Współczesna re
fleksja protestancka wobec marksizmu na przykładzie Pawła Tillicha”
(doc. dr Janina Jakubowska-Płużańska) oraz „Luter i luteranizm w biblistyce laickiej i w religioznawstwie” (prof, dr Zygmunt Poniatowski).
Podsumowania dokonał ks. prof, dr Jan Bogusław Niemczyk, rektor
ChAT.
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Na zakończenie kilka uwag krytycznych. Uczestnicy sesji podkreślali
nienajszczęśliwszy dobór referatów i referentów. Wytworzyła się para
doksalna sytuacja: podczas sesji poświęconej Lutrowi nie wystąpił jako
referent żaden z polskich luteran, natomiast połowę referatów wygłosili
naukowcy marksistowscy. Na domiar złego ich wystąpienia — wyłączając
referaty historyczne prof. Tazbira i doc. Małłka — dość zasadniczo od
biegały od tematyki sesji, niewiele mówiły o samym Lutrze i jego dziele.
Z dużym niesmakiem i zażenowaniem przyjęto zwłaszcza wystąpienie
prof, dra Zygmunta Poniatowskiego, który nie dość, że brak przygoto
wania do tematu nadrabiał nonszalancją i megalomanią, to jeszcze na do
miar złego, zabierając głos w dyskusji pozwalał sobie na niekulturalne,
aroganckie wypady pod adresem uczestniczących w sesji ekumenistów
katolickich. Zachowanie to było szokujące zwłaszcza dla siedzącej na sali
młodzieży studenckiej, a i samych gospodarzy sesji wprawiło w niemałe
zakłopotanie.
Zażenowanie budziły również niektóre głosy w dyskusji, a już swego
rodzaju curiosum stanowiło wystąpienie pewnego dostojnika kościelne
go, który zamiast wypowiedzieć się w dyskusji na temat wygłoszonych
referatów,. uznał za stosowne odczytać słuchaczom, pochodzące z bardzo
starej książki, długie fragmenty poświęcone reformacji.
Wszystko to na pewno w jakimś stopniu zepsuło ogólne wrażenie sesji.
Jednak mimo powyższych braków i niedociągnięć należy uznać ją za
udaną. Zwłaszcza zaś wygłoszone podczas sesji referaty teologiczne i hi
storyczne stanowią poważny wkład do badań nad spuścizną ojca refor
macji.
A n to n i G rześko w ia k

Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONFERENCJI
POKOJOWEJ

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Z OKAZJI 25-LECIA ISTNIENIA
Praga, 14 października 1983 r.

Ewangelia wzywa nas do pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich lu
dzi, gdyż Bóg jest Bogiem pokoju (IKor 14, 33), a Jego Syn, nasz Pan
Jezus Chrystus, wprowadził pokój przez krew jego krzyża (Kol 1, 20),
byśmy chodzili w Duchu Świętym, który sieje Zycie i pokój (Rz 8, 6).
Szukaj pokoju, idź za nim! — tak mówi Bóg, Pan (Ps 34, 15). Niech
góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza — sprawiedliwość! (Ps 72, 3).
Od założenia Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej przed 25 laty ob
jawienie biblijne było podporą naszej wiary w służbie dla pokoju i spra
wiedliwości. Toteż bezustannie mogliśmy się przekonywać, że pokój i spra
wiedliwość należą do siebie, stanowią ośrodek posłannictwa biblijnego,
są tematem całej Biblii, są wolą i obietnicą Boga: „Błogosławieni, którzy
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wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogo
sławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie ( Mt 5, 9—10).
Pomni tej obietnicy, ufając Bogu, który jest wierny swoim obietni
com, założyciele ChKP wnieśli swą pracę i działalność dla pokoju do
ekumenicznej wspólnoty chrześcijan i Kościołów, a przez to przekazali
prorocki impuls, który sprawił, że ChKP stała się nurtem ruchu ekume
nicznego o światowym zasięgu, kierującym się przekonaniem, że pra
ca ekumeniczna jest szczególnego rodzaju pracą pokojową. Jeśli nato
miast nią nie jest, to równocześnie przestaje być pracą ekumeniczną
(H. J. Iwand).
Walka o pokój i o realizację sprawiedliwości w świecie, prowadzona
przez Kościoły członkowskie i oddziały regionalne ChKP, które działają
dzisiaj w przeszło 80 krajach wszystkich kontynentów, nie pozostała
bez echa. Toteż z wdzięcznością wobec Boga możemy dzisiaj stwierdzić,
że wzrosła świadomość chrześcijan i Kościołów co do ich odpowiedzial
ności wobec pokoju i sprawiedliwości. Wzrosło też przekonanie, że po
kój z Bogiem, darowany ludzkości w Jezusie Chrystusie, nie jest poko
jem separatystycznym przeznaczonym tylko dla chrześcijan, lecz że
chrześcijanie jako świadkowie pojednania Bożego w imieniu Chrystusa
wypełniają posłannictwo polegające na dążeniu słowem i czynem, w mo
dlitwie i miłości służebnej, do realizacji zasad pokoju i sprawiedliwości
dla całej ludzkości.
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa została założona w okresie, tak
zwanej, zimnej wojny. Rozpoczynające się wówczas zbrojenia atomowe
stanowiły wyzwanie nie dające się porównać z żadnym wcześniejszym
doświadczeniem. W tej sytuacji ChKP uznała za cel nadrzędny powstrzy
manie wybuchu wojny atomowej, toteż od samego początku z wielką
powagą i naciskiem podkreślała: nuklearne środki masowego zniszczenia
dają człowiekowi możliwość zupełnej zagłady stworzenia Bożego. A po
nieważ ludzie w ten nie dający się wyobrazić, lecz przecież możliwy spo
sób, mogą ograbić samego Boga wyniszczając umiłowaną przezeń ludz
kość, przeto każdy chrześcijanin znajduje się w sytuacji wyznawcy, sy
tuacji, którą można scharakteryzować następująco: wyznawanie Jezusa
Chrystusa jest nie do pogodzenia z usprawiedliwieniem intensywnych
zbrojeń nuklearnych, z bezpośrednim jak i pośrednim udzielaniem im
poparcia, gdyż w zbrojeniach tych tkwi niebezpieczeństwo zniszczenia
wszelkiego życia.
To przekonanie posiada dzisiaj szczególną aktualność, gdyż czas nagli
a nowe rakiety atomowe są już gotowe do użycia w „dających się wy
grać wojnach”. Dlatego ChKP wspólnie z światowym ruchem pokojo
wym apeluje bardzo usilnie do rządu USA o nie stacjonowanie Pershin
gów II i pocisków Cruise w Europie Zachodniej; zamiast tego należy,
wziąwszy pod uwagę pokojowe pragnienia narodów, w dalszym ciągu
prowadzić w sposób otwarty i konstruktywny rokowania z ZSRR. Nigdy
nie wolno dopuścić do tego, by bronie nuklearne przemówiły językiem
wielkiej śmierci. Dziś trzeba raczej stworzyć podstawę dla powszechnego
i całkowitego rozbrojenia, bez którego — w ostatecznym rozrachunku —
nie da się zlikwidować głodu i niedorozwoju ekonomicznego na naszej
planecie.
Przed ludzkością stoją zadania o wymiarze globalnym, które wyma
gają globalnej współpracy i pokojowego współżycia wszystkich narodów.
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Problemy krajów rozwijających się stają się coraz bardziej drastycz
ne. Ekonomiczny niedorozwój i polityczna zależność, głód i ubóstwo, sta
re struktury przemocy, zagrożenie przez rasizm i niegodne człowieka
stosunki — stały się dla wielu narodów plagą nie do zniesienia. ChKP
i jej organizacje kontynentalne w Afryce, Azji i w Ameryce Łacińskiej,
na Karaibach śledzą ten rozwój z wielką troską i z głębokim smutkiem.
Dlatego już przed laty ruch nasz przyłączył się zdecydowanie do żądania
w sprawie utworzenia nowego i sprawiedliwego ładu ekonomicznego w
świecie. Jednocześnie popieraliśmy, bez ograniczeń, walkę ruchów wyz
woleńczych, walkę o narodową niezawisłość i sprawiedliwość społeczną,
walkę o godne istoty ludzkiej życie dla wszystkich narodów tej ziemi.
Także dzisiaj podkreślamy znowu: wszystkie te obejmujące cały świat
zadania i problemy, ludzkość może rozwiązać tylko pod warunkiem, że
bogactwa tego świata nie zostaną roztrwonione na produkcję śmiercio
nośnych broni i że do pomyślności i bezpieczeństwa jakiegoś narodu nie
będzie się dążyć kosztem innego narodu; że walczyć będzie się tylko
0 dobro wszystkich narodów, stawiając sobie za cel wspólne bezpieczeń
stwo. Czujemy się zobowiązani do popierania tego przekonania, a o ten
wielki cel, którego nie da się osiągnąć bez rozbrojenia na Wschodzie i na
Zachodzie, walczymy wspólnie z wszystkimi pokój miłującymi ludźmi
nie bacząc na to, jaką wyznają religię, konfesję lub światopogląd.
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, jako organizacja pozarządowa w
systemie ONZ, udziela •poparcia wysiłkom na rzecz pokoju podejmowa
nym przez zdecydowaną większość państw zrzeszonych w Narodach
Zjednoczonych, wysiłkom, które znajdują też oddźwięk w licznych or
ganizacjach pozarządowych. Apeluje też do wszystkich Kościołów, aby
struktury pokojowe stworzone przez ONZ wzmocniły przez tworzenie
własnych, ekumenicznych struktur pokojowych, przez mobilizację wszyst
kich chrześcijan, przez szerzenie informacji sprzyjających pokojowi i przez
organizowanie akcji przyczyniających się do utrwalania pokoju. ChKP
odnotowuje z zadowoleniem fakt, że VI Zgromadzenie Ogólne Światowej
Rady Kościołów w Vancouver uczyniło w tym kierunku wielki i decydu
jący krok. A postawa nie związanych układami wojskowymi państw, do
magających się usilnie zachowania pokoju, budzi taką samą nadzieję
jak postawa milionów ludzi, którzy w Waszyngtonie i Moskwie, w Tokio
1 Rzymie, w Londynie i Berlinie, w Bonn, Amsterdamie i Pradze demon
strują w obronie pokoju.
Dowodem na to, że politycy są w stanie myśleć o przyszłości ludzkoś
ci, jest zarówno porozumienie zawarte w czasie Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r., jak i wynik ma
dryckiego spotkania KBWE z 1983 r., dzięki któremu 17 stycznia 1984 r.
rozpoczęła się wreszcie w Sztokholmie konferencja rozbrojeniowa
państw-sygnatariuszy KBWE oraz można będzie podjąć konsultacje na
temat wymiany kulturalnej i praw człowieka.
Ten sposób myślenia musi stać się czymś powszechnym i normalnym.
Rzeczą naturalną powinno być, że propozycje rozbrojeniowe będzie się
rozpatrywać szczerze i poważnie, że polityczna histeria ustąpi miejsca
rzeczywistości, że zaufanie, odprężenie i porozumienie narodów stanie się
znowu celem polityki wszystkich krajów.
Sytuacja na świecie rozwijała się w ostatnich 25 latach w sposób bar
dzo ambiwalentny. Zadania, wobec których staje dzisiaj świat, są jeszcze
większe niż te, z którymi miał do czynienia pod koniec lat pięćdziesią
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tych. Lecz jednocześnie wzrosła też milionkrotnie liczba tych, którzy są
gotowi stawić czoła tym zadaniom naszej epoki.
Do nich pragną się zaliczyć współpracownicy Chrześcijańskiej Konferen
cji Pokojowej, którzy wczoraj, dzisiaj i jutro, nie ustawali i nie ustaną w
dawaniu świadectwa o miłości Bożej wobec Jego świata, a więc będą
się bezwzględnie angażować na rzecz pokoju i sprawiedliwości, zacho
wania świętego daru życia przed katastrofą nuklearną. Gdyż tak mówi
Pan nasz Bóg: (...) przyszłość należy do męża pokoju (Ps 37, 37).1
Ks dr Lubomir Mirejovsky
sekretarz generalny

bp dr Karoly Tóth
prezydent

Metropolita Kijowa i Galicji Filaret
przewodniczący Komitetu Kontynuacji Pracy

Tłum. Karol Karski

POSIEDZENIE KOMITETU ROBOCZEGO ChKP
Moskwa, 17—21 października 1983 r.

Stroną zapraszającą był Rosyjski Kościół Prawosławny. 40 członków
kierowniczego gremium ChKP z 18 krajów zajęło się tematem: „Dopie
ro rozbrojenie czyni możliwym pokój i sprawiedliwość”. Omawiano za
dania chrześcijańskiego ruchu pokojowego wynikające z aktualnej sy
tuacji ekumenicznej i międzynarodowej na świecie.
Prezydent ChKP, bp Karoly Tóth stwierdził w swoim przemówieniu:
Nikt nie może zarzucić Kościołom, że nie poczuwają się do odpowiedzial
ności za pokój na świecie. Było to wyraźnie widoczne podczas VI Zgro
madzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver (...). Przez
przyjęcie Deklaracji o pokoju i sprawiedliwości ruch ekumeniczny dał
potężne poparcie moralne tym Kościołom, grupom chrześcijańskim i in
dywidualnym chrześcijanom na całym świecie, którzy angażują się na
rzecz pokoju, rozbrojenia i sprawiedliwości w różnych częściach naszej
planety. We wszystkich Kościołach wzrasta consensus, że sprzeciw wobec
wojny atomowej jest obecnie najwyższą powinnością moralności chrześ
cijańskiej.
Podczas dyskusji nad przemówieniem prezydenta zwrócono uwagę na
główne zadania ChKP. Są to: odgrywanie roli pośrednika, wespół z Koś
ciołami i innymi organizacjami ekumenicznymi, który przyczynia się do
lepszego zrozumienia wzajemnego i pojednania; tworzenie forum dla
dialogów, które za cel stawiają sobie skuteczne przyczynianie się do
przywrócenia zaufania między narodami.
1 Biblia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego.
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Główny temat obrad zaprezentowano w trzech referatach, które wygło
sili: pastor Hans-Joachim Oeffler z RFN, prof. P. T. Podleśny z Aka
demii Nauk ZSRR i generał Georgios Koumanakos z Grecji. Ten ostat
ni nazwał politykę odstraszania strategią samozniszczenia. Powoduje ona
degenerację myślenia. Jej główna cecha — przemoc znajduje odbicie
w różnych sferach życia każdego narodu — ideologicznej, ekonomicznej
i kulturalnej. Zachodzi potrzeba jasnego uświadomienia i przekonania, że
wojna nuklearna to nie „zwykła” wojna, lecz wojna prowadząca do sa
mozagłady. Toteż obowiązkiem obywateli jest powstrzymywanie polity
ków i generałów przed planowaniem takiej wojny.
Sekretarz generalny ChKP, ks. dr Lubomir Mirejovsky, dokonał prze
glądu działalności organizacji w ostatnim okresie. Zwrócił uwagę na no
wą jakość pewnych inicjatyw jak i na szczególny wkład, jaki ChKP i jej
członkowie wnieśli do pewnych wielkich konferencji (Światowe Zgroma
dzenie na rzecz pokoju i życia, przeciw wojnie atomowej; VI Zgroma
dzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów). Podkreślił, że bezpośrednie
niebezpieczeństwo wojny nuklearnej uświadamia chrześcijanom i Koś
ciołom, że muszą żarliwiej składać świadectwo o pokoju, o ile pragną
działać na rzecz jedności narodów i przyczynić się do tego, by opinia
światowa zajęła bardziej zdecydowaną postawę wobec wszelkich form
wyścigu zbrojeń. Zdaniem sekretarza generalnego, ChKP winna uznać za
swe najważniejsze zadanie walkę z rozmieszczaniem w Europie Zachod
niej Pershingów II i pocisków Cruise, gdyż likwidacja tych rodzajów
broni jest „kluczem do przetrwania Europy”.
W najbliższym czasie Chrześcijańska Konferencja Pokojowa poświęci
szczególną uwagę przygotowaniom do VI Ogólnochrześcijańskiego Zgro
madzenia Pokojowego, które na początku lipca 1985 r. zbierze się w
Pradze.
Komitet Roboczy uchwalił oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji
na świecie i deklarację w sprawie rokowań genewskich oraz wystosował
listy do przywódcy radzieckiego Jurija Andropowa i prezydenta USA
Ronalda Reagana.
Na podstawie komunikatu opracował Karol Karski

ORĘDZIE POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ NA BOŻE
NARODZENIE I NOWY ROK 1984
Koniec roku kalendarzowego jest początkiem roku Kościoła, który
rozpoczyna się Adwentem. Wyraża się w tym głęboka mądrość chrześ
cijańska, która u schyłku roku, życia jednostki, epoki, widzi brzask no
wego dnia, nowego początku. Jedno i drugie poddane jest władzy Jezusa
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Chrystusa, który mówi: Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pier
wszy i ostatni (Ap 22, 13). Tak więc i my żegnamy odchodzący rok i wi
tamy rok następny w tej świadomości, że Jezus Chrystus jest z nami.
On jest naszym życiem i życiem świata.
Tej prawdzie dała świadectwo wielka wspólnota chrześcijańska —
Światowa Rada Kościołów na swym VI Zgromadzeniu Ogólnym, które
odbyło się w lipcu i sierpniu ubiegłego roku nad dalekim Pacyfikiem, w
Vancouver. Polska Rada Ekumeniczna i zrzeszone w niej Kościoły przy
gotowały się starannie do tego wielkiego spotkania rodziny chrześcijań
skiej i następnie podjęły wysiłki o upowszechnienie wyników VI Zgro
madzenia. Starania te kształtują nasze programy kościelne w obecnym
czasie i jeszcze długo będą nas zespalać we wspólnych wysiłkach, świa
dectwie wiary i braterskiej służbie. Jezus Chrystus życiem świata! Tę
prawdę pragniemy coraz lepiej poznawać, coraz dokładniej rozumieć, co
raz głębiej przeżywać.
Sytuacja, w jakiej żyje świat, zda się być zaprzeczeniem tej prawdy.
Cień zagłady unosi się nad globem: niedożywienie i głód setek milionów
mieszkańców Ziemi; przemoc i terror w wielu krajach, zmagania wo
jenne w pewnych regionach, deptanie praw człowieka, zagrożenie natu
ralnego środowiska, choroby a nade wszystko wymykające się kontroli
zbrojenia i groźba wojny nuklearnej. W takich warunkach hasło — Jezus
Chrystus życiem świata — ma charakter wyznania, które, jak uczy his
toria, nieraz musiało być okupywane pasmem cierpień, a nawet męczeń
stwem.
Również nasz kraj zmaga się z trudnościami głębokiego kryzysu. Trud
całego narodu nie przynosi jeszcze tych wyników, jakich pragnęlibyśmy
i jakie są nam wszystkim potrzebne. Trudne wciąż warunki egzystencji
wywołują zniechęcenie i rezygnację, jakkolwiek wiemy, że od własnej
pracowitości, skuteczności i wydajności pracy zależy szansa poprawy
i podniesienia poziomu życia. Dlatego Kościoły nasze wskazują na ewan
gelicki ethos pracy, jej głęboki sens i dostojeństwo, ugruntowane w Bos
kim porządku stworzenia. Jednocześnie wzywają one do wytrwałości,
cierpliwości i nadziei, niezbędnych do budowy lepszego jutra naszej
ojczyzny.
Mamy tyle problemów, że wystarczy ich nam, by się skupić tylko
wokół własnych trosk, niedostatków. A przecież nie jesteśmy izolowaną
wyspą. Żyjemy w społeczności narodów, zamożniejszych i biednych, któ
rych bogactwa albo nędze przewyższają daleko zarówno nasze zasoby
jak i braki. Ta globalna rodzina narodów stoi w obliczu jednego, wspól
nego zagrożenia. Wzmożona produkcja nowoczesnych broni bynajmniej
nie służy zażegnaniu groźnego widma zagłady. Przeciwnie, im więcej
broni, tym mniej bezpieczeństwa, tym wątlejsza równowaga sił, tym
większe zagrożenie dla pokoju!
Świadomi tych niebezpieczeństw i wielkiej odpowiedzialności chrześ
cijan w dążeniu do zachowania pokoju, popieramy stanowisko zajęte
przez VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w sprawie
konieczności opracowania umów prawa międzynarodowego i ich ratyfi
kacji, które będą piętnowały tak posiadanie, jak i użycie broni atomo
wych przeciwko ludzkości.
Wspólnocie zagrożenia odpowiada daleko doskonalsza solidarność
i wspólnota służby dla pokoju. Kościoły modlą się o pokój, inspirują do
akcji przeciw zbrojeniom i militaryzmowi i otwierają się na współpracę
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z innymi religiami jak i z ludźmi niewierzącymi, których zespala wspól
na troska o zachowanie świętego daru życia. I my mamy swe miejsce
w ogromnym kręgu ludzi, których jednoczy służba dla pokoju.
Solidaryzując się z tymi, którzy przeciwstawiają się pokusie militar
nej konfrontacji i wyścigowi zbrojeń, traktujemy nasze uczestnictwo w
służbie dla pokoju, jako świadectwo naszej wiary, jako status confessionis
i naśladowanie Jezusa Chrystusa. Wierni takiej motywacji naszego dzia
łania, opowiadamy się za niezwłocznym zakończeniem eskalacji strachu
i nuklearnego terroru oraz podjęciem zawieszonych rokowań rozbroje
niowych w Genewie. Jako wyznawcy Ewangelii podzielamy przekonanie,
że tylko dialog, współpraca i konsekwentne stosowanie środków pokojo
wych mogą doprowadzić (...) naprzód do redukcji sił atomowych, a na
stępnie całkowitej ich likwidacji i ocalenia świata przed zagładą.
Czas Adwentu i świąt Bożego Narodzenia odnawia w nas nadzieję na
przeżycie, wspartą mądrym, szlachetnym i wytrwałym działaniem ludzi
dobrej woli. Otwieramy szeroko serca na poselstwo adwentowe, które
Pan nieba i ziemi kieruje do nas przez swego sługę proroka: Lud, który
chodzi w ciemności ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w
ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie (Izj. 9, 2).
Przygotowujemy się raz jeszcze na powitanie tego, co PRZYJDZIE
JAKO DZIECIĘ TEJ NOCY, a pośród cierpień i zagrożeń, lęku i niepew
ności, odnajdujemy na nowo radość, albowiem dziecię narodziło się nam
a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego a nazwą imię
jego Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju
(Iz 9, 6).
Ze wszystkimi rodakami przeto w kraju i na świecie, ze wszystkimi
ludźmi dobrej woli, łączymy się sercem i duchem i klękamy przed Dzie
cięciem narodzonym w Betlejem:
Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje.

Nie mało cierpiał, nie mało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami!

Zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej:
Jego Eminencja Ks. Metropolita Bazyli, zwierzchnik Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego, Ks. Biskup Janusz Narzyński — zwierzchnik
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Ks. Biskup Zdzisław Tranda —
zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego, Ks. Biskup Tadeusz R.
Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, Ks. Biskup Sta
nisław Kowalski — zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Mariawitów,
Ks." Prezes Edward Czajko — zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego, Ks. Prezes Piotr Dajludzionek — zwierzchnik Polskiego Koś
cioła Chrześcijan Baptystów, Ks. Generalny Superintendent Adam Kucz
ma — zwierzchnik Kościoła Metodystycznego.
Warszawa, grudzień 1983

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN 1984 r .
Biskupi polscy zebrani na 197 Konferencji Episkopatu odbywającej się na Jasnej
Górze podpisali w dniu 1 grudnia 1983 r. list pasterski wydany z okazji obchodzo
nego jak co roku w styczniu Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan. Jest to drugi w historii polskiego ekumenizmu tego rodzaju dokument. Pier
wszy list pasterski poświęcony w całości problematyce ekumenicznej pt. „O dąże
niu do jedności chrześcijan” został podpisany przez biskupów polskich w dniu 23
października 1968 r. podczas 111 Konferencji Episkopatu.
Publikowany poniżej list pasterski na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan jest dokumentem o doniosłym znaczeniu. Powstał w okresie kiedy w
różnych Kościołach w Polsce i na świecie miały miejsce wielkie wydarzenia i rocz
nice o ekumenicznym wydźwięku, których znaczenie dla całego chrześcijaństwa zo
stało podkreślone przez sygnatariuszy listu. W dokumencie tym Episkopat wyraża
ponownie swoje oficjalne zaangażowanie i poparcie dla sprawy pojednania chrześ
cijaństwa oraz zachęca katolików do podejmowania wielorakich inicjatyw ekume
nicznych. Warto podkreślić, że z treścią listu mogły się zapoznać miliony ludzi,
gdyż był on czytany w niedzielę 15 stycznia 1984 r. podczas Mszy św. we wszyst
kich świątyniach rzymskokatolickich, a także publikowany w większości czasopism
katolickich.
List pasterski Episkopatu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest doku
mentem na wskroś ekumenicznym. Wprawdzie nie zawiera on, jak to było w liście
z 1968 r., osobnego przesłania skierowanego do braci z innych Kościołów chrześci
jańskich, jednak wszelkie sformułowania pod ich adresem są pełne szacunku
i utrzymane w duchu braterskiej, prawdziwie chrześcijańskiej miłości. W liście
nie ma żadnych akcentów polemicznych, lecz podkreślone jest przede wszystkim
to, co łączy wszystkich chrześcijan. Warto również zwrócić uwagę, że podobnie jak
w innych oficjalnych dokumentach Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu,
nie używa się tu na określenie innych chrześcijan terminu ,»bracia odłączeni”, lecz
mówi się o nich jako o „braciach z innych Kościołów chrześcijańskich”.
Redakcja
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z TYGODNIEM POWSZECHNEJ MODLITWY
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA POD HASŁEM:
„WEZWANI DO JEDNOŚCI PRZEZ KRZYŻ NASZEGO PANA”

Umiłowani Bracia i Siostry,
Wyznawcy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego!
Każdego roku w dniach od 18 do 25 stycznia cały świat chrześcijański
obchodzi „Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność”. Najbliższy Ty
dzień kształtować będzie hasło: „Wezwani do jedności przez krzyż na
szego Pana”. Z Chrystusowego krzyża, znaku śmierci i zwycięskiego
zmartwychwstania, bierze początek chrześcijaństwo, które ze swej na
tury jest jedno i niepodzielne. Dlatego droga do ponownej jedności pro
wadzi również przez krzyż, poprzez naukę płynącą z krzyża Pańskiego.
W ostatnich miesiącach nauka krzyża inspirowała ważne wydarzenia
jubileuszowe, dlatego niech one pozwolą nam spojrzeć na wielką i świę
tą sprawę jedności.
Kontekst Jubileuszowego Roku Odkupienia

Obecnie jeszcze trwają obchody jubileuszu zbawczego wydarzenia, jak*e 1950 lat temu dokonało się na kalwaryjskim krzyżu. Jubileusz na
szego Odkupienia, jak zaznacza Ojciec Święty Jan Paweł II w bulli
„Otwórzcie drzwi Zbawicielowi” (z 6.1.1983 r.), ma także znaczenie eku
meniczne. Świętując odkupienie przechodzimy ponad dziejowymi nieporo
zumieniami i przypadkowymi kontrowersjami, aby znaleźć się na wspól
nym gruncie naszego bycia chrześcijanami, czyli bycia ludźmi odkupio
nym i. Odkupienie jednoczy nas wszystkich w jednej miłości Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego (Przem. do kardynałów z 23.XII.
1982 r.).
Obchody Roku Odkupienia, według Ojca Świętego, winien przenikać
duch modlitwy i pokuty, czyli wewnętrznej przemiany. Na te istotne wa
runki przywrócenia prawdziwej jedności Kościoła wskazali również Oj
cowie Soboru Watykańskiego II w specjalnym „Dekrecie o ekumenizmie”,
którego dwudziestolecie ogłoszenia będziemy obchodzić w tym roku. W
dokumencie tym czytamy, iż: Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez we
wnętrznej przemiany. Bo z nowości ducha przecież, z zaparcia się same
go siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą się i dojrzewają
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pragnienia jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha Świętego łaskę
prawdziwego umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha praw
dziwej wspaniałomyślności w stosunku do drugich (n 7).
Ekumeniczne spotkanie Jana Pawła II w Warszawie

Na zbliżający się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność powinniśmy spojrzeć również w świetle historycznego wydarzenia, jakim było
spotkanie ekumeniczne Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki w
naszej Ojczyźnie. Ojciec Święty spotkał się w Warszawskiej Kurii Me
tropolitalnej z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej, zrzesza
jącej osiem Kościołów chrześcijańskich. W spotkaniu tym uczestniczyli
także przedstawiciele wyznania Mojżeszowego i muzułmanów. Papież po
serdecznym pozdrowieniu wszystkich, wskazał na podstawową prawdę,
iż choć wierzymy inaczej, nie wierzymy jednak w Innego. Przypomniał
też o tolerancji, która zgodnie z przekazem historii zawsze cechowała
Polskę, znaną w Europie jako „państwo bez stosów”. Ponadto wyraził
radość, że w styczniowym „Tygodniu Ekumenicznym” modlą się wspól
nie chrześcijanie różnych Kościołów. Z uznaniem podkreślił powstanie
w Polsce Komisji Mieszanej do dialogu ekumenicznego. Znając nasze
trudności, przestrzegał przed zniechęceniem. Mówił, że powrót do pełnej
jedności wymaga wielkiej pokory i miłości, odwagi i nadziei. Zachęcał
do wspólnej modlitwy z braćmi innych Kościołów.
To historyczne spotkanie ekumeniczne dopełniło serdeczne przemówie
nie przedstawiciela Polskiej Rady Ekumenicznej.
Byłoby wskazane, aby przemówienie papieskie z ekumenicznego spot
kania warszawskiego stało się przedmiotem szczegółowych rozważań pod
czas tegorocznych nabożeństw Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan.
Wydarzenia i obchody jubileuszowe w Kościołach protestanckich

Nasze przygotowania do zbliżającego się Tygodnia Modlitwy Ekume
nicznej nie byłyby pełne, gdybyśmy nie uwzględnili wydarzeń o świato
wym zasięgu, jakie zaistniały w ostatnim czasie u naszych Braci, nale
żących do innych Kościołów chrześcijańskich, a zwłaszcza protestanckich.
I tam trwają prace nad wewnętrzną przemianą serc i nad szukaniem
dróg prowadzących do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, który jest
jedynym ocaleniem dla współczesnego świata. Problematyce tej było po
święcone VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, jakie od
było się na przełomie lipca i sierpnia ub. r. w kanadyjskim mieście
Vancouver. Zebrało się tam 930 delegatów z 308 Kościołów prawosław
nych i protestanckich, którzy modlili się o jedność i szukali sposobów
ocalenia zagrożonego świata przez naukę płynącą z Chrystusowego krzy
ża. W tym wielkim akcie modlitewnym wzięli oczywiście udział obser
watorzy Kościoła rzymskokatolickiego. Zgromadzenie w Vancouver ob
radowało pod wspólnym hasłem: „Jezus Chrystus życiem świata”.
Ekumeniczne akcenty miały również odbywające się w całym świecie
obchody jubileuszowe pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra, zwanego Oj
cem Reformacji. Wokół jego osoby nagromadziło się wiele różnych i czę
sto sprzecznych z sobą ocen. Jeden Pan Bóg jest w stanie w pełni zbilan
sować straty i zyski dzieła Marcina Lutra.
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Z okazji jubileuszu Ojciec Święty Jan Paweł II wystosował specjalny
list do kardynała Jana Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu do
spraw Jedności Chrześcijan, w którym m. in. przypomniał, że należy
uznać winę po obu stronach. Nie czyńmy się jednak sędziami historii.
Dążmy natomiast do tego, aby prawdę lepiej poznać i wierniej jej słu
żyć. Prawda posiada moc, która ludzi oczyszcza i wzajemnie do siebie
zbliża, podobnie jak brak prawdy wprowadza podziały.
Umiłowani w Chrystusie Panu!
W dzisiejszej liturgii słowa, Bóg mówi do nas ustami proroka Izajasza:
Mało, że jesteś mi sługą. Ustanowię cię światłością świata. W Ewangelii
zaś usłyszeliśmy wielkie świadectwo o Chrystusie, złożone przez Jana
Chrzciciela mocą Ducha Świętego. Ten sam Duch Święty utrwalił i w
nas świadectwo Chrystusowe, jakie mamy dać światu (por. II czyt.
i IKor. 1 , 1—3).
Jeżeli mamy być światłością świata i dawać wiarygodne świadectwo
Chrystusowi, musimy być przede wszystkim z Nim zjednoczeni mocą
Ducha Świętego. Temu zjednoczeniu przeczy międzychrześcijańskie roz
bicie, spory i rywalizacja. Wszystko to zaciemnia niesione przez nas świa
tło i dawane innym świadectwo.
W niektórych regionach naszego kraju istnieją wciąż bolesne konflik
ty międzywyznaniowe. Wielu zniechęca się trudnościami. Z nauki Chrys
tusowego krzyża winniśmy jednak czerpać siłę do cierpliwego rozwiązy
wania trudności. Szukajmy takich rozwiązań, które szanują sprawiedli
wość i nie ranią miłości.
Usuwajmy spośród siebie wszystko, co naszych Braci zniechęca do
nas i do jedności z nami. Tym, którzy skarżą się na brak ekumenicznej
wzajemności przypominamy słowa Pisma św.: Miłość cierpliwa jest (...)
Miłość nie szuka swego (iKor. 13, 4—5).
Tegoroczne hasło: „Wezwani do jedności przez krzyż Pana naszego”
jedność chrześcijaństwa wiąże z ofiarą krzyża, a więc z poświęceniem
i miłością w stopniu heroicznym.
Niech zbliżający się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność wyzwoli
w naszej Ojczyźnie wielorakie inicjatywy ekumeniczne. Niech ożywia
nas duch braterstwa i wzajemnej życzliwości oraz wspólnej modlitwy.
Wspólna modlitwa niech ożywi wszystkie rodziny i parafie, każdą wspól
notę i osoby samotne. Naszymi modlitwami pragniemy wesprzeć ekume
niczne inicjatywy Ojca Świętego oraz światową i krajową Radę Ekume
niczną. Niech nasza modlitwa wesprze budowę ekumenicznej Świątyni
Pokoju w Majdanku i utworzony niedawno Instytut Ekumeniczny na Ka
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niech również ożywi wszystko, co
służy upragnionej przez Chrystusa jedności i pomoże w naszym świecie
zbudować ocalającą cywilizację miłości.
Na wszelki trud ekumenicznego świadectwa z serca Wam wszystkim
błogosławimy.
Jasna Góra, dnia 1.XII.1983 r.

Podpisali:
Prymas Polski, Kardynał,
Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na konferencji

PO TYGODNIU POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN W WARSZAWIE
Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan od
był się w dniach 18—25 stycznia pod hasłem „Wezwani do jedności przez
Krzyż naszego Pana”, które zostało uzgodnione przez Komisję Mieszaną
złożoną z przedstawicieli watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześ
cijan oraz Światowej Rady Kościołów. Tradycyjnie najbardziej okazale
wypadł Tydzień w stolicy, gdzie odbyło się kilkanaście nabożeństw eku
menicznych: siedem w świątyniach rzymskokatolickich, które to nabo
żeństwa zaprogramowane były przez Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan
przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a osiem — w świątyniach Koś
ciołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Gwoli ścisłości
trzeba dodać, że nabożeństwa odprawiane w świątyniach katolickich
przekroczyły, podobnie jak to było w poprzednich latach, ramy Tygod
nia, bowiem odbywały się one w okresie od 15 do 29 stycznia. Ostatnie
mu z nich, które odbyło się w kościele św. Marcina, przewodniczył Pry
mas Polski kard. Józef Glemp. W wygłoszonej homilii, Ks. Prymas uwy
puklił prawdę o Chrystusie Ukrzyżowanym, będącym jedynym funda
mentem jedności całego Kościoła.
Z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan Epis
kopat Polski wydał list pasterski, który był czytany w niedzielę 15 stycz
nia w świątyniach katolickich na terenie całego kraju. Natomiast tydzień
później odprawiono w tych świątyniach Msze św. w intencji zjednocze
nia chrześcijan, podczas których zamiast kazania czytano tekst przemó
wienia Papieża Jana Pawła II wygłoszonego do przedstawicieli Kościo
łów Zrzeszonych w PRE i religii niechrześcijańskich na spotkaniu eku
menicznym w dniu 17.VI.1983 r. w Warszawie.
Ważnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitwy w Warszawie był
udział w nabożeństwie centralnym 22 stycznia w kaplicy chrześcijan
baptystów, bpa Alfonsa Nossola, ordynariusza opolskiego, przewodniczą
cego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. W swojej homilii rozwinął on
temat: Krzyż Chrystusa gromadzi rozproszone dzieci Boże w jedno. Bis
kup bardzo mocno podkreślił, że krzyż nie powinien nas nigdy dzielić ani
konfesyjnie, ani narodowo, ponieważ jest znakiem scalania wszystkich
w jedno. Przypomniał, że dzieło jednoczenia chrześcijan posiada ściśle
krzyżową strukturę. Oparcie naszego ogólnochrześcijańskiego powołania
do jedności, o krzyż Chrystusa podkreśla z jednej strony istotną struk-
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turę tej jedności oraz jej moc, a równocześnie z drugiej strony wymaga
heroizmu, który jest niezbędny do codziennej realizacji tego tak ważnego
dzieła. Ksiądz Biskup zaznaczył, że krzyż stanowi drogowskaz do tej jed
ności, na którą my wszyscy chrześcijanie jesteśmy wprost „skazani” od
momentu chrztu św. W zakończeniu homilii podkreślił, że słynna formu
ła teologii krzyża ojca Reformacji Marcina Lutra: „Crux probat omnia”
musi pozostać probierzem wartościowania szczerości wszystkich podej
mowanych przez nas wysiłków na rzecz pojednania.
Również inni kaznodzieje nawiązywali w swoich wystąpieniach do sym
boliki krzyża. Przedstawiali krzyż jako znak pojednania, przebaczenia,
scalania i gromadzenia wszystkich w jedno. Kaznodzieje katoliccy akcen
towali ponadto konieczność zachowania pokory, odejście od postawy py
chy, wskazywali również na konieczność odważnego przyznawania się do
grzechów popełnionych przeciw jedności oraz wyrażania za nie żalu
i skruchy.
Homileci unikali akcentów polemicznych, nie używali sformułowań
mogących urazić kogokolwiek, wyrażali się bardzo serdecznie o braciach
z innych wyznań, wskazywali przede wszystkim na to, co łączy. Pięk
nym tego przykładem była homilia ks. seniora Jana Waltera, probosz
cza ewangelicko-augsburskiej parafii św. Trójcy wygłoszona w świątyni
Mariawitów. Ks. Senior nawiązując do faktu, że pod Krzyżem Chrystusa
stała Maria podkreślił, że jest tam miejsce dla wszystkich chrześcijan.
Zarówno dla tych, którzy, tak jak bracia Mariawici otaczają Marię wiel
kim kultem, jak również dla tych, którzy, tak jak luteranie, okazują Jej
tylko szacunek. Wiele ciepłych słów pod adresem Kościoła rzymskokato
lickiego skierował w homilii wygłoszonej w katedrze polskokatolickiej
ks. Adam Kuczma, superintendent naczelny Kościoła metodystycznego.
Ocenił on bardzo pozytywnie rozwój dialogu teologicznego prowadzonego
przez Kościół rzymskokatolicki z innymi Kościołami chrześcijańskimi,
a także nawiązał w serdecznych słowach do ubiegłorocznego spotkania
ekumenicznego Jana Pawła II z przedstawicielami Kościołów mniejszoś
ciowych w Polsce.
Poziom wygłaszanych kazań był w tym roku, co zgodnie pod
kreślali wszyscy uczestnicy nabożeństw, bardzo wysoki i wielka szko
da, że nikt nie wpadł na pomysł, aby je nagrać i opublikować choćby
w formie broszury. Byłaby to na pewno cenna pomoc duszpaster
ska, a także zajmująca lektura dla osób zainteresowanych problematyką
ekumeniczną. Proponuję zatem wziąć ten pomysł pod rozwagę, może
udałoby się zrealizować go już w roku przyszłym.
Odnośnie kazań pragnąłbym zgłosić jeszcze kilka uwag. Otóż niektórzy
kaznodzieje, jak np. ks. prof, dr Witold Benedyktowicz czy ks. doc. dr
Bronisław Dembowski byli nadmiernie przeciążeni, przemawiając trzy
krotnie w ciągu kilku dni. Byłoby wskazane rozszerzyć grono homiletów,
zwłaszcza o duchownych tych Kościołów, które nie wyznaczają do tej
roli nikogo ze swoich księży. Mogliby to być kaznodzieje spoza Warsza
wy. W tym roku uczyniono zresztą pierwsze kroki w tym kierunku, za
praszając bp. Nossola oraz innego wybitnego ekumenistę o. prof. dr. Sta
nisława Celestyna Napiórkowskiego OFM Conv. z Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego, który wygłosił homilię w kościele ewangelicko-refor
mowanym. Taka praktyka umożliwiałaby szybki przepływ informacji
ekumenicznej między różnymi ośrodkami. O. Napiórkowski w swej
homilii wspomniał na przykład o ważnym, wydarzeniu, jakie mia
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ło miejsce 22 stycznia w Lublinie, a mianowicie o wygłoszeniu
kazania przez luterańskiego duchownego ks. Jana Szklorza w tamtej
szej katedrze w obecności ordynariusza lubelskiego bp. Bolesława Pylaka.
W Warszawie od lat stosuje się praktykę dwóch kazań — jedno wy
głasza duchowny reprezentujący któryś z Kościołów członkowskich PRE,
a drugie ksiądz katolicki. Byłoby chyba korzystniej, gdyby w przyszłoś
ci ograniczono się tylko do jednego wystąpienia, gdyż dwie homilie sta
nowią zbyt dużą dawkę dla słuchaczy. Poza tym drugi w kolejności homileta, a jest nim z reguły duchowny rzymskokatolicki znajduje się w
gorszej sytuacji od swego poprzednika, gdyż jest bardziej ograniczony
czasowo.
Tegoroczny tydzień ekumeniczny w Warszawie nie różnił się w zasad
niczy sposób od poprzednich. Frekwencja utrzymała się mniej więcej na
tym samym poziomie, z tym, że nadal wśród uczestników nabożeństw
przeważają ludzie starsi. Nadal także niezadawalający jest udział zwierz
chników kościelnych, a wiadomo przecież, że poprzez osobiste uczestnic
two w nabożeństwach mogliby oni podziałać mobilizująco na swoich
współwyznawców. Jeśli chodzi o zwierzchników, to w zasadzie tylko
ks. Adam Kuczma (metodysta) i ks. Adam Piasecki (baptysta) uczestni
czyli systematycznie w nabożeństwach. Odczuwalna była nieobecność
bpa Janusza Narzyńskiego, prezesa PRE, który w tym okresie przebywał
za granicą.
Były jednakże pozytywy, przede wszystkim zaś to, że ekumenia za
czyna płynąć także nieoficjalnym nurtem, że inicjatywy ekumeniczne
podejmują spontanicznie parafie rzymskokatolickie i parafie innych wy
znań. Na przykład w podwarszawskiej parafii Piaseczno podczas niedziel
nej Mszy św. w dniu 22 stycznia, na zaproszenie proboszcza ks. Stefana
Księżopolskiego kazanie wygłosił luterański pastor ks. Jan Hause
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Natomiast w stołecznym koś
ciele św. Andrzeja sąsiadującym bezpośrednio ze zborem baptystów,
z inicjatywy proboszcza ks. prał. Kazimierza Dankowskiego, homilię pod
czas Mszy św. w dn. 29 stycznia wygłosił ks. Adam Piasecki. Warto tu
dodać, że katolicka parafia św. Andrzeja utrzymuje z baptystami przy
jazne, wzorowe wręcz stosunki na codzień.
Jedno z oficjalnie zaprogramowanych przez Ośrodek ds. Jedności
Chrześcijan nabożeństw odbyło się, podobnie jak w roku ubiegłym, po
za Warszawą — tym razem w kościele św. Jadwigi w Milanówku. I po
dobnie jak rok temu w Otwocku spotkało się ono z niezwykle życzliwym
przyjęciem zć strony miejscowych parafian. Podczas Mszy św. celebro
wanej przez bpa Władysława Miziołka, wiceprzewodniczącego Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu, homilię wygłosił ks. prof, dr Witold Benedyktowicz, honorowy prezes PRE i honorowy superintendent Kościoła metodystycznego. Wypada również po raz kolejny podkreślić zaangażowa
nie ekumeniczne parafii mariawitów w Lesznie pod Warszawą, która
w dn. 15 stycznia zorganizowała już po raz czwarty nabożeństwo w in
tencji zjednoczenia chrześcijan. Oby takich inicjatyw było jak najwię
cej.
Najważniejszym akcentem nabożeństw była, tak jak w poprzednich
latach, wspólna modlitwa, będąca szczególnym przejawem solidarności
i więzi między chrześcijanami. W tym roku modlono się chyba więcej niż
w latach ubiegłych. Pięknym przejawem takiej solidarności były na
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przykład modlitwy za Prymasa Polski i Watykański Sekretariat ds. Jed
ności Chrześcijan, które rozbrzmiewały w katedrze prawosławnej i w
kaplicy baptystów. Natomiast w świątyniach rzymskokatolickich modlo
no się w intencji Światowej Rady Kościołów, Polskiej Rady Ekumenicz
nej, a także przypominano wybitnych ekumenistów niekatolickich jak
ks. Zygmunta Michelisa luteranina, czy bpa Jana Niewieczerzała z Koś
cioła ewangelicko-reformowanego.
Ekumeniści z różnych Kościołów wyrażali pragnienie, aby w tę modli
twę o jedność włączało się coraz więcej chrześcijan z różnych Kościołów
i żeby rozbrzmiewała ona przez cały rok, nie tylko z okazji Tygodnia
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Trzeba powiedzieć, że ta
ka możliwość w Warszawie istnieje. W każdy pierwszy poniedziałek mie
siąca w kościele ewangelicko-reformowanym przy Al. Świerczewskiego 76
odbywają się o godz. 19 nabożeństwa ekumeniczne. Natomiast w ostatni
czwartek miesiąca w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej 4 odprawia
na jest o godz. 17.30 Msza św. w intencji zjednoczenia chrześcijan.
A . ęrześkowiak

ARTYKUŁY ANGLIKAŃSKIE

WPROWADZENIE

Kościół Anglikański, którego początki sięgają pierwszej połowy XVI
wieku i wiążą się z okolicznościami panowania Henryka VIII (1491—1547)
ma świadomość swej apostolskości. Powstał on nie tyle w wyniku wpły
wów Reformacji na Wyspy Brytyjskie, ile raczej na skutek wypowie
dzenia przez monarchę jurysdykcji Biskupowi Rzymu nad Kościołem w
Anglii. Pomimo zaprzeczenia autorytetu papieskiego Henryk VIII nie
odrzucał istotnych treści wiary. Świadczyć może o tym epizod z Johnem
Lambertem — kapelanem Kompanii Kupców Ryzykantów w Antwerpii,
który zaprzeczał rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Król
osobiście przewodniczył procesowi, a po pięciu godzinach śledztwa ska
zał go na śmierć, chcąc przez to wykazać, że chociaż wypowiedział posłu
szeństwo papieżowi, to jednak pozostał wierny dogmatom katolickim i po
tępia zbyt radykalnych reformatorów. Zmiany dotyczące Pisma Sw. ja
ko wykładni wiary, sakramentów, Mszy św., czy hierarchii dokonały się
za jego następców — Edwarda VI i Elżbiety I.
Od roku 1563 obowiązuje wyznanie wiary zawarte w 39 Artykułach
religii, które sformułował Mateusz Parker, od 1559 r. anglikański arcy
biskup Canterbury. To wyznanie wiary w dużej mierze jest zależne od
luterańskiego wyznania Wirtemberskiego z 1552 r. i stanowi reakcję na
to, co wiedziano wówczas na temat postanowień Soboru Trydenckiego.
Początkowo Artykuły anglikańskie obowiązywały tylko duchownych,
później, stopniowo, żądano także aby akceptowali je świeccy pracownicy
uniwersytetów. Do 1865 r. wymagano od teologów ich ściśle literalnej
interpretacji. Obecnie akceptacji 39 Artykułów wymaga się od wszyst
kich duchownych przy ordynowaniu czy wprowadzeniu na urząd.
Podejmując pierwszy przekład Artykułów anglikańskich na język pol
ski trzeba było dokonać wyboru między podobieństwem formalnym do
archaicznego stylu XVI-wiecznej angielszczyzny a pragmatyką informa
cyjną umożliwiającą zrozumienie tekstu. Szukając rozwiązań pośrednich
między dwoma wymienionymi skrajnościami kierowałem się z zasady
kryterium funkcjonalności i na rzecz jasności rezygnowałem z wewnętrz
nego podobieństwa przekładu do obciążonej archaizmami terminologii
i zabytkowej już składni.
Ks. Wojciech Życiński SDB
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ARTYKUŁY
przyjęte przez arcybiskupów i biskupów obydwu prowincji i całe duchowień
stwo na zgromadzeniu odbytym w Londynie w roku 1562 celem uniknięcia
różnorodnych opinii i osiągnięcia zgody w odniesieniu do prawdziwej religii.
Wznawiane na polecenie Jego Królewskiej Mości i poprzedzone Królewską
Deklaracją.
DEKLARACJA JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Będąc z Bożego rozporządzenia, według naszego prawego tytułu Obroń
cą Wiary i Najwyższym Rządcą Kościoła w Królestwie, uważamy za zgod
ne z naszym królewskim urzędem i własną gorliwością religijną, aby po
wierzony naszej opiece Kościół zabezpieczyć i utrzymać w jedności i pra
wdziwej religii, oraz w więzach pokoju, by nie doświadczać zbędnych
dyskusji, sprzeczek, czy podnoszenia kwestii, które mogłyby prowadzić
do niesnasek zarówno w Kościele, jak i w Królestwie. Dlatego po doj
rzałym zastanowieniu się i za poradą tak wielu naszych Biskupów, ilu
udało się odpowiednio zgromadzić, uważamy za stosowne podać następu
jącą Deklarację.
Artykuły Kościoła Angielskiego (które zostały uznane i zatwierdzone,
oraz które duchowieństwo nasze odpowiednio przyjęło) zawierają praw
dziwą doktrynę Kościoła Angielskiego zgodną ze Słowem Bożym, które
też my ratyfikujemy i potwierdzamy, domagając się od wszystkich na
szych umiłowanych sług trwania w zgodnym wyznawaniu tego i zaka
zując najmniejszych różnic w tym, co mówią Artykuły. Na koniec naka
zujemy wydrukować ponownie te Artykuły oraz opublikować tę oto na
szą Deklarację.
Ponieważ jesteśmy najwyższą władzą w Kościele Anglikańskim, dla
tego jeśli powstaną jakiekolwiek różnice poglądów w kwestiach zew
nętrznych rozporządzeń dotyczących przepisów i kanonów, lub związa
nych z innymi konstytucjami, duchowieństwo na swoim zgromadzeniu
ma to uporządkować i ustalić po uprzednim otrzymaniu naszej zgody na
to. My zatwierdzamy ich wspomniane rozporządzenia i konstytucje pod
warunkiem, że nie zawierają one nic przeciwnego w stosunku do prawa
i obyczajów naszego kraju.
Obok naszej czcigodnej troski, aby członkowie Kościoła mogli wyko
nywać dzieła, które są im właściwe, dajemy zezwolenie aby biskupi i du
chowni według swych pokornych pragnień zgromadzeni co jakiś czas na
zebraniach, rozważali i dokonywali takich rzeczy, które wyjaśnione przez
nich i zatwierdzone przez nas, służyć będą trwałości doktryny i dyscypli
ny ustanowionego teraz Kościoła Anglikańskiego. Od tychże postanowień
nie będziemy dopuszczać w najmniejszym stopniu żadnych zmian lub
odejść.
Obecnie, chociaż pewne zróżnicowania zostały źle wyrażone, odczuwa
my radość z tego powodu, że wszyscy duchowni w naszym Królestwie

A R T Y K U Ł Y A N G L IK A Ń SK IE

77

zawsze z wielką czcią uznawali Artykuły, co dla nas stanowi argument,
że przyjmują oni prawdziwe, zwyczajne, dosłowne znaczenie tychże Ar
tykułów. Nawet w tych osobliwych punktach, w których istnieją obec
nie różnice, przedstawiciele wszystkich stanów przyjmują Artykuły Koś
cioła Anglikańskiego jako swoje, co świadczy o tym, że nikt z nich nie
zamierza od Artykułów odstępować.
Dlatego odnośnie tych zarówno osobliwych, jak i nieszczęśliwych róż
nic, które przez tak wiele stuleci w różnych miejscach i czasach doświad
czały Kościół Chrystusowy, pragniemy, aby zostały odłożone osobliwe de
baty, a dysputy zamknięte w Bożych obietnicach, tak jak zostały nam
one wyłożone w Piśmie Sw., oraz zgodnie z ogólnym znaczeniem stoso
wanych Artykułów Kościoła Anglikańskiego. Przeto w przyszłości żaden
człowiek, czy to w druku, czy w nauczaniu ustnym nie będzie nigdy po
mijał tego Artykułu, lecz podporządkuje się jego pełnej i zwyczajnej
treści. Nie będzie on również tworzył ani nowego sensu, ani komentarzy
0 znaczeniu Artykułu, lecz przyjmie go w dosłownym i gramatycznym
znaczeniu.
Dlatego jeśli wykładowca w którymś z naszych uniwersytetów,
zwierzchnik, czy nauczyciel colledge’u, czy też jakieś inne osoby będą
któremukolwiek z Artykułów dodawać nowy sens, publicznie go wykła
dać, określać, przedstawiać w publicznych dyskusjach, bądź też zezwa
lać na podobne rzeczy czy to w uniwersytetach, czy w colledge’ach, albo
jeśli ktoś z teologów w uniwersytetach będzie słowem lub pismem nau
czał coś w inny sposób, aniżeli jest to określone przez zgromadzenie
1 uznane przez nasz Królewski Majestat, podobnie jak wielu innych, bę
dziemy mogli uznać ich winnymi egzekucji.
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ARTYKUŁY RELIGII
TABLICA ARTYKUŁÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

O wierze w Trójcę Sw.
O Chrystusie Synu Bożym
O Jego zstąpieniu do piekieł
O Jego zmartwychwstaniu
O Duchu Sw.
O wystarczalności Pisma
O Starym Testamencie
0 3 wyznaniach
O grzechu pierworodnym, czy grzechu zrodzenia
O wolnej woli
O usprawiedliwieniu
O dobrych uczynkach
O uczynkach przed usprawiedliwieniem
O uczynkach nadobowiązkowych
O Chrystusie jedynie bezgrzesznym
O grzechu po chrzcie
O przeznaczeniu i wybraniu
O otrzymaniu zbawienia przez Chrystusa
O Kościele
O autorytecie Kościoła
O autorytecie Synodów Generalnych
O czyśćcu
O posługiwaniu podczas zgromadzeń
O przemawianiu na zgromadzeniach
O sakramentach
O niegodności szafarzy
O chrzcie
O Wieczerzy Pańskiej
O niegodziwych, którzy spożywają Ciało Chrystusa
O dwóch postaciach
O jednej Ofierze Chrystusa
O małżeństwie kapłanów
O ekskomunikowaniu osób
O Tradycjach Kościoła
O homiliach
O konsekracji szafarzy
O świeckich sądach
O dobrach chrześcijan, które nie są wspólne
O przysiędze chrześcijan
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1. O wierze w Trójcę Świętą

Jest tylko jeden żyjący i prawdziwy, wieczny Bóg, nie posiadający częś
ci, lub pasji, o nieskończonej mocy, mądrości i dobroci, Sprawca i Opie
kun wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jedności z tym
Bóstwem znajdują się 3 Osoby tej samej mocy, substancji i wieczności:
Ojciec, Syn i Duch Święty.
2. O Synu Bożym albo o słowie, które stało się prawdziwym człowiekiem

Syn, który jest Słowem Ojca, odwiecznie z Ojca zrodzonym, prawdziwy
i wieczny Bóg, jednej substancji z Ojcem, w łonie Błogosławionej Dzie
wicy z Jej natury wziął ludzką substancję. Tak więc dwie całe i dosko
nałe natury, to jest bóstwo i człowieczeństwo były złączone razem w jed
nej Osobie, nie będąc nigdy podzielone. Dlatego też jeden jest Chrystus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który prawdziwie cierpiał, był
ukrzyżowany, umarł i pogrzebany, aby pogodzić nas z Ojcem i stać się
ofiarą nie tylko za grzech pierworodny, ale za wszystkie grzechy ludzkie.
3. O zstąpieniu Chrystusa do piekieł

Skoro Chrystus umarł za nas i był pogrzebany, więc trzeba także wie
rzyć w to, że zstąpił do piekieł.
4. O Zmartwychwstaniu Chrystusa

Chrystus prawdziwie znów powstał ze śmierci, wziął znów swoje ciało
z mięsem, kośćmi i wszystkim co należy do doskonałości ludzkiej natury.
On też wstąpił do niebios, gdzie zasiada, aż przyjdzie sądzić wszystkich
ludzi w dniu ostatecznym.
5. O Duchu Świętym

Duch Sw. pochodzi od Ojca i Syna, jest jednej substancji, majestatu
i chwały z Ojcem i Synem, prawdziwy i wieczny Bóg.
6. O wystarczalności Pisma do zbawienia

Pismo Sw. zawiera wszystkie rzeczy jakie są konieczne do zbawienia.
Wszystko więc inne, co nie jest w nim czytane i nie może być przez nie
dowiedzione, nie jest dla nikogo wymagane by było przyjęte do wierze
nia jako artykuł wiary, albo było uważane za potrzebne, czy konieczne
do zbawienia. Pod nazwą Pismo Sw. rozumiemy te kanoniczne księgi
Starego i Nowego Testamentu, co do których autorytetu nigdy nie było
w Kościele żadnej wątpliwości.
Kanoniczne Księgi Starego Testamentu:
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sę
dziów, Rut, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska, 1 i 2 Kronik, 1 i 2 Ezdrasza,
Estery, Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta czyli Eklezjastesa, Pieśń nad
Pieśniami, 4 Proroków Większych, 12 Proroków Mniejszych.
Inne natomiast Księgi (jak mówi Hieronim) Kościół czyta jako przy
kład życia i pouczenia o obyczajach, ale nie uważa ich za określające
doktrynę. Należą do nich: 3 i 4 Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Reszta Księ
gi Estery, Mądrości Syracha, Barucha, Pieśń 3 Młodzieńców, Historia
Zuzanny, o Belialu i Smoku, Modlitwa Manassesa, 1 i 2 Machabejska.
Wszystkie Księgi Nowego Testamentu, które są powszechnie przyjęte,
my również przyjmujemy i uważamy je za konieczne.
7. O Starym Testamencie
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Stary Testament nie jest przeciwieństwem Nowego, ponieważ zarówno
w Starym Testamencie, jak i w Nowym życie wieczne jest ofiarowane
rodzajowi ludzkiemu przez Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem
między Bogiem i człowiekiem, będąc zarówno Bogiem i człowiekiem.
Dlatego też nie naieży słuchać tych, którzy twierdzą, że starzy Ojco
wie szukali tylko przejściowych obietnic. Mimo, że Prawo zostało dane
od Boga przez Mojżesza jako ceremonie i ryty, to jednak chrześcijanie
nie są zobowiązani go zachowywać, podobnie jak nie ma też konieczności
zachowywania w innych wspólnotach przepisów cywilnych. Niemniej
jednak żaden chrześcijanin nie jest wolny od podporządkowania się przy
kazaniom, które nazywane są moralnymi.
8. O trzech wyznaniach wiary

Trzy wyznania wiary: Credo Nicejskie, Credo Atanazjańskie i to, które
wspólnie nazwane jest jako Credo Apostolskie powinny być całkowicie
przyjęte i wyznawane, ponieważ można je udowodnić na podstawie naj
bardziej pewnych gwarantów Pisma Sw.
9. O grzechu pierworodnym albo grzechu zrodzenia

Grzech pierworodny nie polega na naśladowaniu Adama (jak bezuży
tecznie uczą Pelagianie), ale jest brakiem i zepsuciem ludzkiej natury,
która jest udziałem potomków Adama, przez co człowiek jest bardzo da
leki od pierworodnej sprawiedliwości, a jego własna natura jest skłonna
do zła, tak że ciało zawsze pożąda przeciwnie niż duch, dlatego też w
każdej osobie zrodzonej na świecie zasługuje to na gniew Boga i odrzu
cenie. To zepsucie natury pozostaje także w tych, który są odrodzeni. Ta
żądza ciała, po grecu zwana phronema sarkos, co niektórzy tłumaczą ja
ko mądrość, inni zmysłowość, namiętność, czy pożądliwość, nie jest pod
dana Bożemu prawu. I chociaż nie ma potępienia dla tych, którzy wie
rzą i są ochrzczeni, to jak wyznaje Apostoł, ta pożądliwość i żądza ma
z siebie naturę grzechu.
10. O wolnej woli

Kondycja człowieka po upadku Adama jest taka, że nie może on sam
tego naprawić przez jego naturalną siłę i dobre uczynki, wiarę i wez
wanie Boga. Dlatego nie mamy mocy czynienia dobrych uczynków mi
łych Bogu i akceptowanych przez Niego bez łaski Boga w Chrystusie,
która nas uprzedza. Dlatego musimy mieć dobrą wolę i współpracować
z Nią.
11. O usprawiedliwieniu człowieka

Dostępujemy usprawiedliwienia przed Bogiem tylko dla zasług naszego
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa przez wiarę, a nie przez nasze włas
ne uczynki, czy zasługi. Dlatego doktryna o usprawiedliwieniu przez wia
rę jest najwłaściwsza i prawdziwie doskonała, jak to jest obszerniej wy
rażone w Homilii o usprawiedliwieniu.
12. O dobrych uczynkach
/

Wszystkie dobre uczynki, które są owocami wiary i następują po uspra
wiedliwieniu nie mogą gładzić naszych grzechów i znieść surowego sądu
Bożego. Są one jednak miłe i możliwe do fprzyjęcia przez Boga w Chrys
tusie, i wywodzą się w sposób konieczny z prawdziwej i żywej wiary do
tego stopnia, że wiara przez nie ożywiona może być tak rozpoznana, jak
drzewo poznaje się po owocach.
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13. O uczynkach przed usprawiedliwieniem

Uczynki czynione przed łaską Chrystusa i natchnieniem Jego Ducha nie
są przyjemne Bogu tak dalece, jak nie powodują wiary w Jezusa Chrys
tusa, jak nie usposabiają człowieka do przyjęcia łaski, albo (jak mówią
akademicy) nie zasługują łaski de congruo. Ponieważ nie są one wyko
nane z woli i polecenia Bożego, nie wątpimy, że mają naturę grzechu.
14. O uczynkach nadobowiązkowych

Nauka o dowolności czynów, które nazywają się uczynkami nadobowiąz
kowymi i są poza, obok i ponad przykazaniami Bożymi nie może być
głoszona bez arogancji i bezbożności. Tym samym bowiem ludzie oświad
czają, że nie tylko oddają Bogu to co jest od nich wymagane, lecz że
czynią dla Niego więcej. Tymczasem Chrystus powiedział wyraźnie: Je
żeli uczyniliście to wszystko co wam polecono, mówicie, sługami bezuży
tecznymi jesteśmy.
15. O Chrystusie jedynie bezgrzesznym

Chrystus w prawdzie naszej natury ze wszystkim był do nas podobny
z wyjątkiem grzechu, który nie miał w Nim udziału zarówno co do cia
ła, jak i co do ducha. Stał się On Barankiem bez skazy, który przez
raz dokonaną z siebie ofiarę zgładził grzechy świata, i jak mówi św. Jan
nie było w Nim grzechu. My wszyscy zaś, chociaż jesteśmy ochrzczeni
i odrodzeni w Chrystusie, jednak czynimy jeszcze zło w wielu rzeczach.
I jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych siebie
i nie ma w nas prawdy.
16. O grzechu po chrzcie

Nie każdy grzech śmiertelny dobrowolnie popełniony po chrzcie jest
grzechem przeciwko Duchowi Sw. i nie do odpuszczenia. Dlatego daru
pokuty nie można odmówić tym, którzy popadli w grzech po chrzcie. Po
otrzymaniu Ducha Sw. możemy odstąpić od otrzymanej łaski i popaść
w grzech, ale przez łaskę Boga znów możemy się podnieść i naprawić
życie. Dlatego trzeba porzucić naukę, tych, którzy albo głoszą, że nie mo
gą już więcej grzeszyć w tym życiu, albo przeczą możliwości przeba
czenia dla tych, którzy szczerze pokutują.
17. O przeznaczeniu i wybraniu

Przeznaczenie do życia jest odwiecznym zamiarem Boga, przez co (za
nim były położone fundamenty świata) na trwałe zadekretował On w
swym tajemniczym dla nas planie, aby uwolnić od przekleństwa i potę
pienia tych ludzi, których wybrał w Chrystusie i obdarzyć ich przez
Chrystusa wiecznym zbawieniem, jako naczynia uczynione ku czci. Dla
tego ci, którzy będą obdarzeni tak wspaniałym dobrodziejstwem Boga,
będą w należny sposób wezwani odpowiednio do Bożej obietnicy przez
działanie Ducha działającego w stosownym czasie:
— poprzez łaskę są oni posłuszni powołaniu,
— będą darmo usprawiedliwieni,
— będą uczynieni synami Boga przez adopcję,
— będą uczynieni na obraz Jego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa,
— postępując religijnie w dobrych uczynkach, na koniec dojdą przez
Boże miłosierdzie do wiecznej szczęśliwości.
Pobożne rozważanie przeznaczenia i naszego wybrania w Chrystusie
jest pełne słodkiego, przyjemnego i niewyrażalnego szczęścia dla poboż
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nych osób, zaś odczuwane w nich samych działanie Ducha Chrystusa,
uśmierca dzieła ciała i ich ziemskie członki, a wznosi ich umysł do wyż
szych i niebieskich rzeczy. Podobnie poprzez wielkie utrwalenie i umo
cnienie ich wiary w wieczne zbawienie odnajdują oni radość w Chrystu
sie, jak też płomienną żarliwość wobec Boga. Dlatego też dla cielesnych
osób, którym brak Ducha Chrystusowego, posiadanie ciągle przed oczy
ma wyroku Bożego przeznaczenia, stanowi najbardziej niebezpieczny
upadek, przez który diabeł może albo pogrążyć je w rozpaczy, albo w
niegodziwości nieczystego życia, nie mniej zgubnego niż rozpacz.
Ponadto obietnicę Boga musimy przyjąć w taki sposób, jak to jest w
sposób ogólny wyjaśnione dla nas w Piśmie Sw. Zaś i w naszych po
czynaniach tą wolą Bożą trzeba się kierować, która wyraźnie jest nam
ogłoszona w Słowie Bożym.
18. O otrzymaniu zbawienia wiecznego tylko w imię Chrystusa
O nadużycia mogą być również oskarżeni ci, którzy zwykli mówić, że każ
dy człowiek będzie zbawiony przez to Prawo, czy sektę, które wyznaje,
jeśli dokłada on starań by układać życie według tego Prawa i światła
natury. Dlatego Pismo Sw. ukazuje nam jedno tylko imię, przez które
człowiek musi być zbawiony.
19. O Kościele
Widzialny Kościół Chrystusa jest zgromadzeniem wierzących, w którym
jest przepowiadane czyste Słowo Boże i rozdzielane są Sakramenty, zgod
nie do zalecenia Chrystusa w tych wszystkich sprawach, które są koniecz
ne dla zachowania ich tożsamości. Jak zbłądził Kościół Jerozolimski, Ale
ksandryjski, czy Antiocheński, tak samo zbłądził Kościół Rzymski nie
tylko w życiu i sposobie ceremonii, ale również w sprawach wiary.
20. O autorytecie Kościoła
Kościół ma moc dekretowania rytów, czy ceremonii oraz autorytet w spor
nych sprawach wiary. Nie są jednak wiążące dla Kościoła zarządzenia
sprzeczne z zapisanym Słowem Bożym, ani nie można tak wyjaśniać jed
nego miejsca Pisma aby odrzucać drugie. Dlatego chociaż Kościół jest
świadkiem i przekazicielem Świętych Pism, to jak nie powinien on de
kretować nic przeciw nim samym, tak nie powinien narzucać nic ponadto
do wierzenia jako konieczne do zbawienia.
21. O autorytecie Synodów Generalnych
Synody Generalne nie mogą się zbierać razem bez zarządzenia i woli
książąt. A kiedy gromadzą się razem (jako zgromadzenie osób, z których
nie każda jest wiedziona przez Ducha i Słowo Boże) mogą błądzić i cza
sem błądziły, nawet w rzeczach odnoszących się do Boga. Dlatego rzeczy
zarządzone przez nie jako konieczne do zbawienia, nie mają ani siły, ani
autorytetu, chyba że może być stwierdzone, iż wyjęto je z Pisma Sw.
22. O czyśćcu
Rzymska doktryna dotycząca czyśćca, przebaczenia, kultu, adoracji, jak
również obrazów, relikwii, czy- wzywania świętych, jest rzeczą daremnie
wymyśloną i opartą nie na uzasadnieniu wynikającym z Pisma, ale ra
czej przeciwną Słowu Bożemu.
23. O posługiwaniu podczas zgromadzeń
Jest niedopuszczalne, by ktokolwiek przyjmował urząd publicznego prze
powiadania czy sprawowania sakramentów na publicznych zgromadzę-
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niach, zanim zostanie do tego prawnie powołany i skierowany do wypeł
nienia tych zadań. Tych zaś powinniśmy uważać za prawnie wezwanych
i skierowanych, którzy są wybrani i powołani do tej pracy przez osoby
posiadające publiczny autorytet dany im przez Zgromadzenie do powo
ływania i przekazywania posługi w winnicy Pana.
24. O przemawianiu na Zgromadzeniach takim językiem, który jest zro
zumiały dla ludzi

Jest czymś w oczywisty sposób odpychającym zarówno dla Słowa Boże
go jak i zwyczajów pierwotnego Kościoła, aby publiczna modlitwa, czy
sprawowanie sakramentów wyrażane były w języku, który jest niezro
zumiały dla ludzi.
25. O Sakramentach

Sakramenty ustanowione przez Chrystusa są nie tylko symbolami, czy
oznakami chrześcijańskiego wyznania, ale raczej są to pewne, niezawod
ne świadectwa i skuteczne znaki łaski i dobroci woli Bożej wobec nas,
przez które Bóg nie tylko niewidzialnie działa w nas i nie tylko ożywia,
ale także umacnia i utwierdza naszą wiarę w Niego.
Są dwa Sakramenty ustanowione przez Chrystusa, naszego Pana w
Ewangelii, są to: Chrzest i Wieczerza Pańska.'Pięć innych, powszechnie
zwanych sakramentami, to jest: Bierzmowanie, Pokuta, Kapłaństwo, Mał
żeństwo i Ostatnie Namaszczenie nie może być uważanych za Sakra
menty Ewangeliczne. Jest tak dlatego, że wyrosły one ze zniekształco
nego naśladowania Apostołów, częściowo zaś są stanami życia dopuszcza
nymi przez Pismo. Nie mają one jednak natury podobnej do sakramen
tów Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, ponieważ nie mają widzialnego znaku,
czy ceremonii ustanowionych przez Boga. Sakramenty nie były ustano
wione przez Chrystusa do patrzenia, czy mówienia o tym, ale byśmy
mogli je należycie użytkować. I dlatego tylko, kto godnie je przyjmuje
mają one uzdrawiający skutek i działanie, natomiast ci, którzy przyj
mują je niegodnie, potępienie sobie nabywają, jak to powiedział św. Pa
weł.
26. O niegodziwości szafarzy, która nie przeszkadza skutkom Sakramen
tów

Chociaż w widzialnym Kościele zło jest zawsze wymieszane z dobrem
i czasami znajduje się ono nawet wśród tych, którzy sprawują Słowo
i Sakramenty, to jednak ponieważ czynią to nie w ich własnym imieniu,
ale w imieniu Chrystusa oraz posługę tę sprawują na Jego zlecenie i Je
go autorytetem, możemy korzystać z niej zarówno w słuchaniu Słowa
Bożego, jak i w przyjmowaniu Sakramentów.
Przez ich zło ani skutek Chrystusowego polecenia nie jest niszczony,
ani łaska Bożych darów pomniejszana, tak jak to powinno być sprawo
wane właściwie i przez wiarę. Są skuteczne, bo są z założenia Chrystusa
i Jego obietnicy, mimo iż sprawuje je zły człowiek. Jednakże do dys
cypliny Kościoła należy, aby przeprowadzać badania złych szafarzy i po
oskarżeniu ich przez tych, którzy wiedzą o ich przestępstwach, usuwać
ich jeśli zostaną uznani za winnych w sprawiedliwym wyroku.
27. O Chrzcie

Chrzest jest nie tylko znakiem wiary i znamieniem pozwalającym od
różnić chrześcijan od tych, którzy nimi nie są, ąle jest również znakiem
odrodzenia, albo nowych narodzin, poprzez które ci, którzy go przyjmują
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są wszczepieni w Kościół. Obietnice darowania grzechów i nowego przy
jęcia przez Boga za Jego Synów w Duchu Sw., są widzialnie zaznaczone
i opieczętowane. Wiara jest umocniona i dany wzrost łaski przez moc
modlitwy do Boga. Chrzest małych dzieci jest dostatecznie rozsądny, by
był zachowany w Kościele jako najbardziej zgodny z zaleceniem Chrys
tusa.
28. O Wieczerzy Pańskiej

Sakrament Wieczerzy Pańskiej jest nie tylko znakiem miłości, którą
powinni praktykować wśród siebie chrześcijanie, ale jest raczej Sakra
mentem naszego Odkupienia przez śmierć Chrystusa, jeśli jest z wiarą,
w sposób godny i właściwy przyjmowany. Chleb ten, łamany przez nas
jest spożywaniem Ciała Chrystusa, podobnie jak kielich błogosławień
stwa jest spożywaniem Krwi Chrystusa.
Transsubstancjacja (albo zmiana substancji chleba i wina) podczas
Wieczerzy Pańskiej nie może być dowiedziona przez Pismo Sw., jest
natomiast niestosowna w stosunku do prostych słów Pisma, odrzuca na
turę Sakramentów i dała okazję do wielu przesądów.
Ciało Chrystusa jest dane, brane i spożywane na wieczerzy tylko w
sposób niebieski i duchowy. Środkiem, poprzez który możemy przyjmo
wać i spożywać Ciało Chrystusa jest wiara. Nie było polecone przez
Chrystusa by Sakrament Wieczerzy Pańskiej przenosić, ukazywać, czy
oddawać Mu cześć.
29. O niegodziwych, którzy spożywają Ciało Chrystusa w sprawowaniu
Ostatniej Wieczerzy

Niegodziwi, pozbawieni żywej wiary, chociaż cieleśnie i widzialnie miaż
dżą zębami (jak mówił św. Augustyn) Sakrament Ciała i Krwi Chrys
tusa, to jednak w ten sposób nie spożywają Chrystusa, ale raczej swoje
potępienie, jedząc czy pijąc znak czy Sakrament tak wielkiej rzeczy.
30. O dwóch postaciach

Świeccy nie mogą być pozbawieni Kielicha Pańskiego, ponieważ obie częś
ci Sakramentu Pana z ustanowienia i polecenia Chrystusowego powinny
być sprawowane dla wszystkich chrześcijan jednakowo.
31. O jednej ofierze Chrystusa wypełnionej na Krzyżu

Raz złożona Ofiara Chrystusa jest doskonałym odkupieniem, przebłaga
niem i zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy całego świata zarówno
pierworodny, jak i rzeczywiste. Nie ma innego zadośćuczynienia za
grzech, jak tylko to. Dlatego Ofiary Mszy św. w których, jak to pow
szechnie mówiono, kapłan składał Chrystusa za żywych i umarłych aby
uzyskać uwolnienie od cierpień czy kary, były bluźnierczą bajką i nie
bezpiecznym oszustwem.
32. O małżeństwie kapłanów

Biskupi, kapłani i diakoni nie są zobowiązani ani z prawa Bożego, ani
na mocy ślubu do życia samotnego, czy powstrzymywania się od mał
żeństwa, dlatego jest im dozwolone, tak jak i wszystkim innym chrześ
cijanom zawieranie małżeństwa według ich własnego uznania, jeśli osą
dzą, że w ten sposób będą lepiej służyć sprawom Bożym.
33. O ekskomunikowaniu osób i jak mogą tego uniknąć

Osoba; która przez otwarte orzeczenie Kościoła jest słusznie odcięta od
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jedności z Kościołem i ekskomunikowana, powinna być wyjęta z całej
wspólnoty wiernych, traktowana jak poganin i celnik, aż do czasu kiedy
otwarcie pojednana przez pokutę będzie przyjęta do Kościoła, przez au
torytatywny sąd.
34. O tradycjach Kościoła

Nie jest konieczne aby Tradycje i Ceremonie były we wszystkich miej
scach te same i całkowicie podobne, ponieważ we wszystkich czasach
były one różne i mogły być zmieniane w zależności od różnorodności
krajów, czasu, ludzkich zwyczajów, jednakże w taki sposób, by nic prze
ciwnego Słowu Bożemu nie mogło być zarządzone.
Ten, kto przez swoje prywatne sądy chętnie i celowo, a także otwarcie
łamie Tradycję i Ceremonie Kościoła — które nie są przeciwne Słowu
Bożemu i są zarządzone i przyjęte przez wspólny autorytet — powinien
być otwarcie zganiony (aby inni obawiali się czynić podobnie), jako ten
który wykracza przeciw powszechnemu porządkowi Kościoła, niszczy au
torytet Magisterium, i rani sumienia słabych współbraci.
Każdy partykularny, czy narodowy Kościół ma uprawnienia do zarzą
dzania, zmiany i usuwania ceremonii, czy rytów Kościoła, wprowadzo
nych jedynie mocą ludzkiego autorytetu, tak aby wszystkie rzeczy słu
żyły ku zbudowaniu.
35. O Homiliach

Druga Księga Homilii *, z której kilka tytułów włączyliśmy do tego Ar
tykułu zawierała Bożą i zdrową doktrynę konieczną dla tamtych cza
sów, podobnie jak Pierwsza Księga Homilii przedłożona w czasach Ed
warda VI.
Dlatego zachęcamy aby chętnie i uważnie były one czytane w kościo
łach przez szafarzy, tak by mogły być one zrozumiane przez ludzi.
O tytułach homilii:
— O słusznej praktyce Kościoła
— O niebezpieczeństwie bałwochwalstwa
— O naprawie i utrzymaniu czystości Kościoła
— O dobrych uczynkach — zwłaszcza o poście
— O obżarstwie i pijaństwie
— Przeciwko nadużyciom w stroju
— O modlitwie
— O miejscu i czasie modlitwy
— Że wspólne modlitwy i Sakramenty powinny być sprawowane w zna
nym języku
n
— O szacunku należnym Słowu Bożemu
— O czynieniu jałmużny
— O narodzeniu Chrystusa
— O Męce Chrystusa
— O Zmartwychwstaniu Chrystusa1
1 Księga Homilii — w roku 1536 Henryk VIII wydał zakaz, aby żaden kaznodzie
ja nie „próbował ani ośmielał się wygłaszać przed ludem jakiegokolwiek kazania

czy jakichkolwiek nauk w jakimkolwiek kościele czy gdziekolwiek indziej
lecz
by wszyscy oni spędzali czas w pełnym dyskrecji milczeniu'”. Później opracowano
kaznodziejom specjalne materiały do czytania na zgromadzeniach — Pierwszą i Dru
gą Księgę Homilii. — (przyp. mój — W. Ż.).
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O godnym przyjmowaniu Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa
O darach Ducha Sw.
O stanie małżeńskim
O żalu
Przeciw lenistwu
Przeciw buntom

36. O konsekracji Biskupów i Kapłanów

Księga konsekracji Arcybiskupów i Biskupów oraz święceń Kapłanów
i Diakonów, przedłożona ostatnio za czasów Edwarda VI i potwierdzona
w tym samym czasie autorytetem Parlamentu, zawiera wszystkie rzeczy
konieczne do takiej konsekracji i święceń. Nie ma tam żadnej rzeczy,
która byłaby zabobonna czy bezbożna. Dlatego ci, którzy są konsekrowa
ni i wyświęcani zgodnie z rytem tej księgi, od drugiego roku króla Ed
warda do tego czasu, albo dopiero będą konsekrowani i święceni zgod
nie z tym samym rytem, są według naszego oświadczenia właściwie, god
nie i prawnie konsekrowani i wyświęceni.
37. O świeckich sądach

Królewski Majestat jest główną władzą w Królestwie Anglii i wszyst
kich innych posiadłościach, które są mu podległe. Dlatego wszystkie spra
wy, tak na forum kościelnym, jak i cywilnym są odnoszone do niego i nie
są, ani nie powinny być przedmiotem żadnej obcej jurysdykcji.
Możemy być narażeni na oszczercze zarzuty, kiedy przypisujemy Kró
lewskiemu Majestatowi najwyższą władzę. Nie dajemy przecież jednak
naszym książętom ani posługi Słowa Bożego, ani Sakramentów, o czym
świadczą również ostatnie zalecenia przedłożone przez naszą królową
Elżbietę. Przypisujemy im tylko te prerogatywy, które w oparciu o Pis
mo Sw. wydają się nam być nadane przez samego Boga. Czyli, że we
wszystkich stanach i stopniach zostało to powierzone ich trosce przez Bo
ga, niezależnie czy są świeckimi, czy kościelnymi, by również cywilnym
mieczem powstrzymywać upartych i złoczyńców.
Biskup Rzymu nie ma żadnej jurysdykcji nad Królestwem Anglii.
Prawa Królestwa mogą karać chrześcijan śmiercią za ohydne i straszne
przestępstwa. Słuszne jest, by sąd nakazywał chrześcijanom nosić broń
i służyć na wojnie.
38. O dobrach chrześcijan, które nie są wspólne

Bogactwo i dobra chrześcijan nie są powszechne gdy chodzi o uprawnie
nie, tytuł, czy ich posiadanie, jak to błędnie przechwalają się o tym
niektórzy anabaptyści. Mimo to jednak, każdy człowiek powinien z tych
rzeczy, które posiada dawać jałmużnę ubogim, stosownie do swoich moż
liwości.
39. O przysiędze chrześcijan

Jak wiemy próżne i nieroztropne przysięganie jest zabronione chrześci
janom przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jakuba Jego Apostoła.
Sądzimy więc, że religia chrześcijańska nie zabraniała, ale zezwalała na
przysięgę, kiedy domagał się tego sąd, w sprawach wiary i miłosierdzia,
0 ile to było zgodne z nauczaniem Proroków w sprawiedliwości, osądzie
1 prawdzie.
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RATYFIKACJA
Niniejsza Księga Artykułów przed powtórzeniem jest ponownie apro
bowana i uznana za godną rozpowszechniania w obrębie Królestwa, przez
zatwierdzenie i zgodę Naszej Najwyższej Pani Elżbiety, z łaski Bożej
Anglii, Francji i Irlandii Królową, Obrończynię Wiary itd.
Artykuły te były uważnie czytane i ponownie potwierdzone własno
ręcznymi podpisami Arcybiskupów i Biskupów Wysokiej" Izby i podpi
sami całego kleru Niższej Izby na ich zgromadzeniu w roku Pań
skim 1571.

ŚWIĄTYNIA POKOJU NA MAJDANKU
Kilka lat temu, podczas nabożeństwa za pomordowanych i zmarłych
na Majdanku, ordynariusz lubelski, bp Bolesław Pylak rzucił hasło wy
budowania ekumenicznej świątyni. Świątynia ta miała być nie tylko pom
nikiem i świadectwem cierpienia setek tysięcy ludzi pięćdziesięciu czte
rech narodowości z dwudziestu dziewięciu państw, ale miejscem kultu
chrześcijan, Żydów, buddystów, muzułmanów, niewierzących i poszuku
jących.
Pomysłem Księdza Biskupa zainteresowali się przede wszystkim byli
więźniowie Majdanka i innych obozów koncentracyjnych, a także wielu
Niemców. W krótkim czasie napłynęło z RFN około stu listów, których
autorzy wyrażali poparcie dla budowy świątyni.
W ten sposób zaczęła się wcielać w życie idea budowy Świątyni Po
koju. Bp B. Pylak otrzymał od władz pozwolenie na budowę i zlecił pod
jęcie prac organizacyjnych kanonikowi Eugeniuszowi Kościółko, którego
parafia Kazimierzówka sąsiaduje z Majdankiem. Ks. E. Kościółko przy
jął polecenie Księdza Biskupa nie tylko chętnie, ale i z ogromną cieka
wością; zafascynowała go możliwość pracy nad wznoszeniem nietypowej
budowli sakralnej.
Pierwsze trudności związane z tą budową sprawiły pewne grupy tra
dycjonalistów katolickich, którym niełatwo było się pogodzić z myślą
0 budowie świątyni, którą będą musieli dzielić nie tylko z członkami
innych wyznań chrześcijańskich, ale i z wyznawcami religii niechrześ
cijańskich.
Episkopat Polski, a także Stolica Apostolska, nie miały takich zastrze
żeń. Papież Jan Paweł II powiadomiony przez byłych więźniów o idei
budowy świątyni wielowyznaniowej kazał natychmiast rozpowszechnić
tę informację przez rozgłośnię watykańską.
Początkowo mówiono o budowie kościoła ekumenicznego, lecz wkrót
ce zmieniono to pojęcie na Świątynię Pokoju. Ma ona symbolizować jed
ność wszystkich ludzi miłujących pokój oraz dążących do braterstwa
1 pojednania między wszystkimi narodami i religiami.
Wybór Majdanka a nie Oświęcimia, jako miejsca budowy Świątyni
nie jest przypadkowy. Majdanek jest równie wielkim jak Oświęcim
cmentarzem pomordowanych niewinnie ludzi. Nadto na terenie byłego
obozu w Oświęcimiu nie ma tak wiele miejsca jak na Majdanku, który
włączony już został do Lublina, wybudowana tu świątynia nie będzie więc
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tylko pomnikiem, ale żywym kościołem odwiedzanym przez mieszkańców
miasta, którzy także zapewnią mu utrzymanie.
Prace zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia przebiegają po
woli, lecz systematycznie. Odbył się konkurs na projekt Świątyni. Zgło
szono aż sto szesnaście projektów, nad którymi pracowało około sześciu
set architektów z całej Polski. Jury konkursowe pod przewodnictwem
bpa Bolesława Pylaka miało wiele trudności w wybraniu najlepszego
projektu, który byłby czytelny dla wszystkich. Okazało się, że najtraf
niej ideę Świątyni Pokoju zrozumiał zespół architektów krakowskich
w osobach Marka Konwickiego, Jerzego Wzorka i Edwarda Drewniaka.
Oni też zostali zwycięzcami.
Architektura Świątyni Pokoju będzie zrozumiała dla każdego. Środek
świątyni to przestrzeń ekumeniczna, wspólna dla wszystkich wyznań
i religii, w tej części będą też odprawiane wielkie nabożeństwa dla wyz
nawców różnych religii, bądź dla jednej, jeśli przybędzie duża liczba
wiernych i nie pomieści się w przeznaczonej dla własnego kultu nawie.
Siedem mniejszych naw-kaplic przeznacza się dla katolików, prawo
sławnych, protestantów, Żydów, muzułmanów, buddystów oraz niewie
rzących i poszukujących. Poszczególne nawy wyznaniowe otrzymają wy
posażenie zgodnie z potrzebami własnego kultu, aby można było modlić
się w nich zgodnie z daną liturgią.
W podziemiach Świątyni znajdą się sale konferencyjne, wystawowe
oraz sala projekcyjna. W Świątyni Pokoju wszystkie religie i wyznania
będą równorzędnie traktowane.
Obok Świątyni stanie w przyszłości hotel, a właściwie Dom Pielgrzyma,
0 wysokim standardzie, tak by przedstawiciele różnych religii i narodo
wości mieli zapewniony pobyt zgodnie z ich potrzebami kulturowymi
1 zwyczajami.
Świątynię Pokoju wybuduje cały świat. Powołany już jest komitet
honorowy jej budowy, znajdują się w nim przede wszystkim byli więź
niowie obozu na Majdanku oraz przedstawiciele różnych religii i naro
dowości.
Oprać. M aria S zu szk ie w ie żo w a

KRONIKA

KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH

Z zagranicy
— Z inicjatywy Luterańskiego Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu, Fran
cja, i katolickiego Centrum Studiów Orientalnych i Ekumenicznych im. Jana XXIII
w Salamance, Hiszpania, w dniach od 26 do 30 września 1983 r. odbył się w Sala
mance Kongres Katolicko-Luterąński, w którym uczestniczyło 40 teologów katolic
kich z Hiszpani i 12 teologów luterańskich z innych krajów. Okazją do zwołania
kongresu była 500 rocznica urodzin Marcina Lutra. Dyskutowano o problemach
związanych z teologią Lutra i o ogólnych zagadnieniach eklezjologicznych. Było to
trzecie wspólne posiedzenie obu instytutów. Dwa poprzednie odbyły się w 1971
i 1980 r.
— Teologowie luterańscy i reformowani z USA, zgromadzeni w dniach od 30 wrześ
nia do 2 października 1983 r. w miejscowości Techny, Illinois, zakończyli trwające
od dwóch lat rozmowy, zalecające Kościołom wspólne przystępowanie do Wie
czerzy Pańskiej, praktykowanie wymiany kaznodziejów i rozpoczęcie wspólnych
projektów misyjnych. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele 4 Kościołów
luterańskich i 4 reformowanych liczących ogółem 11 milionów wiernych.
— Na zaproszenie Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, w dniach
od 1 do 8 października 1983 r. odbyła się w Rzymie konsultacja, która zgromadziła
20 teologów z całego świata. Po raz pierwszy w obradach Komisji uczestniczył
uczony żydowski, prof. Michael Wyschogrod z Nowego Jorku. Temat konsultacji
brzmiał: „Wiara apostolska w Piśmie Świętym i w pierwotnym Kościele”. Spot
kaniem rzymskim Komisja zainaugurowała serię konsultacji poświęconych stu
dium pt. „Na drodze do wspólnego wyrażania wiary apostolskiej dzisiaj”. Studium
to, uchwalone na posiedzeniu Komisji w Limie, w 1982 r., ma kontynuować, pogłę
biać i uzupełniać pracę nad dokumentem o chrzcie, eucharystii i urzędzie duchow
nym. Pierwsze rezultaty pracy mają być przedłożone posiedzeniu plenarnemu Ko
misji, które prawdopodobnie odbędzie się latem 1985 r.
— W Chambesy k. Genewy obradowała w dniach od 3 do 10 października 1983 r.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna Prawosławno-Starokatolicka. Zaaprobowano
trzy teksty: o zwierzchnictwie w Kościele, odkupicielskim dziele Chrystusa oraz
działalności Ducha Świętego w Kościele i procesie zbawienia. Następne spotkanie,
planowane za dwa lata, poświęcone będzie sakramentom. Obradami kierowali: bis
kup starokatolicki ze Szwajcarii Leon Gautier i metropolita Damaskinos.
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— Rada Europejskiej Federacji Baptystów wypowiedziała się na początku paździer
nika 1983 r., podczas posiedzenia w Södertälje, Szwecja, za natychmiastowym i cał
kowitym „zamrożeniem” broni jądrowych i możliwą do skontrolowania redukcją
broni jądrowych i konwencjonalnych. Rada wezwała krajowe unie baptystów do
„przyznania ważnego miejsca” sprawie wychowania dla pokoju. Inne tematy do
tyczyły bezrobocia w wielu krajach Europy, zadań ewangelizacyjnych i przygoto
wania następnego Europejskiego Kongresu Baptystów, który odbędzie się między
1 a 5 sierpnia 1984 r. w Hamburgu, RFN.
— Na początku października 1983 r. obradował na Kubie Komitet Kontynuacji
Pracy Karaibskiej Konferencji Kościołów (KKK). Uchwalono, że IV Zgromadzenie
Ogólne odbędzie się w 1986 r. na Barbadosie. Jako 30 Kościół członkowski przyjęto
Kościół Luterański w Surinamie. Ustalono, że w najbliższej przyszłości działalność
koncentrować się będzie na następujących sprawach: ekumenizm, współudział w
przemianach społecznych, troska o ubogich i doznających niesprawiedliwego trak
towania. W skład KKK wchodzą przedstawiciele 10 tradycji chrześcijańskich, w
tym także Kościoła katolickiego.
— W Limuru k. Nairobi, Kenia, odbyło się w połowie października 1983 r. spotkanie
24 arcybiskupów Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Tematem obrad były sprawy
religijne i aktualna sytuacja w świecie. Arcybiskupi wyrazili zaniepokojenie z po
wodu prześladowania mniejszości chrześcijańskiej w Sudanie i Iranie, wezwali też
rządzących na całym świecie do sprawiedliwego traktowania wszystkich ludzi, gdyż
sprawiedliwość jest warunkiem pokoju.
— W połowie października 1983 r. ogłoszone zostało studium Światowej Rady Koś
ciołów na temat: „Przemoc a granice jej stosowania”. Jest ono rezultatem pracy
24 chrześcijan różnych tradycji, teologów i ekspertów z różnych dziedzin, wywo
dzących się z wielu krajów świata. W dokumencie tym stwierdzono, że pacyfizm
Mahatmy Ghandiego i Martina Luthera Kinga jest postawą, którą naśladować win
ni wszyscy chrześcijanie. Zarazem jednak ostrzeżono przed potępianiem z góry
wszystkich bojowników ruchu oporu, którzy, jak np. w Afryce Południowej, ucie
kają się do przemocy jako do „ostatecznego środka”.
— Rada Kościołów Ameryki Łacińskiej opublikowała w połowie października
1983 r. apel do Kościołów i narodów Ameryki Łacińskiej, aby zjednoczyły się w
walce o nowy międzynarodowy ład ekonomiczny „korzystny dla ubogich na całym
świecie”. Rada, która zrzesza 100 Kościołów protestanckich i organizacji między
wyznaniowych, ostrzega, aby w obliczu zagrożenia pokoju przez wojnę nuklearną
nie zapomnieć, co oznaczają regionalne wojny konwencjonalne dla biednych naro
dów świata.
— W dniach od 20 do 22 października 1983 r. obradowało w Genewie Prezydium
Konferencji Kościołów Europejskich. Wiele uwagi poświęcono recepcji przez Koś
cioły dokumentu Światowej Rady Kościołów „Chrzest — Eucharystia — Urząd du
chowny”. Postanowiono zwołać cztery niewielkie konsultacje poświęcone czynni
kom nieteologicznym, które Kościołom w Europie mogą utrudniać refleksję nad
tym dokumentem. Proces recepcji tego ważnego dokumentu ma zakończyć zwołana
w 1985 r. lub 1986 r. konsultacja ogólna. KKE nie chce zajmować jakiegokolwiek
stanowiska wobec tego dokumentu, lecz chce Kościołom członkowskim przyjść z po
mocą w prowadzonej debacie nad nim. Prezydium KKE wyraziło głęboką troskę
z powodu pogarszającej się sytuacji międzynarodowej. Stwierdziło, że KKE winna
zaangażować się przede wszystkim w działania zmierzające do realizacji Aktu
Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wiele uwagi po
święcono też stosunkom z Kościołem Rzymskokatolickim. Przyjęto ramowy pro
gram III Europejskiego Spotkania Ekumenicznego przedstawicieli KKE i Rady Kon
ferencji Episkopatów Europy, które odbędzie się w październiku 1984 r. w Riva del
Garda, we Włoszech.
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— Z inicjatywy Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego odbyło się w Sofii, w dniach
od 24 do 27 października 1983 r., doroczne posiedzenie sekretarzy Światowych Wspól
not Chrześcijańskich. Przede wszystkim zajmowano się zagadnieniem pokoju. Prze
dyskutowano następujące sprawy: utworzenie rady do spraw sprawiedliwości i po
koju, zwołanie światowej konferencji w sprawie pokoju, powołanie na określony
okres czasu gremium ekspertów pokojowych. Z zadowoleniem przyjęto oświadczenie
VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver na temat sto
sunku Rady do światowych wspólnot chrześcijańskich. Ustalono, że następne posie
dzenie doroczne odbędzie się między 23 a 25 października 1984 r. w Genewie.
— 27 października 1983 r. zmarł w RFN w wieku 75 lat ks. dr Adolf Wischmann,
w latach 1956—1974 prezydent Wydziału Zagranicznego Rady Kościołów Ewange
lickich w RFN. Zmarły zasłużył się w sposób szczególny sprawie rozbudowy kon
taktów z Kościołami w Europie Wschodniej, zwłaszcza z Rosyjskim Kościołem Pra
wosławnym. Był członkiem wielu zespołów kierowniczych Światowej Rady Koś
ciołów i Konferencji Kościołów Europejskich. W 1974 r. odwiedził Polskę na za
proszenie Polskiej Rady Ekumenicznej.
— Decyzją Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Luterańskiej i Anglikań
skiej Rady Konsultatywnej w 1979 r. utworzona została Europejska Komisja Anglikańsko-Luterańska. Odbyła ona trzy posiedzenia i w październiku 1983 r. opu
blikowała sprawozdanie, z którego wynika, że zgodność lub zbliżenie poglądów
między anglikanami i luteranami istnieje w następujących kwestiach: usprawiedli
wienie, chrzest, eucharystia, życie duchowe, nabożeństwo liturgiczne, ordynowany
urząd i episkopat, istota Kościoła oraz zadanie i misja Kościołów luterańskich i an
glikańskich w dzisiejszej Europie. Konkluzja sprawozdania brzmi: Na drodze do
ustanowienia pełnej wspólnoty między obu naszymi Kościołami nie istnieją już
poważniejsze przeszkody.
— Papież Jan Paweł II wystosował 31 października 1983 r. list do przewodniczą
cego watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, kard. Jana Willebrandsa,
w którym nawiązuje do 500 rocznicy urodzin reformatora Marcina Lutra (tekst
publikujemy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach od 1 do 14 listopada 1983 r. obradował w Singapurze XXV Kongres
Światowej Organizacji Chrześcijańskich Związków Młodych Kobiet (YWCA). W ob
radach uczestniczyło 500 delegatek z 69 krajów. Jedna z uchwalonych rezolucji
wzywa organizacje krajowe, aby w przyszłej pracy poświęciły więcej uwagi rasiz
mowi, uciskowi politycznemu, seksizmowi (dyskryminacja kobiet) i wyzyskowi eko
nomicznemu. Nową przewodniczącą została 51-letnia Kanadyjka Ann Northcote. Jej
poprzedniczka, Nita Barrow z Barbadosu, jest obecnie członkiem 7-osobowego Pre
zydium Światowej Rady Kościołów. Wybrano ją na to stanowisko podczas VI Z*rtv
madzenia Ogólnego w Vancouver.
— Honorowy zwierzchnik Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, arcybiskup Can
terbury Robert Ruńcie, przemawiając podczas Synodu Generalnego Kościoła Angli
kańskiego Anglii w Londynie w dniu 8 listopada 1983 r. stwierdził, że między lu
teranami i anglikanami nie ma już poważniejszej przeszkody, która uniemożliwia
łaby zawarcie pełnej wspólnoty komunijnej. Arcybiskup wysoko ocenił historyczne
i współczesne zasługi luteranizmu oraz wezwał do skorygowania błędnych, znie
kształconych i uproszczonych wyobrażeń o nauce Lutra. Bezpośrednio po wspom
nianym wystąpieniu abp Ruńcie wziął udział w uroczystościach odbywających się
w NRD z okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra (10—13 listopada), po czym
(26 listopada) przemawiał przed Radą Luterańską Wielkiej Brytanii. Gremium to,
które istnieje od 35 lat, gościło po raz pierwszy zwierzchnika Kościoła anglikań
skiego. Abp Ruńcie powtórzył w ogólnych zarysach to, co stwierdził wobec Synodu
Generalnego swego Kościoła.
— W dniach od 10 do 13 listopada 1983 r. odbywały się w NRD centralne uroczys
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tości z okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra (szczegółową relację zamieszcza
my w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Oficjalna Międzynarodowa Komisja Katolicko-Metodystyczna podczas spotkania
w Mediolanie w listopadzie 1983'r. odrzuciła pogląd usprawiedliwiający istniejący
podział kościelny. Jednocześnie stwierdziła, że pewien pluralizm w teologii, kulcie,
duchowości i dyscyplinie kościelnej da się pogodzić z jednością w wierze i pod
stawowych strukturach.
— W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 1983 r. obradowała w Newbury, Wielka
Brytania, Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Luterańska. Wysłuchano sprawo
zdań o stosunkach anglikańsko-luterańskich w Afryce, Azji, Europie oraz w Ame
ryce Północnej i Południowej. Wyszczególniono 5 kwestii, co do których obie strony
muszą się jeszcze porozumieć, zanim osiągną pełną wspólnotę. Są to: autorytet w
Kościele, Ewangelia i jej zasięg, usprawiedliwienie i zbawienie, sakramenty, urząd
duchowny. Zalecono, aby obie wspólnoty kościelne podejmowały dalsze kroki zmie
rzające do osiągnięcia „pełnej wspólnoty”, która byłaby nie tylko wspólnotą ołta
rza, lecz także wspólnotą życiową.
— Z okazji święta Apostoła Andrzeja (30 listopada 1983), papież Jan Paweł II wy
stosował orędzie do prawosławnego patriarchy Konstantynopola, Dimitriosa I. Prze
kazał je osobiście przewodniczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, kard. Jan
Willebrands, który przewodził delegacji katolickiej przebywającej podczas uroczys
tości związanych z tym świętem, w siedzibie Patriarchatu w Stambule. Papież za
pewnił w orędziu, że Kościół katolicki i Kościół prawosławny, mimo historycznych
wydarzeń, które w przeszłości doprowadziły do wytworzenia się między nimi pew
nego stanu wrogości, są ze sobą związane węzłami jedności. Węzłów tych nie na
ruszają ani różnice liturgiczne w sprawowaniu sakramentów, ani odmienne prze
pisy prawno-kościelne. Jan Paweł II wyraził zadowolenie, że dialog teologiczny
katolicko-prawosławny czyni powolne, lecz stale postępy. Zapewnił, że Kościół ka
tolicki uczyni wszystko co możliwe dla zapewnienia dalszego postępu.
— Papież Jan Paweł II odwiedził 11 grudnia 1983 r. parafię luterańską w Rzymie
(w dziale „Sprawozdania i dokumenty” zamieszczamy teksty przemówień Jana Pa
wła II i pastora Christopha Meyera jak i oświadczenie sekretarza generalnego
Światowej Federacji Luterańsluej, dra Carla Maua).
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip Potter, w orędziu na
Boże Narodzenie skierowanym do przeszło 300 Kościołów członkowskich stwierdził,
że dzisiaj jak i za czasów proroka Izajasza pokój rozumiany jest często jako siłą
wymuszony stan lub równowaga strachu a nie jako rezultat wspólnie osiągniętego
bezpieczeństwa, z którym wiąże się panowanie wolności i sprawiedliwości. Jezus był
tym, który w postaci ludzkiej objawił nam naszą prawdziwą egzystencję jako ludzi,
którzy żyją w ciemności i śmierci. Dr Potter przypomniał, że podczas nabożeństwa
inaugurującego obrady VI Zgromadzenia Ogólnego SRK w Vancouver przyniesiono
do ołtarza jako dar małe dziecko z Zimbabwe. Fakt ten wywołał poruszenie, gdyż
był znakiem naszego wyznania wiary, wyznania, że Jezus Chrystus jest prawdziwie
życiem świata.
— Prawosławny patriarcha Konstantynopola, Dimitrios I, w orędziu na Boże Na
rodzenie zwrócił uwagę na to, że mimo podziałów konfesyjnych istnieje pokrewień
stwo, między wszystkimi chrześcijanami, mające podstawę w narodzinach Chrys
tusa. Przez łaskę Bożą i działanie Ducha Świętego rozpoczął si,ę między naszymi
Kościołami dialog miłości, ekumenia i współpraca. Katolicy, prawosławni i protes
tanci nie są już dla siebie obcymi, lecz braćmi. Patriarcha wezwał wszystkich
chrześcijan do zachowania wierności temu duchowi zbratania.
— W dniach od 28 grudnia 1983 do 1 stycznia 1984 odbyło się w Paryżu szóste eu
ropejskie spotkanie młodzieży zorganizowane przez wspólnotę ekumeniczną w Taize.
Wzięło w nim udział 25 000 młodych ludzi, w tym blisko 200-osobowa grupa Pola-
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ków. Podczas spotkania przeor o. Roger Schutz odczytał apel, który zredagował
podczas pobytu w dzielnicy nędzy w Port-au-Prince na Haiti. Apel wzywa chrześ
cijan, aby praktykowali skromniejszy styl życia. Winni też oni okazywać większą
niż dotychczas gościnność i zapraszać do siebie ludzi starych, chorych, niepełno
sprawnych i żyjących w zwaśnionych rodzinach.
t
— Ze statystyki ogłoszonej przez Światową Federację Luterańską wynika, że licz
ba luteranów na świecie w 1983 r. pozostała niezmieniona i wynosiła 69 milionów
osób. 54,4 min luteranów należało do jednego z 97 Kościołów zrzeszonych w Fede
racji. Natomiast niezrzeszeni to przede wszystkim członkowie ewangelickich Koś
ciołów unijnych w RFN i NRD oraz Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri w
USA. Najwięcej luteranów żyje w Europie (51 min), chociaż liczba ich wykazuje
niewielką tendencję spadkową. Natomiast niewielki wzrost wyznawców luteranizmu daje się zauważyć w Afryce i Ameryce Południowej. W RFN żyje 20,7 min
luteranów, w Szwecji — 7,9 min, w NRD — 6,3 min.
— 1 stycznia 1984 r. minęła 500 rocznica urodzin Szwajcara Ulryka Zwingliego,
zaliczanego — obok Marcina Lutra i Jana Kalwina — do „wielkiej trójki” refor
matorów kościelnych XVI w. W uroczystościach jubileuszowych, zorganizowanych
na przełomie stycznia i lutego w Zurychu, gdzie Zwingli prowadził swoją działal
ność reformatorską, wzięła udział delegacja Kościołów zrzeszonych w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej (relację z uroczystości zamieścimy w następnym numerze na
szego czasopisma).
— Światowa Rada Kościołów w Genewie zatrudnia po raz pierwszy katoliczkę na
stanowisku współpracownika merytorycznego. Na propozycję Watykanu, zakonnica
amerykańska, s. Joan Delaney, podjęła 1 stycznia 1984 r. działalność w Wydziale
do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji. W wydziale tym będzie pracować przez
najbliższe 3 lata. Poprzednio pracowała ona w Centrum Apostolskim w Waszyngto
nie. Zatrudnienie jej interpretuje się jako wyraz poprawiających się stosunków
między Kościołem katolickim a SRK.
— 3 stycznia 1984 r. zmarł w Diisseldorfie w wieku 67 lat były prezes Kościoła
Ewangelickiego Nadrenii — ks. Karl Immer. Kościołem nadreńskim kierował on
w latach 1971—1981. Uchodził za jedną z najwybitniejszych postaci ewangelicyzmu zachodnioniemieckiego. W sposób szczególny angażował się w działanie zmierza
jące do pojednania Niemców z mieszkańcami krajów Europy Wschodniej, w tym
także z Polakami. Kilkakrotnie odwiedzał nasz kraj na zaproszenie Polskiej Rady
Ekumenicznej i Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Z kraju
— W Warszawie odbyła się 8 listopada 1983 r. sesja poświęcona VI Zgromadzeniu
Ogólnemu Światowej Rady Kościołów w Vancouver. Organizatorem sesji była Pol
ska Rada Ekumeniczna i Chrześcijańska Akademia Teologiczna (szerzej o sesji pi
saliśmy w poprzednim numerze naszego czasopisma).
— W siedzibie Polskiej Rady Ękumenicznej w Warszawie odbyło się 9 listopada
1983 r. kolejne posiedzenie Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu. Omówiono zagadnienia związane z recepcją uchwał VI Zgromadzenia
Ogólnego Światowej Rady Kościołów, przygotowania do Tygodnia Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan oraz wymieniono wrażenia ze spotkania ekumenicznego przed
stawicieli PRE z papieżem Janem Pawłem II podczas jego drugiej pielgrzymki do
Polski. Poza tym wysłuchano informacji o obchodach w kraju 500 rocznicy uro
dzin Marcina Lutra, omówiono działalność Podkomisji do Spraw Dialogu oraz'
sprawy bieżące. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się na początku kwietnia
w Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Komisja Mieszana istnieje od 1974 r. Ze
strony PRE przewodniczy jej bp Jeremiasz, ordynariusz prawosławnej diecezji
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wrocławsko-szczecińskiej, ze strony katolickiej — bp Edward Ozorowski z Białe
gostoku.
— Komitet Obchodów Roku Lutra Kościoła ewangelicko-augsburskiego zorgani
zował w dniach od 21 do 22 listopada 1983 r. sesję naukową poświęconą życiu
i dziełu Reformatora (szerzej o sesji piszemy w dziale „Sprawozdania i doku
menty”).
— Episkopat Kościoła katolickiego opublikował list pasterski na Tydzień Powszech
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijaństwa. List nosi datę 1 grudnia 1983 r. (pełny
tekst zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Dwaj przedstawiciele Programu Praw Człowieka, realizowanego przez Kon
ferencję Kościołów Europejskich i krajowe rady Kościołów w USA i Kana
dzie, Christa Lewek i Theo Tschuy, przebywali w dniach od 6 do 8 grudnia
1983 r. w Warszawie. Prowadzili oni rozmowy w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
złożyli wizytę kierownikowi Urzędu ds. Wyznań, min. Adamowi Łopatce oraz zostali
przyjęci w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Była to pierwsza wizyta
przedstawicieli tego programu w Polsce.
— Dnia 12 grudnia 1983 r. odbyła się w Warszawie narada robocza przewodni
czących oddziałów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Przedstawiciele 14 od
działów zapoznali Zarząd PRE z prowadzoną działalnością, przedstawili problemy,
z jakimi mają do czynienia podczas nawiązywania kontaktów międzywyznaniowych,
zwłaszcza w stosunkach z Kościołem katolickim. Uczestnicy obrad postulowali wy
pracowanie wspólnego stanowiska wobec Kościoła katolickiego. Podjęto decyzję,
że podczas Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w styczniu 1984 r. okolicz
nościowe nabożeństwa będą organizowane we wszystkich oddziałach regionalnych,
a tam, gdzie jest to możliwe, odbywać się będą także wspólne modlitwy z przedsta
wicielami Kościoła katolickiego. Sporo miejsca poświęcono także omówieniu pracy
charytatywnej, w tym dystrybucji darów przez oddziały PRE.
— Dnia 14 grudnia 1983 r. obradowało Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej,
które oceniło działalność Rady w 1983 r. oraz przyjęło budżet na rok 1984. Postano
wiono znacznie “podwyższyć składki członkowskie Kościołów zrzeszonych w PRE.
Prezydium uchwaliło tekst orędzia na Boże Narodzenie (publikujemy je w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach od 14 do 16 grudnia 1983 r. przebywał w Warszawie na zaproszenie
Polskiej Rady Ekumenicznej przedstawiciel Komisji Kościołów do Spraw Między
narodowych Światowej Rady Kościołów, Erich Weingärtner. Prowadził on rozmowy
z przedstawicielami Kościołów członkowskich PRE, został też przyjęty przez kie
rownika Urzędu ds. Wyznań, min. Adama Łopatkę, z którym omawiał planowaną
wizytę ministra w siedzibie SRK w Genewie.
— Redakcja miesięcznika „Jednota” wydawanego przez Konsystorz Kościoła ewan
gelicko-reformowanego, powołała w grudniu 1983 r. międzywyznaniowy komitet
doradczy. W jego składzie, obok członków Kościoła ewangelicko-reformowanego,
znaleźli się dwaj dziennikarze katoliccy Jan Turnau i Grzegorz Polak oraz lutera
nin dr Karol Karski.
— Ks. Bogdan Tranda, duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego i redaktor
naczelny miesięcznika „Jednota”, wygłosił 2 stycznia 1984 r. w Klubie Inteligencji
Katolickiej w Warszawie referat poświęcony sylwetce reformatora szwajcarskiego
Ulryka Zwingliego w związku z 500 rocznicą jego urodzin.
— Międzywyznaniowy zespół biblistów w składzie: ks. dr Michał Czajkowski (ka
tolik), ks. Mieczysław Kwiecień (ewangeliczny chrześcijanin) i bp Jeremiasz (pra
wosławny) dokonał wspólnego, ekumenicznego przekładu 5 rozdziałów Ewangelii
św. Marka. Przekład ten, którego inicjatorem był red. Jan Turnau z „Więzi”, opu
blikowany został w numerze styczniowym z 1984 r. miesięcznika „Chrześcijanin”,
wydawanego przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny.
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— Począwszy od stycznia 1984 r. zmieniona została koncepcja comiesięcznych na
bożeństw ekumenicznych, które odbywają się od maja 1981 r. w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym. Nabo
żeństwa te odprawiane są obecnie w intencji poszczególnych wspólnot chrześcijań
skich w Polsce: Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła
katolickiego, Kościoła unickiego i Kościoła adwentystów dnia siódmego. Nowy cykl
zainaugurowało nabożeństwo, podczas którego modlono się za wszystkie Kościoły
chrześcijańskie w Polsce. Homilię wygłosił ks. prof, dr Witold Benedyktowicz z Koś
cioła metodystycznego, honorowy prezes PRE.
— Od stycznia do kwietnia 1984 r. w programie II Telewizji Polskiej nadawany
był cykl filmowy pt. „Religia i Kościoły w Polsce”. W 11 odcinkach zaprezentowano
8 Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Katolicki Kościół Maria
witów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz jedyną w tym gronie wspólnotę
niechrześcijańską — Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego. Reżyserami tego
interesującego, bardzo starannie i obiektywnie zrealizowanego cyklu są Maciej Lesz
czyński i Mieczysław Siemieński.
— Z inicjatywy katedry teologii ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie w dniach od 17 do 18 stycznia 1984 r. odbyło się międzynarodowe sym
pozjum nt. „Ekumenia- jako diakonia” (szczegółową relację zamieszczamy w dzia
le „Sprawozdania i dokumenty”.
— Kościoły w Polsce, wraz z całym światem chrześcijańskim, obchodziły w dniach
od 18 do 25 stycznia 1984 r. doroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan (oce
nę tego wydarzenia zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— W dniach od 23 do 27 stycznia 1984 r. przebywał w Genewie na zaproszenie
Światowej Rady Kościołów kierownik Urzędu ds. Wyznań, min.- Adam Łopatka.
Ministrowi towarzyszyli: prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik Kościoła
ewangelicko-augsburskiego — bp Janusz Narzyński i sekretarz PRE — ks. Zdzi
sław Pawlik. Celem wizyty — jak podała Polska Agencja Prasowa — było zapo
znanie się z dotychczasowymi osiągnięciami i programem działania SRK, zaprezen
towanie dorobku Polski w dziedzinie polityki wyznaniowej, stosunków między pań
stwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz nawiązanie pierwszych ofi
cjalnych kontaktów między rządem PRL a Światową Radą Kościołów. Min. A. Ło
patka przeprowadził rozmowy z sekretarzem generalnym SRK — dr Philipem Potte
rem, sekretarzem generalnym Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych —
dr Edmondem Perretem, sekretarzem generalnym Światowej Federacji Luterańskiej — dr Carlem Mauern i sekretarzem generalnym Konferencji Kościołów Euro
pejskich — dr Glenem Garfieldem Williamsem. Na^zakończenie wizyty odbyła się
konferencja prasowa z udziałem korespondentów prasy światowej, na której min.
Łopatka ocenił wyniki wizyty i odpowiadał na pytania dotyczące m. in. stosunków
między Kościołami a państwem w Polsce oraz stosunków między Polską a Wa
tykanem.
O prać . K arol K a rsk i

PRZEGLĄD PRASY

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY
W związku z przypadającą 10.XI.1983 r. 500 rocznicą urodzin Marcina Lutra, na
łamach prasy różnych wyznań, a nawet w wielu pismach świeckich, zamieszczono
ogromną wprost ilość artykułów poświęconych życiu i dziełu wielkiego reforma
tora. Należy podkreślić, £e większość tych publikacji ukazała się w prasie katolic
kiej, co przyczyni się zapewne w znacznym stopniu do kształtowania bardziej po
zytywnego obrazu Lutra w świadomości ogółu katolików. Wszyscy bez wyjątku
autorzy katoliccy starali się bowiem przedstawić osobę i dzieło reformatora w spo
sób obiektywny, podkreślali zgodnie jego wielkość i zasługi dla całego chrześcijań
stwa i akcentowali zwłaszcza te punkty jego nauki, które obecnie, w wyniku uzgod
nień osiągniętych w ramach dialogu międzywyznaniowego, zbliżyły znacznie kato
lików i luteran.
Na duże uznanie, za zamieszczenie w numerze 46 z dnia 13.XI.1983 r. całego
bloku materiałów poświęconych rocznicy luterańskiej zasługuje redakcja katolic
kiego tygodnika „Zorza”. Autorami artykułów są obok katolików, również teolo
gowie luterańscy, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — ks. prof,
dr Jerzy Gryniakow, prorektor uczelni oraz ks. Manfred Uglorz. Ks. Gryniakow,
który pisze na temat nowego katolickiego obrazu Marcina Lutra i dialogu
katolicko-luterańskiego, dochodzi do następującej konkluzji: (...) o d k ry c ie L u tra
p rze z K ościół k a to lic k i w n a szych czasach je st ogrom ną szansą dla ru ch u e k u m e 
nicznego, a b y został on sp ro w a d zo n y na w ła ściw e to ry i b ył p rzez o b yd w ie stro n y
(ka to licką i ew angelicką) je d n a k o w o p o jm o w a n y — ja k o w sp ó ln e zb liża n ie się do
C h ry stu sa i E w a n g elii . N o w y k a to lic k i obraz M arcina L u tra je st za ra zem w y z w a 
n ie m pod adresem ew a n g e likó w , a b y nas in n i nie ubiegali w u czen iu się od niego,
ja k zw ia sto w a ć S ło w o B oże i ja k p rze k a zy w a ć n ow o o d k r y te sk a rb y w ia ry w e
w ła sn y m narodzie!

Rocznica luterańska zainspirowała również redakcję „Zorzy” do zaprezentowania
podstawowych zasad wiary Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Cennym uzupeł
nieniem numeru było wydrukowanie słynnych 95 tez Marcina Lutra z komenta
rzem ks. prof, dr Alfonsa Skowronka.
Interesujący artykuł pt. „Wielki chrześcijanin i reformator” zamieścił w „Gościu
Niedzielnym” (Nr 45 z 6.XI.1983), tygodniku wydawanym przez Kurię Diecezjalną
w Katowicach, o. prof, dr Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv. Nazwanie
Lutra wielkim chrześcijaninem, podkreślenie, że nie pragnął on podziału Kościoła
(o czym wielu katolików jeszcze dzisiaj nie wie), ale chciał go oczyścić i odnowić,
a także zwrócenie uwagi na fakt, że za rozłam chrześcijaństwa ponoszą również
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winę wysocy przedstawiciele Kościoła, którzy nie chcieli podjąć z Lutrem dialogu —
to główne tezy tego artykułu oddającego reformatorowi wittenberskiemu sprawie
dliwość. Fakt, iż artykuł ten ukazał się w organie diecezjalnym, mającym naj
większy nakład (200 tys.) ze wszystkich pism katolickich w Polsce, jak również to,
że „Gość Niedzielny” czytany jest głównie na Śląsku, gdzie występują największe
skupiska luteran — posiada swoją wymowę.
Niektórzy teologowie katoliccy, jak np. o. Napiórkowski czy ks. Skowronek w
swoich licznych publikacjach niejednokrotnie wysuwali tezę, że Luter odnalazłby
w Vaticanum II swój sobór i że byłby na jego forum najchętniej słuchanym eks
pertem. Taką tezę odrzucają natomiast zdecydowanie niektórzy teologowie zagra
niczni, jak np. ewangelicki profesor i duchowny ks. Hans-Martin Müller czy też
anglikanin Brendan Bradshaw. Właśnie prezentacji poglądów tego ostatniego teologa
poświęcony jest artykuł Krzysztofa Doroszewskiego pt. „Luter a reforma Kościoła”
(„Kierunki” nr 46 z 13.XI.1983). B. Bradshaw uważa, że Sobór Watykański II bar
dziej nas od Lutra oddala niż Sobór Trydencki, który go potępił. Zdaniem Doro
szewskiego w n io sk i ja k ie w yciąga B ra d sh a w są w ręcz sk ra jn e , Bradshaw wyraża
mianowicie przekonanie, że tendencja do czynienia z Lutra teologa katolickiego
profetycznego dla Kościoła we współczesnym świecie, jest z gruntu fałszywym
przedsięwzięciem. Bradshaw uważa m. in., że współczesnym zadaniem całej wspól
noty chrześcijańskiej jest raczej odejście od ideologii reformacji i kontrreformacji,
których utrwalane przez cztery i pół stulecia ciężkie brzemię duchowe, intelek
tualne i emocjonalne, jest jeszcze nadspodziewanie mocno zakorzenione.
Szkoda, że K. Doroszewski poprzestał jedynie na zaprezentowaniu poglądów
Bradshawa, nie próbując z nim w ogóle polemizować. Cała sprawa wynika bowiem,
moim zdaniem, z pewnego nieporozumienia. To fakt, że niektórzy teologowie kato
liccy w swej fascynacji Lutrem, wypowiadają przesadne nieraz opinie o reforma
torze sugerując „katolickość” jego nauki w jej niektórych punktach. Nie można
jednak wyprowadzać wniosków, że istniały jakieś oficjalne posunięcia w celu
„przywłaszczenia” Lutra przez katolików. Takie posądzenia ze strony teologów nie
katolickich mogą brać się stąd, że w toku dialogu katolicko-luterańskiego wypra
cowano szereg zdumiewających ustaleń w punktach niezwykle istotnych i dotych
czas spornych (np. w kwestii usprawiedliwienia), które niwelują bariery tak mocno
dzielące dotąd oba Kościoły. Te właśnie punkty zostały zaakceptowane przez teolo
gów katolickich, jednakże można mówić jedynie o częściowej akceptacji Lutra, gdyż
całkowita akceptacja jego teologii jest w katolicyzmie po prostu niemożliwa. Nawet
kard. Jan Willebrands w swej słynnej wypowiedzi o Lutrze nazywa go wprawdzie
n a u czycielem całego ch rze śc ija ń stw a , ale określenie to odnosi się jedynie do kwestii
usprawiedliwienia. W podobnym też tonie utrzymana jest ostatnia wypowiedź kard.
Józefa Ratzingera, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Doktryny Wiary, który
wyraźnie podkreśla, że niektóre punkty nauki Lutra różnią się diametralnie od
nauki Kościoła katolickiego i jako takie nie mogą być przezeń akceptowane. Nie
słuszna jest też teza Bradshawa, że Vaticanum II bardziej dzieli katolików od Lutra
niż Sobór Trydencki, skoro przecież Sobór Watykański uwzględnił szereg postula
tów stawianych przez reformatora.
Również na łamach pism Kościołów mniejszościowych ukazało się szereg arty
kułów na temat Lutra i reformacji. Na przykład miesięcznik „Znaki Czasu”, wy
dawany przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ubiegłoroczny numer paździer
nikowy poświęcił w całości Lutrowi. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że sfor
mułowania użyte w niektórych artykułach muszą budzić sprzeciw czytelnika nieadwentysty. I tak np. w artykule pt. „Recepcja Lutra w adwentyzmie” Zachariasz
Łyko nazywa adwentyzm n a jh a rd zie j p ro te sta n c k im w y z n a n ie m p r o te s ta n ty zm u .
i uzasadnia to następująco: L u te r i jego dzieło posiada trw a łe m iejsc e w a d w e n ty z m ie t n a z y w a n y m często (przez kogo? — przyp. A.G.) n a jb a rd zie j p ro te sta n c k im
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w y z n a n ie m p r o te sta n ty zm u . N ie m oże być zresztą inaczej. K ościół, k tó r y tr a k tu je
B ib lię ja k o n a tch n io n e S ło w o B oże i je d y n e źródło w ia ry i na B ib lii b u d u je sw ą
d o k try n ę m oraln o -sp o łeczn ą oraz b y t e k le z ja ln y , ja k ró w n ież z in sp ira cji b ib lijn e j
p ełni sw e ew angeliczne posła n n ictw o w ogólnej p e r sp e k ty w ie h isto ry c zn o -p ro je ty c z n e j f eschatologicznej czasów , nie m o że nie dostrzegać i n a leżycie oceniać w k ła 
du, k tó r y dla c h rze śc ija ń stw a i p ra w d y b ib lijn e j d okonał z w o li B o żej M arcin L u ter.
Wydaje się, że w podobny sposób mogliby uzasadniać, że są n a jb a rd zie j p ro te s
ta n c k im w y z n a n ie m p r o te s ta n ty zm u inni chrześcijanie, jak np. metodyści czy ewan

gelicy reformowani. Na szczęście obca im jest postawa megalomańska i chęć przy
pisywania sobie cech, które są wspólne wszystkim protestantom.
Z przykrością należy stwierdzić, że większość artykułów pomieszczonych w oma
wianym numerze „Znaków Czasu” nacechowana jest obsesyjnym wprost antypa
pieskim afektem. Bo jak inaczej można zinterpretować choćby opinię Stanisława
Dąbrowskiego zawartą w artykule pt. „Dlaczego Luter zaprotestował?”, który zmia
nę w katolickim spojrzeniu na Lutra ocenia jako: p rzeb ieg ły w yb ieg k a to lic k i zg o d 
n y ze słow am i: »by m o żn a zw ieść i w yb ra n ych « (znów ta megalomania! — przyp.
mój), w y b ie g w k ie r u n k u u śpienia i osłabienia p ro testa n tó w .
Wprost nie chce się tego komentować, bowiem jeśli ktoś formułuje takie sofistyczne wnioski, to albo świadczy to o braku logiki u niego, albo o jego złej woli,
chociaż w szczególnych przypadkach te dwa czynniki mogą istnieć jednocześnie.
Kontrowersyjny, daleki od tonu rocznicowej laurki jest artykuł ks. Jerzego
Stahla pt. „Inne spojrzenie na Lutra” („Jednota” nr 12, 1983). Autor krytycznie
ustosunkowuje się do ' niektórych aspektów reformy Lutra i pewnych zjawisk w ło
nie współczesnego luteranizmu. Najcięższy ze stawianych przez ks. Stahla zarzutów,
dotyczy kompromisu i połowiczności w przeprowadzaniu reformy przez Lutra po
ostatecznym jego zerwaniu z Rzymem. Luter — twierdzi ks. Stahl — za w sze chciał
być d o b ry m k a to lik ie m , a stał się p ro testa n tem . Jed n a k że w sw e j nauce p o zo sta w ił
z rzy m sk ie g o k a to lic y zm u w s zy stk o , co ty lk o nie stało w ja w n e j sprzeczności z P is
m e m Ś w ię ty m . W jego teologii p o d sta w o w a n a u k a o sa kra m en ta ch pozostała w
gruncie rzeczy ka to licka , a nie ew angelicka . W obec n a u k i i o b rzęd ó w k a to lic k ic h
L u te r ch yb a do końca życia za jm o w a ł sta n o w isko c h w ie jn e i n ieja sn e. Tę chwiej-

nóść, twierdzi ks. Stahl, widać najlepiej na przykładzie nauki Lutra o Wieczerzy
Pańskiej. On sam przyznawał nawet, że w tym punkcie nauka Kalwina bliższa jest
nauce Ojców Kościoła od jego własnej.
Jednakże w zakończeniu ks. Stahl zaznacza, że jego refleksje mają charakter
spojrzenia subiektywnego i stwierdza: N a szczęście to, co nas łączy, ta k dalece do 
m in u je n a d ty m , co dzieli, że do p r a k ty k i n a sze j w ia ry (chodzi o luteran i reformo
wanych — przyp. mój A.G.) m o g liśm y w p ro w a d zić w sp ó ln o tę S to łu P ańskiego,
ch rzcieln icy i ka za ln icy. U w a ża m w sza k że — a je st to p o w tó rzen ie opinii św ia to 
w y c h a u to ry te tó w ko ścieln ych — że dążenie do p ra w d ziw e j jed n o ści K ościoła w y 
m aga, a b y ś m y szu ka ją c tego co w spólne, u św ia d o m ili sobie za ra zem i to, co ciągle
jeszcze nas dzieli, i a b y śm y w sp ó ln y m w y s iłk ie m starali się p rzezw ycięża ć różnice
»ad m a io rem Dei gloriam « (dla w ię k s ze j c h w a ły Boga).

Niektóre pisma ukazujące się z dużym „poślizgiem” przynoszą sprawozdania z hi
storycznego spotkania papieża Jana Pawła II z przedstawicielami Kościołów mniej
szościowych. Taką relację pióra znanego ekumenisty red. Jana Turnaua publikuje
w specjalnym numerze poświęconym w całości wizycie Papieża w Polsce miesięcz
nik „Więź” (nr 8—10, 1983). Warto zacytować w tym miejscu fragment komentu
jący wspaniałe przemówienie wygłoszone podczas tego spotkania przez honorowego
prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej ks. prof, dr Witolda Benedyktowicza, które
doczekało się pozytywnej wzmianki w ostatnim pasterskim liście Episkopatu Polski
o ekumenizmie. Z w ró cę u w agę — pisze J. Turnau — na parę a kcen tó w . W y ra 
żen ie »P rym a s Tysiąclecia« m a w ustach ch rze śc ija n in a -n ie k a to lik a sens szczególny:
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nie chodzi tu za p ew n e o p o d kreślenie zasług e k u m e n ic zn y c h Z m a rłeg o , bo n ie była
to p rzecież d zied zin a jego bezpośredniej tro ski, ale o znaczenie, że jego h eroiczna
tro sk a o K ościół k a to lic k i była zarazem tro sk ą o ca ły naród, a w ięc i o in n y c h
chrześcijan. T a k ja to odebrałem . D rugi a k c e n t b u d u ją c y Jedność to n a zw a n ie iko
ny B iblią w obrazie, przekraczające „ ik o n o k la sty c zn y ” ry g o ry zm p ro testa n cki, w
sposób nie zacierający w y zn a n io w y c h odrębności, ale tr a k tu ją c y tę różnorodność
ja k o duchow e bogactw o. I trzeci — to stu ń erd zen ie, że nie c h c e m y ta n ie j łaski.
Jeśli dobrze zro zu m ia łe m , m ó w ca za zn a czył w ten sposób a lu zy jn ie , że p ro testa n cka
zasada »sola gratia« absolutnie nie oznacza d y sp e n sy od w y m o g ó w m o ra ln y c h (ja k
to n iera z się sądzi).

W tym samym numerze „Więzi” publikowane są wypowiedzi niekatolików, głów
nie ewangelików i prawosławnych o wizycie papieża w Polsce. Są one dość zróżni
cowane, bardzo oszczędne w słowa, jednakże większość z nich ma zabarwienie
wyraźnie pozytywne. Niekatolicy, mimo wielu zastrzeżeń co do przebiegu samej
wizyty a zwłaszcza do zachowania się katolików, potrafili jednakże dostrzec i do
cenić te punkty nauczania papieskiego, które skierowane były do całego narodu,
a także do wszystkich chrześcijan.
Na łamach prasy wyznaniowej nie poświęcono jednakże wizycie papieskiej zbyt
wiele miejsca. Wyjątek stanowi „Jednota” (obszerny artykuł ks. Bogdana Trandy
poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Polski omówiliśmy już w naszym po
przednim ekumenicznym przeglądzie prasy) oraz „Mariawita” (nr 11—12, 1983) mie
sięcznik Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, który jak dotychczas nie był jesz
cze prezentowany w naszym przeglądzie. „Mariawita” zamieścił relację ze spotka
nia ekumenicznego oraz w całości przemówienia Papieża i ks. W. Benedyktowicza.
Wspomniany numer „Mariawity” ma dość rozbudowany wątek ekumeniczny, bo
wiem przynosi również ciekawą rozmowę z ks. Manfredem Uglorzem, zamieszczoną
w związku z jubileuszem luterańskim.
Oprać. A n to n i G rześko w ia k
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Czasopisma wykorzystane
„Gość Niedzielny” — tygodnik katolicki wydawany przez Kurię diecezjalną w Kato
wicach;
„Jednota” — miesięcznik religijno-społeczny wydawany przez Konsystorz Kościoła
ewangelicko-reformowanego w PRL;
„Kierunki” — tygodnik społeczno-kulturalny katolików wydawany przez Stowarzy
szenie „PAX”;
„Mariawita” — miesięcznik wydawany przez Starokatolicki Kościół Mariawitów w
Płocku;
„Więź” — miesięcznik katolicki;
„Znaki Czasu” — miesięcznik religijno-społeczny wydawany przez Kościół Adwen
tystów Dnia Siódmego;
„Zorza” — rodzinny tygodnik katolików wydawany przez Stowarzyszenie „PAX”.
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RECENZJE

PUYO JEAN: Z ycie dla p ra w d y . R o zm o w y z o jcem C o n g a rem . Przełożył Adam
Paygert. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”. 1982, 202 s., 5000 egz.
O. Yves Congar, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów katolickich
nie wymaga prezentacji. Książka stanowi plon zapisu magnetofonowego rozmów
z nim, zbliża czytelnikowi nie tylko postać samego o. Congara, ale także cały so
borowy okres przełomu w myśleniu teologicznym. Myśl o. Congara cechuje otwar
tość, uczyniło to z niego jednego z pionierów idei ekumenizmu w Kościele kato
lickim.
Miewał liczne kontakty ze środowiskiem prawosławnych intelektualistów w Pa
ryżu. Wśród jego przyjaciół byli o. S. Bułgakow, N. Bierdiajew, Kartuszew w Oli
vier Clement (s. 66). Pomogło mu to, jak sam stwierdza, o wiele lepiej zrozumieć
wschodnie chrześcijaństwo niż byłoby to możliwe wyłącznie w oparciu o fachowe
lektury. Z drugiej strony zainteresowania współczesnymi badaniami biblijnymi da
wały okazję do poznania świata protestanckiego. Congar potrafił od początku być
człowiekiem dialogu. Podstawą jego myślenia były solidne studia nad Biblią i hi
storią. Dawało to jego horyzontom myślowym wyjątkową szerokość.
Congar jawi się w tej książce jako zdecydowany przeciwnik teologii koritrreformacyjnej. Razi go jej zbytni jurydyzm, klerykalizacja Kościoła, dogmatyczne prze
konanie o posiadaniu monopolu na prawdę tudzież paternalistyczny stosunek do
świata (N ie w ą tp liw ie d źw ig a m y ciężar eklezjo lo g ii p rzesa d n ie sk le ry k a lizo w a n e j,
s. 200). W latach pięćdziesiątych stał się o. Y. Congar, obok o. M. Chenu i H. de
Lubaca, wybitnym przedstawicielem nowej teologii. W swoich wypowiedziach nie
ukrywa, że Rzym patrzył bardzo nieufnie na te próby. Nowa fala teologiczna bu
dziła podejrzenie o modernizm. Nawet w czasie trwania Soboru, nie miał prawa
prowadzić konferencji dla młodych dominikanów w Angelicum. Stwierdza krótko:
konkretnych żarzutów nie było, ale to, co pisałem, nie podobało się w Rzymie.
Z tym większym zdziwieniem przyjął nominację na konsultanta teologicznego
soboru.
Atmosfera wolności myślenia bardzo powoli torowała sobie drogę w Kościele.
O. Congar na pytanie papieża Pawła VI, dlaczego katolicy dużo częściej ducho
wych swoich mistrzów widzą w protestantach, jak Barth, Tillich, Bultmann, niż w
katolikach, odpowiedział, że dzieła tych teologów absolutnie nie mogłyby ukazać
się w Kościele katolickim. G d y b y K arol B a rth b y l k a to lik ie m zo sta łb y p o w s tr z y 
m a n y zaraz po u k a za n iu się pierw szego to m u D o g m a tyki (s. 135).
O. Congar nie ukrywa także pewnych kulis obrad soborowych, jak fakt korzy
stania w niewielkim stopniu z doradców teologicznych a nawet uciszanie ich nie
kiedy. Ojcowie Soboru otrzymali z inicjatywy Kurii gotowe teksty do podpisania
z chwilą kiedy zjawili się w Rzymie. Uważa Sobór Watykański II za dzieło poło
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wiczne, niedokończone, wyznaczające jedynie kierunek (s. 112). Cała prasa Soboru
została doprowadzona do jakiegoś półmetka. Ale przyznaje zarazem, że na soborze
p rze m ó w ił K ościół (s. 127).
Jaka jest wizja Kościoła u o. Congara? Jest nią lud Boży, świadomy i odpo
wiedzialny, gdzie prezbiterzy spełniają tylko posługę animatorów wspólnot. Prze
ciwstawia się piramidalnemu myśleniu o Kościele z samotnym papieżem na szczy
cie hierarchii. Papież jako biskup Rzymu, ma być raczej sługą jedności (s. 180),
a nie super-biskupem. Nie może on rządzić w samotności, przeczy to bowiem za
sadzie kolegialności w Kościele. W kwestii nieomylności o. Congar nie waha się
wyrazić pragnienia odmitologizowania funkcji papieża. Zdecydowanie przeciwstawia
się wszelkim przejawom papolatrii (s. 99).
Interesujące są jego wypowiedzi na temat celibatu kapłańskiego. Stwierdza nie
tylko, że nie ma racji przemawiających za obowiązkowym celibatem kapłanów, ale
opowiada się, w pewnych przypadkach, za przywróceniem kapłanów, którzy wstą
pili w związki małżeńskie, do ponownego sprawowania funkcji pastoralnych, cho
ciażby w bafdzo ograniczonym zakresie.
O. Congar znajduje się pod wyraźnym urokiem wschodniego chrześcijaństwa.
Dokonuje chętnie pewnych transpozycji wątków i myśli teologii prawosławnej na
grunt katolicki. Tak jest w przypadku, kiedy mówi o doksologicznym powołaniu
człowieka (s. 140). Na specjalną uwagę zasługuje przypomnienie o wzajemnym
przenikaniu się dwóch ekonomii zbawczych: Syna i Ducha Świętego. W ten sposób
chrystologia nierozerwalnie łączy się z pneumatologią. Inna ważna myśl, inspiro
wana przez studia nad prawosławiem, to dostrzeżenie wpływu teologii Trójcy Świę
tej na antropologię. Osobiście Congar bardzo żałuje, że przedstawiciele prawosła
wia nie przybyli liczniej na Sobór Watykański II. Gdyby tak się stało, słuchano
by ich głosu. Wyznaje, że dla niego o ficja ln a nieobecność p ra w o sła w n ych n a S o 
borze stanoim ła p r a w d ziw y d ra m a t . A zarazem dodaje: C z u je m y się b ezra d n i ja k
w obec w sp ó łm a łżo n k ó w od w ie lu lat głęboko ze sobą sk łó c o n ych , k tó r z y ju ż są
b liscy pogodzenia się, ale w k o ń c u pogrążają się w n iezgodzie (s. 126). Pod koniec
rozważań dodaje: J e st je d n a k n a p ew n o w p ra w o sła w iu ja ka ś d u ch o w a głębia i n ie 
z w y k łe poczucie w olności. Z eku m en iczn eg o p u n k tu w id zen ia b yło b y to bardzo p o 
ży te c zn e , a raczej b y ła b y to w ie lk a łaska, g d y b y ś m y sobie p rzy sw o ili d u ch o w e bo
g a ctw a p raw osław ia i m o g li oddychać naszą tra d yc ją w sch o d n ią (s. 199n). Nie ozna

cza to wcale, że o. Congar jest jednostronnie wpatrzony w prawosławie. Na stro
nie 51 czytamy piękną apologię Lutra, uważanego do niedawna przez przeciętnych
katolików za uosobienie herezji. Natomiast dla o. Congara jest on je d n y m z n a j
w ię k s zy c h g en iu szó w re lig ijn y c h w całej h isto rii (s. 51). Jednak nieco protestantyzującego Hansa Klinga o. Congar nie bierze w obronę, stwierdzając lakonicznie, że
decyzja Watykanu co do jego osoby jest słuszna, gdyż nie przemawia on już w imie
niu Kościoła. Główny zarzut, jaki mu stawia, sprowadza się do tego, że nie docenił
roli Tradycji jako źródła żywej inspiracji dla Kościoła.
W sumie z dużym zadowoleniem należy odnotować fakt zbliżenia polskiemu czytechnikowi sylwetki myśli o. Congara, człowieka, który tak wiele zrobił dla eku
menizmu.
T a d eu sz W y szo m irsk i

MISIUREK JERZY Ks., C hrystolog ia braci p o lskich . O kres p rzed so cyn ia ń ski.
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickich Uniwersytetu Lubelskiego 1983,
260 s., nakład 500 egz.
Na rozwój współczesnej chrystologii, która stanowi podstawę dialogu doktry
nalnego prowadzonego między poszczególnymi Kościołami, miały duży wpływ prze
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myślenia teologów okresu reformacji. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuje się
dzisiaj do prezentowania myśli chrystologicznej w aspekcie historycznym. W pol
skim piśmiennictwie teologicznym temat ten był traktowany raczej marginesowo
i dopiero praca ks. Misiurka poświęcona chrystologii braci polskich, zwanych
także arianami, unitarianami albo antytrynitarzami stanowi pewien przełom. Wpraw
dzie autor koncentruje się na omówieniu doktryny chrystologicznej braci polskich,
lecz bierze też pod uwagę fakt, że kształtowała się ona w ogniu polemik z teolo
gami katolickimi i protestanckimi i dlatego uwzględnia także dzieła tych ostatnich.
Bez większego ryzyka można stwierdzić, że praca ks. Misiurka daje pełny obraz
chrystologii polskiej końca XVI wieku.
Obejmuje ona okres od r. 1561, tzn. od synodu w Pińczowie, kiedy to bracia
polscy zaczynają się wyodrębniać ze zboru kalwińskiego — do r. 1598, kiedy to
Faust Socyn ujednolicił cały ruch. Autor pragnął przede wszystkim podkreślić ro
dzimy charakter teologii braci polskich, dlatego też celowo zrezygnował z uwzględ
niania dzieł Włocha Socyna.
We wstępnej części pracy jest przedstawiona geneza, rozwój i główne ugrupowa
nia braci polskich, tego skrajnego odłamu polskiej reformacji, na tle ruchów reli
gijnych w Europie w XVI w. Dalej omówione są następujące kwestie: przedwieczność Chrystusa, nauka o poczęciu i narodzeniu Chrystusa z Maryi, Jego bóstwo,
zbawcze pośrednictwo i kult. W ostatnim rozdziale autor wskazuje na wartości
teologiczne chrystologii ariańskiej (nie wszystkie jej punkty były sprzeczne z nauką
Kościoła katolickiego i Kościołów protestanckich) oraz podkreśla ogromne zasługi
arian dla rozwoju teologii i literatury polskiej drugiej połowy XVI w. Szczegól
nie interesujące są te partie książki, w których chrystologia braci polskich kon
frontowana jest z poglądami, zdecydowanie ją zwalczających, ówczesnych polemis
tów katolickich, luterańskich i kalwińskich.
Autor przedstawia nie tylko wpływ chrystologii ariańskiej na ówczesną teologię
katolicką i protestancką, ale stara się również ukazać jej żywotność aż do czasów
najnowszych. Doktryna ich bowiem ma jeszcze zwolenników na Węgrzech, w An
glii, a przede wszystkim w USA, gdzie istnieje American Unitarian Association.
Również w Polsce przetrwała niewielka, licząca ok. 100 osób Jednota Braci Pol
skich, która przyjmuje doktrynę chrystologiczną braci polskich. Ponadto z doktryny
tej przyjęły wiele niektóre sekty, (np. badacze Pisma Świętego i świadkowie Je
howy) przeciwstawiające się, podobnie jak arianie, dogmatowi Trójcy Świętej.
Na zakończenie mała uwaga. We wstępie autor przypomina ugruntowany w historio
grafii katolickiej pogląd mówiący o niszczącej sile reformacji luterańskiej i kal
wińskiej i określający ją mianem największej katastrofy jaka spotkała Kościół.
Jest to określenie, z którego obecnie w dobie rozwoju ekumenizmu należałoby zre
zygnować. Powinno się raczej mówić o dramacie rozdarcia, choć na samą refor
mację nie można patrzeć jedynie pod tym kątem. Tak jak polemiki teologów ka
tolickich z braćmi polskimi (co tak wyraźnie ukazuje praca) posunęły naprzód ka
tolicką chrystologię, podobnie reformacja — mimo, że spowodowała jakże bolesny
rozłam — przyczyniła się w istotny sposób do odrodzenia teologii i życia religijnego
w Kościele katolickim.
Ta uwaga w niczym nie umniejsza jednak wartości pracy. Podziwiać należy wy
trwałość, solidność i pracowitość autora, który kwerendę dzieł kilkudziesięciu teo
logów ariańskich, katolickich i protestanckich przeprowadzał w kilkunastu biblio
tekach i archiwach krajowych i zagranicznych. Nie ulega wątpliwości, że praca
ks. Misiurka stanowi znaczący wkład do historii polskiej teologii i spotka się z zain
teresowaniem nie tylko teologów katolickich, ale również protestanckich.
A n to n i G rze śk o w ia k

