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DO CZYTELNIKÓW

W bieżącym numerze na pierwszy plan wysuwają się dwa bloki te
matyczne: VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej,
które na przełomie lipca i sierpnia 1984 r. obradowało w Budapeszcie,
oraz m Europejskie Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli Konferen
cji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopalnych Europy,
które odbyło się na początku października 1984 r. w Riva del Garda, we
Włoszech.
Zgromadzenie ŚFL było w pierwszym rzędzie spotkaniem rodziny
luterańskiej z całego świata. Poświęcając uwagę temu wydarzeniu, sta
ramy się przede wszystkim podkreślić jego znaczenie ekumeniczne.
Poza sprawozdaniem z przebiegu obrad publikujemy więc trzy referaty
o wydźwięku ekumenicznym, które zostały wygłoszone w Budapeszcie.
Pierwszy, nawiązujący do jednego z podtematów obrad — „W Chrystu
sie — nadzieja dla Kościoła. Uwagi na temat ekumenizmu” — wygłosił
znany teolog luterański z USA, w latach 1980 - 1983 dyrektor Sekreta
riatu Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów — William
H. Lazareth. Znakomitym pomysłem organizatorów było zaproszenie
dwóch referentów reprezentujących katolicką i reformowaną tradycję
wyznaniową. Kardynał Jan Willebrands, przewodniczący watykańskie
go Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, mówił o zaangażowa
niu ekumenicznym z perspektywy Kościoła Rzymskokatolickiego, a
profesor Lukas Vischer, kierownik wydziału studiów ekumenicznych
Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii — o zaangażowaniu
ekumenicznym z perspektywy Kościoła Reformowanego. (Przy okazji
wspomnijmy, że w bieżącym numerze zamieszczamy też, z okazji ukoń
czonego przezeń we wrześniu 1984 r. 75 roku życia, sylwetkę kard. J.
Willebrandsa). L. Vischer, podobnie jak W.H. Lazareth, był w przeszło
ści, w latach 1966 -1979, dyrektorem Sekretariatu Komisji „Wiara i
Ustrój” ŚRK.
Organizowane od 1978 r., w odstępach trzyletnich, spotkania mię
dzy przedstawicielami Kościołów prawosławnych, starokatolickich,
anglikańskich i protestanckich, zrzeszonych w Konferencji Kościołów
Europejskich z jednej strony, a reprezentantami Rady Konferencji Epi
skopalnych Europy — z drugiej, są ważnym, aczkolwiek jeszcze w pełni
niedocenianym wydarzeniem ekumenicznym na naszym kontynencie.
Bieżący numer otwieramy „Posłaniem do chrześcijan Europy”, uchwa
lonym podczas Trzeciego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego.
Zamieszczamy też przyjęty w Riva del Garda, po licznych przeróbkach,
dokument „Nasze Credo — źródłem nadziei”, rozważający każdy ele
ment Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary z IV stule
cia w kontekście współczesnej sytuacji europejskiej. Papież Jan Paweł
II w posłaniu skierowanym na ręce przewodniczącego Rady Konferenc
ji Episkopalnych Europy, kardynała George’a Basila Hume’a z Wielkiej
Brytanii, przekazał uczestnikom obrad najlepsze życzenia. Spotkanie
zakończono nabożeństwem ekumenicznym w katedrze w Trydencie,
podczas którego przemawiali: A. Gottardi — arcybiskup trydencki, ks.
dr Andrć Appel — prezydent KKE i kard. G.B. Hume. Teksty tych prze
mówień jak i posłanie Jana Pawła II udostępniamy naszym Czytelni
kom. Postanowiliśmy również zamieścić opracowania, dzięki którym
czytelnicy zapoznają się bliżej ze strukturą i działalnością obu organi
zacji, które zwołały spotkanie w Riva del Garda.
Konferencja Kościołów Europejskich podjęła uchwałę w sprawie

zwołania serii konsultacji poświęconych dokumentowi Komisji „Wiara
i Ustrój” ŚRK na temat chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. W ten
sposób pragnie ona pomóc swoim Kościołom członkowskim w procesie
recepcji tego dokumentu. O pierwszej z zapowiedzianych konsultacji,
która odbyła się w czerwcu 1984 r. w Bukareszcie, informuje uczestnik
z Polski, członek naszego Komitetu redakcyjnego — Mikołaj Kozłow
ski. Jest on także autorem innej relacji — sprawozdania z posiedzenia
Anglikańsko-Prawosławnej Komisji do Spraw Dialogu (Dublin, Repu
blika Irlandzka, 13 - 20 sierpnia 1984). W jednym z najbliższych nume
rów postaramy się zamieścić dokument przyjęty w Dublinie, który za
wiera anglikańsko-prawosławne uzgodnienia teologiczne.
Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Kościoła Chrześcijan
Baptystów, ks. prezbiter Michał Stankiewicz, relacjonuje obrady Kon
gresu Europejskiej Federacji Baptystów, które zbiegły się ze 150 rocz
nicą działalności baptystów na naszym kontynencie (z wyłączeniem
Wielkiej Brytanii). Piszemy też o XI Światowej Konferencji Menonitów i
IV Zgromadzeniu Światowej Konferencji do Śpraw Religii i Pokoju.
Zamieszczony w bieżącym numerze tekst ks. prof. Alfonsa Sko
wronka „Marginalia na temat diakonijnej struktury Kościoła” był refe
ratem wygłoszonym na sympozjum polsko-szwajcarskim poświęconym
ekumenii i diakonii, zorganizowanym w styczniu 1984 w Warszawie
przez Akademię Teologii Katolickiej. Materiały z tego sympozjum za
mieściliśmy już w nr. 3/1984 naszego kwartalnika. Opóźnienie opubli
kowania referatu ks. A. Skowronka było spowodowane tym, że autor
zaraz po sympozjum wyjechał na kilkumiesięczny pobyt za granicę i
dopiero po powrocie udostępnił nam tekst swojego wystąpienia.
Opracowaniem Tadeusza Wyszomirskiego o Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim kończymy cykl artykułów poświęconych ekumenizmo
wi na wyższych uczelniach chrześcijańskich w Polsce. Do opracowania
tego dołączamy tekst statutu i regulaminu Instytutu Ekumenicznego,
pierwszego w Polsce, który powstał na KUL w 1983 r,
Z ekumenicznych wydarzeń krajowych informujemy szerzej o sesji
poświęconej refleksji nad dorobkiem nieżyjącego już teologa prawosła
wnego ks. prof. Jerzego Klingera, Ekumenicznych Dniach Modlitwy o
Pokój zorganizowanych we Wrocławiu i o obradach Komitetu Wykonaw
czego Ekumenicznej Grupy Roboczej do Spraw Informacji w Europie,
które zorganizowała nasza redakcja pod koniec września 1984 r. w
Warszawie.
Relacją o ekumenizmie w Grecji rozpoczynamy publikowanie tek
stów poświęconych współpracy ekumenicznej w różnych krajach. W
dziale sylwetek piszemy nie tylko o kard. J. Willcbrandsie, ale także o
dotychczasowej drodze życiowej nowego sekretarza generalnego Świa
towej Rady Kościołów — Emilio Enrique Castro i nowego prezydenta
Światowej Federacji Luterańskiej — bp. Zoltana Kaldy.
Numer zamykamy, jak zwykle, kroniką, przeglądem prasy, biblio
grafią i recenzjami. Od^bieżącego numeru zamierzamy publikować re
gularnie bibliografię książek poświęconych ekumenizmowi, dostępnych
w bibliotece Światowej Rady Kościołów w Genewie.
Karol Karski

TRZECIE EUROPEJSKIE SPOTKANIE
EKUMENICZNE

POSŁANIE DO CHRZEŚCIJAN EUROPY
Wspólnie wyznawać naszą wiarę? Co jest nadzieją dla Europy? Te
dwie pilne sprawy były powodem, który skłonił nas, przedstawicieli
Kościołów europejskich, do zgromadzenia się w dniach od 3 do 8 paź
dziernika 1984 r. w Riva del Garda (Włochy). Otuchy dodało nam zain
teresowanie, jakie wobec naszych wysiłków okazały parafie lokalne,
zgotowane nam przez nie przyjęcie i wspieranie nas przez nie modlitwą.
WSPÓLNIE WYZNAWAĆ NASZĄ WIARĘ
•

Wspólnym dobrem wszystkich Kościołów Europy jest NicejskoKonstantynopolitańskie Wyznanie Wiary, które zostało ułożone w IV
stuleciu po Chrystusie. Jest ono częścią składową liturgii Kościoła pra
wosławnego, rzymskokatolickiego, anglikańskiego i Kościołów wyro
słych z Reformacji. Jest ono więc drogocennym węzłem, który łączy po
dzielone Kościoły, i za to dziękujemy Bogu.
Mimo różnic, jakie istnieją w interpretacji, staraliśmy się zrozu
mieć to wyznanie i wyłożyć je na użytek naszej epoki.
Pokładając ufność w pomocy Ducha Świętego, odmawialiśmy je
głośno, chodziło nam bowiem o złożenie wspólnego wyznania wiary ze
społecznością, która w niedzielę, 7 października 1984 r., zgromadziła
się w katedrze w Trydencie.
Chociaż miejscowość ta przypomina nam o podziałach, które ist
nieją do chwili obecnej, wspólne wyznanie wiary, złożone w dniu dzi
siejszym, służy wyrażeniu wspólnej nadziei na pełne pojednanie na
szych Kościołów, do czego skłania nas Duch Święty.
Nasze wspólne wyznanie wiary jest, w całkiem szczególny sposób,
oparciem dla naszej nadziei. Jest ono świadectwem o Bogu w Trójcy Je
dynym, który obdarza wszystkich przyszłością i nadzieją, a jednocześ
nie zobowiązuje każdego, aby w prowadzonej działalności kierował się
nadzieją. Nie czyniąc tego, ponosimy wszyscy winę wobec Boga i ludzi.
Utrata jedności przy Śtole Pana jest jedną z konsekwencji naszych
uchybień. Musimy uczynić wszystko dla przywrócenia pełnej wspólno
ty eucharystycznej i kościelnej.
CO JEST NADZIEJĄ DLA EUROPY?

To wspólne wyznawanie naszej wiary nie jest bynajmniej bezpośre-
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dnią odpowiedzią na wszystkie pytania i nie może stanowić rozwiąza
nia wszystkich problemów, które powstają dzisiaj, w podzielonej Eu
ropie. Przypomina nam ono o miłości Boga do wszystkich ludzi i zachę
ca nas do wspólnego kroczenia drogą, która Europę i świat winna do
prowadzić do pojednania i pokoju.
Nasza pamiętna wizyta w Rovereto przy pomniku ku czci wszyst
kich ofiar obu wojen światowych oraz dźwięk dzwonu pokoju zachęciły
nas do uczynienia wszystkiego na rzecz uchronienia ludzkości przed
wojną atomową. Dlatego domagamy się rzeczywistego rozbrojenia w
świecie.
Nie zapominajmy o tym, że mówienie o pojednaniu i pokoju w
świecie oznacza też mówienie o pojednaniu i pokoju w stosunkach mię
dzy Kościołami; chodzi tutaj o naszą wiarygodność! Kościoły i poszcze
gólni chrześcijanie w całej Europie współczesnej mogą i pragną być na
rzędziami pojednania i pokoju opartego na sprawiedliwości.
WSPÓLNIE DZIAŁAĆ

Doświadczenie, które stało się naszym udziałem w Riva del Garda
podczas studiowania istotnych sformułowań Nicejsko—Konstantynopoli
tańskiego Wyznania Wiary, podczas braterskiego spotkania i w modli
twie, umocniło naszą pewność, że ponosimy wielką odpowiedzialność
za jedność chrześcijan i przyszłość Europy. Nasze wspólne wyznawanie
skłania nas także do szukania nowych dróg, które umożliwiłyby danie
wspólnej odpowiedzi na pytania, przed którymi stoi świat, oraz — zgo
dnie z nakazem Chrystusa — wspólne służenie ludziom przez sprawie
dliwe dzielenie dóbr. Pokój, rozbrojenie, prawa człowieka, pozycja ko
biety w Kościele i społeczeństwie, bezrobocie, ubóstwo, zagrożenie na
tur;.lnego środowiska człowieka — oto niektóre trudne problemy, dla
których my, chrześcijanie, musimy znaleźć wspólne rozwiązania.
To pilne zadanie, wobec którego stawia nas nasze wspólne wyzna
wanie wiary, musimy wykonać razem z Wami, Bracia i Siostry w Chry
stusie. Zapraszamy Was do wspólnego zmawiania, w życiu Waszego
Kościoła i podczas spotkań ekumenicznych, Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary, wykorzystania go do umocnienia wiary,
przestudiowania wszystkich jego sformułowań i wyciągnięcia z nich,
wspólnie z wszystkimi Kościołami, praktycznych wniosków.
Wspólnie wyznawać naszą wiarę oznacza także uwielbiać Boga i
Jemu się oddawać. Oznacza to także przedkładać Mu prośbę, Jemu,
Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, aby nas, chrześcijan, obdarzył
jednością, a świat — pokojem. Do takiej modlitwy, takiego wyznawania
naszej wiary, takiego wielbienia Boga, jesteśmy dzisiaj wszyscy wezwani.
Riva del Garda, Trydent, 7 października 1984.
Tłum. Karol Karski
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„W CHRYSTUSIE NADZIEJA DLA KOŚCIOŁA”
UWAGI NA TEMAT EKUMENIZMU
Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Nasz cel należy wyraźnie nakreślić na samym początku. Jesteśmy
tu po to, aby świętować wesele: wesele naszych modlitw i naszego da
wania świadectwa, naszej religijnej adoracji i naszej świeckiej afirmacji, naszej niedzielnej Eucharystii i piątkowych zakupów na rynku. Na
sza chrześcijańska nadzieja skupia się na Bogu w Trójcy Jedynym, któ
rego radośnie wyznajemy jako Pana życia — całego życia, zarówno w
świątyni podczas sprawowania sakramentów, oraz jako Kościół w wa
runkach naszej codzienności. Krótko mówiąc, jesteśmy tu po to, aby
błagać Ducha Św., by przemienił to świeckie audytorium w katedrę
chrześcijańską, nie tylko w tej budapeszteńskiej metropolii, lecz w od
niesieniu do wszystkich dobrych dzieł Boga.
Wiecie przecież, że my, niedoskonali chrześcijanie, zawsze mamy
pokusę, by rozłączać to, co Bóg złączył, czy to chodzi o święty stan mał
żeński czy o Komunię św. Z jednej strony, ci z nas, którzy głęboko an
gażują się w chrześcijańską modlitwę, mają stale pokusę, by tkwić na
ambonie nie identyfikując się z szarym przechodniem. Łatwo ulegamy
swego rodzaju „pełnej uszanowania obojętności” („reverent irrelevan
ce”), kiedy chodzi o segregację mieszkaniową czy dwucyfrowy procent
bezrobocia.
Z drugiej strony, wielu tych spośród nas, którzy są głęboko zaanga
żowani w dawanie świadectwa społecznego, często nie ma ani czasu,
ani ochoty, by wyrwać się z tego, co można by nazwać naszym „istot
nym brakiem uszanowania” („relevant irreverence”). Najgłówniejsza
tego przyczyna polega na tym, że zbyt rzadko pożywamy Chleb życia i
dajemy się prowadzić Słowu życia. Nie uprawiamy autentycznego stylu
życia ludzi ochrzczonych, którzy patrzą oczyma wiary i za dyskrymina
cją rasową widzą bałwochwalstwo, za nierównością płci, niegodziwość,
a w cierpieniu ludzkim dostrzegają męczeństwo. Zebraliśmy się w Bu
dapeszcie w obecności Boga Wszechmogącego po to, by na nowo po
święcić swoje życie dziełu żywej integracji obu belek jednego Krzyża
Chrystusowego: pionowej i poziomej.
Wieczna pokusa rozdzielania ewangelicznej (chrystocentrycznej)
modlitwy i katolickiego (obejmującego cały świat) dawania świadectwa
była niebezpieczeństwem nawet dla Kościoła pierwszych wieków. Tru
dno w to uwierzyć, ale w Cźwartej Ewangelii wg św. Jana w ogóle się
nie wspomina o ustanowieniu przez naszego Pana Komunii św. podczas
błogosławionej Eucharystii, ostatniej nocy sprawowania przezeń ziem
skiej funkcji kapłańskiej. Ewangelie wg św. Mateusza, Marka i Łukasza
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zapowiadają napawające czcią znaczenie ukrzyżowania naszego Pana
dla odkupienia: To jest Ciało Moje (...) to jest Krew Moja (...) które za
was będzie wydane (...) która za was będzie wylana na odpuszczenie
grzechów. Ale u Jana tego nie ma.
W czasie przed powstaniem Czwartej Ewangelii istniała wyraźnie
potrzeba przeciwstawienia się herezji gnostyków przez tłumaczenie na
wet sakramentalnej zapowiedzi ofiary, którą Bóg złożył z siebie na Ka
lwarii. Jan nie poświęca ani słowa na opis samej wieczerzy paschalnej,
natomiast w dramatyczny sposób wskazuje jej najgłębsze znaczenie,
dostrzegalne zarówno w przedstawionej wówczas przypowieści, jak i w
modlitwie eucharystycznej. Po pierwsze, przedstawiona przypowieść
daje naszemu katolickiemu świadectwu wzór do naśladowania. Cier
piący Sługa Boży zdejmuje z siebie odzienie jak niewolnik i pokornie
myje nogi swich niegodnych uczniów. Chrystus upominał: Jeżeli więc
Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie naw
zajem umywać nogi (J 13,14). Następnie zaś, w eucharystycznej modli
twie naszego niebiańskiego Najwyższego Kapłana, Chrystus udziela
naszej modlitwie ewangelicznej chwalebnego znaczenia, które może za
inspirować nasze dyskusje.
Modlitwa naszego Pana jako Najwyższego Kapłana w Ewangelii
wg św. Jana dzieli się naturalnie na trzy części: 1. poświęcenie samego
siebie; 2. poświęcenie uczniów i apostołów; 3. poświęcenie Kościoła po
wszechnego. Aż na zbyt wielu zgromadzeniach kościelnych zbyt wcześ
nie koncentrowaliśmy się na motcie ekumenicznym XX w. — aby wszys
cy byli jedno — z końcowej części modlitwy Chrystusa. Dziś chciałbym
raczej zająć się rozważaniami nad współzależnością dwóch pierwszych
części modlitwy Najwyższego Kapłana, jako Chrystusowym i apostols
kim fundamentem naszej nadziei na jedność Kościoła.
1. Modlitwa ewangeliczna
Najpierw słyszymy, że Chrystus modli się za siebie:
To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
„Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Cie
bie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad
każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu
dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdzi
wego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie
otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi
dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwa
łą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. (...) A za
nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni
wprawdzie”. (J 17, 1 - 5 , 19)
To samopoświęcenie życia i śmierci naszego Pana daje nam biblijny
klucz do naszej ewangelicznej (chrystocentrycznej) modlitwy. Żadna
modlitwa w Kościele chrześcijańskim nie może nazywać się „ewangeli
czną”, jeśli nie skupia się wokół tego świętego Słowa świętego Syna Bo
żego. W obecności wybranych apostołów, Chrystus poświęca swoje zie
mskie posługiwanie od Betlejem do Golgoty chwale Ojca, ogniskując
Jego jedyne w swoim rodzaju błogosławieństwo w darze życia wieczne
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go. Co więcej, to „życie wieczne” to nie po prostu nie kończące się życie
tych, którzy na ziemi nie angażowali się, myśląc o innym świecie. Dla
wiernych i posłusznych uczniów, którzy znają Ciebie, jedynego praw
dziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3),
życie „wieczne” zaczyna się tu i teraz.
„Poświęcam się”. Słowo hagiazein, odpowiadające hebrajskiemu
kadesz, oznacza poświęcenie ofiary służbie Bożej. Termin ten nie wy
stępuje nigdzie poza Biblią. Tylko Stary Testament stwierdza, że Izrael,
Jeremiasz, Mojżesz, Aaron i kapłani zostali przeznaczeni i poświęceni
na świętą służbę Jahwe. I tylko w Nowym Testamencie, w czystości
świętej Ewangelii, Pan Jezus ma sam śmiałość powiedzieć: Poświęcam,
się. Świadczy to o niepowtarzalności odkupicielskiej śmierci Jezusa
jako skutecznej i zwycięskiej samoofiary Syna Bożego. Powiedzmy to
jasno i bezkompromisowo. To, i tylko to jest modlitwą ewangeliczną —
wspólne wyznawanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc miełi życie w imię Jego (J 20,31).
Ewangeliczna „teologia krzyża” głosi, że to, co bezgrzeszny Syn
Boży uczynił jako jeden z nas, dla nas wszystkich, na najświętszym
miejscu tu na ziemi — na wysypisku śmieci pod Jerozolimą — to klucz
do wszelkiej autentycznej modlitwy chrześcijańskiej: nigdzie w Biblii
Gottesdienst1 nie występuje w znaczeniu naszej służby Bogu. „Służba
Boża” to zawsze raczej służba Boga dla nas. Bóg w Chrystusie przeba
cza nam i odnawia nas bez żadnych warunków w łasce boskiej miłości.
Nie dopuszczamy tu triumfalizmu: jedyną nadzieją dla Kościoła,
jest nadzieja Kościoła — nadzieja tylko w Chrystusie jako cierpiącym
Słudze Bożym. Kościół więc nie jest muzeum sztuki, w którym podzi
wiamy świętość piękna. Jest on raczej Ciałem Chrystusowym, w którym
modlimy się w pięknie świętości. Kościół to nie sąd, w którym poddaje
my się świętości dobra. To raczej lud Boży, poszukujący dobra świętoś
ci. Kościół to nie sala wykładowa na uniwersytecie, gdzie dociekamy
świętości i prawdy. Raczej, jako oblubienica Chrystusa, zawarliśmy
wierne przymierze z prawdą świętości. To właśnie to radykalne ewan
geliczne odwrócenie charakteryzuje wszelką autentyczną modlitwę
chrześcijańską. To Ewangelia Boża służy nam, byśmy także my mogli
służyć innym.
2. Świadectwo katolickie
Podobnie jak poświęcenie się Pana ujawnia prawdziwą naturę mo
dlitwy ewangelicznej (chrystocentrycznej), tak poświęcenie przez Niego
apostołów odkrywa nam najgłębsze znaczenie świadectwa katolickiego
(obejmującego świat).
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że
nie są ze Świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich
zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata,
jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje
jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat po
słałem (J 17, 14—18).
Posłanie na świat i dla świata jest apostolską konsekwencją „przy-1
1A u to r używ a tu te rm in u niem ieckiego (przyp. tłum .).
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należności” Kościoła do Boga. Kościół apostolski jest wezwany, by da
wać świadectwo „na” świecie, ale nie „o” świecie, w którym Chrystus
żył i za który umarł.
A. „Nie ze świata”

Jako naoczni świadkowie zmartwychwstania, apostołowie są po
święceni w prawdzie świętego słowa Bożego jako „dwunastu”, którzy
zostali zgromadzeni wokół Pana nowego Izraela. Podstawowe elemen
ty wspólnoty chrześcijańskiej znamy dzięki świadectwu wspólnoty apo
stolskiej, przekazanemu w Piśmie Św., które jest owocem Ewangelii i
działania Ducha Św. w Kościele pierwotnym. Z jednej strony, ukazuje
ono, jak Kościół apostolski rozumiał tajemnicę Chrystusa, z drugiej je
dnak prawdę, którą przekazuje Pismo Św., można w pełni pojąć tylko w
kontekście życia tej wczesnej wspólnoty, wiernej nauce apostołów, spo
łeczności wyznawców, łamania chleba i modlitwie (Dz 2, 42).
Możemy zatem powiedzieć, że istniejemy jako chrześcijanie przez
tradycję apostolską („paradosis kerygmy”), potwierdzoną w Piśmie Św.
i przekazywaną w Kościele mocą Ducha Św. Tak rozumiana tradycja
staje się rzeczywistością obecną w głoszeniu Słowa, w udzielaniu sa
kramentów, w modlitwie, nauczaniu religii chrześcijańskiej, w misjach
i w świadectwie, jakie chrześcijanie dają Chrystusowi swoim życiem2.
Ta konwergencja ekumeniczna w eklezjologii pozwala dokonać
znacznie dokładniejszego rozróżnienia między apostolską tradycją ca
łego Kościoła a sukcesją biskupów w posłudze apostolskiej. Z doktry
nalnego punktu widzenia możemy odrzucać wszelką rzekomą „sukcesję
apostolską” w sensie nieprzerwalnego oficjalnego dziedziczenia i na
macalnego przekazu autorytetu apostolskiego przez „episkopat histo
ryczny”, a mimo to zgadzać się z następującym twierdzeniem:
Ze względu na szczególne okoliczności historyczne rozwoju Koś
cioła w pierwszych wiekach, sukcesja biskupów staje się jednym z prze
jawów, obok przekazu Ewangelii i ciągłości życia wspólnoty, tradycji
apostolskiej Kościoła. Ta sukcesja była rozumiana jako czynnik, symbo
lizujący i strzegący ciągłość wiary i wspólnoty apostolskiej oraz im słu
żący3
Teraz, gdy Kościoły dążą wspólnie do tymczasowego celu, jakim
jest wzajemne uznawanie ordynowanych duchownych i urzędów koś
cielnych (choć wciąż jeszcze daleko do jakiejkolwiek organicznej unii),
potrzebne są różne kroki różnych Kościołów, starających się ujednoli
cić swoje katolickie świadectwo wobec świata.
Kościoły, które zachowały sukcesję biskupią powinny uznać treść
apostolską urzędu duchownego istniejącą w Kościołach, które tej suk
cesji nie zachowały i równoczesne istnienie w tych Kościołach urzędu
„episkope” pod różnymi formami.
Kościoły bez sukcesji biskupiej i żyjące w ciągłej wierności wierze i
posłannictwu apostolskiemu, posiadają urząd słowa i sakramentów jak
2Por. P.C. Rodger-L. Vischer (red.), The Fourth World Conference of Faith and Order:
Montreal 1963, Association.Press, New York 1964; Towards a Confession of the Common
Faith (Faith and Order Paper No 100), World Council of Churches, Geneva 1980.
3 Cyt. za: Dokument Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów: „Chrzest,
Eucharystia, Urząd duchowny”, rozdział: „Urząd duchowny”, „Studia i Dokumenty Eku
meniczne”, Warszawa 1983 nr 3 s. 56 par. 36.
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wykazuje to ich wiara, praktyka i życie. Winny one zdać sobie sprawę,
że ciągłość z Kościołem apostołskim znajduje swój głęboki wyraz w
sukcesji nałożenia rąk przez biskupów i że* jeżeli nawet nie są pozba
wione ciągłości w tradycji apostolskiej, ten znak umocni i pogłębi tę
ciągłość. Powinny one na nowo odkryć znak sukcesji biskupiej 4.
Spiesząc z odpowiedzią na ten przełom ekumeniczny, wydział stu
diów Światowej Federacji Luterańskiej zwołał na konsultacje bisku
pów i teologów luterańskich z całego świata, w celu przedyskutowania,
jak obecnie rozumieją biblijne i konfesyjne znaczenie urzędu biskupa.
Doszli oni do następujących konkluzji:
Dzisiejsze Kościoły luterańskie kontynuują nieprzerwaną sukces
ję urzędu duchownego Ewangelii Jezusa Chrystusa przez Słowo i sa
krament. Uważają, że ten urząd duchowny służy apostolskiej kontynua
cji Kościoła. W okresie Reformacji w niektórych krajach nie było już
możliwe przekazywanie tego urzędu przez ordynowanych biskupów. W
tej wyjątkowej sytuacji Kościoły luterańskie domagały się dla całego
Kościoła i dla poszczególnych zborów prawa zadbania o ordynowanie
slug Ewangelii. Kościoły luterańskie są zgodne co do tego, ciągłość w
wierze apostolskiej i wierność tej wierze są ważniejsze niż formalna
sukcesja ordynowanych biskupów5.
Oczywiście, że ważniejsze. Ale dla luteranów wysławianie wiary
jako ważniejszej niż ustrój kościelny nie oznacza wcale odsuwania tego
ustroju na bok jako nieważnego. Urząd i ustrój kościelny to zapewne w
ogóle najważniejszy problem doktrynalny, wymagający uzgodnienia
ekumenicznego. Przywódcy luteęanizmu międzynarodowego zapewnia
ją więc dalej, że co więcej, Kościoły luterańskie mogą być otwarte na hi
storyczną sukcesję biskupów i mogą widzieć w niej znak ciągłości i jed
ności Kościoła oraz służenia tej ciągłości i jedności6.Otwarcie takie wi
dać w samej wspólnocie luterańskiej, gdzie niektóre Kościoły zachowa
ły lub zaakceptowały historyczną sukcesję biskupów i nie spowodowało
to rozbicia7.
Nasze przygotowywanie się i modły o apostolską odnowę Kościoła
stanowią jedyne w swoim rodzaju wyzwanie i wspaniałą sposobność
dla wszystkich luteranów. Czy nie możemy teraz zmaksymalizować na
szego apostolskiego ustroju kościelnego — nie minimalizując naszej
apostolskiej wiary? Kiedy współcześni rzymscy katolicy doskonalą
swoje posłuszeństwo wobec pełni wiary apostolskiej, to czy my, lutera
nie, jako katolicy ewangeliccy, nie potrafimy przywrócić katolickiego
uczestnictwa w pełni apostolskiego ustroju kościelnego? Bez takich do
puszczalnych doktrynalnie wzajemnych przystosowań się jest mało
prawdopodobne, by doszło za naszych czasów do jakiegoś większego
postępu w dziele ekumenizmu.
W ten sposób przyczynilibyśmy się nie do sprawy bytu Kościoła
(„esse”), ani nawet jego powodzenia („bene esse”), lecz do jego apostol
skiej pełni („plene esse”); jego pełnej jedności, w katolickiej ciągłości,
ze wszystkimi ochrzczonymi świadkami Boga w ciągu wiekó^. Czy nie
moglibyśmy w pełni podjąć wezwania, zawartego w głoszącym konwer
4Op.cit. s. 60. par. 53.
5 Lutheran Understanding of the Episcopal Office, LWB Studies 1983, s. 8n par. 9.
6Por. „ Chrzest, Eucharystia, Urząd duchowny”, op.cit. s. 57 p ar. 38.
1Lutheran Understanding of the Episcopal Office, op.cit. s. 9 p ar. 11.
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gencję ekumeniczną dokumencie na temat chrztu, eucharystii i urzędu
duchownego, w sposób odpowiadający zarówno ewangelickiej treści,
jak i katolickiej intencji Konfesji Augsburskiej?
Przypomnijmy, że wyznawcy w Augusburgu, wypełnieni nadzieją
(1 P 3, 15), gorąco modlili się o zjednoczenie w jednej prawdziwej religii, tak jak jesteśmy wszyscy pod jednym Chrystusem 8. Potwierdzili
oni, że nauka ta opiera się wyraźnie na Piśmie Świętym, do tego zaś nie
sprzeciwia się i nie jest sprzeczna z chrześcijańskim Kościołem powsze
chnym, a nawet z Kościołem rzymskim, o iłe można to poznać z pism oj
ców 9. Co się tyczy kierownia Kościołem, wyznają swobodnie:
Kościoły nasze nie żądają, aby biskupi przywrócili zgodę z uszczer
bkiem dla swej godności, chociaż godziłoby się, żeby dobrzy pasterze
tak uczynili, żądają tylko, aby zwolniono je spod nieuzasadnionych cię
żarów, które są nowe i przyjęte wbrew zwyczajom Kościoła powszech
nego (...) Nie dążmy więc do tego, aby się biskupi wyrzekli władzy, lecz
tego tylko się domagamy, aby pozwalali nauczać czystej Ewangelii i aby
złagodzili nieco niektóre zarządzenia, których nie można zachować bez
grzechu10,
W 1980 r. chrześcijanie-luteranie na całym świecie obchodzili 450
rocznicę tejże Konfesji Augsburskiej. Po raz pierwszy mogliśmy spoj
rzeć na siebie i na główny dokument naszego wyznania w świetle ostat
nich wydarzeń ekumenicznych. Przez parę dziesiątków lat toczyliśmy
intensywny dialog teologiczny z innymi wspólnotami chrześcijańskimi.
Wspólna konkluzja: luteranie, chociaż od strony eklezjastycznej okre
ślają się jako protestanci, to jednak definiują się od strony eklezjologi
cznej jako „katolicy ewangeliccy”; tzn. jako wspólnota wyznająca i wy
znaniowa w ramach Kościoła katolickiego (= powszechnego).
Najdramatyczniejszym być może ponownym potwierdzeniem tego
faktu była seria wspólnych oświadczeń potwierdzających, ogłaszanych
kol jjno przez luterańsko-rzymskokatolickie zespoły teologiczne, zaró
wno na szczeblu krajowym (Stany Zjednoczone) jak i na szczeblu mię
dzynarodowym (Światowa Federacja Luterańska). Np. biskupi i teolo
dzy, członkowie międzynarodowej Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańskiej, wydali dokument zatytułowany „Wszyscy
pod jednym Chrystusem” (1980), w którym stwierdzają wspólnie:
Wyraźną intencją „Wyznania Augsburskiego” jest złożenie świa
dectwa wiary jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła
(...) w refleksji nad „Wyznaniem Augsburskim” oczom katolików i lute
ranów w fundamentalnych prawdach wiary otwarło się wspólne rozu
mienie spraw, które wskazuje na Jezusa Chrystusa jako na żywy ośro
dek naszej wiary (...) Także w odniesieniu do problemu urzędu bisku
piego należy utrzymywać że, „Wyznanie Augsburskie” jasno dawało
wyraz stanowisku, iż pozostając w harmonii z Kościołem dotychczaso
wym, pragnie zachować ustrój biskupi. Kierowano się przy tym założe
niem, że urząd będzie sprzyjał prawowitemu przepowiadaniu Ewange
lii a nie utrudniał jej głoszenia. Posługę wokół jedności i kierownictwo
(CA 28) — nadrzędne w stosunku do urzędów lokalnych — „Wyznanie
8 Wstęp do Konfesji Augsburskiej. Nowy polski przekład tego dokumentu (por. przy
pis 9) nie zawiera wstępu (Redakcja).
9Cyt. za: Konfesja Augsburska z 1530 r. (nowy przekład), Wydawnictwo „Zwiastun”,
Warszawa 1970 s. 32 (zakończenie części pierwszej).
10 Op.cit. s. 62n art. XXVIII.
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Augsburskie” uważało za moment istotny dla Kościoła, mimo że spra
wa konkretnego ukształtowania tego urzędu posługi pozostawała kwe
stią otwartą11.
Jako główny krok w kierunku realizacji naszego ekumenicznego
celu Wspólna Rzymskokatolicko-Luterańska Komisja Teologiczna w
Stanach Zjednoczonych zaleciła, by obie strony dokonały doniosłego
kroku ekumenicznego w postaci wzajemnego uznania ważności urzę
dów duchownych:
Jako luteranie, z radością zaświadczamy, że w dialogu teologicz
nym z naszymi rzymskokatolickimi partnerami ponoumie wyraźnie do
strzegliśmy wierność wobec tego, co głosi Ewangelia, i wobec sprawo
wania sakramentów, co potwierdza nasze historyczne przekonanie, że
Kościół rzymskokatolicki jest autentycznym Kościołem Pana naszego,
Jezusa Chrystuśa. Z tego względu zalecamy tym, którzy nas mianowali,
by właściwymi kanałami zwrócono się do luterańskich Kościołów czło
nkowskich z postulatem formalnego ogłoszenia ich poglądu, iż ordyno
wani duchowni Kościoła rzymskokatolickiego sprawują ważny urząd
Ewangelii, mając za swój główny obowiązek głoszenie Ewangelii Chry
stusowej i udzielanie sakramentów wiary, i że Ciało i Krew Pana nasze
go Jezusa Chrystusa są prawdziwie obecne podczas sprawowania przez
nich Sakramentu Ołtarza n .
Jako teolodzy rzymskokatoliccy uznajemy, w duchu II Soboru Wa
tykańskiego, że wspólnoty laterańskie, z którymi prowadziliśmy dialog,
są prawdziwymi Kościołami chrześcijańskimi, posiadającymi elementy
świętości i prawdy, dowodzące, że są to organy łaski i zbawienia. Po
nadto, podczas swych studiów wykryliśmy poważne braki w argumen
tach, używanych zwykle dla zaprzeczenia ważności urzędu eucharysty
cznego w Kościołach luterańskich. W istocie nie widzimy przekonywają
cego powodu, dla którego Kościół rzymskokatolicki nie miałby uznać
ważności tego urzędu. Stosownie do tego zapytujemy władze Kościoła
rzymskokatolickiego, czy pilna potrzeba ekumeniczna, wypływająca z
Chrystusowej woli jedności, nie powinna skłonić Kościoła rzymskoka
tolickiego do uznania ważności luterańskiego urzędu duchownego oraz,
równolegle z tym, obecności Ciała i Krwi Chrystusowej w ofierze eucha
rystycznej w Kościołach luterańskich11213.
Te wspólne oświadczenia stanowią aprobarę zarówno katolickiej
intencji, jak i ewangelickiej treści Konfesji Augsburskiej. Wyznawcy w
Augsburgu nie zamierzali spisać ,,protestanckiej” Magna Charta, nie
mówiąc już o „teutońskiej” Deklaracji Niepodległości. Złożyli oni ra
czej oparte na Biblii i Ojcach Kościoła wyznanie wiary, wyznanie, za
wierające potępienie tego, co uważali za „sekciarskie nowinki” w scho
lastyce rzymskiej późnego średniowiecza. Dlatego Rzymu nigdy nie os
karżano o to, że jest „subchrześcijański”, lecz zawsze, że jest „superchrześcijański”. Potępiano tak bez ogródek nie „tradycyjny konsens
11 Cyt. za polskim przekładem zamieszczonym w: „Biuletyn Ekumeniczny”, Komisja
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, Warszawa 1981 nr 1 s. 4Inn. Autor przekładu (ks.
Alfons Skowronek) posługuje się nazwą „Wyznanie Augsburskie” na określenie „Konfesji
A u g s b u r s k ie jSkrót: CA 28 oznacza'Konfesję Augsburską (Confessio Augustana) art.
XXVIII. (redakcja).
»
12Eucharist and Ministry, Lutherans and Catholics in Dialogue IV, Washington: Uni
ted States Catholic Conference — New York: USA National Committee of the LWF, 1970,
s. 22.
*3C>p.cit. s. 31n.
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katolicki”, lecz dodatkowe nowinki nominalistyczne (np. Gabriel Biel).
Rzym roku 1530 jest już nie dość katolicki!, oskarżali katolicy ewange
liccy w Augsburgu.
Konfesję Augsburską należy zatem z pewnością odczytywać jako
prezentację rdzenia, ale nie całego, wiary chrześcijańskiej. Normy, ja
kie głosi — ukazując 2%, a 98% implikując, stanowią zaledwie ewange
licki wierzchołek katolickiej góry lodowej. Reformacja była dziełem te
ologów opierających się na Biblii, przekonanych, że nie zakładają sek
ty, lecz zwalczają sektę. Reformatorzy protestowali właśnie przeciwko
„romanizacji” katolicyzmu. Czynili to w imię wiary Kościoła katolic
kiego „przekazanej raz na zawsze świętym Pańskim” w tradycji Ewan
gelii („paradosis kerygmy”).
B. „Posłani na świat”

Ci sami apostołowie, o których Chrystus mówi, że nie są ze świata,
mają zatem być posłani na świat (J 17, 18). „Chrystus Victor” poświęcił
ich, by wspólnie dawali katolickie świadectwo przeciwko „złu” i wszy
stkim innym szatańskim księstwom i mocom tego upadłego świata (17,
15). Podczas gdy Bóg i Szatan walczą o poddanie sobie rodzaju ludzkie
go, ewangelicka modlitwa i katolickie świadectwo delikatnie przenika
ją się wzajemnie na ambonach i na ulicach. Kiedykolwiek próbujemy
absolutyzować to, co względne, mieszać to, co bieżące, z tym, co ostate
czne, lub zastępować Stwórcę stworzeniem, kłaniamy się fałszywemu
bożkowi zamiast jedynemu prawdziwemu Bogu, Panu żywemu, który
wyprowadził Izraela z niewoli i podniósł Jezusa z martwych.
Kiedy nazywamy Jezusa naszym Zbawicielem i Panem, demaskuje
my zarazem „księstwa i moce” w służbie „zła”, które Jezus przez swe
zwycięstwo na Kalwarii zdetronizował, ale nie zniszczył. Dziś, we
wszystkich dziedzinach dobrych dzieł Bożych, ludzie stworzeni na
obraz i podobieństwo świętego i miłującego Boga są indywidualnie i sy
stematycznie dehumaniowani przez siły takie jak miiitaryzm, klasowość, rasizm i seksizm. Kościół apostolski jest wezwany do przeciwsta
wiania się takiemu materialistycznemu bałwochwalstwu, dając katoli
ckie świadectwo o pokoju międzyludzkim, sprawiedliwości i wolności
w wierności uniwersalnemu prawu Boga Stworzyciela.
We wspólnocie Ciała Chrystusowego zachęca się nas, byśmy uczyli
się śmiać i płakać wspólnie. Dlatego pozwólcie, że opowiem przeżycia,
jakie niedawno stały się udziałem naszego brata w Chrystusie. Jego ka
tolickie świadectwo poruszyło wielu z nas do głębi. Nie włożyłem, jak
Tomasz, palców w rany na ciele naszego zmartwychwstałego Pana. Jed
nak po ostatnim’Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej mia
łem przywilej dotknąć zabliźnionych ran kolegi-pastora luterańskiego,
który z wiarą i miłością zademonstrował nierozdzielność modlitwy i
świadectwa w naszym demonicznym świecie14.
Dziekan T. Simon Farisani, czarny pastor luterański z nominalnie
niezależnego homelandu plemiennego Venda w Afryce Południowej,
wie wszystko o piekle. Od listopada 1981 r. prawie do końca stycznia
1982 r. pastora Farisaniego więziono za zbrodnię, której nie popełnił,
wyśmiewano, się z jego przekonań religijnych, torturowano za to, że
14 Por. D aniel J. C a tta n w: „The L u th e ra n S ta n d a r d ” z 18 III 1983, s. 22
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głosił w kazaniach, iż apartheid jest diabelską polityką.
A potem zaczęło się piekło. Opowiadał, że kazano mu podeprzeć się
rękami na betonowej podłodze więziennej i kopano go. Potem kazali mi
się położyć na wznak, podnieśli mi nogi i kopali mnie w intymne części
ciała, mówił dalej. Walili mnie głową o ścianę, wydzierali mi włosy z
głowy i brody, stosowali ciosy karate i dżudo we wszystkich możliwych
kombinacjach. Wielokrotnie traciłem przytomność. Wszędzie była
krew. Wieczorem, kiedy odzyskałem przytomność, kazali mi zetrzeć
krew z podłogi i tą samą ścierką wytrzeć krew z dała. Głowę miałem
opuchniętą i oddychałem uszami, bo popękały mi bębenki. W kolanach
miałem takie dziury, że mogłem tam włożyć palec. Potem — opowiadał
dalej — zabrali mnie do Sibasy, gdzie torturuje się w bardziej wymyślny
sposób. Rozebrali mnie, włożyli mi na głowę płócienną torbę, polali
wodą podłogę i moją głowę i przymocowali przewody elektryczne do
moich uszu i do tyłu głowy. Wzdłuż kręgosłupa polali mnie jakąś kleistą
substancją i włączyli prąd. Upadłem w wodę. To było straszne. Farisani
opowiadał, że ilekroć krzyczał, policjanci wołali: Alleluja, alleluja!
Chwal Pana!
Siostry i bracia: poświęceni wspólnie jako doczesne Ciało naszego
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, także zostaliśmy wezwani
przez Ducha Sw., by dawać świadectwo w ewangelicznej modlitwie i
modlić się dając katolickie świadectwo. Zewsząd znosimy cierpienia,
lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie roz
paczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni;
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele na
szym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele (2
Kor 4, 8—10). Żyjąc w świętej nadziei z wszystkimi świętymi Pańskimi
poprzez wieki, pracujmy i módlmy się, żeby ludzkie świętokradztwo
ustąpiło pewnego dnia miejsca boskiej adoracji: „Alleluja, alleluja!
Chwalcie Pana!”
Tłum. Joanna Kruczyńska

„IN CHRIST — HOPE FOR THE CHURCH”. PRESENTATION ON ECUMENICS
(Summary)
William H. Lazareth, a famous US Lutheran theologian, from 1980 to 1983 Director
of the Secretariat on Faith and Order of the World Council of Churches, was delivered at
the Seventh Assembly of the Lutheran World Federation an address on the subtheme „In
Christ — hope for the Church” (Presentation on Ecumenics).
He said, that our Lord’s High Priestly prayer in John’s Gospel falls into three parts: 1.
his consecration of himself; 2. his consecration of the immediate disciples or apostoles;
and 3. consecration of the church universal. At all too many church assemblies, we
have prematurely concentrated on the 20th century ecumenical motto — „that they may
all be one” — in the final part of Christ’s prayer. Today, I mean rather to explore the in
terrelation of the first two parts of the High Priestly prayer as the dominical and aposto
lic grounds of our hope for the unity of the church.
f
This self-consecration of our Lord’s life and death gives us the biblical key to our
evangelical (Christ-ćentered) worship. „Eternal” life begins here and now for faithful and
obedient disciples.
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As the Lord’s consecration of himself reveals the true nature of evangelical (Christcentered) worship, so his consecration of the apostles discloses the deepest meaning of
catholic (world-embracing) witness. Sentness in and for the world is the apostolic corol
lary of the church’s „belongingness” to God.
We exist as Christians through the apostolic tradition, attested in Scripture and tran
smitted through the church by the power of the Holy Spirit. Tradition thus understood is
made a present reality in the preaching of the Word, the administration of the sacra
ments, worship, Christian instruction, theology, mission, and the witness given to Christ
by the life of Christians. This ecumenical convergence in ecclesiology allows for a much
sharper extinction to be made between the apostolic tradition of the whole church and a
succession of bishops in the apostolic ministry.
Our preparing and praying for the church’s apostolic renewal poses aii incomparable
challenge and glorious opportunity for all Lutheran Christians. Without minimizing our
apostolic faith, can we not now maximize our apostolic order? It would be an ecumenical
commitment qiade for the church’s full unity, in catholic continuity, with all the baptized
saints of God throughout the ages.
For some decades, we had been engaged in intensive bilateral theological dialogues
with other Christian communions. The common finding: Lutheran Christians, despite our
ecclesiastical identification as Protestants, nevertheless define our ecclesiological identi
ty as „evangelical catholics”; that is, as a confessing and confessional communion within
the church catholic. A reaffirmation of this reality was the series of joint affirmations
made successively by the Lutheran/Roman Catholic theological teams on both the United
States (national) and Lutheran World Federation (international) levels.

„IN CHRISTUS — HOFFNUNG FÜR DEE KIRCHE”
SCHWERPUNKT: OEKUMENE
(Zusammenfassung)
William H. Lazareth, der hervorragende lutherische Theologe aus den USA, in den
Jahren 1980 - 1983 Direktor des Sekretariats der Kommission für Glauben ud Kirchen
verfassung des Oekumenischen Rates de Kirchen, hielt auf der Vollversammlung des Lut
herischen Weltbundes in Budapest einen Vortrag, in dem er an ein Unterthema der Bera
tungen anknüpfte: „In Christus — Hoffnung für die Kirche (Schwerpunkt: Oekumene)”.
Das Gebet unseres Herrn — sagte er — als des Höchsten Priesters im Evangelium
nach dem hl. Johannes, besteht aus drei Teilen: 1. Opferung der eigenen Person, 2. Opfe
rung der Jünger und Apostel, 3. Opferung der allgemeinen Kirche. Auf zu vielen Kirchen
versammlungen haben wir uns zu früh auf das ökumenische Motto des XX. Jahrhunderts
konzentriert — „auf dass alle eins werden” — aus dem letzten Teil des Gebets Christi.
Heute möchte ich mich vielmehr mit der Wechselbeziehung der beiden ersten Teile des
Gebets des Allerhöchsten Priesters beschäftigen, als Christi und apostolisches Funda
ment unserer Hoffnung auf Einheit der Kriche.
Die Selbstaufopferung des Lebens und Todes unseres Herrn gibt uns den biblischen
Schlüssel zu unserem evangelischen (christozentrischen) Gebet. Für gläubige und fügsa
me Schüler beginnt das „ewige” Leben hier und jetzt.
Ähnlich wie die Aufopferung des Herm die wahre Natur des evangelischen (christo
zentrischen) Gebets enthüllt, so enthüllt uns die Aufopferung der Apostel durch Ihn die
tiefste Bedeutung der katholischen (weltumfassenden) Lehre. Die Sendung in die Welt
und für die Welt ist die apostolische Konsequenz der „Zugehörigkeit” der Kirche zu Gott.
Wir leben als Christen durch die apostolische Tradition, bestätigt in der Heiligen
Schrift und verbreitet in der Kirche kraft des Heiligen Geistes. So verstandene Tradition
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wird jetzige Wirklichkeit in der Verkündung des Wortes, in der Erteilung der Sakramen
te, im Gebet, im Lehren der christlichen Religion, in Missionen und im Zeugnis, welches
Christen durch ihr Leben Christus geben. Diese ökumenische Konvergenz in der Ekkle
siologie erlaubt eine bedeutend genauere Unterscheidung zwischen der apostolischen
Tradition der ganzen Kirche und der Sukzession der Bischöfe in apostolischem Dienst.
Unsere Vorbereitungen und Gebete um apostolische Erneuerung der Kirche bilden
eine in ihrer Art einzigartige Herausforderung urid wunderbare Gelegenheit für alle Lut
heraner. Können wir jetzt nicht unsere apostolische Kirchenverfassung maximalisieren
— und dabei unseren apostolischen Glauben nicht minimalisieren? Auf diese Weise wür
den wir zur apostolischen Ganzheit der Kirche beitragen, seiner vollen Einheit, in katho
lischer Kontinuität, mit allen getauften Zeugen Gottes im Laufe der Jahrhunderte.
Jarzehnte lang führten wir einen intensiven theologischen Dialog mit anderen
christlichen Gemeinschaften. Gemeinsamer Fazit: Lutheraner, wenn sie sich auch von
ekklesiastischer Seite als Protestanten bezeichnen, definieren sich doch von ekklesiologischer Seite als „evangelische Katholiken”, d.h. als bekennende und Bekenntnisgemeins
chaft im Rahmen der katholischen (= allgemeinen) Kirche. Eine neue Bestätigund dieser
Tatsache war eine Serie von gemeinsamen bestätigenden Erklärungen, verkündet von
lutherisch römisch-katholischen theologischen Gruppen, sowohl auf Landesebene (Verei
nigte Staaten), als auch auf internationaler Ebene (Lutherischer Weltbund).
Übers, v. Maria Kmiecik
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ZAANGAŻOWANIE EKUMENICZNE
Z PERSPEKTYWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLIC
KIEGO

Kilka lat temu protestancki teolog, Emil Brunner, ukuł wyrażenie
„mniejsza” i „większa” nadzieja, nadzieja „częściowa” i „całkowita”.
Bez owej „mniejszej” nadziei żadne dzieło ludzkie nie może zostać
uwieńczone powodzeniem. Czym tlen dla płuc, tym nadzieja jest dla lu
dzkiej egzystencji (...) to zasoby nadziei rozstrzygają o losie ludzkości
(Das Ewige als Zukunft und Gegenwart, 1965, s. 12 i 7). Nasuwa się nie
pokojące pytanie: czy w atmosferze ogólnej beznadziejności mniejsze
nadzieje mogą przez dłuższy czas pozostawać skuteczne, jeśli nie będą
otoczone i podtrzymywane przez nadzieję całkowitą i powszechną, na
dzieję w sensie globalnym, eschatologicznym?
W naszym dzisiejszym świecie spotyka się wiele kolektywnych ten
dencji silnie przemawiających przeciwko nadziei: niepokój, odczuwany
w całym świecie, wobec zagrożeń i nadaremności wszelkich wysiłków;
doświadczenie ograniczoności bytu ludzkiego i ziemskiego; nihilistyczna i defetystyczna rezygnacja; przenikający wszystko pesymizm. Z dru
giej strony, ludzkość poszukuje nadziei pod różnymi postaciami i na
zwami: sprawiedliwość, pokój, wolność, równość, braterstwo, zabez
pieczenie materialne...
Tym, co nas tutaj zgromadziło i co nas głęboko wiąże ze sobą, jest
podstawowa, jedynie prawdziwa i powszechna nadzieja: Jezus Chry
stus. Przyjmujemy wskazania zawarte w Jego słowie: Starajcie się
naprzód o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane. (Mat 6,33). Według słów Pierwszego Listu św.
Piotra musimy dawać świadectwo tej nadziei, która nas ożywia. Ta na
sza nadzieja poddana jest krzyżowej próbie we współczesnym świecie.
Jesteśmy pytani, czy to, co tworzymy nie jest w rzeczywistości tylko lu
dzkim urojeniem? Czy nie zadowalamy się jedynie kultywowaniem we
wnętrznego życia duchowego? Czy nie jest to ucieczka w wyimaginowa
ną iluzję transcendencji, za pomocą której wyobcowujemy się ze świata
i z siebie? Wypaczamy i deformujemy naszą nadzieję chrześcijańską,
gdy ją zeświecczamy i przekształcamy w ideologie takie, jak racjonalna
wiara i postęp czy całkowicie immanentną dla świata teorię ewolucji.
Święty Augustyn określał nadzieję chrześcijańską jako cnotę, dzięki
której spodziewamy się osiągnąć to, w co wierzymy. W ten sposób na
dzieja odsyła do czegoś, co wykracza poza byt ludzki i poza świat, lecz
równocześnie działa także w tym świecie.
Na pytanie o nadzieję Apostoł Paweł daje odpowiedź jasną i pełną:
Chrystus jest naszą nadzieją (por. 1 Tm 1,1). Chrystus jest fundamen-
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tem, treścią i jedyną nadzieją. Historia nadziei rozpoczęła się dla nas
przez Jego wejście w historię, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie, bo
wiem w Nim królestwo Boże, w swojej tajemniczej lecz mimo to nieza
przeczalnej rzeczywistość, stało się częścią historii.
Bóg obdarzył nas przywilejem wiary czyniąc nas tym samym oby
watelami i dziedzicami swojego królestwa. Wzywając nas, dał nam
wspólną nadzieję, i powołanie to musimy uznać i zrozumieć (por. Ef 1,
18; 4,4).
Nadzieja nie jest sprawą prywatną. Ta nadzieja, która nas ożywia,
przybiera formę miłości i wspólnoty (por. 1 J 3,14). Nasza tożsamość
chrześcijańska wymaga, abyśmy poznawali się wzajemnie i uznawali
jako ci, którzy są nosicielami nadziei. Nasza nadzieja ma jedną i tę
samą podstawę, jeden i ten sam cel: Jezusa Chrystusa. Chrystus, w któ
rego wierzymy, jest jedyną kotwicą i źródłem wszelkiej nadziei. Zwią
zani z Nim poprzez wiarę i chrzest możemy, mamy prawo, musimy być
nadzieją dla świata — prorokami, znakami, heroldami, rzecznikami,
misjonarzami nadziei! Nasza najgłębsza istota i powołanie, tzn. rola
świadków obietnicy, są zaciemnione przez podziały między chrześcija
nami — i za to ponosimy winę wobec Boga i ludzkości — i jawi się jako
blade odbicie lustra rozbitego przez grzech ludzki i winę.
Nasza duchowa jedność w Chrystusie i obowiązek nieodłączny
wspólnego dawania świadectwa nadziei, która nas przenika, ma raczej
konkretne konsekwencje, zgodnie z wolą Boga. Prowadzi do wspólnoty
nadziei w sensie tak wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dlatego może
my powiedzieć: nasze wysiłki o jedność chrześcijańską są podstawo
wym probierzem dla ducha naszej nadziei. Nadzieja prowadzi nas do
wspólnoty, a wspólnota niesie nową nadzieję. Nasza jedność pochodzi z
jednoczącego działania Boga, który jednoczy wszystkie czasy, wszyst
kie rasy, wszystkie kultury, wszystkie języki i systemy myślenia, wszys
tkie teologie i tradycje kościelne w jednym korzeniu czy też źródle. Tym
jednym i jedynym korzeniem jest nasz Pan, Jezus Chrystus, który stał
się człowiekiem. On prowadzi nas do spotkania w wierze, nadziei i mi
łości — tak, że ruch ekumeniczny pochodzi ze swego centrum, Jezusa
Chrystusa, i do Niego prowadzi. Rzeczywista i decydująca motywacja
naszych starań o jedność między Kościołami i Wspólnotami kościelny
mi wypływa z żywej z Nim wspólnoty. Przed Nim wszyscy jesteśmy ró
wni, równi wobec perspektywy, która otwiera się przed nami, w na
szym zorientowaniu ku przyszłości, w nadziei, która utrzymuje nas na
drodze do celu, i która wydaje się zawsze antycypować naszą obecną
rzeczywistość. Jesteśmy wspólnotą solidarną w nadziei.
Społeczność chrześcijańska jest także wspólnotą solidarną w cier
pieniu. Cierpimy z powodu konfliktu między naszym codziennym do
świadczeniem i tym, co jest przedmiotem naszej nadziei. Cierpimy, po
nieważ nie możemy w pełni sprostać wymaganiom Ewangelii, i ponie
waż jasność i dynamizm naszego świadectwa o tej nadziei osłabia ist
niejący między nami brak jedności.
Gdy Kościół Rzymskokatolicki zgromadził się na obradach II So
boru Watykańskiego jego intencją było odnowienie w świetle Objawie
nia swego życia wewnętrznego i zaczerpnięcie nowych mocy dla swej
misji zewnętrznej. Wszystkie te wysiłki podejmowane były z troską o
jedność i w perspektywie znaków czasów. Radość i nadzieja, smutki i
niepokoje ludzi współczesnych (...) są także radościami i nadziejami,
smutkami i niepokojami uczniów Chrystusowych stwierdza w pierw
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szym zdaniu Konstytucja pastoralna „O Kościele w świecie współczes
nym”. Ta deklaracja solidarności z całą ludzkością prowadziła do pro
gramu, w który wpisana została w sposób głęboki i nieodwołalny troska
0 jedność chrześcijan. Kościół katolicki oficjalnie wszedł do światowe
go ruchu ekumenicznego. Nie otworzył przez to paralelnego szlaku, lecz
przyłączył się do innych światowych rodzin chrześcijańskich na drodze,
którą już kroczyły. Przyłączył się ze swym własnym dziedzictwem, we
dług swoich własnych zasad, w oparciu o wspólne postawy: Pismo
Święte, chrzest i ekumeniczne wyznanie wiary.
W ciągu blisko dwudziestu lat od zakończenia Soboru powstał
ogromny potencjał nadziei na osiągnięcie jedności chrześcijan. Były
oczywiście pewne rozczarowania i wahania nastrojów. Nie brakowało i
wciąż nie brakuje negatywnej krytyki. Może to być wyrazem głębokie
go cierpienia lub stanowić profetyczne ostrzeżenie. Nic jednakże nie
może nas powstrzymać od składania wciąż na nowo dziękczynienia
Bogu za nadzwyczajne działanie Jego ducha w naszych czasach. Duch
Boży jest siłą motoryczną skłaniającą nas do podjęcia tego procesu
uczenia się, w którym usiłujemy cierpliwie i wytrwale odczytywać wolę
naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczymy się odczytywać na nowo takie
ewangeliczne słowa, jak „braterstwo”, „wspólnota”, „przebaczenie”,
„pojednanie”, „pokora”, „nawrócenie” i „odnowa”. W procesie tym
uświadamiamy sobie coraz wyraźniej, że to Bóg Trój jedyny jest jedno
cześnie źródłem i celem, a także pierwotnym modelem wszelkich naszych
wysiłków ekumenicznych. „Ekumenia” należy oczywiście ze swej natu
ry do porządku łaski, a więc jest darem, którym nie rozporządzamy.
W mądrości wiary Kościół katolicki uczynił swym najważniejszym
zadaniem duszpasterskim „ekumenizm duchowy”. To nawrócenie serca
1 świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jed
ność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego
(Dekret o ekumenizmie, 8). Tej łaski jedności trzeba poszukiwać w mo
dlitwie. W okresie posoborowym zachęta do modlitwy wspólnej i mo
dlitwy jednych za drugich stała się w sposób bardziej świadomy częścią
życia kościelnego i pobożności indywidualnej. Musimy wyznać jednak,
że w naszym codziennym życiu nie zawsze udzielaliśmy pierwszeństwa
mocy modlitwy o jedność. Uznawanie ruchu ekumenicznego za dzieło
Ducha Bożego, za pragnienie przyjęcia z ufnością tajemniczej inicjaty
wy Bożej jest zbyt często świadomie lekceważone, kiedy próbujemy
osiągnąć nasze cele przy użyciu naszej wiedzy i mądrości w planowaniu
i działaniach. Nie można nigdy zapominać, że ruch ekumeniczny ma
przede wszystkim charakter duchowy, i nie może stać się formą czysto
świeckich przetargów.
Duch Święty, który modli się poprzez nas i nas jednoczy, daje nam
także moc wyznawania wspólnie i wzajemnie przed sobą, że ponosimy
winę za nasze podziały i ich bolesne konsekwencje, za ułomność nasze
go braterstwa i miłości chrześcijańskiej. Wielokrotne oficjalne wyzna
wanie swojej winy przez Kościół katolicki, od czasu Soboru po oświad
czeniu obecnego papieża, mówiące o współwinie Kościoła katolickiego i
zawierające prośbę o wybaczenie, stanowią podstawową i integralną
część rozumienia katolickiego uczestnictwa w ruchu ekumenicznym.
Modlitwa, pokuta i gotowość do ciągłej odnowy, rozumianej jako prze
miana serca, oraz wzrastająca wierność naszemu właściwemu powoła
niu są warunkami, bez których nie jest możliwa nasza odpowiedź na
Boże wezwanie do jedności. Dlatego nie istnieje realna alternatywa
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między wertykalnym i horyzontalnym wymiarem ekumenizmu, między
ekumenizmem duchowym i ekumenizmem świeckim — nie ma żadnej
sprzeczności między nimi. Istnieje natomiast ekonomia zbawienia, a w
niej porządek łaski.
Ekumenizm duchowy jest ukierunkowany na pojednanie z Bogiem.
Pojednanie między ludźmi, szczególnie zaś między chrześcijanami, jest
nierozdzielnie związane z naszym pojednaniem z Bogiem. Bardziej jed
nak zabiegamy o pojednanie w wyznawaniu i formułowaniu doktryny
naszej wiary niż o praktykowanie pewnych podstawowych grzeczności,
które winny charakteryzować chrześcijan w zgromadzeniu ekumenicz
nym. To właśne w imię prawdy wiary doszło do rozdziału między na
szymi przodkami. I tylko we wspólnym dążeniu do poszukiwania tej
prawdy rozdzieleni chrześcijanie, ich Kościoły i wspólnoty eklezjalne
mogą zjednoczyć się ponownie w widzialnej postaci jednego, świętego,
powszechnego i apostolskiego Kościoła założonego przez Chrystusa.
Sformułowany przez II Sobór Watykański wykład eklezjologii dostar
czył Kościołowi katolickiemu podstawowych zasad przewodnich dla
dialogów dotyczących kwestii wiary. Poszukiwanie jedności w wierze
znajduje się w centrum coraz liczniejszych różnorodnych dialogów
dwustronnych i wielostronnych prowadzonych na płaszczyźnie krajo
wej, regionalnej i lokalnej. Dialogi te stawały się nie tylko coraz licz
niejsze, lecz zdobywały także coraz większe znaczenie, choć nie były
prowadzone według jakiegoś założonego planu, czy metody, czy też
ogólnie uzgodnionych określonych celów. W tak zwanym międzyczasie
dialogi te rozwinęły właściwą sobie dynamikę. Oznacza to różnorod
ność form, różne bliższe i dalsze cele, stosownie do warunków i możli
wości Kościołów będących partnerami dialogu. Poszukiwano różnych
dróg i dialogi te osiągnęły różny stopień dojrzałości. Ogólnie rzecz bio
rąc odgrywają one niezastąpioną folę w katolickim rozumieniu ekume
nizmu. Stały się eklezjalnym faktem i prowadzone są z wielką powagą
oraz w miłości dla prawdy. Ich oficjalny charakter kościelny wskazuje,
że chodzi tu o coś więcej niż tylko o wysiłki teologiczne podjęte z osobi
stej inicjatywy teologów. Wprawdzie ich rezultaty nie zostały jeszcze
uznane za oficjalną doktrynę Kościoła, ale proces ten jest w toku — są
one badane przez kompetentne władze kościelne, są poddawane pod refle
ksję wszystkim wiernym i przyjmowane zgodnie z oceną magisterium.
Owo parcie w kierunku zgodności i jedności w wierze jest często
krytykowane jako „rekonfesjonalizacja” ruchu ekumenicznego. Czy ro
zumie się przez to wszystkie negatywne i wrogie postawy, które mogą
przybierać jedni wobec drugich, postawy, które były charakterystyczne
dla różnych podziałów i ich konsekwencji? Czy rozumie się przez to
obronę pewnej „tożsamości”, którą uznaje się obecnie za zagrożoną
przez postęp w zakresie teologicznych uzgodnień i konwergencji, czy
też jest to po prostu wyraz nieprzepartej „obawy przed jednością”? Być
może należałoby jasno i bez uprzedzeń zbadać nasze sumienia, czy ta
postawa nie określa także naszej reakcji na dokumenty będące owocem
dialogu, i czy nasza osobista i zbiorowa pamięć i nasze uczucia nie zo
stały głęboko skażone przez zasadniczą nieufność wobec innych chrześ
cijan i nie każą nam uważać za niezdrowe i niemożliwe jakiekolwiek
porozumienie wyrastające z wiary. Jeśli jednak fakt kładzenia nacisku
na kwestie doktrynalne jest wyrazem jasnego rozumienia znaczenia
zgodności w wierze, jeśli kryje w sobie zamiar wyznawania wiary apo
stolskiej w taki sposób, byśmy mogli dawać wspólne świadectwo w sło
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wach i czynach współczesnemu światu, wtedy powinniśmy cieszyć się z
tak pojmowanej „rekonfesjonalizacji”.
Trzeba strzec się przed ukrytymi pokusami, takimi jak utożsamia
nie obiektywnej treści wiary z jej prezentacją lub jej formułowaniem
przez taką czy inną teologię, taką czy inną formę pobożności. Byłby to
grzech przeciwko katolickości, a więc także przeciwko jedności. Dalszą
pokusą mogłoby być zrównywanie prawdy wiary, co do której winna
być koniecznie jedność z takim czy innym jej pisemnym sformułowa
niem powstałym w przeszłości. W ostatnich dekadach nasz Kościół wie
lokrotnie wyjaśniał swoje stanowisko w odniesieniu do historycznych
postaci doktryny eklezjologicznej i jej różnych teologii.
Im dalej postępują dialogi pomiędzy różnymi Kościołami, tym wy
raźniejsza staje sę kwestia zgodności lub co najmniej harmonii między
rezultatami poszczególnych dialogów. Nie można tych dokumentów
uważać za wyizolowane ogniwa; są one powiązane w sieć różnorodnych
relacji i rodzajów współzależności, które w sumie zawierają wewnęt
rzną pełnię treści. Biorąc pod uwagę asymetrie, które często występują
w tym względzie, będziemy musieli coraz bardziej zajmować się kwe
stią doktrynalnej jedności między Kościołami, które są naszymi partne
rami w dialogu.
Dialog, o którym wspomniałem przed chwilą, przybrał dziś o wiele
szerszy zakres niż sam dialog teologiczny winien obejmować. Obemuje
on wszystkie żywotne relacje łączące chrześcijan i Kościoły na bazie
istniejącej już wspólnoty, choć wspólnota ta nie jest pełna. Dialog ten
realizuje się we współpracy i w konkretnym zbliżeniu poprzez poszuki
wanie prawdy w miłości. Tego rodzaju dialog miłości nie jest pozbawio
ny znaczenia i konsekwencji teologicznych. Także tutaj dokonuje się
pojednanie, kiedy — na bazie jednego chrztu, jako synowie i córki jed
nego Ojca niebieskiego, inspirowani jedną Ewangelią pod przewodnic
twem Ducha Bożego — uznajemy się wzajemnie i akceptujemy, i niesie
my wspólnie świadectwo o zbawieniu w Jezusie Chrystusie wszystkim
ludziom i wszystkim obszarom ziemi. Jest to sprawdzian szczerości i
owocności naszych dialogów teologicznych. Muszą towarzyszyć im pro
gramy wspólnego działania, które z kolei będą znajdowały inspirację i
oparcie w wysiłkach teologicznych. Nie został jeszcze jak dotąd wy
czerpany potencjał współpracy między chrześcijanami, biorąc pd uwa
gę zakres tego, co jest możliwe i za co jesteśmy odpowiedzialni. Jak
ogromne są zadania, jak wielkie są oczekiwania świata pod adresem
chrześcijan! Zagadnienie związku między ewangelizacją ludów i jedno
ścią chrześcijan, tak dobitnie podkreślane w dokumentach Soboru, zo
stało podjęte ponownie przez papieża Pawła VI w jego adhortacji apo
stolskiej „Evangelii Nuntiandi” stanowiąc wyraziste wezwanie do
wzmożenia wspólnego świadectwa o wyzwalającym orędziu Ewangelii
w świecie pogrążonym w niewierze. Współpraca na rzecz pokoju i spra
wiedliwości społecznej, wspólna walka przeciwko prześladowaniom,
rasizmowi, analfabetyzmowi, głodowi i deportacjom, zaangażowanie
na rzecz praw człowieka — wszystkie te elementy wchodzą w zakres
wspólnego świadectwa i przyczyniają się nadto do przygotowania drogi
dla jedności chrześcijańskiej. Wspólne świadectwo w służbie ludzkości
iest wyrazem istniejącej już realnej wspólnoty, choć jest ona jeszcze
niepełna, wspólnoty, którą wszyscy cieszymy się. Jest to służba od któ
rej nie możemy odstąpić bez popełnienia grzechu.
Ruch ekumeniczny czerpie swoje siły życiowe z dynamiki rozwoju i
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współdziałania trzech elementów i aspektów, o których muszę wspom
nieć. Wszystkie one przeplatają się wzajemnie i ukazują swoją owoc
ność tylko wtedy, gdy jedność ta staje się rzeczywistością.
W czasie tego Siódmego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej uświadamiamy sobie z głęboką wdzięcznością, jak intensywnie
i w jak szerokim zakresie Pan historii prowadzi chrześcijan ewangeli
ków i katolików ku wzajemnemu zbliżeniu. Od prawie dwudziestu lat
jesteśmy zaangażowani w oficjalny dialog dwustronny na płaszczyźnie
światowej. Światowa Federacja Luterańska była pierwszym partnerem
dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego po Vaticanum II. Co wydarzyło
się w ciągu tych lat między nami? Czy można już wyciągnąć jakieś pro
wizoryczne wnioski?
Kiedy z okazji Piątego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej (Evian, 1970) poproszono mnie bym mówił o stosunkach między
luteranami i katolikami rzymskimi teraz i w przyszłości, zwróciłem
uwagę na możliwe niebezpieczeństwa i ryzyko jakie pociąga za sobą
wciąż jeszcze młody dialog, żeby obiecujące początki nie skończyły się
rozczarowaniem. Idąc za uwagami, które poczynił dr Kurt SchmidtClausen w czasie pierwszego spotkania Wspólnej Grupy Roboczej Koś
cioła Rzymskokatolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej, odby
wającego się w 1965 roku w Strasburgu, ostrzegałem przed zgubnymi
pokusami poszukiwania łatwych rozwiązań lub nawet próbami mani
pulowania raczej polityką kościelną w miejsce pokonywania trudnych
faz dialogu. Wskazałem, że kontynuując dialog trzeba mieć wciąż w pa
mięci wiek szesnasty. Odnosi się to szczególnie — podkreślałem — do
osoby i dzieła Marcina Lutra i właściwej oceny ze strony Kościoła Rzy
mskokatolickiego.
W tak zwanym międzyczasie zakończyła się druga faza naszego
dwustronnego dialogu na płaszczyźnie międzynarodowej. Końcowe
dziesiąte spotkanie Komisji odbyło się na przełomie lutego i marca tego
roku (1984). Mamy przed sobą plon sumiennej i rozważnej pracy wspól
nej Komisji. Nie unikała ona podjęcia nawet najtrudniejszych zagad
nień, które w ciągu stuleci podziałów stały się zatwardziałymi kontro
wersjami. Odnotowano przy tym istotną zgodność lub zbieżność w po
szczególnych sprawach i zaproponowano nowe perspektywy lub nawet
konkretne drogi rozwiązania wciąż nie przezwyciężonych trudności.
Okazało się owocne pod względem rzeczowym i metodologicznym stałe
zachowywanie w pamięci historycznych sposobów stawiania pytań, dla
uchwycenia dzisiejszych i przyszłych problemów w ich ukrytej głębi.
Oparcie teologicznych sformułowań zawartych w dokumentach będą
cych plonem dialogu na Piśmie Świętym, na symbolach wiary starożyt
nego Kościoła oraz na oficjalnych luterańskich pismach wyznaniowych
względnie orzeczeniach ostatnich soborów jest nie tylko metodą popra
wną, ale jest rzeczowo najbardziej efektywne.
Owocność wspólnych badań historycznych wykazały wyraźnie dwa
znaczące wydarzenia: studia podjęte z okazji 450-lecia Confessio Augu
stana (1980) oraz wspólne wysiłki podjęte w celu odkrycia prawdziwe
go obrazu osoby i dzieła Marcina Lutra, zainicjowane z okazji pięćset
nej rocznicy jego urodzin (1983). W obydwu przypadkach otwarte zo
stały zaskakujące perspektywy ekumeniczne, które w przyszłości mogą
i powinny prowadzić do dalszych konkretnych poszukiwań wykracza«jących poza osiągnięte dotychczas rezultaty. Lata jubileuszowe są pun
ktami stałymi, ale prawdziwy potencjał ich treści zostanie rozwinięty
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dopiero wtedy, gdy uwolniony od kalendarzowej zależności rozszerzy
się w czasie i przestrzeni, i stanie się przez to potężnym czynnikiem hi
storycznym. Dlatego nie możemy poprzestać na samym opisie osiągnię
tego status quo, lecz wprowadzać w życie wspólne przekonania i sądy, i
uczynić przedmiotem naszej troski dalszy organiczny wzrost.
Zarówno Światowa Federacja Luterańska jak i Sekretariat ds. Jed
ności Chrześcijan, jako organ odpowiedzialny w tym zakresie w Koś
ciele katolickim, są zdecydowane rozpocząć w możliwie najkrótszym
czasie trzecią fazę dialogu katolicko-luterańskiego. Mamy jeszcze
przed sobą bogaty program pracy. Dlatego też trzeba zbadać wszystkie
możliwości wykorzystania przez nową komisję rezultatów osiągniętych
w dialogach katolicko-luterańskich na płaszczyźnie krajowej i lokalnej
— myślę tu np. o bardzo owocnych dialogach, które miały miejsce w
Stanach Zjednoczonych i w Republice Federalnej Niemiec — ażeby uś
ciślić jej pracę i wspierać wymianę między płaszczyzną światową i kra
jowy. We wszelkich wysiłkach teologicznych trzeba także brać pod
uwagę współzależność z innymi dialogami dwustronnymi i wielostron
nymi, w których uczestniczą obydwie strony. Ponadto trzeba mieć na
względzie dokonywaną obecnie w Kościołach ocenę dokumentów Ko
misji „Wiara i Ustrój” dotyczących chrztu, eucharystii i urzędu duchow
nego.
Gdy uświadomimy sobie dzisiaj, że oficjalne rozmowy luterańskokatolickie są znacznie zaawansowane i osiągnęły znaczny stopień doj
rzałości, powstaje pytanie o ich konsekwencje dla Kościołów. Jak
wskazywał Raport z Malty (1972) jest to kwestia stopniovwgo zbliżenia
(...), w którym możliwe są różne stadia (nr 72). Dla zakotwiczenia tego
procesu prawdziwie w życiu Kościołów coraz większego i coraz bar
dziej pilnego znaczenia nabiera kwestia „recepcji”.
Poszukiwanie i wykorzystanie wszelkich możliwości, które mogą
prowadzić do ogólnej intensyfikacji współpracy między Światową Fe
deracją Luterańską i centralnym kierownictwem naszego Kościoła na
płaszczyźnie światowej uważam za kolejny nakaz chwili. Z wdzięcznoś
cią musimy tu uznać, jak wiele zostało w ciągu ostatnich lat dokonane
w dziedzinie wzajemnego zaufania, wzajemnej wymiany informacji,
udzielanej sobie wzajemnie gościnności i jak wiele zrobiono w celu za
początkowania współpracy w zakresie praktycznych kwestii życia koś
cielnego. Będziemy musieli niewątpliwie wspólnie szczegółowo zbadać
inne jeszcze możliwości dalszej współpracy w dziedzinie misji i ewan
gelizacji, komunikacji wzajemnej, studiów i służby światu.
Wysoko cenię szereg priorytetów przyjętych przez Światową Fede
rację Luterańską i uważam je za mocny impuls dla rozszerzenia i zin
tensyfikowania naszych stosunków. Mam tu na myśli między innymi
wysiłki w celu osiągnięcia większej precyzji w samorozumieniu Świato
wej Federacji Luterańskiej dzisiaj; opracowanie Vilmosa Vajty „Z po
kolenia na pokolenie” (Genewa 1983) uważam za znaczącą analizę w
tym względzie. Z drugiej strony, popieranie ogólnoświatowego partner
stwa Kościołów członkowskich oraz studia nad modelami jedności i za
gadnieniami dotyczącymi społecznych i politycznych zadań ŚFL będą
mogły stać się ważnym wkładem w nasze dwustronne stosunki.
Chciałbym ograniczyć się do tych kilku krótkich uwag.
Pozostaje mi jeszcze złożyć podziękowania, które kieruję przede
wszystkim na ręce pana sekretarza generalnego Carla Maua za jego
braterskie zaproszenie, stanowiące dla mnie wielki zaszczyt. Wszyst
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kim tu obecnym dziękuję za poświęconą mi uwagę. Pragnę podzięko
wać także personelowi Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie za
pełną zaufania współpracę z Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan i
innymi organami Kurii Rzymskiej. Podziękowania należą się także
wszystkim członkom i konsultantom naszej międzynarodowej Komisji
do spraw dialogu, uczestniczącym w jej pracach ze strony luterańskiej.
Szczególne zasługi dla tego dialogu położyli George A. Lindbeck, Peder
Hójen, Daniel Martensen, Günther Gassmann, Vilmos Vajta i Harding
Meyer. Do pomyślnego wyniku naszych prac w szczególny sposób przy
czynił się Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu.
Jesteśmy na drodze do jedności. Jako lud Boży powołany, by być
wspólnotą nadziei, polegamy na Jego wierności. Uwzględniając nawet
doświadczenie mrokó\ć wiary i rzeczywistości krzyża wciąż wiemy, że
Bóg zawsze będzie czynił „rzeczy nowe” ludziom i światu, i że dopeł
nienie tego, co rozpoczęliśmy, nie jest przedłużeniem naszych ludzkich
możliwości, lecz jest jedynie Jego dziełem. Bądźmy więc sojusznikami
nadchodzącego (P. Schütz).
Życzę waszemu Zgromadzeniu, aby zostało obdarzone wsparciem
Ducha Świętego, tak aby również w przyszłości Światowa Federacja
Luterańska pozostawała prawdziwą ostoją i źródłem nadziei dla ludz
kości i dla całego świata.
Tłum. K rzysztof Doroszewski

ECUMENICAL COMMITMENT - A ROMAN CATHOLIC PERSPECTIVE
(Summary)
Cardinal Jan Willebrands, President of the Secretariat for Promoting Christian Uni
ty of the Roman Catholic Church, was delivered at the Seventh Assembly of the Lutheran
World Federation in Budapest a speech about the ecumenical commitment from a Roman
Catholic perspective.
He said, that with the II Vatican Council the Catholic church officially entered the
world wide ecumenical movement. No parallel path was established, but rather she be
gan to walk the same road that other Christian families had begun to travel. She did so
with her own heritage, according to her own principles, based on the comaron foundation of
the Holy Scriptures, Baptism and the Ecumenical Creed.
In the almost twenty years since the Cocuncil concluded, a tremendous potential of
hope for the unity of Christians has arisen. Of course, there have been repeated disappo
intments and lack of courage.
In the wisdom of faith, the Catholic Church has given pastoral priority to „spiritual
ecumenism”. In the post-conciliar period, the encouragement to pray with and for one
another has become a more conscious part of church life and individual }?iety.
The repeated official confessions of guilt on the part of the Catholic Church from the
time of the Council to the statement of the present Pope regarding the complicity of the
Catholic Church and the plea for forgiveness are bäsic and integral in the understanding
of Catholic participation in the ecumenical movement.
With the ecclesiological self-understanding formulated by Vatican II, the Catholic
Church had the basis and guiding principles for dialogue concerning questions of faith.
The quest for the unity of faith has been at the heart of the increasingly numerous and di
verse bilateral and mulfi-lateral dialogues whether at the national, regional or local le-
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vel. These dialogues are playing an irreplacable role in the Catholic understanding of
ecumenism. Their official churchly character indicates that these are far more than pri
vate theological efforts.
The Lutheran World Federation was the first dialogue partner of the Roman Catholic
Church after Vatican II. In the meantime, the second phase of our international bilateral
dialogue has ended (1984). Substantial consensus or convergence was noted in specific
areas and new perspectives or even concrete means were suggested in seeking solutions to
the still unresolyed differences. Basing the theological statement of the dialogue docu
ment on the Holy Scriptures, the confessions of the ancient church, and the official Lut
heran confessions and the Councils of recent times is not only a correct but substantially
effective method. Both the Secretariat for Promoting Christian Unity as well as the Lut
heran Wold Federation are determined to initiate a third phase of the Lutheran Roman
Catholic dialogue as soon as possible. A full work programme is still ahead of us.

OEKUMENISCHE VERPFLICHTUNG - EINE RÖMISCH - KATHOLISCHE
PERSPEKTIVE
(Zusammenfassung)
Die VII. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, die vom 22. Juli bis 5. Au
gust 1984 in Budapest abgehalten wurde, hat den Präsidenten des vatikanischen Sekreta
riats für die Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Jan Willebrands, mit einem
Vortrag über die ökumenische Verpflichtung aus der römisch-katholischen Sicht, einge
laden.
Mit dem II. Vatikanischen Konzil — sagte Willebrands — trat die katholische Kirche
offiz eil in die weltumspannende ökumenische Bewegung ein. Sie etablierte kelhen Pa
rallelismus, sondern begab sich mit auf den Weg, den andere christliche Weltfamilien be
reits beschritten hatten. Sie tat dies mit dem ihr eigenen Erbe, gemäss den ihr eigenen
Prinzipien, auf dem gemeinsamen Fundament der Heiligen Schrift, der Taufe und der
ökumenischen Glaubensbekenntnisse.
In den knapp zwanzig Jahren seit dem Konzilsende ist ein grosses Potential an Hof
fnung für die Einheit der Christen gewachsen. Gewiss hat es auch immer wieder Entäuschungen und Unmut gegeben.
Aus der Weisheit des Glaubens heraus hat die katholische Kirche dem „geistlichen
Oekumenismus” eine pastorale Priorität zugeschrieben. In der postkonziliären Zeit sind
Gebet und Fürbitte mit — und füreinander immer bewusster im kirchlichen Leben und in
der individuellen Frömmigheit gepflegt worden.
Die vielfachen offiziellen Schuldbekenntnisse seitens der katholischen Kirche, vom
Konzil angefangen bis zu den Aussagen des jetzigen Papstes über die Mitschuld der kat
holischen Kirche und die Bitten um Vergebung, gehören zum elementaren und integralen
Verständnis der katholischen Beteiligung an der ökumenischen Bewegung.
Mit dem im II. Vatikanischen Konzil dargelegten ekklesiologischen Selbstverständnis hat die katholische Kirche die Grundlage und Leitprinzipien für ihre Dialoge über
Glaubensfragen geschaffen. Die Suche nach der Einheit im Glauben bildet das Herz der
inzwischen immer zahlreicher und vielfältiger gewordenen bi— und multi—lateralen
Dialoge, sei es auf Welt, sei es auf nationaler oder lokaler Ebene. Insgesamt spielen die
Dialoge im katholischen Verständnis von Oekumene eine nicht zu ersetzende Rolle. Ihr
kirchlich-offizieller Charakter zeigt an, dass es sich um mehr als private theolo*gische Be
mühungen handelt.
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Der Lutherische Weltbund war der erste Dialogpartner der römisch-katholischen Ki
rche nach dem II. Vatikanischen Konzil. Inzwischen ist die zweite Phase unseres bilatera
len Dialogs auf/ Weltbene abgeschlossen worden (1984). Dabei sind im Einzelnen sehr
substantielle Uebereinstimmungen oder Konvergenzen gefunden und für die Lösung der
nach wie vor unbewältigten Differenzen Horizonte oder gar konkrete Wege aufgewiesen
worden.
Die
Verankerung
der
theologischen
Aussagen
der
Dialog-Dokumente in der Heiligen Schrift, den Bekenntnissen der Alten Kirche und den offi
ziellen lutherischen Bekenntnisschriften bzw. den Konzilien der Neuzeit ist nicht nur
eine korrekte Methode, sondern sie ist sachlich die effektivste. So wie der Lutherische
Weltbund ist auch das Einheitssekretariat als federführendes Organ der katholischen Ki
rche entschlossen, möglichst bald eine dritte Phase des lutherisch-katholischen Dialogs
zu beginnen. Vor uns liegt noch ein reiches Arbeitsprogramm.
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ZAANGAŻOWANIE EKUMENICZNE Z PERSPEKTYWY
KOŚCIOŁA REFORMOWANEGO
Przede wszystkim chciałbym przekazać pozdrowienia i najlepsze
życzenia od Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, a kon
kretnie od Komitetu Wykonawczego tej organizacji, który przed paru
miesiącami odbył w Kairze swoje rutynowe spotkanie. Przy tej okazji
omawiano szczegółowo stosunki między Kościołem ewangelicko-luterańskim a ewangelicko-reformowanym. Co można zrobić dla pogłębie
nia tych stosunków? Więcej, co można zrobić, by jeszcze lepiej uwido
czniła się wspólnota między tymi dwiema tradycjami? Komitet Wyko
nawczy Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych wiąże wielkie
nadzieje z obecnym Zgromadzeniem Ogólnym odbywającym się tu, w
Budapeszcie. Z wielką radością przyjął wiadomość, że jeszcze w tym
roku rozpocznie' się diąlog między tymi dwiema rodzinami. Ktoś wpra
wdzie mógłby powiedzieć, wzruszając ramionami: „Och, jeszcze jeden
dialog”, ale Komitet Wykonawczy jest przekonany, że te rozmowy, jeśli
będą prowadzone poważnie, mogą doprowadzić do znaczących rezulta
tów. Mogą umocnić wspólne świadectwo, pogłębić wspólnotę między
Kościołami wywodzącymi się z Reformacji, a oprócz tego przysłużyć
się, w ogóle, wspólnocie Kościołów.I.
I. Zalety i wady bliskiego pokrewieństwa
Kościoły: luterański i reformowany łączy bliskie pokrewieństwo
zarówno pod względem źródeł, jak i historii. Łączy je tak wiele, że
wspólnota, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydaje się czymś oczy'wistym. Tekst Konkordii Leuenberskiej zawiera zdanie, które mi często
przychodziło na myśl w tym kontekście. Po nakreśleniu wspólnoty mię
dzy obu tradycjami mówi się w nim, że mimo to nie udało się uniknąć
podziałów. W tym zaprzeczeniu wyraża się niemal coś takiego, jak nie
ustające zdumienie. Obie tradycje są ściśle ze sobą splecione. Kiedy
Kościoły luterańskie obchodzą rocznice ze swojej historii, jak np. rok
urodzin Lutra, to Kościoły reformowane świętują wraz z nimi, i oczy
wiście serce ewangelika reformowanego, zwłaszcza Szwajcara, cieszy
fakt, że Światowa Federacja Luterańska wybrała na swoje Zgromadze
nia Ogólne jubileuszowy rok urodzin Zwingliego.
To bliskie pokrewieństwo ujawniło się ponownie w ostatnich la
tach. W Europie w 1973 r. doszło do zawarcia Konkordii Leuenbers
kiej. Cokolwiek można powiedzieć o słabości tego porozumienia, to jed
nak pozostaje faktem, że jest ono jednym z nielicznych tekstów, będą-
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cych wynikiem dialogu, które doprowadziły do konkretnych decyzji:
grupa Kościołów luterańskich i reformowanych na podstawie tego
tekstu ogłosiła wspólnotę ambony i ołtarza. Również w Stanach Zjed
noczonych opracowano niedawno podobny wspólny tekst, a Kościoły
ewangelickie w Indonezji, które w przeważającej większości są Kościo
łami tradycji luterańskiej i reformowanej od wielu lat intensywnie zaj
mują się kwestią: w jaki sposób mogą doprowadzić do skuteczniejszego
dawania wspólnego świadectwa i do lepszego uwidocznienia wspólno
ty. Można też wymienić inne przykłady, jak rozmowy o jedności, pro
wadzone na Madagaskarze.
Czy to właśnie jest wytłumaczeniem faktu, że do tej pory oba zwią
zki śwatowe nie podjęły dialogu na szczeblu międzynarodowym? Czy
kontakty w poszczególnych krajach są tak ścisłe i oczywiste, że porozu
mienie na szczeblu międzynarodowym wcale nie jest potrzebne?
Założenie takie byłoby błędem. Przeciwnie, właśnie bliskość obu
tradycji sprawia, że tym pilniejsza staje się potrzeba ogromnie staran
nego analizowania stosunków, ich popierania i podtrzymywania. Za
cieśnienie stosunków nie powoduje ich uproszczenia. Relatywnie małe
różnice mają własny ciężar psychologiczny. Łatwo mogą się stać źró
dłem dużych zadrażnień. Ponieważ rozum teologiczny mówi nam, że je
steśmy sobie bliscy, sądzimy, że jedność automatycznie spadnie nam w
ręce, jak dojrzały owoc. Jesteśmy więc zaskoczeni, że również po wspó
lnym stwierdzeniu, że istnieje między nami zgodność co do rozumienia
Ewangelii, potrzebny jest jeszcze taki wysiłek psychiczny i fizyczny,
żeby się zbliżyć do siebie i sprawić, by wspólnota stała się rzeczywisto
ścią. Z tej spontanicznej reakcji wyciągamy wniosek, że skoro jesteśmy
sobie tak bliscy, to właściwie już od dawna powinniśmy być sobie jesz
cze o wiele bliżsi. Reakcja taka pociąga za sobą pokusę, żeby wzajemne
stosunki zostawić sobie samym i zająć się innymi zadaniami w ruchu
ekumenicznym.
Kiedy myślę o stosunkach między Kościołem luterańskim a refor
mowanym, to przypomina mi się czasem wymyślony przez Wilhelma
Buscha Mr. Pief. Pamiętacie: to ten Anglik, który kroczy przez pola i
stale patrzy w dal przez lunetę, mówiąc: Gdzie indziej też jest pięknie,
a tu przecież i tak jestem. Tyle tylko, że nie zauważa przeszkód znajdu
jących się tuż przed nim i za chwilę potyka się o kamień, który leży na
jego drodze.
Usuwanie kamieni z drogi to niewdzięczne zadanie, ale, o ile się
orientuję, o to właśnie chodzi w dialogu, który w nadchodzących latach
będą prowadzić ze sobą Światowa Federacja Luterańska i Światowy
Alians Kościołów Reformowanych.
2. Trzy refleksje ewangelika reformowanego.
Co mam do powiedzenia, jako przedstawiciel tradycji Kościoła re
formowanego, na temat wspólnych zadań w ruchu ekumenicznym?
Chciałbym podkreślić szczególnie trzy punkty:
a) Wyznawanie wiary dziś

Główny problem, którym musimy stale się zajmować zarówno w
swoich Kościołach, jak i w dialogu między Kościołami, to niewątpliwie
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następująca sprawa: jak mamy głosić Ewangelię i jak mamy nią żyć,
żeby usłyszało ją i zrozumiało dzisiejsze pokolenie? Wszystkie wysiłki,
jakie podejmujemy w ruchu ekumenicznym, muszą być podporządko
wane temu celowi. Jak mamy wspólnie umieścić Ewangelię na poczes
nym miejscu? W jaki sposób uda się nam uwolnić ją od usztywnienia i
zawężenia, aby naprawdę ją usłyszano jako żywe i wyzwalające posła
nie?
Sądzę, że Kościoły luterańskie i reformowane są co do tego zgodne.
Życie i świadectwo Kościoła zależą od tego, że Ewangelia jest rozumia
na, że się ją głosi, słucha się jej i żyje się nią. Reformacja jest miarodaj
na pod tym względem, ponieważ dzięki świadectwu reformatorów
Ewangelia znalazła się znów w centrum uwagi i Kościół na nowo i w
przykładowy sposób dokonał przełomu. Dlatego też Kościoły luterań
skie i reformowane są zgodne także co do tego, że decydującym warun
kiem jedności Kościoła jest zgodność poglądów na centralną treść po
słania o zbawieniu. Do Konkordii Leuenberskiej mogło dojść tylko dla
tego, że ten warunek był spełniony.
Jednak nie wystarczy przecież ustanowić zgodę i na tej podstawie
ogłosić, że istnieje wspólnota. Zgoda może okazać się solidną podstawą
tylko wówczas, kiedy się sprawdzi w zwiastowaniu. Zatem ustanowie
nie zgody oznacza, że uznaje się wspólne zadanie: uczynienie wszyst
kiego, żeby to słowo było przekazywane dalej. Innymi słowy: raz usta
lona zgoda musi prowadzić do nowego wyznania wiary. Czy zatem
ostatecznie dialog może mieć jakiś inny cel niż to, by służyć uzgodnie
niu, jak ma dziś wyglądać świadectwo dawane przez Kościół?
Wyznania wiary z okresu Reformacji także wskazują ten kierunek.
Właśnie dlatego, że chciano wówczas umożliwić i zagwarantować gło
szenie Ewangelii, zawsze wskazywano w nich dalej niż sięgały ich wła
sne granice. Wypełniły one swoje zadanie, jeśli Kościół potrafi znaleźć
dro^ę do świadectwa, jakiego się dziś odeń wymaga. W tradycji refor
mowanej podkreślono to chyba jeszcze bardziej niż w luterańskiej. Jak
czytamy w przewodniku Światowego Aliansu Kościołów reformowa
nych pt. „Będziecie moimi świadkami”: Tradycji reformowanej nie mo
żna opisać, wskazując po prostu na wyznania wiary z XVI i XVII w.;
duchowi tych wyznań będziemy wierni dopiero wówczas, kiedy pój
dziemy za głosem Ewangelii w dzisiejszym świecie. Czy nie da się zna
leźć form i metod dialogu, które będą to wymaganie uwzględniać jesz
cze lepiej niż dotychczasowe formy i metody?
b) Przeżywanie wspólnoty

Mówiąc o wyznawaniu wiary dziś mam na myśli oczywiście tak
że — ale nie tylko — formalne deklaracje wiary. Myślę zarazem o świa
dectwie, jakie Kościół daje — albo go nie daje — swoim życiem i jakoś
cią swojej wspólnoty. Wyznawanie wiary i przeżywanie wspólnoty są
dziś nierozdzielnie ze sobą związane.
Dialog oczywiście musi się zajmować kontrowersyjnymi sprawami,
które dzielą nas od pokoleń i stały się już symbolem podziału. Jak ina
czej moglibyśmy się posuwać naprzód. Kontakty w ramach ruchu eku
menicznego trzeba jednak zarazem rozumieć jako okazję — i korzystać
z niej — do odkrywania, w jaki sposób w naszych czasach, zgodnie z
dzisiejszymi pojęciami można na nowo urzeczywistniać wspólnotę w
Chrystusie. W jaki sposób może wytworzyć się wspólnota, mogąca być
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dziś odbiciem obecności Chrystusa? Wspólnota, będąca znakiem na
dziei na świecie, na którym w coraz większym stopniu normę stanowi
strach i który dlatego szuka ucieczki w złudnym bezpieczeństwie? Ka
płaństwo, będące obrońcą życia i przeciwstawiające się niszczeniu dzieł
Stwórcy? Lud, zdecydowanie sprzeciwiający się nonsensowi zbrojeń;
lud, który pokonuje bariery rasowe i ukazuje jedność mężczyzny i ko
biety w Chrystusie? Lud, w którym bogaci uczą się, co oznacza wspól
nota stołu z głodującymi i solidarność z cierpiącymi?
Według mnie, wyznanie wiary i przeżywanie wspólnoty są nierozdzielnie ze sobą związane. Związek ten jest tak ścisły, że nieprzypad
kowo właśnie w jednym z punktów stycznych zarówno dla Kościołów
luterańskich, jak i reformowanych wyłoniła się konieczność mówienia o
pewnym „status” lub „casus confessionis”. Mam na myśli kwestię teo
logicznego lub moralnego usprawiedliwiania apartheidu. Jako przed
stawiciel Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych chciałbym tu
wyrazić podziękowanie Światowej Federacji Luterańskiej. Deklaracja
na temat „status confessionis”, jaką ogłosiło Zgromadzenie Ogólne (Fe
deracji) w Dar-es-Salaam, stanowiła dla Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych nie tylko pomoc, ale i drogowskaz. Wiecie, że Alians
później, w Ottawie wypowiedział się w podobny sposób i posunął się je
szcze o krok dalej. Krok ten podjęto z wahaniem i oporami. Wszyscy
delegaci stanęli przed głębokimi problemami. Ostatecznie jednak dla
wszystkich zainteresowanych krok ten miał w sobie również coś wyz
walającego, ponieważ w końcu można było uwolnić się od niewiążą
cych stwierdzeń i nierozstrzygniętych pytań.
Sądzę, że deklaracja na temat „status confessionnis” wytworzyła
nowy wspólny grunt dla Światowej Federacji Luterańskiej i Światowe
go Aliansu Kościołów Reformowanych Dialogu między obu naszymi ro
dzinami nie będzie można w przyszłości prowadzić z pominięciem tego
problemu. Nie dlatego, żebyśmy musieli jeszcze raz wspólnie zastano
wić się, „czy” należało podejmować tę decyzję. Chodzi raczej o to, by
wspólnie jeszcze lepiej zorientować się w konsekwencjach, jakie wyni
kają z tej deklaracji dla świadectwa dawanego przez Kościół.
Jedną z tych konsekwencji jest oczywiście także pytanie, czy na in
nych punktach styku między wyznawaniem wiary a przeżywaniem
wspólnoty potrzebne jest nie tyle ogłoszenie statusu confessionis, co ba
rdziej zdecydowane postępowanie. Zajmowanie się apartheidem i po
parcie Kościoła dla tej sprawy będą na dłuższą metę wiarygodne tyl
ko wówczas, jeśli będą stanowić część szerszego świadectwa.
Jeśli mówię o przeżywaniu wspólnoty, to myślę jednak również o
Kościołach i wielu pojedynczych chrześcijanach, którzy uwiarygodnia
ją Ewangelię świadectwem w postaci swojego cierpienia. Czy my — lu
teranie i ewangelicy reformowani — nie możemy w tej kwestii jeszcze
skuteczniej występować wzajemnie w swojej obronie? W obronie prze
śladowanych, więzionych i torturowanych? Czy wspólne dawanie świa
dectwa w obliczu nadużyć władzy nie powinno być oczywistym ele
mentem wspólnego porządku dnia? Chciałbym tu dziś, w imieniu Koś
cioła reformowanego, wspomnieć przede wszystkim trudną sytuację
Kościoła prezbiteriańskiego na Taiwanie i Kościoła ewangelickiego w
Lesoto. Ihroszę o poinformowanie nas, w jakich krajach oczekujecie
szczególnych oznak solidarności ze strony Kościoła reformowanego.
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c) Krytyczna samoocena

Wyznawanie wiary dziś! Przeżywanie wspólnoty! Część trzecia
tych rozważań dotyczy innych problemów, ale jest nie mniej ważna. Im
dłużej myślę o tym, jaki wkład powinny wnieść Kościoły reformowane
w ruch ekumeniczny, tym bardziej sobie uświadamiam, że przede wszys
tkim musi on polegać na krytycznym przeanalizowaniu własnej trady
cji. Proszę mnie dobrze zrozumieć: jestem i będę nadal przekonany, że
tradycja Kościoła reformowanego może i powinna wnieść do ruchu
ekumenicznego istotne elementy. Zarazem zdaję sobie sprawę z tego, że
Kościoły reformowane wykazują istotne słabości i braki. Nie dorastają
one dziś do swoich własnych przekonań i swego reformatorskiego dzie
dzictwa. To, co mają do ukazania, jest przesłonięte brakami, które słu
sznie muszą irytować inne Kościoły.
Myślę tu przede wszystkim o dwóch aspektach. Jeden to skłonność
do wysuwania aktualnego wyznawania wiary tak bardzo na pierwszy
plan, że wspólna tradycja Kościoła nie znajduje już należnego jej miej
sca. Często z takim zapałem powołujemy się na zasadę „semper refor
manda”, że w końcu w ogóle już nie widać, na czym właściwie polega
treść tradycji, którą ma się stale reformować. Drugi aspekt to wewnęt
rzne rozbicie reformowanej rodziny. Niełatwo jest podać tego przyczy
ny, w każdym razie faktem jest, że w tradycji Kościoła reformowanego
w ciągu stuleci doszło do wielu podziałów. Osłabia to decydująco jego
świadectwo w ruchu ekumenicznym.
Nie ma sensu zaprzeczać tym brakom lub je bagatelizować. Mogę
oczywiście udowodnić, że Światowy Alians Kościołów Reformowanych
zdaje sobie z tego sprawę. Mogę przypomnieć, że ostatnio w wielu Koś
ciołach reformowanych zaczął się ruch odnowy. W tym kontekście my
ślę również o rachunku sumienia, który Alians, pod hasłem „Będziecie
moimi świadkami”, chce przeprowadzić w czasie poprzedzającym na
stępne zgromadzenie ogólne. Dziś jednak chciałbym powiedzieć coś in
nego: jeśli Kościoły reformowane mają się dalej posuwać na tej drodze,
to są zdane na kontakt i wymianę z innymi Kościołami. Znaczenie dia
logu polega m.in. na tym, że zmusza do udzielania informacji, których
w innym wypadku nie udzielilibyśmy, a potem, być może, prowadzi do
inicjatyw i kroków, które inaczej nigdy nie zostałyby podjęte.
3.0 tworzeniu wspólnoty w ruchu ekumenicznym
a) Wspólnota Kościołów reformowanych

Z perspektywy Kościołów reformowanych szczególne znaczenie ma
fakt, że pewne pierwszeństwo przyznaje się dialogowi z Kościołami,
które bezpośrednio lub pośrednio wyłoniły się z Reformacji. Dlaczego?
Czy w końcu wszyscy partnerzy w ruchu ekumenicznym nie mają takie
go samego znaczenia. Więcej, czy pytania, kierowane pod adresem Re
formacji przez Kościół prawosławny i rzymskokatolicki, nie są, być
może, ważniejsze, bo są jeszcze radykalniejsze? Zapewne. Ale nie może
chodzić tylko o to, by jedne kontakty były bardziej uprzywilejowane
niż inne. Zarazem jednak jest tak, że każdy kontakt w ruchu ekumeni
cznym zawiera szczególną obietnicę i szczególne zadanie. Trzeba je do
strzegać. Kościoły, które bezpośrednio lub pośrednio wyłoniły się z Re
formacji, mają wspólne zadania polegające na ukazywaniu, jakie jest
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właściwe znaczenie tego wydarzenia, jakim była Reformacja, dla Koś
cioła Chrystusowego. Czy bowiem naprawdę już zrozumieliśmy, co Bóg
chciał powiedzieć swojemu Kościołowi przez ten ogromny przełom w
XVI w.? Czy zrozumieliśmy, co ma oznaczać istnienie obok siebie róż
nych tradycji, które przecież wszystkie wzięły początek z tego samego
zwrotnego okresu dziejów — począwszy od Kościoła anglikańskiego aż
do baptystów? Czy zrozumieliśmy późniejsze komplikacje i rozbieżnoś
ci? Czy też arbitralnie ograniczyliśmy się do określonego wycinka tej
epoki? A przede wszystkim: czy zrozumieliśmy, w jaki sposób po prze
łomie Reformacji może znów nabrać kształtu wspólnota? Im dłużej się
nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do przekonania, że Koś
cioły reformowane winne są ruchowi ekumenicznemu przetrawienie tej
przeszłości za pomocą intensywnych rozmów i na nowo przeżywanej
wspólnoty. Byłoby żałosnym błędem chcieć stworzyć blok Kościołów
mających początek w Reformacji. Nie może o to chodzić; może chodzić
jedynie o to, byśmy nie tracili z oczu całości i tradycji Reformacji. Jak
kolwiek żmudny może być ten dialog wewnątrzreformacyjny, to jed
nak jest on nieodzowny, a obietnica może tkwić w tym, że nowa per
spektywa, którą uzyskaliśmy dzisiaj, może otworzyć nam drzwi, które
za poprzednich pokoleń były zamknięte.
b) Szersza wspólnota

A czy Kościoły luterańskie i reformowane nie mają też możliwości
podejmowania inicjatyw, aby dać nowe bodźce ruchowi ekumeniczne
mu? Pytanie, co ma być dalej z ruchem ekumenicznym, zaprząta dziś
coraz szersze kręgi ludzi. Osiągnięto pewien stan przejściowy. Wiele
sprzeczności wyjaśniono. Dialogi, które prowadzono do tej pory, przy
niosły po części sensacyjne wyniki. A mimo to widać wyraźnie, że do
przebycia jest jeszcze długa droga. Co to oznacza dla Kościołów? Jak
mogą one pogodzić wytworzone już wspólne elementy z istniejącym na
dal podziałem, nie ponosząc szkód w swoim dawaniu świadectwa? Wi
dzę tylko jedną możliwość — że na gruncie tych wspólnych elementów
zawiążą tymczasową wspólnotę, która umożliwi im wspólne świętowa
nie, dawanie świadectwa i podejmowanie decyzji. Tymczasową wspól
notę z udziałem wszystkich Kościołów, uczestniczących w ruchu eku
menicznym. Jeśli taka wspólnota nie powstanie, to ruch ekumeniczny
łatwo może wyrodzić się w rutynę. Dialogi będą kontynuowane, komis
je będą obradować, będą się odbywać kolejne konsultacje. Czy jednak
będzie to rzeczywiście służyć rozbudowie wspólnoty, jeśli nie będzie
włączone we wspólnotę przeżywaną już teraz? Sądzę, że reformatorzy
swoim żądaniem wolnego, powszechnego soboru dali nam punkty za
czepienia do tego, w jaki sposób może dojść do tej tymczasowej wspól
noty. Nie będę się tym dzisiaj szerzej zajmował. Sądzę jednak, że nie
tylko przyszedł już czas, ale że jest czas najwyższy, by na nowo przemy
śleć, jak musi wyglądać tymczasowa wspólnota, która pozwoli Kościo
łom już teraz przeżywać osiągnięty stopień jedności. Albowiem jeśli już
teraz będzie można przeżywać jedność, będziemy mogli mieć pewność,
że któregoś dnia stanie się ona rzeczywistością.
Tłum. Joanna Kruczyńska
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ECUMENICAL COMMITMENT — A REFORMED PERSPECTIVE
(Summary)
Dr Lukas Vischer, former Director of the Secretariat on Faith and Order of the World
Council of Churches, at the present moment Professor of Ecumenism at the University of
Berne, Switzerland, was delivered an address to the Seventh Assembly of the Lutheran
World Federation about the ecumenical commitment from a reformed perspective. His
considerations could be summarized as follows:
In virtue both of their origin and their history, there is a close affinity between the
Lutheran and the Reformed churches. They have so much in common, indeed, that fello
wship between them would see, at least at first sight, almost axiomatic. This close affinity
has also come into prominence in quite recent days with the production of the Leuenberg
Agreement in Europe in 1973. A group of Lutheran and Reformed churches has actually
achieved pulpit and altar fellowship on the basis of this document.
The central question which must constantly claim our attention, each in our own
church but also in the dialogue between the churches is undoubtedly the following: How
are we to proclaim and live the Gospel so as to be heard and understood by the present
generation? It is on this goal that all the efforts undertaken in the ecumenical movement
must be focussed.
At the same time, however, the encounter within the ecumenical movement must be
understood and seized as an opportunity to discover how the fellowship in Christ can be
made a reality once again in the conditions and with the insights of our own time. How is
a fellowship which can reflect Christ’s presence today to come into being? Confession of
faith and lived fellowship, said Vischer, are inextricably bound together.
The Reformed tradition has essential insights to contribute to the ecumenical move
ment. At the same time, however, the Reformed churches have serious weaknesses and
deficiencies. They are not today living up to their own insights and their own Reforma
tion heritage. The first deficiency is a tendency to set contemporary confession so much in
the forefront that the common tradition of the Church can no longer be respected as it
should. The second deficiency is the inner division of the Reformed family. As a result its
witness in the ecumenical movement is seriously impaired.
From the Reformed side it is especially important that the dialogue with the churches
which issued directly or indirectly from the Reformation should enjoy a certain priority.
The common task of this churches is to explain clearly the significance of the event of the
Reformation for the Church of Jesus Christ. To want to constitute a Reformation block
would be a pitiable mistake.
In the ecumenical movement we have arrived at a strange interim situation. Many
differences have bees clarified. The dialogues already conducted have in part brought
spectacular results. Yet it is also clear that we still have a long way to go. How can the
churches reconcile the common ground already occupied with their continuing divisions?
Vischer said: „I can see only one possibility, namely, that they should, on the basis of this
common ground, enter into a provisional fellowship allowing them to celebrate together,
to bear witness together, and to mass common decisions, a provisional fellowship embra
cing all the churches which participate in the ecumenical movement”.
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OEKUMENISCHE VERPFLICHTUNG — EINE REFORMIERTE PERSPEKTIVE
(Zusammenfassung)
Dr. Lukas Vischer, langjähriger Direktor des Sekretariats des Kommission für Glau
ben und Kirchen Verfassung des Oekumenischen Rates der Kirchen, und jetzt Professor
für ökumenische Fragen an der Universität in Bern, hat während der VII. Vollversam
mlung des Lutherischen Weltbundes in Budapest einen Vortrag über die ökumenische
Verpflichtung aus cler reformierten Perspektive, gehalten. Seine Ausführungen lassen
sich folgendermassen zusammenfassen:
Lutherische und reformierte Kirchen sind sowohl von ihrem Ursprung als von ihrer
Geschichte her nahe miteinander verwandt. So vieles ist ihnen gemeinsam, dass die Ge
meinschaft jedenfalls auf den ersten Blick eine Selbsverständlichkeit sein müsste. In Eu
ropa ist 1973 die Leuenberger Konkordie zustandegekommen: eine Gruppe von lutheri
schen und reformierter Kirchen hat aufgrund dieses Textes die Kanzel — und Aben
dmahlgemeinschaft erklärt.
Die zentrale Frage, die uns je in der eigenen Kirche, aber auch im Dialog zwischen den
Kirchen standing zu beschäftigen hat, muss ohne Zweifel lauten: wie verkündigen und le
ben wir das Evangelium so, dass es von der heutigen Generation gehört und verstanden
werden kann? Alle Anstrengungen, die wir in der ökumenischen Bewegung unternehmen,
müssen auf dieses Ziel hingeordnet werden.
Die Begegnung in der ökumenischen Bewegung muss aber zugleich als Gelegenheit
verstanden und ergriffen werden, zu entdecken, wie die Gemeinscheft in Christus unter
den Gegebenheiten und Einsichten der heutigen Zeit neu verwirklicht werden kann. Wie
kann eine Gemeinschaft Zustandekommen, die die Gegenwaert Christi heute wiederzus
piegeln vermag? Meiner Meinung nach — sagt Vischer — Bekenntnis und gelebte Geme
inschaft sind untrennbar miteinander verbunden.
Die reformierte Tradition hat wesentliche Elemente in die ökumenische Bewegung ein
zubringen. Zugleich aber, haften den reformierten Kirchen entscheidende Schwächen
und Mängel an. Sie leben heute nicht auf der Höhe ihrer eigenen Einsichten und ihres reformatorischen Erbes. Die Reformierten haben die Neigung, das die gemeinsame Tradi
tion der Kirche nicht mehr ausreichend zur Geltung kommen kann. Eine andere Schwä
che ist die innere Zerrissenheit der reformierten Familie. Ihr Zeugnis in der ökumeni
schen Bewegung wird dadurch entscheidend geschwächt.
Von reformierter Seite aus gesehen ist es von besonderer Bedeutung, dass dem Dialog
mit den Kirchen, die direkt oder indirekt aus der Reformation hervorgegangen sind, eine
gewisse Priorität eingeräumt wird. Die Kirchen, die direkt oder indirekt aus der Refor
mation hervorgegangen sind, haben die gemeinsame Aufgabe, deutlich zu machen, was
eigentlich das Ereignis der Reformation für die Kirche Jesu Christi zu bedeuten hat. Es
wäre dagegen ein armseliger Irrtum, einen reformatorischen Block bilden zu wollen.
In der ökumenischen Bewegeng ist ein seltsamer Zwischenzustand erreicht worden.
Viele Gegensätze sind geklärt worden. Die Dialoge, die bereits geführt worden sind, ha
ben zum Teil spektakuläre Ergebnisse gebracht. Und, doch ist deutlich, dass noch ein wei
ter Weg zurückzulegen ist. Wie können die Kirchen die bereits erworbene Gemeinsamkeit
mit der weiterdauemden Trennung verbinden? Vischer antwortet dai^uf: „Ich sehe nur
die eine Möglichkeit, dass sie mit ihrer Gemeinsamkeit in eine vorläufige Gemeinschaft
treten, die es ihnen erlaubt, gemeinsam zu feiern, Zeugnis abzulegen und Entscheidungen
zu fällen. Eine vorläufige Gemeinschaft unter Einschluss aller Kirchen”.
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MARGINALIA NA TEMAT DIAKONIJNEJ STRUKTURY
KOŚCIOŁA
Organizatorzy sympozjów siadają zwykle za stołem i kombinują
nad tematyką referatów, ich kolejnością, spójnością itp. Nic podobnego
nie działo się przed obecnym spotkaniem ekumenicznym. Nie odbyto
ani jednej narady; trudno byłoby wskazać organizatora naszej biesiady.
Wszystko spadło na nas lotem jastrzębia, a właściwie wystrzeliło z zie
mi, od dołu. Z okazji pewnego kolokwium w Laskach warszawskich w
listopadzie 1983 roku, gdzie interkonfesyjny zespół polskich chrześcijan
podejmował grupę gości ze Szwajcarii zasłużonych w akcji niesienia
naszemu krajowi pomocy materialnej, mimochodem ktoś rzucił hasło,
ażeby sprawę diakonii zawiesić nieco wyżej, to znaczy poddać ją kon
sultacji społecznej — modne dziś słowo — na płaszczyźnie akademic
kiej i wciągnąć w tę problematykę naszych studentów.
Najpierw słowo o tytule naszych obrad „Ekumenia jako diakonia”.
Wewnętrzy związek tych dwu pojęć zdaje się dla nas nie ulegać wątpli
wości, a jednak: diakonia jako termin określający kościelne działanie w
zapobieganiu różnorodnym potrzebom ludzkim jest w ekumenicznym
słownictwie językowym pewną nowością; jej ekumenicznych zarysów
szukać można najwcześniej w wieku XIX i to na obszarze Kościołów
protestanckich. Wypadki rozwijały-się szybko. W roku 1961 Ekumeni
czna Rada Kościołów już prowadziła konsultacje na temat roli chrześ
cijańskiego posługiwania we współczesnym społeczeństwie oraz o od
powiedzialności Kościołów w działalności politycznej. Po stronie kato
lickiej w roku 1924 założono w Rzymie Międzynarodowe Zrzeszenie
Caritas (Caritas Intemationalis)x. Akcja niesienia pomocy naszemu
krajowi, jaka ma miejsce od z górą dwu lat, jest czynem ekumenicznym
bez precedensu. Nasz ruch ekumenicznych zbliżeń niejako z dnia na
dzień zyskał nową jakość. Nastąpiło otwarcie się Kościołów nie tylko
na szczeblu międzynarodowym; i w skali naszej polskiej ekumenii zare
jestrowaliśmy novum: chrześcijanie różnych wyznań zaczęli z sobą
współpracować w rozdzielaniu darów. Rzekomo „wielki” Kościół rzy
mskokatolicki w Polsce nieraz był informowany przez tzw. Kościoły
mniejszościowe, czyli wspólnoty innych wyznań, o gotowości dopomożenia katolikom z darów, jakie te wspólnoty otrzymały. Przy tym wszy
stkim nie chcemy zapominać o okoliczności, w moim odczuciu wprost
cudownej: naszych braci chrześcijari z Kościołów zagranicznych nikt1
1
Por. H. Krüger-W. Löser-W. Müller-Römheld (red.), Ökumene-Lexikon, .Frankfurt
a.M.,1983, 243n.

MARGINALIA NT. DIAKONUNEJ STRUKTURY KOŚCIOŁA

43

nie prosił o udzielenie pomocy; nasz polski episkopat nie wystąpił z ża
dnym oficjalnym apelem o pomoc dla kraju, który popadł w ciężki kry
zys. Ta społeczna diakonia dla braci w potrzebie otwiera nową kartę
nie tylko w historii młodego ruchu ekumenicznego, ale i w historii na
szych wzajemnych stosunków polityczno-społeczno-gospodarczych z
krajami Europy i innych kontynentów.
Ekumeniczne działania diakonijne są dzisiaj rzeczywistością zro
zumiałą samą przez się. Ekumeniczna postawa Kościołów ukierunko
wana introwertywnie byłaby sprzecznością samą w sobie2. O tym wszys
tkim nie chcę tutaj mówić, gdyż uczynili to znakomicie moi koledzy
szwajcarscy.
Pod koniec naszej pracowitej sesji pragnąłbym zartykułować kilka
gloss na jej marginesie, nie tez, a garść marginesowych spostrzeżeń, ja
kie spisałem oczywiście przed naszym sympozjum i nie mając w ręku
referatów moich kolegów, które to uwagi — jak widzę to w tej chwili,
nawet nieźle korespondują z tym wszystkim, co tutaj powiedziano.
1.
Bóg stoi po stronie ubogich i potrzebujących. Kto uchyla się od
niesienia pomocy tym ludziom lub nawet dopuszcza się wobec nich bez
prawia, ten ma przeciwko sobie Boga żywego. Od momentu, kiedy
Chrystus dobrowolnie przyjął na siebie ubóstwo ludzi, człowiek potrze
bujący stał się miarą wszystkich rzeczy. W ubogich uwielbiony Pan
daje nam niezmierzoną szansę spotkania się z Nim samym w Jego poni
żeniu. I dlatego to cały sens naszego chrześcijaństwa sprowadza się do
tego, czy sprawdzamy się w tym spotkaniu. Jeżeli jednak z tej próby i z
tego zadania wywiązujemy się nawet pomyślnie, postawa taka w żad
nym wypadku nie przekształca się w zasługę, którą Chrystus Pan wi
nien nam wynagrodzić. Licząc na taką premię, sami sytuowalibyśmy
siebie w szeregach duchowych bogaczy godnych potępienia. Wszystko,
cokolwiek czynimy w zakresie ulżenia ubogim, dokonuje się raczej w
sensie dziękczynnej odpowiedzi na uprzednią zasadniczą i ciągle na
nowo oferowaną nam miłość Jezusa. Nasz czyn miłości nie jest niczym
innym jak zaciągniętym długiem, którzy winniśmy spłacić.
Nie omieszkajmy jednak dodać, że ubóstwo nie jest stanem zakwa
lifikowanym przez Boga pozytywnie. Słowo Jezusa o ubogich, których
wśród siebie zawsze mieć będziemy (por.Mt 26,11), w żadnym wypadku
nie oznacza, że ubodzy potrzebni są uczniom Chrystusa do tego, ażeby ci
drudzy na nich mogli „poćwiczyć się” w swych cnotach. Ubóstwo jest
jednak znakiem bliskości i solidarności Boga w Jezusie Chrystusie. Ma
jąc przed oczami biblijną wizję ubóstwa, w orędziu Pisma św. nie bę
dziemy doszukiwali się zrębów doskonałego programu społecznego dla
likwidacji na ziemi ludzkiej nędzy. Nowina biblijna stale jednak wyo
strza naszą uwagę tak, abyśmy czujnie rejestrowali obecność ubogich
wokół nas i w krajach odległych, ażeby służyć im efektywną pomocą.
W kontekście tych uwag wskazać trzeba na niebezpieczeństwo
związane ze świadczeniem miłosierdzia, szczególnie z jego formą dawa
nia jałmużny, z którą to postawą łatwo stowarzyszyć się może chęć
materialnego pozbycia się osoby potrzebującej miast pospieszenia jej z
osobistą pomocą.
Zarówno gotowość akceptacji własnego ubóstwa jal: i gotowość ul
żenia niedoli bliźniego, krótko mówiąc: ustawienie się po stronie ubo
2 Por. Visser’t Hooft, Der Sinn des Wortes „ökumenisch”, 1954. 12.
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gich zawsze pozostanie doskonałym sprawdzianem wiarygodności ucz
niów Chrystusowych w Jego diakonii dla świata.
2.
Powyższe stwierdzenia, jeszcze raz unaoczniają prawdę, że pro
sta a zarazem i złożona problematyka ubóstwa z jego diakonijnym
przezwyciężaniem należy do jądra biblijnego przekazu. Wśród nieporo
zumień obciążających chrześcijańską diakonię na czoło wysuwa się nie
bezpieczeństwo jej wyłącznie moralnego pojmowania. Chrześcijańska
diakonia nie ma nic wspólnego z filantropią; rozwija swą własną dyna
mikę i rządzi się własnymi prawami, które mogą prowadzić do wytwo
rzenia rzeczywistej wspólnoty cierpienia i autentycznego samowyniszczenia3. Jezus ukazuje to w ujmujący sposób na przykładzie umywania
nóg. Ową fundamentalną postawę egzystencji chrześcijańskiej Jezus
demonstruje nie tylko w słowie i znaku; postawa ta jest osobowo rady
kalna do tego stopnia, iż prowadzi do złożenia własnego życia za dru
gich jako okupu (por. Mt 20,26-28).
Momentem, który etyczny wymiar chrześcijańskiej diakonii osądza
na właściwym fundamencie i wyznacza mu głęboki sens osobowy, jest
sprzęgnięcie diakonii z Eucharystią. Podczas gdy świat antyczny posłu
giwanie rezerwował dla niewolników, Biblia w tymże posługiwaniu wi
dzi najwyższą formę kultu i modlitwy, stapiając w jedno obydwa zna
czenia diakonii; decydują one bowiem o istocie samej uczty Pańskiej. W
stosunku do słowa „leiturgia” (leiturgeo) używanego przez Septuagintę
(około 150 razy) nieomal wyłącznie na określenie służby świątynnej
sprawowanej przez kapłanów i lewitów, Nowy Testament tak rozumia
ne pojęcie liturgii eliminuje prawie całkowicie, zastępując je terminem
diakonia, którą wiąże zasadniczo ze wspólnotą uczty i posługiwaniem
przy stołach (Dz. 6,1). Ta troska o stoły kojarzy się nierozdzielnie z „ła
maniem chleba” w domach, z agapami, w czasie których bogaci spieszą
z pomocą biednym (lKor 11), tworzą się gminy domowe poświęcające
się bez reszty diakonii, jak na przykład dom Stefanasa (lKor 16, 15).
Owo posługiwanie, w które inwestuje się wszystkie siły i stan posiada
nia przekształca się w miernik i sprawdzian koinonia, czyli wspólnoty
(2Kor 9, 13; Dz 2,44n; 4,34). Wspaniała, w pełnej wolności sprawowana
diakonia nie zna granic Kościoła lokalnego, lecz rozciąga się na inne
gminy potrzebujące wsparcia (Dz 11,29; 12,25; 2Kor 8,3n; 9,Inn). Jest
to ducnowo-cielesna diakonia dawania i otrzymywania w znaku „sto
łu” i ofiary Jezusa (2Kor 9,12n; 8,9)4.
Mamy tu więc do czynienia z jedyną w swoim rodzaju zmianą kieru
nku ruchu: starotestamentalna wertykalna linia kultu świątynnego w
Nowym Testamencie nabiera charakteru horyzontalnego. Decydującą
sprawą nie jest więcej posługa wokół ołtarza, lecz droga prowadząca od
ołtarza ofiarnego do ludzi potrzebujących pomocy, tak iż można powie
dzieć, że właściwa liturgia sprawowana przez wspólnotę przekształca
się w diakonię5. Budowanie Ciała Chrystusa, koncentrujące się w spra
wowaniu Eucharystii, zlewa się w jedno z postawą proegzysjtęncji dla
świata. Między zgromadzeniem eucharystycznym a posłaniem w świat
istnieje stan określonego napięcia: zbieramy się na Eucharystię dla
3 B.D. Dupuy, Theologie d er kirchlichen Ä m ter, w: Mysterium Salutis, Grundriss he
ilsgeschichtlicher Dogmatik, Einsiedeln 1973, IV/2, 489.
4 Por. L. Coenen (red.), Theologisches B egriffslexikon zu m Neuen Testam ent, Wup
pertal1 1979. 1 .187.
5 Por. dz. c. 193.
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uświadomienia sobie konkretnej misji naszego posłania, które to posła
nie ze swej strony znów prowadzi do gromadzenia się ludu Bożego wo
kół ołtarza. Diakonia staje się w ten sposób kryterium dla autentycznej
miłości Kościoła do świata6. Diakonia jest — sięgnijmy do porównania
z muzyki — trój dźwiękiem; tworzą go: liturgia, diakonia i martyria,
służba Boża braciom i posługa świadectwa. Warto w tym miejscu przy
toczyć słowa kardynała Josepha Ratzingera, który komentując luterskie hasło solus Christus powiada: „Solus Christus numquam solus” (=
Chrystus sam nigdy nie jest sam) — chciałoby się tu powiedzieć: Chry
stus ratuje sam, owszem; ale ten jedynie sam ocalający Chrystus nigdy
nie jest sam, a Jego ocalający czyn charakteryzuje się właśnie tym, że
nie czyni On drugiego biernym podmiotem przyjmowania daru w sobie
zamkniętego, lecz wciąga człowieka w swoją własną aktywność: czło
wiek zostaje uratowany, gdy sam współdziała w ratowaniu innych.
Uratowanym jest się zawsze dla drugich a tym samym i przez drugich
(...) Chrześcijaninem staje się człowiek nie dla siebie, lecz dla drugich;
albo raczej: jest się chrześcijaninem dla siebie tylko wtedy, gdy jest się
nim dla drugich7.
3.
Ta diakonia, rozciągająca się nie tylko na środki finansowe i dobra
materialne, lecz obejmująca także całe życie (2Kor 8,5) przekształca się
w siłę, która decyduje o „być albo nie być” całego organizmu Ciała
Chrystusa (Ef 4,12). I dlatego to św. Paweł funkcje charyzmatyczne na
zywa posługiwaniami (diakoniai) (1Kor 12,5). Wszystkie dary łaski za
wsze są podporządkowane posługiwaniu diakonii (lKor 12,4; Rz 12,6;
1P 4,11). Charyzmat i diakonia to pojęcie korelatywne8. Jeżeli taka ko
relacja zachodzi, więcej, jeżeli mamy do czynienia z tożsamością cha
ryzmatów i diakonii, wtedy należy powiedzieć, że cała struktura Koś
cioła jest ze swej istoty strukturą diakonijną. Pierwsze miejsce w tej
diakonijnej strukturze Kościoła zajmuje posługa przepowiadania słowa
o pojednaniu (2Kor 5,18n; Dz 6,4). W szeregu pełniących tę diakonię św.
Paweł wymienia apostołów, proroków i prorokinie oraz nauczycieli i
ewangelistów. Obok posługi przepowiadania funkcjonuje w gminach
Pawiowych diakonia pomocy społecznej i kierownictwa, którą pełnią
biskupi i diakoni.
Drugi Sobór Watykański następująco reasumuje diakonijny wy
miar Kościoła: Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu i usta
wicznego tego ludu pomnażania ustanowił w Kościele swoim rozmaite
posługi duchowne, które mają na celu dobro całego Ciała. Wyposażeni
bowiem we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy,
którzy są z Ludu Bożego i dlatego cieszą się prawdziwie chrześcijańską
godnością, zdążając w sposób wolny i zarazem według przepisanego po
rządku do tego samego celu, osiągnęli zbawienie (K K 18).
Naszkicowawszy pierwotny diakonijny ustrój Kościoła, Hans Küng
wypowiada ostry sąd: „Dystans dzisiejszego Kościoła w stosunku do
„pierwotnego” ustroju tegoż Kościoła jest przerażająco wielki!”9. Zda
nie to, które Küng dokumentuje obszernie danymi z historii Kościoła,
6 Por. G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens, Tübingen 1979, III, 364.
7 J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes, Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf2 1970,
358n.
8 Por. G. Hasenhüttl, Charisma. Ordnungsprinzip der Kirche, Freiburg Br. 1969,
159; H. Küng, Die Kirche, Freiburg Br. 1967, 465.
9 Dz.c. 487
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zasługuje na uwagę. Niezgależnie od ich siły argumentacji ogólnie
stwierdzić można, że nasze czasy cechuje uwiąd świadomości posługi
wania. O ile dawniej służenie traktowano jako czynność zaszczytną
(służba na dworach czy w tzw. „lepszych domach”), usługiwanie stop
niowo trącić zaczyna degradacją człowieka i staje się symptomem skrę
powania wolności i znakiem niewolnictwa. Każdy swej godności świa
domy człowiek wyprosiłby sobie dzisiaj nazwanie go służącym czy
służącą. Służenie w pełnym tego słowa znaczeniu stało się zajęciem nie
popularnym. Albowiem służenie zakłada zawsze istnienie hierarchii
stanowej, która w naszych społeczeństwach przestała funkcjonować.
Dlatego to, co w oczach ludzi jawi się jako nierozumne i poniżające, na
nowo dowartościowane zostało przez Boga. Albowiem w Chrystusie
Bóg pokazał, że służenie wyprzedza panowanie nie tylko czasowo, lecz
że całe panowanie ma swe podstawy i sens wyłącznie wtedy, gdy jest
służbą. Albowiem nie wtedy zyskuje człowiek wolność, gdy krząta się
wokół niego dostateczna ilość ludzi mu usługujących, lecz właśnie wte
dy, gdy zaczyna żyć dla drugich101.
Czy owa awersja do służenia nie przyczyniła się również do tego, że
i w Kościele chętniej mówi się o sprawowaniu „urzędów” niż o pełnie
niu służby? Rzecz jasna, że i „urząd” w Kościele jest w zasadzie ukieru
nkowany na posługiwanie. Służący z ramienia urzędu występuje jednak
raczej jako upełnomocniony do służby przez swego pana i mandatariusza, a wśród ludzi jawi się jako jednostka wyniesiona ponad innych.
Gdy słyszymy, że nasza sprawa ma wejść na drogę „urzędową”, sytuac
ja taka zrazu nie kojarzy się nam z błogim przeczuciem, że oto teraz
„urząd” czy „władza”, czy instytucja zaczną nam służyć. Znamienna
jest na przykład tendencja polskiego przekładu Konstytucji dogmaty
cznej o Kościele, gdzie słowo ministerium (= posługiwanie) przekłada
się na „urząd”11. Nie trzeba tu przypominać, że zafascynowanie żądzą
panowania bywało w historii Kościoła tragiczne, ilekroć Kościół prag
nął swój autorytet oprzeć na silnej władzy rządzenia. Jezus mówi nied
wuznacznie: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, ucis
kają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie
sługą waszym (Mk 10,42n). Ta sama siła uderzenia bije ze słów św. Pa
wła: Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako
Pana, a nas — jako sługi wasze przez Jezusa (2Kor 4,5). Nieomal do
przesady podkreślany zostaje tutaj paradoks bezsilności Chrystusowego
krzyża. Wszelka próba interpretacji indywidualno-etycznej tych i podo
bnych słów w sensie duchowego nastawienia czy wewnętrznej postawy
byłaby zabiegiem fatalnym. Teksty Nowego Testamentu postulują kon
kretny kształt urzędu kościelnego, który to urząd w żadnym wypadku
nie może kopiować świeckich struktur władzy i panowania12.
10 Por. Theologisches Begriffslexikon, 1 ,192n.
11 Summi sacerdotii ministerium - „urząd najwyższego kapłaństwa” (KK 22); mini
sterium ecclesiasticum = „urząd kościelny” (KK 28). Również słowo munus ( - obowią
zek, zadanie, dar) z reguły tłumaczy się przez urząd. Bezradnie niekonsekwentny okazał
się tłumacz przy translacji minus ministerii, wywalczając remis swoim problematycznym
rzekładem przez „zadania urzędu” (a powinien był użyć tautologii „urząd urzędu”, co
yłoby już jawnym nonsensem). Por. Sobór Watykański Drugi. Konstytucje, Dekrety, De
klaracje, Poznań 1968.
^ Por. G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Freiburg Br. 1983, 140.
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4.
Ożywieniu diakonijnej świadomości w Kościele mogłoby słu
żyć rozbudzenie na nowo i pogłębienie ducha braterstwa wśród chrześ
cijan. Należałoby najpierw zrewaloryzować samo pojęcie braterstwa,
uwolnić je od treści nierealistycznych czy utopijnych. Członkowie ma
łych grup zwracają się np. do siebie „bracie”, „siostro”; bywało, że tych
tytułów używano dla zdystansowania się od drugich, wierzących ina
czej. W Kościele pierwszych wieków ten sposób odzywania się do siebie
był jeszcze formułą zrozumiałą samą przez się i nie tylko formułą, albo
wiem za tym zwrotem kryło się coś z diakonijnej prastruktury Kościoła,
określenie jego istoty jako bractwa. Nie w tym rzecz, ażebyśmy od dzi
siaj zaczęli zwracać się do siebie „bracie” i „siostro” (ludzie mówią do
siebie „kolego” czy „towarzyszu”, z czego niekoniecznie musi coś wyni
kać).
Jest Kościół przede wszystkim tą wspólnotą braterstwa , która gro
madzi się dla sprawowania Eucharystii (KK 26). W dokumentach Dru
giego Soboru Watykańskiego słowo „brat” występuje ponad sto razy.
Biorąc pod uwagę wszystkie treściowe odcienie i derywaty tego słowa,
należy stwierdzić, że duch braterstwa należy do istoty Kościoła. Aspekt
braterstwa wskazuje w pierwszym rzędzie na równość wszystkich wier
nych w obliczu Boga i uwypukla wewnętrzne więzi wspólnoty Chrze
ścijańskiej. Jest to dokładnie ten element, który wspaniale zostanie roz
winięty w Dekrecie o ekumenizmie, niezwykle dbałym o to, ażeby powyławiać wszystkie momenty, które chrześcijan z sobą łączą, a nie
dzielą.
Ważniejsza jest jednak następująca obserwacja: Wspólnota brater
stwa jest nie tylko sygnaturą Kościoła; Vaticanum II ideę braterstwa
odnosi przede wszystkim do całości rodzaju ludzkiego, eksponując po
wszechne braterstwo wszystkich ludzi. W tej wizji rzeczy braterstwo
Kościoła staje się znakiem (sakramentem) braterstwa wszystkich ludzi(KDK 92; DM 8). Kościół nie koncentruje w sposób narcystyczny
uwagi na sobie samym, lecz widzi braterstwo w skali ogólnoludzkiej, a
nawet kosmicznej. I tutaj tkwią podstawy dla zaangażowania się Ko
ścioła na rzecz ogólnoludzich ideałów braterstwa i solidarności13. Taki
jest zresztą porywający program Jezusa, który braterstwa nie ogranicza
do określonej grupy; tego rodzaju ograniczenie — które przyswaja so
bie na przykład sekta Qumran — byłoby nonsensem. Chrystus jest tam
Mesjaszem i królem, gdzie Jego wyznawcy, wsłuchani w Jezusowe sło
wo, żyją według niego i pełnią wolę Bożą. decyzyjnie w tym momencie
stajemy się „braćmi” Jezusa (Łk 8, 21). Kardynał Ratzinger ubolewa
nad indywidualistycznym ślepym zaułkiem, w jakim znalazło się chrze
ścijaństwo; gubiąc słowo „brat”, zagubiło kościelną świadomość, które
jest konsekwencją braterstwa14.
Braterstwo, jakie niesie Ewangelia, wyrasta z samej tajemnicy
Boga trójjedynego, albowiem Bóg sam jest wspólnotą. Ojciec wszystko
przekazał Synowi, a więc swoje życie i swoją boską istotę i stąd tylko
Duch Święty — uosobiona wymiana między Ojcem i Synem — może
wprowadzić wierzących w głębię i na wyżyny tajemnicy Boga trójjedy
nego. Tej tajemnicy Kościół sam długo nie potrafił zrozumieć. Przecież
u Por. G. Ruggieri, Die Wiederentdeckung der Kirche als evangelischer Gemein
schaft der Brüderlichkeit, „Concilium” 17 (1981) nr 6/7, 462.
14 Por. Fratemite, w: Dictionnaire de Spiritualite, VIII 1153.
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aż do IV wieku dawała w Kościele o sobie znać tendencja do podpo
rządkowywania Syna Ojcu (subordynacjanizm). Kto wie, czy coś z tych
tendencji nie funkcjonowało w historii Kościoła aż po czasy najnowsze.
W każdym bądź razie Kościół, który by sądził, że do jego istoty należy
struktura podporządkowywania, dałby dowód, że swe życie prowadzi z
dala od tajemnicy Boga trójjedynego. Odnalezienie zagubionego brater
stwa ma zatem do czynienia z praktyką adoracji, albowiem takie wiel
bienie jest po prostu uznaniem głębi tajemnicy Trójcy św. i zdawaniem
sobie sprawy z tego, że i my zostaliśmy powołani do tej wspólnoty życia
z Bogiem poprzez nasze braterstwo realizowane w Kościele, że powin
niśmy wreszcie przezwyciężyć nieszczęsny dualizm przedzielający kler
od świeckich15.
Stąd już tylko krok do ściśle diakonijnego pojęcia braterstwa. Po
dobnie jak w Jezusie miłość była ruchem eks-centrycznym rozrywają
cym błogi krąg osób zaprzyjaźnionych a otwierającym się na wszyst
kich, nawet na nieprzyjaciół, tak i nasza miłość winna być centryfugalna, uciekająca od środka a zwrócona ku braciom znajdującym się w po
trzebie. Tak pojęte braterstwo chleba w ubogich nie widzi przedmiotu
dla roztoczenia nad nim śwej diakonijnej pieczy; ubogi i potrzebujący
jest podmiotem rzucającym nam wyzwanie, ażeby spojrzeć nań trynitarnie, niejako w potrójnym wymiarze przestrzennym tajemnicy Trójcy
św., w jej głębi i wysokości, i szerokości obejmującej wszystko i wszyst
kich.
Braterstwo uczniów Jezusowych ukazuje konkretny kierunek dzia
łań diakonijnych. Egzemplarycznie winno ono odtwarzać postawę
Boga, który dla siebie nie zarezerwował glorii i panowania, lecz w Jezu
sie Chrystusie zasiadał do stołu z grzesznikami, z maluczkimi, z pokona
nymi i zdeptanymi, z ludźmi ze społecznego marginesu. Tę naukę Jezu
sa Kościół ma nie tylko i nie tyle głosić, ile ją u siebie realizować. U św.
Łukasza czytamy: Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwa
jących, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe
im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał (Łk 12, 37).
Reasumując: Stosunek do brata (względnie bliźniego) cechuje po
stawa, w której brak wszelkiego podporządkowania, tu już nie ma po
działu na przełożonych i podwładnych, na rozkazujących i słuchają
cych. Wszelkie „przełożeństwo” może przybierać tylko postać wzajem
nego służebnego szacunku. W braterskim modelu odniesień nie ma już
miejsca na konflikty pokoleń (między rodzicami i dziećmi) czy na na
pięcia ze zwierzchnością (biskup — pan). Tutaj wszyscy są diakonami,
na służbie.
5.
Na koniec lekki zwrot w całkiem inną stronę. Owa inność pro
blematyki okaże się jednak pozorna. Chodzi o miejsce kobiety w Ko
ściele, konkretnie o dopuszczenie kobiet do tzw. urzędu w Kościele. Po
oświadczeniu Kongregacji do spraw wiary z 15 października 1976 roku
w kwestii dopuszczenia kobiet do kapłaństwa rzecz przedstawia się na
stępująco: Ponieważ Jezus do grona Dwunastu nie powołał żadnej ko
biety — argumentuje wymieniona deklaracja — mimo iż przecież Jego
stosunek do kobiet zdecydowanie różnił się od obyczajów panujących
wówczas, wnosimy, że Chrystus Pan wykluczył kobietę od kapłaństwa.
Powyższą argumentację Kongregacji można nawet zasilić następu
15 R uggieri, art.c. 465n.
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jącą refleksją biblijną16. Powołując do grona Dwunastu, Jezus w sposób
demonstracyjny dokonuje czynności profetyczno—symbolicznej:
Owych dwunastu mężów na sposób symboliczny odzwierciedlać ma
dwanaście pokoleń Izraela. Wykonując ten gest Jezus realizuje jądro
eschatologicznej nadziei Izraela. Albowiem mimo iż system dwunastu
pokoleń za czasów Jezusa już dawno nie funkcjonuje — istnieją już tyl
ko dwa i pół pokolenia: Judy, Beniamina i połowa plemienia Lewiego
— to jednak w Izraelu żywa jest świadomość restauracji w czasach
eschatologicznych narodu dwunastu pokoleń. Pierwsza gmina chrześci
jańska sprawę integralności gremium Dwunastu traktowała poważnie
do tego stopnia, iż po odejściu Judasza natychmiast cyfrę tę uzupełnio
no wyborem Macieja. Rozumiemy: włączenie w kolegium Dwunastu
kobiety byłoby nieprawdopodobną ingerencją w symboliczną siłę pro
fetycznego znaku dwunastu pokoleń. W wielkoczwartkowej Wieczerzy
Pańskiej wymiar tego znaku profetycznego zyskuje najwyższy stopień
swego zagęszczenia; rola i misja dwunastu pokoleń nie może być repre
zentowana przez kobietę, przynajmniej w ówczesnej świadomości izra
elskiej.
Powyższe spostrzeżenia nie mogą jednak być odczytywane jako
wymierzone przeciwko roli kobiety w nowotestamentalnym ludzie Bo
żym. Roli tej nie należy doszukiwać się w jam ach Dwunastu, ale raczej
w składzie osobowym uczniów Jezusa. Św. Marek pod koniec sceny
ukrzyżowania opowiada, że Jezusowi towarzyszyli nie tylko uczniowie,
ale i „uczennice”, jeśli wolno tu użyć niezwykłego dla naszych uszu wy
rażenia: Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka,
między nimi Maria Magdalena, Mana matka Jakuba mniejszego i Józe
fa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługi
wały. I było Wiele innych (kobiet), które razem z Nim przyszły do Jero
zolimy (15,40n)17. Skoro kobiety Jezusowi towarzyszyły, oznacza to, że
należały do grona Jego uczniów, albowiem „towarzyszyć”, „naślado
wać”, „iść za” (to czasowniki dokładnie charakteryzujące status Jezu
sowych uczniów). Do grona uczniów Jezusa należą więc mężczyźni i ko
biety, co oznacza, że w nowym porządku królestwa Bożego, aktualizu
jącym się w doczesnym ludzie Bożym, już więcei nie może być mowy o
jakimkolwiek postępowaniu kobiety. Sw. Paweł wyraził to za pomocą
mocnej formuły, gdy powie, że odtąd nie ma już mężczyzny ani kobiety
(Ga 3,28). Lohfink, za którym tu podążamy, artykułuje w tym miejscu
pytania: Czy nie jest sprawą jasną, że gminy nowotestamentalne pozo
stały w tyle przynajmniej za tym zdaniem? Czy w dużym stopniu nie
odmawiały kobiecie dostępu do urzędów kościelnych?18 Mimo to w po
czątkach Kościoła kobieta odgrywa jeszcze całkiem inną rolę niż dzi
siaj. Kobiety występowały wtedy jeszcze jako prorokinie.Ewangelista
Filip ma cztery córki, które w te] roli występują publicznie (Dz. 21,8n).
I dla św. Pawła nie ulega wątpliwości, że w czasie nabożeństwa kobiety
mogą występować w tym charakterze; żąda tylko, ażeby czyniły to z na
krytą głową (IKor 11,5—15). Nie mogąc tych zagadnień rozwijać sze
rzej, powiedzmy tu tylko tyle, że charyzmat prorokowania oznacza coś
znacznie więcej niż przepowiadanie rzeczy przyszłych. Proroctwo to
16 Uwagi niniejsze podążają za G. Lohfinkem, dz.c. 105nn.
n Św. Łukasz tę listę kobiet uzupełnia o inne imiona, por. 8, 1—3.
18 Dz.c. 112.
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także tłumaczenie rzeczy teraźniejszych, ferowanie wyroków, upomina
nie, pocieszanie, przepowiadanie woli Bożej, pobudzanie gminy do
określonego a przez Boga chcianego celu. Szerokie spektrum działalno
ści profetycznej sięga zatem aż do tej sfery, którą dzisiaj nazwalibyśmy
kierowaniem gminy19. Jest to więc diakonia w najszczytniejszym tego
słowa znaczeniu.
Jedno jest pewne, na pojęcie i treść humanum składa się jego pier
wiastek męski i żeński. Uwzględniający tę specyfikę proces personali
zacji i ludzkiego dojrzewania zakłada, że mężczyzna coraz pełniej bę
dzie mógł w ten proces inwestować swoją anima (pierwiastek kobiecy w
mężczyźnie) a kobieta swój animus (pierwiastek męski w kobiecie)2®.
Rozważania tego typu w niczym nie pomniejszają zacytowanego
oświadczenia Kongregacji do spraw wiary, wobec którego teolog wi
nien respekt, a który to respekt dla tego dokumentu zobowiązuje tegoż
teologa do krytycznej oceny zawartej tam argumentacji i do dalszej dy
skusji nad tą sprawą. Ani na jotę nie odstępując od obowiązującej prak
tyki Kościoła w tej sprawie, teologicznie zagadnienie to pozostaje w
dalszym ciągu otwarte do dyskusji, która winna toczyć się dalej21.
Na tym muszę przerwać te marginalia o diakonijnej strukturze Ko
ścioła. Sympozja mają to do siebie, że nie zamierzają i nie są w stanie
przedstawić wyczerpująco nawet zawężonego aspektu problematyki,
którą eksponują w tytułach swych programów. Od mrówczej roboty
szczegółowej jest monograficzny wykład uniwersytecki prowadzony
bez skrótów i bez pośpiechu przez cały semestr lub kilka semestrów;
tam jest czas nie tylko na zasiew, ale i na dojrzewanie i zebranie plonu
refleksji. Ambicje sympozjów są skromniejsze: pragną skoncentrować
uwagę na jakimś szczegółowym aspekcie zagadnienia, wyostrzyć
wzrok, może nawet twórczo zaniepokoić, rzucić hasło do podjęcia
szczegółowych studiów i działań. Nade wszystko ma jednak sympozjum
jedno piękne i niezbywalne zadanie: jako biesiada ludzi o tych samych
zainteresowaniach pragnie wytworzyć i pogłębić ducha wspólnoty, za
dzierzgnąć więzi sympatii a nawet przyjaźni. Dokształcić możemy się
przecież lepiej i gruntowniej w domu, z książką w ręku. Nici osobistych
spotkań i przyjaźni nawiązują się właśnie na sympozjach — szkołach
wspólnoty serc i ducha. Wierzę, że nasze sympozjum wniosło w ten
wielki cel swą określoną cząstkę.
19
20
Mainz
21

Lohfink, dz.c. 113.
Por. L. Boff, D ie N euentdeckung d er K irche. B asisgem einden im L atenam erika,
1977; 139.
Por. K. Rahner, Priestertum der Frau?, “Stimmen der Zeit” (1977) 291—301.

MARGINAL NOTES ON DIACONAL STRUCTURE OF THE CHURCH

(Summary)
The presented text by prof. Alfons Skowronek, a leading Polish ecumenist, had been
delivered at the international symposium „Ecumenism as deaconship” organised by the
Academy of Catholic Theology in Warsaw on January 17—18, 1984. The author in his bi
blical and theological speculations presents the extent and the sense of a Christian dea
conship, shows what it meant in the Church of early Christianity and what it means now.

MARGINALIA NT. DIAKONIJNEJ STRUKTURY KOŚCIOŁA

51

Using musical terms he defines it as a triad, comprising liturgy, the actual deaconship
and martyrdom, thus divine service for brothers and service for testimony.
At the beginning the author points out the inner relationship of the concepts: „ecu
menism” and „deaconship” by mentioning in this context the benevolent campaign for
Poland, of which the greatest participants were various Christian Churches of the West, a
campaing which lead the Churches in Poland to partnership. Prof. Skowronek notes that
this social diaconal activity for brothers in need opens a new chart not only in the history
of ecumenical movement, but also in the history of mutual relations between Poland and
different countries in Europe and other continents.
The author stresses that the best credibility of Christ’s disciples devoting themselves
to diaconal activity will always remain th^i- declaration for and siding with the poor. He
also emphasizes with great belief the opinion that the union of the deaconship and Eu
charist is a factor which sets the ethical dimension of Christian diaconal act on an adequ
ate basis and gives it a profound personal sense. Further he points out the correlation be
tween charisma and the deaconship stating that the whole structure of the Church in its
being is a diaconal structure and the service of prophesying the words about reconcilia
tion (2 Cor 5,18 n: Ac 6,4) is primary.
The author emphasizes then that the spirit of brotherhood is the essence of the
Church suggesting, at the same time, that its excitement and intensification could have
influence upon the enlivening of diaconal consciousness in Church. He reminds also that
according to Vaticanum II the idea of brotherhood includes all people.
In the conclusion the author touches the problem of the admission of women to the
so-called ministry in Church. Having regard for the opinion of the Roman-Catholic
Church in this matter, expressed in the statement of the Congregation for problems of the
Doctrine of Faith of October 15th, 1976, Prof. Skowronek at the same time expresses an
opinion that from the theological point of view this issue remains open for discussion.
Transl. Elżbieta Pietrzak

RANDBEMERKUNGEN ZUM THEMA DER DIAKONISCHEN
STRUKTUR DER KIRCHE
(Zusammenfassung)
Der präsentierte Text von Prof. Alfons Skowronek, dem hervorragenden polnischen
Ökumeniker, wurde gehalten während des internationalen Symposiums unter dem Titel
„Ökumene als Diakonie”, organisiert am 17. und 18.1.1984 von der Akademie für Katholi
sche Theologie in Warschau. Der Autor zeigt in seinen biblisch-theologischen Betra
chtungen das Ausmass und den Sinn der christlichen Diakonie, sagt was sie in der Kirche
des frühen Christentums war und was sie heute ist. Er bedient sich eines musikalischen
Termins und bezeichnet die Diakonie als Dreiklang, der die Liturgie, die eigentliche Dia
konie und Martyrie umfasst, also den Dienst Gottes an Brüdern und den Dienst des Zeug
nisses.
Am Anfang unterstreicht der Autor den Zusammenhang der Begriffe: „Ökumene”
und „Diakonie”, und erinnert in diesem Zusammenhang an die karitative Aktiop für Po
len, an der verschiedene christliche Kirchen im Westen den grössten Anteil hatten, und
die ebenfalss die Zusammenarbeit zwischen den Kirchen in Polen bewirkt hat. Skowro
nek stellt fest, dass diese soziale Diakonie für Brüder in Not einen neuen Abschnitt be
ginnt, nicht nur in der Geschichte der ökumenischen Bewegung, aber auch in der Geschi
chte der gegenseitigen Verhältnisse Polens mit den Ländern Europas und anderer Konti
nente.
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Der Autor unterstreicht, dass der vollkommenste Masstab der Glaubwürdigkeit aller
Schüler Christi, die sich der Diakonie verschrieben haben, immer ihr Verbleiben auf Sei
ten der Armen sein wird. Er unterstreicht auch mit voller Überzeugung die Ansicht, dass
die Verbindung der Diakonie mit der Eucharistie ein Faktor ist, der dem ethischen Ausmass der christichen Diakonie ein entsprechendes Fundament gibt und ihm tiefen per
sönlichen Sinn zuschreibt. Ferner weist er auf den Zusammenhang zwischen Charisma
und Diakonie hin und stellt fest, dass die ganze Struktur des Kirche ihrem Wesen nach
eine diakonische Struktur ist, und dass der Dienst der Verkündung des Wortes von der
Versöhnung in ihr den ersten Platz einnimmt (2 Kor. 5, 18f; Ap. 6,4).
Der Autor unterstreicht ferner, dass der Geist der Brüderlichkeit zum Wesen des Kir
che gehört und sagt gleichzeitig, dass seine Erweckung und Vertiefung die Belebung des
diakonischen Bewusstseins in der Kirche beeinflussen könnte. Er erinnert auch daran,
dass die Vision der Brüderlichkeit laut Vaticanum II. alle Menschen umfasst.
Zum Schluss behandelt der Autor das Problem der Zulassung von Frauen zum soge
nannten Kirchenamt. Er respektiert völlig den Standpunkt der römisch-katholischen
Kirche in dieser Frage, ausgedrückt in der Erklärung der Kongregation für Glaubensdok
trin vom 15.X. 1976, äussert jedoch gleichzeitig die Ansicht, dass von theologischen Stan
dpunkt aus diese Frage weiterhin zur Diskussion offen bleibt.
Übers, v. Maria Kmiecik

EK UM ENIZM NA WYŻSZYCH UCZELNIACH
C H R Z E Ś C I J A Ń S K I C H W P O L S C E (III)
TADEUSZ WYSZOMIRSKI

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Pomimo rozdzielenia chrześcijaństwo stanowi jedną
całość, której poszczególne części wzajemnie przynależą
do siebie.
(W. Hryniewicz)

Za początkową datę ekumenicznego zaangażowania Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego należy uznać rok 1970, kiedy powołana została
Sekcja Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. Niemniej warto zauwa
żyć jakby jej prehistorię czyli wcześniejsze poczynania mające za cel
dialog, rozumiany według ówczesnych pojęć.
Zaraz po założeniu uniwerstytetu, w projekcie studiów Wydziału
Telogicznego na rok 1918 zaproponowano utworzenie sekcji studiów
wschodnich, celem zapoznania się z myślą teologiczną prawosławia ro
syjskiego. W latach 1920-1939 wykłady z zakresu dogmatyki porówna
wczej prowadził ks. dr Michał Niechaj. Zgodnie z duchem czasów ce
chowała je metoda apologetyczna a przyświecały cele unionistyczne.
Warto zauważyć, że wśród studentów KUL-u w okresie międzywojen
nym znajdowali się także protestanci1.
Katedra Teologii Porównawczej
Katolicki Uniwersytet Lubelski był pierwszą po drugiej wojnie
światowej uczelnią w naszym kraju, która rozpoczęła działalność nau
kowo-dydaktyczną. Zaraz też zaczęto starania o obsadzenie katedry te
ologii porównawczej. Jej kierownictwo powierzono o. dr Bogusławowi
Waczyńskiemu SJ (1907-1981)1
2. Jako jedyny pracownik etatowy utrzy
mywał on tradycję badań nad kompleksem zagadnień wschodniochrześcijańskich na uniwersytecie3. Od roku 1960/61 kierował on semi
narium z teologii porównawczej i prowadził wykłady z problematyki
ekumenizmu.
17 III 1966 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o aktywizacji Sekcji
Teologii Porównawczej, w wyniku czego cykl wykładów zleconych pod
jęli ks. Donat Nowicki (liturgika bizantyjsko-słowiańska) oraz o. Błażej
Kruszyłowicz OFM (prawosławna teologia moralna). Od roku 1967 stu
denci sekcji dogmatycznej, moralnej, apologetycznej i pastoralnej zobo
wiązani zostali do słuchania wykładów o. Bogusława Waczyńskiego z
historii ruchu ekumenicznego. Posoborowy Kościół wkracza na drogę
ekumenizmu, co znajdowało odbicie w życiu uniwerstytetu.
1Grażyna Kubica-Kłyszcz; Mój miesiąc na KUL, Jednota 27 (1983) nr 7, s. 9-10.
2 o. "C.Napiórkowski, Instytut Ekumeniczny w KUL — Historia jego powstania, Biu
letyn Ekumeniczny 13 (1984) nr 1, s. 14-19.
3 Należy dodać że o. Bogusław Waczyński był jezuitą wschodniego obrządku.
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W roku 1968 o. Waczyński rezygnuje z zajęć uniwersyteckich. Kie
rownictwo katedry i sekcji teologii porównawczej powierzono ks. prof.
Wincentemu Granatowi4. Jednocześnie zaangażowany został ks. dr Al
fons Nossol. W fazie początkowej omawianego okresu przedmiot badań
naukowych jak i metoda pracy nie odbiegały od przedwojennego mode
lu apologetycznego. Jednak równolegle do stopniowego procesu otwie
rania się Kościoła Katolickiego na ekumenizm wnoszono nowe punkty
widzenia do całości problematyki eklezjologiczno-porównawczej. Wła
ściwie od chwili objęcia nad sekcją patronatu przez ks. prof. W. Grana
ta liczyć można okres ekumenizmu na KUL-u. Teolog ten odnosił się z
dużym szacunkiem do wartości reprezentowanych przez chrześcijański
wschód5. Umiał także wychować, pokolenie następców, którzy potrafili
poprowadzić dalej dzieło ekumenicznego zaangażowania.
Dnia 5 VI 1970 Rada Wydziału podjęła uchwałę, aby Sekcję Teolo
gii Porównawczej zmienić na Sekcję Teologii Porównawczej i Ekume
nicznej. Stało się to z inspiracji ks. prof. W. Granata, który wielokrotnie
wyrażał troskę o przyswojenie przez teologię katolicką, naturalnie w
sposób krytyczny, dorobku myślowego innych Kościołów chrześcijańs
kich6. Rada Wydziału uchwałą z 5 V 1975 oddała kierownictwo Sekcji i
Katedry Teologii Porównawczej ks.doc.dr hab. Wacławowi Hryniewi
czowi OMI7.
Reorganizacja Sekcji jaka w tym czasie nastąpiła wyraziła się zaró
wno wprowadzeniem nowych kierunków badań jak też poszerzeniem
dotychczas prowadzonych. W latach 1970-80 w Sekcji zaangażowani
byli: ks.doc.dr hab. W. Hryniewicz (kierownik Sekcji — teologia pra
wosławna, głównie chrystologia, soteriologia, pneumatologia); ks.dr
Leonard Górka (od 1973 asystent a od 1980 adiunkt — historia inicja
tyw ekumenicznych na słowiańszczyźnie). Współpracownikami Sekcji
byli: ks.prof.dr hab. Stanisław Nagy — katolickie zasady ekumenizmu,
ks.doc.dr hab. A. Nossol — teologia protestancka (głównie chrystolo
gia), ks. doc.dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski — teologia pro
testancka (historia ruchu ekumenicznego, dialogi międzywyznaniowe)8.
W swoich pracach Sekcja korzystała z pomocy innych katedr (hi
storia Kościoła, patrologia, pfawo kanoniczne Kościoła wschodniego).
Po reorganizacji studiów specjalistycznych w roku 1980/81 na kursie
wyższym teologii pierwsze dwa lata stanowiły przygotowanie do egza
minu licencjackiego i napisania pracy licencjackiej ze specjalizacji teo
logii porównawczej i ekumenicznej. Obrona pracy była warunkiem
przyjęcia na El rok studiów, tzw. doktorancki. Prawo korzystania z wy
kładów w ramach Sekcji mieli także studenci kursu zwyczajnego teolo
gii (klerycy seminarium lubelskiego oraz słuchacze świeccy). Należy jed
4 Leonard Górka, Sprawozdanie z 10 lat działalności Sekcji Teologii Porównawczej i
Ekumenicznej, (maszynopis).
5 Wacław Hryniewicz OMI, Ks. Profesor Wincenty Granat (1900—1979) Znak 32
(1980) nr 311—312, s. 586—602.
6 Wacław Hryniewicz OMI, Pierwszy Instytut Ekumeniczny w Polsce. Jego zadania,
Biuletyn Ekumeniczny 13 (1984) nr 1, s. 19—22.
7 Przywoził on ze sobą bogaty bagaż doświadczeń intelektualnych wyniesionych z
kontaktów ze współczesną teologią prawosławną, o której do tej pory mało kto w Polsce
słyszał. W swoich wykładach uświadamiał istnienie świata myśli prawosławnej w diaspo
rze.
8 Tadeusz Wyszomirski, Polski Instytut Ekumeniczny, Kierunki 30 (1984) nr 25, s. 4.
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nak zauważyć, że ilość absolwentów Sekcji była stosunkowo niewielka.
Wynikało to z faktu, iż władze seminariów duchownych nie były i nie są
zainteresowane wysyłaniem na studia teologii ekumenicznej wychowa
nków9. Dużo większy oddźwięk znajdowały one wśród studentów
świeckich.
Sekcja jednak nie uważała pracy dydaktycznej za jedyną formę
działalności. Organizowała sympozja naukowe i seminaria dyskusyjne.
Przykładowe tematy niektórych z nich: „Do jakiej jedności dążymy”
(14 - 15 XI 1974), „Ku jedności soborowej” (18 I 1977), „Recepcja —
nowe zadanie ekumenizmu dzisiaj” — z udziałem Lucasa Vischera
(20 - 21 VI 1980). Było to sympozjum wieńczące 10-lecie istnienia Sekc
ji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej101.
Wspomnieć warto także seminaria: „Duch Święty w życiu Kościo
ła”, „Papież wszystkich chrześcijan”, „Spór o ekumenizm dzisiaj”,
„Duch Święty a odwaga ekumeniczna”. Już sam zestaw tematów
świadczy o zaangażowaniu Sekcji w najbardziej aktualne problemy ży
cia Kościoła.
Do ważniejszych inicjatyw nalażało systematyczne współdziałanie
pracowników naukowych Sekcji z zespołem opracowującym Międzyna
rodową Bibliografię Ekumeniczną i stałe odnotowywanie dla ich celów
polskiej bibliografii ekumenicznej. Sekcja Teologii Porównawczej Eku
menicznej na KUL-u zakończyła swoją działalność w roku akademic
kim 1983/84.
Instytut Ekumeniczny
Pierwszy w Polsce Instytut Ekumeniczny powstał na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu, uchwałą Rady Wydziału z 27 IV 1983 r. zatwierdzoną przez Se
nat Akademicki 16 V 1983. Jego kierownikiem został bp prof, dr Alfons
Nossol. Instytut stanowi kontynuację, w poszerzonym zakresie, prac
dydaktyczno-badawczych rozpoczętych na Sekcji Teologii Porównaw
czej i Ekumenicznej. Wykłady, seminaria i sympozja prowadzone w ra
mach sekcji przygotowały grono ludzi oddanych sprawie ekumenii, se
kcja nawiązała także żywe kontakty z ośrodkami ekumenicznymi w
kraju i za granicą11.
Na potrzebę powstania takiego Instytutu wskazywano od dawna12.
Bez tego po prostu niemożliwa byłaby intensyfikacja prac badawczych
w zakresie ekumenizmu, a także integracja polskiej myśli ekumenicz
nej, która wprawdzie powoli i nie bez trudności zaczyna wyrabiać sobie
prawo obywatelstwa w rodzimym Kościele oraz, co nie pozostaje bez
znaczenia, jest dostrzegana w świecie. Dowodem uznania dla intelektu
9 Dialog zbliża ludzi i poglądy. Rozmowa z Ojcem Stanisławem Celestynem Napiór
kowskim OFM, Jednota 28 (1984) nr 3, s. 12—16.
10 Głosy wyrażające obawy o utratę tożsamości wyznaniowej poprzez kontakty eku
meniczne ze strony katolickiej odezwały się bardzo mocno podczas «vmpozjum z okazji
10-lecia Sekcji.
11 W. Hryniewicz, Pierwszy Instytut Ekumeniczny w Polsce...
12 „Pierwsze inicjatywy w kierunku utworzenia instytutu ekumenicznego pojawiły
się w 1972 roku a może nieco wcześniej” o. C. Napiórkowski, Instytut Ekumeniczny w
KUL, s. 14
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alnych treści wnoszonych przez przedstawicieli środowiska lubelskiego
w rozwój myśli ekumenicznej było powołanie w skład międzynarodo
wych komisji ds. dialogu katolicko-prawosławnego bp. Alfonsa Nossola oraz ks. Wacława Hryniewicza, a do komisji katolicko-luterańskiej
ks. Stanisława Napiórkowskiego. Lata pracy pozwoliły ośrodkowi lu
belskiemu zdobyć niezbędne ekumeniczne doświadczenia oraz wykazać
się znacznymi osiągnięciami w postaci publikacji naukowych13.
Pierwszy w Polsce Instytut Ekumeniczny posiada jasno określony
cel. Jest nim chęć kształtowania lepszej przyszłości ekumenicznej w na
szym kraju. Ośrodek lubelski chce wnieść swój wkład w dzieło tworze
nia teologii ekumenicznej powstałej w dialogu z innymi wyznaniami w
myśl nauki Soboru Watykańskiego II: Wszystko co szczerze chrześcijań
skie nigdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi dobrami wiary.
Owszem zawsze może posłużyć ku dalszemu wniknięciu w samą tajem
nicę Chrystusa i Kościoła. (DE 4)
Głównym zadaniem Instytutu Ekumenicznego jest służenie spra
wie ekumenizmu poprzez badania, dydaktykę i praktykę. Oprócz prac
naukowo-badawczych urządzać będzie Instytut także sesje naukowe,
gromadzić dokumentację i specjalistyczny księgozbiór ekumeniczny.
Podejmie badania nad aktualnymi zagadnieniami ekumenicznymi. Bę
dzie inspirować i koordynować prace badawcze oraz publikować ich
wyniki. Bowiem życie duchowe chrześcijan powinno być zasilane war
tościami żyjącymi w innych Kościołach i wspólnotach ludzi wierzą
cych. Jest to linia Dyrektorium Ekumenicznego, w którym znajdujemy
zachętę aby życie duchowe katolików ubogacało się skarbami liturgii i
pobożności protestantów, anglikanów a przede wszystkim chrześcijań
skiego Wschodu, którego dziedzictwo stanowi wspólną spuściznę po
Kościele pierwszego tysiąclecia.
Instytut stawia sobie za zadanie formowanie ekumenicznej posta
wy u przyszłych wykładowców teologii oraz innych osób, zarówno du
chownych jak i świeckich zaangażowanych w życie Kościoła. W tym
względzie rozpoczęto wstępne kroki przygotowawcze do edycji podrę
cznika mającego służyć wykładowcom z zakresu ekumenizmu w semi
nariach duchownych i Wydziałach Teologicznych. Tej pionierskiej w
polskich warunkach pracy patronuje kierownik Instytutu ks. bp A.
Nossol. Pierwszy projekt takiego podręcznika będącego kompendium
wiedzy o ruchu ekumenicznym został przedstawiony do zaopiniowania
Naukowej Radzie Konsultacyjnej Instytutu.
Radę Konsultacyjną Instytutu (w skład której wchodzi około 20
specjalistów z innych ośrodków teologicznych w Polsce, w tym także
przedstawiciele innych wyznań) powołano celem skuteczniejszych
działań tej nowej placówki naukowej. Jej zadaniem jest programowanie
pracy ekumenicznej, jak również pomoc w realizacji działalności wyda
wniczej, organizacji ważnych imprez naukowych.
Instytut Ekumeniczny KUL-u umożliwia studentom uzyskanie ma
gisterium i licencjatu oraz doktoratu w dziedzinie teologii: protestan
ckiej, prawosławnej oraz ekumenicznej. Warto podkreślić, że studia są
dostępne dla studentów wszystkich wyznań chrześcijańskich.
Struktura Instytutu jest prosta, obejmuje trzy katedry: teologii
13
KUL).

Prof, dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, Instytut Ekumeniczny, (folder wydany na
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ekumenicznej, protestanckiej i prawosławnej. Zamierza się uwzględnić
istniejące zapotrzebowanie na nie znaną w naszym kraju teologię angli
kańską. (Kościół ten syntetyzując w sobie cechy katolicyzmu i prote
stantyzmu, potrafił wypracować w ciągu wieków model zachowania je
dności pomimo wielości nurtów eklezjalnych. Z tego powodu doświad
czenia anglikanizmu mogą okazać się płodne dla ruchu ekumeniczne
go).
Katedra teologii prawosławnej w miarę dalszej penetracji zagad
nień chrześcijańskiego Wschodu będzie zmuszona uwrażliwić się na
Kościoły Orientalne (przedchalcedońskie). Chodzi głównie o chrześcijań
stwo syryjskie, znacznie ciekawsze od bizantyjskiego. Jawią się więc
przed Instytutem szerokie perspektywy badawcze, które będzie w mia
rę możliwości podejmował.
W chwili obecnej obsada personalna Instytutu przedstawia się na
stępująco: Katedra Teologii Ekumenicznej — ks.prof.dr hab. Stanisław
Nagy, ks.dr Leonard Górka SVD - adiunkt; Katedra Teologii Prawosław
nej — ks.prof.dr hab. Wacław Hryniewicz OMI — kierownik katedry,
zastępca kierownika Instytutu, ks.dr Jan Sergiusz Gajek MIC - asystent;
Katedra Teologii Protestanckiej — bp prof.ar hab. Alfons Nossol - ku
rator katedry, kierownik Instytutu. Współpracownikiem tej katedry
jest ks.prof.dr hab. Stanisław C. Napiórkowski OFM conv. Instytut po
siada ponadto asystentów dokumentacji naukowej w osobach: ks. dr.
Piotra Jaskóły oraz ks. dr. Józefa Kozy.
Fundamentem pracy naukowej jest, jak wiadomo, księgozbiór. Insytytut Ekumeniczny posiada bibliotekę liczącą 1500 woluminów, w
większości są to pozycje z zakresu teologii historii i duchowości chrześ
cijańskiego Wschodu. Dąży się do utworzenia specjalistycznego księ
gozbioru z nowszą literaturą w zakresie zarówno ruchu ekumeniczne
go, jak teologii prawosławnej, protestanckiej i anglikańskiej.
W swoich założeniach Instytut nastawia się na praktyczną pomoc
w zakresie wszelkich inicjatyw ekumenicznych podejmowanych zaró
wno w skali kraju, jak i w diecezjach, (np. przygotowanie Tygodnika
Modlitw o Jedność Chrześcijan). Instytut patronuje nabożeństwom
ekumenicznym w kościele akademickim KUL-u.
Nowy Instytut Ekumeniczny ma nadzieję przyczynić się do lepsze
go poznania, a przez to do wzajemnego zbliżenia chrześcijan różnych
orientacji wyznaniowych. Stanie się on zapewne istotnym czynnikiem
kształtującym ekumeniczną świadomość w Polsce, będąc forum wymia
ny myśli teologicznej. Do tej pory w naszym kraju nie mieliśmy takiej
płaszczyzny dialogu.
Warto zacytować raz jeszcze słowa Dekretu o Ekumenizmie Soboru
Watykańskiego II: niektóre aspekty objawionych tajemnic czasem znaj
dują stosowniejsze ujęcie i lepsze naświetlenie u jednych niż u drugich,
tak, że trzeba powiedzieć iż odmienne sformułowania teologiczne nie
rzadko się raczej wzajemnie uzupełniają niż przeciwstawiają.
Za jedno z największych osiągnięć ekumenistów z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego uznać należy wypracowanie pewnej metody
dialogu. Daje ona o sobie znać w pracach publikowanych przez teolo
gów związanych z Instytutem. Dialog jest przez nich rozumiany jako
życzliwe wsłuchiwanie się w zdanie partnerów. Jakże ^zęsto mamy do
czynienia z pseudodialogiem, będącym w istocie dwoma równoległymi
monologami. Jeżeli nie przyjmiemy nawzajem wobec siebie postawy
uczniów, dialog ekumeniczny pozostanie martwą literą.
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Ruch Ekumeniczny nie może pozostać jedynie na poziomie uczo
nych rozmów między teologami. Dopiero recepcja dialogu na poziomie
parafialnym może wydać owoce. Dlatego tak często w pracach teolo
gów z KUL-u pojawia się problem recepcji, wejście ekumenicznych tre
ści w krąg autoświadomości wiernych. Proces ten jest wprawdzie po
wolny, ale stale ulega pogłębieniu. Kościoły odbyły długą pielgrzymkę
od negacji wszystkiego co należało do innych wyznań aż po czasy dzi
siejsze. Przykładu dostarcza Encyklopedia Katolicka wydawana na
KUL-u. Sama nazwa sugeruje zamknięcie się w specyficznej dla wy
znania tematyce. Tymczasem znajdziemy w niej bogaty wachlarz haseł
dotyczących innych wyznań14. Autorami tych haseł są z reguły osoby
reprezentujące Kościół, którego dane hasło dotyczy.
Symbolem ekumenicznych działań środowiska lubelskiego jest pla
nowana budowa Świątyni Pokoju na Majdanku. Z ramienia Instytutu
Ekumenicznego patronuje temu dziełu o. St. Napiórkowski. W założe
niach początkowych miał to być kościół parafialny, rzymsko
katolicki, gdzie modlić się miano w intencji ofiar wojny. Obecnie pro
jektowana jest pierwsza w świecie ekumeniczna świątynia, gdzie swoje
kaplice mieć będą nie tylko protestanci i prawosławni, ale także Żydzi,
muzułmanie i buddyści. Będzie to u nas jakby pierwszy znak dialogu z
religiami nie-chrześcijańskimi.
Dialog ekumeniczny wzbudza obawy o zachowanie własnej tożsa
mości wyznaniowej. W znacznie mniejszym stopniu uczuleni jesteśmy
na to jakim złem i antyświadectwem jest grzech podziału Kościoła. Jak
że aktualne wydają się słowa św. Bazylego Wielkiego, wypowiedziane
w czasach niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia a nawołują
ce do odbudowy przyjaźni między Kościołami. Celowi temu pragnie
służyć pierwszy polski Instytut Ekumeniczny.*1
14Starano się aby realizowali je albo wybitni specjaliści albo teologowie odnośnych
Kościołów, dzięki czemu Encyklopedia wzbogaciła się o istotny wymiar ekumeniczny.

STATUT I REGULAMIN INSTYTUTU EKUMENICZNEGO
STATUT
1. Instytut Ekumeniczny powołany z inicjatywy Komisji Episkopatu do Spraw Ekume
nizmu uchwałą Rady Wydziału z dn. 27 kwietnia 1983 zatwierdzoną przez Senat Akade
micki KUL w dn. 16 maja 1983 r. działa w ramach Wydziału Teologicznego KUL.
2. Instytut Ekumeniczny działa według norm ustalonych w „Dyrektorium Ekumenicz
nym” oraz norm obowiązujących na Wydziale Teologicznym KUL dostosowanych do
Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II „Sapientia Christiana” z 17 maja 1979 r.
3. Instytut Ekumeniczny służy sprawie ekumenizmu na płaszczyźnie badawczej, dydak
tycznej i praktycznej:
a. przez inspirowanie, koordynację i prowadzenie badań ekumenicznych oraz działal
ności wydawniczej by życie duchowe chrześcijan było zasilane skarbami tradycji żyją
cych we wszystkich Kościołach i wspólnotach ludzi wiernych (por. Dyrektorium Ekume
niczne, cz. II, III);
b. przez ekumeniczną formację przyszłych wykładowców teologii, jak również innych
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osób duchownych i świeckich zaangażowanych w życie Kościoła. Instytut Ekumeniczny
umożliwia uzyskanie magisterium, licencjatu i doktoratu z teologii.
c.
przez współpracę z innymi Ośrodkami Teologicznymi oraz pomoc w inicjatywach
ekumenicznych podejmowanych w kraju i poszczególnych diecezjach, związanych zwła
szcza z Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące struktury i działalności Instytutu Ekumenicznego są
zawarte w „Regulaminie” zatwierdzanym przez Radę Wydziału Teologicznego KUL.

REGULAipiN
I. STRUKTURA
1. Praca IE skupia się wokół 3 katedr:
a. teologii ekumenicznej
b. teologii prawosławnej
c. teologii protestanckiej.
2. Zarząd Instytutu stanowią: kierownik, jego zastępca oraz rada złożona ze wszystkich
pracowników naukowych Instytutu.
3. Kierownika i zastępcę wybierają wszyscy pracownicy naukowi Instytutu. O wyborze
kierownika informuje się Radę Wydziału Teologicznego KUL oraz Komisję Episkopatu
do Spraw Ekumenizmu.
4. Kierownik IE:
a. przedstawia wnioski Radzie Wydziału do zatwierdzenia w sprawach dotyczących
programu nauczania, planów pracy naukowo-badawczej i wydawniczej oraz zatrudnie
nia pracowników;
b. przygotowuje i referuje na posiedzeniu Rady Wydziału wnioski o awanse pracow
ników;
c. opiniuje podania i urlopy pracowników oraz prośby studentów dotyczące przebie
gu studiów;
d. jest odpowiedzialny za zakład naukowy IE.
5. Zarząd IE powołuje Naukową Radę Konsultatywną, w skład której wchodzić mogą
specjaliści z innych ośrodków teologicznych; jej celem jest wspieranie Instytutu w per
spektywicznym programowaniu pracy oraz inicjowaniu i realizacji znaczniejszych
przedsięwzięć naukowych, jak sympozja, wydawnictwa itp.
6. Status nie dydaktycznych pracowników Instytutu określa się — zgodnie z obowiązują
cym prawem pracy oraz wewnętrznymi przepisami Uniwersytetu.I.
II. DZIAŁALNOŚĆ
1. Program naukowo-badawczy Instytut realizuje:
a. przez indywidualne i zespołowe badania pracowników i studentów Instytutu;
b. przez sesje naukowe;
c. przez zgromadzenie dokumentacji oraz specjalistycznego księgozbioru;
d. przez współpracę interdyscyplinarną;
e. przez współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.
2. Program naukowo-dydaktyczny Instytutu, będący kontynuacją i rozwinięciem działa
lności dotychczasowej Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej KUL, obejmuje
dwuletni specjalistyczny kurs licencjącki oraz kurs doktorancki.
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a. Roczny program zajęć ustala zarząd IE po wysłaniu propozycji studentów Instytu
tu.
b. Instytut zaprasza z wykładami specjalistów z różnych wyznań chrześcijańskich.
c. Studia na IE są dostępne dla studentów wszystkich wyznań chrześcijańskich.
d. Studenci z kursu zwyczajnego mogą robić specjalizację ekumeniczną w Instytucie
(jak inne specjalizacje na sekcjach Wydziału).

THE CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN
(Summary)
The article, being an attempt of summing up the ecumenical activity of the Catholic
University of Lublin, consists of two parts. In the first part the work of the departament
of comparative theology of the University is discussed and in the second part are the as
sumptions and tasks that stand before the Ecumenical Institute which is the first scienti
fic institution in Poland of this kind working since 1983.
Following the history of ecumenism on the Lublin University one can easily notice a
clear evolution of the method and subject of scientific and didactic works carried on the
re. Thus in the first period of the activity of the Catholic University founded in 1918 were
given lectures, to be sure, on Orthodox theology but in accordance to the spirit of the ti
mes the apologetical method and unionist goals were characteristic for them. After the
Second World War there existed at the University the departament of comparative theo
logy where at the beginning the method of work did not differ from the pre-war apologe
tical model, however it was changing parallel to the process of the gradual opening up of
the Catholic Church to ecumenism.
In 1970 from the inspiration of an outstanding Polish theologian, Rev. prof. Wincenty
Granat, the section of comparative theology was renamed into the section of comparative
and ecumenical theology and the direction of this section was given to assistant professor
Rev. Wacław Hryniewicz OMI. At this period of time we notice a clear enlivening of the
ecumenical activity at the University. The work of the section was not limited only to di
dactical work, but it also organised symposiums, debate seminaries which were often
scientific events of great standing.
The section ended up its work in academical year of 1983/84, for after long-lasting
efforts at the suggestion of the Commission of the Episcopate for Ecumenism there was
created by the departament’s resolution from April 27, 1983 the Ecumenical Institute at
the University. The Institute directed by bp prof. Alfons Nossol, president of the Episco
pate’s Commission for Ecumenism, has a consultative council, members of which are spe
cialists from other Catholic centres in Poland and also representatives of other Christian
confessions. The structure of the Institute consists of three departments: ecumenical,
Protestant and Orthodox theologies. Studies are open to all regardless the persuasion.
Among many initiatives the Institute undertook, mentions the author, the now being car
ried into effect project of editing the first in Poland handbook on ecumenical movement,
which was consulted by representatives of various Christian Churches.
The author discusses also the engagement of the lecturers of the University in ecume
nical activity outside the academy. Bp Alfons Nossol and Rev. Wacław Hryniewicz are
members of International Roman Catholic-Orthodox Commission for Theological Dialo
gue and Rev. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski has been co-operating for many ye
ars with the Catholic-Lutheran Committee at the world-wide level.
The author mentions also the work significant for the Christian culture, i.e. the „Cat
holic Encyclopedia” edited by the University. Althougn it has no direct connection with
the activities of the Ecumenical Institute, it is formulated totally in an ecumenical way as
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it contains a whole range of entries related to other confessions. The authors of these en
tries are the representatives of various Churches.
Transl. Elżbieta Pietrzak

KATHOLISCHE UNIVERSITÄT LUBLIN
(Zusammenfassung)
Der Artikel — ein Versuch der Bilanzierung der ökumenischen Tätigkeit der Katholi
schen Universität Lublin — setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten wurde die
Tätigkeit des Lehrstuhls für Vergleichstheologie an der Katholischen Universität bespro
chen, und im zweiten wurden Voraussetzungen lind Aufgaben vorgestellt, die vor dem
seit 1983 an der Universität bestehenden Ökumenischen Institut stehen, welches das erste
wissenschaftliche Zentrum dieser Art in Polen ist.
Wenn man die Geschichte der Ökumene an der Katholischen Universität Lublin ver
folgt, kann man eine deutliche Evolution feststellen, die in der Methode und im Gegen
stand der wissenschaftlichen und didaktischen Arbeiten dort stattgefunden hat. So wur
den zwar in der ersten Zeit der Tätigkeit der im Jahr 1918 gegründeten Katholischen
Universität Vorlesungen über orthodoxe Theologie gehalten, aber in Übereinstimmung
mit dem Geist der Zeit, war die Methode apologetisch und die Ziele unionistisch. Nach
dem zweiten Weltkrieg gab es an der Katholischen Universität Lublin einen Lehrstuhl
für Vergleichstheologie, wo anfangs die Arbeitsmethode sich vom apologetischen Vor
kriegsmodell nicht unterschieden hat, jedoch änderte sie sich gleichzeitig mit dem Pro
zess der stufen weisen Öffnung der katholischen Kirche für den Ökumenismus.
Im Jahre 1970 wurde auf Anregung des hervorragenden polnischen Theologen Prof.
Wincenty Granat die Sektion der Vergleichstheologie umbenannt in Sektion für Verglei
chende und Ökumenische Theologie, und ihre Leitung übernahm Professor Wacław Hry
niewicz OMI. In dieser Zeit erfolgte eine deutliche Dynamisierung der ökumenischen Tä
tigkeit auf der Katholischen Universität. Die Arbeiten der Sektion beschränkten sich je
doch nicht ausschliesslich auf didaktische Arbeit, es wurden auch Symposien und Dis
kussionsseminare organisiert, die oft wissenschaftliche Ereignisse von grosser Wichtigke
it waren.
Die Sektion beendete ihre Tätigkeit im akademischen Jahr 1983/84, da auf Initiative
der Kommission des Episkopats für Ökumenismus nach langwierigen Bemühungen an
dieser Universität laut Beschluss des Fakultätsrats vom 27.IV. 1983 das Ökumenische In
stitut gegründet wurde. Dieses Institut wird geleitet von Bischof Prof. Alfons Nossol, dem
Vorsitzenden der Kommission des Episkopats für Ökumienismus, hat einen Konsulta
tionsrat, bestehend aus Spezialisten aus anderen katholischen Zentren in Polen, sowie
Vertretern anderer Bekenntnisse. Die Struktur des Instituts umfasst drei Lehrstühle: für
ökumenische, protestantische und orthodoxe Theologie. Die Studien sind allen zugän
glich, ohne Unterschied des Glaubens. Unter vielen Initiativen des Instituts erwähnt der
Autor das jetzt realisierte Projekt der Herausgabe des in Polen ersten Lehrbuches der
ökumenischen Bewegung. Das Projekt wurde von Vertretern verschiedener christlicher
Kirchen besprochen.
Der Autor bespricht auch das Engagement von Lehrbeauftragten der Universität für
ökumenische Tätigkeit ausserhalb der Universität. Bischof Alfons Nossol und Wacław
Hryniewicz sind Mitglieder der Katholisch-Orthodoxen Kommission für den Dialog, und
Prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski hat viele Jahre lang mit der weltweiten Katho
lisch-Lutherischen Kommission zusammangearbeitet.
Der Autor erwähnt auch das für die christliche Kultur wichtige Werk, die von der

62

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Katholischen Universität Lublin herausgegebene „Katholische Enzyklopädie”. Wenn sie
auch mit der Tätigkeit des Ökumenischen Instituts keinen unmittelbaren Zusammenhang
hat, ist sie durchaus ökumenisch verfasst, denn sie enthält viele Losungen, die andere
Konfessionen betreten. Autoren dieser Losungen sind Vertreter verschiedener Kirchen.
Übers, v. Mana Kmiecik

SPRAWOZDANIA

I DOKUMENTY

TRZECIE EUROPEJSKIE SPOTKANIE EKUMENICZNE
Riva del Garda, Włochy, 3 - 8 października 1984
Zgromadziło oficjalnych przedstawicieli 115 Kościołów prawosła
wnych, starokatolickich, anglikańskich i protestanckich, tworzących
Konferencję Kościołów Europejskich (skrót: KKE) oraz reprezentan
tów Kościoła Rzymskokatolickiego, współpracujących w ramach Rady
Konferencji Episkopalnych Europy (Consilium Conferentiarum Epis
copalium Europae, skrót: CCEE). Każda ze stron była reprezentowana
rzez ok. 40 przedstawicieli. Wszyscy uczestnicy, choć w różny sposób,
yli oficjalnymi reprezentantami swoich Kościołów. Z Polski w posie
dzeniu uczestniczyli: bp Alfons Nossol jako reprezentant Kościoła Rzy
mskokatolickiego oraz biskupi Tadeusz Majewski i Wiktor Wysoczyński z Kościoła Polskokatolickiego. Obradom przewodniczyli: dr Andre
Appel, prezydent KKE i kard. George Basil Hume, przewodniczący
CCEE.
Spotkanie w Riva del Garda było trzecim z kolei. Pierwsze Euro
pejskie Spotkanie Ekumeniczne odbyło się w dniach od 10 do 13 kwiet
nia 1978 r. w Chantilly k. Paryża pod hasłem: „Być jedno, aby świat
uwierzył”. Uwagę skoncentrowano wówczas na dwóch sprawach: jed
ności Kościoła i pokoju. Od XVI w. było to pierwsze spotkanie Kościo
łów europejskich na tak wysokim szczeblu. Drugie Europejskie Spot
kanie Ekumeniczne odbyło się w dniach od 16 dó 20 listopada 1981 r. w
Lógumkloster, Dania, pod hasłem „Powołani do jednej nadziei - wspól
nota ekumeniczna w modlitwie, świadectwie i służbie”. Podczas tego
spotkania uwaga była skoncentrowana na nabożeństwie i modlitwie.
Uczestnicy obrad odczuli boleśnie brak wspólnoty komunijnej.
Temat spotkania w Riva del Garda brzmiał: „Wspólne wyznanie
wiary - źródłem nadziei”. Kilka czynników wpłynęło na takie sformu
łowanie tematu obrad i na opracowanie programu Trzeciego Europejs
kiego Spotkania Ekumenicznego. W nawiązaniu do potkania w Ló
gumkloster, uznano za rzecz konieczną bliższe uświadomienie Kościo
łom tematyki związanej z Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyzna
niem Wiary. Światowa Rada Kościołów i watykański Sekretariat do
Spraw Jedności Chrześcijan zwrócili się w 1981 r. do KKE i CCEE z
prośbą o wspólne zastanowienie się nad znaczeniem dokumentu Waty
kanu i Genewy pt. „Wspólne świadectwo” dla sytuacji europejskiej.
Poza tym spotkanie w Riva del Garda miało też być wkładem do pro
gramu Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK zatytułowanego: „Na drodze do
wspólnego wyznawania wiary apostolskiej dzisiaj”.

E

Głównym przedmiotem dyskusji podczas Trzeciego Europejskiego
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Spotkania Ekumenicznego był projekt dokumentu, rozważającego każ
dy element Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary po
chodzącego z IV w. w kontekście Europy współczesnej. W ostatniej
chwili uczestnicy obrad postanowili przeformułować tytuł dokumentu.
Nowy tytuł, przyjęty przytłaczającą większością głosów’, brzmi: „Nasze
Credo - źródłem nadziei” (pełny tekst zamieszczamy poniżej).
Dokument studyjny Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady
Kościołów i watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześci
jan pt. „Wspólne świadectwo” był omawiany podczas dwóch sesji. Te
mat zaprezentowali: dr Emilio Castro - sekretarz generalny - elekt
ŚRK, o. Cyril Argenti — kapłan prawosławny z Marsylii, i bp Alan C.
Clark z Kościoła Rzymskokatolickiego Anglii.
Dr E. Castro zaapelował do Kościołów europejskich o „zaskocze
nie” przeciwników przez pozostawanie razem. Dokument o „Wspólnym
świadectwie” nazwał poważnym wyzwaniem rzuconym sumieniu każ
dego pastora oraz powołaniu całego ludu Bożego. Zaapelował do Koś
ciołów o ustalenie nowych obszarów działalności misyjnej w Europie,
wymagających kolektywnego wysiłku. Jego zdaniem, Kościoły winny
zająć się bliżej następującymi sprawami: nowa kultura rockowa mło
dzieży, problemy wynikające z rozwoju nauki i technologii, zagadnie
nie pokoju, nadużywanie narkotyków. Zadaniem chrześcijan w Euro
pie — stwierdził w konkluzji dr E. Castro — jest składanie wspólnego
świadectwa i sprawowanie wspólnej służby wobec więźniów, dysyden
tów, ludzi z marginesu itp.
O.
Cyril Argenti przedstawił swoje doświadczenia jako proboszcza
parafii w Marsylii, drugim po Paryżu największym mieście Francji.
Wystąpienie swoje ilustrował przykładami współdziałania ze sobą rzymskokatolików, anglikanów, prawosławnych i protestantów w dziedzi
nie składania wspólnego świadectwa. Podkreślił, że współpraca ta nie
ogranicza się do dorocznych obchodów Tygodnia Modlitw^ o Jedność
Chrześcijan. Kościoły opracowują i nadają wspólne audycje radiowe.
Bp Alan Clark skoncentrował uwagę na składaniu wspólnego
świadectwa na płaszczyźnie Kościoła lokalnego, gdzie —jak stwierdził
- w ostatnich 10 latach przystąpiliśmy powoli, lecz zdecydowanie do
zawierania lokalnych przymierzy. Wyjaśnił, że pod pojęciem Kościoła
lokalnego rozumie okręg, dzielnicę miasta lub wieś. Na takich ograni
czonych obszarach istnieje wiele możliwości do działania Kościołów
lokalnych. Motywacja do zawierania uroczystych porozumień wynika z
faktu, że jako chrześcijanie mamy obowiązek służyć Panu na każdym
miejscu.
Składanie wspólnego świadectwa było też jednym z tematów pod
jętych przez papieża Jana Pawła II w posłaniu do uczestników spotka
nia (tekst zamieszczamy poniżej).
W ramach Trzeciego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego
zorganizowano dwie manifestacje publiczne.
Pierwszą manifestacją był marsz pokojowy z pochodniami w Rovereto, miejscowości odległej o 20 km od Riva del Garda, które ucierpia
ło w obu wojnach światowych. Uczestnicy obrad przeszli w milczeniu
przez stare ulice tego miasta. Punkt kulminacyjny manifestacji nastąpił
w momencie, gdy ze wzgórza górującego nad miastem odezwał się głos
potężnego dzwonu pokoju, odlanego z resztek broni używanych do za
bijania w obu wojnach światowych. Przy dźwiękach dzwonu zanoszono
w różnych językach modlitwy o pokój.
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Drugą manifestacją publiczną było nabożeństwo ekumeniczne w
katedrze w Trydencie. W historii Kościoła miasto to zyskało znaczenie
przez Sobór, lętóry odbył się tam w połowie XVI w. Kościołowi Rzyms
kokatolickiemu przyniósł on od dawna upragnioną odnowę, lecz jednocze
śnie potępił Reformację, stając się w ten sposób dla wielu chrześcijan
symbolem bolesnego rozłamu. Nabożeństwo ekumeniczne, które zgro
madziło tłumy wiernych, miało wyraźnie ukazać, że po stuleciach po
działów, chrześcijanie z nową ufnością podejmują staranie o jedność,
która na Zachodzie została utracona w XVI w. Okolicznościowe prze
mówienia wygłosili: arcybiskup Trydentu Alessandro Gottardi, kard.
G. B. Hume i dr A. Appel (teksty przemówień zamieszczamy poniżej).
Odczytano także tekst „Posłania do chrześcijan Europy” (tekstem tym
otwieramy bieżący numer naszego kwartalnika).
Karol Karski

POSŁANIE PAPIEŻA JANA PAWŁA D DO KARDYNAŁA GEORGE A
BASILA HUME’A
W Riva del Garda, między 4 a 7 października odbywa się Trzecie
Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli Rady Konferencji Episkopalnych Europy i Konferencji Kościołów Europejskich. Końcowa uroczys
tość ekumenicznej modlitwy odbędzie się w historycznej katedrze w
Trydencie. Chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić Ciebie i wszyst
kich, którzy biorą udział w tym spotkaniu, w łasce i pokoju, danych od
Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa (Flp 1,2), dziękując za du
cha miłości i jedności, który Was jednoczy.
Wasze spotkanie ma wielkie znaczenie nie tylko dla chrześcijan w
Europie, lecz również dla podzielonych wyznaniowo wspólnot na ca
łym świecie. Wiele podziałów, które istnieją między chrześcijanami,
zrodziło się w Europie i przyszło do innych części świata towarzysząc
głoszeniu Ewangelii. Ważka ekumeniczna odpowiedzialność Europy,
którą musimy podjąć natychmiast, rozciąga się poza jej granice.
Temat waszego spotkania: „Wspólne wyznawanie wiary — źró
dłem nadziei”. Wspólnie spędzony czas poświęcicie studium i medytac
ji, wspólnie głosić będziecie jądro wiary otrzymanej od Apostołów, jąd
ro, które jest wyrażone w Nicejsko-Konstantynopolitańskim Credo.
Niech mi wolno będzie przypomnieć to, co pisałem z okazji tysiąc sześćsetnej rocznicy Soboru Konstantynopolitańskiego: Nauka pierwszego
Soboru Konstantynopolitańskiego jest wciąż wyrazem jednej wspólnej
wiary całego chrześcijaństwa. Ponieważ wyznajemy tę wiarę — ponie
waż wciąż powtarzamy Credo — (...) chcemy podkreślić to, co nas łączy
z naszymi wszystkimi braćmi nie zważając na różnice, które pojawiły
się w ciągu stuleci (1,1).
Inne słowa z tego samego listu są równie istotne dla waszego spot
kania: Co naprawdę może bardziej przyspieszyć marsz ku jedności niż
pamięć i wskrzeszenie tego, co przez tak wiele wieków było treścią
wspólnie wyznawanej wiary, i co nie przestało nią być nawet mimo
smutnych podziałów, które pojawiły się w ciągu stuleci? (11,5).
Jezus Chrystus pragnie, by,Jego Kościół stanowił lud zjednoczony
jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego (Konstytucja dogmatyczna „O
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Kościele” 4). Wspólnota, której pragnie On dla wszystkich swoich ucz
niów, pochodzi z jednej wiary i z jednego chrztu (E/4: 4-6), nawet jeśli
ciągłe poważne podziały między chrześcijanami niszczą ją. Z powodu
tej rzeczywistej lecz niedoskonałej wspólnoty, możliwym i koniecznym
jest dla chrześcijan niesienie razem światu wspólnego świadectwa.
Modlę się, żebyście w tych dniach, kiedy jesteście razem, zrozumie
li dużo lepiej to Credo, które uroczyście zmówicie na zakończenie wa
szego spotkania. Przecież dawanie wspólnego świadectwa staje się ła
twiejsze wtedy, gdy chrześcijanie jednoczą się w wyznawaniu jednej
apostolskiej wiary. Wspólnota w Chrystusie jest siłą, która umożliwia
chrześcijanom wspólne dawanie widzialnego świadectwa. Wasze spot
kanie będzie rzeczywiście owocne, jeśli wrócicie do swoich krajów z
odnowionym przekonaniem, że „w tej jedności misji, o której stanowi
przede wszystkim sam Chrystus, Kościół i wszyscy chrześcijanie muszą
odnaleźć, zanim dojrzeje pełne ich zjednoczenie, to, co już teraz ich łą
czy, (Encyklika „Redempotor Hominis”, 12).
Podczas waszego pobytu w Riva del Garda, macie również okazję
pomóc sobie wzajemnie w znalezieniu nowych i efektywnych, odpowie
dnich do waszej sytuacji, sposobów niesienia powszechnego świade
ctwa, czego konieczność wynika ze szczególnej odpowiedzialności Eu
ropy przed resztą świata. Jesteście duchowo odpowiedzialni za chrześ
cijan w wielu krajach Europy, chrześcijan, którzy są powołani wraz z
żyjącymi gdziekolwiek uczniami Chrystusa do prowadzenia misji na
całym świecie. Waszym zadaniem jest pomóc im w uświadomieniu so
bie, że wspólne świadectwo jest elementem ich wierności wobec powo
łania misyjnego i w znalezieniu właściwych sposobów wspólnego gło
szenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Ważne
jest to, że usiłujemy robić razem wszystko to, co jest możliwe do zrobie
nia razem. Postępując zgodnie z prawdą zmierzamy ku światłu (J 3,21).
Najpilniejszą potrzebą jest dawanie tego wspólnego i skutecznego świa
dectwa przez wszystkich chrześcijan (przemówienie skierowane do
Rady Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii, 14 czerwca 1984).
Bądźcie silni mocą Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła, który jest
„świadkiem wiernym” realizując zadanie stojące przed wami (Ap 1,5).
Niechaj Duch Święty , który czyni prawdę Ewangelii obecną (por. J
14,26), który ustanawia wspólnotę wiernych, który odnawia i ożywia
Kościół, da wam nową energię w głoszeniu na świecie Bożego słowa na
dziei. Niechaj da wam nową wolę do pracy na rzecz jedności rodziny
ludzkiej.
y
Watykan, 1 października 1984.
Tłum. Elżbieta Mlicka

PRZEMÓWIENIA WYGŁOSZONE PODCZAS NABOŻEŃSTWA
EKUMENICZNEGO W KATEDRZE W TRYDENCIE
Pozdrowienie arcybiskupa Trydentu Alessandra Gottardiego
Czcigodni i ukochani Bracia i Siostry,
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Nasze
go Pana.
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Z tym apostolskim pozdrowieniem (I Tm 1,2), chciałbym Was wraz
z Kościołem Bożym w Trydencie serdecznie powitać w katedrze św.
Wigiliusza, mającej zaszczyt, dzięki szczęśliwej decyzji organizatorów
tego spotkania, być miejscem, w którym wasza pielgrzymka modlitw,
rozważań i przyjaźni dobiega końca.
Waszemu spotkaniu i waszym wizytom w parafiach, w których dziś
rano mogliście się modlić, towarzyszyło wielkie zainteresowanie. Zain
teresowanie Wami jest jeszcze większe tutaj, w Trydencie. Wokół Was
zebrała się wielka społeczność chrześcijańska. Miasto Trydent wdzięcz
nie docenia zaszczyt, jaki je spotkał, jego mieszkańcy wiedzą bowiem,
że reprezentujecie nie tylko dostojne urzędy kościelne, ale i wspólnoty,
które przechowały szlachetne i imponujące dziedzictwo chrześcijańs
kie.
Nasze spotkanie tutaj można by porównać ze wspaniałą pielgrzym
ką, jesteśmy złączeni duchowo z wszystkimi Kościołami chrześcijański
mi Europy, z setkami milionów mężczyzn i kobiet, naszych braci i sióstr
w Chrystusie. Przybyliśmy tutaj, aby połączyć się w skruszonej modli
twie, wyznać wspólnie naszą wiarę i wspólnie ogłosić posłanie pokoju.
Nie rościmy pretensji do twierdzenia, że jesteśmy w sposób dosko
nały zjednoczeni. Ból spowodowany niemożnością przyjęcia wspólnej
Komunii przy jednym Stole Pańskim w ciągu tych dni był przez nas
głęboko odczuwany. Ale fakt naszego zaangażowania w duchowy i in
telektualny wysiłek, mający na celu powrót na drogę wiodącą ku wspó
lnym źródłom wiary chrześcijańskiej sprawia, że jesteśmy w stanie
otworzyć nasze serca dla nadziei, która ma swoje korzenie w wierze i z
tego powodu nie zawodzi. Przeciwnie za przyczyną mocy działania Du
cha, zawsze wydaje ona owoc w postaci nowych czynów i świadectw
miłosierdzia (Rz. 5,1 nn.).
Tym, który nas przyjmuje jest Jezus Chrystus Ukrzyżowany. Jedy
ny Pan Kościoła. On jest Zbawicielem swego Ciała przez krew ukrzyżo
wania (Ef 4,5;5:23-26). On jest w istocie przewodniczącym naszego
Zgromadzenia objawiając siebie naszym oczom w tym drogocennym
krzyżu, tym samym, który obecny był w tej bazylice podczas uroczyste
go posiedzenia Soboru cztery wieki temu. Tamto Zgromadzenie, zwoła
ne po to, aby umocnić prawdę, uzdrowić obyczaje, podjąć nie cierpiące
zwłoki reformy, załagodzić nieporozumienia i podziały, stało się z po
wodu niepomyślnych okoliczności, za które wszyscy musimy przyjąć
odpowiedzialność, znakiem dalszych podziałów w Kościele i dalszej
niezgody między braćmi.
Ukrzyżowany jawi się nam dzisiaj i tutaj, w tej katedrze, jako źró
dło miłosierdzia i przebaczenia, mądrości i pokoju. On sam jest naszym
pojednaniem. On sam jest naszą mądrością. On sam jest naszym poko
jem.
Zgodnie z wiarą wyrażoną w zwiastowaniu św. Pawła, Bóg jedna
nas w tajemnicy Krzyża Chrystusa, abyśmy przez to mogli się wzajem
nie pojednać. W Ukrzyżowanym człowiek odnajduje prawdę wiary
opartą nie na racjonalnych argumentach ludzkiej mądrości, lecz na
mocy Bożej. W krwi Chrystusa, ci, którzy byli oddaleni, zbliżają się do
siebie pojednani w jednym Ciele przez Krzyż. Przez Niego, który zbu
rzył mur separacji, możemy dzisiaj wszyscy ofiarować siebie Ojcu w je
dnym Duchu Świętym (1 Kor 1,30—2, 5; 2 Kor 5, 18—21, 2: 13—18).
Na wizerunku Ukrzyżowanego, przed którym właśnie stoimy,
umieszczony jest — tak, jak to było na Kalwarii — napis Piłata, nie tyl
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ko po łacinie, lecz także po hebrajsku i grecku. Od pewnego już czasu,
nieodparcie widzę w tym napisie (choć może się to wydawać dziwne)
ekumeniczny symbol, tzn. wyraźne i uporczywe zaproszenie do połą
czenia się nas wszystkich więzami braterstwa, zaproszenie skierowane
do nas, którzy jesteśmy dawnym i nowym ludem Świętego Przymierza,
abyśmy rzucili się w objęcia odkupienia, pojednania i pokoju ( J 12, 31—
33).
Tak zjednoczeni z Nim, będziemy mogli stać się świadkami i pośre
dnikami zbawienia wielkanocnego i życiodajnych wartości wobec spo
łeczeństwa, tak bardzo złamanego przez grzech, pełnego cierpienia,
społeczeństwa, które zagubiło swoją drogę. W każdym momencie, Je
zus, ze swego Krzyża, woła każdego z nas po imieniu i zaprasza, abyś
my odnowili siebie dla dzisiejszej misji przez szczodrość naszej posługi,
nie tylko wypełniając poszczególne obowiązki, ale także będąc gotowy
mi do cierpliwej współpracy w nie mniej ważnym dziele jakim jest od
budowa jedności Jego Kościoła.
Niech jednoczą się z nami w modlitwach Maria, matka Jezusa, pa
troni Europy i poszczególnych narodów naszego kontynentu. Niech
będą z nami również ci trzej misjonarze — męczennicy, którzy jako łą
cznicy między Wschodem a Zachodem, symbolizują dzisiaj pilne wez
wanie do wspólnej odbudowy naszej pierwotnej jedności.
Niech nasi Bracia, którzy znaleźli się w chwale, modlą się z nami,
aby posłanie sprawiedliwości i pokoju, przyjęte przez uczestników tego
spotkania ekumenicznego, stało się pomocą dla naszych krajów w od
nalezieniu wspólnych korzeni ewangelicznej cywilizacji.

Słowo wstępne wygłoszone przez prezydenta KKE Andre Appela
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,
Zarówno wy jak i my oczekiwaliśmy z nadzieją na ten moment
wspólnego wysławiania i wspólnej modlitwy. Zgromadzenie osób re
prezentujących wszystkie gałęzie chrześcijaństwa w Europie dla cele
bracji uroczystości tego rodzaju jest wydarzeniem rzadkim i drogocen
nym; na całym naszym kontynencie mężczyźni i kobiety łączą się dzi
siaj z nami w modlitwie.
Sześć lat temu, delegaci Rady Konferencji Episkopalnych Europy i
Konferencji Kościołów Europejskich (która zrzesza Kościoły nierzymskokatolickie) spotkali się po raz pierwszy we Francji w celu rozważe
nia konsekwencji naszej jedności w Chrystusie i stwierdzenia, że jed
ność ta jest znakiem pokoju dla Europy. W 1981 r. przybyliśmy razem
do Danii, aby rozważyć jak przekazać orędzie nadziei pokoleniu poszu
kującemu sensu życia. Po kilku dniach wytężonej pracy w Riva del Gar
da, pragniemy dziś przynieść przed oblicze Boga naszą radość z posia
dania wspólnej wiary, którą wyznajemy w Konstantynopolitańskim
Wyznaniu Wiary, ale również nasz ból z powodu tego, że nie jesteśmy
dotąd w stanie zamanifestować wspólnej wiary w całej jej pełni. Wzy
wamy Was na świadków i prosimy o Wasze wsparcie.
Diecezja Trydentu przyjęła nas z wielką wspaniałomyślnością.
Przez pewien czas modliliście się w intencji tego spotkania, ale teraz i w
przyszłości rzeczą najważniejszą będzie wykorzystać ten wysiłek dla
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tworzenia jedności w Europie, wszędzie, a przede wszystkim na szcze
blu lokalnym. Nasze dwie organizacje przygotowały roboczy doku
ment, który będzie przedłożony Kościołom, aby mogły go wspólnie
przestudiować. Do Was zwrócimy się z posłaniem wyjaśniającym zna
czenie naszej inicjatywy. Wyznamy razem naszą wiarę Konstantynopo
litańskiego Wyznania Wiary w nadziei, że uczynimy dalszy postęp w
ogólnej jego interpretacji. Dla Kościoła Rzymskokatolickiego Sobór
Trydencki oznaczał czas odnowy, ale dla protestantów — widzialny ro
złam. Pełna ocena tego wydarzenia wymaga wspólnych wysiłków. Pra
gniemy, aby to miejsce stało się znakiem nadziei dla wszystkich na
szych Kościołów oraz dla całej Europy. Fakt, że nie będziemy w stanie
przyjąć wspólnie Komunii dowodzi, że ciągle jeszcze nie dopięliśmy
celu. Przeto nasze wysławianie Boga w Trójcy Jedynego będzie połą
czone z gorącą modlitwą, by obdarzył nas pełną jednością wówczas,
gdy tego zapragnie i w formie, którą uzna za najbardziej właściwą.
Słowo końcowe wygłoszone przez Kardynała George’a Basila Hume’a
Dzisiaj w Trydencie wspólnie wyznaliśmy wiarę w szczególnie po
ruszający i znaczący sposób.
Przez trzy dni w Riva del Garda, reprezentanci głównych Kościo
łów i tradycji chrześcijańskich modlili się, rozważali i dyskutowali na
temat: „Wspólne wyznawanie naszej wiary — źródłem nadziei”. Nasze
ekumeniczne spotkanie osiągnęło swój punkt kulminacyjny tutaj, w
Trydencie.
Credo, które jest naszym wspólnym dziedzictwem wczesnych So
borów: Nicejskiego i Konstantynopolitańskiego sprzed ponad tysiąca
pięciuset lat, utrzymało do dnia dzisiejszego swoją siłę wyrażania wia
ry, która w nas żyje. Nasze wspólne świadectwo mogło wydawać się
niemożliwym do spełnienia marzeniem nawet dla poprzedniego pokole
nia. Dzisiaj, sami możemy zobaczyć jak Duch Święty, w ciągu naszego
życia, inspiruje chrześcijan w pracy dlą jedności i sprawia, że zebrali
śmy się dzisiaj w celu dawania wspólnego świadectwa.
My, biskupi reprezentujący Radę Konferencji Episkopalnych Euro
py, ze szczerego serca dziękujemy naszym braciom i siostrom z Kościo
łów prawosławnych, reformacyjnych i anglikańskich, za tę wspaniało
myślność ducha, który dzisiaj przywiódł ich do Trydentu.
Zapewne zgodzicie się ze mną, że to, co miało tu miejsce 400 lat
temu — ma wciąż dla nas, biskupów katolickich, ogromne znaczenie.
Sobór Trydencki nie jest przeszkodą na drodze ku jedności; wskazuje
raczej na prawdy, które w naszych czasach stają się częścią składową
wspólnego dialogu.
Dzisiaj Europa zgubiła istotę swojego celu i kierunku, swoją ufność
w przyszłość i, jak niektórzy uważają, nawet serce i duszę. Wielu fał
szywych proroków oferuje nowe i radykalne rozwiązania. Z drugiej
strony, my oferujemy środek, który jest stary ale wciąż aktualny, i który
jest najbardziej radykalny ze wszystkich, ponieważ ma na celu nowe
stworzenie, odnowioną ludzkość, nowe niebo i nową ziemię.
Dajemy dzisiejszej Europie wiarę, która jest trwałym fundamentem
nieustającej nadziei. Ta wiara, nie tylko pozwoli nam zrozumieć pod
stawowe znaczenie i cel życia, ale również uczyni możliwym pełniejsze
zgłębienie tajemnicy, którą stanowi Bóg. Obecnie niemożliwe jest takie
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wejście w tajemnicę, która nie jest inspirowana i kierowana przez mi
łość. W naszym poszukiwaniu Boga, miłość jest potężnym instrumen
tem. Cor ad cor logitur (do serca przemawia serce), ten zwrot, tak drogi
kardynałowi Newmanowi, wiele nas uczy o roli miłości w dociekaniu
prawd naszej wiary.
To nabożeństwo, w którym wyznaliśmy naszą wiarę i dziękowali
śmy za nadzieję obecną w nas, jest ponad wszystko uroczystością miło
ści. Kładzie szczególny nacisk na ten aspekt miłości, który nazywamy
pojednaniem. Pokazało również, że chociaż podzieleni pod wieloma
względami, jesteśmy zjednoczeni w miłości braterskiej. Droga jest
otwarta dla dalszego dialogu, dla wspólnego odkrywania prawdy przez
ludzi, którzy respektują i szanują siebie nawzajem.
Zawarliśmy pokój z Bogiem w Chrystusie i — w Chrystusie z sobą
wzajemnie. Błagamy Ducha Świętego, aby opatrzył rany naszego grze
chu i rozłamu oraz zaprowadził nas do pełni jedności i miłości. Dzięku
jemy Bogu Ojcu za to, że za Jego przyczyną zebraliśmy się tu dzisiaj.
Duch Boży ponagla nas, nie wolno nam zwlekać z odpowiedzią.
I na końcu, dziękujemy Biskupowi diecezji w Trydencie, jego ka
płanom i wiernym, za przyjęcie nas w tej wspaniałej katedrze i za wiel
ką gościnność okazaną nam w ciągu ostatnich kilku dni.
Tłum. Elżbieta Mlicka

NASZE CREDO — ŹRÓDŁEM NADZIEI
Trzecie Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli Rady Konferencji Episkopalnych Europy i Konferencji Kościołów Europejskich1
1.
Trzecie Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli Rady Konferen
cji Episkopalnych Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejs
kich sprawiło, że w dniach od 3 do 8 października 1984 r. zgromadziliś
my się w Riva del Garda i Trydencie. „Być jedno, aby świat uwierzył”
— tak brzmiał temat naszego pierwszego spotkania (Chantilly 1978).
„Powołani do jednej nadziei — wspólnota ekumeniczna w modlitwie,
świadectwie i służbie” było tematem wiodącym drugiej naszej konferen
cji (Lógumkloster 1981). Obecnie absorbuje nas pytanie, co możemy
uczynić wspólnie, aby „nadzieja, którą wyznajemy”(Hör 10,23), znala
zła lepsze niż dotychczas odbicie w modlitwie, świadectwie i służbie.
Jesteśmy przekonani, że dla Europy i dla świata ma to decydujące zna
czenie. Dlatego chcemy się wspólnie podzielić przekonaniem, które
uzyskaliśmy podczas naszego spotkania. To, co wyznamy podczas uro
czystego nabożeństwa w katedrze trydenckiej, niech zaowocuje w świa
dectwie, któie my i nasze Kościoły składają codziennie w imieniu Tego,
który nas tutaj zgromadził. Czynimy to na własną odpowiedzialność i
mamy nadzieję, że Kościoły podejmą tę naszą wspólną deklarację w
sprawie Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary i w miarę swoich
możliwości spowodują, że treść tej deklaracji przeniknie do życia para
fialnego. We wszystkich tych poczynaniach łączy nas ścisła więź z pra
cą Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów w dziedzinie
„wspólnego wyznawania wiary apostolskiej dzisiaj”.
Trydent przypomina nam o zorganizowanym tutaj w XVI w. przez
Kościół Rzymskokatolicki Soborze. W wielu ważnych dziedzinach przy-
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niósł mu on upragnioną odnowę. Zarazem jednak Sobór ten przyczynił
się do usztywnienia postawy rzymskich katolików wobec poglądów re
formatorów i ukazał w całej ostrości podziały, jakie dokonały się mię
dzy chrześcijanami. Nasze obecne spotkanie w Trydencie uwypukla
wzajemne starania o pojednanie i jest przez nas rozumiane jako krok na
drodze do prawdziwie uniwersalnego soboru.
Trydent przypomina nam także postaci trzech męczenników: Sisinniusa, Martyriusa i Aleksandra. Cała ta trójka przybyła do Trydentu z
Kapadocji pod koniec IV stulecia w celu skłonienia ludzi do przyjęcia
Ewangelii. Dnia 29 maja 397 r. oddali oni swe życie za wiarę. W ten
sposób jako apostołowie Kościoła Wschodu dali na Zachodzie świadect
wo wiary jeszcze nie podzielonego chrześcijaństwa, a jako męczennicy
za sprawę Ewangelii wzbudzili nadzieję na życie, które obiecuje nam
zmartwychwstały Chrystus.
2. Sytuacja europejska
Pochodzimy z różnych krajów Europy. W pełni zdajemy sobie sprawę z
sytuacji panującej na naszym kontynencie dzisiaj. Profil Europy został
ukształtowany przez wiarę chrześcijańską. Europa jest spadkobierczy
nią niezmiernie bogatego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Co
prawda, w krajach, z których tu przybyliśmy, jest wielu ludzi, którzy nie
mają już przekonania do ideałów zawartych w tym dziedzictwie, nie
widzą więc w nich także szans i możliwości mogących pomóc w rozwią
zaniu ich własnych problemów życiowych. Traktują oni często te war
tości ze sceptycznym dystansem lub nie okazują w ogóle zainteresowa
nia nimi. Co zastępuje te wartości? Wielu ludzi wiąże ową przyszłość z
postępem cywilizacji technicznej, ale przekonuje się, że im większy po
stęp, tym większe problemy, które z trudem lub w ogóle — jak obawiają
się niektórzy — nie dają się rozwiązać. Nasze środowiska naturalne,
kulturowe i moralne utraciły równowagę, i są chore. Europa nie jest już
dzisiaj „społeczeństwem chrześcijańskim”. Ta nowa sytuacja, która
sprawia Kościołom ogromne trudności, zawiera też w sobie nową szan
sę — chrześcijanie nie mogą już liczyć na poparcie ze strony władzy
świeckiej, co zmusza ich do składania osobistego i szczerego świade
ctwa.
Sytuacja w Europie i na świecie jest powodem wielu trosk. Europa
przestała być już dawno odseparowaną od świata zamkniętą jednostką.
Współczesne środki komunikacji pozwoliły nam uświadomić sobie, że
Europa jest wprawdzie ważną, lecz mimo to tylko niewielką częścią
świata. Odpowiedzialność za ludzi żyjących na innych kontynentach
przybrała nowe wymiary i zakwestionowała europejskie przywileje.
Spotkanie z mieszkańcami innych kontynentów sprawia, że jako Euro
pejczycy zostajemy skonfrontowani, w dziedzinie religijnej, społecznej,
kulturowej i politycznej, z problemami i żądaniami o nieznanym do
tychczas rozmiarze i znaczeniu. W krajach europejskich dokonało się w
ostatnich dziecięcioleciach ogromne przemieszanie ludności. Wśród nas
żyją i pracują miliony ludzi z innych krajów, ludzi posługujących się in
nymi językami, posiadających inne zwyczaje i wyznających inne religie.
Traktowanie ich z respektem należnym istotom ludzkim nie przychodzi
nam łatwo.
Nasz kontynent jest podzielony na Wschód i Zachód. Kraje Wscho
du i Zachodu żyją w cieniu wielkich mocarstw, które traktują się z nie
ufnością. Europa, na której terytorium zainstalowano niezmierne ilości
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broni wszelkiego rodzaju, trwoży się o swoją przyszłość. Ludzie tę
skniący za trwałym pokojem są bliscy rezygnacji, gdyż władze nie po
trafiły dotąd zdobyć się na skuteczne rozbrojenie. Poszanowanie życia
doznało uszczerbku. Narusza się prawa do życia i wolności wielu ludzi,
a nawet całych narodów. Zabija się niezliczoną liczbę dzieci przed uro
dzeniem. A dzieci urodzone trafiają, w wielu miejscach, na środowisko,
które je odrzuca. Ludzie starzy, chorzy i niepełnosprawni traktowani są
często jak brzemię i bywają spychani na margines życia społecznego.
Miliony ludzi nie mają pracy. Poczucie beznadziejności powoduje nie
kiedy sięganie po przemoc; w innych przypadkach dotknięci tym do
świadczeniem szukają zapomnienia w narkotykach, w seksie lub w zaj
mowaniu postawy skrajnie konsumpcyjnej. Z drugiej jednak strony,
wiele osób, śledzących te tendencje, podjęło nowe próby poszukiwania
sensu życia i wyraża chęć odpowiedzialnego zaangażowania się w te
poszukiwania.
Wiele problemów, z którymi boryka się dziś Europa, ma swą naj
głębszą przyczynę w tym, że jako ludzie nie chcemy realizować naszego
życia pod znakiem wdzięcznego oddania się Bogu, naszemu Stwórcy;
raczej cechuje nas skłonność do negowania faktu, iż pochodzimy i je
steśmy zależni od Boga. W ten sposób zwracamy się do fałszywych bo
gów, a Bogu, naszemu jedynemu Stwórcy i Panu, nie oddajemy już czci
(Rz 1,2 Inn). To sprawia, że stajemy się niesprawiedliwi lub bezkrytycz
ni, a nasze czyny przekształcają się w czyny grzeszne. Ten stan grzeszno
ści jest także udziałem nas, chrześcijan. Przyznajemy się do naszego
udziału w winie za taki rozwój sytuacji, który doprowadził do powsta
nia obecnych problemów. Jednakże wobec takiego stanu rzeczy naszym
przywilejem, a nawet powinnością, jest głośne mówienie o tym, że gdy
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego (...), aby wykupił tych,
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo
(Ga 4, 4—5). Ewangelia informuje nas o tym i odsłania przed nami życie
nowego stworzenia, o ile powyższy fakt akceptujemy we wierze i staje
my się, przez chrzest, członkami Ciała Chrystusa — Kościoła. Taka
wiara wzbudza w nas nadzieję, podtrzymuje ją, przyczynia się do jej
wzrostu, i to nawet wówczas, gdy nadzieja ta nie ma perspektyw. Nasza
wiara w Boga w Trójcy Jedynego, objawionego w Jezusie Chrystusie,
umożliwia nam spoglądanie nawet na kontynent europejski z nadzieją.
Wspólne wyznanie tej wiary nie jest bezpośrednią odpowiedzią na
pytania, nie jest bezpośrednim rozwiązaniem problemów, które stwa
rza współczesna sytuacja europejska. Jest to jednak optymistyczny
znak, który przypomina nam, że Bóg w swej miłości i współczuciu wo
bec swego stworzenia zareagował na jego najgłębsze potrzeby, i że my,
którzy jesteśmy usprawiedliwieni przez łaskę Bożą, w oparciu o wiarę,
nadzieję i miłość, jesteśmy w stanie, mimo wszelkich oporów, kroczyć
drogą, która prowadzi do pojednania i pokoju w Europie.
3. Wspólne Credo
Potrafimy się zdobyć na wspólne wyznanie naszej wiary w Boga w
Trójcy Jedynego. Zmartwychwstały Pan upoważnia nas do tego powia
dając: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19). Do liturgii chrzcielnej
wczesnego Kościoła nawiązuje też Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański, w którym wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. W 451 r.,
na Soborze Ekumenicznym w Chalcedonie, Symbol ten został przyjęty
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przez cały Kościół, i jest także dzisiaj, choć z różną częstotliwością,
zmawiany podczas nabożeństw we wszystkich Kościołach prawosław
nych, w Kościele Rzymskokatolickim, we Wspólnocie Kościołów Angli
kańskich i w Kościołach wyrosłych z Reformacji. Za pomocą tego Credo
wyznajemy naszą wiarę w Boga. Staramy się o wspólne zrozumienie
tego Symbolu wiary. Jest on węzłem jednoczącym podzielone Kościoły.
Kościoły, które przyjmują Ewangelię poświadczoną w Nowym Testa
mencie, są także w stanie wspólnie zmówić Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary. Ta możliwość wspólnego zmówienia wyzna
nia wiary zobowiązuje je do przyzwyciężenia różnic w jego interpreta
cji. Różnice te istnieją do dzisiaj i są jednym z powodów trwania po
działów międzykościelnych.
Szczególną szansę zdaje się stwarzać fakt, że Symbol ten pochodzi
z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nowo sformułowane wyznanie
wiaiy, rezygnujące z tej tradycji ogólnokościelnej, mogłoby być zagro
żeniem dla podstawowej i nieodzownej jedności i łączności wiary
chrześcijańskiej z wszystkimi epokami i miejscami. Dopiero sobór z
udziałem wszystkich Kościołów miałby znowu prawo do sformułowa
nia na nowo uniwersalnego wyznania wiary w oparciu o wiarę apostol
ską. Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański jest napomnieniem, abyś
my zrealizowali w pełni jedność Kościołów. Od pierwszych wieków ist
nienia Kościoła jest on ściśle związany ze źródłami jedności kościelnej —
z chrztem i ze wspólnotą eucharystyczną. Pojednanie podzielonych Ko
ściołów chrześcijańskich jest ważnym i oczekiwanym od nas wkładem
do stworzenia modelu rodziny ludzkiej żyjącej w pokoju. Bez naszych
własnych, poważnych kroków w tym kierunku, nasze apele kościelne o
pojednanie i zjednoczenie ludzkości pozostaną pustymi słowami. Przez
wspólne wyznawanie naszej wiary i składanie świadectwa o niej, chce
my zobowiązać się — dzięki łasce Bożej — do przygotowania i posta
wienia takich kroków.
Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

4.
„Wierzymy” — tak zaczyna się wyznanie wiary. Liczba mnoga
oznaczała pierwotnie biskupów zgromadzonych na Soborze. Ponieważ
wyznawali oni wiarę w imieniu reprezentowanych przez siebie Kościo
łów, a więc jako reprezentanci Kościoła uniwersalnego, przeto liczba
mnoga odnosiła się do wszystkich wierzących. Również współcześnie
żyjący chrześcijanie przyłączają się do chóru tych, którzy mówią: „Wie
rzymy”. To wspólne wyznanie nie uwalnia jednostki do wymówienia
osobistego i nie dającego się zastąpić: „wierzę”. Z kolei to „wierzę” na
tychmiast przestaje być osobistym, pojedynczym wyznaniem tego, któ
ry je wypowiada. Staje się ono tylko jednym głosem w wielogłosowym
chórze tych, którzy wszędzie i we wszystkich epokach wyznają wspólną
wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. W słowie „wierzymy” wypowiada się
wspólnota, wypowiada się Kościół Jezusa Chrystusa. Wiara ta bierze
swój początek w przyjęciu Ewangelii o zmartwychwstaniu Ukrzyżowa
nego: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych — osiągniesz zba
wienie (Rz 10,9). W Ewangelii tej zawarta jest pełnia wiary, której obo
wiązujące rozwinięcie daje Nicejsko-Konstantynopolitański Symbol
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Wiary. Kościoły w Europie i na świecie, mimo istniejących między nimi
podziałów, wypowiadają wspólnie: „wierzymy”. Wymawiając to słowo
pragnie się, aby nie tylko podzielone Kościoły, ale i cała ludzkość, ugi
nająca się pod brzemieniem wielu wzajemnych różnic i napięć, zawią
zała wspólnotę z Bogiem w Trójcy Jedynym, wspólnotę, która obdarza
życiem i pokojem. Wielu ludzi w Europie nie znajduje kontaktu z Bo
giem. To uświadamia nam, że wiara jest darem łaski, którą możemy
otrzymać tylko w mocy Ducha Świętego.
5. Wierzymy w jednego Boga. On jest jedynym Bogiem, gdyż tylko
On rości sobie wyłączne prawo do władania naszym sercem i życiem.
Wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego
boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani
bogowie — jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów — dla nas ist
nieje tylko jeden Bóg, Ojciec (1 Kor 8,4n).
Ten jedyny Bóg objawił się Izraelowi, nakazując mu w pierwszym z
dziesięciu przykazań: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wj
20,3; Pwt 5,7). My, chrześcijanie, wyznając wiarę w jednego Boga, na
wiązujemy do wyznania wiary powtarzanego stale przez naszych ży
dowskich braci i nasze żydowskie siostry: Słuchaj, Izraelu, Pan jest na
szym Bogiem — Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twoje
go, z całego swego serca, z całej duszy swoją, ze wszystkich swych sił (Pwt
6,4n). Istnieje wielka różnica między Kościołem Jezusa Chrystusa a sy
nagogą, ale łączy je wyznanie wiary w Boga Abrahama, Izaaka i Jaku
ba. Nasza zdecydowana wola jako chrześcijan europejskich utrzymania
świadomości o tej głębokiej solidarności z Żydami, znajduje, zgodnie z
pragnieniem Boga, oparcie w pamięci, że na terenie naszego kontynen
tu Żydzi doznali, także ze strony chrześcijan, ogromnych cierpień i
niesprawiedliwości.
Nie ma Boga poza Bogiem — takie przekonanie religijne podziela
także islam. W wielu naszych krajach spotykamy muzułmanów. Żyją
oni wśród nas. Mimo że obce mogą być dla nas formy ich pobożności i
mimo występowania dzisiaj tylu bolesnych napięć między muzułmana
mi i chrześcijanami, nie wolno nam zapominać, że również oni — wspól
nie z Żydami i nami chrześcijanami — wierzą w jedynego Boga.
Chrystus objawił nam misterium: jedyny Bóg to Trójjedyny Bóg miło
ści, to wspólnota Ojca, Syna i Ducha Świętego. On jest tym, który swoje
oblicze zwraca ku nam; On wzywa nas do siebie i nie dopuszcza, byśmy
powierzali nasze życie obcym bogom, którzy wciąż pojawiają się na naszej
drodze. Wyznając, że Bóg jest Ojcem deklarujemy wiarę w jednego
Boga. On jest po wszystkie wieki nie mającym początku początkiem ró
wnie Mu odwiecznego jedynego Syna i równie Mu odwiecznego Ducha.
6. Przez swoje Słowo, wypowiadane w mocy Ducha Świętego, Oj
ciec tworzy niebo i ziemię. Wszystkie rzeczy są dziełem Jego rąk. Dlate
go jest i pozostaje On Panem wszelkiego stworzenia — Pantokratorem.
A zatem jest On źródłem wszelkiej radości. Bóg jest naszym Ojcem,
gdyż jest On naszym Stwórcą. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca?
Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? (Ml 2,10; por. Ef 4,6). Bóg, Śtwórca,
Ojciec nie pozostawia nas bez swej troskliwej miłości. Jak się lituje oj
ciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się go boją (Ps 103,13).
Dlatego przyjmuje On też cechy matki. Jak kogo pociesza własna mat
ka, tak Ja was pocieszać będę (Iz 66,13).
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Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi, my jesteśmy dziełem Jego
rąk. Dlatego jesteśmy Jego obrazem (Rdz l,26n). Mimo że chwała obra
zu ßoga, którym jesteśmy, jest bardzo przyćmiona przez grzech, Bóg
nie żałuje swego dzieła, lecz umożliwia nam szukanie Jego łaski i znaj
dowanie jej w Jezusie Chrystusie. W naszym świecie, także w Europie,
prawa człowieka — obrazu Boga— są często ograniczane, a jego god
ności się uwłacza. Kierując się wiarą w Boga Ojca i Stworzyciela
wszystkich ludzi pragniemy, w miarę naszych możliwości, dzisiaj i w
przyszłości, bronić człowieka wszędzie, bez względu na charakter wy
rządzanej mu krzywdy. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby posłuch wy
jednały sobie te głosy, które są ledwo lub w ogóle niedosłyszalne. Za
wieloma niesprawiedliwościami, których doznają ludzie, kryją się czę
sto ideologie, które rozpatrując pojęcie człowieka w kategoriach indy
widualistycznych lub kolektywistycznych rozumieją je fałszywie. Ideo
logie te przyciemniają i narażają na niebezpieczeństwo prawdziwą na
turę człowieka, którą jest obraz Boga. Społeczność z Bogiem w Trójcy
Jedynym wyzwala nas od zaabsorbowania sobą, dzięki czemu możemy
skierować uwagę na bliźniego i społeczeństwo. Wiara chrześcijańska
umożliwia szerokie rozumienie człowieka, traktując go jako jednostkę a
zarazem jako członka wspólnoty; staje się ona przez to alternatywą wo
bec wszelkich ideologii.
Bóg stworzył także niebo — świat niewidzialny. Wraz z chó.em
aniołów i świętych możemy oddać wszelką chwałą i cześć Bogu Wsze
chmogącemu, Ojcu, przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Ziemia, wraz ze światem roślin i zwierząt, została powierzona nam,
ludziom, po to, abyśmy ją, jako dobrzy szafarze, użyźnili i uczynili na
dającą się do zamieszkania, a nie po to, abyśmy ją niszczyli i prze
kształcali w pustynię. Człowiek i natura żyją i cierpią wspólnie. Także
stworzenie ufa i wzdycha, że zostanie wyzwolone, by uczestniczyć w
wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8,2ln). Wewnętrzny ład kosmosu
opiera się na słowie Boga jako Stwórcy — Logosie. Nauka, technika i
sztuka badają i wykorzystują ten wewnętrzny ład. Te czynności czło
wieka spotykają się z naszą aprobatą. Pragniemy wnieść wkład do od
powiedzialnej solidarności, aby wszystko działo się w posłuszeństwie
wobec Boga Stworzyciela, a także w służbie i dla dobra człowieka. Na
sza wiara w Boga Stworzyciela i Ojca wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych, nakazuje nam wytężyć wszystkie siły, aby położyć kres
eksploatacji i niszczeniu środowiska naturalnego. Musimy podjąć sta
rania, aby otaczający nas świat, jako dzieło i chwała Stwórcy, został za
chowany także dla przyszłych pokoleń.
7.
Wyznawanie naszej wiary w Boga, Ojca, oznacza przede wszyst
kim, że jest On Bogiem i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 1,3).
Z Niego poczęło się i zrodziło odwieczne Słowo. Jezus Chrystus, wcielo
ne Słowo, został posłany przez Niego, aby przynieść nam życie w całej
jego pełni. Miłość Ojca sprawiła, że posłał Jezusa na śmierć krzyżową,
kierując się tą samą miłością wzbudził Ukrzyżowanego z martwych.
Wszystek świat znajdzie swoje spełnienie u kresu swego trwania, gdy
Syn złoży go u Jego stóp. Jezus modlił się z ufnością do swego Ojca.
Także w godzinie opuszczenia przez Boga, wołał do Niego: Abba, Ojcze
(Mk 14,36). Dzięki Jezusowi Bóg, nasz Ojciec, jawi się jako „Ty”, który
wysłuchuje naszych modlitw. Ponieważ przez Jezusa uzyskaliśmy sta
tus dzieci Bożych, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który
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woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6; Rz 8,15). Dlatego jako jednostki lub we
wspólnocie z naszymi braćmi i siostrami, z przywołaniem Jezusa i w
mocy Ducha Świętego, zdobywamy się nieustannie na oddawanie Ojcu
wszelkiej czci i chwały. Ufając Jego mocy i dobroci zanosimy Mu w mod
litwach także nasze prośby. Nasze ja i nasz świat doznają w modlitwie
otwarcia na podstawę i cel wszelkiego bytu. Często trudno jest nam
uniknąć przesadnego aktywizmu, który staje się brzemieniem dla na
szego życia duchowego. Przez modlitwę Bóg może sprawić, że nasza
praca ulegnie koncentracji i że zostanie nadany jej kierunek.
Wierzymy w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga,
Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba; i za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem^
Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem,
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia
Pismo, i wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojca
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.

8.
Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, objawił
miłość Ojca. On, (...)Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Mm]
pouczył (J 1, 18). Jezus modlił się do Ojca: Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno (J 17, 21). Modlitwa Jezusa
ukazuje Jego odwieczny związek z Bogiem. Z powodu sporów teologi
cznych toczących się wokół osoby Jezusa w IV stuleciu, Kościół poczuł
się zmuszony ogłosić uroczyście i wiążąco podczas Soboru w Nicei
(325), że Jezus jest Synem Ojca od wieków. Jest On współistotny Ojcu.
Nie jest On stworzeniem, gdyż należy do Ojca od wieki wieków. On jest
Bogiem z Boga, Światłem ze światłości. Światło Ojca pozwala nam po
jąć Syna jako światło w świetle, którym jest Duch Święty (Grzegorz z
Nazjanzu, piąta mowa teologiczna).
Ojciec uznaje Syna za istotę różną od siebie i sprawia, że z Niego
pochodzi Duch Święty, aby zawrzeć wspólnotę z Synem. W Synu i
przez Syna Ojciec stworzył, przez Ducha, świat i nas, ludzi do wspólno
ty ze sobą. Dowodem na to, że — wraz z Synem — jesteśmy chciani i ak
ceptowani przez Ojca jest fakt, że się od Niego różnimy. Zgodnie z wolą
Bożą dobrze się składa, że istnieje świat doczesny i my w nim. Co to
znaczy? Podczas gdy wiele filozofii i religii doradza, że najwłaściwszą
drogą dla człowieka i świata jest roztopienie się w absolucie jako pod
stawie wszelkiego bytu, chrześcijanie, dzięki wierze w Boga w Trójcy
Jedynego są zdolni zaakceptować skończoność świata i własnego bytu
oraz odmienność jednego i drugiego od Boga. Kościół chrześcijański
współkształtował przez wieki oblicze kontynentu europejskiego. W na
szej epoce rozpoczął się intensywny dialog z przedstawicielami tradycji
religijnych z innych kontynentów, zwłaszcza z Azji. W dialogu tym mo
żemy nauczyć się wiele od naszych partnerów, ale i my mamy im wiele

TRZECIE EUROPEJSKIE SPOTKANIE EKUMENICZNE

77

do zaprezentowania. Najważniejsza sprawa, z którą możemy wystąpić,
to akceptacja świata i jego dziejów wynikająca z wiary w Boga, który
ze swej strony stwarza świat i ludzi oraz akceptuje ich w Synu. Ducho
wość chrześcijańska jest więc zwróceniem się ku światu, dzięki czemu
uczestniczymy w procesie jego afirmacji przez Boga. Duchowość ta,
przyjmując formę naśladownictwa Ukrzyżowanego, wiąże się z pono
szeniem ofiar i wyrzeczeń.
9. Bóg nie unieważnił swej afirmacji świata i ludzi, gdy grzech,
który się pojawił, wzmocnił swe wpływy. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Jezus wywodził się ze
swego ludu. Został zrodzony z dziewicy Marii, która była uosobieniem
córki Syjonu i świętych resztek Izraela. Zarazem jednak przybył z nie
ba. On jest czymś więcej niż produktem historii ludzkiej. Został posłany
przez Ojca i — przez Ducha Świętego — przyjął ciało ludzkie z Marii.
On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. On, istniejąc
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bo
giem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi (Flp 2,6n). W Jezusie Bóg w Trójcy Jedyny stanął
raz na zawsze po stronie człowieka, aby uwolnić go z grzechu i towa
rzyszyć mu we wszystkich poczynaniach. On pozostaje u boku człowie
ka, więcej, wchodzi w jego miejsce nawet wówczas, gdy człowiek czuje
się zagubiony i opuszczony przez Boga. W ten sposób ukrzyżowany Je
zus ukazuje, że On, a w Nim Bóg w Trójcy Jedyny, akceptuje i dba o
człowieka od początku do końca.
Nauka krzyża (1 Kor 1,18) jest dla nas mocą Bożą. W szczególny
sposób chcielibyśmy zachęcić tych wszystkich, którzy przeżywają kry
zys wiary, do wysłuchania tych słów. Być może uważają oni, że Bóg jest
bezsilny i że dlatego nie zasługuje na zaufanie; na dowód przytaczają
oni bezmiar cierpienia w świecie. Nauka krzyża odpowiada na to: Bóg
w krzyżu Jezusa Chrystusa poznał śmierć i bezsilność, lecz właśnie w
tym objawiła się żywotność i siła Boga. W krzyżu Jezusa pokonuje On
grzech i usprawiedliwia nas. Dzięki temu może się wyłonić nowe stwo
rzenie (2 Kor 5,17n). Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu jest więc dla
nas źródłem nowego życia, które manifestuje się w pełni i uświęca nas
w zmartwychwstaniu Ukrzyżowanego.
Ojciec wskrzesił ukrzyżowanego Jezusa z martwych i wywyższył
Go na prawicę swoją. W ten sposób Bóg usprawiedliwił (1 Tm 3,16) i
uwierzytelnił Go w obliczu odrzucenia, które chcieli spowodować Jego
przeciwnicy posyłając Go na śmierć krzyżową. Oto 'On, podstawa
wszelkiego zbawienia, żyje jako Kyrios w chwale Ojca. Na podstawie
zmartwychwstania i w świetle krzyża wyznajemy, że Jezus jest drogą,
prawdą i życiem (J 14, 6). Zmartwychwstały Pan dopuszcza nas do swej
chwały darując nam swój pokój(J 20, 19-21) i radość. Chrystus Pan
wstał z martwych, po swych mękach twardych. Stąd mamy pociech
wiele, Chrystus nasze wesele (starokościelna pieśń wielkanocna).
10. Wywyższony Pan już jest obecny w Kościele — gdzie dwóch lub
trzech gromadzi się w Jego imieniu, oraz gdzie zwiastowana jest Ewan
gelia i sprawowane są sakramenty. Natomiast w całej swej chwale ob
jawi się On po upływie czasu ziemskiego. Spotkania z powracającym
Panem oczekujemy w nadziei. Ze spotkaniem tym łączyć się będzie sąd
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ostateczny/nad naszym życiem i naszą śmiercią. Ufamy, że sąd ten przy
niesie nam zbawienie i życie. Wszak sędzią jest nasz oswobodziciel Je
zus, który przez krzyż i zmartwychwstanie już dowiódł, że chodzi Mu o
życie a nie o śmierć człowieka. Dlatego mógł Paweł pisać zborowi w
Koryncie: Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan,
który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wte
dy każdy otrzyma od Boga pochwałę (1 Kor 4,5). Oczekiwanie na po
wrót Pana wprowadza nas w nowy stosunek do świata i jego historii.
Uwalnia nas od poglądu, że dzieje świata są sądem ostatecznym.
Gdy historia świata zaczyna sobie rościć prawo do bycia ostatnią insta
ncją, staje się ona sądem pozbawionym miłosierdzia, gdyż kryterium,
którym się kieruje, jest sukces. Natomiast my wyznajemy, że sąd ostate
czny leży w gestii powracającego Pana. Dlatego sensu historii nie moż
na zamknąć w jej własnych ramach. Wyrok ogłaszany przez powracają
cego Chrystusa jest dobrą nowiną, gdyż Ten, który sądzi, nie jest uciele
śnieniem logiki historii, lecz przyjacielem i bratem tych, którzy posta
wieni przed sądem, za który chce uchodzić historia świata, robią wra
żenie bardzo niepozorne, gdyż nie potrafią wykazać się żadnym wybit
nym osiągnięciem. Ci przyjaciele i bracia Chrystusa to ubodzy, dzieci,
my wszyscy grzeszni ludzie. Oczekiwanie na powrót Pana dotyka więc
czułego miejsca — naszego stosunku do historii.
Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Oży wiciela,
który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę,
Który mówił przez proroków.
Wierzymy w jeden święty, powszechny i
apostolski Kościół.
Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekujemy wskrzeszenia umarłych i życia w przyszłym
świecie.1

11.
Duch Święty, jak wyznajemy wspólnie w Credo, jest osobą bos
ką równą Ojcu i Synowi. Pochodzi On z Ojca i wraz z Ojcem i Synem
jest czczony i wielbiony.
Filioque jest używanym przez Kościoły zachodnie dodatkiem do
Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary. Niektóre Koś
cioły tradycji zachodniej rozważają dzisiaj możliwość posługiwania się
pierwotną, soborową wersją Credo.
Duch Święty jest wyrazem miłości Bożej, którą Ojciec okazuje Sy
nowi a Syn Ojcu. W Duchu Świętym zawiązuje się żywa wspólnota mię
dzy Ojcem i Synem. Przez Ducha manifestuje się w świecie boska mi
łość Ojca i Syna. On jest źródłem życia, On jest ożywicielem. Duch
Święty jest dawcą wszelkiego życia, przez Niego staje się ono darem
Boga.
Zbawcze czyny Boga, Ojca i Syna, urzeczywistniają się w mocy Du
cha Świętego. On był stwórczą siłą Boga podczas stworzenia świata. Na
początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pust
kowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży
unosił się nad wodami (Rdz 1, 1 - 2). W Ojcu i przez Syna Duch Święty
wypełnia ziemię (por. Mdr 1,7).
Moc zła przeniknęła do stworzenia, aby skłonić człowieka do nadu-
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życia wolności. W przeciwieństwie do Ducha Świętego, który jest źró
dłem życia dla świata, moc zła stara się zrujnować i zniszczyć stworze
nie. Całe życie stworzenia i człowieka jest — z powodu grzechu — uwi
kłane w ostrą walkę między mocami ciemności a mocą światła.
Człowiek znajduje się stale pod naciskiem mocy zła, która dąży do
zajęcia miejsca, jakie posiada Bóg w odniesieniu do stworzenia; celem
tego dążenia jest zniszczenie stworzenia. Dam ci to wszystko, jeśli upa
dniesz i oddasz mi pokłon (Mt 4,9). Człowiek, który ulega tej pokusie i
zapomina o Bogu jako prawdziwym źródle życia, sprowadza na siebie
nieszczęście. Bez oświecenia przez Ducha Świętego człowiek może
wprawdzie zapanować nad stworzeniem, ale nie nad samym sobą. Jest
w stanie zawładnąć przestrzenią kosmiczną, lecz nie jest zdolny zawła
dnąć samym sobą. Może zmienić systemy społeczne, lecz pozostanie
niezdolny do zmiany samego siebie. Opanuje w laboratorium różne te
chnologie, lecz nie opanuje samego siebie.
W przeciwieństwie do mocy zła, Duch Święty, który napełnia
wszechświat, zachował dla stworzenia nadzieję, że zostanie wyzwolone
z niewoli zepsucia (Rz 8,21). Duch przemawiał przez proroków po to,
aby zapowiedzieć nadejście Mesjasza i własne zstąpienie w Zielone
Świątki. Przez usta proroków Pan mówił: I wyleję potem Ducha mego
na wszelkie ciało (...) Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Duzha
mego w owych dniach (Jl 3,1 - 2).
W mocy Ducha Świętego wcielony Syn zadał na krzyżu śmiertelny
cios mocy zła. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i
mieszkańcom cienistej krainy światło wzeszło (Mt 4,16). W tym świetle
Ducha Świętego człowiek odkrywa sens swego życia poza samym sobą,
w Chrystusie, którego boskie światło oświetla wszystkie zakamarki ży
cia ludzkiego, i który swoim ciałem i krwią wyzwala nas od zła%Teraz
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). Duch Święty
umożliwia nam uczestnictwo w Chrystusie. On jest tą siłą, która spra
wia, że Jezus staje się obecny a plon Jego życia i śmierci jest dostępny
dla nas. On powoduje, że dary chleba i wina stają się chlebem życia i
kielichem zbawienia dla nas; w ten sposób, przez ofiarę krzyżową
Chrystusa, zostajemy oczyszczeni z naszych grzechów i dostępujemy
uświęcenia. Duch Święty przyczynia się do tego, że Pismo Święte Sta
rego i Nowego Testamentu nie pozostaje tylko „literą”, lecz zostaje też
ożywione „duchem”. W ten sposób Pismo Święte składa świadectwo o
działaniu Boga Trójjedynego w historii i wzywa nas do wiary. Duch
Święty wzbudza w poszczególnych chrześcijanach charyzmaty na uży
tek ciała Chrystusa — Kościoła.
Dzięki światłu Ducha Świętego, które w Kościele widoczne jest
podczas głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów, sam Chry
stus zwycięża moc zła w każdym wierzącym, upodabniając nas znowu
do Boga. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pa
ńską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej
jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3,18).
12.
Kościół, lud wybrany przez Boga, ciało Chrystusa oraz świąty
nia i instrument Ducha Świętego, jest obszarem nowego życia, darowa
nego nam przez Boga w Trójcy Jedynego. Dzięki mocy Ducha Świętego,
istnieje jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Powyższe zdanie
wypowiadamy wspólnie w nadziei, że przez wsłuchiwanie się w słowo
Boże rozumiemy pod tym stwierdzeniem to samo. Istnieje jeden Koś
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ciół, gdyż jest on ludem,, który zjednoczył się dzięki jedności Ojca i
Syna, i Ducha Świętego (Cyprian, De Orat. Dom. 23: CCh III A, Brepols
1976, 105). Na jedność tę wskazują: jeden chrzest, jedno Pismo Święte
Starego i Nowego Przymierza, wyznania wiary Kościoła pierwszych
wieków i wspólna modlitwa. Mamy nadzieję, że pewnego dnia zjedno
czy nas wszystkich jedna eucharystia. Kościół jest Kościołem świętym,
gdyż Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go
uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef
5, 25n; por. też Hbr 13,12). Jeżeli chrześcijanie żyją mocną wiarą, silną
nadzieją i wierną miłością, to stają się odbiciem tej świętości i torują
drogę do jedności, której pragnie Bóg. Kościół jest Kościołem powsze
chnym, gdyż gdzie jest Jezus Chrystus, tam Kościół ma też charakter
Kościoła powszechnego. (Ignacy z Antiochii, Ad Smyrn. 8,2), tzn. gdzie
jest Jezus Chrystus, tam obecna jest w Kościele mocą Jego Ducha pełnia
prawdy Bożej i zbawienia Bożego; tam też ludzie wszystkich epok, bez
względu na płeć, rasę lub stanowisko, stają się uczestnikami tego zba
wienia. Powszechność Kościoła manifestuje się w działalności misyjnej
o zasięgu światowym (Mt 28,19) jak i w wielości i uporządkowaniu da
rów Ducha (Rz 12; 1 Kor 12). I wreszcie, Kościół jest Kościołem apo
stolskim, gdyż jest zbudowanym prawdziwie na fundamencie aposto
łów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus
(Ef 2,20). Kościół przechowuje i przekazuje Ewangelię, którą apostoło
wie otrzymali przez spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem i wy
lanie Ducha Świętego.
Nasze życie jest nieustannym zaprzeczeniem tego, co w wyznaniu
wiary mówimy o Kościele i co definitywnie stało się naszą własnością.
Podział Kościoła umożliwia jedynie fragmentaryczne doświadczenie
jego jedności, świętości, powszechności i apostolskości opartej na Chry
stusie. Fakt ten odczuwa się szczególnie boleśnie w tym, że już nie i je
szcze nie jesteśmy w stanie dzielić się tym samym chlebem i tym samym
kielichem przy tym samym Stole Pana. W tym strapieniu prosimy Boga,
aby dodał nam sił i pomógł wyraźniej ujrzeć, jak wspólnymi siłami mo
żemy wypełnić wolę Chrystusa wypowiedzianą w Modlitwie Arcykapłańskiej, aby Jego uczniowie stanowili jedno. Jednocześnie dziękuje
my Bogu, że umożliwił Kościołom podjęcie ważnych kroków we wzaje
mnym zbliżeniu, zwłaszcza w interpretacji Pisma Świętego, ale też,
przynajmniej na razie w małym stopniu, w pojmowaniu eucharystii i
związanej z nią liturgii.
13.
Wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego bierze — pod
względem historycznym i rzeczowym — swój początek w liturgii
chrztu, który praktykujemy we wszystkich naszych Kościołach. Chrzest
wiąże nas głęboko, gdyż mimo istnienia podziałów wyznaniowych jest on
tym elementem, który spotyka się z naszą wzajemną aprobatą. Przez
chrzest Bóg włącza ochrzczonego w jedno ciało Chrystusa, uwalnia nas
spod władzy ciemności i przenosi do królestwa swego umiłowanego
Syna, w którym mamy odkupienie — odpuszczenie grzechów (Koi
1,13n). Chrzest i wiara, która me może się obyć bez publicznego wyzna
nia, należą do siebie. Zmawiając wyznanie wiary indywidualnie lub w
czasie wspólnego nabożeństwa ponawiamy naszą akceptację chrztu,
zachęcamy nasze siostry i naszych braci, by polegali na wierze i ją wyz
nawali oraz aprobujemy posłanie, które pragnie kształtować nasze ży
cie i odgrywać rolę kryterium, według którego życie to należy mierzyć.
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14.
Lud Boży, do którego należymy przez wiarę, chrzest i miejsce
przy „Stole Pana”, wędruje przez wszystkie epoki. Pełen ufności zbliża
się on wraz z całym stworzeniem do swego przeznaczenia w Bogu, miej->
sca, w którym Bóg staje się wszystkim we wszystkim na wieki. Bóg pra
gnie być dla nas wszystkich życiem w całej pełni. Dlatego oczekujemy
wskrzeszenia umarłych i życia w przyszłym świecie Zdajemy sobie
sprawę, że to cierpliwe oczekiwanie na nowe stworzenie nie uwalnia
nas od obowiązku współpracy z innymi na rzecz ustanowienia sprawie
dliwszego i bardziej ludzkiego świata. W rzeczywistości nadzieja ta wy
zwala nas do podjęcia takiego działania. Chociaż nowe Jeruzalem zstę
puje z nieba, od Boga (Ap 3,12; 21,2), mamy nadzieję, że nic nie zaginie
z tego, co uczyniliśmy w oczekiwaniu na Miasto Święte. Nadaje to na
szym wysiłkom nowe, w istocie trwałe znaczenie. Odwaga do życia ma
swoje źródło w nadziei na życie wieczne. Składając świadectwo o osta
tecznym zwycięstwie życia nad śmiercią i będąc zawsze gotowi do uza
sadnienia tej nadziei, która w nas jest (1 P 3,15) służymy światu, który
cierpi z powodu obawy przed śmiercią i tęsknoty za nią. W Duchu
Świętym, który jest zadatkiem wiecznej chwały, możemy już teraz włą
czyć się do głosu wielkiego tłumu w niebie: Alleluja, bo zakrólował Pan
Bóg nasz. Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę
(Ap 19,6n).
Tłumaczył: Karol Karski

KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH
Konferencja Kościołów Europejskich (KKE) jest uznaną regional
ną, europejską organizacją ekumeniczną nierzymskokatolickich Koś
ciołów. Jest jedną z ośmiu tego typu regionalnych organizacji ekumeni
cznych, obejmujących swoim zasięgiem prawie cały świat.
Historia
Korzenie ruchu, który doprowadził do powstania KKE, sięgają
końca lat czterdziestych obecnego stulecia, kiedy to nie tylko Europa
jako całość ale i poszczególne jej części były głęboko podzielone. Był to
okres zimnej wojny. Jednak przywódcy kościelni zarówno w Europie
Wschodniej jak i Zachodniej, pod wpływem kilku swoich braci z Danii
i Niemiec Zachodnich, zaczęli dążyć do spotkania Kościołów europejs
kich, które miało być wkładem w międzynarodowe porozumienie. Spo
tkanie wstępne odbyło się w Brukseli, w 1953 r., a spotkanie przygoto
wawcze w duńskim mieście Liselund, w 1957 r. Pierwsze Zgromadzenie
miało miejsce w Nyborgu, w Danii, w styczniu 1959 r.; wzięli w nim
udział przedstawiciele z ponad 40 Kościołów. Konstytucja została
przyjęta na czwartym Zgromadzeniu, które, w związku z problemami
wizowymi, odbyło się na morzu, na pokładzie m.s. „Bomholm”, w paź
dzierniku 1964 r. Stały sekretariat został utworzony w kwietniu 1968 r.
Ostatnie Zgromadzenie — ósme z kolei — odbyło się na Krecie w paź
dzierniku 1979 r Dziewiąte Zgromadzenie zaplanowane jest na wrze
sień 1986 r w Szkocji.
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Cele i zadania
Konstytucja formułuje je w sposób następujący:
1.1 Konferencja Kościołów Europejskich (nazywana dalej „Konferenc
ją”) jest ekumeniczną społecznością Kośęiołów w Europie, które — zgo
dnie z Pismem Świętym — wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem
i Zbawicielem, i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są
powołane, ku chwale Bęga, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
1.2. Celem ich współdziałania jest, poprzez regularne spotkania, dys
kusja nad problemami dotyczącymi Kościołów w Europie i wzajemna
pomoc w sprawowaniu służby, którą powierzono Kościołom we współ
czesnej Europie.
1.3 Konferencja jest organizacją autonomiczną; jest jednakże ściśle
związana z Światową Radą Kościołów poprzez wspólny wysiłek zmie
rzający do osiągnięcia jedności chrześcijańskiej i poprzez służbę.
1.4. Deklaracje i decyzje Konferencji obowiązują każdy Kościół uczest
niczący w jej pracy o tyle, o ile zostały przez dany Kościół zaakcepto
wane (...)
2.1. Czas trwania konferencji jest nieograniczony a jej główna siedziba
znajduje się w Grand-Saconnex (Kanton Genewski).
Członkostwo
Konstytucja określa prawa członkowskie w sposób następujący:
3.1. Konferencja składa się z tych Kościołów europejskich, które
uczestniczyły w spotkaniach Konferencji w Nyborgu przed przyjęciem
tej konstytucji oraz z tych, które zostały przyjęte w późniejszym czasie.
3.2. Kościoły ubiegające się o członkostwo zostaną przyjęte, jeśli
Zgromadzenie ogólne postanowi tak większością dwóch trzecich gło
sów osób obecnych i uprawnionych do głosowania. Każdy wniosek o
członkostwo złożony między Zgromadzeniami może być rozpatrzony
przez wspólne posiedzenie Prezydium i Komitetu Doradczego, na któ
rym obecne jest quorum. Jeśli wniosek poparła większość składająca się
z dwóch trzecich członków obecnych i uprawnionych do głosowania,
decyzja ta zostanie zakomunikowana Kościołom, które są członkami
Konferencji; jeżeli więcej niż jedna trzecia Kościołów członkowskich
nie wystosuje sprzeciwu w ciągu 6 miesięcy, Kościół ubiegający się o
przyjęcie uważa się za przyjęty.
.
W obecnej chwili do KKE należy 115 Kościołów z 26 krajów euro
pejskich. Warto zauważyć, że:
— około 50% Kościołów członkowskich jest z Europy Wschodniej,
druga połowa z Europy Zachodniej. Rozkład sił przy głosowaniu
jest więc całkiem sprawiedliwy i częściej niż w drodze głosowania
decyzje osiągane są na zasadzie konsensu;
— jedynym większym krajem nie reprezentowanym w KKE jest Alba
nia, z powodu szczególnych okoliczności, które są wszystkim znane;
— 26 Kościołów członkowskich KKE nie jest członkiem Światowej
Rady Kościołów; jeden europejski Kościół członkowski Światowej
Rady Kościołów nie jest członkiem KKE;
— między głównymi wyznaniami — luteranami, reformowanymi, pra
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wosławnymi, anglikanami, starokatolikami i Kościołami wolnymi —
istnieje dobrze wyważona równowaga;
— bardzo aktywnym członkiem jest, istniejący w Wielkiej Brytanii,
Kościół złożony z czarnej ludności.
Organa i struktura
1. Zgromadzenie Ogólne, które obraduje mniej więcej co cztery lata,
jest najwyższym orgnem KKE. Każdy Kościół członkowski ma prawo
być reprezentowany w Zgromadzeniu Ogólnym.
2. Komitet Doradczy składający się z 22 przedstawicieli, spotyka się
raz w roku z Prezydium (7 przedstawicieli) na tzw. Wspólnym Posie
dzeniu, w celu przekazania informacji o pracy KKE i decyzjach Zgro
madzenia.
3. Prezydium, działające jako komitet wykonawczy, zbiera się co roku,
między dwiema kolejnymi sesjami Wspólnego Posiedzenia.
4. Sekretariat składa się z następujących ciał:
— Sekretarz generalny
— Sekretarz ds. finansów i służby międzykościelnej
— Sekretarz ds. studiów
— Sekretarz ds. kościelnego programu praw człowieka dla realizacji
Aktu Końcowego Konferencji Helsińskiej.
Członkowie głównych komitetów
Aktualni członkowie Prezydium i Komitetu Doradczego, w więk
szości obecni w Riva del Grada:
Prezydium

J.E. Aleksy metropolita Tallina i Estonii (ZSRR)
Dr Andre Appel, Francja
J.E. metropolita Chrysostomos, Patriarchat Ekumeniczny Kon
stantynopola
Dr Adrian Geense, Holandia
Bp Gerhard Heintze, RFN
Bp Werner Krusche, NRD
Bp Patrick C. Rodger, Wielka Brytania
Komitet Doradczy

J.E. Antoni metropolita Transylwanii, Rumunia
Prof. Peter Wilhelm Bóckman, Norwegia
Pani Inga-Brita Castren, Finlandia
Pani Marjolaine Chevallier, Francja
Ks. Beniamin Fediczkim, ZSRR
Senior synodalny Miloslav Hajek, Czechosłowacja
Bp Armin Härtel, NRD
Bp Hans-Gernot Jung, RFN
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Prof. Konstantin Komarow, ZSRR
Bp Attila Kovach, Węgry
Nadradca kościelny Klaus Kremkau, RFN
Ks. sup.nacz. Adam Kuczma, Polska
Pani prof. Fairy von Lilienfeld, RFN
Redaktor Wilhelm Nausner, Austria
Dr Alexandras Papaderos, Patriarchat Ekumeniczny
Ks. Rui A. Rodrigues, Portugalia
Dr Duncan Shaw, Wielka Brytania
Dr W. Peter Stephens, Wielka Brytania
Abp Wiednia i Austrii — Ireneusz (patriarchat Moskiewski)
J.E. Teoctist, metropolita Mołdawii i Suczawy.
Aktualne kierunki pracy KKE:
— Ekumenizm w Europie. Jest to długofalowa działalność, której ce
lem jest wyjaśnienie specyfiki sytuacji ekumenicznej w Europie, zwła
szcza między teologią i eklezjologią Wschodu i Zachodu. Wiele uwagi
poświęca się niesieniu pomocy Kościołom członkowskim w zrozumie
niu dokumentów z Limy w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu ducho
wnego.
— W służbie pokoju. Jest to również długofalowa działalność studyjna
badająca możliwości przyczyniania się kościołów europejskich do bu
dowy zaufania, odprężenia, rozbrojenia, itd. Działalność ta wymaga
bliskich związków z procesem realizacji Aktu Końcowego z Helsinek z
Konferencją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
— Służba międzykościelna. Wspólnie ze Światową Radą Kościołów
prowadzona jest działalność polegająca na wzajemnej pomocy Kościo
łów.
— Prawa człowieka. Dąży się do znalezienia wspólnego mianownika
praw człowieka oraz budowy zaufania i odprężenia. Czyni się wysiłki
dla zbudowania sieci łączącej Kościoły w różnych częściach Europy i
Ameryki Północnej w celu rozwiązywania problemów związanych z
prawami człowieka.
— Islam w Europie. Istnieje Komitet konsultacyjny zajmujący się pro
blemami wynikającymi ze stałej i wzrastającej obecności islamu w Eu
ropie Zachodniej. Poszukuje się form pomocy Kościołom w tych kra
jach Europy Wschodniej, w których żyją mniejszości islamskie.
— Wspólna Grupa Robocza Europy i Bliskiego Wschodu. Powołano
małą grupę roboczą przedstawicieli Konferencji Kościołów Europejs
kich i Rady Kościołów Bliskiego Wschodu. Jej celem jest poszukiwanie
sposobów, za pomocą których Kościoły Europy mogłyby pomóc w zła
godzeniu problemów Bliskiego Wschodu.
— Konsultacje dotyczące obszaru śródziemnomorskiego. Wspólnie z
Ogólnoafrykańską Konferencją Kościołów i Radą Kościołów Bliskiego
Wschodu przeprowadzono szereg przygotowawczych konsultacji.
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Współpraca z Kościołem Rzymskokatolickim
Praktycznie we wszystkich obszarach działalności KKE za wyjąt
kiem spotkań Prezydium, Kościół Rzymskokatolicki zaznacza swą obe
cność. Jego reprezentanci są zasadniczo nominowani przez CCEE, cho
ciaż czasami jest to wspólna nominacyjna CCEE i Sekretariatu do
Spraw Jedności Chrześcijan. Rzymskokatolicka reprezentacja ma sta
tus doradcy w przypadku stałych komitetów i status pełnoprawnego
uczestnika w przypadku roboczych konsultacji.
Genewa, wrzesień 1984
Tłum. Elżbieta Mlicka

RADA KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY (CCEE)
Geneza, struktura, działalność
Posługa biskupów odgrywa decydującą rolę w ustroju Kościoła
Rzymskokatolickiego. Biskup jest zarówno głową swojej diecezji j ak i
członkiem kolegium episkopalnego. Drugi Sobór Watykański wyraził
to w następujących słowach:
Biskupi tedy wraz z pomocnikami swymi, kapłanami i diakonami,
objęli posługiwanie duchowne we wspólnocie, stając w zastępstwie
Boga na czele trzody, której są pasterzami, jako nauczyciele, jako ka
płani świętego kultu, jako sprawujący rządy duchowe (Konstytucja
dogmatyczna „O Kościele”, 20).
Jak z ustanowienia Pańskiego święty Piotr i reszta Apostołów sta
nowią jedno Kolegium Apostolskie, tak samo Biskup Rzymski, następ
ca Piotra, i biskupi, następcy Apostołów, pozostają we wzajemnej łącz
ności (Op. cit., 22).
Wewnątrz tej podstawowej struktury, w różnych czasach ustaliły
się na szczeblu regionalnym różne formy współpracy między biskupa
mi. Tworzyły się patriarchaty i metropolie oraz, w ciągu ostatniego stu
lecia w krajach europejskich konferencje episkopalne. Konferencje episkopalne miały początkowo na celu zapewnić płaszczyznę współpracy
biskupom na szczeblu krajowym. Wywarły wielki wpływ na Drugi So
bór Watykański i, w coraz większym stopniu po Soborze, na Kościół
Powszechny. Stały się niemal niezastąpionym elementem struktury Ko
ścioła.
W ostatnich dziesięcioleciach w Kościele Katolickim utworzono ró
wnież struktury szczebla kontynentalnego. W 1955 r. założono Radę Bi
skupców Latynoamerykańskich (CELAM), która nieprzerwanie od tam
tej pory ma decydujące znaczenie dla Kościoła w Ameryce Łacińskiej.
Ponieważ w Ameryce Łacińskiej stworzenie struktury kontynentalnej
poprzedzone zostało powstaniem krajowych konferencji biskupów, ro
zwój struktur jest tam odwrotny od Europejskiego. Tutaj konferencje
biskupów ustaliły swoją strukturę i rozpoczęły współpracę zarówno w
czasie Soboru jak i po jego zakończeniu. Biskupi byli zainteresowani
kontynuowaniem tego, co w czasie Soboru okazało się być wartościowe.
Zostali zaproszeni na dwa sympozja w 1967 i w 1969 roku. Oba spokania wiele zawdzięczały inicjatywie podjętej przez obecnego Kardynała
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Etchegaray’a. To były początki, a w 1971 roku założono CCEE, zaś w
1977 uzyskała ona kanoniczne zatwierdzenie papieskie.
CCEE jest odpowiedzialna za ułatwianie wymiany informacji i
wspieranie współpracy zarówno między różnymi konferencjami episkopalnymi jak i między wszystkimi biskupami Europy. Rada nie może
podejmować decyzji obowiązujących konferencje i ich biskupów.
CCEE liczy obecnie dwudziestu pięciu członków reprezentujących
dwadzieścia pięć krajów:
Egon Kapellari, biskup, Klagenfurt
Austria
Paul Van den Berghe, biskup, Antwerpia
Belgia
Metody
Stratiev, apostolski egzarcha, Sofia
Bułgaria
Czechosłowacj a kard. Frantisek Tomasek, Praga
Anglia i Walia kard. Basil Hume, Westminster
Paul Joseph Schmitt, biskup, Metz
Francja
Josef Homeyer, biskup, Hildesheim
RFN
Theodor Hubrich, biskup sufragan, Magdeburg
NRD
Franghiskos Papamanolis, biskup, Syros
Grecja
Johannes B. Moeller, biskup, Groningen
Holandia
Josef Cserhati, biskup, Pecs
Węgry
kard. Tomas O. Fiaich, Armagh
Irlandia
kard. Salvatore Pappalardo, Palermo
Włochy
Alois Sustar, arcybiskup, Lubiana
Jugosławia
Jean Hengen, biskup, Luksemburg
Luksemburg
Joseph Mecieca, arcybiskup, Valletta
Malta
Jerzy Stroba, arcybiskup, Poznań
Polska
Albino Mamede Cieto, biskup sufragan, Lizbona
Portugalia
Antal Jakab, biskup, Alba Julia
Rumunia
John W. Gran, biskup, Oslo
Skandynawia
Ramon Torrella, arcybiskup, Tarragona
Hiszpania
Colin Mac Pherson, biskup, Oban
Szkocja
Henri Schweri, biskup, Sion
Szwajcaria
Giuseppe Germano Bernardini, biskup, Izmir
Turcja
Liudas Povilonis, administrator apostolski, Kowno
ZSRR (Litwa)
Członkowie rady spotykają się co roku na posiedzeniu plenarnym.
Do Prezydium lub Stałego Komitetu CCEE wchodzą trzej członkowie:
Kardynał Basil Hume, abp Alois Sustar i abp Ramon Torrella. Delegaci
ci sprawują pieczę nad następującymi zagadnieniami: duchowieństwa,
religii, laikatu. Sekretariat ma swoją siedzibę w St. Gallen, sekreta
rzem jest Ivo Fürer, a asystuje mu Paul Huot-Pleuroux.
CCEE zwołuje coroczne spotkania sekretarzy różnych krajowych
konferencji biskupów, aby wymienić informacje i doświadczenia. Od
czasu do czasu, biskupi odpowiedzialni za poszczególne zagadnienia
zapraszani są wraz ze swoimi ekspertami na spotkania szczebla euro
pejskiego: w spotkaniach uczestniczą zazwyczaj przedstawiciele odpo
wiedniego departamentu Stolicy Apostolskiej (np. Sekretariatu do
Spraw Jedności Chrześcijan, Rady Laikatu, Sprawiedliwość i Pokój,
Społecznego Porozumienia). CCEE utrzymuje kontakty na szczeblu eu
ropejskim z organizacjami kościelnymi takimi jak Forum Laickie, Kon
gres Rad Księży, Konferencja Religii, Caritas itd.
Mniej więcej co trzy lata CCEE organizuje Europejskie Sympozjum
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Biskupów. Sympozja te, w swojej obecnej formie, gromadzą około 80
biskupów oraz ekspertów, księży świeckich, przedstawicieli Konferen
cji Kościołów Europejskich itd. Poprzednie sympozja poświęcone były
następującym tematom: struktury diecezjalne po Soborze (1967), życie i
kapłaństwo księży (1969), rola biskupów w krzewieniu wiary (1975),
młodzi i wiara (1979), kolegialna odpowiedzialność biskupów i konfe
rencji episkopalnych Europy za ewangelizację kontynentu (1982). Te
matem następnego sympozjum będzie najprawdopodobniej: „Sekulary
zacja jako wyzwanie i szansa dla Ewangelii w Europie” (1985).
Tłum. Elżbieta Mlicka
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Bukareszt, Rumunia, 25 - 27 czerwca 1984
Była to pierwsza spośród konsultacji poświęconych dokumentowi
„Chrzest-Eucharystia-Urząd duchowny”, uchwalonemu w Limie w
1982 r. Zorganizowała ją Konferencja Kościołów Europejskich. Temat
konsultacji brzmiał: „Wpływ filozofii europejskiej i historii myśli ludz
kiej na przyjęcie dokumentu z Limy przez różne tradycje kościelne”.
Uczestnicy obrad wysłuchali najpierw referatów, po czym podjęli pracę
w jednej z trzech sekcji, które zajęły się chrztem, eucharystią i urzędem
duchownym.
Sekcja I, zajmująca się tematem chrztu, stwierdziła m.in., że nie
które terminy w tekście dokumentu z Limy mogłyby być interpretowa
ne na odmienne sposoby przez poszczególne Kościoły, np. znak namasz
czenie i konfirmacja, chrzest dzieci i dorosłych itp. Wskazywano także
na to, że czynniki nieteologiczne, mające bez wątpienia wpływ na kon
tekst kulturowy, w którym doktryna sakramentów się rozwinęła, zosta
ły przezwyciężone w definicjach z Limy. Dokument ten, opierając swo
je stwierdzenia na Piśmie św., zdołał przezwyciężyć dualizm ducha i
materii. Stwierdzono, że wszystkie Kościoły są zgodne co do tego, że
chrzest, ustanowiony przez Chrystusa, dokonywany jest wodą i z przy
wołaniem Boga w Trójcy Jedynego. Działanie Ducha ^Świętego w
Chrzcie odnosi się do całego człowieka, oczyszcza ono ochrzczonego ze
wszystkich grzechów, łącznie z grzechem pierworodnym, dając mu
nowe życie. Takie pojęcie chrztu przezwycięża trudności wynikające z
filozofii, polegające na oddzielaniu materii od ducha, przywracając obu
elementom pierwotną jedność.
Dyskusja w sekcji II, która zajęła się tematem eucharystii, dotyczyła
wpływu dualizmu filozyficznego na pojmowanie eucharystii przez różne
tradycje chrześcijańskie. Stwierdzono, że Duch Św. przezwycięża podczas
celebrowania eucharystii wszelki podział na ducha i materię. Oba te ele
menty tworzą jedność, będąc z jednej strony w pełni chlebem i winem, a z
drugiej — w pełni Ciałem i Krwią Chrystusa. Dyskutanci prawosławni
podkreślali, że istnieje przeszkoda nie do przezwyciężenia w uznaniu wa
żności sakramentu tam, gdzie nie jest on sprawowany przez duchownego
wyświęconego przez biskupa z ważną sukcesją apostolską.
Wiele miejsca poświęcono dyskusji na temat dwóch sposobów obe
cności Chrystusa w kulcie — w słowie i sakramencie. Niektórzy dysku
tanci twierdzili, że chociaż obecność Chrystusa jest całkowita zarówno
w słowie jak i sakramencie, to jednak dar obecności Chrystusa nie może
być w pełni przyjęty poza sakramentem. Inni natomiast uważali, że
obecność Chrystusa można przeżyć tak samo podczas nabożeństwa eu
charystycznego jak i nieeucharystycznego (nabożeństwa słowa Bożego).
Zwracano uwagę na nadmierny indywidualizm występujący w kul
turze europejskiej. Twierdzono, że indywidualizm ten poważnie utrud
nia uniwersalne oddziaływanie eucharystii. Powołując się na dokument
z Limy, identyfikowano go z formami niesprawiedliwości, rasizmu, se
gregacji i braku wolności, które są sprzeczne z pojednaniem i współu
działem ze wszystkimi, którzy uczestniczą w celebracji eucharystii (Eu
charystia par. 20).
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W sekcji III, zajmującej się zagadnieniem urzędu duchownego, dys
kutowano szczegółowo nad problemem rozdwojenia istniejącego mię
dzy Bogiem a człowiekiem. Uznając ten fakt dodawano zarazem, że Bóg
i Jego stworzenie nie mogą być całkowicie rozdzieleni, ponieważ zosta
ły one niejako połączone w osobie Syna Bożego, który stał się człowie
kiem. Nie Bóg oddzielił się od człowieka, lecz człowiek, przez swój upa
dek w grzech, odłączył się od Boga. Poszczególne tradycje chrześcijań
skie różnią się w ocenie tego upadku. Ma to wpływ na ich pojmowanie
Kościoła, urzędu duchownego i sakramentów. Gdzie stosunek między
Bogiem a stworzeniem jest ograniczony do rozdwojenia między spra
wiedliwym Bogiem a niesprawiedliwym człowiekiem, tam zachodzi
groźba popadnięcia w dualizm kosmologiczny lub w całkowicie indy
widualistyczny pogląd na zbawienie. Mogłoby to spowodować wycofa
nie się Kościoła ze spraw tego świata. Dyskutanci stwierdzili z zadowo
leniem, że dokument z Limy stara się przezwyciężyć wszelki dualizm,
opierając urząd duchowny na dwóch podstawach: chrystologicznej i
pneumatologicznej. Powoływano się tutaj na takie sformułowanie do
kumentu z Limy: Autorytet ordynowanego duchownego jest zakorze
niony w Jezusie Chrystusie, który otrzymał go od Ojca (Mt 28,18) i któ
ry udziela go w Duchu Świętym podczas aktu ordynacji (Urząd ducho
wny par. 15).
Na zakończenie należy stwierdzić, że konsultacja w Bukareszcie
była ważna z trzech względów:
1. Usiłowano przede wszystkim podkreślić, że sztuczne rozdziele
nie chrztu w Duchu i chrztu z wody, duchowej i fizycznej obecności
Chrystusa w eucharystii, duchowych i historycznych aspektów sukcesji
apostolskiej, było spowodowane dualiznem pomiędzy duchem i materią
w filozofii klasycznej, która miała znaczny wpływ na teologię chrześci
jańską;
2. Usiłowano pokazać, że rozdzielenie to ogromnie osłabiło ducho
wość chrześcijańską przez stworzenie wrażenia — nie zważając na po
wołanie się ap. Pawła na Ducha Św. w człowieku (IKor 6, 19) — że rolą
Ducha Św. w Chrystusie jest raczej uświęcenie duszy, aniżeli ciała;
3. Zwrócono uwagę, że rozróżnienie aspektów widzialnych i nie
widzialnych w sakramencie zostało w dokumencie z Limy wyelimiribwane przez pogląd, iż woda, chleb i wino są środkami, przez które Duch
Św. w Chrystusie uświęca człowieka jako całość.
Inny ważny wniosek, do którego doszli uczestnicy konsultacji w
Bukareszcie, można sformułować następująco: dualizm między duchem
a materią został wyeliminowany z dokumentu z Limy przez fakt, że do
kument ten oparł swoje stwierdzenia na Piśmie Św.
Mikołaj Kozłowski
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SIÓDME ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚWIATOWEJ FE
DERACJI LUTERAŃSKIEJ
Budapeszt, Węgry, 22 lipca — 5 sierpnia 1984
PRZEBIEG OBRAD
Luteranizm, po katolicyzmie i prawosławiu, jest trzecią największą
społecznością chrześcijańską na świecie. Według danych z końca 1983
roku, we wszystkich częściach naszego globu żyło ogółem 69 milionów
luteranów, z czego 51 milionów na naszym kontynencie. Większość wy
znawców luteranizmu, bo 54 500 000, to członkowie 99 Kościołów zrze
szonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Organizacja ta, istniejąca
od 1947 r., odbyła swoje VII Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie.
Był to pierwszy przypadek zwołania obrad, tego najwyższego orga
nu legislacyjnego Federacji, w kraju socjalistycznym. Rolę gospodarza
pełnił Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech liczący 430 000
członków. Obrady odbywały się w niedawno wybudowanej, nowoczes
nej hali sportowej. VII Zgromadzenie Ogólne, podobnie jak wszystkie
poprzednie zgromadzenia, dokonało oceny pracy Komitetu Wykonaw
czego, Sekretariatu Generalnego i sztabu centrali genewskiej w czte
rech dziedzinach: współpracy międzykościelnej, służby dla świata, stu
diów i informacji. W oparciu o doświadczenia i wyniki działalności
osiągnięte w okresie między VI a VII Zgromadzeniem (1977 - 1984),
ustalono wytyczne i najważniejsze punkty pracy Federacji w nadcho
dzących latach.
Ogółem do Budapesztu zjechało ok. 1400 osób — delegatów, dorad
ców, obserwatorów, gości i dziennikarzy — z blisko 60 krajów świata.
Spośród 330 delegatów, 120 osób stanowiły kobiety, 60 osób — mło
dzież poniżej 30 roku życia. Jeszcze nigdy w historii zgromadzeń ogól
nych udział kobiet i młodzieży nie był tak wysoki. Fakt ten nie pozo
stał bez wpływu na przebieg obrad. Młodzież przygotowała się do Zgro
madzenia podczas międzynarodowego spotkania, które odbyło się w
Budapeszcie w dniach od 12 do 20 lipca 1984.
Pierwszy tydzień obrad upłynął na wysłuchaniu różnych sprawoz
dań (m.in. sekretarza generalnego dr. Carla Mau’a), referatów i dysku
sji nad nimi. Podstawowy referat, nawiązujący do głównego tematu VII
Zgromadzenia Ogólnego, „ W Chrystusie — nadzieja dla świata”, wy
głosił teolog luterański z Jeny (NRD), prof, dr Klaus Peter Hertzsch.
Każdy dzień naszego życia — mówił — może być ostatnim, każde Zgro
madzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej — jej ostatnim
zgromadzeniem. W pierwszej części swoich wywodów, prof. Hertzsch
przedstawiał Chrystusa jako tego, który wzywa ludzi do pokuty i na
wrócenia. Dotyczy to Kościoła we wszystkich częściach świata, także
Kościoła w społeczeństwie socjalistycznym. Ale Chrystus jest także
bratem — twierdził dalej teolog z Jeny — który staje w obronie człowie
ka. Wziął On na siebie głód i niedostatek, ubóstwo i hańbę, aby poka
zać, po której stoi stronie: po stronie tych, którzy cierpią, pragną poko
ju i sprawiedliwości. Potrzebna jest nadludzka siła, aby spłacić winę
tego świata. Siła ta przyszła na świat z Chrystusem. Dlatego Chrystus
jest Panem, który ukazuje światu cel. Z tego powodu jest więc wskaza
ne uczynić teraz coś dla przyszłości — zaangażować się na rzecz bliź
niego, pokoju i sprawiedliwości.
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Oddzielne referaty poświęcono również trzem aspektom tematu
głównego. I tak, dr Emmanuel Abraham, prezydent Etiopskiego Ko
ścioła Ewangelickiego Mekane Yesus, mówił o „Chrystusie jako nadziei
dla stworzenia”, prof, dr Carl-Friedrich von Weizsäcker, światowej sła
wy fizyk z RFN, o „Chrystusie jako nadziei dla ludzkości”, a dr Marga
ret Wold i dr William Lazareth (obydwoje z USA) — o „Chrystusie jako
nadziei dla Kościoła” (z położeniem akcentu na misję i ekumenizm).
Każdy z wymienionych wyżej referatów był uzupełniany jednym lub
kilkoma koreferatami.
Program obrad przewidywał także kilka wystąpień nadzwyczaj
nych. O zobowiązaniu ekumenicznym z perspektywy katolickiej mówił
przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności
Chrześcijan, kard. Jan Willebrands. Ten sam temat z perspektywy
ewangelicko-reformowanej przedstawił wybitny ekumenista, wielolet
ni dyrektor Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Ko
ściołów, a obecnie profesor zagadnień ekumenicznych na Uniwersyte
cie w Bemie — dr Lukas Vischer. Ewenementem był także fakt wygło
szenia po raz pierwszy na Zgromadzeniu Ogólnym referatu przez
rzedstawiciela judaizmu; dr Gerhart Riegner, sekretarz generalny
wiatowego Kongresu Żydowskiego, mówił na temat: „Kościoł a naród
żydowski”.
Kard. Jan Willebrands poświęcił szczególnie wiele uwagi roli dia
logów dwustronnych i wielostronnych o zasięgu światowym. Podkre
ślił, że w rozmowach na tematy doktrynalne chodzi nie tylko o prywat
ne wysiłki teologiczne. Rozmowy te stały się już raczej „faktem eklezjo
logicznym”. Dialogom tym muszą towarzyszyć programy wspólnego
działania. Współpraca na rzecz pokoju i sprawiedliwości społecznej,
wspólna walka z rasizmem, analfabetyzmem i głodem, zaangażowanie
w obronę praw człowieka — wszystkie te elementy stanowią część skła
dową wspólnego świadectwa chrześcijańskiego i torują drogę do jedno
ści. Kończąc swoje wywody, Przewodniczący Sekretariatu do Spraw
Jedności Chrześcijan wypowiedział się na rzecz rychłego rozpoczęcia
trzeciej fazy dialogu luterańsko-katolickiego na płaszczyźnie świato
wej. Stwierdził również, że pilną sprawą jest wyciągnięcie konsekwen
cji z porozumień, jakie osiągnięto w dwóch pierwszych fazach dialogu.
Jego zdaniem, współpraca między Federacją a Kościołem katolickim
wymaga zacieśnienia, zwłaszcza w dziedzinie misji i ewangelizacji, stu
diów i służby dla świata.
Wystąpienie kard. J. Willebrandsa nie było bynajmniej jedynym
akcentem katolickim na VII Zgromadzeniu Ogólnym. Papież Jan Paweł
II, przemawiając w niedzielę, 22 lipca, w rezydencji letniej Castelgandolfo, wspomniał, że Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan pro
wadzi od II Soboru Watykańskiego owocny dialog z Federacją. Papież
dodał: Dlatego wzywam wszystkich tu obecnych i wszystkich, którzy
słyszą mój głos, o wyproszenie łask Ducha Świętego dla Zgromadzenia
w Budapeszcie, aby jego prace przyniosły pozytywne wyniki i przyczy
niły się do przywrócenia pełnej jedności wszystkich chrześcijan.
W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego na Węgrzech słowa po
zdrowienia wypowiedział prymas Węgier, kard. Laszlo Lćkai. Przypo
mniał on o wcześniej istniejących różnicach poglądów w sprawach wia
ry i ostrej konfrontacji na obszarze życia praktycznego między wyzna
niami chrześcijańskimi na Węgrzech. Jednocześnie dodał, że wyznania
te stale wyciągały do siebie pomocną dłoń, gdy nasza ojczyzna wzywała
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nas do ochrony wolności albo do odbudowy kulturalnej, społecznej,
charytatywnej i gospodarczej.
Cechą charakterystyczną Zgromadzenia w Budapeszcie było m.in.
to, że zarówno w pracy grup roboczych jak i podczas posiedzeń plenar
nych pozostawiono uczestnikom wiele czasu na dyskusje. W posiedze
niach grup roboczych mogły uczestniczyć wszystkie oficjalnie zareje
strowane osoby, także akredytowani dziennikarze. Każda z 13 grup ro
boczych opracowywała sprawozdanie i zalecenia, które przedstawiała
plenum do zatwierdzenia. A oto tematy, które były przedmiotem dy
skusji grup roboczych: misja i ewangelizacja dzisiaj; nabożeństwo a ży
cie chrześcijańskie; powołanie całego ludu Bożego do służby; zobowią
zanie ekumeniczne a tożsamość luterańska; jak dostosować się do epoki
informacji; partnerstwo mężczyzn i kobiet w Kościele i społeczeństwie;
młodzież w Kościele i społeczeństwie; na drodze do sprawiedliwości
ekonomicznej i społecznej; troska o zagrożenie stworzenia Boga; rasizm
w Kościele i społeczeństwie; realizacja praw człowieka; życie chrześci
jańskie w różnych systemach społecznych; nasza odpowiedzialność za
pokój. Jak widać z powyższego zestawu, większość tematów dotyczyła
kontrowersyjnych zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych
i ideologicznych, zagadnień, w których wśród chrześcijan, w tym też i
wśród luteranów, występuje bardzo duża różnica poglądów.
Siódme Zgromadzenie Ogólne wypowiedziało się z zadowoleniem o
nowej fazie w dziedzinie porozumienia ekumenicznego zapoczątkowa
nej w 1982 r. ogłoszeniem dokumentu Komisji „Wiara i Ustrój” Świato
wej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchow
nego”. Mimo krytyki niektórych sformułowań tego dokumentu, Zgro
madzenie wezwało Kościoły członkowskie do jego pilnego studiowania.
Uczestnicy obrad wypowiedzieli się również za kontynuowaniem
dialogów międzywyznaniowych na możliwie wielu płaszczyznach. Dia
log z Kościołem Rzymskokatolickim ma — ich zdaniem — w dalszym
ciągu „bardzo wielkie znaczenie”. W trzeciej fazie dialogu, przed którą
stoją katolicy i luteranie, należy uwzględnić te zagadnienia, którym w
dotychczasowych dwóch fazach nie poświęcono dostatecznie dużo
uwagi. Chodzi tu przede wszystkim o problem papiestwa i o pozycję
Marii, matki Jezusa, w wydarzeniu zbawczym.
W przyjętej przez Zgromadzenie w Budapeszcie deklaracji o „celu
jedności” czytamy, że prawdziwa jedność Kościoła jest dana w zwiasto
waniu i przez zwiastowanie Ewangelii w słowie i sakramencie. Znajdu
je ona swój wyraz w społeczności zdolnej do podejmowania wspólnych
decyzji i do wspólnego działania, w społeczności, w której różnice trak
tuje się jako element wzbogacający a nie utrudniający jedność. Społe
czność ta realizuje się przez składanie wspólnego świadectwa o Jezusie
Chrystusie, przez stawanie w obronie słabych, biednych i uciskanych
oraz w zaangażowaniu na rzecz pokoju, sprawiedliwości i wolności.
Sprawie pokoju i sprawiedliwości poświęcona jest osobna deklara
cja, którą przyjęto po bardzo ożywionej dyskusji. Czytamy w niej: Nie
może być trwałego pokoju, dopóki panuje niesprawiedliwość, dopóki
ludzie giną z głodu lub są uciskani, prześladowani i dyskryminowani z
powodu swojej wiary, światopoglądu, rasy, płci, pochodzenia etniczne
go. Odnośnie broni atomowej dokument stwierdza: jej użycia nie da się
usprawiedliwić moralnie w żadnym wypadku. Żadna wartość i żaden
cel nie może zalegalizować ryzyka zniszczenia całej kuli ziemskiej.
Zgromadzenie Ogólne zaleciło nowemu Komitetowi Wykonawczemu
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utworzenie specjalnego referatu do spraw pokoju i sprawiedliwości.
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad było wiadomo, że VII Zgroma
dzenie Ogólne będzie musiało zająć konkretne stanowisko wobec zaga
dnienia segregacji rasowej. Otóż obradująca w grudniu 1983 r. w Hara
re (Zimbabwe) Ogólnoafrykańska Konferencja Przygotowawcza sfor
mułowała postulat, aby Zgromadzenie w Budapeszcie zajęło się szcze
gółowo sytuacją w Afryce południowej i zawiesiło w prawach człon
kowskich te Kościoły, które stosują segregację rasową. Podczas obrad
w Budapeszcie 81% delegatów poparło wniosek w sprawie zawieszenia
członkostwa dwóch Kościołów: Niemieckiego Kościoła EwangelickoLuterańskiego w Afryce Południowo-Zachodniej (Namibia) i Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego w Afryce południowej. Uchwała ta obo
wiązywać będzie do czasu, aż wymienione Kościoły podejmą „zadowa
lające kroki” zmierzające do likwidacji apartheidu we własnych szere
gach.
Trzecim głównym zadaniem Zgromadzenia Ogólnego, obok oceny
wykonanej pracy i ustalenia wytycznych przyszłej działalności, jest wy
bór prezydenta i 29-osobowego Komitetu Wykonawczego, którzy wspó
lnie, w okresie między zgromadzeniami, ponoszą odpowiedzialność za
całokształt prac Federacji. W Budapeszcie stanęły do wyborów prezy
denckich cztery osoby: bp Zoltan Kaldy, zwierzchnik Kościoła Ewan
gelicko-Luterańskiego na Węgrzech, bp David Preus, zwierzchnik
Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego, prof, dr Roger Nostbakken,
wiceprezydent Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Kanadzie i pani
Bodil Solling, zastępca sekretarza generalnego Organizacji Pomocy
Charytatywnej Kościoła Luterańskiego w Danii. W drugiej rundzie
zwyciężył bp Kaldy (173 głosy), otrzymując o 49 głosów więcej niż pani
Solling.
Wybierając bp. Kaldy’ego, głosujący uszanowali niepisaną, lecz w
przeszłości na ogół przestrzeganą zasadę, że prezydent Federacji pocho
dzi z Kościoła udzielającego aktualnie gościny Zgromadzeniu Ogólne
mu. Bp Kaldy ma 65 lat, Kościołem Ewangelicko-Luterańskim na Wę
grzech kieruje od 1958 r. Jego poprzednik w urzędzie biskupim, bp Lajos Ordass, był dwukrotnie, w 1947 i 1957 r., wybierany wiceprezyden
tem Światowej Federacji Luterańskiej.
Obrady zakończono w niedzielę, 5 sierpnia, odprawieniem uroczy
stego nabożeństwa, w którym uczestniczyło 10000 osób. Podczas tego
nabożeństwa odczytano uchwalone dzień wcześniej Orędzie VII Zgro
madzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej do Kościołów luterańskich na całym świecie.
Karol Karski

ORĘDZIE DO KOŚCIOŁÓW LUTERAŃSKICH NA ŚWIECIE
1. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokoiem
w wierze, abyście obfitowali w nadzieją przez moc Ducha Świętego *.
2. My, delegaci Zgromadzenia Ogólnego, pozdrawiamy Was tymi1
1 Wszystkie cytaty biblijne na podstawie przekładu Nowego Testamentu opublikowane
go przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1966 (Redakcja).
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słowami z Listu do Rzymian 15, 13; są one wyrazem doświadczeń po
czynionych przez nas w ostatnich dwóch tygodniach, w których nasze
nabożeństwa, wykłady i dyskusje koncentrowały się na temacie: „W
Chrystusie — nadzieja dla świata”.
3. Znak tej nadziei dostrzegliśmy w tym, że mogliśmy się zgroma
dzić jako luteranie z wszystkich części świata, których łączy wspólne
wyznanie wiary w Chrystus. Dzięki spotkaniu w Budapeszcie, na Wę
grzech, Światowa Federacja Luterańska odbyła po raz pierwszy swoje
Zgromadzenie Ogólne w kraju socjalistycznym Europy Wschodniej.
Nasz zjazd i okazana nam tutaj gościnność dowiodły, że w Kościele
Chrystusa istnieje możliwość wzajemnego obdarzania się zaufaniem i
budowania mostów między narodami, przekraczających granice polity
czne i ideologiczne.
4. To Zgromadzenie Ogólne potwierdziło wyraźniej niż jakieko
lwiek inne istnienie jedności między Kościołami członkowskimi w dzie
dzinie wspólnoty ołtarza i zwiastowania Słowa Bożego. Interesowało
się ono nie tylko własną społecznością, lecz zwracało także uwagę na
dający się ostatnio zauważyć wzrost widzialnej jedności między nią a
innymi Kościołami. Zgromadzenie wyraża pragnienie, aby wzrost poro
zumienia teologicznego znalazł lepsze odbicie w stosunkach między
Kościołami i w życiu parafii.
5. Jedność i nadzieja w świecie i Kościele ulegają często zamąceniu
z powodu nierówności i napięć między Północą a Południem, między
kobietami i mężczyznami, między pokoleniami i między rasami. Także
na Zgromadzeniu Ogólnym było niekiedy trudno osiągnąć zgodność po
glądów. Lecz wiemy, że w Chrystusie nie ma Żyda i Greka, niewolnika i
wolnego, kobiety i mężczyzny. Przeto wzrosła nasza nadzieja na taki
Kościół, w którym docenia się dary każdego i w którym wszyscy podej
mują wspólną służbę w obronie życia tego świata, służbę, do której
sprawowania zobowiązuje ich chrzest. Obecność młodzieży była zna
kiem pełnym nadziei, ukazała nam ona, jak ważna jest jej służba dla
Kościoła.
6. Opowiadano nam o dzieciach, które z głodu jedzą mokry papier
gazetowy. Dzięki temu uświadomiliśmy sobie znowu, że niektórzy z nas
żyją we względnym luksusie i zbytku, podczas gdy inni pochodzą z re
gionów, w których miliony egzystują na pograniczu śmierci głodowej. Z
jednej strony rabuje się twory Boże, aby stworzyć dla niewielu nadmiar
dóbr; z drugiej zaś strony ubóstwo zagraża w wielu miejscach prze
trwaniu życia i przyczynia się do pogłębienia problemów zwią/anych z
przyrostem ludności. Niedostatek i ucisk zmuszają niektórych do walk
wyzwoleńczych. Trwoni się bogactwa naturalne na prowadzenie wojen.
Handel bronią i przyspieszony wyścig zbrojeń między Wschodem a Za
chodem przyczyniają się do wzrostu napięć; wszystko to wystawia na
pośmiewisko sprawę bezpieczeństwa oraz grozi zagładą nuklearną
wszelkiego życia na ziemi.
7. w tej sytuacji sięgnęliśmy do źródeł naszej wiary; tak postępo
wać powinny wszystkie parafie Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie ma cza
su ani na zwątpienie, ani na beztroskę. Wszędzie tam, gdzie nie prze
strzega się praw człowieka i uszczerbku doznaje godność ludzka, win
niśmy domagać się wolności dla życia zgodnie z własnym sumieniem i
bez strachu. Wszędzie tam, gdzie z powodu ubóstwa ludzie żyją w wa
runkach uwłaczających ich godności, winniśmy szczególnie intensyw
nie głosić przekonanie, że człowiek został stworzony na obraz i podo
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bieństwo Boga. Winniśmy pomagać innym, aby wytworzyć w nich zdol
ność pomagania samym sobie. Ale na tym nie koniec. Chcemy też dążyć
do stworzenia sprawiedliwszych systemów politycznych i ekonomicz
nych. Prócz tego Bóg powierzył nam troskę o swoje stworzenie. Zachę
ceni przez pojednawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie, nie zadowoli
my się istnieniem wystarczających sobie samym nacjonalizmów, lecz
będziemy się modlić o lepsze stosunki między wszystkimi narodami.
Kierując się miłością Chrystusa, zawrzemy sojusz z wszystkimi rozsą
dnymi ludźmi, pragnącymi dobra ogółu i starającymi się czynić to, co
służy pokojowi. Mamy więc nadzieję na osiągnięcie jednomyślności w
miłości, służbie i wierze.
8. Nasza niedoskonałość, dręczący nas grzech i zagrożenie demoni
cznym złem powodują, że jedynym gwarantem naszego przetrwania jest
wiara. Nadzieja chrześcijańska nie opiera się na własnej sile; jej funda
mentem są czyny Boże. Chrystus ofiarował się ną krzyżu za wszystkich i
Bóg wzbudził Go z umarłych. Dzięki Duchowi Świętemu Kościół mógł
na przestrzeni wieków składać świadectwo o Dobrej Nowinie. Dzięki
temu, też do nas, współcześnie żyjących, dotarła Ewangelia. Teraz my
jesteśmy powołani do kontynuowania działalności misyjnej.
9. Cieszy nas każda sposobność swobodnego głoszenia Ewangelii,
a cierpimy z tymi, którym utrudnia się tę działalność. Nie mamy być
odbiciem naszego społeczeństwa, lecz jego solą i światłem. Służąc lu
dziom w świecie, czynimy to pod znakiem krzyża Chrystusowego. Jako
członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa mamy wszyscy przywilej bycia
dziećmi nadziei. Wyznajemy, że nasz Pan powróci w chwale. Przeto we
spół z wszystkimi chrześcijanami modlimy się: Amen, przyjdź Panie
Jezu! (Ap 22, 20).
10. „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie
serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 7).
Tłum. Karol Karski

POSIEDZENIE ANGLIKAŃSKO-PRAWOSŁAWNEJ
KOMISJI DO SPRAW DIALOGU
Dublin, Republika Irlandii, 13—20 sierpnia 1984
Komisja, której współprzewodniczącymi są: ze strony prawosław
nej — arcybiskup Tiatyry i Wielkiej Brytanii Methodos, a ze strony an
glikańskiej: — biskup Henry Hill, składa się z prawosławnych i angli
kańskich teologów i biskupów z 20 krajów.
Podczas obecnego spotkania osiągnięto nowe — po ośmiu latach
pracy — porozumienie. (Poprzednim była Uzgodniona Deklaracja Mo
skiewska z 1976 r.)
Porozumienie w Dublinie zostało osiągnięte pomimo wielu próbie-
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mów, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Spowodowane one były
przez fakt wyświęcania kobiet w niektórych Kościołach Wspólnoty An
glikańskiej.
Nowy dokument jest wyrazem porozumienia dotyczącego: miste
rium Kościoła, wiary w Trójcę Świętą, modlitwy i świętości, a także
kultu i tradycji.
W pierwszej części Uzgodnionej Deklaracji Dublińskiej na temat
„Misterium Kościoła” zaistniała zgodność co do podstawowego pojmo
wania Kościoła jako jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego.
Różnice poglądów dotyczyły natomiast obecnego stanu podziału wśród
chrześcijan. Anglikanie wiozą podziały jako fakt istniejący w Kościele,
podczas gdy prawosławni uważają, że Kościół jako jedyne, prawdziwe
Ciało Chrystusa, nie jest i nie może być podzielony; prawosławni iden
tyfikują jedyny i prawdziwy Kościół z Kościołem prawosławnym. Z
tym związana jest następna różnica poglądów dotycząca Komunii Św. i
interkomunii.
Tradycja anglikańska uważa interkomunię za praktykę uzasadnio
ną w pewnych sytuacjach, za środek prowadzący do pełnej jedności or
ganicznej. Natomiast prawosławni odrzucają interkomunię, uważając,
że może istnieć tylko komunia między tymi Kościołami lokalnymi, któ
re mają taki sam pogląd na sprawy wiary, hierarchii i sakramentów.
Między anglikanami i prawosławnymi istnieje całkowita zgodność
poglądów co do świętości i katolickości Kościoła. Jeśli chodzi o apostolskość Kościoła, panuje zgodność co do tego, że przejawia się ona w
szczególny sposób przez sukcesję apostolską hierarchii, która jest zna
kiem nieprzerwanej ciągłości tradycji apostolskiej i życia kościelnego.
Dotąd jednak nie dyskutowano nad stanowiskiem Kościołów, prawo
sławnego i anglikańskiego, wobec takich wspólnot, które nie posiadają
sukcesji apostolskiej hierarchii w formie widzialnej. Nie dyskutowano
także nad stanowiskiem prawosławia wobec ważności święceń angli
kańskich.
Nie osiągnięto porozumienia w sprawie święcenia kobiet. Prawo
sławni uważają, że dopuszczenie kobiet do urzędu duchownego jest
niezgodne z Pismem Świętym i Tradycją. Niektórzy anglikanie podzie
lają ten pogląd, podczas gdy inni uważają święcenia kobiet za możliwe,
a w obecnej dobie nawet pożądane. Istnieje jednakże dużo spraw z tym
problemem związanych, o których nie dyskutowano szczegółowo, np.
jak mamy rozumieć różnicę w naturze ludzkiej między mężczyzną i ko
bietą? Co oznacza kapłaństwo sakramentalne i jaki jest jego stosunek
do niepowtarzalnego arcykapłaństwa Chrystusa ir królewskiego kapłań
stwa wszystkich ochrzczonych? Jakie oprócz kapłaństwa sakramental
nego są inne formy służb w Kościele?
Osiągnięto też porozumienie w pojmowaniu świadectwa, ewangeli
zacji i służby w Kościele. Stwierdzono z naciskiem, że świadectwo mi
syjne wobec niewierzących i ofiarna służba wobec potrzebujących jest
dzieleniem odpowiedzialności przez wszystkich członków Kościoła —
duchowieństwo i wiernych.
Część II dokumentu stwierdza, że modlitwa i uświęcenie są oparte
na łasce Bożej. Dokument opisuje dokładnie obszary porozumień do
ktrynalnych, dotyczących filioque, oraz wskazuje drogi, na których mo
żna by zsynchronizować stanowiska wschodnie i zachodnie. Anglikanie
uważają filioque za ważne stwierdzenie teologiczne, ale nie za dogmat.
Prawosławni stoją zaś na stanowisku, że doktryna filioque jest nie do
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przyjęcia, ale odnotowują, że — zgodnie z nauką niektórych Ojców
wschodnich —- użycie filioque we wczesnej teologii zachodniej może
być rozumiane na sposób prawosławny.
W III części dokumentu anglikanie i prawosławni stwierdzają zgo
dnie, że istnieje związek integralny między wiarą i kultem, między tra
dycją Kościoła i jego życiem liturgicznym. Na pierwszy rzut oka może
się wydawać, że oba Kościoły zajmują różne stanowiska. W rzeczywi
stości jednak występuje między nimi duża zgodność poglądów w tej
sprawie. Wspólnota anglikańska reprezentuje przekonanie, że istnieją
elementy Tradycji (np. Symbole starokościelne i definicje Soboru chalcedońskiego), które mają trwałe znaczenie w Kościele. Prawosławie na
tomiast pojmuje Tradycję jako działanie Ducha Św. w Kościele, nie
przerwaną obecność Słowa w Duchu Św. Tradycja jest zawsze otwarta,
gotowa objąć teraźniejszość i zaakceptować przyszłość.
Wiara i kult — czytamy w dokumencie — są aktami nierozłącznymi
w życiu liturgicznym Kościoła i znajdują się w centrum Tradycji. W obu
tradycjach — anglikańskiej i prawosławnej — modlitwy i nabożeństwo
rodzinne są rozumiane jako poszerzenie zbiorowego kultu Kościoła.
W Dublinie osiągnięto ważne porozumienie na temat pojmowania
wspólnoty świętych i zmarłych. Duch Św. łączy w jedność wszystkich
członków Ciała, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Ta jedność jest wy
rażona w modlitwie i dziękczynieniu. Pozostaje jednak w tej kwestii ró
żnica między prawosławiem a anglikanizmem, ponieważ większość Ko
ściołów anglikańskich nie zanosi próśb do świętych, aby się za nich mo
dlili, brak też modlitw za umarłych. Niektórzy anglikanie wierzą, że
tylko dziękczynienie za zmarłych jest rzeczą właściwą.
Co się tyczy kultu obrazów, to mimo negatywnego stanowiska anglikanizmu w przeszłości i różnic występujących w praktyce liturgicz
nej, nie ma obecnie poważniejszych niezgodności między anglikaniz
mem a prawosławiem.
Co prawda anglikanie nie uważają za konieczne, aby kult obrazów,
w sposób praktykowany na Wschodzie, nlusiał być obowiązkowo przy
jęty przez wszystkich chrześcijan.
Anglikanie są zgodni z prawosławiem co do tego, że teologia obra
zów opiera się na doktrynie Wcielenia, że w pewnym sensie zabezpiecza
ona tę doktrynę. Anglikanie uważają także za uzasadnione traktowanie
obrazu nie tylko jako dekoracji, ale jako drogi wejścia w kontakt z oso
bą lub wydarzeniem na tym obrazie przedstawionym.
Mikołaj Kozłowski
W jednym z najbliższych numerów zamieścimy pełny tekst Uzgodnionej Deklaracji Dublińskiej. [Red.]
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Strasburg, Francja, 24 —29 lipca 1984
Odbyła się pod hasłem: „Lud Boży służy w nadziei”. Zgromadziła
6000 uczestników z 52 krajów.
Obradom przewodniczył Indonezyjczyk Charles Christiano. W
swoim przemówieniu zwrócił uwagę na problematykę Północ-Połud
nie, napięcia między bogatymi a biednymi, które wspólnotę menonitów
napawają szczególną troską. Jednocześnie Christiano podkreślił, że nie
zbrojenia atomowe, lecz głód jest dla narodów południowej półkuli naj
ważniejszym problemem. Gdyby ludzie ci zobaczyli w swojej ojczyźnie
film o zagładzie nuklearnej „The Day After” („Nazajutrz”), pomyśleli
by: Jak dobrze, gdy umieranie przebiega tak szybko. Pacyfizm i odma
wianie służby wojskowej uchodzi w oczach tych ludzi za luksus zacho
dni, gdyż służąc w armii są oni przynajmniej nakarmieni.
Menonici przywiązują duże znaczenie do autonomii każdej wspól
noty lokalnej. Celem Konferencji Światowych nie jest podejmowanie
wiążących uchwał w tej lub innej sprawie, lecz wzmocnienie braterst
wa między współwyznawcami, którzy żyją na ogół w wielkim rozpro
szeniu. Dlatego też nie opublikowano żadnych deklaracji dotyczących
problemów religijnych, międzynarodowych lub społeczno-politycz
nych.
Mimo tej generalnej postawy uczestnicy obrad przyjęli z wielką
uwagą referat profesora teologii z Filadelfii (USA), Rona Sidera, który
stwierdził, że nie do przyjęcia jest sytuacja, w której głosuje się za wy
syłaniem synów i córek innych ludzi na śmierć, podczas gdy właśni sy
nowie rejestrują się jako uchylający się od służby wojskowej. Od chrze
ścijan trzeba domagać się, aby w imię pokoju byli gotowi do umierania
między frontami. Czynienie pokoju jest równie kosztowne jak prowa
dzenie wojny - stwierdził w konkluzji prof. Sider.
Na uwagę zasługuje fakt, że Komitet Wykonawczy Światowej Fe
deracji Luterańskiej, odbywającej swoje VII Zgromadzenie Ogólne w
Budapeszcie (22 V II-5 VIII1984), wysłał menonitom posłanie, w któ
rym stwierdził: Mimo różnic teologicznych w sprawie pojmowania
Chrztu św., pragniemy oznajmić naszą gotowość do przezwyciężenia
potępień wypowiadanych w epokach wcześniejszych. Poprzez dialog
chcemy znaleźć drogę wiodącą do wzajemnego uznania się za braci i
siostry w jednym Ciele Chrystusa (...) Rany przeszłości pragniemy za
bliźnić nie tylko ze względu na pojednanie, do którego jest zobowiąza
ny lud Boży, lecz także ze względu na wzmocnienie wiarygodności na
szego wspólnego świadectwa chrześcijańskiego, tak aby świat uwierzył.
W odpowiedzi menonici wyrazili wdzięczność za zainicjowany dia
log (...), który po obu stronach spowodował powstanie świadomości po
siadania szczególnego dziedzictwa i wspólnego powołania do manife
stowania wiary i składania świadectwa.
Menonici wyłonili się z ruchu anabaptystycznego w XVI w. Nazwę
swoją wywodzą od Holendra Menno Simonsa (1496—1561). Charakte
rystyczne jest dla tej wspólnoty praktykowanie chrztu dorosłych i za
angażowanie na rzecz niestosowania przemocy, które przejawia się
m.in. w uchylaniu się od służby wojskowej. Prześladowania i dyskrymi
nacje czyniły z nich przez kilka wieków uchodźców. W XVIII w. częś
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ciowo z przyczyn gospodarczych, a częściowo dlatego, że nie chcieli
służyć w wojsku, wielu wyemigrowało do USA. Z tych samych przy
czyn inni menonici emigrowali w tym samym czasie do Rosji, a w XIX
w. do Kanady. Ruch odnowy w XIX w. spowodował podjęcie działalno
ści misyjnej w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.
Na całym świecie żyje ogółem ok. 730 tys. dorosłych ochrzczonych
menonitów. Są oni zorganizowani w 143 autonomicznych wspólnotach,
które dzielą się na ok. 10 tys. zborów. Blisko połowa menonitów żyje w
Ameryce Północnej (335 tys.), silne skupiska występują również w Zai
rze (66 tys.), Indonezji (63 tys.), Związku Radzieckim (55 tys.), Holandii
(20 tys.), Paragwaju (14 tys.), RFN (12 tys.).
Menonici nie są scementownym wyznaniem religijnym. Mamy tu
do czynienia z dużym pluralizmem postaw religijnych. Wspólnoty me
nonitów żyją w bardzo różnych tradycjach kulturowych. Mają swoich
przedstawicieli pośród 57 narodów, mówią ok. 100 językami. Wielu z
nich przechowało stare dialekty dolnoniemieckie. Koło Filadelfii
(USA) żyją grupy menonitów amish, które odseparowały się od współ
czesnego stylu życia i techniki. Gdzie indziej postępująca urbanizacja
sprawiła, że menonici dostosowali się do nowej sytuacji, ale proces ten
był często związany z kryzysem tożsamości. Jeszcze gdzie indziej trady
cja nie sprawia menonitom żadnych problemów, po prostu starają się
żyć jak współcześni ludzie, a jednocześnie naśladować Chrystusa w ży
ciu codziennym. Niegdyś menonici uchodzili za pionierów kultury rol
nej, dzisiaj żyją przeważnie w miastach i pracują w wolnych zawodach.
Niektóre wspólnoty menonitów przystąpiły do Światowej Rady Koś
ciołów, inne zachowują rezerwę wobec dążeń ekumenicznych.
Krzysztof Załęski

KONGRES EUROPEJSKIEJ FEDERACJI BAPTYSTÓW
Hamburg, RFN, 1 - 5 sierpnia 1984
W dniu 1 sierpnia, o godz. 19.30 otwarto kolejny Kongres Europejs
kiej Federacji Baptystów odbywający się w ogromnym ośrodku konfe
rencyjnym Hamburga. Dlaczego w Hamburgu? Dlatego, że nasi wspó
łwyznawcy z NRD i RFN obchodzili 150-lecie rozpoczęcia pracy misyj
nej.
Właśnie w Hamburgu J.G. Oncken i sześciu jego przyjaciół zostało
ochrzczonych w rzece Elba. A było to w kwietniu 1834 roku. Wszystkie
zbory niemieckie a wraz z nimi niektóre europejskie w kwietniu 1984 r.
uroczyście przypomniały to wielkie wydarzenie misyjne.
Hasło Kongresu wzięto z Biblii: Jer.29,7, nawiązując jednocześnie
do znanego powiedzenia J.G. Onckena, który, gdy rozpoczynał w 1834
roku pracę misyjną na terenie Hamburga, powiedział, że chrześcijanie
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wykdhują swoją pracę „Na chwałę Bogu i dla dobra ludzi”. Hasło Kon
gresu Europejskiej Federacji Baptystów w 1984 r. brzmiało: „Starajcie
się o pomyślność swego miasta” (Jer. 29,7). Łączy ono w sobie wartości
misyjne, ewangelizacyjne, społeczne i służbę duchową dla swego mia
sta.
Na Kongres przybyło ponad 4000 delegatów z 26 krajów Europy.
Byli także goście z krajów pozaeuropejskich. Brakowało nam delega
tów z Bułgarii.
Kongres zakończył się w niedzielę porannym nabożeństwem. W
istocie rzeczy trzy dni (czwartek, piątek, sobota) były wypełnione cało
dniowymi obradami, środa została przeznaczona na rejestrację i otwar
cie, a niedziela — na zakończenie i powrót do domów.
Teraz kilka szczegółów o programie obrad.
Każdy roboczy dzień zaczynał się modlitwą, poprzedzoną studiami
biblijnymi w dwunastu grupach językowych. Wszyscy rozważali ten
sam temat i ten sam tekst. W czwartek: Ew.Łukasza 19, 41-48;, w pią
tek — List do Rzymian 12,9-21; w sobotę dzieje Apostolskie 10,34-44.
Wśród wielu grup językowych była też grupa słowiańska, której prze
wodniczył Prezb. Stefan Rogaczewski z Polski. Kazania w tej grupie
wygłosili: Prezb. Jan Piotrowski z Wałbrzycha, Prezb. Peter Macek z
Czechosłowacji, Prezb. Jaków Dochonczenko i Prezb. Aleksiej Byczków
z ZSRR.
O godz. 10.00 rozpoczynały się plenarne sesje, w czasie których słu
chano okolicznościowych referatów.
Po południu odbywały się w jedenastu grupach dyskusje na różne
tematy, np:. ekologia naszych czasów; możliwości i niebezpieczeństwa
środków masowego przekazu; wychowanie chrześcijańskie, pokój z Bo
giem — pokój świata; skuteczność głoszenia Dobrej Nowiny; zagadnie
nie islamu na terenie Europy; nowe prądy religijne; wzrost i stagnacja
zborowa, muzyka w pracy zborowej; znaczenie nauczania biblijnego w
zborach; wychowanie biblijne rodziny, itp.
Oprócz dyskusji odbywały się tzw. spotkania branżowe lub sekcyj
ne: kobiet, absolwentów Międzynarodowego Seminarium Baptystycznego w Rüschlikonie; spotkanie dzieci, młodzieży; zorganizowane
zwiedzanie miasta; konferencje prasowe, etc.
Wieczorem o godz. 19.30 uczestnicy zbierah się na nabożeństwa
(jeżeli tak je nazwać) o specjalnym charakterze: historia baptystów ze
względu na jubileuszowy rok; wizja żywego zboru; Chrystus przyszłoś
cią (udział młodzieży). Słuchaliśmy też kazań i wypowiedzi na określo
ny temat wieczoru.
Późną nocą w budynku, gdzie dotychczas mieści się zbór baptystów
pod wezwaniem J.G. Onckena, zorganizowano specjalne wieczory, na
program których składały się muzyka, śpiew, rozmyślania.
Tak wyglądał dzień kongresowy.
Osobno należy wspomnieć o otwarciu i zakończeniu kongresu.
Otwarcie było bardzo uroczyste. Słuchaliśmy powitalnych przemó
wień: prezydenta Republiki Federalnej Niemiec dr Richarda von Weizsäckera, burmistrza Hamburga dr. Klausa von Dohnanyi, przedstawi
cieli różnych Kościołów, prezydenta EFB dr Davida Lagergrena i pre
zesa Naczelnej Rady Kościoła RFN Güntera Hitzemanna. Wzruszający
był moment, gdy przedstawiciele każdego kraju wnosili na podium pla
styczne symbole swego kraju, a z tych symboli urosła mapa Europy.
Prezb. Adam Piasecki wniósł na podium miniaturę naszego zamku Wa
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wel, po czym po polsku wypowiedział hasło Kongresu.
Zakończenie Kongresu również było bardzo uroczyste. Oprócz
wspaniałego kazania dr Gerharda Claasa, generalnego sekretarza
Światowego Związku Baptystów, nadzwyczaj wzruszający był moment
odczytania listu-ekspiacji Unii Baptystów RFN za okres drugiej wojny
światowej. Na przebłaganie nigdy nie jest za późno.
Osobnym rozdziałem Kongresu była wystawa i stoiska z literaturą.
Prawie wszystkie kraje przedstawiały swój dorobek. Nasza polska wy
stawa, przygotowana przez mgr inż. Ryszarda Olszewskiego, była ze
wszech stron godna uwagi. Piętnaście plansz obrazowało dorobek mi
nionych lat. Wszystkie kazania i przemówienia były tłumaczone na pięć
języków. Każdy więc mógł dobrać odpowiedni dla siebie język, aby śle
dzić tok Kongresu. Włączyły się do Kongresu środki masowego przeka
zu, zarówno prasa, telewizja i radio.
Na forum Kongresu oprócz już wspomnianych widziano też innych
polskich przedstawicieli. Prezb. Michał Stankiewicz wzniósł modlitwę,
kazn. Konstanty Wiazowski opowiedział o pracy jednego zboru, kazn.
Zygmunt Karel wziął udział w zaimprowizowanym przez młodzież na
scenie wywiadzie. Inne osoby zabierały głos w dyskusji, tzw. grupach
roboczych. Polska delegacja była liczna i widoczna, jeżeli dodamy do
tego ludzi przebywających prywatnie w RFN.
ks. Michał Stankiewicz

CZWARTE ZGROMADZENIE ŚWIATOWEJ
KONFERENCJI DO SPRAW RELIGII I POKOJU
Nairobi, Kenia, 2 3 -3 1 sierpnia 1984
W obradach wzięło udział przeszło 500 delegatów z 60 krajów, re
prezentujących 11 religii: buddyzm, chrześcijaństwo, dżinizm, hindu
izm, islam, judaizm, konfucjonizm, mazdeizm, sikhizm, sintoizm i wie
rzenia pierwotne Ameryki Północnej.
Otwarcia obrad dokonał keniański minister stanu Peter Nyakiamo,
który w imieniu prezydenta Daniela Arapa Moia podkreślił znaczenie
międzyreligijnej współpracy dla stabilizacji młodych narodów.
Przewodniczący Światowej Konferencji do Spraw Religii i Pokoju
(skrót: ŚKRP), katolicki arcybiskup New Delhi Angelo Fernandos, zaa
pelował do supermocarstw o powstrzymanie niebezpiecznego, grożące
go zagładą całej ludzkości, wyścigu zbrojeń. Najwyższy czas — stwier
dził — aby wydatki na zbrojenia zostały wreszcie przeznaczone na zwa
lczanie głodu i nędzy w Trzecim Świecie. Olbrzymie wydatki na zbroje
nia, przy jednoczesnym utrzymywaniu niedorozwoju gospodarczego i
niesprawiedliwości w świecie, nazwał on nie tylko niesprawiedliwoś
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cią, ale i bluźnierstwem. Abp Femandos ostrzegał też przed wzrastają
cymi tendencjami fundamentalistycznymi w niektórych religiach. Jeśli
miejsce tolerancji — mówił — zajmuje fanatyzm, wówczas z punktu wi
dzenia religii jest to wielka tragedia i wielkie niebezpieczeństwo dla
pokoju między ludźmi. Jako konkretną inicjatywę zaproponował on
wysłanie wspólnej delegacji przedstawicieli religii, nauki i zaangażo
wanych w sprawy pokoju polityków do rządów supermocarstw, w celu
zwrócenia im uwagi na niemożność przyjęcia przez wyznawców
wszystkich religii światowych koncepcji nuklearnej spirali zbrojeń.
Również przewodniczący Południowoafrykańskiej Rady Kościo
łów, biskup anglikański Desmond Tutu, domagał się podjęcia bezzwło
cznych kroków w dziedzinie rozbrojenia. Jest bluźnierstwem — mówił
— ze co minutę wydaje się na zbrojenia 1,3 min dolarów, podczas gdy
w tym samym czasie umiera z głodu na całym świecie 30 dzieci. Bp Tu tu
ostro zaatakował też politykę apartheidu rządu Republiki Południowej
Afryki. Co się tyczy godności ludzkiej i praw człowieka, to wyznawcy
wszystkich religii wezwani są do protestowania przeciw wszelkiemu
spaczeniu Bożego porządku stworzenia. Jednocześnie bp Tutu rozpra
wił się ostro z nadużyciami i naruszeniem praw człowieka w wielu kra
jach Trzeciego Świata. Twierdził, że represyjne dyktatury wojskowe i
wyzysk są tam, dzisiaj jeszcze, często gorsze niż w czasach ostro kryty
kowanego panowania kolonialnego. Jedyna różnica polega na tym, że
dawniej złoczyńcami byli cudzoziemcy, dzisiaj natomiast właśni bracia
są tymi, którzy uciskają swoich współziomków.
Przedmiotem obrad IV Zgromadzenia ŚKRP były trzy tematy:
1) „Wyznawcy religii współpracują na rzecz pokoju”;
2) „Godność ludzka, sprawiedliwość społeczna i rozwój całej osoby ludzkiej”;
3) „Pokój w świecie a rozbrojenie”.

Każdy temat prezentowany był przez grupę mówców reprezentują
cych różne tradycje religijne i różne części świata. Zarezerwowano ró
wnież czas na pracę w zespołach roboczych, medytacje, swobodne dys
kusje i nieformalne spotkania wieczorne.
List do uczestników IV Zgromadzenia ŚKRP wystosował papież
Jan Paweł II. W swoim przesłaniu papież z uznaniem uwydatnił wiel
kość misji ciążącej na przedstawicielach różnych religii omawiających
wspólnie problemy ludzkiej rzeczywistości związane z dążeniem do po
koju, sprawiedliwości i rozwoju tak jednostkowego, jak i społecznego.
Jan Paweł II stwierdził: Osoba ludzka obdarzona przez Stwórcę jedyną
godnością jest podmiotem niezbywalnych praw i wolności. Poszukiwa
nia rozwiązań problemów współczesnego świata czerpią swą wartość ze
sposobu, w jaki szanują i rozpowszechniają obraz Boży w każdym czło
wieku — bez różnic pici, wieku, rasy czy też wyznawanej wiary. List
kończył się życzeniami, by obradujący przyczynili się w sposób znaczą
cy do współpracy wyznawców różnych religii na rzecz spawiedliwości,
równości i pokoju między jednostkami i narodami.
Nowym przewodniczącym 9-osobowego Prezydium ŚKRP został
wybrany Pakistańczyk Inahmullah Khan, sekretarz generalny Islams
kiego Kongresu Światowego. Bp Femandos otrzymał funkcję honoro
wego przewodniczącego. W skład Prezydium weszli m.in.: metropolita
Filaret z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, bp Desmond Tutu i
buddysta Zhao Puchu z Chińskiej Republiki Ludowej. Sekretarzem ge
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neralnym ŚKRP jest metodysta brytyjski John B. Taylor, który do nie
dawna stał na czele Grupy Roboczej do Spraw Dialogu z Przedstawi
cielami Religii i Ideologii Światowej Rady Kościołów. Siedziba ŚKRP
znajduje się w Genewie. W okresie między spotkaniami na szczeblu
światowym, działalność Światowej Konferencji do Spraw Religii i Po
koju kontynuowana jest przez 60-osobową Radę Międzynarodową. Po
przednie zgromadzenia SKRP odbyły się w 1970 r. w Kioto, Japonii; w
1974 r. w Louvain, Belgii; w 1979 r. w Princeton, New Jersey, USA.
W deklaracji końcowej obecnego, IV Zgromadzenia ŚKRP czyta
my:
W ciągu pięciu lat, które minęły od naszego ostatniego spotkania,
na kwiecie dokonał się tylko niewielki postęp, tak w dziedzinie pielęg
nowania godności człowieka, jak i dążenia do pokoju światowego. Pod
czas gdy nuklearny wyścig zbrojeń nadal się potęgował wraz ze związa
nym z nim wzrostem wydatków, retorycznymi przemówieniami i nieo
bliczalnym niebezpieczeństwem, karygodnie zaniedbywano ogromne
ludzkie potrzeby, wynikające z biedy, głodu, bezrobocia i braku wy
kształcenia. Trwa nadal militaryzacja społeczeństw, handel bronią, nie
tolerancja religijna i ideologiczna oraz zamachy na prawa człowieka.
Nadal mocno się trzymają struktury ucisku ekonomicznego i politycz
nego, które mnożą przywileje nielicznych kosztem mas.
Dodaje nam jednak odwagi fakt, że ludzie i społeczeństwa coraz
szerzej uświadamiają sobie niebezpieczeństwa, wynikające z obecnej
sytuacji na kwiecie, i koszty, jakie ona za sobą pociąga. Otuchą napawa
nas fakt rozpowszechniania się na całym kwiecie ruchów podziemnych,
będących wszędzie wyrazem zdeterminowanego pragnienia ludzi, by
nastąpiły zmiany. Przyszedł czas nowej strategii i nowych priorytetów
w czynnym dążeniu do pokoju i odnowionego zaangażowania w naszej
pracy.
Spotkaliśmy się w Nairobi jako mężczyźni i kobiety tkwiący korze
niami w swoich własnych tradycjach religijnych i złączeni ze sobą wizją
i działaniem. Zdajemy sobie sprawę z bolesnego faktu, że na obszarach
walk i konfliktów zbyt często nadużywano religii do intensyfikowania
podziałów i polaryzacji. Zbyt często zdarzało się, że wyznawcy religii
nie obejmowali przewodnictwa w zabieraniu głosu na temat najważ
niejszych etycznych i moralnych problemów naszych czasów ani, co
ważniejsze, w podejmowaniu praktycznych kroków w kierunku zmia
ny. Spotykając się, nie uchylamy się od samokrytyki czy od bardzo tru
dnych. dyskusji o drażliwych problemach. A mimo to afirmujemy na
dzieję.
Zgromadzenie w Nairobi zmieniło nas. Uczestnictwo przeszło stu
nowych, młodych delegatów dodało nam witalności i ukazało wizję no
wego pokolenia, pełnego zapału, by połączyć dłonie w konkretnych
międzywyznaniowych projektach służących pokojowi. Wielki i energi
czny wkład przeszło stu pięćdziesięciu kobiet ukazał niezbędność rów
noprawnego partnerstwa kobiet, nie tylko w życiu rodzinnym, lecz tak
że w kierowaniu wspólnotami wyznaniowymi oraz instytucjami społe
cznymi i politycznymi. Przeszło połowa nas tutaj, to uczestnicy z Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej, którzy wzywali ŚKRP, by w pracy dla po
koju wykazywała głębsze zrozumienie naszej globalnej współzależnoś
ci.
Tocząc walkę zdołaliśmy wytworzyć zaufanie. Wspólnie się modli
liśmy, wspólnie prowadziliśmy mediacje. Raz jeszcze stwierdziliśmy, że
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nasze różnice kulturowe i religijne wcale nie są wzajemnym zagroże
niem, lecz skarbem. Nasza różnorodność jest źródłem siły. Dajemy
świadectwo, na podstawie doświadczenia, że możliwa jest wspólnota
światowa. Wywodząc się z różnorodnych tradycji, jesteśmy zjednoczeni
w wierze i nadziei i we wspólnym dążeniu do poszanowania godności
ludzkiej i pokoju światowego...
Krzysztof Załęski

SESJA POŚWIĘCONA REFLEKSJI NAD DOROBKIEM
TEOLOGICZNYM KS. PROF. JERZEGO KLINGERA
Ojrzanów, 11 maja 1984 r.
Studium Chrześcijańskiej Myśli Społecznej „Augustinum” zorga
nizowało sesję naukową pod hasłem: „W poszukiwaniu teologii praw
dziwie ekumenicznej” (Refleksja nad dorobkiem teologicznym ks. prof.
Jerzego Klingera). Bezpośrednim bodźcem dla podjęcia tej tematyki
było ukazanie się w Instytucie Wydawniczym PAX książki ks. Klingera
„O istocie prawosławia”. Sesja miała na celu nie tylko przypomnienie
dorobku ks. Klingera, ale także ukazanie w jaki sposób myśl prawosła
wnych teologów służy idei jedności chrześcijan.
Gośćmi Studium byli przedstawiciele różnych środowisk katolic
kich, prawosławnych i protestanckich. Referaty wprowadzające do dy
skusji wygłosili: prof. Jerzy Nowosielski — „Wkład ks. prof. Jerzego
Klingera w teologię w Polsce” oraz ks. prof. Witold Benedyktowicz —
„Humanizm chrześcijański w służbie jedności”. Wypowiedź prof. No
wosielskiego miała charakter osobistej refleksji nad rozwojem myśli te
ologicznej ks.. Klingera. Mówca starał się rozpatrywać jego poglądy w
kontekście całej współczesnej teologii prawosławnej. Zwrócił uwagę na
szerokie pojmowanie przez autora „O istocie prawosławia” doświad
czenia religijnego, zainteresowania psychologią głębi Junga czy też fi
lozofią indyjską, a przede wszystkim ogromny szacunek dla wszelkich
przejawów heterodoksji. Ks. Klinger jako teolog korzystał z wielu źró
deł inspiracji, a terenem jego działań było nie tylko prawosławie, ale i
całe chrześcijaństwo. Był równocześnie liturgistą, badaczem rozwoju
doktryny chrześcijańskiej, ekumenistą, egzegetą. Szeroki horyzont my
ślowy pozwalał mu na syntezę wielokierunkowych doświadczeń teolo
gicznych.
Ekumeniczne zaangażowanie ks. Klingera wypływało w sposób
spontaniczny z jego myślenia teologicznego. Na długo przed koniunktu
rą na ekumenizm kontaktował się w sposób autentyczny z problematy
ką rzymskiego katolicyzmu.
Podkreślając humanistyczne wartości myśli ks. Klingera, ks. prof.
Witold Benedyktowicz wypunktował zasadnicze jej walory:
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1. Brak wąskiej specjalizacji a zarazem umiejętność syntezy teologicz
nej.
2. Integralna perspektywa trynitarna.
3. Powiązanie chrystocentryzmu z pneumatologią.
4. Twórcze sięgnięcie do Tradycji prawosławia słowiańskiego i jej dy
namiczne rozumienie jako źródła inspiracji.
5. Przeżycie eschatonu w płaszczyźnie sakramentalnej (eschatologia
zrealizowana w liturgii).
6. Ekumenizm jako postawa ignorująca zaistniałe podziały w wymia
rze eklezjalnym (Wschód i Zachód chociaż podzielone, w istocie na
leżą do siebie i nie mogą stanowić zamkniętych, obcych sobie świa
tów).
Postać ks. prof. Jerzego Klingera skłania do głębszej refleksji nad
dialektyką pomiędzy tożsamością wyznaniową a postawą otwartości.
Trudno wskazać na innego współczesnego teologa prawosławnego, któ
ry z równą sympatią odnosiłby się do nurtów myślowych zachodniego
chrześcijaństwa. Jak podkreślano w dyskusji, podczas lektury książki
„O istocie prawosławia”, uderza z jednej strony wierność ortodoksji, a z
drugiej maksymalna otwartość na nowe prądy myślowe. W pewnym
sensie ks. Klinger był człowiekiem interioryzującym w sobie podział
chrześcijaństwa, lecz w swojej świadomości religijnej umiał ten podział
przezwyciężyć. Nieprzypadkowo właśnie ks. Klinger był pierwszym
prawosławnym prezbiterem, który celebrował św. liturgię we wspólno
cie ekumenicznej w Taize. Odczuwalna, w rozmowach, fascynacja Księ
dza Profesora wspólnotą ekumeniczną była uwarunkowana tym, że do
strzegał on w niej wizję Kościoła przyszłości, która także i jemu była
bardzo bliska. Natrafił w duchowości Taizć na elementy prawosławne
(kult ikony, przeżycie liturgii jako święta, paschalny rys niedzieli). W
tym kontekście rodzi się pytanie o tożsamość wyznaniową. Jej utraty
obawiają się nie tylko Kościoły skromne liczbowo, ale także i przedsta
wiciele Kościoła rzymskokatolickiego. Tymczasem we wzajemnym pro
cesie ekumenicznych przemian musi nastąpić pewna dezintegracja do
tychczasowej autoświadomości Kościołów. Proces ten pozwala, używa
jąc języka psychologii, na integrację na wyższym poziomie świadomoś
ci. Prace teologiczne ks. prof. J. Klingera są owocem takiego właśnie
spojrzenia.
Sesja miała miejsce w dniu święta Cyryla i Metodego, ostatnich
świętych nie podzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia. Zasadniczą
cechą idei cyrylo-metodiańskiej było szukanie porozumienia pomiędzy
Rzymem i Bizancjum, dwoma filarami jednej chrześcijańskiej ekumeny.
Tadeusz Wyszomirski
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Wrocław, 15—16 września 1984
Organizatorami były wrocławskie oddziały wojewódzkie Chrześci
jańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskiej Rady Ekumenicznej.
Wzięli w nich udział duchowni i świeccy działacze kościelni głównie z
południowo-zachodnich rejonów Polski (ale nie tylko) i spoza naszego
kraju.
Pierwszym punktem programu było poranne nabożeństwo Słowa
Bożego w kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Krzysztofa. Po
modlitwie wstępnej i powitaniu przybyłych przez miejscowego probo
szcza ks. Ryszarda Bogusza główną naukę, opartą na rozważaniu Izajaszowego tekstu o pokoju, wygłosił senior diecezji wrocławskiej KEA ks.
Józef Pośpiech. Mówcami byli także niektórzy z gości zagranicznych:
ks. inf. Milos Pulec, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Czechosło
wacji i p. Uwe Kesler — świecki członek prezbiterium parafii luterańskiej w Kolonii (RFN).
Bezpośrednio po nabożeństwie grupa polskich i zagranicznych jego
uczestników udała się do Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie przyję
ła ich wojewodzina Danuta Wielebińska.
Po południu we wrocławskiej katedrze polskokatolickiej pw. św.
Marii Magdaleny odprawiono główne nabożeństwo wrocławskich Dni.
Rozpoczęła je procesja z udziałem m.in. duchownych uczestników tego
spotkania. Wszystkich przybyłych powitał ordynariusz wrócławski Ko
ścioła Polskokatolickiego, zarazem przewodniczący Komitetu Organi
zacyjnego, bp-elekt Wiesław Skołucki. Modlitwę wstępną odmówił
zwierzchnik tegoż Kościoła bp Tadeusz R. Majewski, a główne kazanie
wygłosił honorowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, honorowy su
perintendent naczelny Kościoła Metodystycznego ks. prof. Witold Benedyktowicz. Z kolei rozważaniami na temat teologicznych i biblijnych
podstaw pokoju i pokojowego zaangażowania Kościołów podzielili się
przedstawiciele poszczególnych wyznań: bp T. Majewski, prawosławny
ordynariusz wrocławsko-szczeciński bp Jeremiasz, konsenior diecezji
katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jan Gross, su
perintendent okręgowy metodystów ks. Adam Kleszczyński, członek
władz Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego ks. Tadeusz Gaweł i se
kretarz generalny Rady Naczelnej Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów ks. Konstanty Wiazowski. Wypowiadali się także niektórzy goś
cie zagraniczni: ordynariusz diecezji michajłowickiej Czechosłowackie
go Kościoła Prawosławnego bp Jan, U. Kesler z RFN i pastor Władimir
Głuchowski z Kijowa, prezbiter na Ukrainę Wszechzwiązkowej Rady
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów z ZSSR. Nabożeństwo zakoń
czyło się błogosławieństwem pasterskim udzielonym zebranym przez
bpa T. Majewskiego. Podczas uroczystości śpiewały chóry: luterański i
prawosławny.
Nazajutrz, w niedzielę 16 września, od samego rana odprawiano
msze i nabożeństwa w intencji pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na
świecie w świątyniach kościołów należących do PRE z udziałem uczest
ników Dni. M.in. we wrocławskiej katedrze prawosławnej uroczystą li
turgię sprawowali biskupi: Jan z CSRS i Jeremiasz, w katedrze polsko-
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katolickiej obecni we Wrocławiu biskupi tego Kościoła — T. Majewski,
W. Skołucki, Jerzy Szotmiller i bp-elekt Zygmunt Koralewski.
W godzinach popołudniowych w Auli Leopoldina Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyła się uroczysta sesja pokojowa, na którą — oprócz
dotychczasowych uczestników obrad — przybyli też przedstawiciele
władz centralnych, wojewódzkich i miejskich, wśród nich członek Rady
Państwa, przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecz
nego, pos. Kazimierz Morawski, przew. WRN i Rady Wojewódzkiej Pa
triotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego prof. Ryszard Badura,
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Henryk Ropp, przedstawi
ciele władz politycznych i administracyjnych wojwództw ościennych.
Po powitaniu obecnych przez przew. Komitetu Organizacyjnego
bpa-elekta W. Skołuekiego referat wprowadzający wygłosił przewod
niczący Oddziału Wojwódzkiego ChSS Jan Pławnicki. Dwa główne re
feraty podejmujące podstawową tematykę Dni — odpowiedzialności
chrześcijan za pokój w świecie — z teologicznego i obywatelskiego pun
ktu widzenia, przedstawili bp Jeremiasz i K. Morawski. Z niezwykle
treściwego i bogato udokumentowanego wystąpienia wrocławskiego
ordynariusza prawosławnego, będącego jednocześnie członkiem Komi
tetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, na szczególną uwagę za
sługuje szeroko obecnie dyskutowana na forum ŚRK propozycja n ldania sprawom troski o zachowanie pokoju rangi status confessionis. Oz
nacza to zrównanie tej tematyki pod względem ważności z zagadnie
niami doktrynalno-teologicznymi podczas prowadzenia np. dialogów
międzywyznaniowych. Referat prezesa ChSS koncentrował się wokół
zaostrzającej się w ostatnich latach sytuacji międzynarodowej, a zwła
szcza odradzających się w RFN nastrojów rewiżjonistycznych. Ma w
tym niestety swój udział także tamtejsza hierarchia rzymskokatolicka,
co z goryczą stwierdzał w swoim czasie m.in. śp. ks. kard. Stefan Wy
szyński, Prymas Polski.
Przemówienia wygłosili również bp T. Majewski, skarbnik PRE, w
imieniu Rady i Kościoła Polskokatolickiego, bp Jan (CSRS), U. Kesler
(RFN), ks. W. Głuchowski (ZSRR) i prof. R. Badura. Na zakończenie
części oficjalnej uchwalono Posłanie pokojowe do wszystkich ludzi do
brej woli. Czytamy w nim m.in.: (...) wobec istniejących zagrożeń my,
chrześcijanie polscy, zjednoczeni w modlitwie w dniach wrocławskiego
spotkania ekumenicznego, kierujemy do wszystkich chrześcijan gorący
apel o modlitwy i czynne włączenie się w działalność na rzecz zapew
nienia pokoju.
Jesteśmy do tego zobowiązani jako ludzie, którzy od Chrystusa
otrzymali dar Jego pokoju: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem
synami Bożymi nazwani będą” (Mt 5,9).
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wspól
nych wysiłków w obronie pokoju na Ziemi.
Kifeysztof Gołębiowski
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OBRADY KOMITETU WYKONAWCZEGO EKUMENICZ
NEJ GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW INFORMACJI W
EUROPIE
Warszawa, 27 —28 września 1984
Stroną zapraszającą była Redakcja „Studiów i Dokumentów Eku
menicznych”. W obradach uczestniczyli następujący członkowie Komi
tetu Wykonawczego: dr Zoltan Aranyos (kierownik Sekretariatu Koś
cioła Reformowanego na Węgrzech) - przewodniczący; Gerhard Jo
hann (redaktor naczelny tygodnika „Die Kirche” wydawanego przez
Kościół Ewangelicki Berlin—Brandenburg, NRD) — sekretarz; Gerard
Brubacher (prezydent Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Luk
semburgu) - skarbnik; abp Pitirim (kierownik Wydziału Wydawnicze
go Patriarchatu Moskiewskiego), Anneli Janhonen (kierownik Wydzia
łu Prasowego Centrum Informacyjnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Finlandii), dr Hans Weissgerber (redaktor naczelny miesię
cznika „Lutherische Monatshefte”, RFN) i dr Karol Karski (redaktor
„Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”).
Obrady toczyły się w sali recepcyjnej hotelu „Solec”. W otwarciu
obrad wzięli udział: sekretarz generalny Zarządu Głównego Chrześci
jańskiego Stowarzyszenia Społecznego — Roman Jędrzejak oraz czło
nek ZG ChSS, redaktor naczelny „Studiów i Dokumentów Ekumenicz
nych” - Wiktor Marek Leyk. Ten ostatni w przemówieniu powitalnym
powiedział:
W imieniu redakcji «Studia i Dokumenty Ekumeniczne» chciałbym
powitać serdecznie wszystkich obecnych(...) Redakcja nasza jest cząst
ką Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, organizacji zrze
szającej świeckich chrześcijan różnych wyznań — rzymskokatolików,
prawosławnych i protestantów (...) Ekumeniczna Grupa Robocza do Spraw
Informacji w Europie podczas posiedzenia w kwietniu br. w Hermhut,
NRD, uchwaliła nowy statut, w którym czytamy:(...) „Przez dostarcza
nie informacji i wymianę poglądów pragnie ona przyczynić się do
wzmocnienia wspólnej odpowiedzialności. Grupa Robocza pragnie
wnieść wkład do kontaktów między chrześcijanami i sprzyjać porozu
mieniu między ludźmi w Europie w duchu Aktu Końcowego KBWE w
Helsinkach i późniejszych konferencji”. Sformułowane wyżej cele nie
mal w pełni pokrywają się z celami, które stawia sobie ChSS, z celami,
które ChSS stara się realizować m.in. za pośrednictwem swojej prasy.
Wyrażając nadzieję, że kontakt nawiązany między Ekumeniczną Grupą
Roboczą ds. Informacji w Europie a Chrześcijańskim Stowarzyszeniem
Społecznym będzie kontynuowany, życzę członkom Komitetu Wykona
wczego owocnych obrad.
Głównym przedmiotem obrad Komitetu Wykonawczego było przy
gotowanie Zgromadzenia Ogólnego Ekumenicznej Grupy Roboczej
do Spraw Informacji w Europie. Przewodniczący dr Z. Aranyos poin
formował, że dzięki współdziałaniu przedstawicieli Kościoła katolic
kiego i ewangelickiego w Austrii zdołano zarezerwować katolicki oś
rodek szkoleniowy Neuwaldegg w Wiedniu, w którym w dniach od 28
do 31 maja 1985 r. odbędzie się Zgromadzenie Ogólne. Główny temat
posiedzenia sformułowano następująco: „Wychowanie dla pokoju za
daniem publicystyki kościelnej”. Zgodnie z uchwałą Komitetu Wyko
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nawczego, temat ten zostanie zreferowany przez trzy osoby: dziennika
rza katolickiego z Austrii, teologa katolickiego z Polski i teologa ewan
gelickiego z RFN. Zaproszeni zostaną także przedstawiciele Konferen
cji Kościołów Europejskich i Światowej Rady Kościołów w celu poin
formowania, co organizacje te czynią w dziedzinie wychowania dla po
koju.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Wiedniu odbędą się także wy
bory nowych członków Komitetu Wykonawczego. Podczas spotkania w
Warszawie przedyskutowano stan przygotowań do nadchodzących wy
borów.
Niektórzy członkowie Komitetu Wykonawczego zobowiązali się do
pozyskania nowych członków. Pani Janhonen pragnie zaprosić do Wie
dnia kolegów-dziennikarzy z krajów skandynawskich , abp Pitirim i dr
Aranyos - przedstawicieli prasy kościelnej z Rumunii, Bułgarii i Jugosławi. Członkowie Komitetu Wykonawczego byli zgodni co do tego, że
poszerzenie organizacji przez pozyskanie przedstawicieli prasy religij
nej z krajów Europy południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) i
Wielkiej Brytanii jest trudne do zrealizowania ze względu na barierę
językową. Obrady Ekumenicznej Grupy Roboczej toczą się wyłącznie w
języku niemieckim a brak pieniędzy nie pozwala na wynajmowanie tłu
maczy.
Dnia 28 września członków Komitetu Wykonawczego przyjął czło
nek Rady Państwa, prezes ChSS Kazimierz Morawski. Przy tej okazji
przewodniczący dr Z. Aranyos poinformował o prowadzonej działalno
ści i o pracach przygotowawczych do Zgromadzenia Ogólnego w Wied
niu. W dyskusji, która się następnie wywiązała, omówiono problemy
związane z potrzebą szerszego udziału chrześcijan Europy w działalno
ści na rzecz pokoju i polityki współistnienia między państwami o róż
nych systemach społecznych.
Po zakończeniu obrad członkowie Komitetu Wykonawczego spot
kali się z ok. 20-osobową grupą redaktorów i publicystów prasy religij
nej wydawanej przez ugrupowania katolickie („Pax”, Więź”) i chrześ
cijańskie (ChSS), Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Spotkaniu przewodniczył dr K.
Karski, który przedstawił członków Komitetu Wykonawczego. Następ
nie głos zabrał dr Z. Aranyos, który zapoznał dziennikarzy polskich z
30-letnią historią oraz poinformował o celach i zadaniach Ekumenicz
nej Grupy Roboczej (na ten temat pisaliśmy bliżej w nr 3/1984). W uzu
pełnieniu dr K. Karski przedstawił dotychczasową współpracę dzienni
karzy polskich z Ekumeniczną Grupą Roboczą. Dobra frekwencja i
miła atmosfera tego spotkania skłoniła red. W.M. Leyka do przedłoże
nia propozycji organizowania periodycznych spotkań przedstawicieli
prasy religijnej naszego kraju. Propozycja ta spotkała się z przychyl
nym przyjęciem ogółu zebranych. Tak więc Redakcja „Studiów i Doku
mentów Ekumenicznych” zorganizuje w pierwszym kwartale 1985 r.
spotkanie poświęcone wzajemnemu poznaniu i wymianie poglądów na
temat problemów utrudniających harmonijne współżycie międzywyz
naniowe w naszym kraju.
W uzupełnieniu dodajmy jeszcze, że abp Pitirim, który zatrzymał
się w Polsce o kilka dni dłużej niż pozostali członkowie Komitetu Wy
konawczego, spotkał się 2 października 1984 r. z dziennikarzami
wszystkich czasopism wydawanych przez ChSS. Zapoznał on zebra
nych z pracą i działalnością Wydawnictwa Partiarchatu Moskiewskie

no
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go. Wydawnictwo to zatrudnia ok. 200 pracowników etatowych. Wyda
je rocznie 25 tytułów książek. Są to książki z zakresu teologii, prawa
kanonicznego i liturgii prawosławnej. W związku z przygotowaniami do
jubileuszu 1000-lecia chrześcijaństwa rosyjskiego, przypadającego w
1988 r., Wydawnictwo przygotowuje kilka tytułów poświęconych Rosyj
skiemu Kościołowi Prawosławnemu. Wydawnictwo zajmuje się też pro
dukcją płyt, taśm magnetofonowych i filmów. Rozwija również szeroką
współpracę z wydawnictwami zagranicznymi.
Karol Karski

EKUMENIZM W GRECJI
Ilekroć czyta się d.ziś lub słyszy słowo „Grecja”, to automatycznie
przychodzi na myśl wiecznie błękitne niebo, słońce, błyszczące bielą
kopuły kościołów, piaszczyste plaże, brodaci mnisi, beztroscy turyści,
historyczne ruiny, wino, tańce ludowe — a więc kraina z marzeń. Nie
którym kojarzy się ona również z początkami naszej chrześcijańskiej
religii, ponieważ św. Paweł wygłosił swoje programowe przemówienie
w aeropagu w Atenach, założył gminy chrześcijańskie w Salonikach i
Koryncie, a Jan umiłowany uczeń Jezusa, napisał na Patmos tajemnicze
Objawienie.
Grecja — to zatem także kraj chrześcijański, ukształtowany przez
najstarszą tradycję — niejako kolebka Europy.
Podczas swej dwudziestojednoletniej działalności jako kapłan nie
mieckojęzycznej parafii katolickiej w Stambule, w okresie tak interesu
jących z punktu widzenia polityki kościelnej lat Soboru 1958-1979, ze
tknąłem się po raz pierwszy z greckim Kościołem prawosławnym w
osobach jego ówczesnego niezapomnianego zwierzchnika patriarchy
Athenagorasa i jego metropolitów; księży-studentów na wyspie Chalki;
księży z terenu miasta i licznych „Greków” z sąsiedztwa. Poznawali
śmy się coraz bliżej, nawiązywały się przyjaźnie, kontakty, trwające do
dziś.
Oczywiście, żyliśmy wówczas razem jako „obcy” w kraju, który
przestał być już chrześcijański, bo Mała Azja stała się tymczasem mu
zułmańska i powstała tam Republika Turecka. Nie dzieliło nas to jed
nak, przeciwnie, łączyło; czuliśmy się wspólnotą, związaną wewnętrz
nymi więziami, bo połączył nas Chrystus. Niezapomniane było pierwsze
spotkanie biskupa Grabersa (Ratyzbona) z patriarchą Athenagorasem
które przygotowywałem w roku 1967. Rozmowy byty częste i długie.
Podczas wspólnego posiłku z patriarchą Athenagorasem mówiono q
przyszłej jedności nie jak o wizji, lecz jak o niemal już dokonanym fak
cie.
A potem historyczne spotkanie dwóch zwierzchników Kościołów:
papieża Pawła VI i Athenagorasa w 1967 r. z wymianą braterskich po
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całunków w kościele Patriarchatu i ze wspólną liturgią słowa w kate
drze katolickiej w Stambule (Konstantynopolu). Od tamtego spotkania
przedstawiciele Patriarchatu i Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan
spotykali się regularnie na wspólnych obradach teologicznych. Jeszcze
silniejszym akcentem była następnie, mieszcząca się również we wspól
nych ramach teologicznych, wizyta delegacji Konferencji Episkopatu
Zachodnioniemieckiego z kard. Doepfnerem na czele w 1968 r.
Sympozja ratyzbońskie, które odbywały się w następnym dziesię
cioleciu, narodziły się niejako podczas tej wizyty. Spontaniczna i pozor
nie nieprzygotowana wizyta papieża Jana Pawła n w Stambule w 1979 r.
przyniosła następujący rezultat: obaj zwierzchnicy Kościołów miano
wali komisje teologiczne, każda składała się z 30 członków, które co
dwa lata miały się spotykać na zgromadzeniach generalnych. Pierwsze
odbyło się na Patmos i na Rodos w 1980 r., drugie w Monachium w 1982 r.,
trzecie na Krecie w 1984 r.
Wydawało się teraz, że wspólny kielich, o którym stale mówił pa
triarcha Athenagoras, nie ma iuż tylko charakteru wizji! Oba Kościoły
zaczęły uważać się za „Kościoły siostrzane”. Takie w każdym razie były
moje doświadczenia z Kościołem prawosławnym, kiedy w 1979 r. żeg
nałem się w Stambule z patriarchą Dimitriosem.
Po pięciu latach działalności duszpasterskiej w mojej rodzinnej
diecezji ratyzbońskiej, do której powróciłem ze Stambułu znów zosta
łem duszpasterzem za granicą, tym razem w Grecji, kraju, w którym
chrześcijaństwo jest jeszcze religią państwową. Moje oczekiwania były
wielkie: nietknięte parafie prawosławne w całym kraju; stare, ale żywe
tradycje; wspólne obchody liturgiczne roku kościelnego i wiele jeszcze
innych rzeczy! Otrzeźwienie przyszło właściwie bardzo szybko. Począ
wszy od nie zawsze błękitnego nieba Aten do pełnej rezerwy, a niekiedy
odpychającej postawy współbraci prawosławnych. Kiedy swoim katoli
ckim, ale greckiej narodowości współbraciom w Atenach opowiadałem
o swojej „przeszłości” w Konstantynopolu, spotykałem się tylko z peł
nym współczucia uśmiechem. A kiedy oni relacjonowali mi „swoje do
świadczenia” z miejscowymi prawosławnymi „współbraćmi”, to wyda
wało mi się, że słyszę Greków ze Stambułu, skarżących się na swoich
tureckich współobywateli. Nie wierzyłem własnym uszom! Moje pyta
nia o kontakty, rozmowy, wspólne imprezy teologiczne w Atenach zby
wano jako zupełnie bezsensowne. Przestałem cokolwiek rozumieć. Nad
tym, co mi opowiadali członkowie mojej parafii o swych doświadcze
niach z kapłanami prawosławnymi, mogłem tylko z niedowierzaniem
potrząsać głową. Tak np. niektórzy przed ślubem byli ponownie
chrzczeni według obrządku prawosławnego, bo kapłan prawosławny
wątpił w ważność chrztu rzymskokatolickiego.
Kiedy w pierwszych tygodniach mojego tutaj pobytu spotkałem
przypadkowo w Atenach sekretarza prawosławnego patriarchy Stam
bułu (Konstantynopola), metropolitę Bartłomieja, je§6'pierwsze, pełne
troski pytanie dotyczyło moich kontaktów z Kościołem prawosławnym.
Kiedy odpowiedziałem z pewną rezerwą, oświadczył w wiele mówiący
sposób, że w Atenach nie będzie mi tak łatwo, jak w Konstantynopolu!
Jak mam to wszystko rozumieć? Czy zegary Kościoła w Atenach stanę
ły, czy późnią się, czy też w mechanizmie siedzi jakiś „robak”?
Kiedy niedawno kard. Koenig pielgrzymował „śladami św. Pawła”
do Salonik, na Świętą Górę Atos i do Aten, towarzyszyło mu wiele
oczekiwań i nadziei. Może uda mu się choć trochę przełamać „sztywne
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fronty” w Grecji i zapoczątkować dialog teologiczny w Atenach. Ale
poza uprzejmymi powitaniami i uściskami wszystko pozostało po stare
mu!
Na marginesie warto tu wspomnieć niektóre interesujące wydarze
nia: rząd mnichów z Atos dopiero w ostatniej chwili zezwolił kardyna
łowi odwiedzić Świętą Górę. Przewidziany początkowo udział kardy
nała w liturgii niedzielnej, sprawowanej przez arcybiskupa Aten, Sera
fina, odwołano na krótko przed terminem nabożeństwa; konkretnych
powodów nie podano, w każdym razie Święty Synod wypowiedział się
przeciwko uczestnictwu kardynała. Nie odbyła się zatem również rewi
zyta w katedrze katolickiej. Czy przeszkodą był pocałunek pokoju i
oprawa liturgiczna...? Czy w oczach metropolity kard. Koenig jest
(wciąż) heretykiem?
Miejscowy biskup abp Nikolaos Foskolos, nuncjusz apostolski
msgr Mariani i unicki biskup Aten, egzarcha Anarghiros, patrzą dość
trzeźwo na przyczyny tego sztywnego stanowiska ateńczyków. Pierwseą przyczyną braku gotowości hierarchii prawosławnej do wszczęcia
bardziej konstruktywnego dialogu z katolikami jest uraz spowodowany
przeszłością historyczną. Wydarzenia z okresu podboju Konstantyno
pola podczas czwartej wyprawy krzyżowej w 1204 r. i obawa przed
powtórzeniem się podobnej sytuacji obecnie są tak żywe, że my tego so
bie nie potrafimy wyobrazić. A to, czego w następnych okresach, aż po
dni ostatniej wójny światowej, dopuszczali się w Grecji Frankowie,
Wenecjanie i Włosi, jest wciąż tak obecne w świadomości, jak gdyby
zdarzyło się dopiero wczoraj!
Drugą przyczyną jest obecność w Atenach Kościoła unickiego, tzn.
katolików obrządku bizantyjskiego z biskupem Anarghirosem. Nie
chodzi tu o urazy osobiste, większość bowiem zainteresowanych sie
działa w jednej ławce gimnazjalnej, zna się zatem osobiście i nadal
utrzymuje kontakty. Ale i tu problem leży w urazie, wywołanym decy
zją Rzymu w sprawach polityki kościelnej. Jeśli prześledzić historię
unitów w Grecji, to zauważy się w niej dekret Rzymu, mówiący o tym,
że Kościół prawosławny można „odzyskać” tylko przez obrządek bi
zantyjski.
Drugi Sobór Watykański jednoznacznie odciął się od tych dążeń.
Mimo to dekretów rzymskich, kiedy już obowiązywały przez pewien
czas, nie można tak szybko i bez kłopotów anulować. Konsekwentnie
więc szeregi kleru obrządku bizantyjskiego uzupełnia się zawsze z
greckich kręgów rzymskokatolickich. Mała parafia, licząca niespełna
1000 dusz, nie może sama rozwiązać problemu narybku. Nic więc dziw
nego, że grecki Kościół prawosławny traktuje to sztuczne utrzymywa
nie przy życiu „bizantyjczyków” jako „schizmę” i nie chce rozmawiać z
nimi na tematy teologiczne, nie mówiąc już o ich uznaniu.
Dalsza przyczyna tkwi, jak się wydaje, w panicznym strachu hiera
rchii prawosławnej w Grecji, że następstwem duchowego zbliżenia do
Stolicy Piotrowej byłoby natychmiastowe zniesienie wolności autoke
falicznej. Kierownicy Kościoła prawosławnego często byli nie tylko du
chowymi przywódcami w walkach Greków o wolność. Obawy przed
utratą tej womości oraz związane z tym podporządkowanie się pryma
towi papieża i uznanie jego nieomylności są ogromne. A mimo to jakiś
ruch w obecnej stagnacji ekumenicznej jest nie tylko konieczny, ale i
możliwy! Oznaki, świadczące o tym, widać wśród młodszego wiekiem
kleru, wśród studentów, wśród wielu intelektualistów: wydaje się, że
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miejsce dotychczasowego myślenia kategoriami pragmatycznymi zaj
muje nowa duchowość, zaczynająca wywierać wpływ na działania Koś
cioła. Hierarchia prawosławna będzie musiała po prostu wymodlić so
bie dar zrozumienia, że bycie chrześcijaninem ma coś wspólnego z prze
baczaniem. Nie powinno się oczekiwać czy wręcz wymagać „nawróce
nia” tylko od „innych”, lecz przebaczać samemu i z własnej inicjatywy,
w takim sensie, jak tego żąda Jezus — na pytanie św. Piotra, ile razy po
winien przebaczać, Jezus odpowiedział: „Siedemdziesiąt i siedem
razy”!
Jeśli hierarchia prawosławna w Grecji zezwoliła w ostatnich latach
na utworzenie w różnych klasztorach w Atenach i na wyspach ośrod
ków odnowy duchowej, to ten „nowy duch” musiał stamtąd oddziały
wać także na masy wiernych. Napływ turystów do Grecji dawałby do
statecznie wiele okazji do kontaktów ekumenicznych na najszerszej
płaszczyźnie. Oczywiście prawosławie musiałoby wówczas przeprowa
dzić coś w rodzaju „soboru”, i to soboru reformatorskiego, podobnego
do II Soboru Watykańskiego. Przypominam sobie, że jeszcze za moich
czasów stambulskich powołano do życia komisję patriarchalną, która
miała przygotować taki sobór. Tymczasem odbyło się już parę spotkań
przygotowawczych.
Również „po stronie katolickiej” coś niecoś musiałoby się zmienić.
Wydaje się ważne, by mocno dotychczas zaniedbywany Kościół rzym
skokatolicki w Atenach uzyskał pomoc ideową i finansową. Dopóki na
rybku kapłańskiego można się spodziewać tylko z wysp Syros i Tinos,
niewiele się zmieni. Utrzymanie Seminarium duchownego w stołecz
nych Atenach kosztuje oczywiście wiele pieniędzy. Budynki kościelne
w Atenach, w porównaniu z normalnymi zabudowaniami parafialnymi
np. w RFN, są straszliwie nędzne i absolutnie nie mogą rywalizować z
budynkami i urządzeniami Kościoła prawosławnego. Rzym powinien
też mieć odwagę uregulować „po ludzku” problemy unitów. Przecież
tak małej liczebnie grupie nie zawsze musi przewodzić biskup. W dzie
dzinie działalności ekumenicznej parafii rzymskokatolickich w Ate
nach (większość katolików mieszka — poza wyspami Syros i Tinos — w
stolicy) dzieje się wiele, choć nie są to rzeczy sensacyjne: imprezy dla
intelektualistów, obecność w kręgach studenckich i szeroka działalność
charytatywna. Jednak uniwersalny Kościół katolicki zbyt długo nie do
strzegał tych wysiłków „Akcji Katolickiej” w Grecji. Teraz będzie trze
ba wiele czasu i cierpliwości, by posunąć się do przodu.
Hubert Wilschowitz
(Przekład za: „Katholische Nachrichten-Agentur — Oekumenische Information” nr 39 z
12.IX.1984).
Tłum. Joanna Kruczyńska
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EMILIO ENRIQUE CASTRO
nowy sekretarz generalny ŚRK
W historii Światowej Rady Kościołów jest czwartym sekretarzem
generalnym. Na stanowisko to został wybrany w dniu 12 lipca 1984 r.
podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego ŚRK w Genewie. Urząd se
kretarza generalnego obejmie 1 stycznia 1985 r.
Emilio E. Castro urodził się 2 maja 1927 r. w wielodzietnej rodzinie
robotniczej w Montevideo (Urugwaj). Ojciec jego był Chilijczykiem,
matka — Hiszpanką. Rodzina była wyznania katolickiego. W wieku 14
lat postanowił zostać członkiem Kościoła metodystycznego. Teologię
studiował w Buenos Aires (Argentyna) w latach 1944—1950. W 1948 r.
został ordynowany na duchownego. Od 1951 do 1953 r. był pastorem w
Duranzno i Trynidadzie — dwóch niewielkich miejscowościach uru
gwajskich. Dzięki stypendium Światowej Rady Kościołów mógł w la
tach 1953—1954 kontynuować studia teologiczne w Bazylei (Szwajca
ria) u wybitnego teologa reformowanego Karola Bartha. W tym czasie
nawiązał bezpośredni kontakt z międzynarodowym ruchem ekumeni
cznym. Po powrocie do Ameryki Łacińskiej, był w latach 1954—1956
pastorem zboru metodystycznego w La Paz (Boliwia), potem, do 1965 r.,
w Montevideo. Okazyjnie prowadził też wykłady w seminariach teolo
gicznych. W latach 1965—1972 był koordynatorem Ruchu na Rzecz Je
dności Ewangelickiej w Ameryce Łacińskiej (UNELAM), w latach
1966—1969 sprawował jednocześnie funkcję sekretarza wykonawczego
Stowarzyszenia Szkół Teologicznych Ameryki Południowej. W 1970 r.
został powołany na prezydenta Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Urugwaju.
Po pierwszym kontakcie nawiązanym w Szwajcarii, związki Emilio
E. Castro ze Światową Radą Kościołów stawały się z biegiem lat coraz
ściślejsze. Uczestniczył w III (New Delhi, 1961) i IV (Uppsala, 1968)
Zgromadzeniu Ogólnym, w zgromadzeniach światowych Komisji do
Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji (Meksyk, 1963; Bangkok, 1972)
oraz wielu innych konferencjach i sympozjach organizowanych przez
ŚRK. Przed rokiem 1968 był również związany z Chrześcijańską Konfe
rencją Pokojową. Powołanie Castro na dyrektora Komisji do Spraw Mi
sji Światowej i Ewangelizacji z dniem 1 stycznia 1973 r. zbiegło się ze
wzrostem napięć politycznych w Urugwaju. On sam znajdował się na
liście poszukiwanych przez policję, w jego kościele eksplodowała bom
ba. Ale byłem wolnym obywatelem — powiada Castro — iw Światowej
Radzie Kościołów znalazłem się nie dlatego, że musiałem opuścić swój
kraj. Komisja do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji zaproponowa-
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la mi tę funkcję i według mojej oceny było dobrą rzeczą poświęcić parę
lat życia temu międzynarodowemu ruchowi.
Krótko po opuszczeniu kraju sytuacja polityczna w Urugwaju ule
gła dalszemu pogorszeniu. Władzę objęło wojsko, działalność związków
zawodowych została zakazana, Kościoły poddano ścisłej kontroli. Wie
le wskazuje na to, że i dzisiaj jeszcze Castro nie byłby mile widzianą,
przez tamtejszy reżim wojskowy w Urugwaju, osobą. Mimo to planował,
że jeszcze w tym roku uda się do Ameryki Łacińskiej, aby w Wyższej
Szkole Teologicznej w Buenos Aires, którą kiedyś ukończył, objąć sta
nowisko rektora. Podczas tych wszystkich lat — wspomina Castro —
moje serce i moje myśli wracały stale do Ameryki Łacińskiej, a dobrzy
przyjaciele domagali się zdecydowanie mojego powrotu i sięgali w tym
celu po odpowiednie argumenty chrześcijańskie. Nie przyszło mu ła
two, jak twierdzi, samemu przekonać się o tym, że funkcja sekretarza
generalnego jest najwłaściwszym dla niego stanowiskiem.
Zdaniem Emilio Castro, Światowa Rada Kościołów uległa w minio
nych 30 latach poważnym przeobrażeniom. Główna różnica między
Radą dzisiejszą a organizacją, którą odwiedził w 1954 r., gdy studiował
w Szwajcarii, polega na tym, że obecnie jest to organizacja o zasięgu
światowym w pełnym znaczeniu tego słowa. Dzięki wkładowi niezależ
nych Kościołów z Afryki i Kościołów zielonoświątkowych z Ameryki
Łacińskiej, tj. tradycji chrześcijańskich, których na początku w ogóle
nie brano pod uwagę, Rada stała się organizmem bardziej skompliko
wanym niż dawniej, ale też o wiele bogatszym. Ferment kulturowy, te
ologiczny i rasowy daje Radzie dynamikę, właściwą siłę życiową, i tak
bęidzie też w przyszłości.
Castro uważa, że jednym z twórczych fermentów są Kościoły pra
wosławne. Wprawdzie w Komitecie Naczelnym i w innych gremiach są
one już reprezentowane w odpowiedni sposób, lecz liczbę prawosław
nych współpracowników Rady trzeba tak podnieść, aby odpowiadała
ona poczuciu przynależności prawosławnych do Rady i zasięgowi ich
współpracy z SRK. W pracy codziennej ma Rada w dalszym ciągu cha
rakter protestancki. Moim marzeniem jest, aby pewnego dnia prawosła
wni byli reprezentowani wystarczająco we wszystkich dziedzinach ży
cia Światowej Rady Kościołów.
Teolog z USA pochodzenia hiszpańskiego, Orlando Costas, pisał
niedawno o nowym sekretarzu generalnym Światowej Rady Kościołów:
Kto chce zrozumieć Castro, musi uwzględnić oddziałujące na niego
czynniki: ukształtowała go Ameryka Łacińska (...), liczne podróże i
kontakty z przedstawicielami różnych tradycji chrześcijańskich, świa
topoglądów świeckich i innych religii (...), wpływ Karola Bartha, jego
teologiczne wykształcenie, doświadczenie społeczno-kulturowe, wy
zwania rzucane przez walki wyzwoleńcze we wszystkich częściach
Ameryki Łacińskiej.
Castro powiada: Co się tyczy mojego kraju, to nie ukrywam swoich
specyficznych idei politycznych. Nie widzę żadnej możliwości dla — w
wąskim znaczeniu — kapitalistycznego rozwiązania problemów Ame
ryki Łacińskiej. Wszystkie tamtejsze reżimy wojskowe szukały już ta
kiego rozwiązania, rezultatem tych poszukiwań są przerażająco wyso
kie długi zagraniczne.
Rolę sekretarza generalnego ŚRK Castro definiuje następująco:
Musi on troszczyć się o to, aby cele Światowej Rady Kościołów nie po
zostały w sferze wyobrażeń, lecz zostały zrealizowane w życiu codzien-
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nym. Może to okazać zadaniem frustrującym, ale też bardzo dynami
cznym i pożytecznym.
•
Emilio Castro jest autorem 6 książek i współautorem 7 dalszych;
ogółem opublikował blisko 150 artykułów w różnych językach. Włada 6
językami: hiszpańskim, portugalskim, angielskim, francuskim, niemie
ckim i włoskim. Niedawno przedłożył Uniwersytetowi w Lozannie roz>rawę doktorską pt. „Wolność w dziedzinie misji w perspektywie Króestwa Bożego”. W maju 1984 r. otrzymał doktorat honorowy Westmar
College, Le Mars, Iowa (USA).
Kościół Metodystyczny w Urugwaju, z którego wywodzi się Emilio
Castro, liczy zaledwie 1000 członków. Fakt, że przedstawiciel tak małej
społeczności z odległego kontynentu doszedł do tak wielkiego znacze
nia w światowym ruchu ekumenicznym, świadczy o tym, że talenty, o
których mówi Ewangelia, zakopane są wszędzie, trzeba jedynie chcieć
je odkopać.

{

Karol Karski

ZOLTAN KALDY
nowy prezydent Światowej Federacji Luterańskiej
Siódme Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej,
obradujące na przełomie lipca i sierpnia 1984 r. w Budapeszcie, wybra
ło biskupa naczelnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Wę
grzech, Zoltana Kaldy’ego, prezydentem Federacji na najbliższe siedem
lat. Tym samym Zgromadzenie dostosowało się do niepisanej, lecz w
przeszłości na ogół przestrzeganej zasady, że prezydenta wybiera się
spośród przedstawicieli Kościoła goszczącego Zgromadzenie Ogólne.
Gwoli prawdzie trzeba stwierdzić, że zasada ta, ze względu na oso
bę kandydata, była przed rozpoczęciem i podczas obrad stawiana pod
znakiem zapytania. Liczni emigranci węgierscy oraz niektórzy ducho
wni pracujący w kraju podjęli wysiłki, aby nie dopuścić do wyboru bp.
Kaldy’ego na prezydenta. Pierwsi zarzucali mu zbytnią uległość wobec
władzy państwowej („czerwony biskup”), drudzy — autokratyczny styl
kierowania Kościołem, który m.in. ma się przejawiać w tym, że bp Kaldy nie dopuszcza do głosu opinii nie popierających lansowanej przezeń
teologii diakonii.
Bp Zoltan Kaldy urodził się 19 marca 1919 r. Ukończył Wyższą Luterańską Szkołę Teologiczną w Soproniu. Przez wiele lat był probosz
czem parafii w Pecs i superintendentem okręgu Tolna-Baranya. W
okresie tym znany był on przede wszystkim ze swojej aktywnej pracy
ewangelizacyjnej; uchodził za człowieka związanego ściśle ze środowis
kami pietystycznymi w Kościele.
W 1958 r. władze węgierskie zażądały ustąpienia biskupa naczelne
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go Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Lajosa Ordassa, zarzucając
mu, że podczas wypadków jesienią 1956 r. poparł siły antysocjalistycz
ne. W tej kryzysowej sytuacji powołano na stanowisko biskupa nie
udzielającego się dotychczas pod względem politycznym, 39-letniego
Zoltana Kaldy’ego. W urząd biskupa diecezji południowej został wpro
wadzony dnia 4 listopada 1958 r. W przemówieniu inauguracyjnym bp
Kaldy oświadczył, że w sprawach politycznych trzeba kierować się
zdrowym rozsądkiem, natomiast w zwiastowaniu chrześcijańskim na
leży treści religijne przetwarzać w miłość bliźniego.
Powyższe słowa były zapowiedzią programu, który później został
sformułowany w tzw. teologii diakonii (służby). Dla bp Kaldy’ego, teo
logia diakonii to odrzucenie idei „Kościoła panującego”. Diakonia jest
formą życiową Kościoła przejawiającą się w naśladowaniu wzorowej
miłości bliźniego, którą w swoim czasie praktykował Chrystus. Ta dro
ga służby — objaśniał kiedyś bp Kaldy w telewizji węgierskiej — ozna
cza wewnątrz Kościoła służbę dla ludzi starych, chorych, osamotnio
nych, na zewnątrz, w społeczeństwie, udzielanie poparcia temu ustrojo
wi społecznemu, który budujemy dzisiaj na Węgrzech.
Bezpośrednio po wyborze na stanowisko prezydenta Światowej Fe
deracji Luterańskiej bp Kaldy oświadczył, że nie chciałby zawieść zau
fania, którym został obdarzony. Zapewnił, że jest rzeczą niemożliwą
kierowanie w pojedynkę tak wielką społecznością, jaką jest Federacja,
musi się to dokonywać w pracy zespołowej. W sprawowaniu swej funk
cji nie będzie się kierował własnymi wyobrażeniami, lecz wolą Bożą.
Nowy prezydent powiedział również, że na obszarze politycznym
pragnie zaangażować się na rzecz intensywniejszego dialogu między
Wschodem a Zachodem. Kraj taki jak Węgry, oświadczył, jest predys
ponowany do prowadzenia takiego dialogu także ze względu na położe
nie geograficzne.
Zdaniem bp Kaldy’ego, głównym zadaniem Światowej Federacji
Luterańskiej musi być zrównoważone uwzględnienie interesów róż
nych Kościołów członkowskich i służba dla człowieka. Oczekuje on, że
za jego kadencji Federacja uwzględni bardziej niż dotychczas szczegól
ne interesy Kościołów mniejszościowych nie tylko w Europie Wschod
niej, ale we wszystkich częściach świata. Nowy prezydent pragnie
wciągnąć do pracy w sztabie ŚFL w Genewie więcej przedstawicieli z
Europy Wschodniej i w ten sposób stworzyć większy pluralizm. Uważa
on, że Światowa Federacja Luterańska musi podjąć wysiłki na rzecz je
dności nie tylko między Kościołami, ale i narodami. Zadaniem Kościo
łów jest bowiem dążenie do zapewnienia pokoju dla całej ludzkości.
Bp Kaldy posiada doktoraty honorowe wyższych protestanckich
uczelni teologicznych w Debreczynie (Węgry), Bratysławie (CSRS) i
Kolozsvarze (Rumunia). Podobnie jak biskupi innych Kościołów chrze
ścijańskich na Węgrzech,, jest on członkiem parlamentu. Wchodzi rów
nież w skład Prezydium Światowej Rady Pokoju.
Krzysztof Załęski
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KARDYNAł JAN WILLEBRANDS — W 75 ROCZNICĘ
URODZIN
4 września 1984 r. obchodził 75 rocznicę urodzin kardynał Jan Wil
lebrands, przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan, człowiek, dla którego troska o pojednanie wyznawców
Chrystusa stanowi naczelną ideę życia.
Trudno doprawdy streścić w niewielkim artykule rozmiar zasług
holenderskiego kardynała, z którego nazwiskiem związana jest więk
szość inicjatyw, działań ekumenicznych, nierzadko o historycznym
znaczeniu, podejmowanych przez Kościół Rzymskokatolicki po II So
borze Watykańskim. Okres dotychczasowej działalności kard. Willebrandsa jako przewodniczącego watykańskiego Sekretariatu ds. Jedno
ści Chrześcijan potwierdza w pełni słuszność jego nominacji na to od
powiedzialne stanowisko. Po śmierci kard. Augustyna Bei, pierwszego
przewodniczącego, nie było chyba odpowiedniejszego kandydata do
okierowania pracami młodej dykasterii, na którą skierowane są oczy
ez mała wszystkich chrześcijan.
Jan Willebrands urodził się 4 września 1909 r. w Bovenkarpsel
(diecezja Haarlem) w Holandii. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w
r. 1934 studiuje na „Angelicum” w Rzymie, gdzie otrzymuje doktorat z
filozofii na podstawie dysertacji o kardynale Johnie Henrym Newma
nie. W latach 1937—1940 pracuje jako duszpasterz w Amsterdamie, a
następnie wykłada filozofię w seminarium duchownym w Warmond.
Decydujący dla jego późniejszej działalności ekumenicznej był rok
1946, kiedy to został powołany przez Holenderską Konferencją Bisku
pów na przewodniczącego Związku św. Willibrorda, katolickiego ruchu
postulującego ekumenizm. W r. 1952 uczestniczy w założeniu „Katolic
kiej Konferencji do spraw Ekumenii”, grupującej biskupów i teologów.
Jako sekretarz tej konferencji nawiązuje kontakty ze Światową Radą
Kościołów, jak również z kongregacjami watykańskimi. W r. 1960 pa
pież Jan XXIII powołuje go na sekretarza nowo powstałego Sekretaria
tu do spraw Jedności Chrześcijan. Jego osobistą zasługą jest zapewnie
nie uczestnictwa w obradach soborowych niekatolickim obserwatorom.
Wnosi swój wkład w powstanie „Dekretu o ekumenizmie”.
Jeszcze podczas trwania Vaticanum II papież Paweł VI 28 czerwca
1964 wyświęca go na biskupa. Pięć lat później otrzymuje kapelusz kar
dynalski. W 1969 r., po śmierci kard.'Bei, zostaje przewodniczącym Se
kretariatu ds. Jedności Chrześcijan. 6 grudnia 1975 zostaje mianowany
arcybiskupem Utrechtu i prymasem Holandii, który to urząd sprawuje
do jesieni 1983 r.
Kard. Willebrands uchodzi w świecie chrześcijańskim za jednego z
najbardziej oddanych apostołów pojednania. Niektóre jego wystąpienia
wywołały głośny rezonans w całym chrześcijaństwie i przejdą na pewno
do histroii ekumenizmu. Jego ekumeniczna służba nie ogranicza się tyl
ko do działalności wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego, ale swym
zasięgiem obejmuje także inne wspólnoty chrześcijańskie, które w ge
stach i słowach holenderskiego kardynała odczytują pragnienie Kościo
ła Rzymskokatolickiego osiągnięcia prawdziwej jedności wśród wyzna
wców Chrystusa. Często też w jego wystąpieniach pojawiają się akcen
ty ekspiacyjne i przyznanie się do błędów jakie Kościół katolicki popeł
niał w przeszłości wobec innych wspólnot (mówił m.in. o tym na forum
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VI Sesji Synodu Biskupów w Rzymie w r. 1983).
Szerokim echem odbiła się w świecie słynna wypowiedź kard. Willebrandsa poświęcona osobie Marcina Lutra, którą wygłosił podczas V
Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w r. 1970 w
Evian, Francja: Któż mógłby dzisiaj zaprzeczyć, że Marcin Luter był
osobowością głęboko religijną, że szczerze i z oddaniem zgłębiał orędzie
Ewangelii? Któż mógłby zaprzeczyć, że on, który tyle trudności przys
porzył Kościołowi Rzymskokatolickiemu i Stolicy Apostolskiej — czego
w imię prawdy nie można nie wyznać — pozostał wiemy całemu dzie
dzictwu starej katolickiej wiary? Owszem, czyż sańi II Sobór Watykańs
ki nie sformułował takich postulatów, jakie m.in. wysunął Marcin Lu
ter, by przez nie dzisiaj lepiej wyrazić niektóre aspekty chrześcijańskiej
wiary i życia? W tym samym wystąpieniu kard. Willebrands, co z
wdzięcznością zostało przyjęte przez luteranów, promował niejako
Ojca Reformacji na wspólnego nauczyciela wszystkich chrześcijan w
spornej przez wiele wieków kwestii usprawiedliwienia: ... Jest rzeczą
dobrą wspomnieć męża, dla którego nauka o usprawiedliwieniu była
artykułem, od którego zależy „być albo nie być Kościoła” (articulus stanis et cadentis Ecclesiae). Może on być naszym wspólnym nauczycielem
w tym, że Bóg zawsze musi pozostać Panem i że naszą najważniejszą
ludzką odpowiedzią musi być bezwzględne zaufanie i wielbienie Boga.
Te oraz inne wypowiedzi kardynała cytowane są często przez ekumenistów różnych wyznań w publikacjach i przemówieniach.
Jest wielką zasługą kard. Willebrandsa, że Rzym od II Soboru Wa
tykańskiego nie mówi wyłącznie o „braciach odłączonych”, ale bardziej
także o „innych Kościołach” i „wspólnotach kościelnych”. Holenderski
teolog uosabia ten typ rzymskiego ekumenizmu, który wprawdzie sta
wia ostrożnie wszelkie kwestie teologiczne, natomiast kwestie prakty
czne ukazuje z całą odwagą.
Zadziwia aktywność, z jaką kard. Willebrands służy sprawie poje
dnania. Właściwie nie ma większego wydarzenia ekumenicznego, w
którym nie zaznaczyłby w jakiś sposób swego udziału. Na podkreślenie
zasługuje zwłaszcza jego uczestnictwo w uroczystościach religijnych
czy zgromadzeniach organizowanych przez bratnie Kościoły, jak na
przykład obchody roku Lutra w NRD (1983) czy Zgromadzenie Ogólne
Światowej Federacji Luterańskiej w Budapeszcie (1984). Przedmiotem
jego ekumenicznej troski jest również chrześcijaństwo wschodnie. Od
wiedził m.in. ZSRR, gdzie był gościem Patriarchatu moskiewskiego,
uczestniczył też w oficjalnych kontaktach z Patriarchatem ekumenicz
nym Konstantynopola; np. w dzień św. Andrzeja Apostoła w 1983 r.
przebywał na czele delegacji watykańskiej w Fanarze, siedzibie patria
rchy Konstantynopola, gdzie wygłosił przemówienie. Jest współprze
wodniczącym Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego mię
dzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym.
Jeszcze nie nadszedł czas na dokonanie pełnego bilansu jego dzia
łalności na polu ekumenii. Można jednak bez przesady powiedzieć, że
kard. Willebrands jest jednym z tych, którzy mają największe zasługi w
szerzeniu idei ekumenicznej w Kościele Rzymskokatolickim i w proce
sie zbliżania katolików z innymi chrześcijanami. Stanowi on silne
wsparcie dla Jana Pawła II w papieskiej służbie sprawie pojednania.
Antoni Grześkowiak
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Z zagranicy
— W Badagry k. Lagos (Nigeria) obradowała w dniach 1 7 -2 7 lipca 1984 r. Anglikań
ska Rada Doradcza. W obradach wzięło udział 60 delegatów z 46 krajów reprezentują
cych wszystkie prowincje Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Przedmiotem obrad były
zagadnienia dogmatyczne i duszpasterskie, stosunki ekumeniczne, zagadnienia eklezjal
ne i misyjne oraz problemy społeczne. Wiele uwagi poświęcono też dialogom dwustron
nym, jakie wspólnota anglikańska prowadzi z przedstawicielami prawosławia, luteranizmu i rzymskiego katolicyzmu. Było to szóste posiedzenie Anglikańskiej Rady Doradczej,
istniejącej od 1968 r. Rada nie posiada pełnomocnictw legislacyjnych. Spełnia ona rolę łą
cznika przyczyniającego się do lepszego przepływu informacji i większej koordynacji
działań podejmowanych w ramach Wspólnoty Kościołów Anglikańskich.
— W dniach od 19 do 22 lipca 1984 r. odbyło się w Berlinie Zachodnim pierwsze spo
tkanie przedstawicieli Światowego Związku Baptystów i watykańskiego Sekretariatu do
Spraw Jedności Chrześcijan. Główny temat obrad brzmiał: „Ewangelizacja — misją Koś
cioła”. Stwierdzono, że zobowiązanie misyjne jest wspólną sprawą obu wspólnot, chociaż
każda z nich inaczej rozumie pojęcia związane z zagadnieniem misji. Wyjaśnienia wyma
gają takie pojęcia jak: nawrócenie, Kościół, zbawienie, powszechne kapłaństwo wier
nych, chrzest, jedność chrześcijan, wiara, życie w świecie. Temat następnego spotkania,
które odbędzie się w czerwcu 1985 r. w Kalif orni, brzmi: „Powołani do świadectwa w
Chrystusie”. Ogółem ma odbyć się pięć spotkań w rocznych odstępach.
— Pod hasłem: „W Chrystusie — nadzieja dla świata” obradowało w Budapeszcie, w
dniach od 22 lipca do 5 sierpnia 1984 r., VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji
Luterańskiej (sprawozdanie z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumen
ty”)— Dnia 24 lipca 1984 r. zmarł w Oxfordzie w wieku 83 lat znany ekumenista i teolog
anglikański — bp Stephen C. Neill (w jednym z najbliższych numerów zamieścimy notat
kę o nim).
— W dniach od 24 do 29 lipca 1984 r. obradował w Strasburgu XI Światowy Kongres
Menonitów (bliżej piszemy o nim w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Przed 200 laty w Baltimore (USA) powołany został do życia Kościół metodystyczny. Z tej okazji czterystu pięćdziesięciu przedstawicieli tej tradycji kościelnej z Europy
Wschodniej i Zachodniej spotkało się w dniach od 26 do 29 lipca 1984 r. w Hollabrun
k. Wiednia, aby pod hasłem: „Służyć Bogu przez całe życie” zająć się teologicznymi pod
stawami wyznawanej wiary. Jako praktyczne konsekwencje wynikające z wiary wymie
niono m.in.: zaangażowanie Kościoła przeciw zanieczyszczeniu naturalnego środowiska i
na rzecz utrzym ania pokoju Stwierdzono, że założyciel Kościoła John Wesley angażował
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się przede wszystkim na rzecz ubogich i zaniedbanych pod względem społecznym. Nato
miast dzisiaj Kościół metodystyczny w wielu krajach stał się Kościołem klasy średniej.
Wyrażono życzenie, aby także dzisiaj metodyści zaangażowali się w sprawy społeczne.
— W dniach od 27 do 29 lipca 1984 r. obradowała w Berlinie Zachodnim Rada Na
czelna Światowego Związku Baptystów. W uchwalonej rezolucji Rada wypowiedziała się
za rezygnacją z użycia broni atomowej, kontrolowanym zamrożeniem i wszechstronną re
dukcją istniejącego potencjału broni. Rezolucja ta skierowana jest do wszystkich rządów
i ONZ, jednocześnie ma służyć jako podstawa działalności organizacji baptystycznych.
Rada powitała z zadowoleniem propozycję ogłoszenia 1986 roku Międzynarodowym Ro
kiem Pokoju. Podczas posiedzenia poinformowano o sukcesach misyjnych w Chinach i
innych krajach azjatyckich. Przez przyjęcie czterech Kościołów, ogólna liczba Kościołów
zrzeszonych w ŚZB wzrosła do 131 z 34 milionami wiernych. Ustalono, że najbliższy,
XV Światowy Kongres Baptystów odbędzie się w dniach od 2 do 7 lipca 1985 r. w Los Ange
les, USA. Podjęto też uchwałę, że oficjalny międzynarodowy dialog z luteranami rozpocz
nie się w październiku 1985 r.
— W dniach od 1 do 5 sierpnia 1984 r. odbył się w Hamburgu, RFN, Kongres Euro
pejskiej Federacji Baptystów, który zgromadził ponad 4 000 delegatów z 26 krajów nasze
go kontynentu. Kongres uczcił 150 rocznicę pierwszego chrztu baptystycznego na konty
nencie europejskim (relację uczestnika Kongresu zamieszczamy w dziale „Sprawozdania
i dokumenty”).
— W dniach od 8 do 15 sierpnia 1984 r. przebywała w Związku* Radzieckim, na za
proszenie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i innych Kościołów istniejących w tym
kraju, delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej, w skład której wchodzili zwierzchnicy oś
miu Kościołów członkowskich, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, dyrektor
Towarzystwa Biblijnego, prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików i sekre
tarz PRE. Celem w izyty — czytamy w ogłoszonym komunikacie — było zaznajomienie się
z życiem religijnym w Związku Radzieckim; wymiana doświadczeń na temat świadectwa
i służby Kościołów w państwie socjalistycznym oraz udziału chrześcijan w życiu społe
czeństwa socjalistycznego; koordynacja współpracy Kościołów chrześcijańskich obu kra
jów w dziedzinie ekumenicznej i pokojowej; omówienie spraw dotyczących wymiany w i
zy t kościelnych i wymiany teologicznej i naukowej. Delegacja przebywała w Moskwie,
Zagorsku, Smoleńsku i Kijowie, gdzie uczestniczyła w.nabożeństwach odbywających się
w katedrach, kościołach i klasztorach, brała udział w spotkaniach z duchowieństwem i
wiernymi, składała kwiaty pod pomnikami pamięci narodowej. Delegację podejmowali
m.in.: przewodniczący Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego — metro
polita Mińska i Białorusi Filaret; egzarcha patriarchy na Ukrainę — metropolita Kijowa i
Halicza Filaret; przewodniczący Wydziału Wydawniczego Patriarchatu — arcybiskup
wołokołamski Pitirim; sekretarz generalny Rady Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
Baptystów — pastor A.M. Byczków; zastępca przewodniczącego Urzędu ds. Wyznań przy
Radzie Ministrów ZSRR — W.W. Ficew; ambasador nadzwyczajny i pełnomocny rządu
PRL w Moskwie — Stanisław Kociołek. Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Pimen, który
z powodu choroby nie mógł się spotkać osobiście z delegacją, skierował do niej posłanie,
w którym podkreślił z zadowoleniem fakt rozwoju braterskich kontaktów pomiędzy Koś
ciołami obu krajów i wyraził nadzieję, że umacniające się więzi braterstwa wniosą ważki
wkład w dzieło pogłębienia międzykościelnych stosunków, pomyślnego budowania przy
jaźni i współpracy narodów obu krajów. W komunikacie, podpisanym przez przewodni
czącego Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego metropolitę Filareta i pre
zesa PRE, bp. Janusza Narzyńskiego, czytamy: Postanowiono powołać wspólną komisję
działaczy religijnych obu krajów, której celem byłoby rozwijanie wszechstronnej współ
pracy pomiędzy Kościołami Związku Radzieckiego i Polski (...) Prezydium Polskiej Rady
Ekumenicznej przekazało Gospodarzom zaproszenie do złożenia w izyty w Polsce.
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— W dniach oü 13 do 20 sierpnia obradowała w Dublinie (Republika Irlandii) Anglikańsko-Prawosławna Komisja do Spraw Dialogu (sprawozdanie uczestnika tego spotka
nia zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach od 23 do 31 sierpnia 1984 r. obradowało w stolicy Kenii, Nairobi,
IV Zgromadzenie Światowej Konferencji do Spraw Religii i Pokoju (o wydarzeniu tym pi
szemy szerzej w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Dnia 26 sierpnia 1984 r. zmarł w wieku 86 lat kard. Lawrence Joseph Shehan,
emerytowany arcybiskup Baltimore w USA. Był on pionierem ruchu ekumenicznego w
Ameryce. Ustanowił pierwszą w USA Komisję ds. Jedności Chrześcijan (1962). Był pierw
szym biskupem, który przemawiał w świątyniach protestanckich i synagogach żydow
skich. Dlatego w 1965 r. Narodowa Konferencja Chrześcijan i Żydów w USA obdarzyła
go swym najwyższym odznaczeniem: Narodową Odznaką Braterstwa. Pracował także
nad tym aby zmniejszyła się wielowiekowa przepaść dzieląca chrześcijański Wschód od
Zachodu. To on właśnie stał na czele delegacji papieskiej, która 7 grudnia 1965 r. dokona
ła uroczystego aktu odwołania ekskomuniki z 1054 r. między Rzymem a Konstantynopo
lem. Był zdecydowanym obrońcą sprawiedliwości społecznej i przeciwnikiem wszelkiej
dyskryminacji rasowej. Uczestniczył w pogrzebie zamordowanego działacza murzyńskie
go, pastora baptystycznego Martina Luthera Kinga i uznał go za bohatera narodowego.
— Na początku września 1984 r. obradowała w Durham (Anglia) Międzynarodowa
Anglikańsko-Rzymskokatolicka Komisja do Spraw Dialogu. Osiągnięto godne uwagi po
stępy, zwłaszcza w kwestii usprawiedliwienia z wiary. Bardzo zaawansowane są też pra
ce nad wspólnym dokumentem dotyczącym podstawowych zagadnień wiary. Konferencją
kierowali: biskup katolicki Arundel i Brighton — Cormac Murphy-O’Connor i biskup
anglikański Kensingtonu — Mark Santer. Członkowie Komisji, utworzonej w 1982 r.
przez papieża Jana Pawła II i prymasa anglikańskiego, arcybiskupa Canterbury Roberta
Ruńcie, pochodzą z pięciu kontynentów.
— Przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan,
kard. Jan Willebrands, ukończył 4 września 1984 r. 75 lat (jego drogę życiową przedsta
wiamy w dziale „Sylwetki”).
— Podróż Jana Pawła II do Kanady, która odbyła się w dniach od 9 do 20 września
1984 r., miała podobnie jak poprzednie podróże papieża ekumeniczne akcenty. Podczas
spotkania ekumenicznego w katedrze anglikańskiej św. Pawła w Toronto, papież wezwał
Kościoły chrześcijańskie do współpracy w realizacji programów pomocy, zaangażowania
na rzecz sprawiedliwości i shumanizowania stechnicyzowanego społeczeństwa i do pod
jęcia dialogu teologicznego. Przywrócenie pełnej jedności chrześcijan — mówił — ma
podstawowe znaczenie dla ewangelizacji świata. Nasze tragiczne podziały powstrzymują
wielu ludzi przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej. Różnice teologiczne są poważnym
obciążeniem dla zwiastowania Ewangelii. Papież z zadowoleniem przyjął fakt podjęcia w
ostatnich latach kroków, zmierzających do rzeczywistego usunięcia pewnych przeszkód i
nieporozumień istniejących między Kościołami. W dążeniu do jedności nie powinniśmy
się zrażać trudnościami, z którymi się spotykamy — powiedział Jan Paweł II. Chrześcija
nie różnych wyznań muszą zaangażować się wspólnie na rzecz tego, aby potrzeby bied
nych miały pierwszeństwo przed pragnieniami bogatych, aby prawa robotników posiada
ły większe znaczenie niż zwiększenie zysków, aby ochrona naturalnego środowiska czło
wieka nie została zaniedbana z powodu niekontrolowanej ekspansji przemysłowej.
— W dniach od 17 do 22 września 1984 r. odbyła się w Budapeszcie pod hasłem: „Na
drodze do stworzenia ujednoliconej teologii pokoju” konferencja teologów z różnych organizacji
pokojowych działających na Wschodzie i Zachodzie. Inicjatorem spotkania był prezydent
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, biskup Kościoła Reformowanego na Węgrzech
— Karoly Toth. Podczas obrad przemówienia wygłosili: teolog ewangelicki z RFN Dorot-
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hee Solle, teolog z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Witalij Borowoj i dziekan Wy
działu Teologicznego Kościoła Waldensów we Włoszech — Paolo Ricca.
— W dniach od 20 do 23 września 1984 r. odbyło się w Cincinnati, USA, kolejne po
siedzenie teologów luterańskich i katolickich poświęcone Marii i świętym. Jest to ósmy
temat, którym zajmują się teologowie obu tradycji chrześcijańskich w USA od podjęcia
rozmów w 1964 r. W Cincinnati poinformowano się wzajemnie, jak Kościoły obu tradycji
zapatrują się na kult Marii, matki Jezusa, i świętych. Następne spotkanie poświęcone tej
problematyce odbędzie się w lutym 1985 w Baltimore. Wkrótce mają się też ukazać dru
kiem wyniki wcześniejszych rozmów poświęconych tematowi usprawiedliwienia.
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip Potter, oświadczył 26
września 1984 r. w Genewie, że w ramach Programu Zwalczania Rasizmu Rada udzieli w
1984 r. pomocy finansowej wartości 400 tys. dolarów czterdziestu trzem ugrupowaniom
w Afryce, Australii, Europie i Ameryce Płn. Największe sumy otrzymają ruchy wyzwo
leńcze w Afryce płd. Potter stwierdził, że osobiście identyfikuje się z utworzonym w 1969 r.
Programem Zwalczania Rasizmu, gdyż zwalczanie tego zjawiska jest jednym z najważ
niejszych zadań wspólnoty chrześcijańskiej. Program jest wspierany nie tylko przez Koś
cioły członkowskie ŚRK. Coraz więcej pieniędzy napływa też od różnych ugrupowań ka
tolickich — powiedział dr Potter — który z końcem 1984 r. odszedł ze stanowiska sekre
tarza generalnego ŚRK w stan spoczynku.
— W miejsowości Riva dei Garda (Włochy) odbyło się w dniach od 3 do 8 październi
ka 1984 r. Trzecie Europejskie Spotkanie Ekumeniczne oficjalnych przedstawicieli 115
Kościołów prawosławnych, starokatolickich, anglikańskich i protestanckich, tworzących
Konferencję Kościołów Europejskich, z reprezentantami Kościoła Rzymskokatolickiego,
współpracującymi w ramach Rady Konferencji Episkopalnych Europy (uchwalonym
„Posłaniem do chrześcijan Europy” otwieramy bieżący numer, a w dziale „Sprawozdania
i dokumenty” zamieszczamy obszerną dokumentację z~tego spotkania).
— W dniach od 8 do 13 października 1984 r. odbyło się w Genewie posiedzenie doro
czne Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolic
kiego. Zajęto się następującymi problemami: wspólne stanowisko chrześcijańskie wobec
apartheidu, znaczenie małżeństw mieszanych dla jedności chrześcijańskiej, problemy
etyczne przyczyniające się do nowych podziałów. Ustalono, że w najbliższej przyszłości
główną uwagę poświęci się dążeniu do jedności, składaniu wspólnego świadectwa, współ
pracy w dziedzinie społecznej i kształtowaniu postaw ekumenicznych. Wielu ludzi — czy
tamy w komunikacie — uświadamia sobie najżywiej wymiar ekumeniczny poprzez wspó
lne wysiłki na rzecz sprawiedliwości, pokoju, praw człowieka i rozwoju. Wspólna Grupa
Robocza wypowiedziała się z uznaniem o działalności Wspólnej Grupy Konsultacyjnej
Watykanu i Genewy do spraw myśli i działalności społecznej. Ustalono, że następne po
siedzenie 24-osobowej Wspólnej Grupy Roboczej odbędzie się w dniach od 30 września do
5 października 1985 r. we Włoszech. Współprzewodniczącymi WGR są: Alan Clark — bis
kup katolicki z Anglii i Jaques Maury — prezydent Federacji Kościołów Protestanckich
Francji.
— Dnia 16 października 1984 r. ogłoszono, że Pokojową Nagrodę Nobla za rok 1984
otrzymał sekretarz generalny Południowoafrykańskiej Rady Kościołów, biskup anglikań
ski Desmond Tutu. Należy on do czołowych przedstawicieli biernego oporu przeciw poli
tyce apartheidu stosowanej przez białych w Republice Południowej Afryki. Norweski
Komitet Nagrody Nobla, przyznając bp. Tutu to wysokie wyróżnienie, uczcił w ten spo
sób odwagę wszystkich czarnych mieszkańców RPA walczących przeciw dyskryminacji
rasowej. 53-letni bp D. Tutu powiedział po ogłoszeniu werdyktu przez komitet norweski,
że nagroda wyraża uznanie tym wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę wyzwoleń

czą o nowe społeczeństwo w Afryce płd., w którym człowiek będzie się liczył po prostu
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dlatego, że jest człowiekiem. Zadowolenie z przyznania nagrody bp. Tutu wyraziły publi
cznie: Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska i inne międzynarodo
we organizacje chrześcijańskie.
Z kraju
— Dnia 13 czerwca 1984 r. spotkali się w Warszawie prezes Polskiej Rady Ekumeni
cznej, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Janusz Narzyński i przewodniczący
Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, ordynariusz opolski bp Alfons Nossol. Obaj
partnerzy przedyskutowali szereg problemów dotyczących stosunków między Kościołami
zrzeszonymi w PRE a Kościołem Rzymskokatolickim, m.in. omówili działalność Komisji
Mieszanej istniejącej od 1974 r., sprawę ewentualnego udziału Kościołów członkowskich
PRE w funduszu rolnym organizowanym przez Kościół Rzymskokatolicki, kontakty eku
meniczne na płaszczyźnie regionalnej. Podczas rozmowy poruszono też problemy wyła
niające się w stosunkach dwustronnych między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a
Kościołem Rzymskokatolickim.
— W dniach od 31 sierpnia do 2 września 1984 r. odbyła się w Warszawie Ogólnopol
ska Konferencja Młodzieży Chrześcijańskiej pod hasłem: „Chrystus i ty, ty i Chrystus”.
Zorganizował ją Zjednoczony Kościół Ewangeliczny przy współudziale wyznawców z in
nych Kościołów protestanckich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1000 młodych chrześ
cijan z ZKE, Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Metodystycznego, a
także luźne grupy luteranów i ewangelików reformowanych z całej Polski.
— W dniu 2 września 1984 r. prawosławny metropolita warszawski i całej Polski,
abp Bazyli, udekorował prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Kazi
mierza Morawskiego, członka Rady Państwa, Orderem św. Marii Magdaleny — najwyż
szym odznaczeniem Kościoła — za wybitne zasługi na polu społeczno-ekumenicznym,
przyznanym przez Święty Synod Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego. Akt dekoracji odbył się w Warszawie w katedrze na Pradze po uroczystym na
bożeństwie niedzielnym oraz modlitwach za pokój w świecie i dobro ojczyzny.
— W dniach 6-8 września, na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego i Kościoła Polskokatolickiego przebywał w Polsce prawosławny metropolita
Genewy i całej Szwajcarii Damaskinos. Podczas swej wizyty w Polsce metropolita Damaskinos spotkał się ze zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego biskupem Tadeuszem
Majewskim oraz z arcybiskupem Bazylim, prawosławnym metropolitą Warszawy i całej
Polski. Odwiedził też rzymskokatolicką katedrę św. Jana, gdzie w krypcie arcybiskupów
warszawskich modlił się przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego. Metropolita Damaski
nos spotkał się także z prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, człon
kiem Rady Państwa Kazimierzem Morawskim.
— Dnia 9 września 1984 r. odbyło się na Majdanku w Lublinie ekumeniczne nabożeń
stwo za pomordowanych na terenie obozu koncentracyjnego. Na uroczystość przybył bp
Bolesław Pylak, katolicki ordynariusz lubelski, kilkunastu katolickich kapłanów i alum
nów, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich, w tym
także religii żydowskiej oraz kilka tysięcy mieszkańców Lublina. Rolę gospodarza pełnił
ks. kanonik Eugeniusz Kościółko, budowniczy przyszłej Świątyni Pokoju na Majdanku.
Mszę św. w koncelebracji proboszczów miasta Lublina odprawił bp Pylak. Na wstępie za
znaczył, że myślą przewodnią sprawowanej liturgii jest pamięć o pomordowanych i pole
głych w czasie ostatniej wojny. Po Mszy św. odbyły się modły przedstawicieli religii
niechrześcijańskich i wyznań chrześcijańskich za pomordowanych w obozie koncentra
cyjnym na Majdanku.
— Z inicjatywy Oddziałów Wojewódzkich Polskiej Rady Ekumenicznej i Chrześcijań
skiego Stowarzyszenia Społecznego, w dniach od 15 do 16 września 1984 r. odbywały się
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Wrocławskie Ekumeniczne Dni Modlitwy o Pokój (sprawozdanie z tej uroczystości za
mieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Dnia 23 września 1984 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie
obchodziła jubileusz 200-lecia istnienia. Okolicznościowe kazanie wygłosił zwierzchnik
Kościoła — bp Janusz Narzyński. Pozdrowienia i życzenia w imieniu lubelskiego oddzia
łu Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał ks. Józef Siczek, ze strony rzymskokatolickiej
— o. Celestyn Napiórkowski — profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odczy
tane też zostało okolicznościowe posłanie katolickiego ordynariusza lubelskiego — bp.
Bolesława Pylaka. Całość uroczystości, włącznie z popołudniowym spotkaniem parafian,
miała charakter ekumeniczny. Proboszczem parafii lubelskiej jest ks. Jan Szklorz, znany
ze swej ekumenicznej postawy.
— Na zaproszenie Redakcji „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, w dniach od 27 do
28 września 1984 r. obradował w Warszawie Komitet Wykonawczy Ekumenicznej Grupy
Roboczej do Spraw Informacji w Europie (sprawozdanie z obrad zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i Dokumenty”).
— W dniach od 27 do 30 września 1984 r. w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego
w Nowej Hucie — Mistrzejowicach odbył się XIV przegląd religijnej twórczości muzycz
nej (Sacrosong 1984), który miał ekumeniczny charakter. W kategorii chórów laureatem
pierwszej nagrody został zespół „Dźwięk Adwentu”, reprezentujący Kościół Adwenty
stów Dnia Siódmego.
— Dnia 29 września 1984 r. w Gdańsku-Oliwie wmurowano akt erekcyjny pod bu
dowę meczetu. Będzie się on składać z budynku głównego oraz 30-metrowej wysokości
minaretu. Po wmurowaniu aktu erekcyjnego odbyła się sesja najwyższego kolegium Mu
zułmańskiego Związku Religijnego, poświęcona m.in. problemom wyznawców islamu w
Polsce oraz planowanej budowie innych meczetów w naszym kraju. W Polsce żyje ok. 2,5
tys. muzułmanów. Gminy wyznawców tej religii istnieją w Białymstoku, Kruszynianach,
Bohonikach, Gdańsku, Szczecinie i Warszawie.
— Dnia 2 października 1984 r. odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie uroczysta inauguracja jubileuszowego 30 roku pracy naukowo-dydaktycznej
tej uczelni. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w roku akademickim 1984/85 w
uczelni studiuje 130 osób, w tym 85 protestantów, 28 prawosławnych i 17 starokatolików.

Oprać. Karol Karski
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W poprzednim przeglądzie podzieliłem się spostrzeżeniem, że w prasie konfesyjnej
nie pisze się u nas od dawna o Kościołach nurtu starokatolickiego. To stwierdzenie trzeba
poddać małej korekcie, gdyż w 12 numerze „Przeglądu Katolickiego” z 9 IX 1984 r. uka
zał się artykuł znanego historyka ks. dr Daniela Olszewskiego pt. „Odejście”, poświęcony
mariawitom. Publikacja ta jest wydarzeniem, podobnym do tego jakim było opublikowa
nie w r. 1966 w „Więzi” głośnego artykułu o mariawitach pióra prof. Andrzeja Grzegor
czyka.
Ks. Olszewski w swym artykule rewiduje stereotypowe, krzywdzące mariawitów
opinie, przede wszystkim zaś akcentuje, iż w swoich pierwotnych założeniach mariawityzm daleki był od jakichkolwiek prób wyłamywania się spod nadzoru hierarchii Kościo
ła katolickiego. Autor w imię prawdy historycznej uczciwie przyznaje (i chwała mu za
to), że pierwsze kroki, które doprowadziły w efekcie do rozłamu, podjęte zostały przez
hierarchię Kościoła katolickiego. Przypomina również, że wypowiedzenie posłuszeństwa
władzy kościelnej przez mariawitów było odpowiedzią na dekrety Kongregacji Św. Oficjum z 41X1904 r. i papieża Piusa X z 5IV1906 r. nakazujące rozwiązanie stowarzyszenia
księży mariawitów i ekskomunikujące jego członków w wypadku nie podporządkowania
się tej decyzji. Ks. Olszewski wyjaśnia, że stanowisko władz kościelnych wobec ruchu
mariawickiego opierało się na typowej dla okresu potrydenckiego hierarchicznej i jury
dycznej koncepcji Kościoła, którego struktura określona była przez autorytet lub zew
nętrzny nakaz. Tymczasem, pisze ks. Olszewski, w przekonaniu mariawitów jurydyczny
aspekt Kościoła powinien ustąpić na rzecz nakazu sumienia. W tym właśnie miejscu na
stąpiła zasadnicza rozbieżność, gdyż dla mariawitów teologiczna ranga objawienia Marii
Franciszki Kozłowskiej, traktowana przez* nich jako przejaw woli Bożej, miała większą
moc wiążącą niż nakazy hierarchii kościelnej. Było to oczywiście nie do pogodzenia ze
stanowiskiem hierarchii rzymskokatolickiej, według której nakaz władzy kościelnej jest
równoznaczny z nakazem Kościoła, a jego odrzucenie z odejściem od Kościoła.
Swój artykuł autor kończy następującą konkluzją: W ciągu osiemdziesięciu lat, które

upłynęły od potępienia mariawitów przez Kongregację Św. Oficjum, zaszły ważne zmia
ny zarówno wewnątrz wspólnoty wyznaniowej mariawitów, jak i w Kościele katolickim.
Sobór Watykański II podkreślił rolę i znaczenie czynnika społecznego w Kościele, niedo
cenianego w trydenckiej koncepcji Kościoła katolickiego. W następstwie obrad Soboru
wprowadzono szereg reform wewnątrzkościelnych; niektóre z nich przed osiemdziesięciu
laty postulowali mariawici (np. wprowadzenie języka narodowego do liturgii). Wydaje
się zatem, że nadszedł odpowiedni moment do podjęcia konstruktywnych, ekumenicz
nych dyskusji, które mogą doprowadzić do wzajemnego zbliżenia między mariawitami i
katolikami.
Powyższy postulat jest jak najbardziej słuszny i naglący. Wydaje się bowiem wielkim
paradoksem, że oba Kościoły, tak bliskie sobie pod względem doktrynalnym, są sobie za
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razem tak bardzo obce, że dzieli je niekiedy mur wrogości, że kontakty katolików i ma
riawitów nie są codzienną praktyką.
Ukazanie się tego artykułu, nacechowanego obiektywizmem i życzliwością, na ła
mach pisma, które jest — jak to powiedział jeden z wybitnych publicystów katolickich —
nie tylko zwykłym organem kurialnym, ale także „biletem wizytowym” Prymasa Polski,
stwarza chyba dobrą płaszczyznę do podjęcia ekumenicznych, konstruktywnych dyskusji
pomiędzy katolikami i mariawitami.
Jak wiadomo w r. 1982 Episkopat Polski wydał „Instrukcję w sprawie duszpasterstwa
małżeństw o różnej przynależności kościelnej”, który to dokument swój ostateczny
kształt uzyskał w wyniku dialogu z przedstawicielami innych Kościołów chrześcijań
skich. Tymczasem niedługo potem wszedł w życie nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, w
wyniku którego ustalenia „Instrukcji” poddane zostały rewizji. W „Biuletynie Ekumeni
cznym” (nr 3, 1984) ks. dr Antoni Gościmski opublikował artykuł pt. „Przepisy nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące małżeństw mieszanych”, w którym doszedł do
wniosku, że wymagane przez nowy kodeks warunki pozostały w zasadzie takie same jak
nakazane przez Papieża Pawła VI w Motu Proprio „Matrimonia mixta” z 31 III 1970 r.
Właściwie jest tylko jedna różnica: kodeks zniósł całkowicie pojęcie przeszkody wzbra
niającej, co oznacza, że różność wyznania nie stanowi obecnie formalnej przeszkody do
zawarcia małżeństwa i nie trzeba uzyskiwać od niej dyspensy. Ks. Gościmski zauważa
nie bez racji, że niektóre z tych przepisów mogą jeszcze budzić wątpliwości co do ich in
terpretacji i wyraża nadzieję, że z czasem dokładnie wyjaśnione będą w nauce i praktyce

Kościoła katolickiego.
Trzeba zgodzić się z zastrzeżeniami i opiniami niekatolików, którzy stosowane w Koś
ciele katolickim praktyki odnośnie małżeństw mieszanych uważają za krzywdzące i nies
prawiedliwe. Porusza ten problem w luterańskim „Zwiastunie” autor podpisujący się
H.Cz., który omawia bulwersujący przypadek z własnej praktyki duszpasterskiej, doty
czący małżeństwa katoliczki z ewangelikiem. Rodzina katolicka zgodziła się wprawdzie
na ślub młodej pary w świątyni protestanckiej, jednakże obecnie, po urodzeniu się dziec
ka, kategorycznie żąda, aby było ono ochrzczone i wychowane po katolicku uważając to
za swój obowiązek. Autor ze smutkiem i troską w głosie wyraża swoje stanowisko: Tam,

gdzie chodzi o chwilowe ustępstwo, jednorazową uroczystość, strona katolicka jest goto
wa ustąpić. Natomiast nie wyobraża sobie, że takie ustępstwo mogłoby dotyczyć spraw
mających tak dalekie i istotne konsekwencje, jak chrzest i wychowanie dzieci. W tym wy
padku strona katolicka ma obowiązek i musi ten obowiązek spełnić. Zaś strona ewangeli
cka takiego obowiązku nie ma...
Chyba każdy duszpasterz niekatolicki zetknął się, i to nie raz, z podobnym przypad
kiem. O ile dla Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce problem małżeństw mieszanych
nie należy do rzędu najważniejszych, o tyle jest bardzo istotny dla Kościołów mniejszoś
ciowych, których członkowie żyjąc w morzu katolików zawierają często związki małżeń
skie z osobami wyznania rzymskokatolickiego. Na tle małżeństw mieszanych dochodzi
ciągle do nieporozumień między Kościołami. Wydaje się, że właściwym wyjściem byłoby
chyba skorzystanie z doświadczeń Kościołów w innych krajach, np. w Szwajcarii, gdzie
małżonkowie sami decydują w jakim kościele wezmą ślub i w jakim duchu wychowają
dzieci.
„Słowo Powszechne” zamieściło artykuł Jana Chłosty poświęcony pamięci pastorów
ewangelickich, którzy zasłynęli jako obrońcy polskości na Mazurach. W bogatej palecie
nazwisk, wśród tak powszechnie znanych wybitnych działaczy jak Krzysztof Celestyn
Mrongowiusz czy Gustaw Gizewiusz, jest też wielu innych zasługujących na pamięć, któ
rzy poświęcili swe życie Bogu i Ojczyźnie, jak np. ks. Fryderyk Tymoteusz Krygier, wy
chowawca Gizewiusza. Publikacja ta w sposób pośredni wykazuje bezzasadność funkcjo
nującego tu i ówdzie stereotypu „Polak-katolik”. Szkoda tylko, że podobnych artykułów
jest u nas tak mało (ilu katolików wie na przykład, że Mrongowiusz i Gizewiusz byli
ewangelickimi pastorami, ilu zna nazwiska innych wielkich polskich patriotów wyznania
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ewangelickiego takich jak ks. Otto czy bp Bursche?). Artykuł daje wzruszające świadec
two walki wielu pokoleń duchownych luterańskich na Mazurach o polskie oblicze ewangelicyzmu na tych ziemiach. Wypada wyrazić żal, że ukazał się on po ostatnim masowym
exodusie Warmiaków i Mazurów do RFN. Oczywiście naiwnością byłoby sądzić, że tego
typu publikacje, wskazujące na postawę patriotyczną polskich ewangelików na Warmii i
Mazurach mogłyby przyczynić się do powstrzymania masowych wyjazdów tamtejszej lud
ności wyznania ewangelickiego na zachód Europy, głównie do RFN. Mogłyby jednak w
sposób istotny przyczynić się do zmiany nastawienia społecznego wobec tych ludzi, uzna
wanych niesłusznie za Niemców, a którzy byli spadkobiercami tych, co nieraz w sposób
heroiczny walczyli o polskość Warmii i Mazur.
W polskim piśmiennictwie historycznym i religijnym jest sporo publikacji książko
wych i prasowych poświęconych martyrologii duchowieństwa katolickiego i protestan
ckiego podczas drugiej wojny światowej. Niewiele napisano natomiast o postawie Koś
cioła prawosławnego podczas okupacji. Niemalże do rangi pionierskiej urasta więc arty
kuł Jacka E. Wilczura zamieszczony w „Tygodniku Polskim”, a poświęcony martyrologii
Kościoła prawosławnego podczas drugiej wojny światowej.
Kościół prawosławny — pisze J.E. Wilczur — poniósł w latach minionej wojny wielkie
straty w ludziach, straty w zakresie kultury i straty materialne. Zrzeszeni w tym Koście
le obywatele — Polacy i obywatele polscy ginęli od pierwszego dnia wojny, walcząc w
mundurach i pod sztandarami Wojska Polskiego, ginęli w wyniku barbarzyńskich nalo
tów lotniczych i ostrzału artyleryjskiego, przy czym niemieccy dowódcy poszczególnych
odcinków frontu i poszczególnych operacji dokładnie orientowali się, czy znajdująca się
na linii walki wieś, osada, stanowi parafię katolicką, prawosławną czy inną.
Okupant, realizując plany swej polityki narodowościowej, aresztował jesienią 1939 r.
wielu duchownych i pracowników świeckich pełniących wysokie funkcje w zwierzchnich
władzach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Internowano metropoli
tę Dionizego, który w wydanej wcześniej odezwie nawoływał swych wiernych do obrony
ojczyzny — Polski. Część aresztowanych zginęła w obozie koncentracyjnym Mauthausen.
Wiedząc o tym, że w Polsce przedwrześniowej prawosławie wyznawała ludność w
przeważającej części pochodzenia niepolskiego, zamieszkująca od wieków tereny wcho
dzące w skład Państwa Polskiego, okupant chciał wykorzystać prawosławnych do reali
zacji planów swej polityki narodowościowej.
Autor podaje szereg przykładów dotyczących prześladowań księży prawosławnych
zaznaczając, że lista ofiar wyznawców prawosławia, którzy ginęli z rąk niemieckich za
wierność Polsce, za polską rację stanu, jest niepełna. Publikacja ta posiada poważny wa
lor ekumeniczny, pokazuje bowiem, że nie tylko katolicy cierpieli za Polskę, że chrześci
jan różnych wyznań łączy wspólne, znaczone cierpieniem i męczeństwem doświadczenie.
Świadomość wspólnego cierpienia ponoszonego w imię wartości nadrzędnych, nie tylko
religijnych, ale także narodowych, powinna przyczynić się do dalszego zbliżenia między
chrześcijanami.
Miesięcznik „Jednota” w numerze 9 zamieścił obszerną relację poświęconą pobyto
wi papieża Jana Pawła II w Szwajcarii, którą napisała specjalnie na zamówienie redak
cji szwajcarska ewangeliczka reformowana Maria Prendergast. Na stronie tytułowej za
mieszczono fotografię przedstawiającą papieża Jana Pawła II i ks. Philipa Pottera, sekre
tarza generalnego Światowej Rady Kościołów. Wewnątrz numeru znalazł się ponadto
tekst przemówienia ks. Jean-Pierre Jomod, przewodniczącego Zarządu Związku Koś
ciołów Ewangelickich, wygłoszony podczas spotkania z Janem Pawłem II w dniu 14 VI
1984 r. w Kehrsatz oraz wspólne oświadczenie Watykanu i Genewy, ogłoszone z okazji
wizyty papieża w siedzibie ŚRK.
Trzeba więc przyznać, że wydarzenie to zostało przez „Jednotę” potraktowane na
der poważnie i rzetelnie, czego nie można powiedzieć o innych pismach konfesyjnych.
Wynika to nie tylko z faktu, że kraj odwiedzony przez papieża zamieszkują w połowie
wyznawcy Kościoła ewangelicko-reformowanego, ale także z zainteresowania i uwagi, z
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jaką redakcja śledzi ekumeniczną działalność papieża. Rzecz jasna artykuły w „Jednocie” na ten temat pozbawione są sielanówego tonu, jaki pobrzmiewa nieraz w publikac
jach katolickich poświęconych podróżom apostolskim papieża. Pojawiają się tam rów
nież akcenty krytyczne — tak jest również w przypadku artykułu Marii Prendergast, czego
jednak, mam nadzieję, czytelnicy katoliccy nie odczytają jako próby dyskredytowania
czy deprecjonowania osoby i działalności Jana Pawła II. Autorka uczciwie stwierdza, że
wizyta papieska w Szwajcarii wywołała pewien niedosyt w kręgach protestanckich (na
niektóre ważne pytania postawione przez protestantów w trakcie wizyty Jan Paweł II
nie udzielił żadnej odpowiedzi, nie zorganizowano masowego nabożeństwa ekumeniczne
go z udziałem protestantów i katolików itp.). Autorka przesadza jednak twierdząc, że
most między dwoma wielkimi Kościołami - ewangelickim i katolickim w Szwajcarii nie
został jeszcze przerzucony. Swoje uwagi o wizycie papieża w Szwajcarii kończy ona na
stępującymi wnioskami, z których kilka świadczy, według niej, o woli otwarcia się Koś
cioła katolickiego na innych braci w Chrystusie:
— Papież wyraźnie wskazał biskupom (a tym samym powierzył Kościołowi katolic
kiemu w Szwajcarii) odpowiedzialność za ekumenię i zachęcił ich, by nie ustawali w swo
ich wysiłkach.
— Jest rzeczą oczywistą, że po stronie ewangelickiej i Związek Kościołów Ewange
lickich, i poszczególne Kościoły kanonalne mają równe kompetencje i dlatego trudno bę
dzie ustalić jednolitego partnera rozmów z katolikami.
— Papież nie zajął stanowiska w kwestii wzajemnego zapraszania się do udziału w
Wieczerzy Pańskiej (na przykład: małżeństw mieszanych). Oznacza to milczącą zgodę na
praktykę stosowaną w Szwajcarii.
— Papież jednoznacznie wypowiedział się przeciwko odprawianiu wspólnej Wiecze
rzy Pańskiej - a był to postulat mocno podkreślany ze strony Związku Kościołów Ewan
gelickich.
— Nie doszło do rozmów na postulowany przez Związek Kościołów Ewangelickich
temat uznania ewangelickiego urzędu duchownego. Jednak zarówno papież, jak i ks.
Jomod powoływali się na dokument z Limy, w którym Kościoły chrześcijańskie wspól
nie opracowały podstawy do rozmów na temat Chrztu, Eucharystii i urzędu. Wynika
stąd, że z dokumentem tym związane są pewne nadzieje.
Odnośnie tego ostatniego punktu można powiedzieć, że intuicja autorki jest trafna.
Watykan zainicjował na przykład dyskusję na temat dokumentu z Limy, która prowa
dzona jest w katolickich środowiskach ekumenicznych w poszczególnych Kościołach lo
kalnych. Uzyskane w ten sposób opinie zostaną przesłane do Rzymu. Również w Kościo
łach członkowskich ŚRK za granicą toczy się obecnie intensywna dyskusja nad doku
mentem z Limy.

Czasopisma wykorzystane:
„Biuletyn Ekumeniczny” — kwartalnik wydawany przez Komisję Episkopatu ds. Ekumeniz
mu:
„Jednota” - miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskiemu ewangelicyzmowi i
ekumenii, wydawany przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego w PRL;
„Przegląd K atolicki” — tygodnik religijno-spółeczno-kulturalny wydawany przez Wy
dawnictwo Archidiecezji Warszawskiej;
„Słowo Powszechne” — dziennik Stowarzyszenia PAX;
„Tygodnik Polski” - chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez ChSS;
„Zwiastun” - dwutygodnik religijny wydawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski
w PRL.
Oprać. Antoni Grześkowiak
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Jan Paweł II w Kraju Reformacji. Homilie i przemówienia wygłoszone podczas
podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dniach 15—19 listopada 1980. War
szawa: IW PAX 1984 342 s., 20.330 egz.
Wybór ks. kard. Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. zaowocował w naszym kraju
m.in. licznymi wydawnictwami książkowymi omawiającymi różne aspekty jego pontyfi
katu. Jednym z nich, i to — jak wykazało doświadczenie minionych 6 lat — o charakterze
ciągłym, jest PAX-owska seria „Jan Paweł II. Pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej”, do
kumentująca najważniejsze wydarzenia dotychczasowych rządów polskiego papieża. Jak
na razie ukazało się 9 jej pozycji, z których najnowsza przynosi komplet informacji zwią
zanych z ósmą zagraniczną podróżą apostolską kolejnego następcy św. Piotrą. Nie oma
wialiśmy dotychczas na tych łamach poszczególnych tomów wspomnianej serii i jeśli te
raz to czynimy, to przede wszystkim ze względu na wybitnie ekumeniczny charakter sa
mej pielgrzymki i opisującej ją książki.
Już sam tytuł wprowadza w jednoznacznie międzywyznaniową istotę podróży papie
skiej. Jeśli nie liczyć wyprawy do Turcji (listopad 1979), która niemal pod każdym
względem różniła się od poprzednich i późniejszych wyjazdów Jana Pawła, to odwiedziny
RFN były najmocniej z dotychczasowych podróży przesycone treściami ekumenicznymi i
to bardzo szeroko rozumianymi. Papież spotykał się bowiem nie tylko z katolikami i lute
ranami, lecz także oddzielnie z przedstawicielami innych wyznań (metodyści, prawosła
wni, ACK — Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich), a także z niechrześcijana
mi (żydzi, częściowo też muzułmanie w ramach spotkań z robotnikami cudzoziemskimi w
Moguncji). Jest wielką zaletą omawianej książki, że przynosi ona nie tylko pełne, zwykle
bardzo obszerne teksty przemówień papieskich, do których powinno się często wracać,
oraz bogaty wybór zdjęć (czarno-białych i kolorowych) i, co jest czymś wyjątkowym na
tle dotychczas wydanych tomów, prawie 30 reprodukcji rycin z czasów Marcina Lutra
(głównie autorstwa Łukasza Cranacha), ale również dwie niesłychanie cenne rozprawki
ks. prof. Alfonsa Skowronka.
Pierwsza — „Wstęp” — stanowi, wbrew suchemu, niewiele mówiącemu tytułowi,
znakomite, pogłębione wprowadzenie w okoliczności przyjazdu papieża do „Kraju Refor
macji” (jest to określenie niezbyt ścisłe, Luter bowiem i najbliżsi jego współpracownicy
działali głównie na terenach dzisiejszej NRD) oraz przynosi wstępne oceny tego wydarze
nia z ekumenicznego punktu widzenia. Jeżeli „Wstęp” jest kilkunastostronicowym artyku
łem sygnalizującym w stosunkowo lekkiej i przystępnej formie najważniejsze ekumenicz
ne aspekty wizyty papieskiej, to drugi zamieszczony w książce materiał wybitnego katoli
ckiego znawcy ekumenizmu — „Protestantyzm w światłach ekumenii” — stanowi istną
perełkę rzetelnej roboty naukowej i teologicznej. Na niespełna 40 stronach dał autor zna
komite studium wiedzy o luteranizmie, będące małą (ale jakże treściwą!) encyklopedią
wiedzy o Reformacji, ewangelicyzmie, jego stosunku do papiestwa, katolicyzmu i ekume
nii w ogóle. Nie sposób nawet streszczać głównych myśli autora. Szczęśliwcy, którym udało
się kupić całą książkę, powinni bezwzględnie zapoznać się — na równi z przemówieniami
papieskimi — ze wspomnianymi esejami ks. A. Skowronka, a zwłaszcza z drugim z nich
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Wydaje się celowe wydanie go również osobno, może w formie broszury albo w ramach
jakiegoś dzieła zbiorowego (np. wraz z innymi pracami tego uczonego).
Żeby jednak pochwały nasze nie wyglądały zbyt jednostronnie, mała uwaga krytyczna. Na
str. 308, w przypisie 9, autor trochę się chyba pomylił, wyjaśniając zakres użycia nazw Świato
wa Rada Kościołów i Ekumeniczna Rada Kościołów, dając pierwszeństwo tej drugiej i stosując
konsekwentnie skrót ERK. Powołuje się przy tym na fakt utworzenia w Amsterdamie w r. 1948
właśnie ERK. To prawda, ale prawdą jest również to, że w powszechnym obiegu jest przede
wszystkim ta pierwsza nazwa, przy czym — odwrotnie niż to pisze autor — w większości
języków światowych stosuje się właśnie termin Światowa RK, (World Council of Chur
ches, Conseil Mondiale des Eglises, Consiglio Mondiale delle Chiese itp.), a właśnie bodaj
jeden tylko język niemiecki trzyma się przymiotnika Ekumeniczna RK. Podobnie jest w
polszczyźnie — ogólnie przyjętą nazwą i skrótem jest Światowa Rada Kościołów i ŚRK.
Jeśli nawet lansowana przez autora nazwa ERK ma swe głębsze uzasadnienie kościelne i
teologiczne, nie mówiąc o historycznym, to mimo wszystko nie wydaje się celowe i po
trzebne wypieranie dobrze już zadomowionego w naszej literaturze określenia ŚRK, tym
bardziej że ono również ma swoje głębokie uzasadnienie.
Ale oczywiście uwaga powyższa w niczym nie zmienia wysokiej oceny zarówno obu
opracowań ks. A. Skowronka, jak i całej książki.
K rzysztof Gołębiowski

Studia Ekumeniczne. T.2. Red.: ks. Józef Myśków. Warszawa: Akademia Teologii
Katolickiej 1984, 370 s., 500 egz.
Wydawanie streszczeń prac doktorskich z ATK i KUL-u podjęte przez „Studia Eku
meniczne” odnotować należy jako cenną inicjatywę naukową spełniającą ważną rolę w
wymianie myśli pomiędzy różnymi tradycjami w chrześcijaństwie. Obecny drugi tom nie
omal w całości poświęcony został zagadnieniom teologii prawosławnej. Wśród prezento
wanych w zbiorze studiów na uwagę zasługuje praca doktorska ks. Józefa Kozy pt. „Teo
logiczny sens Wielkiej Schizmy. Analiza poglądów Friedricha Heilera” — napisana na
KUL-u pod kierownictwem ks. prof. Stanisława Nagy’ego i ks. doc. Wacława Hryniewi
cza. Dialog teologiczny katolicko-prawosławny implikuje potrzebę refleksji nad samym
zjawiskiem rozłamu Kościoła. Ks. J. Koza nie poprzestał na własnej analizie, lecz odwołał
się do poglądów mało znanego w Polsce teologa i religioznawcy protestanckiego F. Heile
ra (1892—1967), który w swoich badaniach dążył do maksymalnego obiektywizmu \
Rozłam Kościoła nastąpił w sferze psychologicznej. Wschód i Zachód chrześcijański
prezentujące odmienny sposób przeżywania treści tej samej wiary różniły się filozofią re
ligijną. Konflikt zaznaczający się wcześniej dał o sobie znać w czasach patriarchy św. Focjusza. Wielki rozłam związany jest z imieniem patriarchy Michała Cerulariusza. Anatema
rzucona na niego i jego otoczenie przez kardynała Humberto z punktu widzenia prawa
kanonicznego była nielegalna, gdyż papież Leon IX wówczas nie żył. Nie dotyczyła całego
prawosławia a tylko Wielkiego Kościoła w Konstantynopolu. (W drodze powrotnej kard.
Humberto zatrzymał się w Kijowie). W sporze między Konstantynopolem a Rzymem usi
łował być mediatorem patriarcha Antiochii Piotr, niestety bezskutecznie. Po śmierci inic
jatorów obustronna schizma nigdy nie została zażegnana. Po prostu zaakceptowano sytu-1
1 F. Heiler, katolik, przeszedł nieformalnie na luteranizm, w którym zresztą nigdy do
końca nie poczuł się zadomowiony, a przez całe życie cechowała go nostalgia za pra
wosławiem, któremu poświęcił wiele uwagi. Wyzwolony z ograniczeń konfesjonalizmu był myślicielem syntetycznym, swoją działalność naukową traktował jako służbę
przygotowującą spotkanie chrześcijańskich wyznań (s. 219).
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ację izolacji jaka wytworzyła się między dwiema połowami Kościoła powszechnego. Imię
papieża nigdy nie zostało przywrócone w dyptychach w Konstantynopolu. Jednakże hi
storycy, wśród nich prof. Heiler, zwracają uwagę na umowność daty 1054. Długo po niej
zachowały się elementy wzajemnej jedności. Wierni z Zachodu pielgrzymowali do Kon
stantynopola, a w samym Rzymie były nadal greckie monastery2. Lecz nastrój wzajemnej
nieufności pozostał.
W sposób ostateczny rozłam został przypięczętowany przez IV wyprawę krzyżow
ców, podjętą za poduszczeniem Wenecjan, w sposób bezprzykładny niszczącej Konstan
tynopol. Ostatecznym aktem prawnym sankcjonującym podział chrześcijaństwa było
utworzenie w Konstantynopolu w roku 1204 patriarchatu łacińskiego. Z tą datą, podkre
śla prof. Heiler, wiązać należy początek wielkiej schizmy. Zgodę uniemożliwiała obu
stronna absolutyzacja własnych tradycji liturgicznych (s. 264), dogmatycznych (s. 268270), a także dyscyplinarnych (s. 270). Obie stolice-patriarchalne, Rzym i Konstantynopol
walczyły o prymat władzy w całym chrześcijaństwie. (Wcześniej najazd arabski wyklu
czył z tej rywalizacji patriarchat Aleksandryjski). Oba patriarchaty rugowały odrębne li
turgie lokalne narzucając wzory łacińskie lub bizantyjskie.
Próby nawiązania jedności kościelnej na drodze unionizmu nie tylko nie dały pozyty
wnych rezultatów, lecz co więcej pogłębiły wzajemną obcość. (Unia nie zakładała nawet
interkomunii i nie praktykowana była intercelebra. Nawet katolicy obrządku łacińskiego
mieli wzbronione przyjmowanie sakramentów u grekokatolików. W tej sytuacji można
kwestionować zasadność samej unii).
Heiler doszedł do wniosku, że jakkolwiek Wschód i Zachód chrześcijański wypraco
wały osobne modele eklezjologiczne, są one ze sobą nie tylko nie sprzeczne, lecz komple
mentarne. Wydaje się, że właśnie zwłaszcza te ekumeniczne implikacje, które nabierają
szczególnie palącej aktualności w obecnym czasie dialogu doktrynalnego katolicyzmu i
prawosławia, w pierwszym rzędzie uprawomocniają pytanie o teologiczny sens Wielkiej
Schizmy, (s. 318).
Interesująca jest praca Jana Jarka: „Pneumatologiczny i charyzmatyczny charakter
Kościoła w teologii prawosławnej”. Autor nawiązuje do eklezjologii eucharystycznej o.
N. Afanasjewa. Dostrzeżenie wymiaru pneumatologicznego w eklezjologii wydaje się być
intuicją ściśle prawosławną, dającą wiele do myślenia przedstawicielom innych konfesji.
Zwłaszcza aktualne to zagadnienie w kontekście ruchów charyzmatycznych. J. Jarek
próbuje dokonać definicji sobomości podaje rodowód tego pojęcia i jego znaczenie teolo
giczne. Nawiązuje do nauki św. Grzegorza Palamasa na temat niestworzonego światła
Taboru i teologii przebóstwienia (s. 78). W zakończeniu koncentruje się na ekumenicz
nych implikacjach eklezjologii eucharystycznej.
Dwie pozostałe prace z prezentowanego tomu są to: ks. Marcina Wojtowicza „Pod
miot nieomylności w Kościele według zwolenników A. S. Chomiakowa”, w której to pra
cy omówiona została eklezjologia jednego z prekursorów teologicznej odnowy w prawo
sławiu, oraz Andrzeja Hałasa: „Rola F. Portala w katolickich dążeniach ekumenicznych”.
(Każda z tych prac wymagałaby odrębnej recenzji).
Tadeusz Wyszomirski

2 Przykładem może być monaster Grottaferrata w pobliżu Rzymu, nigdy nie podpi
sywał aktu unii, pozostał po prostu w sytuacji sprzed rozłamu Kościoła.
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STANISŁ/W MARKIEWICZ: Państwo i Kościół w Polsce. Warszawa, Krajowa
Agencja Wydawnicza 1984, s. 271, 30.350 egz.
STANISŁAW MARKIEWICZ: Współdziałanie Kościoła i państwa w świetle teo
rii i praktyki, Warszawa: Książka i Wiedza 1984, s. 286, lO.OuO egz.
Stanisław Markiewicz jest dobrze znany tym wszystkim, którzy, czy to zawodowo
czy prywatnie, interesują się tematyką stosunków między państwem a Kościołem w na
szym kraju. Również na tych łamach w numerze 3/83 ukazała się recenzja jednej z jego
książek, zresztą raczej dlań nietypowej, bo poruszającej zagadnienia leżące nie tyle na
styku państwo-Kościół, ile próbujące przedstawić doktrynę i dzieje wyznań protestanc
kich. Nic przeto dziwnego, że tamta książka spotkała się z nader surową i zdecydowanie
negatywną oceną nie tylko zresztą naszego recenzenta. Tym razem czołowy marksistows
ki znawca tematyki wyznaniowej „popełnił” dwie prace z dziedziny, na której się najle
piej zna i w której ma najwięcej do powiedzenia. Obie ukazały się niemal jednocześnie i w
pewnym stopniu uzupełniają się wzajemnie.
Zacznijmy od książki wydanej przez KAW. Jest to stosunkowo niewielkich rozmia
rów pozycja, stawiająca sobie za cel przedstawienie stosunków między państwem a Koś
ciołem w ujęciu historycznym, począwszy od II Rzeczypospolitej, a kończąc na wydarze
niach najnowszych: drugiej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu ub. r.
Obejmuje zatem dość długi okres i — co także jest istotne — nie ogranicza się do Kościoła
Rzymskokatolickiego, choć oczywiście jemu poświęca najwięcej uwagi. Osobny rozdział
(VIII) omawia Doktrynę społeczną polskich nierzymskokatolickich Kościołów chrześci
jańskich, ponadto w paru innych miejscach również mowa jest o innych wyznaniach, ich
stosunkach wzajemnych z Kościołem Rzymskokatolickim i z państwem. Bezsprzecznie
największą wartość mają, podobnie jak w innych opracowaniach tego autora, diariusze
opisywanych wydarzeń (choć nie zawsze są one rzetelne, o czym za chwilę) i — nowość —
zdjęcia dostojników kościelnych różnych wyznań, zarówno sprzed wojny, jak i z okresu
powojennego. Cennym uzupełnieniem jest też aneks, przynoszący podstawowe dane sta
tystyczne o głównych wyznaniach chrześcijańskich i niechrześcijańskich, istniejących w
naszym kraju (szkoda tylko, że doprowadzony do końca 1981 r., a więc sprzed 3 lat). Na
tym niestety musimy zamknąć nasz rejestr pochwał pd adresem autora i jego książki.
Wiele zastrzeżeń ze strony ludzi wierzących musi budzić przede wszystkim interpretacja
opisywanych zdarzeń. Trudno wprawdzie oczekiwać od marksisty i ateisty akceptacji
wszystkich posunięć władz kościelnych (zresztą-również człowiek wierzący ma prawo i
obowiązek obiektywnego, a zatem i krytycznego niekiedy spojrzenia na takie czy inne
działania herarchii i innych władz swego Kościoła). Można jednak i należy spodziewać się
przedstawienia przy opisie jakiegoś faktu stanowisk obu stron — rządowej i kościelnej.
Tymczasem w wielu wypadkach autor zachowuje się tak, jakby nie dostrzegał lub nie
chciał dostrzec drugiego partnera — Kościoła, nie tylko zresztą katolickiego. Tak jest np.
przy opisie zawarcia Porozumienia między Rządem RP a Episkopatem z 14 IV 1950 r. —
autor wspomina o tym, że było ono łamane przez obie strony (...). Podobnie ma się sprawa
z postawą koła poselskiego Znak w Sejmie podczas wydarzeń marcowych 1968 r. S. Mar
kiewicz dość jednostronnie i tendencyjnie przedstawił te sprawy, zwłaszcza głośną inter
pelację posłów Znaku u premiera Cyrankiewicza. Z tekstu wynika, jakoby opowiadali się
oni za anarchią i opozycją, tymczasem całe wydarzenie było duże bardziej złożone i nale
żało to szerzej opisać. Przykłady można by mnożyć, ale poprzestańmy na tych dwóch.
Druga praca ma nieco zbliżony charakter, choć zarazem stawia sobie za cel przedsta
wienie stosunków państwa i Kościoła widzianych pod innym kątem. Książka zaczyna się
od rozważań historycznych i teoretycznych na temat zawarty w tytule, po czym następuje
krótkie, jednorozdziałowe przedstawienie dziejów kształtowania się stosunków między
obu stronami w okresie powojennym do końca lat siedemdziesiątych, by w trzech ostat
nich rozdziałach, zajmujących ponad 80% objętości całej pracy, omówić dość szczegóło-
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wo wydarzenia ostatnich czterech lat. Jest to, naszym zdaniem, podstawowe uchybienie
metodologiczne, bo np. tytuł wcale nie wskazuje na takie nierównomierne potraktowanie
tej tematyki. Nie umniejszając wcale doniosłości i ważkości zdarzeń dziejących się niemal
na naszych oczach, nie sposób prześlizgiwać się „po łebkach” po też, na swój sposób, bu
rzliwych latach sześćdziesiątych czy wcześniejszych. Tymczasem autor kwituje te okresy
kilkoma akapitami zajmującymi w sumie niewiele stron druku.
Innym zastrzeżeniem, odnoszącym się zresztą do obu omawianych tu pozycji, jest za
wężenie całej tematyki stosunków kościelno-państwowych do relacji z Kościołem Rzyms
kokatolickim. To prawda, że ze względu na przytłaczającą przewagę wyznaniową tego
właśnie Kościoła, on jest głównym partnerem państwa we wszelkiego rodzaju rozmo
wach, ale też jest faktem, że zwłaszcza w wymiarze lokalnym w niektórych rejonach kra
ju liczą się także inne wyznania, ponadto stroną w rozmowach bywa też niekiedy Polska
Rada Ekumeniczna. Wszystko to potraktowane jest w obu książkach mniej niż skromnie,
w dodatku niezbyt obiektywnie. Na przykład w pierwszej pracy autor wspomina o (...)

wpływach Klubów Inteligencji Katolickiej na Kościół Ewangelicko-Reformowany, po to
oczywiście, by pod płaszczykiem „religijnego ekumenizmu” penetrować środowisko
ewangelików reformowanych w sensie jak najbardziej politycznym (str. 180). Zaraz jed
nak autor dodaje, że ogólnie większość Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumeni
cznej i ona sama układały swe stosunki z państwem na konstruktywnych zasadach. No
cóż, można i tak przedstawiać relacje między władzami państwowymi a kościelnymi.
Obie książki poruszają więc nader szeroki zakres tematyki państwowo-kościelnej w
Polsce, stanowiąc pod tym względem niewątpliwie cenne źródło dokumentacyjne np. dla
dziennikarzy zajmujących się tymi sprawami. Szczególną wartość przedstawiają dane
faktograficzne: daty, nazwiska, cytaty: gorzej jest już z ich interpretacją i doborem. Wy
padałoby życzyć autorowi (i czytelnikom) większej tolerancji i odwagi w przedstawianiu
wydarzeń i w ich odczytywaniu

Krzysztof Gołębiowski

TODD JOHN M : Marcin Luter. Przełożył Tadeusz Szafrański. Warszawa: Insty
tut Wydawniczy „Pax”. 1983. 308 s., 10.000 egz.
Obchodzona w r. 1983 pięćsetna rocznica urodzin Marcina Lutra zaowocowała na
Zachodzie niezliczoną wprost ilością publikacji książkowych o reformatorze, napisanych
z różnorakich pozycji - historycznych, teologicznych, etycznych, socjologicznych, literac
kich, psychologicznych itd. W Polsce pojawiło się z tej okazji mnóstwo artykułów - zaró
wno w prasie wyznaniowej jak i w prasie laickiej - wydano natomiast tylko jedną książ
kę. Instytut Wydawniczy „Pax” wznowił w 13 lat po pierwszej edycji głośną biografię
ojca reformacji pióra angielskiego historyka Johna M. Todda.
Wydawać się to mogło zrazu posunięciem dość dziwnym i lyzykownym wypuszcze
nie na rynek księgarski pozycji liczącej sobie 20 lat, tym bardziej, że w ostatnim okresie
posunął się znacznie stan badań nad Lutrem i jego epoką oraz powstało wiele nowych
znakomitych książek poświęconych osobie i dziełu reformatora. Okazuje się jednak, że
książka Todda nie zestarzała się, nic nie straciła ze swych walorów i nie bez racji uchodzi
nadal za jedną z lepszych biografii Lutra. Podkreślenie, iż wyszła ona spod pióra autora
katolickiego nie jest chyba specjalnie konieczne, gdyż obecnie żaden cieszący się autory
tetem historyk Kościoła czy teolog, zajmując się osobą należącą do innego wyznania niż
sam reprezentuje, nie pisze o niej z pozycji ciasnego konfesjonalizmu.
Recenzenci książki Todda podkreślali jednogłośnie jej walory literackie. Zaiste jest
to książka znakomicie napisana, wciągająca czytelnika już po lekturze kilku pierwszych
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stron, a na dodatek śledząc poszczególne etapy życia Marcina Lutra czytelnik może do
strzec w nich rosnącą dramaturgię, co sprawia, że książkę czyta się właściwie „jednym
tchem”.
Autor w sposób niezwykle plastyczny, a jednocześnie sugestywny i wiarygodny rysu
je portret psychologiczny Lutra, co udało się niewielu przed nim biografom. Todd ukazu
je wyraźnie na czym polega geniusz teologiczny reformatora, a przy tym jakoś bardziej go
„uczłowiecza”, tak iż staje się on czytelnikowi bliższy, sympatyczniejszy i bardziej zrozu
miały. Na przykład skrupuły moralne, jakie przeżywał w młodości Luter, to jak przedsta
wia Todd, nie żadne dewiacje psychiczne czy monstrualne dziwactwa, ale stany, przez
które przechodzi i współcześnie wielu chrześcijan.
Sądzę, że jeśli książkę Todda przeczyta osoba uprzedzona do Lutra, to najprawdopo
dobniej po lekturze zrewiduje swój stosunek do ojca reformacji. Troska z jaką autor zad
bał o naszkicowanie tła historycznego, o odtworzenie realiów epoki, w której Luter żył i
działał, ułatwi czytelnikowi zrozumienie genezy reformacji: że wystąpienie Lutra było
logiczną konsekwencją stanu, w jakim znajdował się wówczas Kościół.
Walorem drugiego polskiego wydania książki Todda jest posłowie pióra ks. prof. Al
fonsa Skowronka pod znamiennym tytułem — „Marcin Luter — ani kacerz ani święty”.
Autor, znakomity znawca tematu, pisze o zmianach w katolickim spojrzeniu na Lutra,
następnie wskazuje na nauki, jakie z teologii reformatora mogą czerpać katolicy, a w
końcowej partii wskazuje na różnice dzielące katolików i luteran, rysując jednocześnie
prespektywy dialogu doktrynalnego w najtrudniejszych kwestiach teologicznych. Nie
miejsce tutaj na szczegółowe omówienie tego szkicu, w którym ujawnia się fascynacja ka
tolickiego teologa osobowością reformatora z Wittenbergi. Powiem krótko — szkic ks.
Skowronka napisany jest równie atrakcyjnie i błyskotliwie jak książka Todda, a na doda
tek stanowi jej cenne uzupełnienie.
Książka, mimo stosunkowo wysokiej ceny rozeszła się błyskawicznie, co świadczy o
niesłabnącym zainteresowaniu osobą Lutra w społeczeństwie polskim.
Antoni Grześkowiak

OLEJNIK STANISŁAW ks: Jedność Kościoła a pluralizm życia chrześcijańskiego,
Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1982, 236 s., 6.300 egz.
Niezwykle istotny we współczesnej teologii temat: jedność kościoła a pluralizm życia
chrześcijańskiego, doczekał się gruntownego opracowania w języku polskim. Jego auto
rem jest ks. prof. Stanisław Olejnik, czołowy polski teolog moralista, wykładowca ATK,
który temu zagadnieniu poświęcił — z pewnymi przerwami — kilkanaście lat pracy nau
kowej.
Praca, do której przedmowę napisał kard. Franciszek Macharski, składa się z nastę
pujących rozdziałów: I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego, II. Pluralityczna jedność wi
dzialnego kierownictwa w Kościele, III. Perspektywa przemian w wykonywaniu władzy,
IV. Liturgia jako wyraz i urzeczywistnianie się jedności pluralistycznej Kościoła, V. Jed
ność wiąry w różnorodności wierzących, VI. Pluralistyczna jedność prawdy objawionej,
VII. Pluralistyczna jedność przekazu Słowa Bożego, VIII. Pluralizm myśli etycznej a jed
ność moralności Kościoła, IX. Działanie Kościoła na rzecz jedności w pluralistycznym
świecie współczesnym.
Wielu teologów czy hierarchów kościelnych (m.in. papież Jan Paweł II) wyraża coraz
częściej przekonanie, że Kościół jest jeden, mimo istnienia różnych denominacji. Tę pozo
rną antynomię wyjaśnia przekonywająco autor we wstępnej partii swego studium, lecz,
niestety, zaraz potem tak zachęcająco rozpoczęta lektura dla czytelnika-ekumenisty w
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zasadzie się kończy. Sformułowany w tytule książki — tak fascynujący przecież, ważny
dla całego chrześcijaństwa temat — mógł rodzić u czytelników słuszne oczekiwania, że
autor spojrzy nań w szerszym wymiarze, nie tylko z pozycji własnej konfesji, że w więk
szym stopniu skorzystania z dorobku teologii innych wyznań. Jednak tylko’Od czasu do
czasu próbuje on stosować tę metodę: na przykład w rozdziale III, gdy mówi o wspólnocie
charyzmatów, podkreśla przy okazji znaczenie dla teologii katolickiej dialogu prowadzo
nego z prawosławiem (s. 71). A przecież byłoby bardzo interesujące i pożyteczne zastoso
wanie takiej właśnie metody przy omawianiu tematów poruszanych przede wszystkim w
rozdziałach III—IX.
Żeby nie było niejasności,: powyższe uwagi o książce ks. prof. Olejnika pisane są z
pozycji recenzenta ekumenisty, stąd ten widoczny ton niedosytu i pewnego zawodu. Oce
na pracy dokonana z pozycji innych specjalności teologicznych będzie na pewno dla jej
autora bardziej korzystna i pozytywna.
AG.

ZIEGLER ALBERT: Zwingli. Katholisch gesehen, Ökumenisch befragt. Zürich:
NZN-Buchverlag 1984, 96 s.
Rok Zwingliego, obchodzony w 1984 r., nie odbił się w świecie chrześcijańskim takim
echem jak poprzedzający go Rok Lutra (1983). M.in. znalazło to odbicie w ilości publika
cji. Wprawdzie protestanci wydali w 1984 r. godne uwagi publikacje o Ulryku Zwinglim
(Ulrich Gabler, Martin Haas, Gottfried W. Locher, Walter Hollenweger, Alfred Schind
ler, Walther Köhler), ale wśród katolików zainteresowanie Zwinglim było uderzająco
małe.
Tym bardziej zasługuje na uwagę niewielka książeczka jezuity Alberta Zieglera. Nie
jest to biografia lub teologia Zwingliego. Autor proponuje zaprzyjaźnienie się ze Zwin
glim. Ziegler przedstawia po mistrzowsku wydarzenia historyczne i ich odniesienia do
teraźniejszości. Katolickie zajmowanie się reformatorem zuryskim musi — zdaniem auto
ra — kierować się przekonaniem, że Zwingli ma coś do powiedzenia także katolikom.
Ziegler traktuje Zwingliego z całą powagą jako wierzącego chrześcijanina, człowieka
modlitwy i samodzielnego teologa. Katolicy — powiada — winni zwracać baczniejszą
uwagę na Ulryka Zwingliego, gdyż pomaga on wszystkim chrześcijanom nabożniej zma
wiać Ojcze nasz, uroczyściej obchodzić Wieczerzę Pańską i radośniej wykonywać pracę.
Zwingli nie może być wprawdzie dla katolików „ojcem Kościoła”, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, aby stał się dla nich prawdziwym „ojcem wiary” — konkluduje jezuita Zie
gler.
Kar.

FRIES HEINRICH, RAHNER KARL: Einigung der Kirchen-reale Möglichkeit.
Freiburg- Basel-Wien: Verlag Herder 1984, 156 s.
Obaj autorzy rozumieją swoje propozycje w sprawie zjednoczenia Kościołów jako
odpowiedź na „wołanie o pomoc” w epoce niecierpliwości ekumenicznej z jednej strony,
oraz rezygnacji i apatii — z drugiej. Ich propozycje w sprawie jedności nie wykraczają na
ogół poza znane modele ekumeniczne, takie jak wspólnota koncyliama lub pojednana
różnorodność. Nowy jest natomiast model zjednoczenia przedstawiony w ośmiu tezach.
Najważniejsze z nich brzmią tak: Wszystkie Kościoły lokalne [Teilkirchen] uznają sens i
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słuszność posługi Piotrowej papieża rzymskiego jako konkretnego gwaranta jedności Ko
ścioła w prawdzie i miłości. Papież natomiast uznaje samodzielność Kościołów lokalnych.
Na czele Kościołów lokalnych stoją biskupi. Biskupi ci, odrzucając wszelkie uprzedzenia
odnośnie yrażności istniejącego dotychczas urzędu w podzielonych Kościołach, zobowią
zują się do przeprowadzenia ordynacji na duchownego przez modlitwę i nałożenie rąk w
taki sposób, że jej uznanie nie napotka na trudności także w rzymskokatolickim Kościele

lokalnym. Między poszczególnymi Kościołami lokalnymi istnieje wspólnota ambony i
ołtarza. Dodajmy, że pod pojęciem „Teilkirchen”, które oddajemy tutaj może niezbyt
adekwatnym polskim słowem „Kościoły lokalne”, autorzy rozumieją istniejące aktualnie
Kościoły różnych tradycji (rzymskokatolicki, prawosławny, luterański, reformowany
itp).
H. Fries i K. Rahner opierają się w swoich rozważaniach na dwóch założeniach. Po
pierwsze, że uniwersalny prymat jurysdykcyjny papieża można, także w odniesieniu do
prawosławia, zinterpretować inaczej niż dotychczas. Po drugie, że aktualnego modelu
prymatu nie da się przenieść automatycznie na prawosławnych i protestantów. Kwestię
nieomylności papieża autorzy starają się sprowadzić do jego roli jako stróża chroniącego
Kościół przed błędem. Wyrażają też oni przypuszczenie, że w przyszłości nie będzie się
już ogłaszać nowych dogmatów, i że papieski urząd nauczający ograniczy się do odpowie
dniego do sytuacji objaśnienia treści wiary zawartej w wyznaniach wiary z pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ta nowa próba interpretacji
prymatu papieskiego, podjęta przez Heinricha Friesa i zmarłego niedawno Karola Rahnera, będzie sobie z trudem torować drogę w Kościele katolickim. Z drugiej strony oficja
lny dialog katolicko-luterański na płaszczyźnie światowej dowiódł, że luteranie, którzy
jeszcze nie tak dawno identyfikowali papiestwo z antychrystem„są dzisiaj w zasadzie go
towi do przemyślenia na nowo urzędu papieskiego w znaczeniu posługi Piotrowej.

Kar.
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