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Oddajemy Czytelnikom specjalny, podwójny zeszyt „Jednoty”, w
całości poświęcony podstawowym wiadomościom z zakresu eku
menizmu.
Ruch ekumeniczny zatacza coraz szersze kręgi, coraz więcej ludzi
interesuje się zagadnieniami z tym ruchem związanymi. Niektó
rzy śledzą z uwagą wydarzenia na arenie międzykościelnej, mają
dostęp do prasy i literatury zagranicznej, dzięki czemu mogą dob
rze orientować się w problematyce. Większość chrześcijan w na
szym kraju jest jednak zdanych tylko na skąpe, fragmentaryczne,
a niekiedy mało kompetentne informacje publikowane w prasie.
Trzeba wszakże dodać, że w dziedzinie ekumenicznej wiele się już
wydarzyło i ciągle dzieje się tak wiele, że coraz trudniej niespecjaliście to wszystko objąć. Dlatego potrzeba nam pewnego zasobu
uporządkowanych informacji, abyśmy wiedzieli coś więcej, niż
tylko to, że celem ruchu ekumenicznego jest przywrócenie jed
ności Kościoła.
Zdarza się niestety, że ruch ekumeniczny jest rozumiany opacz
nie, że w różnych środowiskach panują zupełnie mylne poglądy
na istotę i dzieje tego ruchu. Jednym, na przykład, wydaje się,
że dąży on do zuniformizowania chrześcijaństwa, do zatarcia ca
łego bogactwa tradycji, inni sądzą, że chodzi o poddanie wszyst
kich chrześcijan jednej władzy i wcielenie ich do jednej organi
zacji, a niektórzy przypuszczają, że cały ruch rozpoczął się w do
bie II Soboru Watykańskiego i działalności papieża Jana XXIII.
Od dawna już byliśmy więc przekonani o konieczności opubliko
wania w Polsce możliwie pełnego, a jednocześnie zwięzłego zbio
ru informacji dotyczących zarówno historii, jak i istoty ekume
nizmu. Poszukując odpowiednich do tego celu materiałów, natra
filiśmy na kompetentne opracowanie tematu, dokonane przez ks.
dr. HANFRIED KRUGERA z Frankfurtu nad Menem (RFN),
który zajmuje się zagadnieniami ruchu ekumenicznego. Książecz
ka, ujęta w formie pytań i odpowiedzi na wzór katechizmów
wykładających w zwięzłych sformułowaniach zasady wiary, zy
skała sobie duże uznanie na Zachodzie i wyszła już (do r. 1977)
w siedmiu wydaniach. Postanowiliśmy więc ten „Katechizm ekumeniczny,, przetłumaczyć i uzupełnić rozdziałem dotyczącym te
renu Polski. Całą pracę wziął na siebie KAROL KARSKI, pra
cownik Polskiej Rady Ekumenicznej, kompetentny znawca tema
tu. Część ogólną przetłumaczył z niemieckiego, wprowadzając
konieczne poprawki odnoszące się do spraw polskich, zaś roz
dział dotyczący polskiego ruchu ekumenicznego opracował samo
dzielnie, w tej samej katechizmowej konwencji. Całość uzupeł
niamy wywiadem udzielonym przez Filipa Pottera, generalnego
sekretarza ŚRK, redaktorom „One World” i SOEPI w związku z
trzydziestoleciem istnienia Rady. Wybraliśmy również z rozmai
tych źródeł ilustracje przedstawiające związanych z ruchem eku
menicznym ludzi* oraz miejsca ważniejszych wydarzeń.
Na tym miejscu pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie ks.
dr. Hanfriedowi Krugerowi za zezwolenie na przetłumaczenie jego
pracy i za udzielenie nam prawa publikacji w języku polskim.
Mamy nadzieję, że polskie wydanie „Katechizmu ekumenicznego”
spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników, w szczególności
osób i instytucji zaangażowanych w ruchu ekumenicznym. Może
ono stać się ważnym przyczynkiem do pogłębienia znajopości
zagadnień ekumenicznych w polskim społeczeństwie chrześcijań
skim i do rozwoju idei ekumenicznej, a także stać się źródłem
podstawowych informacji zarówno dla świeckich chrześcijan, jak
zwłaszcza dla duchownych i studentów teologii.
Opublikowaniem „Katechizmu ekumenicznego” pragniemy uczcić
przypadającą w tym roku trzydziestą rocznicę powstania Świato
wej Rady Kościołów.
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Znak ruchu ekumenicznego,
zaprojektowany przez Katarzy
nę Potkańską.

HANFRIED KRÜGER

I

O istocie i rozwoju
ruchu e k u m e n i c z n e g o
1. Co oznacza słowo „ekumenia”?
.,Ekumenia” jest greckim słowem,
określającym całą zamieszkałą zie
mię. Występuje ono wielokrotnie w
Nowym Testamencie, np. w relacji
o narodzeniu
Jezusa
Chrystusa
wspomina się dekret wydany przez
cesarza Augusta, „aby spisano c a ł y
ś w i a t ” (ekumenię). Wówczas nie
wiedziano jeszcze, że świat jest
znacznie większy niż potężne pań
stwo cesarza rzymskiego. Ale słowo
„ekumenia” już wtedy służyło do
wyrażania uniwersalnej misji chrześ
cijaństwa: głoszenia — zgodnie z
nakazem Pana — „Ewangelii o Kró
lestwie po całym świecie (ekumenii)
na świadectwo wszystkim narodom”
(Mat. 24:14). Starożytny Kościół na
zywał swe sobory lub synody eku
menicznymi wtedy, gdy reprezento
wani byli na nich chrześcijanie nie
tylko jednej prowincji, lecz całego
cesarstwa, a więc całego znanego
wówczas świata.'Słowo „ekumenicz
ny” pokrywa się więc mniej więcej
z pojęciem: „obejmujący wszystko”,
„ogarniający cały świat”. Jest skie
rowane tło całej ludzkości, a zara
zem wyraża jedność chrześcijań
stwa.

2. O co żalem chodzi w ruchu eku
menicznym?
Ruch ekumeniczny stara się, aby
jedność chrześcijaństwa przybrała
wyraz widzialny i aby dzięki temu
uwiarygodniło się świadectwo Ewan
gelii. Pan Kościoła, prosząc w Mod
litwie Arcykapłańskiej o to, aby
Jego uczniowie praktykowali taką
jedność w Nim i między sobą — nie
czynił tego dla zachowania pozo
rów, ani ze względu na „centralizm
organizacyjny”,-, lecz po to, „aby
świat uwierzył, żeś Ty mnie po
słał“ (Jan 17:21). Istnieje ścisła więź
i wzajemna zależność między jed
nością Kościoła i jego
posłannic
twem.

3. Czy dążenie do jedności należy
do istoty wiary chrześcijańskiej?
Jedność w Jezusie Chrystusie jest
darem Boga dla Jego zboru — „Je
den Pan, jedna wiara, jeden chrzest”
(Ef. 4:5). Zarazem jednak jest ona
postawionym przed nami zadaniem:
starajcie się „zachować jedność Du
cha w spójni pokoju” (Ef. 4:3). Jak
życie religijne wierzącego powinno
rozwijać się od powołania do speł
nienia, tak życie zboru — od jed
ności w Chrystusie do jedności w i
dzialnej. Z tego względu dążenie do
jedności
chrześcijaństwa
nie jest
sprawą tylko pewnych kręgów —
ludzi specjalnie zainteresowanych tą
kwestią lub w niej wyspecjalizowa
nych — lecz aktem posłuszeństwa
każdego chrześcijanina wobec Pana,
częścią jego egzystencji i egzysten
cji Kościoła, częścią, z której nie
można zrezygnować.

przykład: gromadzenie się zboru i
jego świadectwo, nabożeństwo, upo
rządkowane urzędy, diakonia itd. —
które w danej sytuacji historycznej
przyjmowały określone formy, ale
zawsze trwały w Kościele, a dzisiaj
— np. w Kościołach tzw. Trzeciego
Świata — są na nowo odkrywane.
To wyjaśnia i o tyle usprawiedliwia
różnorodność Kościołów i wyznań, o
ile tylko Jezus Chrystus jest grun
tem, z którego wyrasta i ku które
mu kieruje się ich jedność.

6. Do jakiej „jedności” zmierza za
tem ruch ekumeniczny?

Ruch
ekumeniczny
przyjmuje
z
wdzięcznością różnorodność człon
ków, darów i służb (Rzym. 12; I
Kor. 12; Ef. 4) jako dzieło Ducha
Świętego i widzi w niej całe bo
gactwo
chrześcijańskiej
odpowie
dzi na Ewangelię, w zależności od
danej sytuacji. Dlatego ruch eku
4. Czy jednak życie wewnętrzne i
meniczny nie dąży do uniformizmu
właściwe nauczanie nie są waż
w zakresie porządku nabożeństwa
niejsze od jedności chrześcijań
lub organizacji form życia zboru.
stwa?
Pragnie,
aby podzielone Kościoły
wkroczyły na drogę dialogu, dzięki
Pan Jezus Chrystus w Modlitwie
któremu, wspólnie wsłuchując się w
Arcykapłańskiej mówi nie tylko o
Słowo Pana, poddadzą się kierow
jedności i posłannictwie zboru, ale
nictwu Ducha Świętego, a składając
także o innych cechach i wartoś
świadectwo i służąc
—
nadadzą
ciach, które kształtują i określają
; kształt jedności, która już jest im
jego byt — mówi o prawdzie, po
dana w Chrystusie.
święceniu i miłości. Nie można ich
od siebie oddzielić,
bo tak samo
7. Gdzie przebiega granica między
jedność związana jest z posłannic
różnorodnością, która jest sprawą
twem, jak z prawdą, poświęceniem
Ducha Świętego, a rozbiciem,
i miłością. Dlatego ruch ekumenicz
które jest grzechem?
ny wzywa Kościoły nie tylko do
jedności, lecz także do odnowy w y 
Gdzie kłótliwość, chęć imponowa
znania wiary, życia i służby.
nia, sekciarskie zawężenie lub inne
wpływy stają się silniejsze od wię
5. Czy kiedykolwiek istniała pełna
zi ze wspólnym Panem, tam nastę
jedność chrześcijaństwa?
puje
rozerwanie
jedności
Ciała
Chrystusowego. Zaczęło się to już
Ani w Nowym Testamencie, ani w
w Nowym Testamencie (I Kor. 1:10)
starożytnym Kościele nie panował
i w różny sposób było kontynuowa
nigdy stan idealnej jedności, ale
ne w dziejach Kościoła, kiedy to
istniały
określone
„podstawowe
zewnętrzne przyczyny i stosunki postruktury” życia Kościoła
—
na
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wodowały
zaniechanie wspólnoty
kościelnej (np. warunki polityczne,
różnice językowe, konflikty kultu
rowe itp.).

8. Czy w chrześcijaństwie nie ist
nieją jednak takie rozłamy, które
są konieczne i usprawiedliwione?
Tak było zawsze, gdy sądzono, że ze
względu na wierność Ewangelii, po
znanie prawdy i posłuszeństwo wo
bec Chrystusa (np. w pojmowaniu
zbawienia,
usprawiedliwienia, uś
więcenia, istoty Kościoła, roli sakra
mentów itd.) — nie da się utrzy
mać wspólnoty z innymi chrześcija
nami. Ale także takie rozłamy nie
były wolne od wpływu czynników
wymienionych w punkcie 7 i raczej
wynikały z ograniczonej zdolności
ludzkiego pojmowania, z niezrozu
mienia, odmiennej terminologii i z
uwarunkowanych
czasem
stosun
ków.
^

9. Czy przezwyciężenie tych rozła
mów jest w ogóle możliwe?
Jak dalece o podziałach decydowały
przyczyny zewnętrzne,
tak dalece
przezwyciężenie ich leży w zasięgu
naszych możliwości. Dowodzą tego
przykłady jednoczenia się Kościo
łów tego samego wyznania w Am e
ryce Północnej, które dzielił tylko
język i narodowość. Trudniej nato
miast przerzucić mosty tam, gdzie
dotykamy zagadnienia samej praw
dy. W tym wypadku tylko wtedy
można się spotkać
pod Krzyżem
wspólnego Pana i razem czynić no
wy początek, kiedy pozna się włas
ną zdolność do popełnienia błędu i
ludzką nieudolność. Chrześcijanie z
całego świata, ze wszystkich Koś
ciołów, którzy odczuli to jako wez
wanie ich sumień, stali się reprezen
tantami
ruchu na rzecz jedności
chrześcijan — tzw. ruchu ekume
nicznego. Ich drogę znaczyły zachę
cające przykłady. Lecz tylko w ges
tii Pana Kościoła pozostaje decyzja,
kiedy i jak urzeczywistni się pełna
jedność Kościoła.

10. Od kiedy istnieje ruch ekume
niczny?
Nie zawsze chrześcijaństwo słucha
ło wezwania swego Pana do jednoś
ci, jednak zawsze w dziejach Koś
cioła,
we wszystkich wyznaniach
istnieli ludzie, którzy rozdarcie Cia
ła Chrystusowego starali się przez
wyciężyć modlitwą i czynem. Ale
dopiero w naszych
czasach takie
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Kościół St. Gilles w Edynburgu (Szkocja), miejsce obrad I Światowej Kon
ferencji Misyjnej (1910) i II Światowej Konferencji Kościołów do Spraw
Wiary i Ustroju Kościoła.

wysiłki jednostek przekształciły się
w ruch, który objął szerokie kręgi
chrześcijaństwa.

wych konferencji Kościołów. Fazę
trzecią zapoczątkowało
powołanie
Światowej Rady Kościołów.

11. Jak do tego doszło?

13. Co rozumiemy
„prehistorii”?

Procesy technicyzacji i uprzemysło
wienia, gwałtownie następujące w
X IX stuleciu, w yw arły wpływ także
na Kościoły. Był to w pływ pięcioraki: 1) Po wielowiekowym podzia
le i wyobcowaniu Kościoły odczu
wały znowu swoją bliskość; 2) w zra
stające zeświecczenie domagało się
od Kościołów zgodnego świadectwa;
3) przewroty międzynarodowe i spo
łeczne postawiły przed Kościołami
wspólne zadania; 4) na polach mi
syjnych poselstwo Ewangelii stało
się niewiarygodne z powodu nie
zgody panującej między jego zwias
tunami; 5) ruch przebudzenia, obej
mujący wiele Kościołów, ukazał im
wspólne i istotne elementy wiary
chrześcijańskiej.
Pośród
takich doświadczeń
Bóg
otworzył chrześcijanom oczy i zro
zumieli ,że przez wiele stuleci sta
rali
się wprawdzie
zachowywać
prawdziwą naukę i prowadzić po
bożne życie, lecz zaniedbali swe po
wołanie do jedności.

12. Jak dokonywał się rozwój ru
chu ekumenicznego?
W trzech fazach. Pierwsza — czas
„prehistorii” sięga połowy X IX w.
do pierwszej wojny światowej; dru
ga — to epoka pierwszych świato

pod

pojęciem

Mamy na myśli okres zaczynający
się w X IX stuleciu, kiedy pragnie
nie jedności znajdowało swój w y-

John Mott (1865— 1955). Odegrał czo
łową rolę w przygotowaniu i prze
prowadzeniu I Światowej Konfe
rencji Misyjnej w Edynburgu, jak
i w rozwoju Światowego Związku
Studentów Chrześcijańskich i Świa
towej Organizacji Chrześcijańskich
Związków’
Młodych
Mężczyzn
(YMCA). Przed drugą wojną świa
tową trzykrotnie odwiedził Polskę.

raz w tworzeniu się międzynarodo
wych związków chrześcijańskich i
międzywyznaniowych organizacji.

Rozdarcie chrześcijaństwa odczuwa
no najboleśniej na polach misyjnych,
gdzie spory i konkurencja paraliżo
wały skuteczność świadectwa. Dla
tego właśnie w dziedzinie misji naj
wcześniej podjęto starania o wza
jemną konsultację i jednolite postę
powanie.
W I Międzynarodowej
Konferencji
Misyjnej w Londynie
(1878) uczestniczyli przedstawiciele
34 towarzystw misyjnych; dziesięć
lat później, w tym samym mieście —
już 139, a w roku 1900 Nowy Jork
stał się widownią
„Ekumenicznej
Konferencji Misyjnej”, podczas któ
rej delegaci 162 towarzystw misyj
nych podjęli
starania o ściślejszą
współpracę i o wspólne rozwiązy
wanie zadań.

15. W jaki sposób w tym pierw
szym okresie historii ekumeniz
mu ruch misyjny starał się
przezwyciężyć swoje rozbicie?

Kościoły powoływały do życia po
nadnarodowe luźne związki, oparte
na wspólnocie wyznania lub ustroju
kościelnego. W ten sposób, w 1867,
powstała tzw. Konferencja w Lam 
beth, tj. konferencja biskupów an
glikańskich z całego świata, która
mniej więcej co 10 lat zbiera się w
londyńskiej siedzibie arcybiskupów
Canterbury, w pałacu Lambeth. W
1868 wyłoniła się Powszechna Kon
ferencja
Ewangelicko-Luterańska,

która najpierw miała charakter nie
miecki, ale wnet stała się organiza
cją międzynarodową, i w 1923, na
posiedzeniu w Eisenach, przekształ
ciła się w Światowy Konwent Lu terański, pierwowzór utworzonej w
Lund (Szwecja, 1947) Światowej Fe
deracji Luterańskiej. W 1875 ukon
stytuował się Światowy Alians Koś
ciołów Reformowanych, w 1881 —
Ekumeniczna Konferencja Metodys
tów ( w - 1951 skreślono z jej nazwy
słowo „ekumeniczna”, ze względu na
obecne jego szersze i głębsze zna
czenie,
i zastąpiono je słowem
„światowa”), w 1891 — Międzynaro
dowa Rada Kongregacjonalna, a w
1905 — Światowy Związek Baptys
tów. Starokatolicy już w czasie bońskich konferencji unijnych w latach
1874— 1875 szukali kontaktu z anglikanami i prawosławnymi, sami
zaś utworzyli tzw. Unię Utrechcką
(1889).
Równolegle, w poszczególnych kra
jach dokonywano połączeń ponadwyznaniowych. W taki sposób po
wstały: Ewangelicki Wydział Koś
cielny w Niemczech (1903), Związek
Kościołów Protestanckich we Fran
cji (1905) i Związek Kościołów w
Ameryce Północnej (1908). Tym nie
mniej Kościoły podchodziły z re
zerwą (większą lub mniejszą) do ta
kich dążeń zjednoczeniowych, któ-

Valdemar Ammundsen (1875— 1936),
biskup
Kościoła
Luterańskiego
Danii, czołowy działacz Światowe
go Związku Krzewienia Przyjaźni
między Narodami za pośrednictwem
Kościołów, w 1935 wybrany jego
prezydentem.

Friedrich Siegmund-Schultze (1885
—1969), profesor Uniwersytetu w
Berlinie, współpracownik wszyst
kich nurtów ruchu ekumenicznego,
a zwłaszcza Światowego Związku
Krzewienia Przyjaźni między Naro
dami za pośrednictwem Kościołów,
którego był współzałożycielem. Ja
ko
sekretarz
międzynarodowy
Światowego Związku kilkakrotnie
składał wizyty Kościołom w Polsce
w okresie międzywojennym.

Natlian Sóderblom (1866— 1931), luterański arcybiskup Uppsali, głów
ny twórca
ruchu
Praktycznego
Chrześcijaństwa.

14. Jakie międzynarodowe związki
powstały
w tym pierwszym
okresie?
Już na
początku
X IX
stulecia
pierwszy model kolektywnej współ
pracy ekumenicznej zaproponowały
towarzystwa biblijne w Europie i
Ameryce Północnej. Z ruchu przebudzeniowego natomiast wyłonił się
Alians Ewangelicki,
który w 1846
ukonstytuował się jako Braterski
Związek Modlitwy i Walki z Nie
wiarą. Jeszcze później
powstały:
Światowa Organizacja Chrześcijań
skich Związków Młodych Mężczyzn
(YM CA, 1855), Światowa Organiza
cja Chrześcijańskich Związków M ło
dych Kobiet (Y W C A , 1893) i Świa
towy Związek Studentów Chrześci
jańskich (1895). Z ich szeregów w y 
łonił się szeroki
krąg chrześcijan
otwartych na ekumeniczną ideę.
Szczególnie wielu przyszłych dzia
łaczy ruchu ekumenicznego miało
za sobą pracę w Światowym Związ
ku Studentów Chrześcijańskich.

16. W jaki sposób dążenie do jed
ności objawiało się wtedy w
Kościołach?
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Hotel w Konstancji, w którym przedstawiciele Kościołów Europy i Ame
ryki Północnej powołali do życia, w pierwszych dniach sierpnia 1914,
Światowy Związek Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednict
wem Kościołów.

re miały zarazem charakter ponad
narodowy i ponadwyznaniowy.

17. Kiedy ruch ekumeniczny wkro
czył w drugi swój etap?
Punktem
wyjścia i wzorem
dla
wszystkich ekumenicznych konfe
rencji światowych naszego stulecia
stała się Światowa Konferencja M i
syjna w Edynburgu (1910), szeroko
reprezentowana i gruntownie przy
gotowana. Powołała ona stały Ko
mitet Kontynuacji Pracy i w ten
sposób
zapoczątkowała
rozległą
wspólnotę misji w świecie. W łącz
ności z Konferencją Edynburską we
wszystkich częściach świata powsta
wać zaczęły liczne konferencje re
gionalne oraz narodowe rady chrze
ścijańskie,
które
włączyły
do
wspólnych narad również i ośrodki
misyjne, i Kościoły autochtoniczne.
Wszystko to doprowadziło do utwo
rzenia Międzynarodowej Rady M i
syjnej (1921).
Następne światowe
konferencje misyjne odbywały się:
w Jerozolimie (1928), Madrasie (In
die, 1938), Whitby (Kanada, 1947),
Willingen (RFN, 1952) i w Achimocie (Ghana, 1957). Po integracji Ra
dy Misyjnej ze Światową Radą Koś
ciołów (por. punkt 40) Wydział do
Spraw Misji Światowej i Ewangeli
zacji ŚRK zorganizował dwie ko
lejne światowe konferencje misyj
ne: w Meksyku (1963) i Bangkoku
(Tajlandia, 1972). W ten sposób mi
sja stała się jednym z wielkich nur
tów ruchu ekumenicznego.
W czasach najnowszych wyłoniła się
kontrowersja: czy misję — jej isto
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tę i zadanie — należy pojmować i
praktykować
jako
indywidualne
ewangelizowanie, czy też raczej jako
dążenie do rozwoju i przemian spo
łecznych. Kwestia ta wywołała na
pięcie podczas Światowej Konferen
cji Misyjnej w Bangkoku, ale nie
doprowadziła do rozłamu wspólnoty
ekumenicznej. Ostatnio znowu do
szło do zbliżenia stanowisk.

18. W jakich pierwszych konferen
cjach światowych uczestniczyli
oficjalni przedstawiciele Kościo
łów?
W Światowej Konferencji do Spraw
Praktycznego Chrześcijaństwa (Life
and Work) w Sztokholmie (1925) i
w Światowej Konferencji do Spraw
W iary i Ustroju Kościoła (Faith and
Order) w Lozannie (1927).

19. Jakie było ich znaczenie?
Były to pierwsze wiążące spotkania
dla Kościołów, a pomyślne rezultaty
dowiodły,
że
dla
podzielonego
chrześcijaństwa
nadeszła
godzina
współdziałania. Powołane tam ko
mitety
kontynuacji
pracy
były
pierwszymi stałymi organami ruchu
ekumenicznego, ruchu, w który Koś
cioły bezpośrednio się włączyły.

20. Jak powstał ruch Wiara i Ustrój
Kościoła?
W Edynburgu (1910) koncentrowano
się na współpracy w sprawach prak
tycznych, dlatego na drugi plan od
sunięto kwestie wiary i ustroju Koś
cioła. Jeden z uczestników tamtej

konferencji, Charles Brent,
biskup
Protestanckiego Kościoła Episkopalnego (Anglikańskiego) w UŚA, do
szedł jednak do przekonania, że nie
da się osiągnąć jedności chrześcijań
stwa bez osiągnięcia porozumienia
w zakresie różnic doktrynalnych.
Skłonił więc swój Kościół do przy
gotowania
światowej
konferencji
poświęconej
zagadnieniom wiary i
ustroju Kościoła (Faith and Order).
Konferencja taka miała być pierw
szym krokiem w kierunku realizo
wania celu: .»ponownego zjednocze
nia Kościoła”. Gdy Komitet Przy
gotowawczy zdołał nawiązać kontakt
z Kościołami europejskimi, wybuch
ła właśnie I wojna światowa. Przy
gotowania do konferencji wznowio
no dopiero po zakończeniu wojny.
Światowa Konferencja
Kościołów
do Spraw W iary i Ustroju Kościo
ła
zwołana
została w Lozannie
(1927). W taki sposób pojawił się
drugi nurt ruchu ekumenicznego.

21. W jaki sposób powstał ruch
Praktycznego Chrześcijaństwa?
Trzeci nurt ruchu ekumenicznego —
Praktyczne Chrześcijaństwo — zwią
zany jest z nazwiskiem arcybisku
pa luterańskiego Szwecji, Nathana
Sóderbloma. Negatywne wydarzenia
polityczne z okresu poprzedzającego
wybuch
I wojny światowej we
wzmożonej
mierze
uświadomiły
chrześcijanom wszystkich narodo
wości i wyznań
odpowiedzialność
całego Kościoła za pokojowe roz
wiązanie problemów międzynarodo
wych
i społecznych.
W
sposób
szczególny ujawniło się to w fakcie
powołania
do życia
Światowego
Związku Krzewienia Przyjaźni mię
dzy Narodami
za
pośrednictwem
Kościołów (1914). Już po wybuchu
wojny abp Sóderblom podjął po
nowną, choć nieudaną, próbę skło
nienia Kościołów z państw prowa
dzących wojnę i z państw neutral
nych — do wydania orędzia poko
jowego. Niepowodzenie nie zniechę
ciło arcybiskupa,
który już pod
czas pierwszego powojennego posie
dzenia Światowego Związku w Oud
Wassenaar (Holandia, 1919) przed
stawił plan utworzenia „rady eku
menicznej“, która jako „głos su
mienia
chrześcijańskiego”
miała
działać na rzecz pokoju i sprawied
liwego porządku społecznego. W y 
trwała aktywność Sóderbloma do
prowadziła w 1925 do zwołania w
Sztokholmie I Światowej Konferen
cji do Spraw Praktycznego Chrześ
cijaństwa. Podobny impuls wyszedł
w 1920 ze strony prawosławnych:

Patriarchat ekumeniczny Konstanty
nopola wydal encyklikę,
w której
proponował
utworzenie
„związku
Kościołów”.

22. Jak obie światowe konferencje
kontynuowały swą pracę?
Komitety kontynuacji
pracy obu
konferencji względnie ich komitety
wykonawcze spotykały się corocznie
i rozwinęły działalność, do której
zaaagnżowano współpracowników ze
wszystkich Kościołów i państw. Ko
mitet Kontynuacji Pracy Konferen
cji Sztokholmskiej nosił od 1930
nazwę: Rada Ekumeniczna Chrześci
jaństwa Praktycznego.

23. Jaki
był
zakres
pierwszego
programu pracy ruchu Wiara i
Ustrój Kościoła?
Najważniejszymi
elementami tego
planu były główne problemy wiary
i nauki, takie jak: rozumienie łaski
Bożej objawionej w Chrystusie, ro
la sakramentów i istota Kościoła.

24. Czym zajmowała się Rada Eku
meniczna Chrześcijaństwa Prak
tycznego?
Problemy nauki i ustroju Kościoła
pozostawiła Rada ruchowi lozań
skiemu, natomiast sama podejmo
wała problemy praktyczne, absorbu
jące w danym momencie świat i Ko
ścioły. Powoławszy Instytut Badań
Społecznych w Genewie, stworzyła
organ, który badał problemy spo
łeczne. Na konferencjach zwoływa
nych przez Instytut zajmowano się
między innymi takimi kwestiami,
jak bezrobocie i światowy kryzys
gospodarczy, uwzględniano jednak
w coraz większym stopniu podstawy
teologiczne, a zwłaszcza społeczno-etyczne tych zagadnień.
Jedna z
konferencji zajęła się na przykład
sprecyzowaniem stosunku zachodzą
cego między Kościołem, wyznaniem
a społecznymi zasadami moralnymi,
inna podjęła temat: „Kościół a pro
blem porządku społecznego”.

26. Jaki« szczególne zadanie posta

wiła przed sobą Światowa Kon
ferencja w Oksfordzie?
Jej temat brzmiał: „Kościół, naród
i państwo”. Chociaż w Oksfordzie
nie zdefiniowano pojęcia „Kościół",
to jednak sformułowano zasady je
go wolności, z których nie wolno
mu było rezygnować w obliczu ro
dzących się wówczas dążeń totali
tarnych, oraz zasady jego odpowie
dzialności w dziedzinie politycznej
i społecznej. „Kościół ma pozostać
Kościołem!” — to był wiodący mo
tyw tej konferencji.

27. Jakimi problemami zajęła się
Światowa Konferencja w Edyn
burgu?
Konferencja
sformułowała
swoje
stanowisko w kwestii pojmowania
łaski (por. punkt 23) i oświadczyła,
że różnice stanowisk Kościołów w
tej sprawie „nie dają żadnych pod
staw do utrzymywania podziału”.
Inna sprawa-, że znacznie większe
różnice ujawniły się 'w pozostałych
kwestiach, przede wszystkim w poj
mowaniu urzędu i sakramentów.

28. W czym przejawiło się znacze
nie obu konferencji z roku 1937
dla ruchu ekumenicznego?
W decyzji, podjętej zarówno w Oks
fordzie jak i Edynburgu, o przygoto
waniu gruntu do utworzenia Świato
wej Rady Kościołów, a tym samym
do zjednoczenia obydwu
ruchów:
W iary i Ustroju Kościoła oraz Prak
tycznego Chrześcijaństwa.

29. Jak powstawała Światowa Rada
Kościołów?

Komitet, powołany przez oba nurty
ruchu ekumenicznego,
przedstawił
na swym posiedzeniu w Utrechcie
(1938) projekt
statutu
Światowej
Rady Kościołów, utworzył Komitet
Tymczasowy jako jej egzekutywę,
powołał sekretarza generalnego i po
stanowił zwołać, w 1941, konstytu
cyjne Zgromadzenie Ogólne ŚRK.
II wojna światowa przeszkodziła tym
planom. ŚRK pozostawała w „sta
dium tworzenia się” aż do chwili,
gdy
23 sierpnia 1948 powołało ją
oficjalnie do życia I Zgromadzenie
Ogólne w Amsterdamie.

30. Czym zajmowała się Światowa
Rada Kościołów jeszcze przed
formalnym powołaniem jej do
życia?
Wypełniała te same zadania, które
wykonywać by musiała jako praw
nie ukonstytuowana Rada:
1. Zaprosiła Kościoły już działają
ce w obu nurtach ruchu ekumenicz
nego do złożenia&formalnych wnios
ków o członkostwo w tworzącej się
Światowej Radzie Kościołów. Do
1939 na zaproszenie to pozytywnie
odpowiedziało 55 Kościołów, a do
końca 1945 — mimo trwającej w o j
ny — 90 Kościołów.
2. W 1939 zorganizowała I Świato
wą Konferencję Młodzieży Chrześ
cijańskiej w Amsterdamie, a już w
1947 drugą, w Oslo.
3. Za pośrednictwem
Sekretariatu
Generalnego i Wydziału Studiów w
Genewie utrzymywała
łączność z
Kościołami i Kościołów między sobą,
chociaż wojna spowodowała wiele
trudności; uniemożliwiła np. zbiera
nie się Komitetu Tymczasowego w
pełnym składzie.

25. Czy kontynuowano konferencje
światowe?
Tak. W 1937 zwołano dwie Konferen
cje w Wielkiej Brytanii: w Oksfor
dzie zebrała się II Światowa Konfe
rencja
do
Spraw
Praktycznego
Chrześcijaństwa, a bezpośrednio po
tem w Edynburgu II Światowa Kon
ferencja do Spraw W iary i Ustroju
Kościoła. Jednym z powodów takie
go postępowania było to, że od sa
mego początku wiele osób pracowa
no w obydwu komitetach naraz.
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4. Kontynuowała

rozpoczęte prace
— przede wszystkim Wydziału Stu
diów i byłego Instytutu Badań Spo
łecznych (por. punkt 24) — i w mia
rę możliwości podtrzymywała w y
mianę poglądów na te kwestie w
różnych krajach świata.
5. Utworzyła własne wydziały: opie
ki nad uchodźcami oraz duszpaster
stwa wśród jeńców wojennych i in
ternowanych. Współpracując z Mię
dzynarodowym Czerwonym Krzyżem
oraz
Światowymi
Organizacjami
Chrześcijańskich Związków Młodych
Mężczyzn (Y M C A ) i Kobiet (Y W C A ),
wydziały te rozwinęły nadzwyczaj
błogosławioną
działalność. Wielu
bezdomnych — od uchodźców ży
dowskich po jeńców wojennych róż
nych narodowości —
poznało, że
„ekumenia“ jest jednym z ich naj
wierniejszych przyjaciół.
6. Pod koniec wojny, na fundamen
tach Europejskiego Centrum Pomo
cy Kościelnej, kierowanego przez
wiele lat przez p ro l Adolfa Kellera
(Genewa), organizująca się ŚRK
utworzyła Wydział Odbudowy i Po
mocy Międzykościelnej, pośredniczą
cy między wielkimi organizacjami
niosącymi pomoc, zwłaszcza między
Kościołami anglosaskimi, a Kościo
łami europejskimi, które znalazły
się w wielkiej
potrzebie.
Dzięki
działalności tego Wydziału wiele
zborów, także w Polsce, przeżyło
ekumenię jako uniwersalne braters
two chrześcijan.

7. Po zakończeniu wojny, głównie z
myślą o świeckich utworzyła Insty
tut Ekumeniczny w Bossey k. Gene
wy, którego celem miało być po
średniczenie w spotkaniach ekume
nicznych i wychowywanie do myś
lenia i działania ekumenicznego. W
1952, w ramach Instytutu, powołano
Wyższą Szkołę Teologiczną.
3. W 1946, wspólnie z Międzynaro
dową Radą Misyjną, organizująca
się ŚRK utworzyła Komisję Kościo
łów do Spraw Międzynarodowych,
która dzięki swym ścisłym kontak
tom z O N Z i jej agendami spowo
dowała, że zaczęto liczyć się z opi
nią Kościołów w wielu sprawach
politycznych o światowym zasięgu.
Komisja
spełniała
jednocześnie
funkcje doradcy
Światowej Rady
Kościołów i Kościołów
członkow
skich.

9.

Zapewniła sobie stałą łączność z
Międzynarodową Radę Misyjną, po
wołując Wspólny
Komitet, który
pracował od 1954 nad połączeniem
obu tych organizacji (por. punkt 40).
Nastąpiło — jak widać — osobliwe
zjawisko: organizacja, która
— w
sensie prawnym — w ogóle nie ist
niała, przez 10 lat miała do rozwią
zania — i rzeczywiście rozwiązywa
ła — najpoważniejsze zadania.

31. Jaki był ostatni etap przygo
towań do utworzenia Światowej
Rady Kościołów?

W lutym 1946 odbyło się pierwsze
po wojnie
posiedzenie
Komitetu
Tymczasowego ŚRK w pełnym skła
dzie. Zdecydowano wówczas, że w
sierpniu 1948 zwołane zostanie w
Amsterdamie Zgromadzenie Ogólne.
Ustalono też temat zgromadzenia:
„Zamęt w świecie a Boży plan zba
wienia świata”. Poproszono Kościo
ły» aby dokonały nominacji delega
tów.

32. Jak ukonstytuowała się Świato
wa Rada Kościołów?
Po wielu latach gruntownych przy
gotowań, w niedzielę 22 sierpnia
1946 nastąpiło
oficjalne
otwarcie
Zgromadzenia Ogólnego w Amster
damie. W nabożeństwie inaugura
cyjnym, a potem w zebraniu otwar
tym uczestniczyło 351 delegatów
oficjalnych,
reprezentujących
147
Kościołów z 44 krajów. Na pierw
szym posiedzeniu plenarnym, 23
sierpnia 1948, dotychczasowy prze
wodniczący Komitetu Administra
cyjnego, ks. dr Marc Boegner, pre
zydent Związku Kościołów Protes
tanckich Francji, wystąpił z wnios
kiem o oficjalne powołanie do życia
Światowej Rady Kościołów. Wnio
sek przyjęto jednomyślnie, zgroma
dzeni podnieśli się z miejsc, a arcy
biskup Canterbury, jako przewodni
czący obrad, wielbił Boga za Jego
łaskawe przewodnictwo i prosił o
błogosławieństwo dla rozpoczynają
cego się dzieła.

33. Jakie były konkretne wyniki I
Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów w Amster
damie?
1. Orędzie (zob. s. 21).
2. Przyjęcie
statutu ŚRK
(por.
punkt 20), który różnił się nieco od
projektu
zaproponowanego
w
Utrechcie.
3. Wybór 6-osobowego Prezydium
oraz 90-osobowego Komitetu Naczel
nego, którego członkowie wybrali
spośród siebie Komitet Wykonaw
czy.
4. Ustalenie przyszłej struktury Ra
dy oraz zakresu pracy komitetów i
wydziałów.
5. Sprawozdania
czterech
sekcji
pracujących nad głównym tematem
Zgromadzenia. Sprawozdania te sta
ły się przedmiotem różnorodnej dys
kusji wewnątrzkościelnej i między-

Fragment sali obrad I Światowej
Konferencji Kościołów do Spraw
Praktycznego Chrześcijaństwa
w
Sztokholmie (1925).
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kich i kobiet oraz z zakresu koś
cielnej odbudowy i międzykościelnej
pomocy. W Amsterdamie wyraźnie
zarysowały się różnice w poglądach
politycznych chrześcijan, jednakże
wspólnota ekumeniczna dowiodła i
teraz, i w okresie późniejszym, że
jej więź ze wspólnym Panem jest
silniesza od ludzkich
podziałów i
wszelkich przeciwieństw.

31. Jakie
światowe
konferencje
Kościołów
odbywały się po
Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w
Amsterdamie?
Trzecia Światowa Konferencja do
Spraw W iary i Ustroju Kościoła
(por. punkty 20 i 27) w Lund (Szwe
cja, 1952), II Zgromadzenie Ogólne
ŚRK w Evanston k. Chicago (USA,
1954), III Zgromadzenie Ogólne ŚRK
w New Delhi (Indie, 1961), IV Świa
towa Konferencja do Spraw Wiary
i Ustroju Kościoła w Montrealu
(Kanada, 1963), Światowa Konferen
cja do Spraw Kościoła i Społeczeń
stwa w Genewie (1966), IV Zgroma
dzenie Ogólne
ŚRK
w
Uppsali
(Szwecja, 1968) i V Zgromadzenie
Ogólne ŚRK w Nairobi (Kenia,
1975).

lat

pracowały komisje teologiczne.
t o problemy /. następujących
dziedzin: 1) istota Kościoła, 2) for
my kultu, 3) wspólnota komunijna.

B yły

36. Jakie wyniki osiągnęła
rencja w Lund?

konfe

1. W pierwszym rzędzie stwierdzo
no, źe należy zamknąć okres „po
równywania wyznań”, gdyż zapoz
nano się już z nauką i ustrojem róż
nych Kościołów, a teraz — jak w y
rażono to w ,.Słowię do Kościołów”
(zob. s. 22) — należy „przedrzeć
się” do jedności ugruntowanej w
Chrystusie, wyjść poza pertraktacje
i próbować wspólnie działać wszę
dzie tam,
gdzie pozwalają na to
niewielkie różnice stanowisk
(tzw.
zasada z Lund).

3. Przedmiotem gruntownych badań
rt.aL się tzw. czynniki nie teologicz
ne
(historyczne,
społeczne,
poli
tyczne, kulturalne i rasowe), w yw ie
rające wpływ na podział Kościoła.
Prace Konferencji w Lund były
kontynuowane za pomocą długofa
lowych studiów nad takimi temata
mi, jak: Chrystus i Kościół, kult,
przekaz kościelny (tradycja), formy
struktur (instytucjonalizm).

37. Na czym polegało zadanie świa
towej konferencji Kościołów' w
Evanston?
Było to pierwsze tego typu spotka
nie na gruncie nieeuropejskim, a za
razem II Zgromadzenie Ogólne ŚRK.
Jego zadanie polegało na zbadaniu
rzeczywistości, jaka
powstała
w
wyniku utworzenia Światowej Rady
Kościołów’.

Zajęła się ona trzema wielkimi zes
połami zagadnień, nad którymi od

2. Troskliwie zestawiono i opraco
wano różne formy wspólnoty komu
nijnej, praktykowane w ruchu eku
menicznym. Ponieważ nie była jesz
cze wtedy możliwa wspólnota ko
munijna wśród Kościołów członkow
skich ŚRK, przeto Konferencja za
lecała, ażeby decyzję w sprawie na
bożeństw komunijnych,
odbywają
cych się podczas konferencji eku
menicznych, pozostawić w gestii po
szczególnych Kościołów. Jednocześ
nie przyjęto propozycję Światowej
Konferencji Młodzieży w Amsterda
mie (1939), aby mogły odbywać się
przynajmniej, jako wyraz pokuty za
podział przy Stole Pańskim, wspól
ne przygotowania do Wieczerzy.

Całą swą pracę
podporządkowała
tematowi:
„Chrystus — nadzieją
świata”. Już w latach poprzednich
wszystkie Kościoły poważnie zasta
nawiały się nad tym tematem, a po
zakończeniu konferencji był on na
dal przedmiotem rozmów ekume
nicznych.
Zgromadzenie podjęło ważne uchwa
ły dotyczące przyszłego kształtu or
ganizacyjnego ŚRK, podziału i pro
gramu pracy na najbliższy okres.
Najważniejszym osiągnięciem zgro
madzenia było to, że Kościoły sku-

George Bell (1883— 1958), anglikań
ski biskup Chichesteru, po zgonie
abp. N. Soderbloma przewodził ru
chowi Praktycznego Chrześcijańst
wa.

Adolf Keller, profesor Uniwersyte
tu w Zurychu, w 1922 powołał do
życia Europejskie Centrum Pomo
cy Kościelnej. W okresie między
wojennym odwiedzał Polskę, inte
resując się szczególnie rozwojem ewangelicyzmu na Kresach wschod
nich.

Dietrich
Bonhoeffer (1906— 1945),
wybitny działacz Kościoła W yzna
jącego w Niemczech, współpracow
nik ruchu Praktycznego Chrześci
jaństwa.

35. Jakie było szczególne zadanie
Światowej Konferencji w Lund
(1952)?

38. Jak konferencja w Evanston w y
pełniła to zadanie?
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Chrześcijaństwo
zjednoczone
w
Światowej Radzie Kościołów dowio
dło w New Delhi, że nie szuka jed
ności dla niej samej, ale po to, aby
na gruncie jedności lepiej i pełniej
wykonywać swoje zadania w świe
cie dzisiejszym (zob. s. 23).

41. Co można powiedzieć o Świato
wej Konferencji do Spraw W ia
ry i Ustroju Kościoła w Mont
realu (1963)?

Charles Brent (1862—1929), biskup
Kościoła Episkopalnego w USA,
główny inicjator powołania do ży
cia ruchu Wiara i Ustrój Kościo
ła.

Robert
Gardiner
(1855— 1924),
prawnik, z ramienia Kościoła Episkopalnego w USA ponosił główną
odpowiedzialność za przygotowanie
~I Światowej Konferencji Kościołów
do Spraw Wiary i Ustroju Kościo
ła, której zwołania jednak nie do
żył.

pione w Radzie znacznie wzmocniły
swoją wspólnotę i bardziej stanow
czo wyrażały chęć wspólnej służby
w świecie przez zwiastowanie Do
brej Nowiny i składanie świadectwa
we wszystkich dziedzinach życia
(zob. s. 23).

syjnej ze Światową Radą Kościołów.
Tym samym wszystkie trzy nurty
ruchu ekumenicznego zjednoczyły
się teraz w ŚRK (por. punkty 17—

39. Czym

szczególnym charaktery
zowała się konferencja Kościo
łów w New Delhi?

Po
raz
pierwszy
Zgromadzenie
Ogólne ŚRK zebrało się wtedy w
Azji. Temat obrad brzmiał: ,,Jezus
Chrystus — światłością świata”. O
ile w Amsterdamie (1948) powiedzia
no: „mamy wolę trwania w łącz
ności z sobą”, a w Evanston (1954):
„mamy wolę zrastania się“, o tyle
na III Zgromadzeniu Ogólnym w
New
Delhi
(1961)
stwierdzono:
„Pragniemy razem iść naprzód“.

40. Jaki postęp
New Delhi?

zaznaczył się w

Z bogatego dorobku Zgromadzenia
wT N ew Delhi należy wymienić na
stępujące fakty, jako kamienie mi
lowe na drodze, którą ■posuwa się
ruch ekumeniczny:
1. Z odkrycia, że w Nowym Tes
tamencie poselstwo i jedność Koś
cioła, misja i ekumenia należą do
siebie (por. punkt 2) — wyrosła in
tegracja Międzynarodowej Rady M i-
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21).
2. Zewnętrznemu rozrostowi (przy
jęto 23 nowe Kościoły członkowskie,
w tym 11 z Afryki i 4 z Europy
wschodniej) towarzyszyło wewnętrz
ne wzmocnienie (uchwalono dekla
rację o jedności oraz nową „bazę
dogmatyczną“ — zob. s. 23 i 24 oraz
punkt 45).
3. W
trzech sekcjach rozwinięto
myśl, że powołanie do składania
wspólnego świadectwa (najważniej
sze zadanie przypada tutaj świec
kim) prowadzi chrześcijan do służe
nia sobie nawzajem i światu. Zara
zem jednak świadectwo i służba
stają się w pełni
wartościowe i
wiarygodne tylko wtedy, gdy reali
zują się w duchu jedności. Wszyst
kie trzy sekcje próbowały wskazać
nowe drogi i dać impulsy do przy
szłej pracy.
4. Odpowiedzialność
Kościołów za
sprawiedliwość i pokój w świecie
przejawiła się w głębokim ich za
angażowaniu na rzecz pokojowego
uregulowania
konfliktów
świato
wych. Deklaracje na temat wolności
religijnej, antysemityzmu i prozeli
tyzmu (konkurencja między Kościo
łami) przeniknięte były duchem po
jednania i porozumienia.

Podstawą dyskusji w Montrealu sta
ły się wymienione już (por. punkt
36) wyniki studiów, przygotowanych
przez odpowiednie komisje, a także
zalecenia i uchwały Zgromadzenia w
New Delhi. Debaty w pięciu sek
cjach („Kościół w planie Bożym”,
„Pismo święte a Tradycja i trady
cje”, „Dzieło zbawcze Chrystusa a
urząd kościelny”, „Kult a jedność
Kościoła Chrystusowego”, „Wszyscy
w każdym miejscu. Proces zrastania
się”) — nie dały wprawdzie wyczer
pujących i jednoznacznych
odpo
wiedzi, pozwoliły jednak — jak czy
tamy w „Słowie do Kościołów” (zob.
s.
24)
—
sformułować
pojęcie
„rzeczywistości ekumenicznej”, któ
ra „wykształca się szybciej, niż mo
żemy to zrozumieć lub wyrazić”.
W porównaniu z Lund (por. punkt
36:2) nie osiągnięto postępu w kwes
tii Wieczerzy Pańskiej, nie licząc
uchwały zalecającej, aby w przy
szłości podczas konferencji ekume
nicznych nawet te Kościoły, które
nie dopuszczają myśli o interkomunii, zwoływały nabożeństwa komu
nijne, na które zapraszani byliby
wszyscy uczestnicy konferencji.
Konferencja w Montrealu nie była
także w stanie wypowiedzieć się
szerzej niż w Toronto (zob. s. 22),
jak Światowa Rada Kościołów poj
muje samą siebie.
Znaczenie Montrealu polegało mię
dzy innymi na tym, że w dyskusjach
teologicznych po raz pierwszy w peł
ni rozbrzmiał głos
prawosławia i
teologii historyczno-krytycznej. Pod
jęto także dialog z Rzymem. Jest
to dowód, że ŚRK nie unika kontak
tu z różnymi tradycjami kościel
nymi, lecz stara się doprowadzić do
ich owocnego spotkania.

42. Jaką funkcję spełniła Świato
wa Konferencja do Spraw Koś
cioła i Społeczeństwa w Gene
wie (1966)?
Kontynuowała ona tradycję ruchu
Praktycznego
Chrześcijaństwa
(Sztokholm 1925, Oksford 1937). Jej

uczestnicy, w większości
świeccy,
uświadomili
Kościołom
odpowie
dzialność za świat, w którym doko
nują się szybkie przemiany tech
niczne i społeczne (zob. s. 25).

pojmowania kultu, a także proble
my chrześcijańskiego
stylu życia,
chcąc przez to podkreślić, że ekumenia obejmuje nie tylko organiza
cje kościelne, ale i jednostki.

3. Po raz pierwszy, dzięki zmianom
w statucie, określono wyraźnie cel,
do jakiego
Rada

ma zmierzać Światowa

Kościołów,

powołana

„wzywania

Kościołów
jedności

do

do realizacji

43. Jaki obraz ruchu ekumeniczne
go odzwierciedlił się w świato
wej konferencji Kościołów w
Uppsali (1968)?

44. Jaką rolę w rozwoju
ruchu
ekumenicznego odegrała świa
towa konferencja Kościołów w
Nairobi (1975)?

widzialnej

1. Zgromadzenie . w Uppsali było
największą z dotychczasowych eku
menicznych konferencji światowych
(704 uczestników
z 235 Kościołów
członkowskich, wśród nich 14 rzymskokatolików).
Najsilniejszą grupę
wyznaniową stanowili prawosławni.
Po raz pierwszy w całej rozciągłoś
ci debatowano
nad
dialogiem z
Rzymem.

1. Zgromadzenie

blisko

Chrystusie, i do dążenia ku tej jed

reprezentujących

ności tak, aby świat uwierzył”. Jed

271 Kościołów członkowskich. W ięk

nakże termin „wspólnota koncyliar-

2. Zgromadzenie Ogólne, obradujące
pod hasłem: „Oto wszystko nowym
czynię”, rozważało bliżej postulaty
Światowej
Konferencji do Spraw
Kościoła
i
Społeczeństwa (1966).
Aprobując zobowiązania Kościołów
do udzielania
pomocy w rozwoju,
Uppsala świadomie skierowała uwa
gę uczestników Zgromadzenia
na
sprawy tego świata. Wynikło z te
go odczuwalne napięcie między zwo
lennikami tzw. pionowej i poziomej
interpretacji Ewangelii (eksponowa
nie zbawczego działania Boga w Je
zusie Chrystusie na jednostkę lub
też służby Kościoła na rzecz społe
czeństwa). W wielu Kościołach po
wstały różne grupy chrześcijan opo
wiadających się za pierwszą z tych
interpretacji. Spotkali się oni na
Kongresie Światowym w Lozannie
(1974), aby wspólnie wyrazić swoje
stanowisko. Specjalnie wiele kon
trowersji wzbudził Program Zw al
czania Rasizmu ŚRK (1969), wobec
którego postawiono zarzut udziela
nia poparcia zbrojnym ruchom w y 
zwoleńczym.

700

to liczyło

uczestników

szość

delegatów

po

raz

pierwszy

wierze i jednej

—

w

jednej

wspólnocie eucha

rystycznej — manifestującej się w
nabożeństwie i wspólnym życiu w

na” —

służący do opisania

drogi,

uczestniczyła w tego typu konferen

jaką należy wspólnie kroczyć, i wza

cji. Wspomagali ich różnego rodzaju

jemnych stosunków między Kościo

współpracownicy,

łami — okazał się jeszcze pojęciem

przedstawicieli

wśród

Kościoła

nich
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Rzymsko

spornym.

katolickiego. Wszyscy oni. rozważa
jąc główny temat: „Jezus Chrystus
wyzwala i jednoczy”, starali się za
łagodzić

powstały

w

minionym

dziesięcioleciu podział między zwo
lennikami zaangażowania Kościołów
w sprawy świata,

a zwolennikami

indywidualnego doświadczenia reli

4. Sekcja VI, pracująca nad tema
tem „Rozwój człowieka — dwoistość
władzy i technologii a jakość życia”,
spojrzała

z zupełnie

nowej

strony

na odpowiedzialność Kościoła: zwró
ciła

uwagę

na

chrześcijański

styl

życia, problem ochrony środowiska
oraz konieczność ponownego odkry

gijnego.

cia bilbijnej teologii stworzenia.
2. Było
Ogólne

to pierwsze
ŚRK

Zgromadzenie

zwołane

na gruncie

5. Wiele miejsca poświęcono też na

afrykańskim. Uniknięto jednak nie

stępującym

bezpiecznej

praw

Południem,

konfrontacji Północy z
zdołano

natomiast

po

problemom:

człowieka

w

realizacja
świadectwie

chrześcijańskim,

zniesienie

twierdzić obowiązek traktowania się

minacji

i

po partnersku.

konfliktów rasowych.

kobiet

dyskry

przezwyciężenie

Fragment sali obrad I I Światowej Konferencji Kościołów
Praktycznego Chrześcijaństwa w Oksfordzie (1937).

do

Spraw

3. W Uppsali położono mocny ak
cent na działanie Ducha Świętego i
wyeksponowano pojęcie „dynamicz
nej katolickości”, co otworzyło nowe
i uniwersalne perspektywy
przed
pracą na rzecz Kościoła. Za cel osta
teczny tych dążeń uznano zwołanie
„prawdziwie uniwersalnego soboru”,
który mógłby „znowu przemówić w
imieniu wszystkich chrześcijan”.
4. Okazało się, że nie jest łatwo
wydawać wspólne deklaracje poli
tyczne w imieniu
chrześcijańskiej
wspólnoty światowej, np. w sprawie
ówczesnych konfliktów w Nigerii-Biafrze i na Bliskim Wschodzie.
5. Po raz pierwszy na Zgromadze
niu Ogólnym
rozważano problem
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II

Struktura i działalność
/

Światowej
45. Za co uważa się Światowa Rada

Kościołów?
Światowa Rada Kościołów uważa,
że jest „społecznością
Kościołów,
które zgodnie z Pismem
świętym
wyznają, że Pan Jezus Chrystus jest
Bogiem i Zbawicielem i dlatego dą
żą wspólnie do wypełnienia tego, do
czego są powołane, ku chwale Boga
Ojca, Syna i Ducha Świętego“. Sfor
mułowanie to, które charakteryzuje
istotę, orientację i zasięg ŚRK, na
zywa się „bazą”.

46. Jakie są stałe zadania Świato
w ej Rady Kościołów?

Rady

Kościołów

służbie, pielęgnować stosunki z kra
jowymi radami kościelnymi, świa
towymi związkami wyznaniowymi i
innymi organizacjami ekumeniczny
mi (por. punkt 65), kontynuować
pracę międzynarodowych ruchów:
W iary i Ustroju
Kościoła (por.
punkt 21)
oraz
Międzynarodowej
Rady Misyjnej (por. punkt 17) i —
od 1971
zjednoczonej z ŚRK —
Światowej
Rady
Wychowania
Chrześcijańskiego.

świecie i w Kościołach, wymagające
praktycznej pomocy.
Wszystkie te
obszary zadań tworzą jednak całość,
w której nie może zabraknąć żadnej
części, i wszystkie one wymagają
stałego i wspólnego zaangażowania
Kościołów, gdyż
dotyczą przecież
jedności Kościoła w wierze, świa
dectwie i służbie.

47. Jak w praktyce podzielono te
zadania?

Rada spełnia tylko funkcję doradczą
i nie posiada żadnych uprawnień
prawno-kościelnych.
Może działać
tylko w takich sprawach, które zo
stały jej wyraźnie powierzone przez
jeden lub więcej Kościołów człon
kowskich, i tylko w ich imieniu. W
deklaracji przyjętej na Zgromadze
niu Ogólnym w Amsterdamie tak
charakteryzuje się istotę ŚRK: „Jest
ona narzędziem służącym Kościołom
członkowskim“. Autorytet jej uch
wał polega wyłącznie na prawdzie i
mądrości w nich wyrażonych, a od
Kościołów zależy,
czy zaakceptują
je jako swój głos.
ŚRK nie jest
więc czymś w rodzaju „super-Kościoła” i „protestanckiego Watyka
nu”, lecz w pełnym tego słowa zna
czeniu — wielkością duchową (por.
s. 22: Deklaracja eklezjologiczna
Komitetu Naczelnego w Toronto,

Ma ona wzywać Kościoły do reali
zowania widzialnej jedności (por.
punkt 44), ułatwiać im składanie
wspólnego świadectwa i udzielać po
parcia w wypełnianiu misyjnego i
ewangelizacyjnego zadania w świę
cie, spełniać służbę wobec ludzi bę
dących w potrzebie, niwelować po
działy między ludźmi i popierać
ludzkie współżycie w sprawiedliwoś
ci i pokoju,
zachęcać od odnowy
Kościoła w jedności, kulcie, misji i

Podzielono je na trzy grupy.
Do
pierwszej należą sprawy wynikają
ce z egzystencji Kościoła, jak np.
właściwe rozumienie wiary chrześ
cijańskiej i właściwy ustrój Kościo
ła. Do drugiej — zagadnienia wyni
kające z misji Kościoła w świecie,
a więc: właściwe i skuteczne zwias
towanie poselstwa oraz odpowie
dzialność chrześcijańska za sprawie
dliwy i pokojowy porządek w ży
ciu narodów i w stosunkach między
narodami. Do trzeciej grupy zali
czono różne trudne sytuacje na

William Tempie (1881— 1944), an
glikański arcybiskup Yorku, a na
stępnie CanterbUty. Po zgonie bp.
Ch.
Brenta
przewodził ruchowi
Wiara i Ustrój Kościoła.

Abp Germanos (1872—1951), w ok
resie międzywojennym najaktyw
niejszy i najwybitniejszy prawo
sławny działacz ekumeniczny.

48. Jakie
uprawnienia
posiada
Światowa Rada Kościołów?

1950).
49. Jakie są organa Rady?
Zgromadzenie Ogólne. Komitet N a 
czelny i jego Komitet Wykonawczy,
komisje, wydziały zespołów progra
mowych, kuratorium, stałe ośrodki
administracyjne w Genewie i No
wym Jorku.

50. Jaką rolę spełnia Zgromadzenie
Ogólne?
Jest to gremium o najwyższym auto
rytecie, zbierające się na ogół co
siedem lat w celu zapoznania się z
całą działalnością i ustalenia w y 
tycznych do dalszej pracy. Zgroma
dzenie mianuje Prezydium Rady i
wybiera
członków Komitetu N a 
czelnego.
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51. Jaki jest skład
Ogólnego?

Zgromadzenia

W 85% składa się ono z oficjalnych
przedstawicieli (delegatów), miano
wanych bezpośrednio przez Kościo
ły członkowskie. Przywiązuje się
wagę do tego, aby pośród delegatów
znajdowała się odpowiednia liczba
przywódców kościelnych, księży z
parafii i ludzi świeckich — męż
czyzn, kobiet i młodzieży. Komitet
Naczelny, stosując odpowiednie kry
teria, proponuje Kościołom dokoop
towanie do ich delegacji pozostałe
15%) przedstawicieli (np. reprezen
tantów laikatu).
Na Zgromadzenie Ogólne zaprasza
się regularnie ekspertów w charak
terze doradców, przedstawicieli or
ganizacji zaprzyjaźnionych jako „de
legatów
zaprzyjaźnionych”
(por.
punkt 65:1 i 2) oraz obserwatorów i
gości.

52. Jak podzielone są miejsca w
Zgromadzeniu Ogólnym?

Komitet Wykonawczy. W skład K o
mitetu Wykonawczego, poza prezy
dentem Rady,
przewodniczącym i
zastępcą przewodniczącego Komitetu
Naczelnego, wchodzi od 14 do 16
członków
Komitetu
Naczelnego.
Zbiera się on dwa razy w roku.

54. Jakie są zadania komisji, wy
działów i zespołów programo
wych?
Światowa Rada Kościołów wypełnia
część swoich
zadań za pośrednic
twem następujących komisji:
1. Komisja
Kościołów do Spraw
Międzynarodowych (por. punkt 30:8)
składa się z 30 członków powoła
nych przez Komitet Naczelny oraz z
nie więcej niż 40 członków-korespondentów. Obraduje raz w roku.
2. Komisja do Spraw W iary i Ustro
ju Kościoła obejmuje najwyżej 120
członków i zbiera się przynajmniej
raz w okresie między zgromadzenia
mi ogólnymi. Mianuje ona, za zgo

dą Komitetu Naczelnego, Stałą K o
misję złożoną z najwyżej 30 osób i
zbierającą się corocznie. Komisja ta
ma prawo zaproponować Komiteto
wi
Naczelnemu
zorganizowanie
światowych konferencji do spraw
wiary i ustroju Kościoła. W centrali
administracyjnej w Genewie Komi
sja do Spraw W iary i Ustroju Koś
cioła posiada samodzielny sekreta
riat, złożony z dyrektora i dwóch
sekretarek.
3. Konferencja
do
Spraw
Misji
Światowej i Ewangelizacji. W jej
skład wchodzi nie więcej niż 250
członków, którzy w okresie między
zgromadzeniami ogólnymi odbywają
jedno posiedzenie. W centrali admi
nistracyjnej w Genewie Konferen
cję reprezentuje własny podzespół
(por. punkt 55). Obradująca corocz
nie i licząca 20— 25 członków Ko
misja do Spraw Misji Światowej i
Ewangelizacji jest łącznikiem mię
dzy Konferencją względnie Komite
tem Naczelnym, a podzespołem.

Przydziela się je Kościołom człon
kowskim, biorąc pod uwagę wiel
kość danego Kościoła, odpowiednią
reprezentację wyznań oraz obszarów
geograficznych. Kościoły w Polsce
mają aktualnie 5 miejsc, w tym:
Polski Autokefaliczny Kościół P ra
wosławny — 2, Kościół Ewangelic
ko-Augsburski, Kościół Starokato
licki Mariawitów i Kościół Polskokatolicki — po 1.

53. Jakie są zadania Komitetu Na
czelnego?
W skład Komitetu Naczelnego mo
że wejść
najwyżej 145 delegatów
Kościołów członkowskich (aktualnie
jest ich tylko 130), wybranych spo
śród
uczestników
Zgromadzenia
Ogólnego, ponadto Prezydium Rady
i najwyżej 5 członków dokooptowa
nych. Przedstawiciele światowych
związków wyznaniowych, komisji i
organizacji ekumenicznych oraz rad
krajowych — kościelnych lub ogólnochrześcijańskich — mogą otrzy
mać tylko głos doradczy. Komitet
Naczelny zbiera się na ogół raz w
roku, a w okresie między zgroma
dzeniami ogólnymi
przejmuje ich
kompetencje.
Dokonuje
wyboru
przewodniczącego i zastępcy prze
wodniczącego oraz mianuje własny *I

Katedra w Lozannie, miejsce obrad
I Światowej Konferencji Kościo
łów do Spraw Wiary i Ustroju
Kościoła (1927).
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Prezydium I Zgromadzenia Ogólne
go Światowej Rady Kościołów w
Amsterdamie (1948).

Sprawy

Międzynarodowe

Program Zwalczania Rasizmu
Chrześcijańska Komisja Zdro
wia
Wspólny (z Watykanem) Ko
mitet do Spraw Społeczeń
stwa, Rozwoju i Pokoju
(SO D EPAX )
Zespół Programowy
III
(„Kształcenie i Odnowa”)
Kształcenie
Kobiety
Młodzież
Odnowa a Życie Zborowe
56. Jakie Kościoły mogą należeć do

Światowej Rady Kościołów?
Wszystkie
samodzielne
Kościoły,
które akceptują „bazę” (por. punkt
45) i złożą wniosek o członkostwo.
Dla Kościołów, które mają mniej
niż 25 000, ale conajmniej 10 000
wiernych, stworzono status Kościoła
„stowarzyszonego”, który nie otrzy
muje wprawdzie prawa głosu, ale
ma wszystkie pozostałe możliwości
współpracy. Aktualnie ŚRK zrzesza
293 Kościoły (w tym 29 „stowarzy
szonych“) z ponad 90 krajów (por.
pełną listę Kościołów
członkow
skich, s. 40— 44).

57. Kto decyduje o przyjęciu?
Zgromadzenie Ogólne, a w okresie
między jego posiedzeniami — Komi
tet Naczelny.
Przyjęcie następuje
tylko wówczas, gdy głosuje za nim
dwie trzecie członków.
58. Jakie polskie Kościoły należą do

Światowej Rady Kościołów?
W podobny sposób pracują wszyst
kie zespoły programowe, referaty i
sekretariaty centrali genewskiej. Ich
komitety robocze powołuje bezpo
średnio
Komitet
Naczelny,
aby
utrzymać stałą łączność i informacje
o aktualnej ich pracy.

55. Jaka jest struktura administra
cyjna Światowej Rady Kościo
łów?

Instytut Ekumeniczny w
ssey
Biblioteka

Zespół Programowy I
(„Wiara i Świadectwo”)
W iara i Ustrój Kościoła
Misja Światowa i Ewangeliza
cja
Kościół a Społeczeństwo
Dialog z przedstawicielami Re
ligii i Ideologii naszej epoki
Edukacja

Sekretariat
G $.n e r a 1n y
biurem w Nowym Jorku)

(z

Finanse i Administracja Cen
tralna
Wydział Informacji
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Bo-

Zespół

Teologiczna

Programowy

II

(„Sprawiedliwość i Służba”)
Pomoc Międzykościelna, Służ
ba dla Uchodźców i Świata
Kościelna Służba w Rozwoju

Polski Autokefaliczny
wosławny,
Kościół
Augsburski, Kościół
Mariawitów i Kościół
ki.

Kościół Pra
EwangelickoStarokatolicki
Polskokatolic-

59. W jaki sposób Światowa Rada
Kościołów utrzymuje stosunki z
Kościołami członkowskimi?
Sekretariat
Generalny
utrzymuje
stały
kontakt
z kierownictwami
Kościołów członkowskich, a w przy
padku Kościołów większych — z
ich wydziałami zagranicznymi. Po
dobnie zespoły programowe ŚRK
zachowują łączność z odpowiednimi
organami Kościołów.

Suzanne de
Dietrich (ur. 1891),
pierwsza kobieta, która dzięki dzia
łalności praktycznej i twórczej uzyskała rozgłos w środowiskach ekumenicznych na całym święcie
(na zdjęciu w rozmowie z H. Kraemerem).

60. Jakie są obowiązki Kościołów7
członkowskich wobec Światowej
Rady?
Obowiązki prawne Kościołów ogra
niczają się do
płacenia
składki
członkowskiej, która odpowiada ich
możliwościom finansowym. Jak jed
nak prawdziwe obowiązki wiernego
wobec swego Kościoła nie kończą
się na płaceniu składek, tak samo
i Kościołów członowskich względem
wspólnoty ekumenicznej. ŚRK bę
dzie mogła wypełniać swoją funkcję
tylko wówczas, gdy zrzeszone w niej
Kościoły
włączą
się
wszystkimi
swymi siłami do realizacji wspól
nych zadań, traktować się będą po
partnersku i wstawiać się za siebie
wzajemnie (por. punkt 66 i nast.).

Pierwsza sekcja Zgromadzenia w
Amsterdamie wyszczególniła wśród
Kościołów członkowskich ŚRK dwie
wielkie grupy — ,,katolicką” i „pro

testancką“ („ewangelicką“) — które
różnią się między sobą w poglądach
na wiarę, życie oraz istotę Kościoła.
Rozróżnienia tego nie da się, oczy
wiście, przeprowadzić w sposób cał
kiem ścisły, gdyż istnieją różne for
my i warianty pośrednie, których
nie da się wtłoczyć w ten schemat.
Nawet Kościoły protestanckie wska
zują (zostało to wyraźnie potwier
dzone w Uppsali) na swą „katolickość” — w znaczeniu pełni i roz
ległości Kościoła Chrystusowego, co
w Apostolskim Wyznaniu Wiary zo
stało wyrażone słowem „powszech
ny” (w języku greckim i łacińskim
— „katolicki”).
Kościoły „katolickie”, w węższym

znaczeniu tego słowa, cechują się
tym, że zdecydowanie podkreślają
swój związek z Kościołem
czasów
apostolskich.
Widzialnym potwier
dzeniem tego związku jest konsekra
cja biskupów przez nakładanie rąk,
dokonująca się w sposób nieprzer
wany (sukcesja) od czasów apostol
skich. Zgodnie z tym, centralne miej
sce w nauce o Kościele i sakramen
tach zajmuje „urząd“ duchowny.
Kościoły „protestanckie” także opie
rają się na nieprzerwanym związku
z Kościołem
Nowego Testamentu,
ale
widzą go w działaniu Ducha
Świętego w Słowie Bożym — w sile
wywołującej wiarę jednostek i po
wołującej społeczność wiary.

Marc Boegner (1881— 1971), przy
wódca protestantyzmu francuskie
go, w latach 1948—1954 jeden z
prezydentów Światowej Rady Koś
ciołów.

Ilendrik Kraemer (1888— 1965) ode
grał wybitną rolę w rozwoju świa
towego ruchu misyjnego, pierwszy
dyrektor Instytutu Ekumenicznego
Światowej Rady Kościołów w Bossey k. Genewy.

Karol Barth <1886— 1968) uchodzi za
najwybitniejszego
teologa
prote
stanckiego bieżącego stulecia, w y 
głosił jeden z głównych referatów
podczas I Zgromadzenia Ogólnego
Światowej Rady Kościołów w A m 
sterdamie (1948).

61. Jakie Kościoły są reprezento
wane w Światowej Radzie?
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Willem A. Visser’t Hooft (ur. 1900),
pierwszy sekretarz generalny Świa
towej Rady Kościołów (do 1966), a
obecnie jej honorowy prezydent.

Daniel T. Niles (1908— 1970), du
chowny metodystyczny z Sri Lanki,
jeden z najwybitniejszych działaczy
ekumenicznych Azji. W
Uppsali
został wybrany na stanowisko jed
nego z sześciu prezydentów SRK.

Martin Niemoller (ur. 1892), w ok
resie Trzeciej Rzeszy jeden z przy
wódców Kościoła Wyznającego, w
latach 1961—1968 jeden z prezyden
tów Światowej Rady Kościołów.

Jednak w Amsterdamie zaczęto już
mówić o trzecim
typie Kościoła,
który uosabia „dobrowolnie zgroma
dzony Kościół, Kościół przymierza,
Kościół społeczności Ducha Święte
go“. Ten typ Kościoła nie czuje się
związany z formami i tradycjami
pochodzącymi z przeszłości i jest re
prezentowany przede wszystkim w
Kościołach wolnych.

okresu sprzed
wielkich rozłamów.
Do nich należą Kościoły prawosław
ne (tj. prawowierne, ortodoksyjne)
Grecji, Bliskiego Wschodu, Bałka
nów, Związku Radzieckieggo, a tak
że Kościół koptyjski, etiopski, nestoriański, armeński i syryjski. Koś
cioły prawosławne,
zwłaszcza po
wstąpieniu
Rosyjskiego
Kościoła
Prawosławnego do Rady w New

siąclecia, daje impuls do żywego,
ale i trudnego dialogu teologiczne

Delhi, są w łonie ekumenii bardzo

62. Jak dzie)ą się te grupy?

ważnym czynnikiem, gdyż ich świa

W grupie
Kościoły,

domość, że reprezentują stary, nie

„katolickiej’’ spotykamy
których
historia sięga

podzielony

Kościół

pierwszego

ty

go.
Funkcję pomostu spełnia Wspólno
ta Kościołów Anglikańskich, któ
rej najstarszym członkiem jest Koś
ciół Anglii, ale składa się ona z sa
modzielnych Kościołów we wszyst
kich częściach świata. Społecznością
komunijną związany jest z nią Koś
ciół Starokatolicki, który powstał po
uchwaleniu przez I Sobór Watykań
ski (1870) dogmatu o nieomylności
papieża
W grupie Kościołów protestanckich
spotykamy Kościoły luterańskie i re
formowane (te ostatnie, ze względu
na swój ustrój,
noszą też nazwę
Kościołów
prezbiteriańskich).
ich
szczególna historia rozpoczyna się w
okresie Reformacji, kiedy to zro
dziły się również — obecnie bardzo
rozproszone — zbory mennonitów.
Liczne poreformacyjne wspólnoty
kościelne, typowe przede wszyst
kim dla obszaru anglosaskiego, po
wstały częściowo w wyniku konflik
tu z angielskim Kościołem państwo
wym, częściowo wskutek
ruchów
przebudzeniowych,
a częściowo z
innych, zewnętrznych i wewnętrz
nych, przyczyn. Dziedzictwo refor-

Katedra w Lund (Szwecja), miejsce
obrad Światowej Konferencji do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła
(1952).
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macy.jiip wiąże się w nich niejedno
krotnie z uduchowionym,
zdanym
wyłącznie na działanie Ducha Świę
tego, pojmowaniem zboru. Do takich
społeczności należą m. in. baptyści,
kongregacjonaliści, metodyści, kwakrzy, Armia Zbawienia, a także po
wstała w Herrnhucie Jednota Bra
terska,
która dzisiaj żyje rozpro
szona na całej kuli ziemskiej. Skraj
na postać trzeciego typu kościelne
go przejawia się w Kościołach zie
lonoświątkowych,
z których wiele
przyłączyło się już do Światowej
Rady Kościołów.
Ta zróżnicowana mozaika Kościo
łów pozwala pojąć trudności, jakie
w dążeniu do jedności chrześcijan
musi przezwyciężać Rada.
Aby je
przezwyciężyć, potrzebna jest nasza
współpraca, cierpliwość i modlitwa.
Bardzo duże znaczenie ma rosnący
udział „młodych Kościołów” w ru
chu ekumenicznym, tj. Kościołów z
Azji
i Afryki,
które wyrosły w
świecie niechrześcijańskim na grun
cie zborów misyjnych, a obecnie są
samodzielnymi Kościołami z w łas
nym kierownictwem.
Wśród
tych
Kościołów, niezależnie od pochodze
nia wyznaniowego, dążenie do jed
ności jest szczególnie wielkie, a je
go siłą napędową jest wiarygodne
składanie świadectwa o Ewangelii
w świecie zamieszkałym przeważ
nie przez niechrześcijan.
Wzorco
wym przykładem takiego zjednocze
nia może być Kościół Indii Połud
niowych, który powstał w 1947 z po
łączenia się bardzo różnych rodzin
wyznaniowych (anglikanie, prezbiterianie, kongregacjonaliści i meto
dyści).

dlalego jednak, że sprawa ponowne
go zjednoczenia chrześcijaństwa by
ła mu obojętna, ale dlatego, że w e
dług jego ówczesnego przekonania
nie istniała żadna
inna droga do
prawdziwej jedności, jak tylko po
wrót do Kościoła Rzymu. Tym nie
mniej Kościół Rzymskokatolicki śle
dził z dużą uwagą rozwój ruchu
ekumenicznego.
Od
1952 istniała
(nieoficjalnie) Katolicka Konferencja
do Spraw Ekumenizmu. W związku
z przygotowaniami do II Soboru
Watykańskiego, mocą dekretu pa
pieskiego powołano do życia Sekre
tariat do Spraw Jedności Chrześci
jan (1960) i powierzono mu rolę
łącznika z Kościołami nierzymsko-

katolickimi. W tym okresie obser
watorzy
rzymskokatoliccy
zaczęl i
uczestniczyć w konferencjach eku
menicznych.
Z drugiej strony na
obrady II Soboru
Watykańskiego
zaproszono większą liczbę obserwa
torów nierzymskokatolickich. II So
bór Watykański
nie doprowadził
wprawdzie do zasadniczej rezygna
cji z rzymskokatolickiego pojmowa
nia Kościoła, ale spowodował jego
bardziej dynamiczną interpretację,
która umożliwia
i sprzyja rozmo
wom
ekumenicznym. Na najwyż
szym szczeblu dialog rozwija się
we Wspólnej Grupie Roboczej, po
wołanej do życia przez Rzym i ŚRK
(1965). Rozwiązywaniu praktycznych

63. Jak
dalece
Światowa
Rada
Kościołów uczestniczy w uniach
kościelnych?
Pertraktacje
unijne są wyłącznie
sprawą zaangażowanych Kościołów,
do których — zgodnie ze statutem
— ŚRK nie wolno się mieszać. Ale
na ich prośbę może ona, za pośred
nictwem Komisji do Spraw W iary
i Ustroju Kościoła, służyć radą i po
mocą.

64. Jak układają się stosunki Świa
towej Rady Kościołów z Koś
ciołem Rzymskokatolickim?
Początkowo Kościół Rzymskokato
licki odrzucał propozycje przyłącze
nia się do dążeń ekumenicznych, nie

Nabożeństwo metodystyczne pod
czas II
Zgromadzenia Ogólnego
Światowej
Rady
Kościołów
w
Evanston (USA, 1954).
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zadań
służy,
istniejący od 1967,
Wspólny Komitet do Spraw Społe
czeństwa, Rozwoju i Pokoju, za
którego pracę odpowiadają obaj
partnerzy. ŚRK i papieska Komisja
do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju
zorganizowały w 1968 w Bejrucie
wspólną
konferencję
poświęconą
szerokiej współpracy w dziedzinie
rozwoju.
Od
czasów
Uppsali 9
rzymskokatolików jest pełnopraw
nymi członkami Komisji do Spraw
Wiary i Ustroju
Kościoła.
Taka
współpraca, o charakterze teologicz
nym i praktycznym, znalazła wielu
naśladowców w różnych krajach i
przyczyniła się do pomyślnego uela
stycznienia zesztywniałych stano
wisk Rzymu i innych Kościołów. W
Polsce na przykład znalazło to w y
raz w utworzeniu Mieszanej Komi
sja PRE i Komisji Episkopatu do
Sjpraw Ekumenizmu (1974).
Jeśli nawet, z powodu nadal istnie
jących i głębokich różnic dogma
tycznych, wszelka przedwczesna na
dzieja na pełne porozumienie z
Kościołem Rzymskokatolickim lub
na jego członkostwo w Światowej
Radzie Kościołów jest niewskazana,
to jednak chrześcijanie nie powinni
poddawać się rozczarowaniu ani za
hamowaniom, lecz zaufać Duchowi
Świętemu, który wbrew wszelkim
ludzkim oczekiwaniom potrafi usu
wać- nieprzezwyciężalne przeszkody.

Trzeba rozróżnić
tych organizacji:

cztery

rodzaje

1. K r a j o w e
rady
kościeln e (National Councils), w których
zrzeszone są Kościoły z jednego
kraju lub obszaru, aby wspólnie
wypełniać określone zadania eku
meniczne;
często członkami tych
rad są Kościoły, które nie są człon
kami ŚRK. Organizacje te są często
znacznie starsze od ŚRK (por. punkt
16). Na przykład w Polsce już w
1942 powstała Tymczasowa Rada
Ekumeniczna, która w 1946 prze
kształciła się w Polską Radę Eku
meniczną. czyli na dwa lata przed
oficjalnym powołaniem do życia
ŚRK. Do najbardziej znanych rad
krajowych należą: Brytyjska Rada
Kościołów (British Council of Churches), utworzona w 1942; Rada K ra
jowa Kościołów Chrystusa w USA
(National Council of the Churches
of Christ), która w 1950 zajęła m iej
sce istniejącego od 1908 Związku
Kościołów Ameryki Północnej (Federal Council of Churches). Obecnie
29 takich rad krajowych utrzymuje
kontakty robocze ze Światową Radą
Kościołów (por. s. 44).

65. Z jakimi jeszcze organizacjami
chrześcijańskimi lub kościelny
mi współpracuje Światowa Rada
Kościołów?

Podczas trwania zgromadzeń ogól
nych lub posiedzeń Komitetu Na
czelnego przedstawiciele rad krajo
wych odbywają specjalne narady.
W powyższym
kontekście należy
wspomnieć o pewnych regionalnych
konferencjach Kościołów, takich jak:
Chrześcijańska
Konferencja
A zji
(założona w 1957), Konferencja Koś
ciołów Europejskich (założona w

Martin Luther King (1929—1968),
duchowny baptystyczny, przywódca
Murzynów amerykańskich. W Upp
sali miał wygłosić kazanie inaugu
rujące obrady, lecz wcześniej zgi
nął od kuli zamachowca.

Glen Garfield Williams (ur. 1923),
duchowny baptystyczny z W ielkiej
Brytanii, od 1961 pełni funkcję sek
retarza
generalnego
Konferencji
Kościołów Europejskich.
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1959) czy Ogólnoafrykańska Konfe
rencja Kościołów (założona w 1963).
2. K r a j o w e
rady
chrześ
c i j a ń s k i e powstałe na polach
misyjnych (por. punkt 17). Obecnie
mają one status członkowski lub do
radczy w Konferencji do Spraw
Misji Światowej i Ewangelizacji
ŚRK (por. punkt 54:3).
3. Z r z e s z e n i a
Kościołów
tego
samego
wyznania
zwane też światowymi związkami
wyznaniowymi (por. punkt 16). Do
nich należą:
Światowa Federacja
Luterańska, Światowy Alians Koś
ciołów Reformowanych, Światowa
Rada Metodystów, Światowy Zw ią
zek Baptystów, Światowy Konwent
Uczniów Chrystusa i Światowy Komiltet NDor adc z y Kwak r ów.
4. C h r z e ś c i j a ń s k i e
orga
n i z a c j e ś w i a t o w e , jak: Świa
towa Organizacja Chrześcijańskich
Związków
Młodych
Mężczyzn,
Światowa Organiacja Chrześcijań
skich Związków Młodych Kobiet,
Światowy
Związek
Studentów
Chrześcijańskich
(por. punkt 14),
Zjednoczone Towarzystwa Biblijne,
i Światowa Organizacja do Spraw
Informacji Chrześcijańskiej.
Światowa Rada Kościołów, prowa
dząc z wymienionymi organizacjami
i związkami braterską i szczerą
współpracę, daje dowód, że nie prag
nie mieć monopolu na działanie
ekumeniczne, lecz chce wobec całe
go ruchu ekumenicznego i wszyst
kich jego przejawów spełniać rolę
służebną.

Patriarcha
Aleksy
(1877— 1970).
Dzięki jego zaangażowaniu Rosyjski
Kościół Prawosławny przystąpił do
Światowej Rady Kościołów podczas
II I Zgromadzenia Ogólnego (1961).

III

O ekumenicznym zobowiqzaniu
66. Jak dany Kościół potwierdza
swoje ekumeniczne zaangażowa
nie?
Przez określanie i wypełnianie ca
łego życia, pracy i zwiastowania du
chem ekumenicznym.
przez stałe
modlitwy o jedność Kościoła Jezu
sa Chrystusa, przez wyrabianie w
swoich członkach postawy ekume
nicznej i ducha współpracy z inny
mi w realizowaniu ekumenicznych
zadań.
67. Jak dany Kościół daje dowód
swego ekumenicznego nastawie
nia wobec innych Kościołów?
Nie ocenia ich ujemnie z powodu
poznanych lub rzekomych niedos
tatków, lecz traktuje je z szacun
kiem, na jaki zasługują ze względu
na wyznawanie jedynego Pana; sta
ra się odkryć elementy pozytywne
w innych Kościołach i uczyć się
od nich; w ekumenicznej wspólno
cie Słowa Bożego jest gotów podda
wać ustawicznej
rewizji
własne
nauki,
przekonania lub wyznanie
wiary i porównywać je z tym, co w
zakresie poznania prawdy stało się
udziałem innych Kościołów, a z do
świadczeń tych wyciągać
wnioski
dla siebie; czuje się współodpowie
dzialny za zewnętrzną i wewnętrz
ną drogę innych Kościołów; współ
pracuje z nimi wszędzie tam, gdzie
rodzi się taka możliwość; włącza je
do swoich modlitw przyczynnych;
gdy grozi spór, stara się o utrzy
manie lub przywrócenie pokoju. To
wszystko
obowiązuje
szczególnie
wobec
„najbliższych” , czyli wobec
Kościołów i wspólnot chrześcijań
skich w tym samym kraju. Ekumenię rozpoczynamy na własnym pod
wórku!

zniekształceniu
lub
zaciemnieniu,
wówczas każdy Kościół winien naj
pierw zbadać stosunki u siebie. Pod
żadnym
pozorem
nie wolno mu
ograniczać się tylko do krytyki ani
podejmować prób pozyskania dla
siebie członków drugiego Kościo
ła. Prawdę powinien wypowiadać
tylko w miłości, ku zbudowaniu i
odnowie innych Kościołów. Każdy
Kościół ma być wdzięczny za wszel
kie impulsy, pomoc i radę, także
gdy pochodzą one z zewnątrz, gdyż
ekumenia jest braterską służbą jed
nych Kościołów dla drugich.

le ekumenii. Jak długo ekumenia
będzie domeną kierownictw kościel
nych i teologów lub małej grupy
zainteresowanych
członków zboru,
jak długo każdy zbór nie będzie
uważał siebie za żywy człon całego
Ciała Chrystusowego, tak długo
wszelkie plany, wielkie konferencje
i działanie organizacji ekumenicz
nych nie przyniosą żadnych owo
ców.

69. Co oznacza ekumenia dla
szczególnego zboru?

Możliwości czy też trudności, przed
jakimi staje poszczególny zbór, są*
zbyt różnorodne, aby można było
zamknąć je w systemie powszechnie
obowiązujących reguł. Ale taki zbór,
który uświadomił sobie swoje eku
meniczne powołanie, zawsze znaj
dzie najlepsze w danych warunkach
drogi postępowania. Zwróćmy uwa
gę tylko na niektóre z tych dróg:
braterska wspólnota ze zborami in
nych wyznań, wzajemne kierowanie
do siebie zaproszeń, wspólne stu-

po

Ekumenia staje się wiarygodna do
piero v^>wczas. gdy realizuje się
wśród zborów różnych wyznań w
tej samej miejscowości, gdyż obo
jętność lub wrogość panowały daw
niej przede wszystkim między róż
nymi zborami chrześcijańskimi w
określonych miejscach lub obsza
rach. Dlatego też na tej płaszczyź
nie powinniśmy urzeczywistniać ce

70. Jak pojedynczy zbór może w y 
pełniać swoje ekumeniczne po
wołanie?

Eugene Carson Blake (ur. 1906), sekretarz generalny §R K w latach 1966—
1972, w rozmowie z patriarchą Konstantynopola Athenagorasem I (1886—
1972).

68. Jak taką postawę da się po
godzić z obowiązkiem świadcze
nia prawdy?
Gdy w jakimś Kościele, z powodu
błędnych nauk lub nadużyć, posel
stwo
Ewangelii
zdaje się ulegać
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dia biblijne, siała wymiana poglą
dów.
ekumeniczne
nabożeństwa,
współpraca w ewangelizacji i dia
konii oraz wypełnianie ogólnokościclnych zadań publicznych, częste
odwiedzanie Kościołów w krajach
sąsiadujących, rozważanie proble
mów ekumenicznych w zborach, a
przede wszystkim — nieustanna mo
dlitwa. która swój punkt kulmina
cyjny osiąga
podczas dorocznego
Ekumenicznego Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan (18— 25 stycz
nia). Podstawą jedności w świadec
twie i służbie jest jedność w mod
litwie!
71. Co
pojedynczy
chrześcijanin
może uczynić dla ekumenii?
Oprócz udziału w życiu ekumenicz
nym swego zboru jest on powołany
do zachowania braterskiej postawy
w
bezpośrednich
kontaktach z
chrześcijanami innych wyznań, czyli
do okazywania takiej samej dobrej
woli i chęci zrozumienia drugiego
człowieka oraz pielęgnowania szcze
gólnego rodzaju życia chrześcijań
skiego, do jakiej zobowiązały się
wzajemnie Kościoły. Do tego po
trzebna jest znajomość nauki i ży
cia innych Kościołów, a także his
torii i sił napędowych ruchu eku
menicznego. Jeśli bierze udział w

międzynarodowych
pos ie dze n iac h
ekumenicznych w kraju i za gra
nicą, otwierają się przed nim moż
liwe ści spotkania się z chrześcija
nami innych krajów i Kościołów, a
także rozszerzenia swej wiedzy o
nich. Ale dopiero modląc się sys
tematycznie za cały
Kościół
na
ziemi, za każdego jego członka i za
jedność — chrześcijanin daje do
wód, że wezwanie do jedności ucz
niów Chrystusa dotarło do jego ser
ca.
72. Jak można pogodzić nastawienie
ekumeniczne z miłością do włas
nego Kościoła?
Miłość do własnego Kościoła jest
uzasadniona tylko o tyle, o
ile
obejmuje Kościół Boży, który przez
Słowo i sakramenty, tj. przez obec
ność swego Pana, trwa, żvje i dzia
ła w różnych odrębnych Kościołach,
pomimo zawartych w nich wszyst
kich elementów ludzkich, pomimo
niedoskonałego poznania i popełnia
nych błędów. Kochając — pragnie
my, aby nasz własny Kościół upo
dabniał się coraz bardziej do obra
zu Kościoła Bożego, ukazanego w
Słowie Bożym, abv wzrastał w poz
naniu prawdy, w posłuszeństwie
wobec Pana Kościoła i w nadziei
na dzień, w którym będzie jedna

owczarnia i jeden pasterz. Kocha
jąc — cieszymy się, gdy spotykamy
u innych to samo poznanie praw
dy, to samo posłuszeństwo i tę sa
mą nadzieję, jaką Bóg obdarował
Kościół. Gdy zauważymy, że pod ta
kim czy innym względem inne Koś
cioły wyprzedziły nasz własny, nie
uznajemy tego za słabość swojego
Kościoła, ale za impuls do działa
nia w kierunku doskonalenia sa
mego siebie. Prawdziwa miłość nie
zna rywalizacji, ale nie dopuszcza
do zaniedbań we własnym Kościele,
gdyż zgodnie z ekumeniczną zasadą
„najważniejszym obowiązkiem każ
dego świadomego chrześcijanina jest
serdeczna modlitwa i praca nad
odnową Kościoła, którego jest człon
kiem” .
73. Czego możemy oczekiwać
ruchu ekumenicznego?

od

Ruch ekumeniczny stał się w na
szym życiu kościelnym zjawiskiem
tak oczywistym, że prawie nie jes
teśmy w stanie określić, jak bardzo
w
ciągu
niewielu
dziesięcioleci
wzbudził on w Kościołach świado
mość jedności, danej w Chrystusie,
i zmian, jakich już dokonał we w za
jemnych ich stosunkach. Nie wolno
nam jednak pytać, czego
„m y”
oczekujemy od ruchu ekumeniczne
go. gdyż nie gramy w nim roli nie
zaangażowanych widzów, ale —
jako Kościoły, jako zbory i jako
jednostki — stanowimy jego inte
gralną część.
Ruch ekumeniczny
chce być narzędziem w realizacji
tego dzieła Bożego. Naszą sprawą
jest posłuszeństwo, Bożą sprawą —
wypełnienie.

Pierwsza siedziba Światowej Rady
Kościołów w Genewie.
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WYBÓR D O KUM ENTÓ W

O rędzie I Zgromadzenia Ogólnego

Światowej Rady Kościołów
w Amsterdamie
(fragmenty)

Światowa Rada Kościołów, zgromadzona w Am ster
damie, wita wszystkich,
którzy należą do Jezusa
Chrystusa, i wszystkich, którzy gotowi są słuchać.
Wielbimy Boga Ojca i Zbawiciela naszego, Jezusa
Chrystusa, za to, że rozproszone dzieci Boże zgromadza
i że przywiódł nas tu, do Amsterdamu. Dzielą nas nie
tylko sprawy nauki, ustroju i tradycji, rozdwaja nas
też nasza grzeszna duma: narodowa, klasowa, rasowa.
Lecz Chrystus uczynił nas swoją własnością, a w Nim
nie może być rozdwojenia. Gdziekolwiek Jego szuka
my, odnajdujemy się wzajemnie. Tu, w Amsterdamie,
On wziął nas znowu w służbę, przeto i my zobowiąza
liśmy się wzajemnie i utworzyliśmy tę Światową Ra
dę Kościołów. Jest naszą stanowczą wolą trwać w
łączności ze sobą. Wzywamy wszystkie zbory chrześ
cijańskie do wyrażenia zgody na to zjednoczenie i do
realizowania go w ich własnym życiu. Dziękujemy za
to Bogu i z ufnością polecamy Mu naszą przyszłość...
Nasze zgromadzenie się tutaj w celu stworzenia Swiatoicej Rady Kościołów byłoby próżnym przedsięwzię
ciem, gdyby chrześcijanie w całym święcie nie uzna
wali Chrystusa za głowę Kościoła, nie podejmowali
wszędzie, gdzie przebywają, starań o to, by być Jego
uczniami i sługami bliźnich. Musimy sobie i wszyst
kim ludziom przypomnieć, że Bóg strącił z tronu m oż
nych, a wywyższył poniżonych i pokornych. Musimy
nauczyć się znowu odważnego przemawiania w im ie

niu Chrystusa do naszych narodów i do tych, którzy
nimi rządzą. Musimy nauczyć się sprzeciwiać terroro
wi, okrucieństwu, nienawiści rasowej, solidaryzować
się z wygnańcem i uchodźcą, przekształcić wszędzie
Kościół w obrońcę uciskanych i w dom, w którym
każdy może znaleźć schronienie.
Musimy wspólnie
nauczyć się znowu obowiązków chrześcijan — męż
czyzn i kobiet — w przemyśle, rolnictwie, polityce,
w domu i w pracy. Prosimy Boga, aby nauczył nas
wymawiać wspólnie prawdziwe „nie” i prawdziwe
„tak” .
Mówimy „nie” wszystkiemu, co jest sprzeczne z m i
łością Chrystusa, każdemu systemowi, programowi,
człowiekowi, który drugiego człowieka traktuje tak,
jak gdyby nie był stworzeniem Bożym, lecz towarem,
z którego można odnieść korzyść; mówimy „nie” tym,
którzy w im ię porządku bezprawie czynią prawem,
tym, którzy sieją ziarno wojny lub nawołują do niej
pod pretekstem, że i tak jest ona nieunikniona.
„Tak” mówimy loszystkiemu, co zgodne z miłością
Qhrystusa, wszystkim ludziom, którzy przestrzegają
Sprawa, wszystkim, którzy pragną stworzyć prawdziwy
pokój na świecie, wszystkim, którzy propagują nadzie
ję, walczą i cierpią ze względu na człowieka; mówimy
„tak” tym wszystkim, którzy — nawet tego nie wie
dząc — sięgają po nowe niebo i nową ziemię, na
której mieszka sprawiedliwość...

Centrum Ekumeniczne w Genewie,
aktualna siedziba Światowej Rady
Kościołów
i
kilkunastu
innych
światowych organizacji chrześcijań
skich.
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KOŚCIÓŁ, KOŚCIOŁY A ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW
Deklaracja uchwalona na posiedzeniu Komitetu Naczelnego
w Toronto
(fra g m e n ty )
Światowa Rada Kościołów nie jest super-Kościołem
i nigdy się nim stać nie może...
Kościoły członkowskie Rady wierzą, że wspólne świa
dectwo Kościołów musi opierać się na wspólnym uzna
niu, że Chrystus jest boską głową ciała...
Kościoły członkowskie
Światowej Rady Kościołów
wierzą na podstawie Nowego Testamentu w Jeden
Kościół Chrystusowy...
Kościoły członkowskie uznają, że członkostwo w Koś
ciele Chrystusowym jest rozłeglejsze niż członkostwo
we własnym Kościele. Dlatego dążą do nawiązania ży
wego kontaktu z tymi spoza swoich szeregów, którzy
uznają Jezusa Chrystusa za Pana...
Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów są
zdania, że problem stosunku Kościołów do Świętego
Kościoła Powszechnego, który wyznajemy w Wyzna
niu Wiary, jest problemem wymagającym wspólnego
omówienia. M im o to z członkostwa w ŚRK nie wy
nika, że dany Kościół musi uznać inne Kościoły człon
kowskie za Kościoły prawdziwe, w pełnym znaczeniu
tego słowa...
Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów uz-

nają w innych Kościołach elementy prawdziwego Koś
cioła. Są zdania, że to wspólne uznanie zobowiązuje
je do podjęcia poważnego dialogu, i mają nadzieję, że
te elementy prawdy doprowadzą do poznania pełnej
prawdy i jedności, która opiera się na pełnej praw
dzie...

SŁOWO DO KOŚCIOŁÓW
Światowej Konferencji w Lund

Osiągnęliśmy obecnie decydujący punkt w naszych
rozmowach ekumenicznych. W miarę, jak lepiej się
poznawaliśmy, nasze oczy zaczynały dostrzegać bo
lesne i głębokie rozłamy, ale i naszą jedność. Jedność
w tym stopniu, w jakim mogły ją wspólnie przeżyć
Kościoły, musi teraz znaleźć lepszy swój wyraz. W ia
ra w Jeden Kościół Chrystusa, nie uzupełniona czy
nami posłuszeństwa, jest martwa. Istnieją takie praw
dy o istocie Boga i Jego Kościele, które na zawsze po
zostaną dla nas niedostępne, jeśli nie podejmiemy
wspólnego działania, zgodnego z jednością, którą już
posiadamy. Przeto zwracamy się z usilną prośbą do
naszych Kościołów, aby zbadały, czy manifestując jed 
ność ludu Bożego czynią naprawdę wszystko, co po
winny. Kościoły nasze powinny się zastanowić nad
tym, czy naprawdę zawsze okazują gotowość nawią
zania dialogu z innymi Kościołami i czy nie mogłyby
działać wspólnie we wszystkich sprawach, z wyjąt
kiem tych, które — ze względu na głębokie różnice
przekonań — zmuszają je do indywidualnego działa
nia? Czy nie. musiałyby też uznać faktu, że często, za
miast wspólnie składać świadectwo o wyłącznym pa
nowaniu Chrystusa — który gromadzi swój lud ze
wszystkich narodów, ras i języków) — ulegały świec
kim władzom i wpływom, skłaniającym je do podzia
łów? Posłuszeństwo wobec Boga ivymaga, aby Koś
cioły szukały jedności, gdy wypełniają swe zadanie
misyjne w świecie. Wszyscy przyczyniliśmy się do te
go, że poselstwo chrześcijańskie, głoszone szerokim
rzeszom ludzkim, nie przyniosło zamierzonego wyni
ku. A my właśnie jesteśmy zobowiązani zwiastować
im jedną Ewangelię i manifestować jedność Kościoła...

(fra g m e n ty )

*

Kościoły nasze wysłały nas do Lund, abyśmy wspól
nie zbadali, jak wielka jest jedność, która już istnie
je między naszymi Kościołami w dziedzinie wiary,
ustroju kościelnego ii kultur, i jak możemy się zbliżyć
do pełnej jedności, którą przewiduje dla nas Bóg.
Dziękujemy Panu Kościoła za to, co zdziałał wśród
nas, gdyśmy rozmawiali i wspólnie się modlili, i za
to, że Kościoły w niektórych częściach świata zbliżają
się do siebie w widzialny sposób. Każdy z nas wiele
odkrył w innych Kościołach, ale nad naszą bezradnoś
cią z powodu nieprzezwyciężalnych różnic, góruje
wdzięczność za różnorodne przejawy łaski Bożej, któ
rej działanie dostrzegamy w życiu Kościołów na ca
łym świecie. Wyraźnie poznaliśmy, że nie uczynimy
rzeczywistego postępu na drodze do jedności, jeśli stale
będziemy się zajmować porównywaniem różnych po
glądów na istotę Kościoła i na tradycję, którym po
glądy te są podporządkowane. Na nowo odkryliśmy
prawdę, że tylko wówczas, gdy zbliżamy się do Chrys
tusa, zbliżamy się do siebie. Dlatego, nie bacząc na
nasze rozłamy, musimy przedrzeć się do głębszego i
bogatszego zrozumienia tajemnicy, jaką jest, dana
przez Boga, jedność Chrystusa z Jego Kościołem. Musi
my coraz lepiej rozumieć, że oddzielne drogi naszych
Kościołów w historii mają sens dopiero wówczas, gdy
patrzymy na nie z perspektywy działania Bożego
wśród całego Jego ludu.
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Kościoły członkowskie Rady wyrażają gotowość pod
jęcia starań, aby we wspólnym dialogu nauczyć się
od Pana Jezusa Chrystusa, w jaki sposób winny skła
dać o Nim świadectwo przed światem...
Ze wspólnego członkostwa w Światowej Radzie Koś
ciołów wynika dalej praktyczny wniosek, że Kościoły
członkowskie mają okazywać sobie solidarność, poma
gać sobie w potrzebie i powstrzymywać się od takich
działań, które byłyby sprzeczne ze stosunkami brater
skimi...
Kościoły członkowskie nawiązują ze sobą stosunek du
chowy wówczas, gdy starają się uczyć jedne od dru
gich i wzajemnie sobie pomagać, tak aby Ciało Chrys
tusa stało się żywym Ciałem, a życie Kościołów uległo
odnowie...

O r ę d z ie II Z g r o m a d z e n ia O g ó ln e g o
Św iatow ej Rady K ościo łó w
w Evanston
(fr a g m e n ty )
... Przed sześciu laty nasze Kościoły zawarły porozu
mienie w sprawie utworzenia Światowej Rady Koś
ciołów i oznajmiły swój zamiar utrzymywania łącz
ności ze sobą. Dziękujemy Bogu, że przez te sześć
lat zsyłał błogosławieństwo dla naszej pracy i wspól
noty. Obecnie wkraczamy w nowy etap. Już nie wy
starcza łączność ze sobą. Trzeba pójść dalej. Im bar
dziej bowiem poznajemy naszą jedność w Chrystusie,
tym trudniej przychodzi nam znieść stan, w którym
świat widzi sprzeczność naszego życia z tą jednością.
Dlatego stawiamy pytanie: czy wasz Kościół z całą
powagą rozpatruje swój stosunek do innych Kościo
łów w świetle modlitwy naszego Pana, który chce,
aby wszyscy byli jedno i dostępowali uświęcenia w
prawdzie?
Czy
wasz zbór,
wspólnie
ze
zbo
rami sąsiednimi, czyni icszystko co w jego mocy, aby
ci, którymi się opiekujecie, słyszeli naprawdę głos jed 
nego Pasterza, wzywający wszystkich do jednej ow
czarni?...
Nie wystarczy, gdy chrześcijanie szukają pokoju tylko
dla siebie. Muszą oni też szukać sprawiedliwości dla
innych. Mnóstwo ludzi w wielu częściach świata cier
pi głód i jest zmuszone do życia w nieludzkich wa
runkach. Czy Kościół może milczeć? M iliony cierpią
odosobnienie i poniżenie z powodu pochodzenia raso
wego. Czy Kościoły będą konsekwentnie broniły zaję

tego tutaj stanowiska, że nie da się to pogodzić z wia
rą chrześcijańską? Czy modlicie się regularnie za tych,
którzy cierpią niesprawiedliwość i poniżenie z powo
dów rasowych, religijnych lub politycznych? Kościół
Chrystusa jest dzisiaj wspólnotą obejmują cały świat.
A mimo to niezliczone rzesze ludzi nie znają Chrys
tusa. Czy naprawdę zastanawiacie się nad tym? Czy
wasz zbór żyje tylko dla siebie, czy też dla świata —
dla ludzi z bliska i z daleka? Czy życie waszego zbo
ru i życie codzienne każdego z was — jest świadect
wem czy też zaprzeczeniem, że Chrystus panuje w
świecie?
Bóg nie pozostawia nikogo z nas własnemu losowi.
Na każdym miejscu złączył nas w zbór dzieci Bożych,
gdzie otrzymujemy Jego dary i Jego przebaczenie. Czy
przebaczacie sobie wzajemnie tak, jak Chrystus wam
przebaczył? Czy zbór wasz jest prawdziwą wspólnotą
Boga, w której każdy może znaleźć schronienie i do
świadczyć, że Bóg kocha go bezgranicznie?
Nie jesteśmy w stanie pojąć tego wszystkiego bez po
mocy Chrystusa. Nie wiemy, co nadejdzie, ale wiemy,
Kto nadejdzie — Jezus Chrystus, nasz Pan, jest tym,
który każdego dnia wychodzi nam naprzeciw, a u kre
su tego świata stanie przed nami. Dlatego zwracamy
się do was słowami: Bądźcie radośni w nadziei!

O r ę d z ie III Z g r o m a d z e n ia O g ó ln e g o
Św iatow ej Rady Kościołów
s

w New Delhi
(fr a g m e n ty )
Trzecie Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościo
łów w New Delhi kieruje niniejszy list do Kościołów
członkowskich i ich zborów. Radujemy się i dzięku
jemy Bogu za to, że przeżywamy tutaj głęboką wspól
notę, głębszą niż kiedykolwiek przedtem. Nowe Koś
cioły członkowskie, poważne w liczbie i sile, pocho
dzące zarówno ze starych prawosławnych tradycji
wschodniego chrześcijaństwa, jak i z Afryki, Azji,
Ameryki Łacińskiej i z innych części świata, wykazu
ją w sposób widoczny, że chrześcijaństwo zadomowiło
sę już w każdej części świata. We wspólnocie tej m o
żemy swobodnie mówić i działać, gdyż wszyscy jesteś
my współpracownikami Chrystusa. Wspólnie staraliś
my się zrozumieć nasze powołanie do składania świa
dectwa, służby i jedności...
Gdy jako chrześcijanie zwracamy się do ludzi, musi
my mówić prawdę o naszej wierze: że jest tylko jed
na droga do Ojca, mianowicie Jego Syn, Jezus Chrys
tus. Na tej jedynej drodze musimy się spotkać z na
szym bratem — naszym bratem w Chrystusie. Spoty

kamy na niej również naszego brata — człowieka i
zanim my zaczniemy z nim rozmawiać o Chrystusie,
sam Chrystus już go przedtem odszukał.
Chrystus jest drogą. Dlatego powinniśmy iść wspólnie
i świadczyć o Nim, świadczyć wszystkim ludziom. Ta
kie jest Jego przykazanie. Nie można wyświadczyć
większej przysługi ludziom, niż opowiadać im o ży
wym Chrystusie, nie ma też skuteczniejszego świa
dectwa niż życie poświęcone służbie. Obojętność lub
wrogość ludzi mogą utrudniać nasze swobodne zwias
towanie, lecz Boga nie możemy zmusić do milczenia.
On przemawia przez nabożeństwo i przez cierpienie
Jego Kościoła. Wasze modlitwy i wasza cierpliwość —
0 ile On je łaskawie przyjmie — staną się częścią
świadectwa, które On składa za Chrystusa.
Musimy opracować wspólnie, w konkretnych poję
ciach, formy służby chrześcijańskiej dla naszej epoki
1 wspólnie je realizować. Współpraca chrześcijańska
nic była w żadnej dziedzinie bardziej zwarta i sku
teczna niż tam, gdzie pomagano ludziom w ich niedo
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lach. N ic ma też dla*chrześcijan pilniejszego zadania
niż wspólne' działanie na rzecz poczucia wspólnoty na
rodów, sprawiedliwego pokoju i wolności w stosun
kach między narodami, dzięki czemu usunie się pod
stawowe przyczyny niedoli, której tak wiele mamy
we współczesnym świecie. Musimy podnieść glos prze
ciw wszelkiej niesprawiedliwości wyrządzanej jakiejś
rasie lub jakiemuś człowiekowi z powodu przynależ
ności rasowej...
Wspólnie musimy szukać pełni jedności chrześcijań
skiej. Do tego potrzebujemy każdego członka rodziny
chrześcijańskiej, wyznawców tradycji wschodniej i za
chodniej, Kościołów starych i młodych, mężczyzn i
kobiet, młodych i starych, reprezentantów każdej rasy
i każdego narodu. Nasi bracia w Chrystusie zostają
nam dani, a nie przez nas wybrani. Przekonania na
sze nie pozwalają nam jeszcze działać wspólnie w
pewnych punktach. A le poczyniliśmy postępy: udało
się nam wyartykułować wyraźniej jedność, której szu
kamy. Szukajmy przeto rzeczy, które już teraz może
my czynić wszędzie razem i wykonujmy je wiernie,
modląc się i pracując zawsze dla pełniejszej jednoś
ci, której Chrystus pragnie dla naszego Kościoła...

FORMUŁA JEDNOŚCI
uchwalona w New Delhi
Wierzymy, że jedność, która jest zarazem wolą Boga
i darem dla Jego Kościoła, stanie się widoczna wtedy,
gdy na każdym miejscu ochrzczeni w Jezusie Chrys
tusie oraz wyznający Go jako Pana i Zbawiciela —
doprowadzeni zostaną przez Ducha Świętego do peł
nej społeczności, wyznającej jedną wiarę apostolską,
zwiastującej jedną Ewangelię, łamiącej jeden chleb,
jednoczącej się we wspólnej modlitwie i prowadzącej
wspólne życie, które w świadectwie i służbie zwrócone
będzie ku wszystkim. Zarazem wszyscy oni zjednoczą
się z całym chrześcijaństwem, na każdym miejscu i po
wszystkie czasy, w taki sposób, że urząd i członkostwo
uznane zostaną przez wszystkich oraz że wszyscy będą
w stanie działać i przemawiać wspólnie, tak jak tego
wymaga dana sytuacja w odniesieniu do zadań, do
których Bóg wzywa swój lud. Wierzymy, że musimy
się modlić i pracować dla takiej jedności.

SŁOWO DO KOŚCIOŁÓW
Światowej Konferencji
w Montrealu
(fra g m e n ty )
Znajdujemy się na drodze do jedności chrześcijan.
Przekonaliśmy się o tym na nowo w Montrealu, gdy
zwrócono nam uwagę, że niezależnie od tego, co czy
nimy, Pan całego świata nie zaprzestaje swego dzia
łania. On kształtuje świat, który nie może zaprzeczyć,
że jest jedynym światem, chyba że zmierzałby do uni
cestwienia samego siebie. W świecie tym zachodzi pro
ces wzajemnego zbliżenia i współzależności chrześcijan.
Wyraża się to w sformułowaniu o ,,rzeczywistości
ekumenicznej”, która wykształca się szybciej, niż po
trafimy to pojąć lub wyrazić.
Przez
czterdzieści
lat
ruch
Wiara
i
Ustrój
pracował nad tym, aby jedności, która w Chrystusie
jest nam już darowana, nadać także widzialny wyraz;
wierzymy bowiem, że taka jest wola Boża. Coraz bar
dziej zaczynamy sobie zdawać sprawę, że wiele na
szych pozycji, których broniliśmy od dawna, jest bez
znaczenia dla zamiarów Bożych. Nadal jeszcze mamy
trudności w poznaniu, czego — zgodnie z życzeniem
Boga — powinniśmy się trzymać, a z czego zrezyg
nować, i jakich odważnych kroków On od nas wy
maga. Ale jesteśmy pewni, że musimy pomagać sobie
wzajemnie w poznawaniu woli Bożej i w osiąganiu
większego posłuszeństwa.
Zadanie naszego ruchu Wiara i Ustrój Kościoła jest
dzisiaj bardziej skomplikowane niż kiedykolwielc
przedtem. W dialogu uczestniczy większa liczba
Kościołów, tak iż niezbędne stają się nowe, peł
ne poświęcenia wysiłki, zmierzające do właściwego
rozumienia, i nowe idee. Wielkie połacie świata stają
w obliczu trudnych, rewolucyjnych przemian, któ
re zmuszają tamtejsze Kościoły do zastanowienia się
nad ich zadaniem. Ściślejszy kontakt z rzymskokatolicyzmem pozwala nam uczestniczyć w jego introspekcji, która także przed resztą chrześcijan stawia nowe
problemy.
Prosimy nasze Kościoły, aby dalej kroczyły tymi
drogami i aby uczyniły wszystko w celu manifestoioania jedności życia, którą Bóg ukrył w Chrystusie...

Fragment sali obrad III Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Rady
Kościołów w New Delhi (1961).
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K O Ś C IÓ Ł A S P O Ł E C Z E Ń S T W O
Orędzie Konferencji w Genewie
(fr a g m e n ty )
My, uczestnicy konferencji „Kościół a społeczeństwo”,

Z dużym niepokojem stwierdziliśmy, że wielu ludzi

dziękujemy Bogu, który zgromadził nas tutaj z 70

jest nieczułych na metody stosowane w wojnach do

krajów. Uznajemy z wdzięcznością, że mogliśmy do

mowych i międzynarodowych. „Tradycyjne” okrucień

świadczyć, co to jest społeczność światowa, która wy

stwo, jak i wszelkie nowe metody prowadzenia w o

łoniła się w wieku postępu technicznego i rewolucji

jen powinny wstrząsać sumieniami chrześcijan.

społecznej.

Przez

Jego

łaskę uświadomiliśmy

sobie

rzeczywistość Kościoła jako ludu Bożego, zjednoczone

4. Problem sprawiedliwego ładu politycznego i spo

go w wielorakości, w słabości wspomaganego przez

łecznego,

moc Ducha Świętego i powołanego do tego, aby mieć

się z tym zasadnicza sprawa — jaka jest funkcja pra

udział w wolności i pojednaniu, które są nam ofia

wa w epoce przełomu i jakie jest jego teologiczne uza

rowane w Chrystusie...

sadnienie...

W ciągu całej konferencji nasza uwaga koncentrowała

Jako chrześcijanie musimy być zaangażowani w prze

się wokół czterech problemów:

miany społeczne. W przeszłości czyniliśmy to zazwy

1. Współczesna technika. Uświadomiliśmy sobie roz
budzone przez nią nadzieje. Próbowaliśmy też zrozu
mieć, w jaki sposób może być ona zużytkowana i
kontrolowana, tak aby w najbardziej racjonalny spo
sób służyła uwolnieniu człowieka, gospodarczemu roz

i zmniejszająca

się rola

państwa.

Wiąże

czaj za pośrednictwem istniejących instytucji, na dro
dze spokojnych zabiegów i przez społeczną odnowę.
Dzisiaj wielu z tych, którzy poświęcają się służbie dla
Chrystusa i swoich najbliższych, zajmuje bardziej ra
dykalne i. rewolucyjne stanowisko. Nie zaprzeczają oni
wartości tradycji i porządku społecznego, ale szukają

wojowi i sprawiedliwości społecznej.

nowej strategii, dzięki której będzie można bez

2. Konieczność przyspieszenia rozwoju

krajów

Azji,

więk

szej straty czasu przeprowadzić zasadnicze zmiany w

Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz dokonania podsta

społeczeństwie.

wowych zmian w stosunkach między tymi krajami

chrześcijańskiego ważne miejsce zajmie w przyszłości

a narodami rozwiniętymi przemysłowo.

problem ogromnego napięcia między obydwoma tymi

3. Walka o pokój na świecie. Konieczność zastosowa

stanowiskami. W obecnej sytuacji ważne jest, że roz

Być

może

w życiu

społeczeństwa

nia radykalnych środków w celu zakończenia trwa

poznajemy głębsze spojenia w tej radykalnej pozycji

jącego konfliktu w Wietnamie i znalezienie takiego

tradycji chrześcijańskiej i udzielamy je j właściwego

rozwiązania tego rodzaju napiętych sytuacji, które w

miejsca w życiu Kościoła i we współczesnej dyskusji

przyszłości uniemożliwiłoby

o społecznej odpowiedzialności...

wybuch

nowych wojen.

W. A. Visscr’t Hoofi wita uczestni
ków
Konferencji Światowej
do
Spraw Kościoła i Społeczeństwa w
Genewie (1966).
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O r ę d z ie IV Z g r o m a d z e n ia O g ó ln e g o
Św iatow ej Rady K o ścio łó w
w Uppsali

Nowe odkrycia naukowe, rewolty studenckie, zabój

Dlatego wraz z innymi ludźmi

przyjmujemy nasze

stwa. wojny — oto znamiona 1968 roku. W tym k li

zwierzchnictwo nad stworzeniem, będziemy strzec, roz

macie zebrało się Zgromadzenie w Uppsali, przede

wijać i wspólnie wykorzystywać jego zasoby. Jako

wszystkim aby słuchać.

chrześcijanie głosimy, że Jezus jest Panem i Zbawi

U słyszeliśmy krzyk tych, co tęsknią za pokojem, głod

cielem. Bóg może w Chrystusie uczynić z nas nową
ludzkość.

nych i wyzyskiwanych, co żądają chleba i sprawie
dliwości, ofiar dyskryminacji, które domagają się ludz

3. Rosnąca przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi,

kiej godności, i milionów tych, co chcą poznać sens

powiększona jeszcze przez wydatki zbrojeniowe, ma

życia.

dzisiaj zasadniczy wpływ na podejmowanie

Bóg słyszy ten krzyk i sądzi nas. Od Niego też po

decyzji.

Bóg jednak wszystko czyni nowym. Pozwolił nam spo

Słyszymy, gdy mówi —

strzec, że chrześcijanie odmawiając swoimi czynami

Idę przed wami! Chrystus znosi waszą grzeszną przesz

godności innym ludziom, zapierają się Jezusa Chrys

chodzi Słowo Wyzwolenia.

li

łość, Duch pozwala wam żyć dla innych. Oczekujcie

tusa, wbrew wszystkiemu, co twierdzą o swej wierze.

mego Królestwa z radosnym nabożeństwem i działa

Dlatego wraz z ludźmi o różnych przekonaniach, my,

jąc z odwagą. Pan mówi: „wszystko czynię nowym’\

chrześcijanie,

Prosimy

was, abyście ufając w Bożą moc odnowy

przyłączyli się do tego oczekiwania Kościoła Bożego

chcemy

utwierdzić

prawa

ludzkie

w

sprawiedliwej światowej społeczności. Będziemy dzia
łać na rzecz rozbrojenia i rzetelnęgo z wszystkimi han

przez wkroczenie na drogę odnowy, którą Chrystus

dlu.

doprowadzi do końca.

utworzenie światowego systemu podatkowego.

1. Wszyscy ludzie stali się sobie sąsiadami. Rozdarci

4. Powyższe zobowiązania wymagają modlitwy, dys

przez dzielące nas różnice i napięcia między nami,

cypliny i wzajemnych korektur w światowej społecz

ciągle

Bóg jednak

ności. Światowa Rada Kościołów, regionalne, krajowe

wszystko czyni nowym. Chrystus chce, aby Jego Koś

i lokalne je j odpowiedniki — są zaledwie zaczątkiem

ciół był zapowiedzią odnowionej społeczności ludzkiej.

tej społeczności. Bóg jednak wszystko czyni nowym.

Dlatego my, chrześcijanie, tam gdzie żyjemy, zamani

Ruch ekumeniczny musi stać się bardziej śmiały i bar

nie

umiemy

współżyć ze sobą.

festujemy naszą jedność w Chrystusie realizując peł
ną wspólnotę z ludźmi odmiennych ras, klas, wieku,

Jesteśmy gotowi opodatkować się, uprzedzając

dziej reprezentatywny. Nasze Kościoły muszą uznać,
że ruch ten zobowiązuje do odnowy.

przekonań religijnych i politycznych. Szczególnie bę
dziemy starali się przewyciężać rasizm, gdziekolwiek

Dlatego potwierdzamy nasze przymierze, aby wspierać

on się ujawni.

się i korygować wzajemnie. Aktualne plany połącze

2. Odkrycia naukowe i ruchy rewolucyjne w naszych
czasach

otwierają

przed ludźmi nowe możliwości

i stwarzają nowe niebezpieczeństwa. Człowiek czuje

niowe Kościołów zmuszają do decyzji. Staramy się po
głębić wspólnotę z tymi Kościołami, które nie dzielą
w pełni naszej społeczności. Zdajemy sobie sprawę, że

się zgubiony, bo nie wie, kim jest. Bóg jednak wszyst

nigdy nie zrealizujemy w pełni tego, w co wierzymy,

ko czyni nowym. Zwiastowanie biblijne głosi, że czło

i dlatego pragniemy, aby Bóg nam w tym pomógł.

wiekowi zostało powierzone stworzenie, że w Chrys

Cieszymy się jednak, że możemy z modlitwą oczekiwać

tusie objawia się „nowy człowiek”, który domaga się

tej chwili, gdy Bóg odnowi nas, wszystkich ludzi, i

decyzji.

wszystko.
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O r ę d z ie V Z g r o m a d z e n ia O g ó ln e g o
Św iatow ej Rady K ościo łó w
w Nairobi
Zaproszenie do modlitwy

My, uczestnicy V Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów, z całego serca pozdrawiamy nasze
siostry i naszych braci w Jezusie Chrystusie.

Oddzieleni od Ciebie, żyjemy w próżni.
Tęsknimy w swoim życiu do nowej duchowości, któ
ra by przeniknęła nasze zamierzenia, myślenie i dzia
łanie. Pomóż nam w zmaganiach o ocalenie Ziem i dla

Zebraliśmy się w Nairobi, w K enii, jako reprezentan

przyszłych pokoleń i daj nam wolność takiego dziele

ci wielu kościelnych tradycji i kultur. Na tym konty

nia się je j bogactwem, by wszyscy stali się wolni.

nencie, który zdecydowanie dąży do wolności, prze
Kyrie eleison, Panie zmiłuj się!

pełnia nas radość, iż wraz z chrześcijanami afrykań
skimi

możemy

wielbić

Pana.

Tutaj

zastanowić nad potrzebami świata.
więcej

niż

kiedykolwiek

przedtem

staraliśmy
Obecnych

się
było

Boże miłości,

przedstawicieli

wszystkich sześciu kontynentów. Wśród nich wiele ko
biet, młodzieży i laików.
Przez 18 dni rozważaliśmy wspólnie temat:

który w Jezusie Chrystusie uzdrawiasz rany zadawa
ne ludzkości przez nędzę i ucisk, wyniszczające ludz
ką godność i wolność, spraw byśmy zapragnęli pielęg

„Jezus

Chrystus wyzwala i je d n o c z y S łu c h a ją c jedni dru

nować w sobie nieustanną społeczność z naszymi sios
trami i braćmi na całym świeeie! Daj nam odwagę do
solidarności i w cierpieniu, gdy ono w nas uderzy.

gich, przeżywaliśmy radość jedności, przekraczającą

Odnów w nas radość Zmartwychwstania, tak by w

bariery kultowe, rasowe, płci i klas. Ale przeżywaliś

najtrudniejszym nawet położeniu każdy z nas mógł

my również ból z powodu głębokiej przepaści, jaka nas

wznieść śpiew:
Alleluja, chwała Tobie, o Panie!

dzieli. W pracy biblijnej i w modlitwach, w małych
grupach i podczas wielkich posiedzeń zastanawialiśmy
się nad naszym wspólnym świadectwem. To zbliżało
nas do siebie, ale ideologie oraz ostre sprzeczności w
poglądach i pojmowaniu naszego zobowiązania odda

Boże nadziei,
W Duchu swoim obdarzasz lud swój światłem i mocą.

lały nas od siebie. Sprawozdanie ze Zgromadzenia

Uzbrój nas tak,

Ogólnego ukazuje kierunek i bieg naszych myśli. Jako

o Tobie między wszystkimi narodami; uczyń nas zdol

orędzie przesyłamy Wam modlitwę, prosząc, abyście
modlili się z nami:

abyśmy mogli dawać świadectwo

nymi do walki o Twoją sprawiedliwość, na przekór
księstwom i mocom. Spraw, byśmy z radosną wiarą
trwali w zadaniach, jakie na nas nakładasz. Bez Cie
bie jesteśmy bezsilni. Dlatego wspólnie wołamy:

Boże, Stwórco i Dawco życia,

Maranatha, przyjdź Panie Jezu!

Ty znów otwarłeś nasze oczy na zagrożenie bytu ludz
kości. Wyznajemy: nasz styl życia i struktury spo
łeczne są grzeszne, oddzielają nas od siebie i czynią
obcymi wobec dzieła stworzenia, które obdarzyłeś ży
ciem, a którego nadużywamy, jak martwych przed
miotów.

Spraw też, abyśmy jednym głosem i jednym sercem
w ielbili i

chwalili Twój

święty

Majestat

— Ojca,

Syna i Ducha Świętego.
Amen.
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Ruc h

ekumeniczny

1. Od kiedy można datować po
wstanie ruchu ekumenicznego w
Polsce?
Historyczne tradycje ekumenizmu w
Polsce sięgają X V I wieku. Należy
tu wskazać na takie wydarzenia,
jak Ugoda Sandomierska z 1570, za
warta przez luteran, reformowanych
i braci czeskich, Unia Sielecka z
1777 między luteranami i reformo
wanymi oraz istnienie w latach 1828
— 1849 wspólnego konsystorza luterańsko-reformowanego.
Jednakże
pierwsze próby oparcia współpracy
między Kościołami na szerszej pod
stawie pojawiają się dopiero w la
tach dwudziestych bieżącego : stule
cia, by po roku 1945 przybrać trwa
łe formy organizacyjne.
2. Z jakimi nurtami światowego
ruchu ekumenicznego współpra
cowały polskie Kościoły w okre
sie międzywojennym?
Z ruchami: Praktycznego Chrześci
jaństwa, Wiary i Ustroju Kościoła
oraz
ze
Światowym
Związkiem
Krzewienia Przyjaźni między Na
rodami za pośrednictwem Kościołów
(skrót ŚZKP). Natomiast nie utrzy
mywano kontaktów z Międzynaro
dową Radą Misyjną, gdyż Kościoły
w Polsce nie prowadziły misji w
krajach A zji lub Afryki.
3.

Jak układała się współpraca z
ruchem Praktycznego Chrześci* jaństwa?

Ma ona swoją prehistorię. W 1917,
tj. jeszcze przed powstaniem ruchu
Praktycznego Chrześcijaństwa, jego
późniejszy twórca, luterański arcy
biskup Uppsali, Nathan Soderblom,
pragnął
zwołać
międzynarodową
konferencję chrześcijańską z udzia
łem przedstawicieli Kościołów z
państw biorących udział w I wojnie
światowej i neutralnych. Polski su
perintendent
generalny
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Ju
liusz Bursche, który w tym czasie
przebywał na wygnaniu w Szwecji,

28

w Polsce

wyraził pełną gotowość uczestnicze
nia w takiej konferencji. Spośród
hierarchów katolickich, do których
wystosowano zaproszenie,
jedynie
arcybiskup Warszawy, ks. Aleksan
der Kakowski, wyraził się z uzna
niem o planach Soderbloma. Pow i
kłania wojenne sprawiły jednak, że
ostatecznie w konferencji wzięli
udział jedynie reprezentanci Koś
ciołów z państw neutralnych.
W I Światowej Konferencji Kościo
łów do Spraw Praktycznego Chrześ
cijaństwa
w
Sztokholmie (1925)
uczestniczyły
oficjalnie
delegacje
dwóch Kościołów z Polski: Ewan
gelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Unijnego z konsystorzem w Poz
naniu. Pod koniec obrad przybył też
w charakterze gościa przedstawiciel
Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego. Zwierzchnicy wszy
stkich trzech Kościołów weszli w
skład powołanego Komitetu Konty
nuacji Pracy (w 1931 przekształco
nego w Radę Ekumeniczną Chrześ
cijaństwa
Praktycznego), a inni
przedstawiciele tych Kościołów byli
członkami Komisji Profesorów Teo
logii.
W II Światowej Konferencji Koś
ciołów do Spraw
Praktycznego
Chrześcijaństwa w Oksfordzie (1937),
poza reprezentantami wymienionych
Kościołów, uczestniczył też delegat
Kościoła
Ewangelicko-Reformowa
nego. z konsystorzem
w
Wilnie.
Ogólnie trzeba jednak stwierdzić, że
współpraca wymienionych Kościo
łów z ruchem Praktycznego Chrześ
cijaństwa miała stosunkowo luźny
charakter.
4. Co można powiedzieć o współ
pracy z ruchem Wiara i Ustrój
Kościoła?
Gdy w 1913 piętnaście Kościołów
amerykańskich powołało do życia
Komitet Doradczy do Spraw Wiary
i Ustroju Kościoła, którego celem
miało być przygotowanie konferen
cji światowej, w jego skład wszedł
bp Franciszek Hodur, zwierzchnik
Polskiego Narodowego Kościoła K a 

tolickiego w USA, reprezentujący w
Komitecie także Kościoły starokato
lickie z Europy. W 1920 odbyła się
w Genewie konferencja przygoto
wawcza z udziałem przedstawicieli
40 krajów i 70 samodzielnych Koś
ciołów. Chociaż Watykan odmówił
udziału, to wśród gości znalazł się
jeden rzymskokatolik — Wincenty
Lutosławski, profesor filozofii w
Wilnie,
przedstawiciel
polskiego
mesjanizmu. Jedynym Kościołem w
Polsce, który aktywnie uczestniczył
w pracach
przygotowawczych do
konferencji światowej, a zwłaszcza
w opracowywaniu tematu: „Wiara
w ponownie zjednoczonym Koście
le” . był Kościół mariawitów. Jed
nakże
mimo
podjętych
starań,
przedstawicieli tego Kościoła nie za
proszono na konferencję. Natomiast
Kościół Ewangelicko-Augsburski nie
skorzystał z zaproszenia i nie wys
łał żadnego delegata.
W I Światowej Konferencji Kościo
łów do Spraw Wiary i Ustroju Koś
cioła wzięła udział 3-osobowa dele
gacja
Polskiego
Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego.
Ponadto
przedstawiciele Kościoła Narodowe
go w Polsce i Kościoła EwangelickoUnijnego z konsystorzem w Pozna
niu uczestniczyli w obradach w cha
rakterze gości. •Dwaj prawosławni
— metropolita Dionizy i prof. M i
kołaj Arseniew — weszli w skład
Komitetu Kontynuacji Pracy. W
1934 do gremium tego dokooptowa
no też przedstawiciela Kościoła
poznańskiego. Kościół prawosławny
interesował się pracą ruchu Wiary
i Ustroju, wspomagając ją
pod
względem merytorycznym i finanso
wym. Prof. Arseniew wniósł istot
ny wkład do opracowania dwóch
studiów: „O łasce” oraz „Urząd du
chowny a sakramenty” .
W II Światowej Konferencji Kościo
łów do Spraw Wiary i Ustroju Koś
cioła uczestniczyły delegacje czte
rech Kościołów z Polski: prawo
sławnego, ewangelicko-augsburskie
go, ewangelicko-unijnego z konsys
torzem w Poznaniu i ewangelicko-

reformowanego z konsystorzem
Wilnie.

w

5. Jakie znaczenie dla Kościołów w
Polsce miała współpraca ze Świa
towym Związkiem Krzewienia
Przyjaźni między Narodami za
pośrednictwem Kościołów?
Kościoły w Polsce międzywojennej
wiele
zawdzięczały
Światowemu
Związkowi.
W pierwszych latach
niepodległego bytu Państwa Polskie
go organizacja ta pospieszyła z po
mocą tutejszym Kościołom ewange
lickim, służąc jako mediator w zażegnywaniu konfliktów i nieporo
zumień. Dzięki jej wpływom pow
stał Oddział Krajow y ŚZKP (1923) —
pierwsza w Polsce organizacja mię
dzywyznaniowa. Na początku Od
dział był terenem spotkań sześciu
Kościołów ewangelickich i miejscem
rozstrzygnięć
różnych
spornych
kwestii, ale także wspólnie prze
prowadzanych akcji.
Niewątpliwą
jego zasługą było załatwienie z w ła
dzami
państwowymi niektórych
spraw o żywotnym znaczeniu dla
całego ewangelicyzmu. W Oddzia
le zrodziła się i została zrealizowa
na idea Rady Kościołów Ewange
lickich
(1926).
Po
przystąpieniu
Kościoła prawosławnego do Oddzia
łu (1930) nastąpiło historyczne spot
kanie
we
wspólnej organizacji
dwóch odmiennych tradycji chrześ
cijańskich — ewangelicyzmu i pra
wosławia. Współpracę Kościołów w
Polsce
ze Światowym Związkiem
cechowała największa ciągłość i in
tensywność. Objawiało się to udzia
łem w rozlicznych
konferencjach
międzynarodowych, wizytami w ybit
nych działaczy ŚZKP w Polsce oraz
różnymi inicjatywami -podejmowa
nymi przez polski Oddział Świato
wego Związku. Wolno więc wysunąć
twierdzenie, że w ówczesnych sto
sunkach międzykościelnych w Pol
sce Światowy Związek był tą or
ganizacją, w której dążenia ekume
niczne
ucieleśniały się w sposób
najdoskonalszy. Jednakże w połowie
lat trzydziestych
napięcia między
Kościołami ewangelickimi na tle na
rodowościowym tak się wzmogły, że
polski Oddział ŚZKP
zaprzestał
praktycznie działalności.
6. Jak Kościoły w Polsce zareago
wały na plan powołania do ży
cia Światowej Rady Kościołów?
Zwierzchnik Kościoła EwangelickoAugsburskiego, ks. bp Juliusz Bur
sche, uczestniczył w maju 1938 w

historycznym posiedzeniu w Utrech
cie, podczas którego nastąpiło połą
czenie ruchów Praktycznego Chrześ
cijaństwa oraz Wiary i Ustroju Koś
cioła, i kiedy powoływano Komitet
Tymczasowy Światowej Rady Koś
ciołów. W kilka miesięcy później
Kościół
Ewangelicko-Augsburski
zgłosił oficjalny wniosek o przyję
cie go w poczet członków organizu
jącej się Światowej Rady Kościo
łów. Reakcje innych Kościołów w
Polsce na plany powołania do życia
ŚRK nie są znane.
7. Jakie
wydarzenia poprzedziły
powstanie Polskiej Rady Ekume
nicznej?
Podobnie jak w innych krajach,
również w Polsce wojna zbliżyła do
siebie wyznawców różnych Kościo
łów. Od 1940 odbywały się w W ar
szawie konspiracyjne zebrania eku
meniczne, gromadzące
około 20
ewangelików augsburskich, reformo
wanych, metodystów, ewangelicz
nych
chrześcijan, mariawitów i
członków Kościoła narodowego. Pod
koniec
1942 ukonstytuowała
się
Tymczasowa
Rada Ekumeniczna.
Przedstawiciele poszczególnych w yz
nań należeli do niej personalnie, a
nie
jako oficjalni reprezentanci
swych Kościołów. Opracowano eku
meniczne '„Wyznanie W iary Pol
skich Chrześcijan“ (Konfesja Pol
ska), formułujące zasady dogma
tyczne, uznane za wspólne dobro.
Na zebraniu w Warszawie dokument
podpisali duchowni następujących
Kościołów:
ewangelicko-augsbur
skiego, ewangelicko-reformowanego,
mariawitów, metodystów i narodo
wego.
Pierwsze
publiczne
wystąpienie
Tymczasowej
Rady Ekumenicznej
miało miejsce 14 października 1945.
Swój udział w pracach zadeklaro
wali wtedy baptyści i prawosławni.
Zorganizowano
pierwsze nabożeń
stwo ekumeniczne z udziałem repre
zentantów siedmiu różnych wyznań,
którzy potem, na posiedzeniu ple
narnym potwierdzili uroczyście swą
przynależność do Rady Ekumenicz
nej. Wszyscy członkowie zobowiąza
li się propagować we własnych
środowiskach wyznaniowych eku
menicznego
ducha braterstwa i
współpracy, w myśl sformułowania,
„że to, co nas łączy, jest wyższego
gatunku, aniżeli to, co nas dzieli” .

8. Kiedy
ukonstytuowała się ofi
cjalnie Polska Rada Ekumenicz
na?
Podczas posiedzenia w Warszawie,
15 listopada 1946, z udziałem 46 de
legatów reprezentujących 12 w yz
nań (Kościół Ewangelicko-Augsbur
ski, Kościół Ewangelicko-Reformo
wany, Kościół Metodystyczny, Koś
ciół Ewangelicznych
Chrześcijan
(dwie grupy), Polski Kościół Chrześ
cijan Baptystów,-Kościół Adwentys
tów, Związek Kościołów Chrystu
sowych, Kościół W iary Ewangelicz
nej, Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny,
Polski
Narodowy
Kościół Katolicki, Kościół Staroka
tolicki Mariawitów, Kościół Staro
katolicki) — podjęto dwie ważne
uchwały: przyjęto statut (tymczaso
wy) i wybrano władze. Prezesem
Polskiej Rady Ekumenicznej .(zwa
nej wówczas Chrześcijańską Radą
Ekumeniczną) został
ks. Zygmunt
Michelis z Kościoła EwangelickoAugsburskiego.
9. Jakie formy pracy Polska Rada
Ekumeniczna rozwijała w pierw
szym okresie swego istnienia?
Organizowała tygodniowe modlitwy
o jedność chrześcijan, nabożeństwa
ewangelizacyjne, ewangelizacyjne ty 
godnie biblijne,
podczas których
zrodziła się m. in. idea rozpowszech
nienia w Polsce miliona Biblii. Zwo
ływała też ekumeniczne konferencje
teologiczne, podczas których dysku
towano nad takimi problemami, jak:
katolickie i protestanckie stanowis
ko wobec sakramentów Chrztu i
Eucharystii, istota i zadanie Kościo
ła w świetle Biblii i Tradycji. W
kilku większych miastach powołano
okręgowe rady ekumeniczne. Żywo
rozwijała się także praca wśród
młodzieży.
Powołano Młodzieżową
Radę Ekumeniczną, w której zasie
dli przedstawiciele dziesięciu w yz
nań. Nie zapomniano o wydawnic
twach. W latach 1947— 1950 ukazy
wał się żywo redagowany „Kościół
Powszechny” , organ
PRE.
Dla
wspólnego użytku Kościołów człon
kowskich wydano „Śpiewnik Koś
cioła Powszechnego“ . Przy PRE
działał Komitet Odbudowy Kościel
nej, rozdzielający wśród Kościołów
członkowskich dary, otrzymywane
od bratnich Kościołów z zagranicy,
oraz udzielający pomocy w innych
formach.
Na początku lat pięćdziesiątych ruch
ekumeniczny w Polsce przeżywał
poważny regres. Na pewno rozwo
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jowi ekumenizmu nie sprzyjała ów
czesna sytuacja społeczno-politycz
na, a dodatkowym utrudnieniem
stały się nieporozumienia pomiędzy
poszczególnymi
Kościołami.
PRE
wznowiła swą działalność w 1957.
Zaczęto
wydawać
„Ekumeniczny
Biuletyn Prasowy” , odnowiono kon
takty ze Światową Radą Kościołów.
PRE przyznano status „rady sto
warzyszonej“
ŚRK.
Stabilizację
wniosło też zatwierdzenie przez
władze państwowe statutu PRE
(1958). Rok 1960 przyniósł zmianę
na stanowisku prezesa PRE: miejsce
ustępującego ks. Z. Michelisa zajął
ks.
bp
Jan
Niewieczerzał
—
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który sprawował
tę funkcję do stycznia 1975.
10. Jakie Kościoły są aktualnie
członkami Polskiej Rady Eku
menicznej?
Według statutu, zatwierdzonego w
1967 i obowiązującego do chwili
obecnej. Polską Radę Ekumeniczną
tworzą Kościoły „stojące na gruncie
biblijnej zasady jedności chrześci
jaństwa i zasad światowego ruchu
ekumenicznego, nawiązując do pol
skiej tradycji zjednoczeniowej, w y 
rażonej w Ugodzie Sandomierskiej“ .
PRE zrzesza osiem Kościołów: Pol
ski Autokefaliczny Kościół Prawo
sławny,
Kościół
Polskokatolicki,
Kościół Starokatolicki Mariawitów,
Kościół
Ewangelicko-Augsburski,
Kościół Ewangelicko-Reformowany,
Kościół Metodystyczny, Polski Koś
ciół Chrześcijan Baptystów i Zjed
noczony Kościół Ewangeliczny. Po
nadto członkiem
stowarzyszonym
Rady jest Polski Oddział B rytyj
skiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego.
11. Jakie cele stawia sobie Polska
Rada Ekumeniczna?
„Celem PRE — czytamy w statucie
— jest duchowe zbliżenie i pielęg
nowanie braterskich stosunków po
między wszystkimi Kościołami będą
cymi członkami PRE“ . Cel ten rea
lizuje Rada szerząc wśród chrześci
jan różnych wyznań hasła toleran
cji religijnej i wzajemnego poszano
wania, pogłębiając świadomość eku
meniczną, ewangeliczną i pokojo
wą członków wszystkich Kościołów,
wspierając Kościoły w ich pracach,
ułatwiając i koordynując akcje, stu
dia i pracę kościelną, inicjując
i
systematycznie prowadząc działal
ność religijno-społeczną, patriotycz
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na, pokojową, wydawniczą i pro
pagandową, utrzymując i pogłębia
jąc stosunki z zagranicznymi radami
ekumenicznymi,
pośrednicząc
w
polubownym załatwianiu sporów i
nieporozumień między Kościołami.
12. Kto może być członkiem Pol
skiej Rady Ekumenicznej?
Członkiem PRE może być każdy
Kościół wyznający „zgodnie z Pis
mem świętym, że Bóg jest jeden w
trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch
Święty, że Jezus Chrystus jest Bo
giem i Zbawicielem” . Jak widać,
formuła ta jest zbliżona do „bazy”
dogmatycznej Światowej Rady Koś
ciołów, uchwalonej w 1961.
13. Jak przedstawia się struktura
organizacyjna
Polskiej Rady
Ekumenicznej?
Władzami PRE są: Walne Zgroma
dzenie, Prezydium, Zarząd, Komisja
Rewizyjna. Walne zgromadzenia od
bywają się statutowo co trzy lata i
każdy Kościół reprezentowany jest
na nich przez dziesięciu delegatów.
Do kompetencji Walnego Zgroma
dzenia należy m.in.: wybór Zarzą
du i Komisji Rewizyjnej, uchwala
nie programów
działalności, za
twierdzanie sprawozdań Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, udzielanie ab
solutorium organom PRE, podejmo
wanie uchwał w sprawie zmiany
statutu, powoływanie, komisji i od
działów regionalnych. Najwyższym
organem w okresie między walnymi
zgromadzeniami jest Prezydium, w
skład którego wchodzą zwierzchnicy
Kościołów członkowskich, członko
wie Zarządu nie będący zwierzchni
kami, rektor Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej, dyrektor Pol
skiego Oddziału Brytyjskiego i Za
granicznego Towarzystwa Biblijne
go i przewodniczący Polskiego Od
działu Chrześcijańskiej Konferencji
Pokojowej. Wykonawcą uchwał Pre
zydium jest Zarząd.
Do prowadzenia określonych badań
lub prac PRE powołuje
komisje.
Liczba i nazwy tych komisji ulega
ją ciągłym zmianom, w zależności
od potrzeb. Aktualnie przy PRE
działają następujące komisje: Teo
logiczna, Prasy, Studiów i Dokumen
tacji, Spraw Zagranicznych, Pomocy
Międzykościelnej, do Spraw Kontak
tów z Kościołem Rzymskokatolickim
oraz Wychowania Chrześcijańskiego.
W skład tej ostatniej wchodzą czte
ry sekcje: katechetyczna, ewange
lizacyjna, kobięt i młodzieży.

W “celu lepszego organizowania i
koordynowania współpracy ekume
nicznej w terenie, PRE powołuje od
działy regionalne. Działają one w
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Poz
naniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zie
lonej Górze.

14. Jak można scharakteryzować
ogólnokrajową działalność Pol
skiej Rady Ekumenicznej?
Ma ona dwojaki charakter: religijno-kościelny i patriotyczno-pokojo-

wy.
W działalności
religijno-kościelnej
na pierwszy plan wysuwają się ty
godnie modlitwy o jedność chrześci
jan, odbywające się co roku w
dniach 18—25 stycznia. Są one oka
zją do zainteresowania ideą ekume
niczną wielu chrześcijan, gdyż na
bożeństwa organizowane są nie tyl
ko w Warszawie i w innych w ięk
szych miastach, lecz także w wielu
małych miejscowościach. PRE przy
gotowuje program i materiały, któ
re wysyła swym oddziałom regio
nalnym i poszczególnym parafiom.
Przyjął się zwyczaj, że do wygła
szania kazań podczas tygodnia mod
litwy zapraszani są kaznodzieje in
nego wyznania niż to, które jest ak
tualnie organizatorem nabożeństwa.
Co roku odbywa się także Świato
wy Dzień Modlitwy Kobiet (począ
tek marca). Za przygotowanie i
przeprowadzenie nabożeństw odpo
wiedzialna jest sekcja kobiet. Z
kolei sekcja młodzieży
organizuje
corocznie ogólnopolską konferencję
młodzieży oraz ekumeniczny obóz
roboczy. Okazją do ogólnopolskich
spotkań przedstawicieli
Kościołów
członkowskich Rady są ważrte w y 
darzenia w ekumenizmie światowym.
I tak, trzem ostatnim zgromadze
niom ogólnym Światowej Rady Koś
ciołów (1961, 1968, 1975) poświęcono
całodniowe sesje, podczas których
zapoznano się z oceną tych zgroma
dzeń przez delegatów
polskich i
dyskutowano o aktualnych proble
mach ruchu
ekumenicznego.
Na
wspomnienie zasługuje jeszcze jed
na inicjatywa: przedstawiciele Koś
ciołów zrzeszonych w PRE wybrali
spośród siebie zespół, który pod pa
tronatem Polskiego Oddziału Bry
tyjskiego i Zagranicznego Towarzys
twa Biblijnego pracuje nad nowo
czesnym (dynamicznym) przekładem
Nowego Testamentu. Prace przekła
dowe są już bardzo zaawansowa
ne.

Co się tyczy działalności patriotyczno-pokojowej, to trzeba stwierdzić,
że każde poważniejsze wydarzenie,
obchodzone przez cały naród, odby
wa się z udziałem Kościołów człon
kowskich Rady. W 1966 PRE włą
czyła się w obchody Tysiąclecia
Państwa Polskiego, w latach następ
nych zorganizowała
ogólnopolskie
akademie w 25 i 30 rocznicę Polski
Ludowej itp. PRE i jej Kościoły
członkowskie poparły też finansowo
odbudowę Zamku Królewskiego w
Warszawie. Rada śledzi z uwagą
wydarzenia polityczne na świecie i
wielokrotnie zajmowała wobec nich
stanowisko. Wydała np. oświadcze
nie z okazji podpisania (1970) i ra
tyfikacji układów zawartych mię
dzy PR L i RFN (1972).

15. Jakie znaczenie dla ekumeniz
mu w Polsce ma Chrześcijańska
Akademia Teologiczna?
Ścisłą łączność z Polską Radą Eku
meniczną utrzymuje Chrześcijańska
Akademia Teologiczna (ChAT), sa
modzielna uczelnia, przekształcona
w 1953 z Wydziału Teologii Ewan
gelickiej Uniwersytetu Warszawskie
go. Dzisiaj studiują w niej studen
ci wszystkich Kościołów mniejszoś
ciowych w Polsce, nawet tych, któ
re nie są członkami PRE. Rektor
wchodzi w skład Prezydium PRE.
ChAT stwarza jedyną w swoim ro
dzaju płaszczyznę spotkania studen
tów różnych wyznań, przyszłych du
chownych wielu Kościołów. Powsta
je więc możliwość wymiany poglą
dów i stanowisk, co przyczynia się
do kształtowania postawy ekume
nicznej wykładowców i studentów.
W ^czelni prowadzi się szeroko za
krojone wykłady z problematyki
ekumenicznej.
16. Jak przedstawiają się stosunki
dwustronne między Kościołami
członkowskimi Polskiej Rady
Ekumenicznej?
PRE jest miejscem spotkań Kościo
łów o różnych tradycjach, płaszczyz
ną nawiązywania braterskich sto
sunków i współpracy praktycznej.
Do jej kompetencji należy też ini
cjowanie dialogu wielostronnego na
temat jakiegoś ważnego zagadnienia
teologicznego. Jednakże różnice dok
trynalne są tak duże, że zachodzi
potrzeba prowadzenia rozmów dwu
stronnych. Jak dotąd, nie rozwinęły
się one jeszcze zbyt intensywnie,
lecz już istnieją pewne osiągnięcia.

Kościół
Ewangelicko-Augsburski i
Kościół Ewangelicko-Reformowany
podjęły, w 1969, oficjalny dialog
dwustronny, uwieńczony wydaniem
„Odezwy na 409-lecie Ugody San
domierskiej“
(1970). Czytamy w
niej: „Oba Kościoły pragną służyć
wzajemnie swym wiernym tymi do
brami, które posiadają: Słowem Bo
żym przez wspólnotę kazalnicy,, sa
kramentami
przez
wspólnotę
chrzcielnicy i Stołu Pańskiego. We
wszelkich zaś dziedzinach, jak na
przykład w pracy
synodów,
we
wspólnym kształceniu duchownych,
w programach nauczania religii i w
wychowaniu dzieci, we współpracy
wydawnictw, w działalności społeczno-charytatywnej będą dążyły do
zbliżenia, którego celem jest jed
ność Kościoła Chrystusowego w w i
dzialnych kształtach” .

witów z jednej strony, a Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego — z drugiej.
17. Jakie były początki działalności
ekumenicznej Kościoła katolic
kiego w Polsce?
Przypadły one w czasach pontyfi
katu papieża Jana X X III. Kolegium
księży dziekanów w Warszawie, pod
przewodnictwem ks. infułata Stanis
ława Mystkowskiego, powołało w
październiku 1961 sekcję ekume
niczną przy studium duszpasterskim,
działającym w ramach Kurii Metro
politalnej. W grudniu 1962 prze
kształcono tę sekcję w Ośrodek do
Spraw Jedności Chrześcijan
przy
Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
Przewodniczącym
Ośrodka
został
ówczesny rektor Seminarium Du
chownego, ks. Władysław Miziołek.
W tym okresie działalność ekume
niczna zaczyna się stopniowo rozwi
jać także w innych miastach: w
Krakowie,
Lublinie, Wrocławiu i
Poznaniu. Angażują się w nią księ
ża diecezjalni i zakonni, zakonnice,
a także przedstawiciele laikatu.

Warto jeszcze dodać, że praktyka
dnia codziennego znacznie wyprze
dziła ustalenia zawarte w wyżej cy
towanej odezwie. W wielu ośrod
kach obu Kościołów, zwłaszcza tam,
gdzie luteranie i reformowani żyją
w rozproszeniu, wspólnota kazalni
cy, chrzcielnicy i Stołu Pańskiego
istnieje od
zakończenia II wojny
18. Kiedy i jak doszło do oficjal
światowej.
nego zorganizowania tej pracy?
Polski Kościół Chrześcijan Baptys
tów i Zjednoczony Kościół Ewange
W 1965 Kościół Rzymskokatolicki
liczny unormowały w 1969 zasady
oficjalnie rozpoczął organizowanie
współżycia i współpracy. Wspólna
ogólnokrajowej pracy ekumenicznej.
odezwa, skierowana do wszystkich
Zwołano wówczas w Warszawie
zborów obu Kościołów, wzywa do
dwa
zjazdy: duszpasterzy ze wszyst
unikania wszelkich konfliktów i ry
kich diecezji i teologów zaintereso
walizacji,
zachęca do zapraszania
wanych problematyką ekumeniczną.
bratnich kaznodziejów, udostępnia
Na drugim zjeździe wybrano ośmionia sobie kaplic i odbywania wspól
** osobowy komitet, który na posie
nych nabożeństw.
dzeniu Konferencji Episkopatu w
W zasadzie żadne istotne różnice
dniu 10 lutego 1966 przekształcono
dogmatyczne nie
dzielą od siebie
w Komisję Episkopatu do Spraw
Kościoła Polskokatolickiego i Koś
Ekumenizmu. Z chwilą powstania
cioła Starokatolickiego Mariawitów.
tego
organu
„okres zasadniczych
Różni je raczej typ pobożności, w y 
prac organizacyjnych w zakresie ru
wodzący się z odmiennych uwarun
chu ekumenicznego w Kościele ka
kowań, w jakich oba Kościoły po
tolickim został zakończony” (ks. bp
wstawały. Znane są przypadki, że
W. Miziołek).
biskupi jednego Kościoła byli współkonsekratorami biskupa drugiego
19. Jakie cele stawia sobie Komisja
Kościoła względnie asystowali w
Episkopatu do Spraw Ekume
konsekracji. Znane są także liczne
nizmu?
przypadki koncelebrowania
Mszy
Św. przez biskupów polskokatolickich i mariawickich. Interkomunia,
Celem Komisji, „jest prowadzenie
choć nie zawarta formalnie, istnieje
prac zmierzających do zjednoczenia
w praktyce i nie jest kwestionowa
wierzących w Chrystusa Pana, w
na przez żadną ze stron.
szczególności:
a) wprowadzenie w życie Dekretu
W 1972, w nawiązaniu do światowe
„De Oecumenismo” oraz dyrektyw
go dialogu prawosławno-starokatoStolicy Apostolskiej i Konferencji
lickiego, rozpoczęto w Polsce wstęp
Episkopatu Polski, dotyczących roz
ne rozmowy między przedstawicie
lami Kościoła Polskokatolickiego i
woju ruchu ekumenicznego w Pol
Kościoła Starokatolickiego Maria
sce;
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b) organizowanie badań odnoszą
cych się do problemów ekumenizmu
oraz urabianie postawy ekumenicz
nej wśród duchowieństwa i w ier
nych w Polsce;
c) dążenie do zbliżenia między Koś
ciołem Katolickim w Polsce a Brać
mi z innych Kościołów chrześcijań
skich” („Biuletyn Ekumeniczny” K o
misji Episkopatu do Spraw Ekume
nizmu, maszynopis, 1967 nr 1).
20. Jakimi instrumentami posługuje
się Komisja
Episkopatu do
Spraw Ekumenizmu w realizo
waniu swoich celów?
Komisja
działa za pośrednictwem
czterech sekcji: teologicznej, duszpastersko-liturgicznej, informacji i
kontaktów ekumenicznych.
Sekcja
informacji wydaje od 1967 „Biule
tyn Ekumeniczny” , który początko
wo ukazywał się w postaci maszy
nopisu, a od 1972 wydawany jest w
formie powielonej. Zgodnie z uch
wałą Episkopatu Polski, w tych die
cezjach, gdzie istnieją większe sku
piska niekatolików, działają komi
sje ekumeniczne złożone z kilku
osób, natomiast tam, gdzie niekato
lików nie ma — mianuje się refe
renta do spraw ekumenicznych. K o
misja, jako centralny ośrodek Koś
cioła Rzymskokatolickiego w Polsce
do
spraw
jedności
chrześcijan,
współpracuje z diecezjalnymi oś
rodkami ekumenicznymi, okazuje im
pomoc i w ten sposób przyczynia
się do ujednolicenia i upowszech
nienia
działalności
ekumenicznej

Ks. Zygmunt Michelis (1890—1977),
duchowny Kościoła EwangelickoAugsburskiego, w latach 1946— 1960
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
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w całym kraju. Od 1965, regularnie
każdego roku odbywają się ogólno
polskie zjazdy ekumeniczne dusz
pasterzy i teologów. Na zjazdach
duszpasterskich omawiane są za
gadnienia duszpasterskie w diece
zjach i parafiach na terenie całego
kraju, w aspekcie ekumenicznym.
Natomiast na zjeździe teologów po
ruszane są aktualne
zagadnienia
teologii ekumenicznej i omawiane
są sprawy wykładów i wychowania
ekumenicznego w seminariach du
chownych. W wyniku tego proble
matyka ekumeniczna znalazła się
w programie nauczania seminaryj
nego.
Opracowano również odpo
wiedni podręcznik.
21. Jaki wkład do rozwoju ruchu
ekumenicznego w Polsce wnoszą
uczelnie katolickie?

ekumenicznych.
Obydwie uczelnie
dążą do przygotowania odpowied
niej kadry dla przyszłego Instytutu
Ekumenicznego. Na K U L i w A T K
odbywają się regularnie konferen
cje i sympozja poświęcone aktual
nej problematyce ekumenicznej, na
które — w charakterze referentów i
uczestników — zapraszani są także
przedstawiciele Kościołów zrzeszo
nych w PRE. Również we wszyst
kich seminariach duchownych pro
wadzi się wykłady z zakresu eku
menizmu. Cała ta działalność uczel
ni katolickich
przyczynia się do
kształtowania ekumenicznej posta
w y studentów teologii, co z pewnoś
cią znajdzie swój wyraz w ich przy
szłej pracy duszpasterskiej.
22. W jaki sposób laikat katolicki
przyczynia
się
do
rozwoju
współpracy ekumenicznej?

W badaniach nad problematyką
ekumeniczną
szczególne
zasługi
mają dwie uczelnie: Katolicki Uni
wersytet Lubelski (K U L) i Akade
mia Teologii Katolickiej
(A TK ).
Pierwsza, obok istniejącej już wcześ
niej katedry teologii wschodniej,
powołała w połowie lat sześćdziesią
tych sekcję ekumeniczną. W tym
samym okresie w A T K na kierunku
apologetycznym wprowadzono spe
cjalizację ekumeniczną i wykłady
eklezjologii ekumenicznej. Ponadto
(od 1973) na ob.ydwu
uczelniach
działają naukowe koła ekumenicz
ne, a wszyscy studenci teologii obo
wiązani są do słuchania wykładów
i złożenia egzaminu z zagadnień

Katolicy świeccy w pewnym sensie
wyprzedzili hierarchię i duchowień
stwo w działalności
ekumeniczej.
Klub Inteligencji Katolickiej w W ar
szawie już w 1959
zorganizował
konferencję — „W przeddzień So
boru” , na którą zaprosił niekato
lików.
Z inicjatywy tego samego
Klubu, w listopadzie 1961, odbyła
się sesja naukowa poświęcona probemom planowanej na Soborze od
nowy Kościoła katolickiego, a także
działalości ekumenicznej. W okresie
trwania Soboru oddziały K IK zor
ganizowały szereg spotkań dysku
syjnych.

Ks. bp Jan Niewieczerzal (ur. 1914),
zwierzchnik Kościoła EwangelickoReformowanego, w latach 1960— 1975
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ks. prof, dr Witold Benedyktowicz
(ur. 1921), superintendent naczelny
Kościoła Metodystycznego, aktualny
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na początku lat sześćdziesiątych za
wiązały się kontakty między Pol
ską Radą Ekumeniczną a Chrześci
jańskim Stowarzyszeniem Społecz
nym i Stowarzyszeniem Katolików
„P A X ” ,
zwłaszcza we wspólnych
pracach w ramach Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej. Działalność wydawnicza i publicys
tyczna ugrupowań katolików świec
kich spełnia poważną rolę w two
rzeniu właściwego klimatu ekume
nicznego. Z ich inicjatyw ukazało
się wiele pozycji książkowych po
święconych, bezpośrednio lub po
średnio,
problematyce ekumenicz
nej. W prasie wydawanej przez ka
tolików świeckich prawie nigdy nie
spotyka się publikacji o antyekumenicznym
wydźwięku.
Przeciwnie,
propaguje się tam myśl i postawy
ekumeniczne. Na łamach tej prasy
piszą i wypowiadają
się
często
zwierzchnicy, działacze i publicyści
Kościołów zrzeszonych w PRE.

23. Jak Kościoły zrzeszone w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej za
reagowały na włączenie się Koś
cioła katolickiego w Polsce do
ruchu ekumenicznego?
Oficjalne przystąpienie Kościoła ka
tolickiego do ruchu ekumenicznego
nie natrafiło w Polsce na tak po
datny grunt, jak w innych krajach,
zwłaszcza w Europie Zachodniej. Na
taki stan rzeczy złożyło się szereg

Ks. bp Władysław Miziołek (ur.
1914) od 1970 przewodniczący Ko
misji Episkopatu do Spraw Ekume
nizmu.

przyczyn.
Zdecydowana większość
ludności naszego kraju wyznaje ka
tolicyzm, tak iż każdy gest zainte
resowania ze strony Kościoła kato
lickiego innymi wyznaniami może
budzić wśród przedstawicieli tych
Kościołów obawę przed „wchłonię
ciem” . Trzeba zdać sobie sprawę, że
Kościoły członkowskie Polskiej Ra
dy Ekumenicznej zrzeszają zaled
wie ok. 600 000 wiernych, a więc
niespełna 2% całej ludności kraju.
Liczba wyznawców
niektórych z
tych Kościołów nie przekracza 5 000
osób, żyjących w dodatku w w iel
kim rozproszeniu, wśród zdecydowa
nej większości katolickiej. Nawiąza
nie bliskich kontaktów utrudniał
dodatkowo fakt, że wśród wyznaw
ców niektórych Kościołów mniej
szościowych żywa pozostaje pamięć
o nie tak odległych konfliktach i
nieporozumieniach. Szczególnie do
tyczy to relacji między Kościołem
katolickim z jednej strony, a Koś
ciołami prawosławnym, mariawi
tów i polsko-katoliekim — z dru
giej. Warto zwrócić uwagę, że są to
społeczności które pod względem
doktrynalnym są najbliższe Kościo
łowi katolickiemu.
Na przykładzie tym widać ew i
dentnie, że o stanie stosunków mię
dzywyznaniowych nie tyle decydu
ją mniejsze lub większe różnice
dogmatyczne, ile raczej obciążenia
historyczne, a więc czynnik nieteologiczny. Wprawdzie obciążenie ta
kie istnieje też na linii katolickoewangelickiej, ale jego ciężar ga
tunkowy jest znacznie mniejszy.
Mimo więc głębszych różnic dogma
tycznych. katolikowi w Polsce jest
łatwiej wejść w dialog z ewangeli
kiem aniżeli z prawosławnym, ma
riawitą lub polskokatolikiem.
Z wyżej przedstawionych powodów
pierwsze reakcje Kościołów zrzeszo
nych w PRE na wiadomość o przy
stąpieniu Kościoła katolickiego do
ruchu ekumenicznego były bardzo
ostrożne i powściągliwe. Na począt
ku 1963 Polska Rada Ekumeniczna
wydała
dokument
zatytułowany
„Nasze
stanowisko” , w
którym
dokonała oceny sytuacji międzywyz
naniowej w Polsce na tle II Soboru
Watykańskiego. Dokument odnoto
wał z zadowoleniem fakt organizo
wania w kościołach katolickich na
bożeństw ekumenicznych, chęć na
wiązania kontaktów z duchownymi
innych wyznań, a nawet obustronne
udział duchownych i wiernych w
nabożeństwach o jedność chrześci
jan.
Z drugiej strony krytykował
jednak hierarchię Kościoła katolic

kiego za to, że nie wypowiedziała
się jeszcze w sprawach ekumenicz
nych. Dokument stwierdzał w kon
kluzji: „Kościoły zrzeszone w PRE
mają powody do wstrzemięźliwego
ustosunkowania się do przejawów
ekumenizmu rzymskokatolickiego” .

24. Jakie etapy można wyróżnić w
stosunkach między Polską Ra
dą Ekumeniczną a Kościołem
Rzymskokatolickim w Polsce?
Trzy etapy: kontaktów nieoficjal
nych, półoficjalnych i oficjalnych.
W okresie pierwszym, trwającym do
końca lat sześćdziesiątych, wielu du
chownych,
zakonnic i świeckich
wyznawców
Kościoła katolickiego
zaczynało pojawiać się na okolicz
nościowych nabożeństwach z okazji
Tygodnia
Modlitwy
o
Jedność
Chrześcijan, organizowanych przez
Kościoły członkowskie PRE. Od 1962
Kościół katolicki przystąpił sam do
urządzania nabożeństw z tej okazji,
na które, z własnej inicjatywy, przy
bywali duchowni i wierni niektórych
Kościołów zrzeszonych w PRĘ. W
1969, z okazji Tygodnia Modlitwy
episkopat katolicki wydał list pa
sterski, w którym w zywał katolików
do okazywania braterskiego stosun
ku braciom chrześcijanom prawo
sławnym, ewangelikom i członkom
innych wspólnot chrześcijańskich.
Biskupi wyrazili pragnienie przez
wyciężenia nieufności, oddalenia i
nieżyczliwości, „co umożliwi podję
cie bliższych kontaktów religijno-kościelnych i nawiązania owocnego
dialogu” .
Etap
kontaktów
półoficjalnych
rozpoczął się w styczniu 1971, kiedy
to w związku z Tygodniem Modlit
wy Komisja Episkopatu do Spraw
Ekumenizmu wystosowała zaprosze
nie do wszystkich Kościołów zrze
szonych w PRE. Zaproszenia zostały
przyjęte.
Z kolei PRE zaprosiła
przedstawicieli Komisji Episkopatu
na nabożeństwa organizowane przez
jej Kościoły członkowskie. Po nabo
żeństwach organizowano tzw. aga
py, na które się wzajemnie zapra
szano. Podobne spotkania podczas
Tygodnia Modlitwy odbywały się w
1972, 1973 i 1974. Już wówczas zda
rzało się, że delegowani przedstawi
ciele PRE przemawiali w świątyni
katolickiej, i vice versa. W okresie
tym Kościół katolicki przeprowadził
też rozmowy dwustronne z niektó
rymi Kościołami członkowskimi PRE
na temat wzajemnego uznania waż-
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Dom im. Jana Łaskiego w Warsza
wie, ul. Świerczewskiego 76a, sie
dziba władz zwierzchnich Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego.
W
gmachu tym, w lalach 1960—1974,
miała też siedzibę Polska Rada Ekumcniczna.

ności chrztu, które jednak nie w y 
szły poza etap wstępny.
Powołanie do życia, w styczniu 1974,
Komisji Mieszanej Polskiej Rady
Ekumenicznej i Komisji Episkopa
tu do Spraw Ekumenizmu zapocząt
kowało etap kontaktów oficjalnych,
który trwa do chwili obecnej.
25. Jaka jest aktualna współpraca
między Polską Radą Ekumenicz
ną a Kościołem katolickim?
W skład Komisji Mieszanej wchodzi
5 przedstawicieli Kościoła katolic
kiego i 4 reprezentantów Kościołów
członkowskich PRE. Zazwyczaj zbie
ra się ona dwa razy w roku. Do
tychczas odbyło się osiem posiedzeń,
ostatnie 18 kwietnia br. Praca K o 
misji nie jest łatwa, gdyż trzeba
przezwyciężyć wiele nieufności i nie
porozumień narosłych na przestrze
ni lat. Zaangażowani w niej ludzie
traktują nałożone na nich zadanie
z dużą odpowiedzialnością. Omawia
nie nawet najtrudniejszych spraw
odbywa się w duchu prawdziwie
ekumenicznym.
Komisja
Mieszana
przywiązuje
szczególną wagę do obchodów T y 
godnia Modlitwy, bowiem zdaje so
bie sprawę, że ta forma duchowego
ekumenizmu może przyczynić się w
sposób zdecydowany do poprawy
atmosfery międzywyznaniowej. Pod
czas ostatniego posiedzenia Komisji
wysunięto postulat podjęcia wspól
nych starań,
które umożliwiłyby
przeniesienie tych obchodów także
do mniejszych miejscowości. Pewne
pozytywne doświadczenia w tym
względzie już istnieją. Wystąpiono z
propozycją, aby w przyszłości obie
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strony delegowały na okolicznościo
we nabożeństwa (jako kaznodziejów)
duchownych wyższej rangi, tj. bis
kupów, superintendentów itp. Spra
wę tę podejmie ponownie Komisja
Mieszana podczas sesji jesiennej, gdy,
omawiane będą przygotowania do
Tygodnia Modlitwy w 1979.
Dwie uchwały Komisji Mieszanej,
podjęte jeszcze w ubiegłym roku,
zasługują na uwagę: zalecenie w
sprawie nawiązywania współpracy
między diecezjalnymi referatami do
spraw ekumenizmu Kościoła katolic
kiego i oddziałami regionalnymi
PRE, i powołanie do życia Podkomi
sji do Spraw Dialogu (oficjalne jej
ukonstytuowanie nastąpiło 7 grud
nia 1977). W pierwszej uchwale cho
dzi o to, aby dialog, podjęty na
szczeblu najwyższym, objął i niższe
szczeble, z lokalnym włącznie. Ma
to na płaszczyźnie zborowej (para
fialnej) stworzyć grunt pod współ
pracę, a w przypadku konfliktów —
prowadzić do rozwiązywania ich we
własnym zakresie, bez odwoływania
się do interwencji szczebla wyższe
go.
Natomiast zadaniem Podkomisji do
Spraw Dialogu ma być przygotowa
nie rozmów na różne tematy teolo
giczne. Podkomisja zwołała 23 lute
go br. pierwsze posiedzenie poświę
cone zasadom prowadzenia dialogu
ekumenicznego. Za podatawę dys
kusji obrano odpowiedni dokument
Wspólnej
Grupy Roboczej ŚRK i
watykańskiego
Sekretariatu
do
Spraw Jedności Chrześcijan. W spot
kaniu uczestniczyło 3 teologów ka
tolickich i przedstawiciele 6 Koś
ciołów zrzeszonych w PRE. 9 listo
pada br. odbędzie się kolejne spot-

kanie, podczas którego nastąpi dys
kusja nad dokumentem o chrzcie,
opracowanym przez Komisję do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła
ŚRK, której pełnoprawnymi człon
kami są też teologowie katoliccy.
W związku z planowanym przez
Podkomisję posiedzeniem, Komisja
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu
pragnie wznowić i zakończyć dialogi
dwustronne na temat chrztu. Do
tychczas odbyła ona rozmowy w tej
sprawie z przedstawicielami Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego, Pol
skiego Kościoła Chrześcijan Baptys
tów, Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego, Kościoła Starokatolickie
go Mariawitów i Kościoła Katolic
kiego Mariawitów. Teraz nadszedł
czas, by je sfinalizować. Jednocześ
nie Komisja pragnie podjąć i zakoń
czyć do jesieni br. dialog o chrzcie z
przedstawicielami Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego,
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go, Kościoła Polskokatolickiego i
Kościoła Metodystycznego.
Kościoły zrzeszone w PRE coraz
częściej odpowiadają pozytywnie na
zaproszenie do wzięcia udziału w
ogólnopolskich posiedzeniach ekume
nicznych
duszpasterzy i teologów
katolickich. Coraz bardziej zacieśnia
się też współpraca pomiędzy Chrześ
cijańską Akademią Teologiczną a
Akademią Teologii Katolickiej i K a 
tolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Praktykowana jest wymiana recen
zentów przy przewodach doktorskich
i habilitacyjnych. Między ChAT a
A T K doszło w ostatnich latach do
wymiany profesorów.
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt,
że wybitnym działaczom ekumenicz
nym, zapraszanym przez jedną stro
nę, umożliwia się spotkanie z przed
stawicielami strony drugiej. Dwaj
kolejni sekretarze generalni Świato
wej Rady Kościołów, E. C. Blake i
F. Potter, bawiąc w Polsce na za
proszenie PRE, mieli okazję spotkać
się również z przedstawicielami K o
misji do Spraw Ekumenizmu. Z ko
lei o. Jerome Hamerowi, sekretarzo
wi watykańskiego Sekretariatu do
Spraw Jedności Chrześcijan, stwo
rzono możliwość przeprowadzenia
rozmowy z członkami Zarządu PRE.

26. Jaki był udział polskich Kościo
łów w kolejnych zgromadze
niach ogólnych Światowej Rady
Kościołów?
W I Zgromadzeniu Ogólnym w Am 
sterdamie uczestniczyła dwuosobo
wa delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. bp Jan Szeruda
wszedł wówczas w skład 90-osobowego Komitetu Naczelnego ŚRK. W
poczet
Kościołów
członkowskich
ŚRK przyjęto też Kościół Polskokatolicki, choć nie był on bezpośrednio
reprezentowany w Amsterdamie.
Na II Zgromadzenie Ogólne w
Evanston (USA, 1954) Kościół Ewan
gelicko-Augsburski
wydelegował
znowu dwóch przedstawicieli. Jed
nak nie doszło do ich wyjazdu, gdyż
Ambasada Stanów Zjednoczonych w
Warszawie nie wydała na czas wiz.
W III Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK
w New Delhi (Indie, 1961) uczestni
czyli delegaci Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego, Kościoła Polskokatolickiego i Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego.
Ten ostatni Kościół został wówczas
przyjęty w poczet członków ŚRK.
Polską Radę Ekumeniczną, jako ra
dę stowarzyszoną, reprezentował w
New Delhi jej ówczesny prezes.
Skład delegacji polskiej na IV Zgro
madzenie Ogólne ŚRK w Uppsali
(Szwecja, 1968) przedstawiał się na
stępująco:
dwaj
przedstawiciele
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go, dwaj przedstawiciele Polskiego
Autokefalicznego
Kościoła Prawo
sławnego, jeden przedstawiciel Koś
cioła Polskokatolickiego i prezes Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Poza tym
kilku Polaków wyjechało do Uppsa
li w charakterze stewardów i dzien
nikarzy (wśród tych ostatnich byli
ewangelicy, katolicy i nawet mark
sista).

gionalne zwołują spotkania, na któ
rnógl zabierać głos podczas wszyst
re zapraszają częstokroć delegatów.
kich posiedzeń, lecz pozbawiony był
Także w uczelniach katolickich od
prawa głosowania; ten przywilej na
bywają się sympozja
poświęcone
zgromadzeniach ogólnych przysługu
różnym
aspektom
zgromadzenia
je jedynie
delegatom
Kościołów.
ogólnego.
Dokumenty, wydawane
Chrześcijańską Konferencję Pokojo
przez PRE, dają możność wszystkim
wą, tj. organizację międzynarodową,
zainteresowanym wnikać głębiej w
reprezentował ks. Zdzisław Pawlik,
sekretarz PRE. Poza tym organiza
przebieg obrad i uchwały zgroma
torzy zaprosili do Nairobi, w cha
dzenia. Także prasa religijna publi
kuje wiele artykułów poświęconych
rakterze doradcy, Halinę Bortnowską, dziennikarkę katolicką. N aj
tematyce obrad oraz najważniejsze
młodszy z delegatów polskich, Jan
dokumenty.
r Anchimiuk z Kościoła prawosław
28. W jaki sposób Kościoły w Pol
nego, został wybrany w skład 125sce utrzymują łączność ze Świa
osobowego
Komitetu
Naczelnego
tową Radą Kościołów?
ŚRK. W ten sposób Kościoły w Pol
sce mają znowu, po 21-letniej przer
wie, przedstawiciela w najwyższych v Współpracując z różnymi komisjami
ŚRK, biorąc udział w konferencjach
władzach ŚRK.
organizowanych przez Radę, popie
rając jej inicjatywy i zapraszając do
27. W jaki sposób próbuje się przy
Polski czołowych działaczy ekume
bliżyć uchwały zgromadzeń ogól
nicznych.
nych członkom różnych Kościo
łów w Polsce?
Przedstawiciele Kościołów zrzeszo
nych w PRE są członkami Komisji
do Spraw Międzynarodowych i K o 
Już wiele miesięcy przed zgroma
misji do Spraw W iary i Ustroju
dzeniem ogólnym szuka się sposo
Kościoła. Współpracują też ściśle z
bów i dróg zapoznania szerokiego
Komisją Pomocy Międzykościelnej,
ogółu wiernych z tematyką zbliżają
Służby dla Uchodźców i Świata, któ
cych się obrad. Polska Rada Eku
ra Kościołom polskim udziela pomo
meniczna
opracowuje
materiały
cy finansowej i materialnej w rea
przygotowawcze, przesyła je swoim
lizowaniu różnych projektów. Hali
oddziałom regionalnym, a one or
na Bortnowska z Kościoła katolic
ganizują różnego rodzaju spotkania
kiego współpracuje aktywnie z K o 
i imprezy. O stanie przygotowań do
misją do Spraw Misji Światowej i
zgromadzenia
informuje też prasa
Ewangelizacji. Ks. prof. dr Ignacy
kościelna, także katolicka. Po obra
Różycki z Akademii Teologii Kato
dach organizowane są sesje, podczas
lickiej był w latach 1970— 1972 człon
których delegaci przedstawiają swo
kiem Wspólnej
Grupy Roboczej
ją ocenę zgromadzenia. Oddziały re

W V Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK
w Nairobi (Kenia, 1975) uczestniczy
ło 8 Polaków. Status delegatów przy
sługiwał
dwom przedstawicielom
Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego i po jednym przed
stawicielu
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Polskoka
tolickiego i Kościoła Starokatolickie
go Mariawitów (przyjęty w poczet
członków ŚRK w 1969). Prezes Pol
skiej Rady Ekumenicznej, ks. prof,
dr Witold Benedyktowicz, miał sta
tus delegata zaprzyjaźnionego, tj.

Dom przy ul. Willowej 1 w W ar
szawie — aktualna siedziba Polskiej
Rady Ekumenicznej.
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F I L I PE M
D n ia 23 s ie rp n ia 1948 w A m s te rd a m ie p o w o ła n a zo stała do ż y 
cia Ś w ia to w a R a d a K o ś c io łó w , zrze sza ją ca dziś 293 K o ś c io ły
ty p u p ro te s ta n ck ie g o , a n g lik a ń s k ie g o , p ra w o s ła w n e g o i s ta ro k a 
to lic k ie g o z p o n ad stu k r a jó w . Z o k a z ji trz y d z ie s te j ro c z n ic y
tego w y d a rz e n ia s e k re ta rz g e n e ra ln y Ś R K , pastor F ilip P o tte r,
u d z ie lił re d a k c jo m czasopism „ O n e W o r ld ” i „ S O E P I” w y w ia d u ,
k tó re g o te k s t p u b lik u je m y p o n iż e j.

RED. — W ciągu ostatnich trzydziestu lat ruch eku
meniczny ulegał przemianom przypominającym zmie
niające się morze.

W jaki sposób określić można te

przemiany?
F.P. — Posłużmy się na wstępie •obrazem łodzi eku
menicznej. W początkowym okresie żeglowania mo
rze było dość wzburzone, ale łódź, solidnie zbudowa
na, pruła fale spokojnie. Przez następne trzydzieści lat
wsiadało do niej coraz więcej ludzi. Dzisiaj w łodzi
znajduje się prawie dwa razy więcej Kościołów niż
w 1948. Większość z nich pochodzi z Europy Wschod
niej i z Południa: z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej,
z obszaru karaibskiego i Pacyfiku.
Trzydzieści lat temu wydawało się, że nastąpiła pewna
równowaga sił między Wschodem a Zachodem. Dzi
siaj do konfliktu Wschód-Zachód doszedł jeszcze kon
flikt Północy z Południem, a konflikt Wschód-Zachód
przeniósł się na Południe.
Wszystko to wywiera duży wpływ na Światową Radę
Kościołów. Jeśli dodamy jeszcze, że od czasu II So
boru Watykańskiego Kościół Rzymskokatolicki bardzo
energicznie zaangażował się w ruchu ekumenicznym,
wówczas łatwiej zauważymy, jak bardzo zmienił się
obraz naszego „morza” .
RED. — Czy wszystkie te zmiany wzburzyły „morze”?
F.P — Tak, łódź płynie po niespokojnych, rozszala
łych wodach. Jednakże pewne rzeczy pozostały nie
zmienne, a wśród nich najważniejsza chyba — Krzyż,
którego symbolem jest poprzeczna belka, przecinająca
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maszt ekumenicznej łodzi. Jest to ciągle ten jedyny
element, który trzyma nas wszystkich razem. Stał się
on bardzo rzeczywisty, gdyż zmuszeni byliśmy dźwi
gać go — dla innych i wraz z innymi — w całkiem
konkretnych warunkach.
RED. — Precyzując ściślej te przemiany, jakim pod
lega „morze”, czy mógłby Ksiądz powiedzieć, że na
stąpiło pewne przesunięcie kierunku ekumenicznych
zainteresowań — ze spraw ogólnych na bardziej lo
kalne, a nawet osobiste problemy, jak np. tożsamość
rasowa, duchowość, seksualizm itp.?
F.P. — Nie jest to kwestia zmiany zainteresowań.
Uważam, że w ciągu trzydziestu lat oddziaływały na
siebie obie te płaszczyzny. Próbując rozwiązać proble
my ogólne, zmuszeni byliśmy rozważać je w kontekś
cie lokalnym, a sprawy lokalne nie mogłyby być roz
wiązane bez uwzględnienia perspektywy ogólnej. Bez
względu jednak na to, z której strony patrzylibyśmy
na te zagadnienia, wszystkie one wymagają nowej
duchowości i nowego człowieka. Jak powiedział Karol
Marks — jeśli mamy dokonać zmian, musimy mieć
nowych ludzi. Mówił to na podstawie swej judeo-chrześcijańskiej przeszłości.
Moim zdaniem, sytuacja przedstawia się następująco:
musieliśmy przejść przez te bolesne, ale potrzebne, do
świadczenia, aby odkryć, że wszelkie struktury, pro
blemy, kwestie i kryzysy nie istnieją same w sobie,
lecz zostały stworzone przez ludzi i dlatego muszą być
przez ludzi zrozumiane i rozwiązane. Powstaje przy
tym pytanie: przez jakich ludzi? Od tej chwili musi
my te struktury i instytucje, autorytety i potęgi wpro

wadzać na powrót do sfery ludzkiej odpowiedzialności.
A do tego potrzebujemy nowych ludzi.
Dlatego Ewangelia jest dla mnie dzisiaj bardziej ży
wa niż kiedykolwiek. Sami ludzie świadomi są k o
nieczności zmiany swego stylu życia i sposobu myś
lenia, ażeby móc doświadczyć skruchy (metanoia) i
odnaleźć sens wspólnej odwagi, która pozwoli im sta
wić czoła problemom naszych czasów.
RED. — Jak scharakteryzowałby Ksiądz nastroje pa
nujące w ruchu ekumenicznym w 1978 roku?
F.P. — Aktualna tendencja w ruchu ekumenicznym
nie zmierza dziś do zajmowania się sprawami na
wielką skalę, ale do poznania tego, że na każdym
miejscu żyją ludzie wezwani do wykazania tej wspól
nej odwagi, o której mówiłem. Do tego zaś potrzebują
oni uduchowienia. Proszę przypomnieć sobie, że na
początku 12 rozdziału I Listu do Koryntian apostoł
Paweł pisze o „darach duchowych“ , a następnie mówi
o ciele i jego członkach, o ich odrębności a zarazem
odpowiedzialności jednych za drugie i jednych przed
drugimi. Największym ze wszystkich darów jest mi
łość, dar Ducha Świętego.
Najważniejsza zaś rzecz
o miłości powiedziana jest w trzynastym
rozdziale
tego. samego listu: miłość czyni człowieka zdolnym
do otwarcia się dla innych ludzi i nieopuszczenia ich,
cokolwiek się stanie. Tylko taka miłość przetrwa pró
by.
Obserwuję to zjawisko w wielu małych grupach na
całym świecie. Są one, w pewnym sensie, rozsadnikami nowych darów Ducha, który pomoże nam spoj
rzeć na siebie w nowy sposób, a nasze Kościoły pchnie
na drogę posłuszeństwa wobec Bożego wezwania do
jedności całego Jego ludu. Wiąże się to z uznaniem
odrębność i różnorodność kultur oraz całego bogact
wa, jakie mogą one wnieść w nasze życie. Gdzie
kolwiek jestem, odczuwam gorące pragnienie tego bo
gactwa.
RED. —

swoich publicznych oświadczeniach mówi

Ksiądz często o „powszechnym dialogu kultur”. Czy
stanowi to element Księdza wizji ruchu ekumenicz
nego?
F.P. — Tak, to prawda. Jest to coś, co zrosło się z mo
ją osobowością. Pochodzę z regionu świata, który jest
wielką mieszaniną kultur, i z tego podłoża wyrosła
moja chrześcijańska wiara. Dochodzimy dziś do wnios
ku, że żyjemy wszyscy w jednej wielkiej miejscowoś
ci. Wiele mówimy o konfliktach, jakie to zbliżenie
wywołuje, ale niewystarczająco dotąd powiedzieliśmy
sobie o możliwościach wzbogacenia
naszego życia
dzięki temu przemieszaniu. Uważam, że odkrycie i
doświadczenie tego bogactwa stanowi największy krok
naprzód w ruchu ekumenicznym.
RED. — W ciągu ostatnich trzydziestu lat następowa
ło stopniowe zmniejszanie się wpływu europejskich
krajów zachodnich na ogólny profil ruchu ekumenicz
nego. Ksiądz sam też się do tego przyczynił. Czy jed
nak wpływ Zachodu został wystarczająco osłabiony?
F.P. — Proces, o którym mówimy, dokonał się nie
tylko dzięki ludziom z Trzeciego świata, ale również
dzięki ludziom z Północy. Tym niemniej wiele osób

uważa, że zmiany są jeszcze niedostateczne i muszą
być kontynuowane.
W przyszłości ci spośród nas, którzy pochodzą z Trze
ciego Świata, nie będą prawdopodobnie już tak kry
tyczni wobec dominacji Zachodu czy Północy, ponie
waż, w pewnym sensie, nikt już dziś nie jest bez
winy. Wszyscy dzielimy grzeszny charakter tej sytua
cji, wszyscy znajdujemy się w potrzebie i wszyscy
mamy coś do ofiarowania. Mam nadzieję, że w nad
chodzącym czasie okażemy znacznie więcej gorliwości
w dawaniu i otrzymywaniu, a w mniejszym stopniu
skłonni będziemy do atakowania bliźnich.
Sądzę, że wkraczamy w okres, który nazwałbym epo
ką syntezy, ponieważ obecnie nikt nie wie naprawdę,
co należy czynić. Weźmy, na przykład, kryzys mone
tarny. Trzeci Świat posiada teraz własnych kompetent
nych ekonomistów, którzy mogą wnieść swój wkład
do rozwiązania tego kryzysu. W podobny sposób do
konał się w ruchu ekumenicznym rozkwit refleksji
teologicznej, zrodzonej z bolesnych doświadczeń Am e
ryki Łacińskiej, czarnej ludności w Ameryce Północ
nej oraz z doświadczeń Azji i Afryki. Ludzie Trze
ciego Świata nie muszą już mieć kompleksu (co im
się dawniej zdarzało), że całą wiedzę teologiczną za
wdzięczają mieszkańcom Północy. Ufamy, że z kolei
chrześcijanie z Północy — prawosławni, katolicy czy
protestanci — wraz z ludnością Trzeciego Świata będą
w stanie znacznie szerzej otworzyć swe serca na wzbo
gacające Słowo Boga.
RED. — Skąd, zdaniem Księdza, ruch ekumeniczny
czerpie dzisiaj swoją energię?
F.P. — Właśnie z tej rosnącej aktywności chrześcijan,
z faktu, że nie obawiamy się już zaangażowania, po
brudzenia sobie rąk. Nie sądzę, aby można było oskar
żać dzisiaj Kościoły o zamykanie się w getcie, jak to
miało miejsce trz3'dzieści lat temu. Nie oznacza to
wcale, że w yzbyły się już całkowicie takiej postawy,
sądzę jednak, że są dzisiaj bardziej otwarte i gotowe
wystawić same siebie na działanie naszych czasów.
I to jest źródłem ich energii, ponieważ dopiero ryzy
kując w wierze, poznajemy moc Bożego działania w
świecie.
RED. — Minęło trzydzieści lat, a ciągle jeszcze w
Kościele istnieją liczne grupy, które niewiele wiedzą
o Światowej Radzie Kościołów, o ile w ogóle kiedy
kolwiek o niej słyszały. Dziwna jest ta niechęć do po
znania, co ta organizacja reprezentuje. Jakie, zdaniem
Księdza, przeszkody nie pozwalają dostrzec

Bożego

działania w ruchu ekumenicznym?
F.P. — Wszelkie reformy i wszelkie ruchy, mające na
celu przeprowadzenie zmian, będą zawsze popierane
przez mniejszość i ignorowane przez resztę, ponieważ
ludzie nie chcą się zmienić, nie chcą uznać, że zmiana
jest częścią ich życia. Ruch ekumeniczny zmusił do
znacznie jaśniejszego, ostrzejszego i radykalniejszego
przemyślenia samej natury wiary i sposobu jej w yra
żania w czynie. Większość naszych Kościołów nie była
w stanie podołać temu zadaniu. Wiara i działanie (po
mijając moralność osobistą, gdyż Kościoły są w stanie
ustanawiać normy prawne dla jednostek) stanowiły
dla nich zawsze trudny problem,
na-co złożyło _się
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wiele politycznych, historycznych i innych powodów.
Jak więc umożliwić chrześcijanom nie tylko osobisie
praktykowanie ich wiary, i nie tylko w kręgu rodzin
nym, ale również w konkretnych warunkach życia pu
blicznego, pośród otaczających ich zawsząd konflik
tów? To jest główne, spoczywające na nas zadanie.
Światowa Rada Kościołów musi także godzić się z fak
tem, że wiele z jej najlepszych inicjatyw nie może
i nie powinno być ujawnionych. Dlatego jest zawsze
jakiś element agnostycyzmu w działaniu Rady. Moim
jednak zdaniem daleko ważniejszą sprawą jest świa
domość, że ruch ekumeniczny nie może być utożsa
miany z organizmem zwanym Światową Radą Kościo
łów. Zadanie ŚRK polega na stwarzaniu takich możli
wości, aby każdy Kościół, na każdym miejscu stał
się żywą ekumeniczną społecznością.
RED. — Od trzydziestu lat jest Ksiądz osobiście za
angażowany w pracy Światowej Rady Kościołów. Ja
kie chwile, patrząc wstecz, wspomina Ksiądz z naj
większą dumą i zadowoleniem?
F.P. — Najważniejszym wydarzeniem wydaje mi się
fakt, że Kościoły, które od wieków były od siebie od
dalone i skłócone, teraz potrafią żyć razem, prawdzi
wie pogłębiając i rozszerzając swoją wspólnotę. Dzi
siaj znacznie wyraźniej i boleśniej odczuwają konflik
ty, jakie dzieliły je w przeszłości. Myślę, że to właś
nie jest wielkim cudem.
Kiedy na przykład ja, Antylijczyk (pochodzący z ro
dziny w połowie rzymskokatolickiej, w połowie zaś
protestanckiej), uczestniczyłem w ostatniej Konferen
cji Kościołów z obszaru karaibskiego, w której brali
udział katolicy i . protestanci, miałem niemałe trud
ności w odróżnieniu jednych od drugich. Ten rodzaj
wspólnoty, którą tam przeżywaliśmy, i boje, jakie
toczyliśmy wcale nie między wyznaniami, ale w po
przek wyznań, łączność w modlitwie i liturgii — były
prawdziwym, wielkim cudem dokonanym dla nas przez
Boga.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w ciągu tych lat
Biblia w szczególny sposób uaktualniła się w naszej
świadomości. Rozpoczynaliśmy pracę z przeświadcze
niem, że sercem ruchu ekumenicznego jest ponowne
odkrycie Pisma świętego, jego jedności, różnorodności
i całej prorockiej tradycji. Trzydzieści lat temu nasze
rozumienie Biblii oparte było na intelekcie, ale zarów
no sposoby, w jakich to przeżywaliśmy, jak różne teo
logie, na których ogniskowała się nasza myśl — np.
teologia wyzwolenia, czarna teologia, teologia nadziei
w Europie, teologia nadziei
i cierpienia w A zji —
były niezmiennie ześrodkowane na Biblii.
Podczas ostatniego pobytu na Kubie zaintrygowali
mnie chrześcijanie, którzy całkowicie poświęciwszy
się walce dla socjalistycznego społeczeństwa, w cen
trum swego życia postawili studiowanie Pisma świę
tego, które przemawia do nich w ich konkretnej sy
tuacji. Fascynujący jest również sposób, w jaki nowe
pieśni, nowe modlitwy i teksty liturgiczne powstają
spontanicznie dzięki temu spotkaniu Słowa Bożego z
walką ludu.
Pamiętam, jak w 1948, my, młodzi wówczas ludzie,
mieliśmy oddzielne zgromadzenie — siedzieliśmy z ty
łu na trybunie, śpiewaliśmy pieśni i spoglądaliśmy w
dół, na szacownie wyglądających delegatów I Zgro
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madzenia Światowej Rady. Ich średni wiek wynosił
w przybliżeniu 60 lat; było bardzo mało kobiet. Obec
nie ruch ekumeniczny jednoczy całą rodzinę ludzką —
szeroki wachlarz ras, kultur, płci, grup wieku itp.
Oczywiście, obejmuje on nadal tylko pewną część
chrześcijan, jednakże przeżył prawdziwy rozwój i już
sam fakt uczestnictwa w nim przysparza wiele ra
dości.
Innym pasjonującym wydarzeniem było odkrycie na
szej własnej — ludzkiej — odpowiedzialności za świat,
w którym żyjemy, oraz świadomość, że od nas zależą
decyzje, od nas — a nie od idei czy ideologii — za
leżą zmiany. Ta humanizacja świata stanowi jedną
z najważniejszych zdobyczy tych lat. Oczywiście, łą
czy się z tym daleko większy trud, gdyż odpowie
dzialność naprawa lękiem. Dlatego właśnie od pewne
go czasu tyle się mówi o uduchowieniu — nie tyle
dla prowadzenia walki, ile w samej walce. Dostrze
ganie i akceptowanie tego stało się dla nas znacznie
bardziej naturalne.
Nie tak jeszcze dawno temu odrzucaliśmy tradycyjne
przejawy uduchowienia, sądziliśmy, że możemy iść
w świat i zaangażować się całkowicie w walkę. Mó
wiliśmy nawet o świeckim ekumenizmie. Uważaliśmy, że jest on czymś prawidłowym, skoro żyjemy w
czasie 'i przestrzeni. A le czas i przestrzeń pozbawiają
nas sił i stwarzają pustkę. Jeśli więc nie odnawiamy
się nieustannie dzięki możliwościom, jakie daje nam
Bóg, stajemy się niezdolni do działania. Odkrycie to
pozwoliło nam dostrzec, jak ogromnymi możliwościa
mi dysponują Kościoły na każdym miejscu kuli ziem
skiej. I na tej płaszczyźnie znacznie chętniej uczymy
się jedni od drugich, niż na innych płaszczyznach,
które są naszym własnym produktem.
RED. — Mówi Ksiądz o pozytywnych i pasjonujących
wydarzeniach tych trzydziestu lat. A co możną po
wiedzieć o cierpieniach i zawodach?
F.P. — Podejmowaliśmy czasem błędne decyzje, za
które musieliśmy płacić. Zdarzało się, że w ogniu
konfliktu, w taki lub inny sposób raniliśmy ludzi,
musieliśmy więc nauczyć się być bardziej cierpliwi,
ale cierpliwi w niecierpliwy sposób, jeśli Państwo ro
zumieją, co chcę przez to powiedzieć.
Myślę, że czasami wylewaliśmy dziecko z kąpielą.
Weźmy na przykład lata sześćdziesiąte, kiedy część
chrześcijan twierdziła, że pora na exodus, że musimy
wyjść, tak jak uczynił to „lud wyjścia” . Później, kie
dy sprawy przybrały zły obrót, rzekli: „Przebywaliś
my na wygnaniu, i stąd to wszystko!” Inni, którzy
nie przyłączyli się do exodusu,
twierdzili
potem:
„Przecież mówiliśmi, że tak będzie” . Tak, niełatwo
było nam żyć z takim cierpieniem. Doświadczyliśmy
szczególnie okrutnych ataków, błędnie interpretowano
fakty itp. Myślę, że przeszliśmy próbę ognia, ale że
w przyszłości niejedna jeszcze taka próba przed na
mi.
RED. — Jakie rozwiązania, zdaniem Księdza,

będą

pochłaniały w przyszłości uwagę ruchu ekumenicz
nego?
F.P. — Sądzę, że sprawy te można ustawić na dwóch
płaszczyznach. Jedna — to sprawiedliwe społeczeń
stwo, w którym wszyscy będą uczestniczyć i w któ

rym zdolni będziemy utrzymać zasoby ziemskie z ko
rzyścią dla wszystkich. Jest to oczywiście związane
z nowym międzynarodowym ładem ekonomicznym,
z towarzystwami międzynarodowymi, prawami czło
wieka, militaryzmem, rolą nauki i technologii oraz
z wieloma innymi, niezmiernie delikatnymi sprawami,
w które angażujemy się całym naszym życiem. Pro
blemy te stwarzają wiele konfliktów, ale musimy od
ważnie podejmować się ich rozwiązania, gdyż są one
niepodzielnie związane z naszą egzystencją.
Ażeby
móc to uczynić, musimy jednak odkryć drugą płasz
czyznę — rzeczywistość i potęgę chrześcijańskiej
wspólnoty, która jest częścią światowej wspólnoty
narodów.
RED. — Czy nie obawia się Ksiądz
tych zadań,
zwłaszcza w mniej sprzyjającym obecnie klimacie
gospodarczym i wobec perspektywy zmniejszania się
wszelkich zasobów?

F.P. — Nie tak bardzo, choć oczywiście myśl taka
może przyprawić o ból głowy. Ale zdumiewający jest
fakt, jak ogromne środki stale jeszcze są nie wyko
rzystane.

Weźmy

Spośród konferencji organiowanych
przez ŚRK, w których uczestniczyli
przedstawiciele z Polski, należy w y 
mienić:
Światową Konferencję do
Spraw
Kościoła i Społeczeństwa
(1966), Światową Konsultację Rad
Ekumenicznych (1972).
konsultację
kierownictwa ŚRK i przedstawicie
li Kościołów z krajów socjalistycz
nych w Europie (1977), konsultacje
poświęcone realizacji Aktu Końco
wego Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie (1976, 1977).
PRE wydała oświadczenie, w którym
udzieliła pełnego poparcia Progra
mowi Zwalczania Rasizmu ŚRK.
PRE zaprasza regularnie do Polski
czołowych przedstawicieli ŚRK, umo
żliwiając im bezpośrednie zoriento
wanie się w polskich problemach
wyznaniowych.
Kilku
przedstawicieli
Kościołów
zrzeszonych w PRE studiowało w
Insytucie Ekumenicznym . ŚRK w
Bosse.y k. Genewy, a wielu innych,
w tym też katolicy, uczestniczyło w
organizowanych tam konferencjach i
sympozjach.

przykład.

Podczas

sjonarzy, ani pieniędzy. Kiedy wojna się skończyła
i misjonarze wrócili, zastali tam Kościół znacznie sil
niejszy i wielu przywódców, o których nikt przedtem
nawet nie myślał. W pewnych przypadkach nazbyt
więc ograniczamy się do konwencjonalnych środków.
Otwierający się przed nami okres stanowi okazję do
odkrycia nowych możliwości, szczególnie możliwości
istniejących

w ludziach — w całej ich różnorodności,

ale też we wspólnocie, jaką rodzi miłość.

Dokończenie ze s. 35

PRE, jako rada stowarzyszona, ma
prawo wysyłać przedstawiciela (w
charakterze doradcy) na posiedzenia
Komitetu Naczelnego ŚRK i z mo
żliwości tej od wielu lat korzysta.
Polscy działacze ekumeniczni uczest
niczą też czasami w obradach tego
gremium jako dziennikarze.

prosty

/wojny w wielu miejscach świata nie było ani mi

Ruch e k u me n i c z n y w Pol s c e
Światowej Rady Kościołów i waty
kańskiego Sekretariatu do Spraw
Jedności Chrześcijan.

bardzo

29. Z jakimi organizacjami chrześ
cijańskimi
i
ekumenicznymi
współpracują Kościoły w Pol
sce?
Przedstawiciele Kościołów zrzeszo
nych w PRE są współzałożycielami
Konferencji Kościołów Europejskich.
Na posiedzeniu w LiseLund (Dania,
1957), przygotowującym powołanie
tej organizacji do życia, ówczesny
prezes PRE, ks. Z. Michelis, w ygło
sił jeden z głównych
referatów.
Wszystkie
Kościoły
członkowskie
PRE są członkami KKE, która zrze
sza aktualnie 110 Kościołów prawo
sławnych, starokatolickich, angli
kańskich i ewangelickich z 27 kra
jów naszego kontynentu. Przedsta
wiciele polskich Kościołów brali
udział we
wszystkich
(siedmiu)
zgromadzeniach ogólnych KKE, w y
syłając często liczne /delegacje. Od
początku miały też one swego przed
stawiciela w Komitecie Doradczym
K KE ; od V II Zgromadzenia Ogólne
go (1974) jest nim ks. sup. Adam
Kuczma z Kościoła Metodystycznego, członek Zarządu PRE. Reprezen
tanci PRE angażują się czynnie w
działalność różnych grup roboczych
KKE. Jedna z takich grup odbyła
w 1972 posiedzenie w Polsce na za
proszenie PRE. Ks. bp Władysław
Miziołek, przewodniczący
Komisji
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu,
reprezentuje od 1973 Radę Konfe
rencji
Episkopalnych Europy na
różnych konsultacjach i konferen
cjach KKE. Wraz z ks. sup. A. Kucz
mą uczestniczył on w pierwszym
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wspólnym posiedzeniu Rady Kon
ferencji Episkopalnych Europy i
Konferencji
Kościołów
Europej
skich, które w połowie kwietnia br.
odbyło się w Chantilly k. Paryża.
Polscy działacze chrześcijańscy są
też współzałożycielami Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej, która
stawia sobie za cel pobudzenie
chrześcijan do służby, przyjaźni, po
jednania i pokojowej
współpracy
między narodami. Na zaprószenie
PRE niejednokrotnie obradował w
Polsce Komitet Roboczy, Sekretariat
Międzynarodowy i różne
komisje
ChKP. Wielu Polaków sprawowało
i sprawuje odpowiedzialne funkcje
w tej organizacji.
Od 1963 działa
przy PRE polski Oddział ChKP.
Dzięki współpracy w Konferencji
Kościołów Europejskich i Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej do
szło do nawiązania kontaktów z
Kościołami i radami ekumenicznymi
w różnych krajach europejskich, jak
CSRS, Norwegia, NRD, RFN, Szwaj
caria, Węgry i ZSRR. Na uwagę za
sługują szczególnie kontakty z Koś
ciołami w RFN. Nawiązano je w
okresie, gdy rządy P R L i RFN roz
poczęły rozmowy w sprawie norma
lizacji stosunków. Stanowiły więc
one pewien wkład w dzieło norma
lizacji, zwłaszcza że Kościoły pro
testanckie w RFN swymi inicjaty
wami na rzecz pojednania z Polską
znacznie wyprzedziły polityków. Od
1974 istnieje Komisja Kontaktów
Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady
Kościołów
Ewangelickich w RFN,
która obraduje dwa razy w roku,
na przemian w Warszawie i we
Frankfurcie n. M.
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USTA KOSCIOŁOW CZŁONKOWSKICH
/■

Światowej Rady Kościołów

w

A F R Y K A C E N TR A LN A
Kościół w Prowincji A fryki Centralnej

B U ŁG A R IA
Bułgarski Kościół Prawosławny

A F R Y K A PO ŁU D NIO W A
Jednota Braterska
Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościół Metodystyczny
Kościół Prezbiteriański
Kościół Prezbiteriański Bantu
Kościół w Prowincji A fryki Południowej
Zjednoczony Kościół Kongregacjonalny

CHILE
Kościelna Misja Zielonoświątkowa
Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościół Zielonoświątkowy

A F R Y K A W SCHODNIA
Kościół Prezbiteriański
A F R Y K A ZAC H O D NIA
Kościół w Prowincji A fryki Zachodniej
ARG ENTYNA
Argentyński Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Kościół Ewangelicki nad La Plata
A U S T R A LA Z JA
Kościół Metodystyczny
Zjednoczony Kościół Papua Nowej Gwinei
i Wysp Salomona
A U S T R A L IA
Kościół Anglikański
Kościoły Chrystusa
Kościół Prezbiteriański
Kościół Unijny
Związek Kongregacjonalny
A U S TR IA
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego
i Helweckiego
Kościół Starokatolicki
BANGLADESZ
Kościół Baptystów
BELGIA
Kościół Protestancki
Kościół Reformowany
BENIN (dawniej Dahomej)
Protestancki Kościół Metodystyczny w Beninie i Togo
BIRM A
Kościół w Prowincji Birmy
Konwent Baptystów
B R A Z Y L IA
Ewangelicki Kościół Zielonoświątkowy „Brazylia dla
Chrystusa”
K ościół Epis kopa l ny
Kościół Ewangelicki Wyznania Luterańskiego
Kościół Metodystyczny
Latynoamerykański Kościół Reformowany
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C H IN Y
Chińska Rada Baptystów
Kościół Anglikański
Kościół Chrystusowy
Kościół Kooigregacjonalny w Chinach Północnych
CO O KA (wyspy)
Kościół Chrześcijański
CYPR
Kościół Cypru (prawosławny)
CZECHOSŁOWACJA
Czechosłowacki Kościół Husycki
Ewangelicki Kościół Braci Czeskich
Kościół Prawosławny
Kościół Reformowany na Słowacji
Słowacki Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego
Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego
D A N IA
Ewangelicko-Luterański Kościół Narodowy
Unia Baptystów
EG IPT
Koptyjski Kościół Ewangelicki (Synod Nilu)
Koptyjski Kościół Prawosławny
Patriarchat Grecko-Prawosławny Aleksandrii
E TIO PIA
Etiopski Kościół Prawosławny
FID ŻI (wyspy)
Kościół Metodystyczny
F IL IP IN Y
Ewangelicki Kościół Metodystyczny
Niezależny Kościół Filipiński
Zjednoczony Kościół Chrystusowy
F IN L A N D IA
Kościół Ewangelicko-Luterański
FR AN CJA
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego
w Alzacji i Lotaryngii
Francuski Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościół Reformowany w Alzacji i Lotaryngii
Francuski Kościół Reformowany
GABON
Kościół Ewangelicki

'

GHANA
Ewangelicki Kościół Prezbiteriański
Kościół Metodystyczny
Kościół Prezbiteriański

N

GRECJA
Grecki Kościół Ewangelicki
Kościół Grecji (prawosławny)
H IS Z P A N IA
Hiszpański Kościół Ewangelicki
H O LA N D IA
Bractwo Remonstranckie
Holenderski Kościół Reformowany
Kościoły Reformowane w Holandii
Kościół Ewangelicko-Luterański
Holenderski Kościół Starokatolicki
Powszechna Wspólnota Mennonitów
HONGKONG
Rada Kościoła Chrystusowego w Chinach-Hongkongu
INDIE
Kościół Indii Południowych
Kościół Indii Północnych
Kościół Syryjski Mar Thoma Malabaru
Syryjski Kościół Prawosławny, Katolikat Wschodu
Związek Kościołów Ewąngelicko-Luterańskich
Związek Zborów Baptystów-Telugu
INDIE ZACHODNIE
Jednota Braterska w Prowincji Wschodniej Indii Za
chodnich
Kościół Metodystyczny z Wysp Karaibskich oraz
Ameryki Środkowej i Południowej
Kościół w Prowincji Indii Zachodnich
IN D YJSKI OCEAN
Kościół w Prowincji Oceanu Indyjskiego
INDONEZJA
Indonezyjski Kościół Chrześcijański (Gereja Kristen)
Kościół Chrześcijański w Indonezji (Huria Kristen)
Kościół Chrześcijański na Jawie Wschodniej
Kościół Chrześcijański w Sulawezji Środkowej
Kościół Chrześcijańsko-Ewangelicki w Irianie Za
chodnim
Kościół Chrześcijańsko-Ewangelicki w Minahasa
Kościół Chrześcijańsko-Ewangelicki na wyspie Timor
Kościoły Chrześcijańskie na Jawie
Kościół Chrześcijańsko-Protestancki w Indonezji
Kościół Ewangelicki na Borneo (Kalimantan)
Kościoły na wyspie Nias
Kościół Teraja
Kościół na wyspach Sangi i Talaud
Kościół Protestancki w Indonezji
Kościół Protestancki Moluków
Protestancki Kościół Karo-Batak
Protestancki Kościół Chrześcijański Simalungun
Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak
Sundanezyjski Kościół Chrześcijański (Jawa Zachod
nia)
IR A N
Synod Irańskiego Kościoła Ewangelickiego
IS LA N D IA
Kościół Ewangelicko-Luterański
JA M A JK A
Jednota Braterska
Zjednoczony Kościół na Jamajce i Grand Cayman
JA PO N IA
Japoński Kościół Prawosławny
Kościół Anglikańsko-Episkopalny
Zjednoczony Kościół Chrystusowy

JEROZOLIMA
Patriarchat Grecko-Prawosławny Jerozolimy
Kościół Episkopalny Jerozolimy i Bliskiego Wschodu
JU G O SŁAW IA
Jugosłowiański Kościół Reformowany
Serbski Kościół Prawosławny
Słoweński Kościół Ewangelicko-Chrześcijański
Wyznania Augsburskiego
KAM ERUN
Kameruński Kościół Prezbiteriański
Kameruński Kościół Ewangelicki
Kościół Prezbiteriański
Unia Kościołów Baptystycznych
KANADA
Kościół Anglikański
Kościół Chrześcijański (Uczniowie Chrystusa)
Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościół Prezbiteriański
Towarzystwo Przyjaciół (kwakrzy)
Zjednoczony Kościół w Kanadzie
K E N IA
Afrykański Kościół Chrześcijański
Afrykański Kościół Izraela. Niniwa
Kościół Metodystyczny
Kościół w Prowincji Kenii
KONGO
Kongijski Kościół Ewangelicki
KOREA PO ŁU D NIO W A
Koreański Kościół Metodystyczny
Koreański Kościół Prezbiteriański
Kościół Prezbiteriański w Republice Korei
LESOTHO
Kościół Ewangelicki
L IB A N
Armeński Kościół Apostolski
Związek Armeńskich Kościołów Ewangelickich
na Bliskim Wschodzie
LIB E R IA
Kościół Luterański
M A D A G A SK A R
Kościół Chrystusa
Malgaski Kościół Luterański
M ALEZJA
Kościół Metodystyczny
M EKSYK
Kościół Metodystyczny
M ELANEZJA
Kościół Melanezji
NIEM IECKA R E P U B LIK A D E M O K R A TYC ZN A
Ewangelicka Jednota Braterska (dystrykt Herrnhut)
Stowarzyszenie Parafii Kościoła Starokatolickiego w
NRD
Związek Kościołów Ewangelickich w NRD:
Ewangelicki Kościół Krajow y Anhaltu
Ewangelicki Kościół Krajow y Greifsiwaldu
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajow y w M e
klemburgii
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajow y w Sak
sonii
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajow y w Tu 
ryngii
Kościół Ewangelicki w Berlinie-Brandenburgu
Kościół Ewangelicki Obszaru Kościelnego Görlitz
Kościół Ewangelicki Kościelnej Prowincji w Sak
sonii
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N IG ERIA
Kościół Metodystyczny
Kościół Pana (Aladura)
Kościół Prezbiteriański
Nigeryjski Konwent Baptystów
NORW EGIA
Kościół Norwegii (luterański)
NOW A K A LE D O N IA
Kościół Ewangelicki w Nowej Kaledonii i na Wyspach
Lojalności
NO W A Z E LA N D IA
Kościół Metodystyczny
Kościół Prezbiteriański
Kościół Prowincji Nowej Zelandii
Unia Baptystów
Zjednoczone Kościoły Chrystusowe
NOWE HEBRYDY
Kościół Prezbiteriański
P A K IS T A N
Kościół Pakistanu
Zjednoczony Kościół Prezbiteriański
PO LS K A
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Polskokatolicki
Kościół Starokatolicki Mariawitów
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
R E P U B LIK A FE D ERALNA NIEMIEC
Ewangelicka Jednota Braterska
Kościół Ewangelicki w RFN:
Ewangelicki Kościół Krajow y w Badenii
Ewangelicki Kościół Krajow y Elektoratu Heskiego-Wajdeck
Ewangelicki Kościół Krajow y w Wirtembergii
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajow y w Brunświku
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajow y Hano
weru
Ewangelicko-Luterański
Kościół
Krajow y
w
Schaumburg-Lippe
Kościół Ewangelicki w Berlinie-Brandenburgu
Kościół Ewangelicki Bremy
Kościół Ewangelicki w Hesji-Nassau
Kościół Ewangelicki w Nadrenii
Kościół Ewangelicki w Westfalii
Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii
Kościół Ewangelicko-Luterański Dolnej Laby
Kościół Ewangelicko-Luterański w Oldenburgu
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Niemczech
Północno-Zachodnich
Kościół K rajow y w Lippe
Zjednoczony
Kościół
Protestancko-Ewangelicko-Chrześcijański Palatynatu
Kościół Starokatolicki
Stowarzyszenie Niemieckich Zborów Mennonickich
RU M U N IA
Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego
Rumuński Kościół Reformowany
Rumuński Kościół Prawosławny
Synodalno-Prezbiteriański Kościół Ewangelicki W yz
nania Augsburskiego
»

SAM OA
Kongregacjonalny Kościół Chrześcijański
SIERRA LEONE
Koścfół Metodystyczny
SRI L A N K A
Kościół Anglikański
Kościół Metodystyczny
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S T A N Y ZJEDNOCZONE A M E R Y K I
Afrykański Kościół Metodystyczno-Episkopalny
Afrykański Kościół Metodystyczno-Episkopalny Syjo
nu
Amerykański Kościół Baptystów
Amerykański Kościół Luterański
Antiochijsko-Prawosławna Archidiecezja Chrześcijań
ska Nowego Jorku i całej Ameryki Północnej
Chrześcijański Kościół Metodystyczno-Episkopalny
Jednota Braterska w Ameryce (Prowincja Południowa)
Jednota Braterska w Ameryce (Prowincja Północna)
Konferencja Generalna Przyjaciół (kwakrzy)
Kościół Braci
Kościół Chrześcijański (Uczniowie Chrystusa)
Kościół Episkopalny
Kościół Luterański w Ameryce
Kościół Prawosławny w Ameryce
Kościół Prezbiteriański w Stanach Zjednoczonych
Kościół Reformowany w Ameryce
Kościół Wschodu (asyryjski)
Krajowa Rada Kościołów Społecznościowych
Krajow y Konwent Baptystów Ameryki
Krajow y Konwent Baptystów USA
Krajow y Konwent Baptystów Postępowych
Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce
Religijne Towarzystwo Przyjaciół
Rosyjsko-Prawosławny Kościół Grecko-Katolicki
Ameryki
Rumuńskie Biskupstwo Prawosławne Ameryki
Węgierski Kościół Reformowany w Ameryce
Zjednoczone Zgromadzenie Przyjaciół
Zjednoczony Kościół Chrystusowy
Zjednoczony Kościół Metodystyczny
Zjednoczony Kościół Prezbiteriański w Stanach Zjed
noczonych Ameryki
SUDAN
Sudański Kościół Episkopalny
SURINAM
Kościół Braterski
S Y R IA
Patriarchat Grecko-Prawosławny Antiochii
Wschodu
Synod Ewangelicki Syrii i Libanu

i całego

S ZW AJC A R IA
Szwajcarski Kościół Chrześcijańskokatolicki
Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich
SZWECJA
Kościół Szwecji (luterański)
Szwedzki Związek Misyjny
T A H IT I
Kościół Ewangelicki Polinezji Francuskiej
T A J L A N D IA
Kościół Chrystusowy
TAJW AN
Kościół Prezbiteriański
T A N Z A N IA
Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościół w Prowincji Tanzanii
TOGO
Kościół Ewangelicki
TO N G A
Kościół Metodystyczny na wyspach Tonga
TR Y N ID A D
Kościół Prezbiteriański Trynidadu i Grenady
TURCJA
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola

U G AND A
Kościół Ugandy, Rwandy i Burundi

A R G E N TYN A
Uczniowie Chrystusa
Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański

W ĘGRY
Kościół Baptystów
Kościół Reformowany
Kościół Ewangelicko-Luterański

BANGLADESZ
Kościół Bangladeszu
B O LIW IA
Ewangelicki Kościół Metodystyczny

W ŁO C H Y
Ewangelicki Kościół Metodystyczny
Ewangelicki Kościół Międzynarodowy
Ewangelicki Kościół Waldensów

CHILE
Kościół Metodystyczny

Z A IR
Kościół Chrystusa na Ziemi za pośrednictwem Pro
roka Szymona Kimbangu
Kościół Chrystusowy w Zairze — Communaute du
Christ lumiere
Kościół Chrystusowy w Zairze — Communaute des
disciples
Kościół Chrystusowy w Zairze — Communaute mennonite au Zaire
Zairski Kościół Ewangelicki
Kościół Prezbiteriański

H IS Z P A N IA
Hiszpański Reformowany Kościół Episkopalny

Z A M B IA
Zjednoczony Kościół w Zambii

INDONEZJA
Chrześcijańskie Zgromadzenie Batak
Kościół Protestancko-Chrześcijański na Wyspie Bali

ZJEDNOCZONE KRÓLESTW O I IR L A N D IA

«

INDIE
Konwent Baptystów Bengalu-Orrisy-Biharu

JA PO N IA
Koreański Kościół Chrześcijański w Japonii

A N G L IA
Airmia Zbawienia
Jednota Braterska
Kościół Chrystusowy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii
Kościół Anglii
Kościół Metodystyczny
Unia Baptystów Wielkiej Brytanii i Irlandii
Zjednoczony Kościół Reformowany w Anglii i Walii
IR L A N D IA
Kościół Irlandii
Kościół Metodystyczny
Kościół Prezbiteriański

G W INE A RÓ W N IK O W A
Kościół Ewangelicki

KAM ER U N
Protestancki Kościół Afrykański
K E N IA
Kościół Ewangelicki Ducha Świętego
KOSTARYKA
Ewangelicki Kościół Metodystyczny Kostaryki
KUBA
Kościół Metodystyczny
Kościół Rrezbiteriańsko-Reformowany

\

SZKOCJA
Kościół Szkocji
Kościół Episkopalny
Zjedncczenie Kongregaejanalne
Zjednoczony Kościół Wolny

LIB E R IA
Synod Prezbiteriański
M A LEZJA
Kościół Protestancki w Sabah

W A Ę IA
Kościół Walii
Kościół Prezbiteriański
Unia Niezależnych Walijczyków
ZW IĄ Z E K RAD ZIECK I
Armeński Kościół Apostolski
Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański
Gruziński Kościół Prawosławny
Łotewski Kościół Ewangelicko-Luterański
Rosyjski Kościół Prawosławny
Związek Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów
ZSRR
KO ŚCIO ŁY EM IGRACYJNE
Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański
Łotewski Kościół Ewangelicko-Luterański

PERU
Kościół Metodystyczny
P O R T U G A L IA
Ewangelicki Kościół Prezbiteriański
Luz.ytańsko-Katolicki
Kościół
Apostolsko-Ewangeliczny
w

SAM OA
Kościół Metodystyczny
SING APU R
Kościół Metodystyczny
SUDAN
Kościół Prezbiteriański

K O Ś C IO Ł Y S T O W A R Z Y S Z O N E

A L G IE R IA
Kościół Ewangelicki
A N T Y L E HOLENDERSKIE
Kościół Protestancki na Antylach Holenderskich

URUGWAJ
Ewangelicki Kościół Metodystyczny
W ŁO CH Y
Chrzęścijańsko-Ewangelicki Związek Baptystów
Z A IR
Kościół Chrystusowy — Communaute episcopale ba,ptiste en Afriąue
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K R A J O W E R A D Y E K U M E N IC Z N E
PO ZO STA JĄ C E W ŁĄ C ZN O Ś C I
Z E Ś W IA T O W Ą R A D Ą K O Ś C IO Ł Ó W

Australijska Rada Kościołów
Birmeńska Rada Chrześcijańska
Brytyjska Rada Kościołów
Ekumeniczna Rada Kościołów w Austrii
Ekumeniczna Rada Kościołów w Czeskiej Republice
Socjalistycznej
Ekumeniczna Rada Kościołów w Jugosławii
Ekumeniczna Rada Kościołów na Węgrzech
Kanadyjska Rada Kościołów
Krajowa Rada Kościołów Indii
Krajowa Rada Chrześcijańska w Japonii
Krajowa Rada Chrześcijańska w Sri Lanka

A D R E S Y O R G A N IZ A C J I E K U M E N I C Z N Y C H
I K O Ś C IO Ł Ó W Z R Z E S Z O N Y C H W P O L S K IE J
R A D Z I E E K U M E N IC Z N E J
Światowa Rada Kościołów,
150 route de Ferney,
1211 Genewa 20,
Szwajcaria
Polska Rada Ekumeniczna,
ul. Willowa 1,
00-790 Warszawa
Komisja Episkopatu do Spraw Ekumenizmu,
ul. Miodowa 17/19,
00-246 Warszawa
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
ul. Świerczewskiego 52,
03-402 Warszawa
Starokatolicki Kościół Mariawitów,
ul. J. Wieczorka 27,
09-400 Płock
Kościół Polskokatolicki,
ul. Wilcza 31,
00-544 Warszawa

Krajowa Rada Kościołów Chrystusa w Stanach Zjed
noczonych Ameryki
Krajowa Rada Kościołów na Filipinach
Krajowa Rada Kościołów w Nowej Zelandii
Krajowa Rada Kościołów w Singapurze
Polska Rada Ekumeniczna
Południowoafrykańska Rada Kościołów
Rada Chrześcijańska w Botswanie
Rada Chrześcijańska w Ghanie
Rada Chrześcijańska w Hongkongu
Rada Chrześcijańska w Rodezji (Zimbabwe)
Rada Ekumeniczna w Danii
Rada Ekumeniczna w Finlandii
Rada Kościołów Holenderskich
Rada Kościołów Indonezyjskich
Rada Kościołów w M alezji i Singapurze
Szwedzka Rada Ekumeniczna
Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich w NRD
Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich w REN

Kościół Ewangelicko-Augsburski,
ul. Miodowa 21,
00-246 Warszawa
Kościół Ewangelicko-Reformowany,
ul. Świerczewskiego 76a,
00-145 Warszawa
Kościół Metodystyczny,
ul. Mokotowska 12,
00-561 Warszawa
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów,
ul. Waliców 25,
00-865 Warszawa
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny,
ul. Zagórna 10,
00-441 Warszawa
Chrześcijańska Akademia Teologiczna,
ul. Miodowa 21,
•
00-246 Warszawa
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
ul. Nowy Świat 40,
00-363 Warszawa
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