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Wprowadzenie

„Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?”. Tytuł niniej-
szej pozycji nie jest bynajmniej retoryczny. Nie zamierza być również 
prowokacyjny. Wydaje się, że dotyka kwestii nader istotnej i z wielu 
punktów widzenia bardzo aktualnej. Ekumenizm doktrynalny, po-
nieważ dotyczy (chrześcijańskiej) prawdy, przeżywa obecnie swo-
je trudne chwile, jak sama prawda. Dotyczy bowiem samej kwestii 
prawdy, która w postnowoczesności lub w neopragmatyzmie przeżywa 
co najmniej trudne chwile. 

Prawda w potocznym, banalnym znaczeniu, zdaje się, nie stano-
wi dla współczesnych problemu. Poważny problem stanowi nato-
miast prawda wzniosła, abstrakcyjna, czyli prawda, którą żyje wia-
ra i którą stara się zarazem przekazać, zapraszając do jej przyjęcia 
i wprowadzenia w życiu. Jest to jednocześnie prawda, znajdująca się 
u refleksji teologicznej i dogmatycznej. Tymczasem współczesność, 
w szerokiej gamie odcieni, spogląda na prawdę jako na wzniosłe, 
abstrakcyjne pojęcie, z większą lub mniejszą podejrzliwością. Nie 
brak więc głosów tych, którzy uważają, że prawda, którą posługuje-
my się na co dzień, jest w porządku, lecz ta prawda, która interesuje 
filozofów, teologów/dogmatyków, jest czymś zdecydowanie innym, 
o czym trudno powiedzieć cokolwiek konkretnego czy interesujące-
go. Jest to prawda abstrakcyjna, do której trudno dotrzeć, a nawet 
gdyby, to i tak ma niewiele do przekazania. Z tej racji lepiej będzie 
nie tracić cennego czasu, środków i sił na jej szukanie – konkludują 
sceptycy prawdy. 

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 5–7. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).
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6 Wprowadzenie

Kiedy przeniesie się dyskusje tego rodzaju na obszar ekumeni-
zmu, zwolennicy tych kierunków myślowych – często zupełnie nie-
świadomie – zaczynają podkreślać potrzebę skupienia się na ekume-
nizmie duchowym czy praktycznym, który rokuje większe nadzieje 
na przyszłość niż ekumenizm dogmatyczny. Pierwszy z nich, czy-
li ekumenizm duchowy, nawołuje do nawrócenia serca, świętości 
i modlitwy. Jego promotorzy mówią między innymi tak: 

• Ubogacamy się wzajemnie. Wiele uczymy się od chrześcijan 
innych wyznań, potrzebujemy siebie nawzajem; 

• Dużo już nas łączy. Mamy ten sam chrzest, to samo Credo, tę 
samą Biblię, wierzymy w tego samego Boga i Trójcę Świętą; 

• Jeśli jesteśmy blisko Boga – zbliżamy się również do siebie na-
wzajem;

• Nie chodzi o jedność w sensie organizacyjnym, ale o pojedna-
ną różnorodność;

• Motywem napędowym wiary jest przekaz od osoby do osoby 
i świadectwo życia;

• Ważne, żeby różnice nie zamieniały się w podziały.
Ekumenizm duchowy ma charakter otwarty, ponieważ dotyczy 

czy obowiązuje każdego chrześcijanina. Jest on bowiem naturalną 
postawą dążenia do jedności, jaka winna charakteryzować osobę 
wierzącą. Każdy zatem chrześcijanin, który ze szczerością przyjmuje 
Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz otwiera się na odnawiające dzia-
łanie Ducha Bożego – jeżeli otwarty jest na działanie łaski i przyjęcie 
darów Ducha Świętego – powinien angażować się w ekumenizm du-
chowy. Jest on naturalną formą bycia odnowionego chrześcijanina.

Ekumenizm praktyczny ma dość analogiczne założenia do eku-
menizmu duchowego, lecz realizuje je w obszarze życia społecznego. 
Jego zwolennicy nawołują do podejmowania przez stowarzyszenia 
czy osoby różnych wyznań chrześcijańskich wspólnych działań spo-
łecznych, charytatywnych, kulturalnych. Na terenie kraju przykładem 
ekumenizmu praktycznego jest akcja charytatywna „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom” organizowana przez katolicką Caritas, ewangelicką 
Diakonię i prawosławną Eleos.
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Czym innym jest ekumenizm doktrynalny, zwany również ekume-
nizmem teologicznym. Dekret o ekumenizmie – dokument II Soboru 
Watykańskiego, który wytyczał ekumeniczne kierunki Kościołowi 
Katolickiemu – mówił, że jest „dialog podjęty między odpowiednio 
wykształconymi rzeczoznawcami” (UR 4). Wynika z tego, że w wy-
miarze doktrynalnym istnieją kwestie trudne do jednoznacznego 
określenia, nawet alternatywne, które wymagają poważnego wy-
siłku badawczego, intelektualnego – czym właśnie mają się zająć 
„odpowiednio wykształceni rzeczoznawcy”. Ani zatem ekumenizm 
duchowy, ani tym bardziej ekumenizm praktyczny nie są w stanie 
rozwiązać zadań, jakie spoczywają na ekumenizmie doktrynalnym.

Wydaje się tymczasem, że właśnie ekumenizm doktrynalny/teo-
logiczny przeżywa obecnie poważny kryzys. Są również tacy, którzy 
uważają, że nastąpił już schyłek dialogu doktrynalnego, ale czy mają 
rację? A może przeżywane obecnie trudności są jego nowym po-
czątkiem? Może właśnie teraz, kiedy kultura współczesna przeżywa 
kryzys pojęcia prawdy, Kościoły chrześcijańskie winny tym bardziej 
o niej rozmawiać? Na te, tak istotne, pytania dla przyszłości dialo-
gu ekumenicznego starają się udzielić odpowiedzi autorzy tekstów 
zamieszczonych w niniejszej publikacji. Należy mieć nadzieję, że 
uważna lektura tej publikacji rozjaśni ewentualne trudności w ob-
szarze teologicznych badań, pokaże dokładnie, jak wiele zostało już 
zrobione w dialogach doktrynalnych, sugerując jednocześnie nowe 
kierunki badań w obszarze dialogów doktrynalnych, nieodzownych 
do autentycznej jedności Bożego Kościoła.

Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Rzym, 25 stycznia 2018 r.
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Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv,  
Kraków 2018, s. 9–10.
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).
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Ks. Wojciech Hanc
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rzymskokatolickie rozumienie dialogu doktrynalnego

1. Dialog jako konieczność

Przed każdym teologiczno-doktrynalnym dialogiem ekumenicz-
nym, bądź to bilateralnym, bądź multilateralnym, prowadzonym 
zarówno w skali międzynarodowej, jak i lokalnej, może pojawić się 
kilka ważnych pytań, na które warto zwrócić uwagę już na początku 
niniejszego sympozjum: (1) pytanie o pojęcie dialogu ekumenicznego 
w ogóle, a zwłaszcza dialogu doktrynalnego; (2) pytanie o istotę, 
czyli naturę ekumenicznego dialogu, oraz (3) pytanie o owoce, czy-
li osiągnięcia dotychczasowych rozmów uwidocznionych w postaci 
konkretnych uzgodnień, jak i nadal istniejących różnic, które czekają 
na kontynuowanie dalszych prac badawczych. Stąd w dialogowym 
pochodzie nie należy ustawać, gdyż pomimo setek podejmowanych 
różnego rodzaju rozmów: spontanicznych, okazjonalnych, nieoficjal-
nych i oficjalnych, prowadzonych tak w sferze doktryny, jak i dzia-
łania, ważny staje się fakt, iż chrześcijaństwo współczesne odczuwa 

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 11–46. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).
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w tym względzie nadal ogrom niedosytu z powodu rzeczywiście ist-
niejących „inności”, „odrębności”, czy przynależności do różnych 
tradycji wyznaniowych, gdzie każda z nich pragnie zachować swoją 
tożsamość. Chrześcijanie po prostu nadal się nie znają albo „znają 
się tylko z widzenia”, o czym świadczy choćby propozycja „luterań-
sko-rzymskokatolickiego upamiętnienia Reformacji w roku 2017”, 
kiedy to papież Franciszek udał się do Lund, by wspólnie się modlić 
i przeżywać owo wydarzenie ciągle obydwu tradycjom wyznanio-
wym przypominające „o niezwykłym w łonie chrześcijaństwa fakcie 
jako zaistniałym szesnastowiecznym podziale”1. Nie ma więc wątpli-
wości, iż przedmiot, podstawy i płaszczyznę jakiegokolwiek dialogu, 
a tym bardziej doktrynalnego, wyznaczają poszczególne Kościoły 
i kościelne Wspólnoty (lub ich przedstawiciele), mając na uwadze 
chęć uzgodnienia dzielących nas dotąd kwestii i spraw oraz ustale-
nia możliwie jednoznacznej interpretacji centralnych prawd wiary 
zawartych na kartach objawionych przekazów2. Dlatego wydaje się 
być ciągle aktualne wołanie Apostoła Narodów zawarte na kartach 
Listu do Rzymian: „Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was – ku chwale Boga” (Rz 15, 7). To dzięki dialogowi 
winniśmy nieustannie boleć z powodu ciągłego „doświadczania po-
działu i rozbicia”, co ma nas przynaglać do szukania prawdziwie 
ekumenicznej mądrości „bycia tu i teraz” chrześcijanami. Ma więc 
w pełni rację prof. Wacław Hryniewicz, który w Pedagogii nadziei 
do powyższych słów dodaje: „Nie pragniemy poznawać innych po 
to, aby podporządkować ich sobie, lecz po to, aby razem pełniej 
uczestniczyć w zbawczym misterium Chrystusa, a tym samym lepiej 
spełnić dziejowe zadanie chrześcijaństwa względem ludzi każde-
go pokolenia”. Zresztą „prawdziwe ekumeniczne poznanie tworzy 
wspólnotę przekraczającą wszelkie podziały i granice, wzniesione 

 1  Zob. Od konfliktu do komunii. Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu 
ds. Jedności, wyd. 1, Dzięgielów 2013; wyd. 2, Dzięgielów 2017.
 2  Por. W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle 
wyznaniowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003, s. 53. 
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przez człowieka”. To właśnie w owym poznaniu „zawiera się mądrość, 
która scala wiedzę z miłością i wzajemnym zaufaniem”. Stąd „jed-
nym z wielkich zadań stojących przed teologią chrześcijańską jest 
szukanie i tworzenie scalającej mądrości, która pomogłaby prze-
zwyciężyć wszelkie formy podziału i zamknięcia w sobie”3, czego 
nie da się osiągnąć bez intensywnie prowadzonych ekumenicznych 
dialogów doktrynalnych.

Jeszcze jedno jest ważne, kiedy pochylamy się nad międzywy-
znaniowym dialogiem ekumenicznym, co zresztą zawarł w jednym 
ze swoich ostatnich przemyśleń (w postaci udzielanych wywiadów) 
ks. prof. Hryniewicz – to „mądrość serca”, czyli osiemnaście rozdzia-
łów o nadziei i miłosierdziu. Są to niezwykle pouczające rozmowy, 
jakie przeprowadzono w różnych wywiadach z prof. Wacławem 
Hryniewiczem, co czyni m.in. o. Marcin Wrzos na temat Dialogu jako 
konieczności. Otóż pierwsze pytanie, jakie rozmówca postawił prof. 
Hryniewiczowi, brzmiało: „Czy Ojciec jest człowiekiem dialogu”? 
Profesor nie obraził się, lecz po chwili refleksji powiedział: 

„Byłbym zarozumialcem, gdybym sam sobie wystawiał świadectwo, że 
jestem człowiekiem dialogu. To jest nauka na całe życie. Na takie określe-
nie trzeba zasłużyć sobie trudem wielu lat. Odpowiem tak – rzekł Profesor 
– usiłuję być człowiekiem dialogu, wciąż się tego uczę, a to nie jest łatwa 
umiejętność. Dialog uczy! Wiele lat oddanych ekumenii i dialogowi z pra-
wosławiem pomogło mi kształtować postawę dialogu w sobie samym. 
Trzeba najpierw przezwyciężyć podział we własnym umyśle i sercu, stać 
się człowiekiem wolnym od uprzedzeń, niechęci i stereotypów w myśleniu 
o innych chrześcijanach, wyznawcach innych religii i niewierzących. To 
naprawdę niełatwe zadanie otwierać się na myślenie i duchowość innych, 
dostrzegać obecność Boga w ich inności. Długie doświadczenie podziału 
i rozbicia przynagla do szukania prawdziwie ekumenicznej mądrości, by-
cia człowiekiem dialogu i chrześcijaninem dzisiaj. Kto nie dopuszcza do 
siebie prawdy wyznawanej przez innych, łatwo staje się ofiarą fanatyzmu 

 3  W. Hryniewicz, Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, Warszawa 
1997, s. 145–146.
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i ekskluzywizmu. Bez wzajemnego przenikania się świadomości i otwartości 
na innych sami skazujemy się na wewnętrzne zubożenie. Kontakt z innymi 
skłania do większej szczerości wobec siebie […]. Dzięki innym stajemy się 
bardziej krytyczni wobec siebie i bardziej otwarci na wymagania Ewangelii. 
Dzięki innym możemy bardziej być sobą”4.

Rzeczywiście, dialog to konieczność, by podejmować w nim róż-
nego rodzaju wyzwania. Bez dialogu nie może być w ogóle mowy 
o zjednoczeniowych dążeniach.

2. Dialog jako integralny element zjednoczeniowych dążeń 

Ekumenista, starając się przybliżyć możliwie obiektywne spoj-
rzenie własnej tradycji wyznaniowej, winien mieć na uwadze fakt, 
że droga do pojednania i pełnej komunii Kościołów nie prowadzi 
poprzez usiłowanie nawracania innych do Kościoła katolickiego. 
Ekumenia współcześnie postrzegana nie jest „powrotem do Rzymu”, 
co należy – według wspomnianego wyżej prof. Wacława Hryniewicza 
– „do minionych urojeń przeszłości. Najważniejszy jest wspólny 
zwrot w stronę Chrystusa i jego Ewangelii”5. Kościół Chrystusowy, 
do którego przynależą w swej inności chrześcijanie różnych wy-
znań i nacji, zawiera w sobie ze swej istoty podstawowe zadanie dą-
żenia z całych sił do jedności w wierze, nadziei i miłości, czego nie 
da się urzeczywistnić bez „ekumenicznego ruchu”, u którego fun-
damentów wybrzmiewa arcykapłańska modlitwa Chrystusa, mod-
lącego się o jedność wszystkich swoich uczniów. Najpierw wszyscy 
mamy to czynić w rozmowie, a więc w dialogu z Chrystusem, który 
w Duchu Świętym błaga Ojca, byśmy bez względu na nasze podzia-
ły i „inności” stanowili jedno. Bez względu więc na mające miejsce 

 4  W. Hryniewicz, Mądrość serca. 18 rozmów o nadziei i miłosierdziu, Kraków 2016,  
s. 53–54.
 5  W. Hryniewicz, Kościół jest jeden. Ekumeniczne nadzieje nowego stulecia, Kraków 
2004, s. 244.
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historyczne podziały, staliśmy się już w przeszłości „siostrami i brać-
mi w Chrystusie”, natomiast poprzez chrzest i Pańskie Ciało nawią-
zaliśmy między sobą – czy tego chcemy, czy nie chcemy – dialog mi-
łości, dzięki któremu wszyscy mamy jednego Ojca, który posłał na 
świat swojego Syna, by w Duchu Świętym pojednał nas między sobą. 
Powyższe refleksje potwierdza nam zresztą soborowy dekret o eku-
menizmie, już na samym początku rysując przed nami teologiczne 
podstawy jedności, jakby wieńczące także powyższe stwierdzenia. 
Pierwsze: „Miłość Boga ku nam objawiła się w tym, że jednorodzony 
Syn Boży został przez Ojca zesłany na świat, by stawszy się czło-
wiekiem, odrodził przez odkupienie cały rodzaj ludzki” oraz dru-
gie: „Stanowi to święte misterium jedności Kościoła, w Chrystusie 
i przez Chrystusa, gdzie Duch Święty udziela różnorodnych darów. 
Największym wzorem i zasadą tego misterium jest jedność w Trójcy 
Osób jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym”6 . Ponadto papież 
Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint, uzasadniając powyższe stwier-
dzenie, jakby dopowiada: 

„Szlak nawrócenia serc jest wyznaczany rytmem miłości, która zwraca się 
równocześnie do Boga i do braci: do wszystkich braci, również do tych, 
którzy nie są w pełnej komunii z nami […]. Miłość tworzy komunię osób 
i Wspólnot. […] Miłość zwraca się do Boga jako najdoskonalszego źródła 
komunii – która jest jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego […]. Miłość jest 
najgłębszym, życiodajnym nurtem procesu zjednoczenia”7.

Takie są fundamenty współczesnej ekumenii, a więc także i eku-
menicznego dialogu jako jednego z podstawowych elementów pro-
wadzących nas do jedności w prawdzie. By się o tym przekonać, 
wystarczy wziąć do ręki niezwykłej rangi opracowanie Ekumenizmu 
w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II autorstwa ks. prof. 

 6  UR, nr 2. Szerzej na ten temat zob. W. Hanc, Podstawy i pojęcie ekumenizmu 
w ujęciu dekretu Unitatis redintegratio Soboru Watykańskiego II, „Studia Theologica 
Varsaviensia” 43 (2005), nr 1, s. 156–164.
 7  UUS, nr 21.
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Zygfryda Glaesera, gdzie w Przedmowie Przewodniczącego Papieskiej 
Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan ks. kard. Kurta Kocha m.in. 
czytamy, iż Jan Paweł II „jako pierwszy w historii papież, napisał 
wzywającą do ekumenizmu encyklikę Ut unum sint, w której uznał 
ten kierunek za właściwą drogę Kościoła, a decyzję o jej podjęciu za 
niepodważalną i nie do odwołania”8. Mając na uwadze więc niniejsze 
przedłożenie, już w tym miejscu zaznaczmy, iż wspomniana przez 
kard. Kocha encyklika została poświęcona w większości teologicz-
nemu dialogowi ekumenicznemu.

Czymże jest więc dialog prowadzący do chrześcijańskiej jed-
ności i jakie miejsce zajmuje w ekumenicznej przestrzeni Kościoła 
Rzymskokatolickiego?9.

 8  K. Koch, Przedmowa, w: Z. Glaeser, Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze 
Watykańskim II, Kamień Śląski–Opole 2017, s. 14. Sam zaś Autor tego dzieła wraz 
z biskupem opolskim prof. Andrzejem Czają oraz z dziekanem prof. Radosławem 
Chałupniakiem w imieniu Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, w imieniu Instytutu Badań Nauczania 
Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim zadedyko-
wali owo wspaniałe dzieło arcybiskupowi prof. A. Nossolowi jako niestrudzonemu 
ekumeniście i człowiekowi dialogu, który w całej swojej naukowej twórczości dawał 
wyraz przekonaniu, że „miarą autentyczności rozumienia chrześcijaństwa jest na-
sza ekumeniczna wrażliwość”. Z. Glaeser, Słowo Wstępne, w: Z. Glaeser, Ekumenizm 
w nauczaniu papieży…, dz. cyt., s. 25–27. 
 9  Ową ekumeniczną przestrzeń tworzą następujące dokumenty II Soboru 
Watykańskiego: Konstytucja dogmatyczną o Kościele Lumen gentium (1964), Dekret 
o ekumenizmie Unitatis redintegratio (1964), Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu 
Bożym Dei Verbum (1965) i Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae (1965). 
Ponadto pośród dokumentów dialogowych Kościoła Rzymskokatolickiego nale-
ży wymienić encyklikę papieża Pawła VI Ecclesiam suam (1964); Refleksje i wskaza-
nia odnośnie do dialogu ekumenicznego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan (1970), 
Dyrektorium Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan z roku 1970; Dyrektorium w spra-
wie realizacji zasad i  norm dotyczących ekumenizmu Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan z 1993 r., wspomniana wyżej encyklika papieża Jana Pawła II Ut unum 
sint z 1995 r., czy wreszcie Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami 
w Europie w postaci Karty Ekumenicznej wspólnie wypracowanej przez delegowanych 
reprezentantów Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) oraz Rady Konferencji 
Biskupów Europy (CCEE) z 2001 r. 
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Powiedzieć najpierw trzeba, że dialog posiada tak co do treści, 
jak i zakresu swoją historię, co nie może się obyć przynajmniej bez 
wymienienia głównych jego rodzajów. Dialog pochodzi od słowa dia-
legein (rozmawiać), oznaczając wzajemną wymianę myśli i poglądów 
oraz współdziałanie w zakresie wspólnego poszukiwania prawdy, 
obrony ogólnoludzkich wartości, mogąc także oznaczać współpra-
cę na rzecz sprawiedliwości społecznej i pokoju10. Ponadto nie moż-
na nie zauważyć w dialogu ważnego w egzystencji człowieka rysu 
personalistycznego, co podkreśla w encyklice Ut unum sint papież 
Jan Paweł II, odnosząc dialog do samospełnienia się człowieka, co 
dotyczy zarówno poszczególnych osób, jak również każdej ludzkiej 
wspólnoty. I chociaż w pojęciu dialogu na pierwszy plan wysuwa się 
moment poznawczy – dia-logos – to nie można, według Jana Pawła II, 
nie zwrócić uwagi na jego wymiar całościowo-egzystencjalny, po-
nieważ dialog angażuje całego człowieka i całą wspólnotę, do której 
człowiek przynależy. Stąd dialog pomiędzy wspólnotami nie może 
nie dotyczyć i nie angażować podmiotowości każdej osoby do owych 
wspólnot przynależących. Taką zresztą prawdę o dialogu Jan Paweł 
II wyeksponował za papieżem Pawłem VI oraz nauką Soboru, kon-
statując: „dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś 
sposób «wymianą darów»”11.

Pierwszy rodzaj dialogu stanowi rozmowa pomiędzy wierzącymi 
w Boga, czyli dialog międzyreligijny. Obejmuje on swoim zakresem 
relacje pomiędzy chrześcijaństwem a religiami pozachrześcijańskimi, 
czego fundamentem jest sam Bóg i Jego działanie przejawiające się 
w miłosierdziu, które proponuje jako oferowanie zbawienia12. Po dru-
gie, chrześcijaństwu nie może być obcy dialog z niewierzącymi, rea-
lizowany poprzez spotkania i rozmowy między wierzącymi a niewie-
rzącymi ani w Boga, ani w żaden pozaziemski byt, w celu wzajemnego 

 10  Por. R. Łukaszyk, Dialog, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 1258.
 11  UUS, nr 28.
 12  Szerzej na ten temat zob. R. Łukaszyk, R. Miś, H. Zimoń, Dialog z religiami po-
zachrześcijańskimi, w: Encyklopedia Katolicka…, dz. cyt., kol. 1277–1281.
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poznania kwestii przeciwstawnych, np. światopoglądów, ideologii 
oraz współpracy w zakresie wspólnych humanistycznych wartości, 
czemu daje także wyraz papież Franciszek, lansując tezę, iż „Bóg jest 
dla wszystkich”13. Dziwnym rodzajem dialogu mógłby się wydawać 
dialog ze współczesnym światem, gdyby II Sobór Watykański nie 
ogłosił Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et 
spes, wyjaśniając postawę Chrystusowego Kościoła wobec świata14. 
Ważny jest także dialog zwany wewnątrzkościelnym, czyli urze-
czywistniającym się w ramach konkretnej tradycji wyznaniowej 
(np. rzymskokatolickiej), dla którego podstawą jest nauka Apostoła 
Narodów o wierze i chrzcie, gdzie wszyscy mówią sobie prawdę (por. 
Ef 4, 25), zaś we wszelkiego rodzaju działalności i posługach winien 
być celem budowania Chrystusowego Kościoła (1 Kor 14, 31) Bóg 
w Duchu Świętym (por. 1 Kor 12, 4–31). Powinien więc być to dia-
log prowadzony przez Nauczycielski Urząd Kościoła w atmosferze 
wiary, nadziei i miłości oraz doktrynalnej uczciwości. Tego rodzaju 
dialogu nie należy prowadzić bez współudziału osób świeckich15. 

Wreszcie na końcu, co wcale nie oznacza, że tam jest jego miej-
sce, sytuuje się dialog ekumeniczny, nazwany przez Jana Pawła II 
„priorytetowym”, ponieważ nie tylko został podjęty, ale stał się 
wyraźną potrzebą, wręcz koniecznością i  jednym z priorytetów 
Kościoła16. Oczywiście, że wyżej wspomniane dialogi są też ważne, 
jednak ze względu na straszliwe rozbicie chrześcijaństwa, stano-
wiące zgorszenie dla świata, dialog ekumeniczny stał się nie tylko 
wyjątkowym znakiem czasu, potwierdzonym przez świadectwo licz-
nych męczenników, ponieważ „wierzący w Chrystusa, zjednoczeni 

 13  Na ten temat przedłożył nam dość obszerne opracowanie J. Majka, Dialog z nie-
wierzącymi, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3…, dz. cyt., kol. 1281–1285, a potwierdza 
istniejąca obecnie Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Niewierzących. 
 14  Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes (7 grudnia 1965), w: KDD, s. 526–606.
 15  Szerzej na ten temat, zob. A. Szafrański, Dialog wewnątrzkościelny, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 3…, dz. cyt., kol. 1262–1270. 
 16  Por. UUS, nr 31.
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w naśladowaniu męczenników, nie mogą pozostawać podzieleni”17. 
Tym bardziej, że dialogi międzywyznaniowe prowadzone na płasz-
czyźnie teologicznej przyniosły już konkretne i widoczne owoce18. 
Zresztą w świetle II Soboru Watykańskiego i posoborowych doku-
mentów, począwszy od Jana XXIII, a skończywszy aktualnie na pa-
pieżu Franciszku, a co tak bardzo stawiał nam przed oczy Jan Paweł II, 
iż dzieło ekumeniczne, a więc i dialogowe Kościół katolicki winien 
zawsze podejmować z nadzieją „jako imperatyw chrześcijańskiego 
sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością”19.

Dialog ekumeniczny jest głównym celem i zadaniem ustanowio-
nego przez Chrystusa Kościoła w jego dążeniu do jedności w wierze, 
nadziei i miłości wszystkich chrześcijan, a więc wszystkich ochrzczo-
nych. Bez tego rodzaju dialogu realizacja zadań Kościoła, a zwłaszcza 
jego jedności, którą Chrystus położył wszystkim na serca podczas 
wspomnianej już Wieczernikowej Modlitwy – byłaby niemożliwą do 
urzeczywistnienia. Dlatego m.in. Jan Paweł II powiedział, że dialog 
ten nie tylko został podjęty, ale stał się wyraźną potrzebą i jednym 
z priorytetów Kościoła. Właśnie w takiej opcji brany dialog ekume-
niczny, nazywany również doktrynalnym, winien być realizowany 
wielostronnie i dwustronnie poprzez spotkania i rozmowy pomiędzy 
przedstawicielami lub członkami Kościołów i Wspólnot kościelnych, 
w tym zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów, mając jako cel 
dążenie do pełnej jedności, zaś w finalnym etapie jej osiągnięcie. 
Oczywistą jest więc rzeczą, że przedmiot, podstawy i płaszczyzny 
tego dialogu wyznaczały i wyznaczać będą poszczególne Kościoły 
i kościelne Wspólnoty, dążąc do uzgodnienia dzielących je różnic, 
a zwłaszcza ustalenia jednoznacznej interpretacji centralnych prawd 
wiary, czyniąc to zgodnie z obowiązującą w dialogach zasadą o „hie-
rarchii prawd” zawartych w objawionych przekazach Pisma Świętego 

 17  UUS, nr 1.
 18  Por. UUS, nr 2.
 19  UUS, nr 8.
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i najstarszej Tradycji kościelnej, zwanej inaczej Tradycją wiary lub 
Tradycją dogmatyczną20.

Wydaje się, że warto tu także zwrócić uwagę, iż właściwy dialog 
ekumeniczny w swoim pierwszym etapie rozpoczął się dość póź-
no, chociaż ma własną prehistorię. Impuls dała po temu Światowa 
Konferencja Misyjna w Edynburgu (1910), co wyraziło się nieco póź-
niej w dwu tzw. kierunkach: sztokholmskim („Życie i Działanie”) oraz 
lozańskim („Wiara i Ustrój”), a także w kontynuowanym równole-
gle tzw. ruchu misyjnym, na czele którego stał J. R. Mott. Natomiast 
w latach 1921–1926 pod wpływem unionistycznych dążeń Ch. L. W. 
Halifaxa i O. F. Portala doszło za zgodą papieża Piusa XI do tzw. 
„Mechlińskich rozmów ekumenicznych” prowadzonych pomiędzy 
katolikami i anglikanami, czynionych pod przewodnictwem kard. 
D. J. Marciera i lorda Halifaxa, co zresztą zaowocowało w przyszłości 
dialogiem doktrynalnym. Nie można pominąć wreszcie w tym miej-
scu starań Pawła Couturiera, dzięki któremu w roku 1937, celem pro-
wadzenia dialogu ekumenicznego, powstała pod nazwą Dombeskiego 
Ośrodka Ekumenicznego niezależna mieszana grupa ekumeniczna, 
nieposiadająca pełnomocnictwa żadnego Kościoła, a więc i oficjal-
nego statusu21.

Otóż, wskazane wyżej jedynie egzemplarycznie, przytoczo-
ne tu dość ważne inicjatywy tyczące się włączenia Kościoła 
Rzymskokatolickiego w ekumeniczny ruch, który nie był związa-
ny z unionistycznymi trendami, rozpoczyna się tak naprawdę od 
ogłoszenia przez II Sobór Watykański w roku 1964 dwu ważnych 
dla ekumenizmu dokumentów, jakimi były i są nadal: Konstytucja 

 20  Por. W. Dudek, Dialog ekumeniczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3…, dz. cyt., kol. 
1270. 
 21  Por. W. Dudek, Dialog ekumeniczny, w: Encyklopedia…, dz. cyt., kol. 1271. Szerzej 
na temat Dombeskiego Ośrodka Ekumenicznego (czyli tzw. Groupe des Dombes 
– interkonfesyjnej grupy teologów) i jego osiągnięć zob. S. Nagy, Dombeski Ośrodek 
Ekumeniczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985, kol. 55–56 oraz J. B. Navarro, 
Grupa z Dombes, w: Ekumenizm. Mały Słownik, Warszawa 2007, s. 116–117.
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dogmatyczna o Kościele Lumen gentium22 oraz Dekret o ekumenizmie 
Unitatis redintegratio23. Kościół katolicki zmienił wówczas swoje sta-
nowisko w odniesieniu do włączenia się w światowy, współczesny 
ruch ekumeniczny, który po stronie Kościoła Rzymskokatolickiego 
swoje teologiczne podstawy odnalazł w dokumencie pierwszym, zaś 
w dokumencie drugim zostały one nie tylko potwierdzone i bezpo-
średnio odniesione do ruchu ekumenicznego ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na fakt, iż ekumenizm jest jeden, zaś każdy Kościół, 
w tym i Kościół Rzymskokatolicki włącza się w niego poprzez swoje 
własne zasady, co zostało wyrażone w pierwszym rozdziale soboro-
wego dekretu, stosującego to także do innych Kościołów i kościel-
nych Wspólnot24.

3. Miejsce dialogu pośród istotnych elementów treściowych 
ekumenizmu

Ojcowie soborowego dekretu o ekumenizmie wyraźnie anonsują 
istotne elementy treściowe składające się na pojęcie, sposób i me-
todę w dochodzeniu do prawdy. Innymi słowy wskazują na drogę 
ku prawdzie, czemu powinny służyć wzajemne spotkania i rozmo-
wy prowadzone pomiędzy przedstawicielami Kościołów i Wspólnot 
kościelnych w celu osiągnięcia jedności w konkretnych kwestiach. 
Dialog ma doprowadzić do konsensu w dzielących chrześcijan wielu 
kwestiach, a zwłaszcza w ustalaniu jednoznacznej interpretacji cen-
tralnych prawd wiary, co ma być czynione w oparciu o Słowo Boże 
zawarte na kartach Pisma Świętego i wyrażonej tam Tradycji wia-
ry, zwanej inaczej Tradycją Apostolską lub Tradycją dogmatyczną. 

 22  Zob. Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium 
(21 listopada 1964), w: KDD, s. 104–166.
 23  Zob. UR.
 24  Zob. UR, nr 2–4. Por. M. Villain, Rund um das Dekret über den őkumenismus, 
Concilium 4 (1966), s. 288.
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Powyższe stwierdzenia są ważne dla wszystkich Kościołów, ich tra-
dycji wyznaniowych oraz dla teologicznej refleksji, ponieważ z jednej 
strony dotykają one całokształtu chrześcijańskiego doświadczenia 
i wiary, które od początków popaschalnej Wspólnoty Jezusa zostały 
zebrane w kanonicznych Pismach, jakimi żyli wierzący i przekazu-
jący je w toku dziejów aż do ich przyjęcia przez Kościół współczes-
ny. Z drugiej zaś strony pojęcia te dotyczą korpusu nauk i praktyk 
Kościoła, które nie zostały wprawdzie wyraźnie zawarte w Piśmie 
Świętym, to jednak dotarły do nas jako przekazane i od początku 
ustanowione25. Nie można tu także nie zaznaczyć, że ilekroć soboro-
wy dekret o ekumenizmie mówi o dialogu ekumenicznym, to ma na 
uwadze właśnie dialog doktrynalny, który od początku ruchu ekume-
nicznego należy do najtrudniejszych, ponieważ w ramach tego dialo-
gu nie wystarczy jedynie jasny i poprawny wykład własnej doktryny, 
lecz także wzajemne braterskie poznanie się, podejmowane życzliwie 
i zgodnie z prawdą. Dlatego katolicy powinni być w sposób należyty 
przygotowani „do zdobycia lepszej znajomości doktryny i historii, 
życia duchowego i kultowego, psychologii w sferze religijności oraz 
kultury właściwej braciom”26. By to osiągnąć, niezbędne są zebrania 
z udziałem dialogujących stron w celu omówienia m.in. kwestii teo-
logicznych, gdzie każdy winien występować jako równy z równym 
(par cum pari) oraz by rzeczywiście uczestnicy byli w omawianych 
kwestiach rzeczoznawcami. Właśnie poprzez tego rodzaju dialog 
wyraźniej ma się „ujawnić rzeczywisty stan Kościoła katolickiego”. 
Można będzie wtedy lepiej poznać poglądy innych chrześcijan oraz 
„w odpowiedniejszy sposób przedłożyć im naszą wiarę”27.

 25  Por. J. B. Navarro, Tradycja i tradycje, w: Ekumenizm. Mały Słownik…, dz. cyt., 
s. 322–323. Głębiej i pełniej przybliża nam kwestię Tradycji przez duże „T” i tradycji 
w liczbie mnogiej, pisanej przez małe „t” W. Hryniewicz, Rola Tradycji w interpretacji 
teologicznej. Analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-ekumenicznych, Lublin 1976. 
 26  UR, nr 9.
 27  UR, nr 9.
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3.1. Opisowe pojęcie ekumenizmu a ekumeniczny dialog 
Wnikając w treść czwartego punktu dekretu Unitatis redintegra-

tio, trzeba zauważyć, iż nie bez znaczenia jest wstępna uwaga sta-
nowiąca ważną zapowiedź kilku istotnych elementów składających 
się na „ruch ekumeniczny” w całkowicie nowym, bowiem opisowym 
wydaniu, pozwalającym uchwycić to, co jest istotne, a więc naturę 
współczesnego ekumenizmu, który poprzez dialog jako jego istot-
ny element treściowy, czyni go niezbędnym w całokształcie dążeń 
zjednoczeniowych. Dlatego ojcowie II Soboru Watykańskiego nie 
sformułowali pojęcia ekumenizmu poprzez podanie jego ścisłej defi-
nicji w postaci „rodzaju najbliższego i różnicy gatunkowej” (genus 
proximus et differentia specifica), lecz zarysowali owe elementy, które 
zostały poprzedzone ogólnym stwierdzeniem, iż „przez «ruch eku-
meniczny» rozumie się działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające 
do jedności chrześcijan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i wa-
runków chwili”28. Dopiero po powyższej introdukcji zostają omównie 
przedłożone istotne elementy merytoryczne współczesnej ekumenii, 
którą – jak się wydaje – można sprowadzić do czterech najważniej-
szych. I tak:

(1) pierwszym elementem treściowym „ruchu ekumenicznego” jest usuwa-
nie we własnej wspólnocie błędnych opinii, słów, czynów, zapatrywań na 
inne Wspólnoty chrześcijańskie, które w świetle sprawiedliwości i praw-
dy nie odpowiadałyby rzeczywistemu stanowi inaczej wierzących, a stąd 
utrudniały wzajemne z nimi relacje;

(2) drugi element najobszerniej sformułowany w soborowym dekrecie to 
właśnie dialog podjęty pomiędzy wykształconymi rzeczoznawcami pod-
czas spotkań z chrześcijanami innych Kościołów i Wspólnot, zorganizo-
wanych w duchu religijnym, w czasie którego to dialogu będzie chodziło 
o głębsze wyjaśnienie nauki własnej Wspólnoty oraz o przejrzyste podanie 
jej znamiennych rysów. Po prostu chodzi o uzyskanie w dialogu bliższe 

 28  UR, nr 4.
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prawdy poznanie doktryny oraz życia dialogujących ze sobą Wspólnot 
oraz o bardziej bezstronną ocenę w tym względzie;

(3) trzecim istotnym elementem ekumenii jest pełniejsza współpraca we 
wszystkich przedsięwzięciach i zadaniach, które dla wspólnego dobra sta-
wia przed chrześcijanami ich sumienie oraz gromadzenie się na wspólnej 
modlitwie;

(4) z kolei czwarty element prowadzi do czynienia rachunku sumienia ze 
swej wierności wobec Chrystusa co do Kościoła, w związku z czym chrześ-
cijanie winni podejmować w łonie własnego Kościoła czy Wspólnoty dzieło 
odnowy i reformy29.

Jan Paweł II, czyniąc własnymi soborowe treści, w sposób szcze-
gólny w swojej magna charta, czyli w encyklice Ut unum sint, usiłował 
wniknąć także w istotne elementy treściowe „ekumenicznego ru-
chu”, które w ujęciu papieża stanowiły „imperatyw chrześcijańskie-
go sumienia”. Według Jana Pawła II Kościół wszedł nieodwołalnie na 
drogę ekumenii, która jest drogą Kościoła. Dlatego wskazane przez II 
Sobór Watykański istotne elementy treściowe ekumenizmu znalazły 
w papieskim dokumencie swoje ubogacenie i dopełnienie. To w tej-
że encyklice papież uwydatnia także „dialog, który nie tylko został 
podjęty, ale stał się „znakiem czasu”, „wyraźną potrzebą i jednym 
z priorytetów Kościoła”30. Powiedzieć trzeba więcej, Janowi Pawłowi 
II chodziło o zastosowanie w życiu i ekumenicznej działalności rów-
nież postawy dialogicznej, która stanowiłaby konsekwencję sobo-
rowego otwarcia się Kościoła na całą otaczającą go rzeczywistość. 
Dlatego w istotną treść ekumenii winny być włączone wszystkie 
rodzaje dialogów, w tym przede wszystkim „dialog będący metodą 

 29  Por. W. Hanc, Podstawy i pojęcie ekumenizmu w ujęciu dekretu Unitatis redintegratio 
Soboru Watykańskiego II…, dz. cyt., s. 164–165.
 30  UUS, nr 31.
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dążenia do pełnej komunii, czyli dialog prawdy, ożywiany i podtrzy-
mywany przez dialog miłości”31.

3.2. Rodzaje ekumenicznych dialogów
 Dialogi ekumeniczne mają już za sobą prawie stuletnią historię. 

Według nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego wszystkie dialogi 
powiększają skarbiec i bogactwo doktryny, będące własnością setek 
Kościołów i chrześcijańskich Wspólnot. Patrząc prawdzie w oczy, 
powiedzieć trzeba, że jeszcze w wielu istotnych prawdach wiary się 
różnimy, chociaż w wielu także nie można nie zauważyć daleko idą-
cych zbliżeń, czy wręcz uzgodnień, w trudnych doktrynalnie tema-
tach, czego przykładem może być Wspólna deklaracja w sprawie nauki 
o usprawiedliwieniu, podpisana 31 października 1999 r. w Augsburgu 
przez przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Światowej 
Federacji Luterańskiej. Warto także dodać, iż to, co zawarł w swej 
encyklice Ut unum sint Jan Paweł II, wypunktowując takie rodzaje 
dialogów, jak: „dialog zbawienia”, który zawiera w sobie „dialog 
nawrócenia” oraz „dialog miłości”, obejmujący całego człowieka, 
nie mogą ujść uwagi chrześcijan, bez względu na ich wyznaniową 
przynależność32. Podobnie wszystkie wymienione wyżej rodzaje dia-
logów nie mogą nie dotyczyć i nie wypełniać swoją treścią prowa-
dzonych w różnych formach i rodzajach dialogów doktrynalnych. 
W tym miejscu zwróćmy jedynie uwagę na dwa rodzaje dialogów 
doktrynalnych: bilateralne (dwustronne) i multilateralne (wielo-
stronne), przy czym każda z tych rodzajów prowadzonych rozmów 
może mieć charakter międzywyznaniowy realizowany w dwu wy-
miarach: w wymiarze międzynarodowym i lokalnym. 

Pomiędzy dialogami dwustronnymi i wielostronnymi nie można 
stawiać jakiejś zdecydowanej cezury, gdyż dość często dialogi dwu-
stronne mogą stanowić swoisty rodzaj płaszczyzny przygotowawczej 

 31  UUS, nr 60. Por. Istotne elementy treściowe ekumenii w świetle papieskiej encykliki 
„Ut unum sint”, w: Słowo pojednania, red. J. Warzecha, Warszawa 2004, s. 439–440.
 32  Por. UUS, nr 35, 47, 60.
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do dialogów multilateralnych w postaci wytworzenia odpowied-
niego klimatu, czyli właściwej atmosfery, mającej na celu pogłębie-
nie eklezjalnej świadomości dwu partnerów dialogu, co może stać 
się także udziałem wielu stron zaangażowanych czynnie w dialo-
gu multilateralnym. W zależności więc od podejmowanych kwestii 
doktrynalnych bardziej skuteczny może się okazać dialog bilateral-
ny (w którym bierze udział tylko dwóch rozmówców, podczas gdy 
w przypadku innych lepsze rezultaty może przynosić dialog wielo-
stronny (w którym bierze udział więcej niż dwa Kościoły lub koś-
cielne Wspólnoty). Według Dyrektorium z roku 1993 Papieskiej Rady 
ds. Popierania Jedności Chrześcijan „doświadczenie także uczy, że 
w złożonym zadaniu promowania jedności chrześcijan obydwie for-
my dialogu winny się wzajemnie uzupełniać. Ponadto owoce dialogu 
bilateralnego powinny być przekazane jak najszybciej wszystkim 
innym zainteresowanym Kościołom i Wspólnotom eklezjalnym ”33. 
Ważne jest także, by uczestnicy tak jednych, jak i drugich dialogów 
posiadali upoważnienie kompetentnych władz swoich Kościołów czy 
Wspólnot kościelnych. W Kościele Rzymskokatolickim upoważnienia 
udziela ordynariusz miejsca, Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu po-
przez swojego przewodniczącego, Konferencje Episkopatów, Synody 
Wschodnich Kościołów katolickich lub Stolica Apostolska34. Ponadto 
wszyscy reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki mają się kierować 
zasadami Kościoła zawartymi na kartach dekretu Unitatis redintegratio35. 
Wreszcie należy pamiętać, iż dialogi doktrynalne zawsze mają cha-
rakter urzędowy, czyli oficjalny. 

Sumując, należy zauważyć, że pośród istotnych elementów 
współczesnego ruchu ekumenicznego w samym centrum znajduje 
się dialog doktrynalny, który w różny sposób zakresowy może być 
realizowany. Uwydatniany jest on bowiem tak w nauczaniu soboro-
wym, jak i papieskim, czynionym zwłaszcza przez takich papieży jak: 

 33  Dyr-3, nr 177.
 34  Refleksje...,. dz. cyt., VII, nr 10 oraz Dyr-3, nr 175. 
 35  Por. UR, nr 11.
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Paweł VI i Jan Paweł II, według których nie może być ekumenizmu 
we współczesnym tego słowa znaczeniu bez dialogu jako istotnego 
elementu będącego umiłowaniem prawdy i najgłębszym wymiarem 
autentycznego dążenia do pełnej komunii. Urzeczywistnia się to 
zwłaszcza poprzez dialogi doktrynalne, czyli teologiczne, realizo-
wane bądź to poprzez dialogi bilateralne, bądź multilateralne.

4. Międzywyznaniowe dialogi doktrynalne drogą ku pełni 
w prawdzie

Dialogi teologiczne, albo inaczej doktrynalne, są to dialogi, które 
z natury swego przeznaczenia kierują chrześcijan ku pełni praw-
dy. Dlatego nie dziwi, że w ramach ruchu ekumenicznego II Sobór 
Watykański odnotowuje w dekrecie o ekumenizmie, czego nie można 
w tym miejscu nie zacytować, iż „przez taki dialog uzyskują wszyscy 
bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia dialogujących z sobą 
Wspólnot oraz bardziej bezstronną ocenę […]”36. Nie może więc być 
wątpliwości, iż ojcowie soborowi mieli tu na myśli dialog naukowy, 
teologiczny, związany ściśle z chrześcijańską doktryną, czyli z od-
niesieniem do spraw wiary i obyczajów, gdzie niezbędna jest odpo-
wiednia duchowa atmosfera i postawa, jaka powinna towarzyszyć 
wszystkim ekumenicznym spotkaniom. Takie jest pierwsze zadanie 
dialogujących ze sobą stron. A więc dialog doktrynalny nie stanowi 
czegoś w rodzaju debaty lub studium nad celem osiągnięcia jedności 
w dyskutowanych kwestiach, ale jest rodzajem świadczenia własnej 
wiary połączonej z obiektywną wiedzą potwierdzoną przekonaniem, 
iż właśnie tak, a nie inaczej postrzega się i przeżywa misteria zbawcze 
Chrystusa w tradycji rzymskokatolickiej. Według soborowego eksper-
ta biskupa de Smedta charakterystyka tego rodzaju metody polega 
na skoncentrowaniu uwagi i sposobie, w jaki prawda doktrynalna 

 36  UR, nr 4.
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powinna być wyrażona, by inni mogli ją wyraźniej i dokładniej sobie 
przyswoić37. 

Szczególnie w dialogu doktrynalnym chodzi o spełnienie kilku 
ważnych warunków. I tak: (1) nie tylko tu chodzi o konieczność przy-
swojenia sobie nauki innych chrześcijan, lecz o coś więcej, chodzi 
podobnie jak przy dialogu ekumenicznym w ogóle o lepsze pozna-
nie ducha (animus) innych, a zwłaszcza ich sposobu myślenia, co nie 
było możliwe w epoce ostrych sporów. Jest to trudny sposób pozna-
nia, o wiele trudniejszy aniżeli poznanie samej nauki. Tego rodza-
ju poznanie osiąga się np. poprzez wzajemne spotkania, rozmowy, 
relacje towarzyskie, udział we wspólnej liturgii czy lekturę. Chodzi 
więc o lepsze poznanie ducha oraz sposobu myślenia braci i sióstr 
inaczej wierzących, poprzedzone odpowiednim studyjnym przy-
gotowaniem. Innymi słowy, chodzi o to, by w dialogu brały udział 
osoby kompetentne38, które dekret Unitatis redintegratio nazywa „wy-
kształconymi rzeczoznawcami”, potrafiącymi podczas wzajemnych 
spotkań odbywanych w duchu religijnym głębiej wyjaśniać doktrynę 
swej Wspólnoty, podając w sposób przejrzysty jej znamienne rysy. 
Według kard. Augustyna Bei dialog teologiczny nie ma być spraw-
dzianem intelektualno-teologicznej wiedzy, lecz spotkaniem braci, 
którzy się cieszą, że wzajemnie się poznali takimi, jakimi są rzeczy-
wiście. Chodzi tu przeto o dialog, podczas którego wszyscy zyskają 
„bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia dialogujących ze sobą 
Wspólnot i bardziej bezstronną ich ocenę”39.

Nie wnikając w tym miejscu szerzej w naturę i cel ekumenicznego 
dialogu, to jednak jest ważne, by w świetle wymienionych już wyżej 
dokumentów, w dialogu doktrynalnym każda z dialogujących stron 
winna być gotowa wyjaśnić i uzasadnić swoje myśli, swój sposób by-
cia i postępowania, dając się prowadzić autentyzmem umiłowania 

 37  J. de Smedt, La vera natura del colloquio ecumenico, w: Specialisti i grandi temi del 
Concilio, Roma 1965, s. 548–549.
 38  Por. J. Feiner, Kommentar zum Dekret über den Ökumenismus, w: Das Zweite 
Vatikanische Konzil, Bd. 2, Freiburg 1967, s. 82.
 39  A. Bea, Rozważania o rodzinie ludzkiej, Kraków 1967, s. 193–194. 
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prawdy40. Nadto istotnymi elementami dialogu stają się: wzajemne 
relacje i wspólne zaangażowanie. Stąd papież Jan Paweł II w ency-
klice Ut unum sint powie, że każda z dialogujących stron podejmują-
cych dialog powinna u swego rozmówcy zakładać wolę pojednania 
odnoszącą się do jedności w prawdzie41, co z kolei – dla ekumenisty 
wywodzącego się z tradycji rzymskokatolickiej – powinno stać się 
istotnym założeniem także dla dialogu doktrynalnego42. Mając przeto 
oparcie w dyrektywach Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, nie 
sposób nie powiedzieć, że uczestnicy dialogu doktrynalnego win-
ni zrozumieć i w sposób właściwy oceniać miarę, w jakiej stanowią 
one przeszkodę w drodze ku wspólnej wierze. Nikt jednak nie może 
zapoznawać świadomości istniejących nadal różnic, ponieważ brak 
jedności w prawdzie nadal pozostaje jako oścień w osiąganiu jej 
pełni. Stąd jednym z celów teologicznego dialogu ekumenicznego 
jest nieustanne badanie prawdy i przyglądanie się sobie nawzajem 
w świetle Ewangelii i wielkiej Tradycji, jaką miał w swoich począt-
kach Kościół apostolski, a której my po dwu tysiącach lat szcze-
rze winniśmy poszukiwać, nie lękając się stosowania „uprawnionej 
różnorodności”, „która nie sprzeciwia się jedności Kościoła, lecz 
przeciwnie – przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie do 
wypełniania jego misji”43. 

5. Podstawowe uwarunkowania ekumenicznego dialogu 
doktrynalnego

 Celem dialogu ekumenicznego, w tym także doktrynalnego jest 
eliminowanie zaistniałych w toku historii, a także i współczesnych 

 40  Dyr-3, nr 172.
 41  Por. UUS, nr 29.
 42  Por. W. Hanc, Istota ekumenicznego dialogu w kontekście encykliki Jana Pawła II 
„Ut unum sint”, w: Pojednanie drogą Kościoła, red. J. Budniak, Katowice 2006, s. 16–18.
 43  UUS, nr 50.
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czasów, wielu rozbieżności, stanowiących przyczynę dalszych po-
działów. Jeszcze konkretniej tę kwestię ujmując, trzeba powiedzieć, 
że według J. B. Navarro zasadniczym celem dialogu doktrynalnego 
jest rozróżnienie pomiędzy prawdami wiary a jej teologicznymi wy-
razami (ujęciami)44. Dlatego w świetle papieskiej encykliki Ut unum 
sint należałoby najpierw uczynić zadość pewnym warunkom moral-
nym, takim jak np. umiłowanie prawdy czy „nastawienie pełne mi-
łości i pokory”45, jasne przedstawianie całej doktryny przyjmującej 
właściwy sposób i metodę wyrażania wiary katolickiej oraz unika-
nie wszelkich form redukcjonizmu albo tzw. łatwych uzgodnień46. 

W tym miejscu pochylmy się jednak nieco nad podstawowymi 
zasadami dialogu doktrynalnego, które nie były obce ojcom II Soboru 
Watykańskiego, jak i uprzednim wypowiedziom kościelnym pod-
czas formułowania się ekumenicznego spojrzenia na istotę dążeń ku 
chrześcijańskiej jedności47. Umownie owe zasady można podzielić 
na ogólne, odnoszące się do wszystkich biorących udział w ekume-
nicznym dialogu, oraz szczegółowe, tyczące się sfery doktrynalnej. 

5.1. Zasady ogólne
W dialogu doktrynalnym powinny być wyjaśnione podstawowe 

zasady wspólnego studium zagadnień spornych. Dlatego spośród 
ogólnych zasad zwróćmy uwagę na trzy. I tak: zasada pierwsza po-
stuluje zrozumiałe przedstawianie doktryny, ponieważ w  dialo-
gu doktrynalnym powinno się uzyskać „bliższe prawdy poznanie 
nauki i życia dialogujących Wspólnot oraz bezstronną ocenę”48. 
W Refleksjach i wskazaniach odnośnie do dialogu ekumenicznego scha-
rakteryzowano to w sposób następujący: „Z jednej strony dialog 

 44  Por. J. B. Navarro, Dialogi teologiczne, w: Ekumenizm. Mały Słownik, Warszawa 
2007, s. 66.
 45  Por. UR, nr 11; Dyr-3, nr 176; UUS, nr 36.
 46  Por. UUS, nr 36.
 47  Por. W. Hanc, Istotne elementy treściowe ekumenii…, dz. cyt., s. 440.
 48  UUS, nr 32.
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skierowany jest ku bardziej dokładnemu poznaniu naszych braci”, 
z drugiej zaś katolicki rozmówca „powinien się starannie poinfor-
mować co do treści wiary swojego Kościoła”, czyniąc to w sposób 
zgodny z rzeczywistością, ponieważ dialogowe spotkanie nie jest li 
tylko sprawą indywidualną, ale przede wszystkim zadaniem Kościoła, 
stojącym „ponad wszelką opinią partykularną”49.

Druga zasada dotyczy: właściwego sposobu i metody dialogowa-
nia, co wprost stwierdza Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint, kiedy 
omawiane są „postępy dialogu”, a mianowicie: „[…] metodą dążenia 
do pełnej komunii jest dialog prawdy, ożywiany i podtrzymywany 
przez dialog miłości”50. Mówiąc o tym, trzeba pamiętać, by „sposób 
i metoda wyrażania wiary katolickiej nie stanowiły dla dialogu prze-
szkody […]”51. Jeszcze więcej elementów właściwie stosowanej meto-
dy dialogowania wylicza w Refleksjach i wskazaniach odnośnie do dialogu 
ekumenicznego Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, a więc: wymianę 
myśli mającą charakter informacyjny, porównanie idei w celu po-
kazania różnic, podobieństwa i zbieżności przedstawianych myśli, 
poszukiwanie wspólnych stanowisk oraz ukazywanie aspektów dotąd 
niezauważonych52. Jeszcze bardziej precyzując to, powiedzieć trzeba, 
iż w dialogu chodzi o wydobycie tego, co u innych chrześcijan ma au-
tentyczną wartość, a czego przykładem mogą być prawdy wspólnie 
wyznawane a odsunięte, które należałoby zachować; dalej – chodzi 
tu także o słuszne poglądy religijne oraz wartościowe interpretacje 
teologiczne. Ponadto należy doktrynę swojej wspólnoty wykładać 
w sposób konstruktywny, wypracowując w ten sposób wartościową 
syntezę. Wreszcie trzeba otwierać się na nowe możliwości i per-
spektywy z jednoczesnym dokonywaniem ocen i korektur, czemu 
ma patronować Augustyńska sentencja: „Szukać, aby znaleźć, aby 
nadal szukać”. W sumie „braterskie współzawodnictwo”, na jakie 

 49  Refleksje…, dz. cyt., IV, nr 4a.
 50  UUS, nr 60.
 51  Por. UR, nr 11; UUS, nr 36.
 52  Por. Refleksje…, dz. cyt., V, nr 1.
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przyzwala dialog, winno doprowadzić do głębszego poznania i jaś-
niejszego ukazywania „niedościgłych bogactw Chrystusowych”53.

Trzecia zasada ogólna nakazuje, by w dialogu za wszelką cenę 
odejść od polemiki, stosując irenizm we właściwym tego słowa znacze-
niu. Nie może być jednak w dialogu stosowany zafałszowany irenizm, 
polegający na tuszowaniu czy przemilczaniu „dla świętego spokoju” 
różnic, które dzielą Kościoły. Dialog byłby wówczas powierzchowny 
i nielojalny. Istniejące zaś różnie nie mogą nie być poważnie brane. 
Stąd odrzucenie fałszywego irenizmu jest zarówno dla jednej, jak 
i drugiej strony dialogu gwarancją zabezpieczającą jego prowadze-
nie. Ponadto każda wypowiedź ekumeniczna powinna być wierna 
prawdzie. Jeżeli więc ktoś twierdzi, że dialog ekumeniczny, w tym 
także doktrynalny, wyklucza pełne poznanie prawdy, ten właściwe 
nie rozumie jego istoty. Ekumenizm nie opiera się bynajmniej na 
wrażeniu, że różnice mogą zniknąć. Opiera się przede wszystkim na 
przekonaniu, że pomimo różnic razem możemy mówić i pracować54. 
Dlatego już instrukcja Ecclesia Catholica w 1950 roku. przypomniała, 
że przy studium o założeniach irenicznych powinno się unikać tzw. 
metody komparatystycznej, prowadzącej do zniekształceń doktryny 
katolickiej, dogmat zaś katolicki powinien być wykładany integral-
nie. „Ma być podany jasno, bez przemilczeń i bez dwuznaczności, 
gdyż poza prawdą nie da się pomyśleć prawdziwego zjednoczenia”55. 
Dlatego niezbędny jest w dialogu właściwie pojęty irenizm, który 
unika polemiki, podkreśla braterską więź w słowie i czynie oraz 
wszędzie uznaje dobro i prawdę tam, gdzie one faktycznie się znaj-
dują. Taki właśnie irenizm zmusza rozmawiające z sobą strony do 
bardziej gruntownego przemyślenia własnego stanowiska, do do-
kładniejszych i bardziej zróżnicowanych wypowiedzi, do stosowania 

 53  Por. UR, nr 11; Refleksje…, dz. cyt., V, nr 2. 
 54  Jest to streszczenie wypowiedzi dra Vissert Hoofta podczas przyjmowania 
w Genewie 19 II 1965 r. kard. A. Bei, przywołana przez J. Feinera, Kommentar zum 
Dekret über den Ökumenismus…, dz. cyt., s. 86. 
 55  Cyt. za: W. Hanc, Od polemiki do dialogu. Formy wyznaniowych spotkań i porozumień, 
„Studia Płockie” 6 (1978), s. 244.
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bardziej zrozumiałego języka, czyli do tego, by dogłębniej (profun-
dius), prościej (rectius) i bardziej wyczerpująco (comprehensibiliter) 
mówić o sprawach wiary56.

5.2. Zasady szczegółowe w sferze doktrynalnej 
Nie chodzi w tym miejscu o dokładne ich omówienie i wyjaśnienie, 

mimo iż są to normy ważne i istotne. Dlatego zwróćmy przynajmniej 
uwagę na ich priorytetowe znaczenie, bowiem zostały uwidocznione 
we wszystkich urzędowych dokumentach ekumenicznych Kościoła 
Rzymskokatolickiego. 

5.2.1. Zasada „hierarchii prawd” 

Już soborowy dekret Unitatis redintegratio m.in. powiada, że teo-
logowie katoliccy, którzy razem z innymi chrześcijanami poświęcają 
się studiom nad Bożymi tajemnicami, „[...] przy zestawianiu doktryn 
niech pamiętają o istnieniu porządku czy «hierarchii» prawd w na-
uce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z zasadniczymi 
podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten sposób utoruje się drogę, 
która dzięki […] bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszystkich 
do głębszego poznania i jaśniejszego ukazania niedościgłych bogactw 
Chrystusowych”57. Prawie dosłownie powyższy fragment dekretu 
o ekumenizmie przytaczają dwa kolejne dokumenty: Dyrektorium 
w sprawie zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 1993 roku, opraco-
wane przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan oraz przez en-
cyklikę Jana Pawła II Ut unum sint z 1995 roku. Ponadto cofając się 
do roku 1970, kiedy to Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan opubli-
kował Refleksje i wskazania odnośnie do dialogu ekumenicznego, trze-
ba zauważyć, że „hierarchia prawd odnosi nie tylko do nauczania 
Kościoła, ale również do jego życia”, ponieważ sam dialog domaga 

 56  Por. UR, nr 11. Szerzej o niebezpieczeństwie fałszywego irenizmu, zob. W. Hanc, 
Trudności i przeszkody na zjednoczeniowej drodze chrześcijan, w: Miniatury ekumeniczne, 
Warszawa 2009, s. 290–292. 
 57  UR, nr 11. 
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się czujnej wierności co do życia i wiary swojego Kościoła58. Dlatego 
nie podlega dyskusji, iż zarysowane wyżej nauczanie Kościoła 
Rzymskokatolickiego co do stosowania zasady „hierarchii prawd” 
„nie pozostawia wątpliwości co do szukania jedności w prawdzie 
i dążenia do przezwyciężenia istniejących rozbieżności doktrynal-
nych, czego przykładem może być Wspólna deklaracja o usprawiedli-
wieniu pokazująca, że „niemożliwe, staje się możliwe”. Jest to więc 
przykład, że „hierarchia prawd” w obrębie prawd objawionych jest 
zaledwie jedną z możliwych „hierarchii” w całokształcie chrześci-
jańskiej doktryny. I dalej, pamiętać należy, że „hierarchia prawd” 
nie polega na posortowaniu poszczególnych artykułów wiary w tym 
celu, aby ustalić całą skalę zadań według ich ważności oraz mocy 
zobowiązującej, lecz oznacza jedynie to, iż w obrębie prawd obja-
wionych istnieją pewne prawa proporcji, co nie znaczy, że soboro-
wa zasada jest czymś dowolnym. Już sam dekret o ekumenizmie 
ustawił kryterium ważności jakiejś prawdy, które wynika z rodzaju 
związku tejże prawdy z fundamentem wiary chrześcijańskiej; tym 
zaś kryterium jest „bliskość względem tajemnicy Chrystusa zawie-
rającej w sobie Tajemnicę Trójcy Świętej”. Stąd prawdy wiary, które 
bezpośrednio łączą się z Mysterium Trinitatis posiadają w „hierarchii 
prawd” miejsce pierwsze59.

Ekumeniczną doniosłość w skrócie zaanonsowanej wyżej zasady 
potwierdzają ekumeniczne dialogi np. katolicko-luterańskie, pro-
wadzone już ponad 50 lat, czego przykładem może być tzw. Raport 
z Malty, dokonujący porównania katolickiej idei „hierarchii prawd” 
z  używanym przez teologów luterańskich pojęciem „centralne-
go elementu Ewangelii”, w czym stwierdzono znaczną zbieżność 

 58  Por. Refleksje…, dz. cyt., IV, nr 6.
 59  W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji…, dz. cyt., 
s. 37–38. Por. W. Hryniewicz, Hierarchia prawd w tradycji chrześcijańskiej, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 17 (1974), nr 3, s. 62; S. Pawłowski, Zasada hierarchii prawd wiary. 
Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984–2003), 
Lublin 2004. Pozycja ta jest o tyle cenna, gdyż dokonuje analizy wszystkich dotych-
czasowych dokumentów Kościoła Rzymskokatolickiego. 
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poglądów. Podobnie zasada ta znalazła swoje odbicie w kolejnym 
oficjalnym Raporcie z 1990 roku Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła 
Rzymskokatolickiego i ŚRK, co czyni „Raport” w tzw. Dokumencie 
studyjnym, który powstał w wyniku przeprowadzonych konsulta-
cji, czynionych na bazie przedstawionej kwestii „hierarchii prawd” 
w soborowym dekrecie o ekumenizmie w Bossey 1985 oraz w Rzymie: 
1987, 1988 i 198960.

Sumując, trzeba zaznaczyć, iż odpowiedzialne zastosowanie 
w dialogu doktrynalnym zasady „hierarchii prawd” nie tylko może, 
ale rzeczywiście przyczyniło się już do dużych i oczekiwanych zmian 
w doktrynie, w myśleniu oraz życiu wiernych, kształtując zupełnie 
odmiennie obraz Kościoła katolickiego, pogłębiając tym samym spoj-
rzenie na różnorodność wypowiedzi dogmatycznych, a tym samym 
na problem jedności chrześcijaństwa, czego ewidentnym przykła-
dem jest ostatni dokument dialogowy Od konfliktu do komunii. Raport 
Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności (2013)61.

5.2.2. Hermeneutyka biblijno-teologiczna  

i jej znaczenie w dialogu doktrynalnym

Hermeneutyka pochodzi od greckiego słowa hermeneutike, co może 
oznaczać sztukę tłumaczenia, wykładu i rozumienia wszelkich zna-
ków, które posiadają lub mogą posiadać jakikolwiek sens, zwłaszcza 
mowy żywej, pisanej i wcielonej w inne systemy znakowe. Może być 
ona aktem i procesem, może być potoczna i naukowa, indywidual-
na i zbiorowa, bezpośrednia nad znakiem i pośrednia – jako reflek-
sja nad sobą. Ogólnie mówiąc, począwszy od czasów nowożytnych 
przez hermeneutykę rozumiano sztukę interpretacji, natomiast od 
wieku XVII rozwija się ona jako teoria interpretacji, co uwydatniono 
szczególnie jako teorię interpretacji w wieku XIX. Hermeneutyka 

 60  Zob. W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów…, dz. cyt., s. 39–41. 
 61  Zob. Od konfliktu do komunii. Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu 
ds. Jedności, Dzięgielów 2013; W. Hanc, Rola „hierarchii prawd” w dialogu ekumenicznym, 
„Ateneum Kapłańskie” 112 (1989), z. 1 (479), s. 66–79.
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jako termin techniczny pojawiła się dopiero w tytule pracy lute-
rańskiego teologa J. K. Dannhauera: Hermeneutica sacra sive methodus 
exponendarum Sacrarum Litterarum (Strasbourg 1654), który odróżnia 
hermeneutykę świętą, odnoszącą się do Pisma Świętego i hermeneu-
tykę świecką (hermeneutica profana) tyczącą się tekstów świeckich. 
Wreszcie hermeneutyka jako dyscyplina pojawiła się wcześniej niż jej 
nazwa, rodząc się w łonie biblistyki, by znaleźć swoje zastosowanie 
w filologii, historii, teologii oraz w wielu innych dziedzinach nauki62.

Trzeba zapytać w tym miejscu: czym jest hermeneutyka w jej apli-
kacji do ekumenii? Otóż hermeneutykę stosowaną we współczesnej 
ekumenii uważa się dzisiaj, według Stanisława C. Napiórkowskiego, 
za teorię i praktykę interpretacyjną, w pewnym zakresie autoryta-
tywnie określoną przez działające w ruchu ekumenicznym Kościoły, 
a przyjętą w ekumenicznym dialogu. Dotyczy ona również sztuki 
rozumienia prawd wiary, charakterystycznych dla poszczególnych 
wyznań chrześcijańskich, a zwłaszcza w odniesieniu do zawartego 
w Piśmie Świętym depozytu wiary oraz podstawowych reguł czy 
symboli wiary, w sposób oficjalny przez te Wspólnoty przyjętych 
(dzięki orzeczeniom soborów czy synodów, księgom symbolicznym 
czy pismom reformatorów)63. Po tej samej linii prowadzi nas wypo-
wiedź Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, każąc rozumieć her-
meneutykę za rodzaj sztuki poprawnej interpretacji i poprawnego 
przekazywania prawd zawartych w Piśmie Świętym oraz w doku-
mentach Kościoła, a więc w tekstach liturgicznych, postanowieniach 
soborowych, pismach ojców i doktorów Kościoła oraz w innych doku-
mentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, jak również w tekstach 
ekumenicznych. Niezwykle pomocny będzie tu także dialog ekume-
niczny, zwłaszcza w określeniu: czy i na ile różne sformułowania 
teologiczne są raczej komplementarne aniżeli sprzeczne, bowiem 

 62  Por. A. Bronk, Hermeneutyka I. W naukach humanistycznych, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 770.
 63  S. C. Napiórkowski, Hermeneutyka w ekumenizmie, V, w: Encyklopedia Katolicka, 
t. 6, Lublin 1993, kol. 781. 
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dzięki temu można będzie poszukiwać takich określeń wiary64, które 
znalazłyby wzajemne zrozumienie i akceptację. W ten sposób może 
powstać wspólny język ekumeniczny65. Dlatego na koniec niniej-
szych refleksji związanych z hermeneutyką w ogóle, a w szczegól-
ności z hermeneutyką stosowaną w ekumenizmie, bez względu na 
to, czy ma być ona wykorzystana w teologii jako takiej, czy w eku-
menicznym jej wymiarze, a zwłaszcza w ekumenicznych dialogach. 
Chodzi bowiem o wypracowanie wspólnego języka ekumenicznego, 
a więc ponadkonfesyjnego, z zastosowaniem dobrze rozumianego 
pluralizmu i wskazaniem na jego duże walory poznawcze. Wtedy 
hermeneutyka stanie się ogniskową wszelkiego przepowiadania, 
gdyż w przeciwnym razie będzie doktryną zdezaktualizowaną, czyli 
nauką o przeszłości. Z kolei teologia ekumeniczna i ekumeniczny jej 
wymiar nie może nie zawierać pośród istotnych elementów składo-
wych dialogu doktrynalnego, w którym nie zostałyby zastosowa-
ne właściwe zasady hermeneutyczne, w tym liczenie się z kulturą 
i mentalnością tych, którzy jeszcze chcą nas słuchać. Tak oto her-
meneutyka biblijno-teologiczna, mawiał prof. Hryniewicz, pomaga 
dialogowi ekumenicznemu kształtować nowe oblicze chrześcijań-
stwa, gdyż uczy rozumienia inności drugiego człowieka, jego sposobu 
myślenia i życia, a także szacunku dla jego odrębności wyznaniowej 
i kulturowej. Zrozumienie innych toruje drogę do pojednania i wza-
jemnego ubogacenia66.

 64  Por. UR, nr 17; Dyr-3, nr 74; UUS, nr 38. 
 65  Por. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji pasto-
ralnej (1997), w: UU-2, s. 102–119. Por. także W. Hanc, Hermeneutyka biblijno-teologicz-
na jako ekumeniczne zadanie, „Zeszyty Naukowe KUL” 20 (1977), nr 2, s. 2; W. Hanc, 
Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji…, dz. cyt., s. 48–49.
 66  Por. W. Hryniewicz, Na drogach pojednania…, dz. cyt., s. 46.
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6. Owoce ekumeniczno-doktrynalnych dialogów 
prowadzonych przez Kościół Rzymskokatolicki 

Już ponad 50 lat upłynęło od momentu nawiązania przez Kościół 
Rzymskokatolicki dialogu doktrynalnego, kiedy to Główny Komitet 
ŚRK podjął na Konferencji w Enugu (Nigeria) decyzję zaproszenia 
Kościoła katolickiego do nawiązania ścisłego dialogu doktrynalnego, 
w wyniku czego w lutym 1966 r. została powołana mieszana Komisja 
robocza, złożona z ośmiu przedstawicieli ŚRK i sześciu przedstawi-
cieli Kościoła Rzymskokatolickiego67. Ogólnie można powiedzieć, że 
począwszy od zakończenia II Soboru Watykańskiego obserwuje się 
coraz bardziej nasilające się zintensyfikowanie dialogu doktrynalne-
go, a zwłaszcza jego bogactwo treściowo-ilościowe podejmowanych 
rozmów. Ilustracją zaś dialogowego stanu przed rokiem 1962 mogą 
być zaledwie dwa doktrynalne spotkania dialogowe: starokatolików 
z anglikanami i starokatolików z prawosławnymi. Najwięcej, bo około 
14 dialogów, prowadzi Kościół katolicki68. Potwierdza to dokumen-
tacja zawarta na kartach „Biuletynu Ekumenicznego” z 1991 roku: 
„Kościół katolicki wszedł w dialog teologiczny (czyli doktrynalny) 
na płaszczyźnie ogólnokościelnej przez stworzenie dwunastu ko-
misji mieszanych prawie ze wszystkimi Kościołami i Wspólnotami 
kościelnymi Wschodu i Zachodu. Otwarte są one na wszystkie teo-
logiczne zagadnienia. Różniąc się jedne od drugich przez swój bez-
pośredni cel, podejmowaną problematykę, osiągnięte już rezultaty 
obowiązujące obydwie strony, mieszczą się w ogólnej perspektywie 

 67  Zob. W. Hanc, Od polemiki do dialogu..., dz. cyt., s. 247; M. Villain, Vatican II et 
le dialogue oecuménique, Paris 1966, s. 195. Warto nadmienić, iż sam proces two-
rzenia „wspólnej grupy roboczej” rozpoczęto wespół ze ŚRK w 1964 r., natomiast 
w 1968 katoliccy teologowie stali się pełnoprawnymi członkami Departamentu 
Teologicznego tejże Rady, czyli Komisji Wiara i Ustrój. Por. UUS, nr 69.
 68  Są to między innymi dialogi: z prawosławnymi, z chrześcijanami przedchalce-
dońskimi, ze starokatolikami, luteranami, reformowanymi, anglikanami, zielono-
świątkowcami, Uczniami Chrystusa, ewangelikalnymi, metodystami, baptystami. 
Zob. W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji…, dz. cyt., s. 62.
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jedności”69. Tę dokumentację potwierdza swą wypowiedzią sam pa-
pież Jan Paweł II, którą zanotował Vittorio Messori w Przekroczyć próg 
nadziei, iż „dialog ekumeniczny na wielu poziomach jest w pełnym 
toku i przynosi wiele konkretnych owoców. Pracują wspólnie liczne 
komisje teologiczne. Ktoś, kto z bliska te sprawy obserwuje, nie może 
tu nie odczuwać jakiegoś wyraźnego powiewu Ducha Świętego”70. 
Wobec powyższych wypowiedzi nie może więc dziwić pytanie o zna-
czenie międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych, na które sam 
papież dał odpowiedź, jaką udzielił w encyklice Ut unum sint, posłu-
gując się całym drugim jej rozdziałem, w którym zostało podjęte 
równie zagadnienie „owoców dialogu”71. 

I tak, chcąc podkreślić owocność prowadzonych dialogów, nie 
sposób nie wymienić na pierwszym miejscu niezwykłe nastawie-
nie dialogowe braci protestantów, którzy prowadzą mniej dialo-
gów z różnego rodzaju Wspólnotami oderwanymi od zasadnicze-
go korzenia ewangelicyzmu72, to jednak chętnie podejmują dialog 
z  Kościołem Rzymskokatolickim73. Ponadto w  tym miejscu na 
szczególną uwagę zasługuje prowadzony od 50 lat dialog luterań-
sko-rzymskokatolicki, który zaowocował niezwykłej wagi jedena-
stoma deklaracjami, raportami finalnymi czy też uzgodnieniami 
w ramach konkretnych treści doktrynalnych, stanowiących przed-
miot rozmów74. Z kolei w związku z obchodami 500-lecia Reformacji 
w Raporcie Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Dialogu Od kon-
fliktu do komunii, w  „Aneksie” uwydatniono Wspólne Deklaracje 

 69  Cyt. za: „Biuletyn Ekumeniczny” 80 (1991), s. 5–6. Por. W. Hanc, Znaczenie dia-
logu ekumenicznego w kontekście papieskiej encykliki Ut unum sint, w: „Fides quaerens 
intellectum”. Wiara poszukująca zrozumienia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Toruń 2004, s. 208. 
 70  Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 119.
 71  Por. UUS, nr 41–76.
 72  Dialog prowadzą pomiędzy sobą: luteranie, metodyści, baptyści i reformowani.
 73  Są to: luteranie i reformowani razem; reformowani osobno, luteranie osobno, 
baptyści, ewangelikalni, Uczniowie Chrystusa i zielonoświątkowcy.
 74  Zob. W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji…, dz. cyt., 
s. 62. 
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Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Jedności, które wypracowa-
no w ramach czterech faz dialogowych, czego owocem jest w sumie 
jedenaście ogłoszonych dokumentów dialogowych, prowadzonych 
w latach 1967–201775. Nie da się w tym miejscu także pominąć dość 
długiej panoramy następujących bilateralnych dialogów: prawo-
sławnych z anglikanami, luteranami, reformowanymi i katolikami. 
I chociaż ten ostatni dialog (z prawosławnymi braćmi) rozpoczął się 
dość późno, bo dopiero w roku 1979, to i on na swym koncie ma po-
ważne osiągnięcia. Natomiast anglikanie prowadzą dialogi ze staro-
katolikami, reformowanymi, prawosławnymi, luteranami i katolika-
mi, zaś protestanci w zależności od rodzaju wspólnoty wyznaniowej 
dialogują bilateralnie: baptyści z katolikami, luteranie i reformo-
wani, ewangelikalni z katolikami, luteranie z anglikanami, bapty-
stami, katolikami, metodystami, prawosławnymi, reformowanymi 
i starokatolikami; luteranie i reformowani z katolikami; metodyści 
z katolikami, luteranami i reformowanymi; reformowani z anglika-
nami, baptystami, katolikami, metodystami, prawosławnymi oraz 
z Patriarchatem Ekumenicznym; Uczniowie Chrystusa z katolikami 
oraz zielonoświątkowcy z katolikami76.

 75  Są to niezwykłej wagi następujące dokumenty: „Ewangelia i Kościół”. Raport 
z Malty (1972); Wieczerza Pańska (1978); Drogi do wspólnoty (1980); Wszyscy pod jed-
nym Chrystusem (1980); Urząd duchownego w Kościele (1981); Marcin Luter – świadek 
Jezusa Chrystusa (1983); Jedność przed nami (1984); Kościół i usprawiedliwienie (1993); 
Apostolskość Kościoła (2006); Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu 
(1999) oraz Raport Od konfliktu do komunii (2013). Wszystkie wymienione dokumen-
ty z wyjątkiem Apostolskości Kościoła opublikowano w SiDE. Raport zaś z roku 2013 
opublikowano w odrębnej publikacji, wyd. w Dzięgielowie 2013 r. Pozostałe zaś do-
kumenty znajdują się w pozycji: Bliżej Wspólnoty. Katolicy i Luteranie w dialogu 1965–
2000, redakcja, wprowadzenie i tłumaczenie tekstów K. Karski, S. C. Napiórkowski 
OFMConv, Lublin 2003 [=BW] oraz w krytycznych wydaniach, m.in. w języku fran-
cuskim, włoskim i niemieckim.
 76  Wymieniona wyżej panorama międzykościelnych dialogów, zob. Dokumente 
wachsender Übereinstimmung, Bd. 1–4 oraz W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakra-
mentów…, dz. cyt., s. 63. 



41Rzymskokatolickie rozumienie dialogu doktrynalnego

Nie sposób nie wymienić również w tym miejscu przynajmniej 
podstawowych zagadnień analizowanych w toku dialogów prowa-
dzonych przez Kościół Rzymskokatolicki z głównymi tradycjami 
chrześcijańskimi. I tak: z anglikanami nt. eucharystycznej doktryny, 
posługi i święceń, uznania prymatu w Kościele, rzeczywistości sa-
mego Kościoła i zbawienia oraz kwestii małżeństw o różnej przyna-
leżności wyznaniowej; z luteranami prowadzony jest dialog lokalny 
w Stanach Zjednoczonych i Niemczech oraz dialog ogólnokościelny, 
co zaowocowało m.in. wspomnianym już wyżej Raportem z Malty (do-
kument końcowy nt. Ewangelia a Kościół) oraz takimi dokumentami 
dotyczącymi Wieczerzy Pańskiej, posługiwania w Kościele, dróg do 
wspólnoty, usprawiedliwienia i Kościoła oraz kwestii usprawiedli-
wienia jako takiego, stanowiącego articulus stantis et cadentis Ecclesiae; 
z prawosławnymi podjęto kwestię tajemnicy Kościoła i Eucharystii 
w świetle tajemnicy Trójcy Świętej; kwestię wiary, sakramentów 
i jedności Kościoła, sakramentu kapłaństwa w sakramentalnej struk-
turze Kościoła, czy zagadnienie uniatyzmu; z reformowanymi podej-
mowano zagadnienie obecności Chrystusa w Kościele i świecie, auto-
rytet doktrynalny w Kościele, temat Eucharystii i posług w Kościele77. 
Dołączając wreszcie do powyższego całą gamę doktrynalnych dia-
logów wielostronnych oraz poruszaną przez dialogujących niezwy-
kle ważną tematykę zarysowaną np. w Dokumencie z Limy (1982), 
a związaną z chrztem, Eucharystią i posługiwaniem duchownym, 
można mówić o daleko idącym postępie na tak ważnych odcinkach 
doktrynalnego zbliżenia. Należy w tym miejscu zasygnalizować, iż 
ten ostatni dokument „został przejrzany przez wszystkie Kościoły 
chrześcijańskie na świecie, a który redagowali także teologowie kato-
liccy, aktywni członkowie Komisji Wiara i Ustrój78. Trzeba powiedzieć 
więcej, iż owoce międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych są 

 77  Por. W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów…, dz. cyt., s. 63, przypis 167; 
J. B. Navarro, Dialogi teologiczne…, dz. cyt., s. 66–67; zob. J. B. Pinho, Kościół katolicki 
w dialogu teologicznym z innymi Kościołami, „Communio” (wyd. pol.) 14 (1994)2, 
s. 94–111.
 78  J. B. Navarro, Dialogi teologiczne…, dz. cyt., s. 67. 



42 Ks. Wojciech Hanc

nie tylko widoczne, ale wręcz ewidentne, czego wyrazem, jak już 
wspomniano w niniejszym przedłożeniu, jest drugi rozdział encykliki 
Jana Pawła II Ut unum sint79. 

Na koniec może zrodzić się jeszcze jedno pytanie, które należy 
postawić: czy wszystko w prowadzonych dialogach osiągnięto? To 
pytanie postawił także nam wszystkim papież Jan Paweł II w ekume-
nicznej encyklice w nieco innej formie, a mianowicie: jak przyswoić 
sobie wyniki odbytych dotychczas dialogów? Przecież nie mogą one 
li tylko pozostać dwustronnymi czy wielostronnymi deklaracjami 
Komisji kierujących dialogami, lecz winny stać się dziedzictwem 
wszystkich80. Dlatego nie można zwlekać z przyjęciem tego, co może 
być przyjęte. Należy przeto czynić wszystko, by znacznie przyśpie-
szyć proces recepcji dialogów, w przeciwnym razie grozi nam para-
doksalna sytuacja tzw. „próżni dialogowej”, co może pozbawić eku-
menię racji jej bytowania. Czyż nie wydaje się dziwne, że na ponad 
sto uzgodnień dialogowych, jedynie jeden zyskał urzędową recep-
cję, a była to Wspólna deklaracja luterańsko-rzymskokatolicka w spra-
wie usprawiedliwienia. Przecież troska o jedność wszystkich uczniów 
Chrystusa, w tym o korzystanie z owoców doktrynalnych dialogów 
stanowi „o być albo nie być” współczesnej ekumenii.

 79  Por. W. Hanc, Znaczenie dialogu ekumenicznego w kontekście papieskiej encykliki 
Ut unum sint, w: „Fides…, dz. cyt., s. 210–217; W. Hanc, K. Krzemiński, Ut unum sint 
– dzieło dialogu ekumenicznego, w: Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II w X 
rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
red. J. Bagrowicz, W. Karaszewski, Toruń 2015, s. 119–124.
 80  Por. UUS, nr 80.
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 The Roman Catholic understanding of doctrinal dialogue

Summary
In the presented topic referring to the Roman Catholic understanding of 

ecumenical dialogue in general, and especially doctrinal, the attention should 
be paid firstly to the necessity of dialogue as such and especially to the doctri-
nal aspect of the dialogue, without which there can be no question of the ecu-
menical movement born at the beginning of XXth century (1910 – Edinburgh), 
which unites in Christ all Christians, what is needed for ecumenical-theologi-
cal knowledge, flowing directly from God’s wisdom. Hence, the author of this 
study draws the attention of listeners / readers to an integral element of the 
unifying aspirations which take the shape of dialogue leading to Christian 
unity, namely to situate it in the ecumenical space of the Roman Catholic 
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Church, which John Paul II called simply “a clear need, one of the priorities 
of the Church” (UUS 31). However, the theological dialogue, often referred to 
as doctrinal one, occupies a special role among various types of ecumenical 
dialogues. And rightly so, say the theologians-ecumenists because this kind 
of dialogue is in a straight line “the way to the fullest in the truth”. For this to 
happen, it is necessary to implement three basic principles as a kind of postu-
lates: 1) to present the doctrine in a comprehensible way; 2) to do it duly and 
methodically; 3) to depart completely from the polemic and a false irenicism, 
keeping irenicism in the proper sense of the word because nothing damages 
more the dialogue as much as consent to a false irenicism. In addition, in the 
sphere of doctrine, one should apply, in a determined manner, two specific 
principles: the “hierarchy” of truths and the biblical-theological principle of 
hermeneutics, which today is considered both the theory as well as the inter-
pretation practice defined by the Churches acting in the ecumenical movement 
as an accepted and even necessary art of understanding the truths of faith. 
In the final part of this presentation, the attention was directed to the fruits 
of ecumenical and doctrinal dialogues, especially conducted by the Roman 
Catholic Church with Anglican, Lutheran, Orthodox and Reformed brethren.

Keywords: ecumenical movement, ecumenical dialogue, doctrinal dialogue, 
principles of dialogue, doctrinal dialogue achievements.

Słowa kluczowe: ruch ekumeniczny, dialog ekumeniczny, dialog doktry-
nalny, zasady dialogu, osiągnięcia dialogu doktrynalnego.



Ks. Andrzej Kuźma
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Prawosławne rozumienie dialogu doktrynalnego

Ruch ekumeniczny, który narodził się na początku XX wieku, 
wzbudził głębokie zainteresowanie, jak również zaangażowanie teo-
logów prawosławnych. Nie będzie chyba błędem, jeśli stwierdzimy, że 
największą aktywność i wkład w tej dziedzinie rozwinęła grupa rosyj-
skich teologów, która w wyniku rewolucji październikowej 1917 roku 
znalazła się na emigracji i skupiła się wokół Instytutu św. Sergiusza 
w Paryżu1. Żywe spotkanie z kulturą Zachodu, ale przede wszystkim 
żywe spotkanie z chrześcijaństwem zachodnim i szczera chrześcijań-
ska pomoc, która została okazana prawosławnym przez katolików 
i protestantów, wzbudziła szereg odczuć uświadamiających tragedię 
podziału chrześcijaństwa. W ten sposób ruch ekumeniczny, który 
został zainicjowany przez protestantów, dla rozwiązania własnych 
podziałów, wciągnął również innych chrześcijan. Rezultatem zaan-
gażowania się teologów skupionych wokół Instytutu św. Sergiusza są 

 1  Instytut św. Sergiusza z Radoneża został założony w 1924 r. w Paryżu przez 
grupę duchownych i świeckich skupionych wokół swego arcypasterza metropolity 
Eulogiusza (Gieorgijewskiego) jako miejsce kształcenia kadr kościelnych dla potrzeb 
emigracji. 

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 47–61. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).
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liczne publikacje, które w istotny sposób przyczyniły się do kształ-
towania świadomości i postrzegania problemu podzielonego chrześ-
cijaństwa2. Bardzo ważnym czynnikiem w rozwijaniu idei pojedna-
nia chrześcijan okazał się pontyfikat patriarchy Konstantynopola 
Atenagorasa I (1948–1972). Patriarcha uczynił szereg znaczących 
kroków ku pojednaniu z  Kościołem Rzymskokatolickim. Był też 
członkiem Rady założycielskiej Światowej Rady Kościołów3. Z jego 
inicjatywy zostały zwołane w latach 1961–1964 trzy konferencje ogól-
noprawosławne na wyspie Rodos, które przyczyniły się do rozpoczę-
cia przygotowań do Soboru Ogólnoprawosławnego i dały impuls do 
rozpoczęcia dialogu teologicznego z Kościołem Rzymskokatolickim 
i Kościołami anglikańskim i starokatolickim4. 

Trzecia Konferencja na Rodos w 1964 roku, następnie zaś Komisje 
przygotowawcze do Wielkiego Soboru Kościoła prawosławnego, w szcze-
gólności zaś III Ogólnoprawosławna Konferencja Przedsoborowa, 
która odbyła się w 1986 roku w Chambésy koło Genewy, przyczy-
niły do tego, że dialog doktrynalny z poszczególnymi Kościołami 
nabrał bardziej oficjalnego charakteru lub też ogólnie został rozpo-
częty. Dokument przyjęty przez III Ogólnoprawosławną Konferencję 
Przedsoborową w 1986 roku, jako projekt na przyszły Sobór Relacje 
Kościoła prawosławnego z całym światem chrześcijańskim, był pierw-
szym dokumentem, który wyrażał na poziomie panprawosławnym 
stosunek Kościoła prawosławnego do idei jedności Kościoła i opi-
sywał aktualny na ówczesny okres stan dialogów teologicznych 

 2  Nie sposób jest wymienić licznych publikacji na omawiany temat. Do najistot-
niejszych zaliczyłbym: С. Булгаков, У кладезя Иаковля (Ин. 4, 23). О реальном единстве 
разделенной Церкви в вере, молитве и таинствах, w: Христианское воссоединение, 
Париж 1933, s. 9–32; Г. Флоровский, Проблема христианского воссоединения, 
„Путь” 1933, nr 37, s. 1–15; G. Florovsky, The Churche and Her Responsibility, WCO, 
Study Department. Geneva, March 1947, s. 2–14. 
 3  Zob. S. Castanos de Medicis, Athenagoras Ier, l’apport de l’orthodoxie à  l’oecu-
menisme, Losanne 1968.
 4  Zagadnienie możliwości rozpoczęcia dialogów teologicznych w wymienionymi 
Kościołami było obiektem dyskusji w czasie trzeciej konferencji na Rodos, która 
przebiegała w dniach 1–15 listopada 1964 r.
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z poszczególnymi Kościołami5. Projekt dokumentu na przyszły Sobór 
uległ pewnej modyfikacji i został przyjęty i zatwierdzony jedno-
głośnie przez V Ogólnoprawosławną Konferencję Przedsoborową 
w październiku 2015 roku. Stał się on oficjalnym dokumentem so-
borowym, który został uzupełniony i przyjęty na Wielkim i Świętym 
Soborze Kościoła Prawosławnego, który odbył się na Krecie w 2016 
roku. Pomimo że Sobór nie był głosem całego prawosławia, z tego 
względu, że cztery spośród czternastu autokefalicznych Kościołów 
prawosławnych nie wzięły w nim udziału, to i tak dokument Relacje 
Kościoła prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim6 stał ofi-
cjalnym dokumentem dotyczącym dialogu prawosławia z innymi 
chrześcijanami7. Jest on rezultatem długoletnich rozważań teologicz-
nych wyrażonych w szeregu publikacjach, gdzie prawosławie próbo-
wało i dalej próbuje wyrazić swój stosunek do zaistniałego podziału 
w chrześcijaństwie i do ekumenizmu. Istnieją też inne oficjalne do-
kumenty, wydawane przez niektóre autokefaliczne Kościoły prawo-
sławne, a odnoszące się do problemu podzielonego chrześcijaństw8.

 5  Tekst dokumentu zob. T. Kałużny, Nowy Sobór Ogólnoprawosławny, Kraków 2008, 
s. 406–412. Dialogi z niektórymi Kościołami, np. Kościołem starokatolickim czy 
anglikańskim, miały już swoją historię. Dialogi z Kościołem Rzymskokatolickim 
i luterańskim zostały rozpoczęte na początku lat 80., natomiast dialog z Kościołem 
reformowanym był w stanie przygotowawczym. 
 6  Teksty wszystkich dokumentów Soboru w językach oryginalnych (greckim, 
angielskim, rosyjskim i francuskim) są dostępne na oficjalnej stronie Soboru www.
holycoumcil.com. Tłumaczenie polskie tych dokumentów: „Cerkiewny Wiestnik” 
2016, nr 4. Przekład polski dokumentu Relacje Kościoła prawosławnego z pozostałym 
światem chrześcijańskim „Cerkiewny Wiestnik” 2016, nr 4, s. 34–39. 
 7  Należy stwierdzić, że omawiany dokument w formie projektu fazy przygoto-
wawczej do Soboru został przyjęty i podpisany przez przedstawicieli wszystkich 
lokalnych autokefalicznych Kościołów prawosławnych. W swej wersji końcowej, 
tzn. przyjętej przez Sobór, niewiele zmienił się względem wcześniejszej wersji. 
W ten sposób dokument można uważać jako głos całego prawosławia, nie wyłączając 
Kościołów, które nie przybyły na Sobór. 
 8  Jest to przede wszystkim dokument, który został wydany przez Patriarchat 
Moskiewski: Основные принципы отношения к инославию Русской Православной 
Церкви (Zasady stosunków Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z innymi chrześcijańskimi 
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Jedność Kościoła

Teologia prawosławna zawsze podkreślała, że Kościół w swojej 
istocie jest jednością. Zależność ta wynika z samej istoty jego zało-
żenia przez Jezusa Chrystusa, jak też z wyrażeń, które zostały okre-
ślone przez ojców Kościoła w nicejskim Credo, ukazującym wiarę 
w Kościół „jeden, święty, powszechny i apostolski”. Będąc jednością 
w swej istocie, Kościół nie może być podzielony. Prototypem jednoś-
ci Kościoła jest panująca jedność Trójcy Świętej9. Jedność Kościoła 
prawosławnego realizuje się poprzez mnogość Kościołów lokalnych. 
Jeśli Kościół jest Jeden i nie może być dwóch Kościołów lub więcej, 
to oznacza, że jeśli następuje podział, to należy go rozumieć jako 
schizmę i oddzielenie się od Kościoła. W ten sposób wspólnoty, które 
oddzielają się od Kościoła, żyją w herezji i poza Kościołem. To z kolei 
oznacza, że problem pojednania sprowadza się do powrotu na łono 
Kościoła. Teologia prawosławna niejednoznacznie interpretuje sta-
tus „wspólnot oddzielonych”. Wydaje się, że w kategoriach praw-
nych takie zdefiniowanie jest niezwykle trudnym i niebezpiecznym. 

W wyrażeniach, które znalazły się w dokumencie Soboru na 
Krecie, Kościołem od którego oddzielili się inni, pozostaje Kościół 
prawosławny. Innym wspólnotom chrześcijańskim przydawane jest 
określenie Kościoła jedynie w kontekście historycznym: „Zgodnie 
z ontologiczną naturą Kościoła, Jego jedność nie może zostać naru-
szona. Mimo to Kościół prawosławny przyjmuje historyczną nazwę 
nie znajdujących się z Nim we wspólnocie innych heterodoksyj-
nych Kościołów chrześcijańskich i wyznań” (nr 6)10. Eklezjalna sy-
tuacja odłączonych wspólnot chrześcijańskich nie jest precyzyjnie 

wyznaniami); https://mospat.ru/ru/documents/attitude-to-the-non-orthodox/ 
(15.01.2018). Dokument ten w swojej treści pozostaje podobnym do tego, który 
został przyjęty na Soborze. 
 9  Zob. Г. Флоровский, О границах церкви, Путь (Париж) 1934, s. 15. 
 10  Jest to jedno z trudniejszych i dość kontrowersyjnych sformułowań, jakie zo-
stały przyjęte za Soborze. Projekt dokumentu Relacje Kościoła prawosławnego z pozo-
stałym światem chrześcijańskim zatwierdzony przez Ogólnoprawosławną Konferencję 
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określona. Zasadnicze pytanie, które się rodzi, dotyczy tego, czy 
łaska Boża istnieje poza Kościołem oraz na ile ci, którzy przebywają 
w schizmie, są Kościołem? Wyrażenia św. Cypriana z Kartaginy, ad-
wokata i prawnika, jednoznacznie wskazują, że „poza Kościołem nie 
ma zbawienia”11, podobnie też ustosunkowuje się on do sakramentu 
chrztu, który poza Kościołem nie może mieć miejsca. Wyrażenia te 
sprawiają ogromną trudność teologom prawosławnym. Empiryczne 
życie podzielonego chrześcijaństwa raczej byłoby sprzeczne z takim 
założeniem i takim rozumowaniem ojca z Kartaginy. Chrzest, który 
jest dokonywany w innych Kościołach, jest uznawany w Kościele 
prawosławnym. Zasadnicze pytanie w tym wypadku dotyczy gra-
nic Kościoła. Dlatego też ks. Fłorowski zadaje pytanie, czy granice 
kanoniczne Kościoła, które są dla nas widoczne i z prawnego punk-
tu widzenia dające się określić, pokrywają się z granicami mistycz-
nymi, których my nie widzimy, ale które są znane samemu Bogu12. 
Z jednej strony Kościół pozostaje nienaruszony w swej jedności, 
z drugiej zaś świat chrześcijański w widoczny i namacalny sposób 
jest podzielony. Dlatego też należy mówić nie o podziale Kościoła, 
lecz o podziale w Kościele13.

Podział chrześcijan 

Chrześcijański świat dzieli się nie tylko z  powodu rzeczy 
świeckich, lecz dzieli się również z powodu samego Chrystusa, jego 
postrzegania, jego misji i dzieła. Istniejący podział możemy obser-
wować zarówno pomiędzy konfesjami, jak też w poszczególnych 

Przedsoborową zawierał sformułowania bardziej otwarte w kwestii postrzegania 
innych chrześcijan. 
 11 Zob. Św. Cyprian z Kartaginy, List 73, w: Listy, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 
1967, s. 270; Św. Cyprian z Kartaginy, O jedności Kościoła 6, w: Pisma, t. 1, tłum. J. Czuj, 
Poznań 1937, s. 76.
 12  Zob. Г. Флоровский, О границах церкви…, dz. cyt., s. 17
 13  Zob. Г. Флоровский, Проблема христианского воссоединения…, dz. cyt., s. 1. 
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konfesjach. We współczesnym prawosławiu takich podziałów i prob-
lemów występuje niemało. Jednak zasadniczym podziałem, który 
przykuwa naszą uwagę, pozostaje podział pomiędzy konfesjami. Jest 
wiele czynników, które dzielą chrześcijan, ale też jest jeszcze więcej 
czynników, które ich łączą. Istnieje pewna jedność Kościoła, która jed-
nocześnie jest darowana, ale też i zadana. Jedność ta istnieje w Słowie 
Bożym, życiu duchowym, modlitwie, pobożności, często też w sa-
kramentach14. Widocznym znakiem podziału w Kościele pozostaje 
brak jedności eucharystycznej. Prawosławie właśnie w Eucharystii 
widzi rzeczywisty i ostateczny moment jedności Kościoła. Próby 
zjednoczenia, które miały miejsce w historii, dzisiaj pozostają raczej 
gorzkim doświadczeniem. 

Proponowane przez różne środowiska modele jedności Kościoła 
również otrzymały krytyczną ocenę w  teologii prawosławnej. 
Niejednokrotnie krytycznie wyrażano stosunek do tzw. teorii koś-
cielnych gałęzi, która zaistniała w XIX wieku w środowisku Kościoła 
anglikańskiego jako modelu funkcjonującej jedności15. Koncepcja 
nienaruszonej jedności, pomimo różnych podziałów, może być je-
dynie częściowo akceptowalna, nie stanowi ona jednak rzeczywistej 
i pełnej jedności Kościoła. Ponadto osiągnięcie jedności na drodze 
kompromisów i ustaleń, które mogą zaistnieć pomiędzy konfesja-
mi, również nie stanowi drogi od osiągnięcia jedności. W wyraź-
ny sposób zostało to zaznaczone w dokumencie z Krety: „Kościół 
prawosławny, wierny swej eklezjologii, tożsamości swej wewnętrz-
nej struktury i nauczaniu starożytnego Kościoła siedmiu Soborów 
powszechnych, uczestnicząc w ŚRK, absolutnie nie akceptuje idei 
«równości konfesji» i absolutnie nie może zaakceptować jedności 
Kościoła jako międzykonfesyjnego dostosowania”16. Rodzi się więc 

 14  Zob. С. Булгаков, У кладезя Иаковля…, dz. cyt., s. 5–7.
 15  Zob. Г. Флоровский, Проблема христианского воссоединения…, dz. cyt., s. 14. 
Dokument Kościoła rosyjskiego Zasady stosunków Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 
z innymi chrześcijańskimi wyznaniami również krytycznie ustosunkowuje się do takiego 
sposobu jedności. Zob. Основные принципы…, dz. cyt., nr 2.3–6.
 16  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 18.
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pytanie, czy Kościół prawosławny rzeczywiście szuka dróg pojed-
nania? Czy też pozostaje w swoim ekskluzywizmie? Cytowany już 
wcześniej ks. Fłorowski zadaje pytanie, czy w historii chrześcijaństwa 
istniał taki okres, kiedy Kościół rzeczywiście pozostawał jednością 
zgodnie z zaleceniem Pana – „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). 
Podziały tworzyły się już w okresie apostolskim. Pierwsze znaczące 
rozerwania jedności w Kościele nastąpiły już w V wieku. Odpowiadając 
na stawiane pytanie, rosyjski teolog uważa, że w historii chrześci-
jaństwa jedność pozostaje nierozwiązanym zadaniem, którego roz-
wiązanie przybliża się lub oddala, bardziej jednak przemieszczając 
się ku wymiarowi eschatologicznemu17. W ten sposób rozumując, 
należy powiedzieć, że jednoczenie się w Chrystusie i jego Kościele 
wszystkich wierzących w Niego jest nie tylko realizacją nakazu Pana, 
ale jest też permanentnym zadaniem stawianym wszystkim pokole-
niom wierzącym w Jezusa Chrystusa jako Zbawcę i Pana.

Jedność w prawdziwej wierze

Kościół prawosławny, uczestnicząc w ruchu ekumenicznym, po-
strzegając siebie jako Kościół, w którym zachowywana jest praw-
dziwa wiara, praktycznie od samego początku przejawiał troskę 
o jedność chrześcijaństwa w kontekście jedności na bazie wspólnego 
nauczania teologicznego. Ojcowie Soboru na Krecie w dokumencie 
o ekumenizmie już na samym początku zaznaczają: „Kościół pra-
wosławny, będąc Jednym, Świętym Powszechnym i Apostolskim 
Kościołem w swojej głębokiej kościelnej świadomości wierzy z prze-
konaniem, że zajmuje główne miejsce w kwestii promocji chrześci-
jańskiej jedności we współczesnym świecie”18. Śledząc opinie teologów 
prawosławnych, można zauważyć, że drogą do osiągnięcia jedności 
jest ustanowienie jedności w wierze. Źródłem podziałów według 

 17  Zob. Г. Флоровский, Проблема христианского воссоединения…, dz. cyt., s. 15.
 18  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 1.
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prawosławnych teologów jest przede wszystkim różnica w pojmowa-
niu „Prawdy”, tj. nauczania teologicznego i dogmatycznego Kościoła. 
Podziały i schizmy, które tworzyły się w starożytności, były odstęp-
stwem właśnie od prawidłowego nauczania. W ten sposób powrót 
do jedności w Kościele może odbyć się poprzez dyskusje i debaty 
nad tymi samymi zagadnieniami lub podobnymi, które miały miej-
sce w okresie soborów powszechnych, jeśli rozbieżności sięgają tak 
głęboko. Rzeczywisty dialog ekumeniczny, który prowadziłby do 
zjednoczenia i pokonania podziałów, byłby dialogiem doktrynalnym. 
W ten sposób dialog ten polegałby na odszukaniu wspólnej prawdy 
dogmatycznej w Tradycji, która scalała Kościół w okresie Jego nie-
podzielonego życia. Koncepcja taka w niezwykle zajmujący sposób 
została wyrażona przez cytowanego już ks. Fłorowskiego. Taka droga 
i forma odszukania jedności została nazwana przez niego „ekumeni-
zmem w przestrzeni” i „ekumenizmem w czasie”19.

Rosyjski teolog uważa, że „ekumenizm w przestrzeni” jest prote-
stanckim podejściem do zagadnienia pojednania i znalezienia jed-
ności. Polega on na potrzebie osiągnięcia międzywyznaniowej zgod-
ności i pojednania poprzez teologiczne ustalenia. Takie podejście 
zakłada, że jedność chrześcijan w rzeczywistości nie została zniszczo-
na. Podziały, które są, zaistniały w naturalny sposób na drodze histo-
rycznego życia Kościoła. Jedność ta właściwie nie została utracona, 
natomiast poprzez osiągnięcia w obszarze teologicznych uzgod-
nień doprowadzamy w coraz większym stopniu do ukazania jedności 
Kościoła. Takie podejście jest daleko niewystarczające według pra-
wosławnego ekumenisty. „Ekumenizm w przestrzeni” należy uzu-
pełnić wymiarem historycznym20. Prawosławni od początku swego 

 19  Wydaje się, że w teologii prawosławnej te wyrażenia sformułowane przez 
Fłorowskiego nie znalazły formalnej akceptacji. Niemniej jednak, analizując poglą-
dy teologów prawosławnych dotyczących ekumenizmu i dokument z Krety, myśl 
o pojednaniu, która tam się znalazła, nawiązuje w pełni do koncepcji „ekumenizmu 
w czasie”. Doskonałą analizą tego zagadnienia jest praca: K. Leśniewski, Ekumenizm 
w czasie. Prawosławna wizja jedności Kościoła w ujęciu Georges’a Florovsky’ego, Lublin 1995.
 20  Zob. K. Leśniewski, Ekumenizm w czasie…, dz. cyt., s. 46.
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ekumenicznego zaangażowania odczuwali potrzebę odsłaniania swej 
doktrynalnej tradycji jako punktu odniesienia jedności Kościoła, 
chociaż nie zawsze potrafili to właściwie sformułować. „Ekumenizm 
w przestrzeni” musi być uzupełniony, a może nawet poprzedzony, 
„ekumenizmem w czasie”. Jest to droga trudna z tego względu, że 
założeniem „ekumenizmu w czasie” jest krytyczne i uważne prze-
studiowanie historycznych uwarunkowań życia i funkcjonowania 
Kościoła. Zbyt intensywne poszukiwania i inspirowanie się współ-
czesnymi rozwiązaniami jak do tej pory nie przyniosły znaczących 
rezultatów. Proponowana forma poszukiwań jedności bierze pod 
uwagę znaczenie świętej Tradycji. Inspirowana jest Tradycją ojców 
Kościoła, którzy mogą w ten sposób stać się miejscem spotkania 
wszystkich chrześcijan. W ten sposób powrót do Tradycji staje się 
w myśli teologów prawosławnych fundamentem rzeczywistego dia-
logu doktrynalnego. Droga do przyszłości prowadziłaby poprzez 
przeszłość. Proces ten nie polegałby jednak na prostej analizie histo-
rii doktryny, lecz powinien być procesem dynamicznym i twórczym, 
gdzie byłyby odczytywane różne prawdy o Bogu21. Takie podejście 
zakłada, że w poszukiwaniu prawdy o Bogu nie możemy zdać się 
jedynie na ludzkie siły, lecz siłą, która wspomagałaby i prowadziła, 
byłby Duch Święty. Tak jak miłość i wiara są darami Bożymi, podob-
nie jedność również nie jest tworzona przez człowieka, ale dawana 
przez Boga22. Prawosławie, uczestnicząc w ruchu ekumenicznym, 
nie może zrezygnować ze swojej samoświadomości uniwersalnej 
prawdy i rzeczywistego Kościoła Chrystusowego. W przeciwnym 
wypadku brak takiej świadomości świadczyłby o braku eklezjalności 
i powszechności. W ten sposób Kościół prawosławny postrzega siebie 
jako prawdziwy rzeczywisty i jedyny Kościół. Czy takie wyrażenia 
świadczą o ekskluzywizmie i arogancji prawosławia? W myśli teolo-
gów prawosławnych zaangażowanych w działania nakierowane na 

 21  Zob. K. Leśniewski, Ekumenizm w czasie…, dz. cyt., s. 53
 22  Zob. G. Florovsky, Le corp du Christ vivant. Une inerprétation orthodoxe de l’Eglise, 
w: La Sainte Église Universelle: Confrontation oecuménique, Neuchâtel/Paris 1948, s. 16.
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zjednoczenie chrześcijan ruch ekumeniczny staje się wręcz impera-
tywem dla prawosławia. Nie jest to i nie może być w żadnym wypadku 
interpretowane jako swego rodzaju prozelityzm. Natomiast jedność 
chrześcijańska polegałaby na odszukaniu prawdy i teologicznej jed-
ności poprzez dialog doktrynalny, który może się odbyć poprzez 
„ekumenizm w czasie” uzupełniony „ekumenizmem w przestrzeni”. 

Dialogi teologiczne w ujęciu dokumentu z Krety Relacje Kościoła 
prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim 

Pomimo że wyrażenie „ekumenizm w czasie” nie znajduje swe-
go dosłownego zastosowania w dokumentach oficjalnych Kościoła 
prawosławnego, to możemy przekonać się, że jego założenia funk-
cjonują w tychże dokumentach. Autorzy tekstu z Krety stwierdzają: 
„Współczesne bilateralne dialogi Kościoła prawosławnego, jak również 
Jego udział w ruchu ekumenicznym, opierają się na samej świadomości 
prawosławia oraz na jego powszechnym duchu, w celu poszukiwania 
na podstawie prawdy wiary i tradycji starożytnego Kościoła siedmiu 
Soborów Powszechnych, jedności wszystkich chrześcijan”23.

Dialog doktrynalny we współczesnym prawosławiu rozumiany 
jest właśnie jako dialog bilateralny z poszczególnymi Kościołami. 
Dialog ten może być prowadzony na poziomie lokalnym, między 
jednym z autokefalicznych Kościołów prawosławnych i Kościołem 
należącym do innej konfesji, jak też na poziomie międzynarodo-
wym. Dialog konfesyjny o charakterze międzynarodowym posiada 
odpowiednio większe znaczenie i stawiane są przed nim większe 
wymagania. W naturalny sposób obydwa Kościoły, które biorą w nim 
udział, powinny posiadać odpowiednią reprezentatywność i wagę. 
Dokument z Krety dość dokładnie określa, w jaki sposób dialog taki 
powinien przebiegać z punktu widzenia całego prawosławia. Decyzja 

 23  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 5.
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rozpoczęcia dialogu powinna być podjęta na forum ogólnoprawo-
sławnym: „Obecne bilateralne dialogi teologiczne, ogłoszone przez 
Wszechprawosławne Konferencje, wyrażają jednomyślną decyzję 
wszystkich najświętszych lokalnych Kościołów prawosławnych, które 
są wzywane do aktywnego i nieustannego w nich uczestnictwa…”. 
Może jednak zaistnieć taka sytuacja, że jeden z autokefalicznych 
Kościołów prawosławnych z tej czy innej przyczyny wycofa się z dia-
logu. Taka sytuacja nie skutkuje przerwaniem dialogu: „nieobecność 
któregokolwiek z Kościołów lokalnych powinna być obowiązkowo 
przedmiotem dyskusji komisji prawosławnej przed rozpoczęciem 
dialogu lub sesji dialogu”24. Generalnie należy dołożyć wszelkich 
starań, aby w dialogu uczestniczyły wszystkie lokalne Kościoły au-
tokefaliczne. W ten sposób gwarantowana jest reprezentatywność 
całego prawosławia. Natomiast jeśli „jeden z Kościołów lokalnych lub 
też kilka Kościołów prawosławnych odmawiają udziału w posiedze-
niach mieszanej komisji teologicznej określonego dialogu, powołując 
się na poważne przyczyny o charakterze eklezjologicznym, kano-
nicznym, duszpasterskim lub moralnym, to ten Kościół lub Kościoły 
pisemnie powiadamiają o swojej odmowie patriarchę ekumeniczne-
go oraz wszystkie Kościoły prawosławne […]. W toku ogólnoprawo-
sławnej konsultacji patriarcha ekumeniczny poszukuje jednogłoś-
nej zgody pozostałych Kościołów prawosławnych wobec dalszego 
postępowania”25. Dokument wyraźnie stwierdza, że metoda pro-
wadzenia dialogu teologicznego „ma na celu rozwiązanie tradycyj-
nych różnic teologicznych lub ewentualnych nowych rozbieżności 
oraz poszukiwanie wspólnych elementów wiary chrześcijańskiej”26. 
W razie zaistnienia różnic teologicznych, których pokonanie staje 
się trudnym lub niemożliwym, dialog może być kontynuowany, na-
tomiast odnotowuje się zaistnienie konkretnej kwestii. O problemie, 

 24  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 9.
 25  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 10.
 26  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 11.
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który pojawił się w dialogu, należy wówczas poinformować wszystkie 
lokalne autokefaliczne Kościoły.

W rozumieniu teologów prawosławnych jedność Kościoła oparta 
jest na jedności i prawidłowości wiary, dlatego też prawidłowość ta 
realizuje się poprzez dialog doktrynalny, co odnotowuje omawia-
ny dokument: „[…] podczas prowadzenia dialogów teologicznych 
wspólnym celem wszystkich jest ostateczne przywrócenie jedności 
w prawidłowej wierze i miłości”27. W naturalny sposób Kościół pra-
wosławny, prowadząc dialog z innymi konfesjami, ma świadomość, 
że rozbieżności teologiczne sięgają różnego stopnia. Odmienność 
problematyki poszczególnych dialogów bilateralnych wymaga sto-
sowania zróżnicowanej metodologii, natomiast „cel wszystkich 
dialogów pozostaje ten sam”28, tj. przywrócenie pełnej jedności. 
W przypadku zakończenia dialogu i sfinalizowania prac określonej 
komisji teologicznej przewodniczący międzyprawosławnej komisji 
powinien złożyć raport patriarsze ekumenicznemu. Po zapoznaniu 
się z przedłożonym raportem patriarcha ekumeniczny w porozu-
mieniu z pozostałymi zwierzchnikami ogłasza zakończenie dialogu. 
Jeśli dialog zakończył się sukcesem i zostały rozwiązane wszystkie 
kwestie teologiczne, wówczas może dojść do przywrócenia pełnej 
jedności. Decyzja o jedności kościelnej powinna zostać podjęta jed-
nogłośnie: „ogólnoprawosławna decyzja o przywróceniu kościelnej 
wspólnoty powinna opierać się na jednogłośności wszystkich lokal-
nych Kościołów prawosławnych”29.

Dialogi bilateralne Kościoła prawosławnego

Projekt dokumentu na Ogólnoprawosławny Sobór, który został 
przyjęty przez III Ogólnoprawosławną Konferencję Przedsoborową 

 27  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 12.
 28  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 12.
 29  Relacje Kościoła prawosławnego…, dz. cyt., nr 15.
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w 1986 roku Relacje Kościoła prawosławnego z całym światem chrześ-
cijańskim, opisywał stan dialogów bilateralnych, które prowadził 
lub zamierzał rozpocząć Kościół prawosławny w owym okresie30. 
Omawiany tekst wskazywał na dialogi z sześcioma Kościołami, które 
już trwały bądź w niedługim czasie miały być rozpoczęte. Były to 
dialogi z Kościołami: anglikańskim, starokatolickim, starożytnymi 
Kościołami orientalnymi, Kościołem Rzymskokatolickim, luteranami 
i reformowanymi. Wszystkie wymienione dialogi mają swoją histo-
rię i osiągnięcia, jak też określone trudności. Część dialogów zosta-
ła zawieszona, część natomiast z różnymi skutkami trwa nadal31. 
Dokument, który został przyjęty na Soborze na Krecie dotyczący 
ekumenizmu, nie ujął w swojej treści aktualnego stanu prowadzo-
nych dialogów. W naturalny sposób dialog jest procesem dynamicz-
nym i opisanie jego stanu w określonym momencie historycznym 
dość szybko staje się nieaktualnym. Dlatego też ojcowie Soboru na 
Krecie zrezygnowali z takiego opisu.

Międzynarodowe dialogi konfesyjne z Kościołem anglikańskim 
i luterańskim przeżywają swoisty kryzys. Problemy, które wyłaniają 
się, dotyczą bądź to niesprecyzowanej doktryny danego Kościoła, 
bądź też w świadomości prawosławnej odstępstwa od pewnych norm 
teologicznych i etycznych. Pojawia się również problem reprezenta-
tywności w prowadzonym dialogu32. Wydaje się, że dialogiem najbar-
dziej regularnym jest dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, który 
od 2006 roku wszedł w nową fazę33. Podobna świadomość eklezjalna 

 30  Zob. pełny tekst dokumentu: T. Kałużny, Nowy Sobór…, dz. cyt., s. 406–412.
 31  Dialogi Kościoła prawosławnego, które zostały zawieszone, dotyczą Kościoła 
starokatolickiego, Kościołów orientalnych i Kościoła reformowanego. Trwają na-
tomiast z Kościołem Rzymskokatolickim, anglikańskim i luterańskim. 
 32  Problem reprezentatywności pojawia się w dialogu z Kościołem luterańskim. 
Właściwie Kościół prawosławny prowadzi dialog ze Światową Federacją Luterańską, 
która nie jest Kościołem, lecz organizacją skupiającą znaczną część Kościołów lu-
terańskich.
 33  Zob. A. Kuźma, Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego 
z Kościołem rzymskokatolickim, „Elpis” 16 (2014), s. 11–18.
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i doktrynalna pozwala na stworzenie platformy dyskusji i analizy 
zagadnień teologicznych, co z kolei pozwala na odszukanie właści-
wego rozumienia dyskutowanych rozbieżności.

Ekumenizm, który w swej genezie odwołuje się do zjednoczenia 
podzielonego chrześcijaństwa, dzisiaj wyraża się w wielu aspektach 
życia chrześcijańskich wspólnot i Kościołów. Wzajemna akcepta-
cja, współpraca i bardzo często pomoc pozostają niezmiernie waż-
nymi efektami tego ruchu. Cel jednak pozostaje bardziej ambitny 
i dalekowzroczny: „zjednoczenie wszystkich” – tak właśnie brzmi 
jedna z próśb zanoszona w czasie „Wielkiej ektenii” podczas na-
bożeństw w Kościele prawosławnym. Zjednoczenie to możliwym 
okazuje się według prawosławnej myśli na gruncie wspólnej wiary 
i teologicznego rozumienia. Dlatego też dialog teologiczny, czy też 
ekumenizm doktrynalny, staje się w ten sposób sercem porozumie-
nia i zjednoczenia, które zadane jest przez Pana „aby wszyscy byli 
jedno” (J 17, 21). 
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The Orthodox understanding of doctrinal dialogue

Summary
The ecumenical movement, which was initiated at the beginning of the 

20th century, has included Orthodox circles into the discussion on church unity. 
Orthodox theologians concentrated around the St. Sergius Institute in Paris 
have made an essential and creative contribution to this discussion. In the 
thought of Orthodox theologians, the unity of divided Christianity can be 
based on the unity of teaching. For this reason, discussion on dogmas and estab-
lishing common theological teaching constitutes the foundation for unity in 
the Church. This article also presents the way leading to bilateral theological 
dialogues which was set out by the Council of the Orthodox Church in Crete 
in 2016.

Key words: Church unity, Christian unity, theological dialogue, unity in faith, 
bilateral dialogue. 

Słowa kluczowe: jedność Kościoła, jedność chrześcijan, dialog teologiczny, 
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Pojęcie i znaczenie ekumenizmu doktrynalnego.  
Perspektywa luterańska

Rozumienie i znaczenie ekumenizmu doktrynalnego dla tra-
dycji luterańskiej ukazane zostanie w niniejszym tekście w trzech 
krokach. W pierwszym przyjrzymy się kształtowaniu luterańskiej 
wizji ekumenizmu, która powstała na forum największej między-
narodowej organizacji zrzeszającej Kościoły luterańskie, a  więc 
Światowej Federacji Luterańskiej – Wspólnoty Kościołów [dalej: ŚFL]. 
Reprezentuje ona jednocześnie swoje Kościoły członkowskie w dia-
logach bilateralnych z udziałem luteran na poziomie światowym. 
W drugim kroku na przykładzie uznawanych za najbardziej przeło-
mowe dokumentów ekumenicznych, w których powstanie wkład 
wnieśli luteranie, ukażemy znaczenie komponentu doktrynalnego 
dla wyników dialogów ekumenicznych. W trzecim przyjrzymy się, 
jakie inne poza doktrynalnym pojawiają się elementy w ekumenicz-
nych dialogach i współpracy z udziałem luteran. Przykładów do tej 
analizy dostarczą zarówno posiadające stosunkowo długą historię 
dialogi: luterańsko-reformowany i luterańsko-katolicki, jak i dwie 
najmłodsze inicjatywy dialogowe z udziałem luteran: dialog lute-
rańsko-mennonicki i luterańsko-pentekostalny.

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 63–89. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).
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Powstawanie i treść luterańskiej wizji ekumenizmu

Luterańska wizja ekumenizmu wykształciła się stosunkowo póź-
no w toku prac Światowej Federacji Luterańskiej1. Co prawda już w ra-
mach prac jej poprzednika – Światowego Konwentu Luterańskiego 
– pojawiła się refleksja o tym, że artykuł VII Wyznania augsburskiego 
dotyczący kryteriów jedności Kościoła powoduje, że zaangażowanie 
ekumeniczne przynależy do istoty luteranizmu, to jednak nie pocią-
gało to za sobą większego zaangażowania2. Nie przyniósł go rów-
nież fakt, że definiując swoje statutowe zadania na założycielskim 
Zgromadzeniu Ogólnym w Lund (Szwecja) w 1947 roku, Światowa 
Federacja Luterańska wymieniła wśród nich „wspieranie luterań-
skiego zaangażowania w ruch ekumeniczny”3. Warto przy tym za-
uważyć, że to zobowiązanie wobec ruchu ekumenicznego stało się 
trwałym elementem tożsamości ŚFL i znalazło swoje stałe miejsce 
w kolejnych wersjach jej statutu4.

 1  Szerzej na ten temat zob.: Vom Weltbund zur Gemeinschaft. Geschichte des 
Lutherischen Weltbundes 1947–1997, Hrsg. J. H. Schjøring, Hannover 1997, s. 220–250; 
J. Sojka, Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w  publikacjach Światowej Federacji 
Luterańskiej, praca doktorska dostępna w Bibliotece Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 212–286.
 2  Por. Auszug aus dem Protokoll des Exekutiv-Ausschusses des Lutherischen 
Weltkonvents, Sitzung vom 29. September bis 6. Oktober 1936, w: Lutherische 
Handbuch 1963, Teil II, Berlin 1963, s. 196–201.
 3  Die Verfassung des Lutherischen Weltbundes (angenommen von der Ersten 
Vollversammlung, 1947, Lund, Schweden, w: Vom Weltbund zur Gemeinschaft…, dz. cyt., 
s. 465, art. III.
 4  Por. ujęcie obowiązującego Statutu ŚFL: „Światowa Federacja Luterańska wy-
znaje jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół i chce służyć jedności chrześci-
jaństwa na świecie. Światowa Federacja Luterańska […] wspiera zgodne świadczenie 
Ewangelii Jezusa Chrystusa i umacnia kościoły członkowskie w wykonywaniu nakazu 
misyjnego i w ich staraniach o jedność światowego chrześcijaństwa”. Constitution 
Of The Lutheran World Federation as adopted by the LWF Eighth Assembly, Curitiba, Brazil, 
1990, including amendments adopted by the LWF Ninth Assembly, Hong Kong, 1997 and by 
the LWF Eleventh Assembly, Stuttgart, 2010, https://www.lutheranworld.org/sites/de-
fault/files/Constitution%20EN%20final_0.pdf (17.01.2017), art. III; tłum. pol.: Statut 
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Jednak na głębszą refleksję nad sposobem luterańskiego zaanga-
żowania w ruch ekumeniczny trzeba poczekać aż do III Zgromadzenia 
Ogólnego, które odbyło się w Minneapolis (USA) w 1958 roku. Co inte-
resujące, pojawienie się pogłębionej refleksji teologicznej nad eku-
menicznym zaangażowaniem zbiega się z procesem dojrzewania 
współpracy w ramach samej ŚFL. „My luteranie nauczyliśmy się 
w 1947 w Lund wspólnie maszerować, w 1952 w Hanowerze wspólnie 
przeżywać nabożeństwo, a w Minneapolis w 1957 wspólnie myśleć”5. 
Tak ten proces podsumował wybrany w Minneapolis prezydentem 
ŚFL Franklin C. Fry. Przywołane w cytacie miejsca to kolejne lokali-
zacje Zgromadzeń Ogólnych ŚFL, w czasie których swój najpełniejszy 
wyraz zyskiwała praca w ramach Federacji.

Zgromadzenie Ogólne w Minneapolis przyjęło tzw. Tezy z Minne-
apolis zatytułowane Chrystus wyzwala i jednoczy. Ich część druga rozwi-
jała temat Jedność Kościoła w Chrystusie. Ujęto w nich jedność Kościoła 
jako darowaną i ugruntowaną w Jezusie Chrystusie. Wskazano także 
na konieczność pojednania w obliczu podziałów, które są powodem 
cierpień podzielonego Kościoła. Podkreślono również w tym kon-
tekście, że jedność ta nie może się ograniczyć jedynie do wymia-
ru duchowego. Istotnym wyzwaniem jest także jedność widzialna. 
Pytając o możliwość jej urzeczywistnienia, Zgromadzenie Ogólne 
w Minneapolis odpowiada: „W tym położeniu Kościoły luterańskie 
powinny sięgnąć z powrotem do swoich ksiąg wyznaniowych: – «Do 
prawdziwej jedności Kościoła wystarcza zgoda w nauce Ewangelii 
i udzielaniu sakramentów. Nie jest konieczne, aby wszędzie były jed-
nakowe tradycje, obrządki lub ceremonie, ustanowione przez ludzi.» 

Światowej Federacji Luterańskiej (przyjęty przez VIII Zgromadzenie Ogólne, 1990, Kurytyba, 
Brazylia, wraz ze zmianami przyjętymi przez IX Zgromadzenie Ogólne 1997, Hong-Kong i XI 
Zgromadzenie Ogólne 2010, Stuttgart, Niemcy), w: J. Sojka, Wieczerza Pańska…, dz. cyt., 
s. 429n.
 5  Cyt. za: E. Kinder, Einleitung, w: Die theologische Arbeit in Minneapolis. Referate, 
Kommentare und Dokumente der Dritten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, 
Hrsg. E. Kinder, Berlin 1958, s. 6.
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(Wyznanie augsburskie, art. VII6). Słowo „wystarcza” świadczy o naszej 
wolności: gdziekolwiek słyszymy, że Ewangelia jest zwiastowana 
w prawdzie i czystości i widzimy, że sakramenty zgodnie z ustano-
wieniem Chrystusa udzielane bywają, tam możemy być pewni, że 
jest obecny jeden Kościół Chrystusa. Tam nic nas nie oddziela od 
naszych braci, a wiara i miłość zniewalają nas do przezwyciężania 
naszych podziałów”7. Z tak rozwiniętej zasadniczej definicji eklezjo-
logicznej luteranizmu przejętej z artykułu VII Wyznania augsburskiego 
wywiedzione zostają następujące konsekwencje dla zaangażowania 
ekumenicznego: „Słowo «wystarcza» [art. VII Wyznania augsburskiego 
– J. S.] daje Kościołom luterańskim wolność również w stosunku do 
innych Kościołów. Wiążąc nas, prowadzi nas ono do Pisma Świętego 
i w ten sposób wyzwala od nacisku instytucjonalnego oportunizmu, 
jak również od wygodnego zadowalania się dotychczasowym stanem 
(status quo)”8. Jako jedno z narzędzi prowadzących do jedności wska-
zano ekumeniczne studium Pisma Świętego, widząc w nim jedno 
z zasadniczych zadań Kościołów luterańskich9.

Tezy z Minneapolis stały się początkiem pogłębionej luterań-
skiej refleksji nad zaangażowaniem ekumenicznym. Zdefiniowały 
one także zasadnicze konfesyjne odniesienie ekumenicznej deba-
ty wewnątrzluterańskiej. Wywiedziono w nich bowiem zobowią-
zanie do zaangażowania ekumenicznego z wizji jedności Kościoła, 

 6  Por. Wyznanie augsburskie, art. VII, w: Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-
Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, Hrsg. I. Dingel, Göttingen 2014, s. 103; 
tłum. pol.: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 2011, s. 144.
 7  Christus befreit und eint. Thesen zum Thema der Dritten Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes, teza II.4, w: Offizieller Bericht der Dritten Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes, Minneapolis – Minnesota – USA 15.–25. August 1957, München 
1958, s. 100; tłum. pol.: Chrystus wyzwala i jednoczy. Tezy przyjęte przez III Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, w: J. Sojka, Wieczerza Pańska…, dz. cyt., s. 400.
 8  Christus befreit und eint…, teza II.6, w: Offizieller Bericht der Dritten Vollversammlung…, 
dz. cyt., s. 100n; tłum. pol.: Chrystus wyzwala i jednoczy…, dz. cyt., s. 400.
 9  Christus befreit und eint…, teza II.1–6, w: Offizieller Bericht der Dritten 
Vollversammlung…, dz. cyt., s. 100n; tłum. pol.: Chrystus wyzwala i jednoczy…, dz. cyt., 
s. 399n.
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jaką proponuje art. VII Wyznania augsburskiego10. Wagę, jaką dla prac 
ŚFL zyskało zaangażowania ekumeniczne, pokazuje także fakt, że na 
kolejnym Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w Helsinkach 
(Finlandia) w 1963 roku, powołano do życia Luterańską Fundację 
Badań Ekumenicznych11, w ramach działalności której w 1965 roku 
założono Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu, który do 
dzisiaj stanowi eksperckie zaplecze luterańskiej działalności eku-
menicznej na poziomie światowym12.

Kolejnym istotnym etapem budowania ekumenicznej samo-
świadomości i tożsamości Światowej Federacji Luterańskiej było VI 
Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Daressalam (Tanzania) w 1977 roku. 
Z perspektywy luterańskiego pojmowania zaangażowania ekume-
nicznego, najistotniejszym jego wynikiem było oświadczenie pt. 
Modelle der Einheit (Modele jedności). Wskazano w nim, podobnie 
jak w Tezach z Minneapolis, na pojmowanie jedności Kościoła w ka-
tegoriach daru. Podkreślono także, że „konfesyjne przejawy wiary 
chrześcijańskiej w ich różnorodności posiadają trwałą wartość”13. 
Ten element szacunku do konfesyjnego wymiaru poszczególnych 
tradycji chrześcijaństwa, głęboko zakorzeniony w szacunku lute-
ranizmu do jego własnej spuścizny konfesyjnej14, doprowadził do 
sformułowania ekumenicznej koncepcji „jedności w pojednanej 

 10  Ekumeniczny wymiar art. VII Wyznania augsburskiego jest przedmiotem kon-
sensusu komentatorów. Zob. relację z dyskusji nad znaczeniem tego artykułu dla 
jedności Kościoła, w: J. Sojka, Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, 
Warszawa 2016, s. 320–324. 
 11  Por. History of the Institute, http://www.strasbourginstitute.org/en/history-
-of-the-institute/ (17.01.2018).
 12  Zakres ekumenicznego zaangażowania Instytutu dobrze przedstawia jego 
strona internetowa: www.strasbourginstitute.org/ (17.01.2018).
 13  Modelle der Einheit, w: Daressalam 1977. In Christus – eine neu Gemeinschaft. Offizieler 
Bericht der Sechsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Hrsg. H.-W. Hensler, 
G. Thomas, Frankfurt am Main (brw.), s. 205 (EPD-Dokumentation, 18)
 14  Por. określenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) mianem 
„Kościoła ksiąg wyznaniowych” przez Karola Karskiego (K. Karski, Symbolika. Zarys 
wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 2003, s. 143).
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różnorodności”. Jej punktem wyjścia jest komentarz do powyżej 
przywołanego doceniania konfesyjnej różnorodności: „Te różnice, 
kiedy odniesione zostaną wspólnie do centrum zbawczego przesłania 
i wiary chrześcijańskiej, i nie kwestionują owego centrum, tracą swój 
dzielący charakter i mogą być ze sobą pojednane w jednej zobowią-
zującej ekumenicznej wspólnocie, która zachowuje także struktury 
konfesyjne”15. Dalej koncepcja „jedności w pojednanej różnorodno-
ści” została rozwinięta w następujący sposób: „Jest to droga żywego 
spotkania, wspólnego doświadczenia duchowego, dialogu teologicz-
nego i wzajemnych korekt, na której nie zatraca się poszczególnych 
wyróżników partnera, ale oczyszcza się je, przemienia i odnawia, 
a przez to prawomocna oznaka bycia chrześcijaninem i jednej wia-
ry chrześcijańskiej staje się widoczna i możliwa do potwierdzenia. 
Różnice nie zostają wymazane. Nie zostają też zakonserwowane i nie-
zmienione. Tracą raczej swój dzielący charakter i są między sobą 
pojednane”16. Jednocześnie wskazano, że nie chodzi wyłącznie o ko-
egzystencję alternatywnych ujęć chrześcijaństwa, ale o „prawdziwą 
wspólnotę kościelną, do której przynależą jako konstytutywne ele-
menty: uznanie Chrztu, ustanowienie wspólnoty eucharystycznej, 
wzajemne uznanie urzędów kościelnych i zobowiązująca wspólno-
ta w świadectwie i służbie”17. Jednocześnie oświadczenie zaznacza, 
że koncepcja ta nie jest gotowym i szczegółowym planem działania 
na rzecz jedności Kościoła, czy też oficjalnym stanowiskiem ŚFL. 
Ma ona raczej za zadanie być pomocą w orientacji w toczących się 
procesach ekumenicznych18.

 15  Modelle der Einheit, w: Daressalam 1977…, dz. cyt., s. 205.
 16  Modelle der Einheit, w: Daressalam 1977…, dz. cyt., s. 204–206
 17  Modelle der Einheit, w: Daressalam 1977…, dz. cyt., s. 205n.
 18  Modelle der Einheit, w: Daressalam 1977…, dz. cyt., s. 205. W momencie przyjmowa-
nia oświadczenia ŚFL była już zaangażowana w dialogi doktrynalne ze Światowym 
Aliansem Kościołów Reformowanych (od 1967 r.), Kościołem katolickim (od 1967), 
a także od 1970 ze Światową Radą Kościołów Metodystycznych. Zob. K. Karski, Od 
Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa 2007, s. 177n, 184–
186. 254n.
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Podobnie jak w Minneapolis, w Daressalam w swojej kluczowej 
wypowiedzi na temat formy ekumenicznego zaangażowania lu-
teranizmu, wykorzystano spadek art. VII Wyznania augsburskiego. 
Możliwość pojednanej różnorodności jest bowiem interpretacją za-
wartego w tym artykule sformułowania, że zgoda co do notae ecclesiae 
(zwiastowania Ewangelii i zgodnego z nią udzielania sakramentów) 
wystarcza do jedności Kościoła. Poza nią zaś w Kościele istnieje prze-
strzeń wolności. Ta myśl kluczowego luterańskiego wyznania wiary 
znalazła swoje odzwierciedlenie także we wskazanych w omawianym 
oświadczeniu konstytutywnych elementach wspólnoty kościelnej.

Listę istotnych oświadczeń ekumenicznych ŚFL zamyka VII 
Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie (Węgry) w 1984 roku. Po pierwsze, 
w jego trakcie potwierdzono rolę zaangażowania ekumenicznego jako 
konstytutywnej cechy wspólnoty kościelnej, za jaką w trakcie tego 
Zgromadzenia Ogólnego została uznana ŚFL19. Najważniejszym jed-
nak dokumentem ekumenicznym przyjętym w czasie Zgromadzenia 
Ogólnego w Budapeszcie było Oświadczenie na temat „celu jedności”. 
Ponownie rozpoczyna je odwołanie do jedności Kościoła jako jed-
ności danej w zwiastowaniu Słowa i udzielaniu sakramentów. Jest 
ona określona jako udział w jedności Trójjedynego Boga. „Ta jedność 
znajduje wyraz jako wspólnota we wspólnym, a równocześnie wielo-
postaciowym wyznaniu jednej i tej samej wiary apostolskiej. Jest ona 

 19  „Ta luterańska wspólnota Kościołów znajduje swój widoczny wyraz we wspólno-
cie ambony i ołtarza, we wspólnym świadectwie i służbie, we wspólnym wypełnianiu 
nakazu misyjnego i w gotowości do ekumenicznej współpracy, dialogu i wspólnocie. 
Kościoły luterańskie na świecie rozumieją swoją wspólnotę jako wyraz świętego, 
katolickiego/powszechnego i apostolskiego Kościoła. Dlatego są one zobowiązane 
do zaangażowania na rzecz manifestowania danej w Jezusie Chrystusie jedności 
Kościoła”. Erklärung über Selbstverständnis und Auftrag des Lutherischen Weltbundes, 
w: „In Christus – Hoffnung die Welt” Offizieler Bericht der Siebenten Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes. Budapest, Ungarn 22. Juli–5. August 1984, Hrsg. C. H. Mau, „LWB-
Report”, Bd. 19/20 (1985), s. 184. Znaczenie tego samookreślenia wskazuje, że także 
obecnie ŚFL, dokonując samoprezentacji, określa się jako wspólnota: ewangelicka, 
sakramentalna, diakonijna, wyznaniowa i ekumeniczna. Zob. Our Lutheran Identity, 
https://www.lutheranworld.org/content/our-lutheran-identity (17.01.2018).
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wspólnotą w Chrzcie Świętym i Wieczerzy Eucharystycznej, wspólnotą, 
w której pełnione urzędy są przez wszystkich uznawane jako prze-
jawy urzędu ustanowionego przez Chrystusa w Jego Kościele. Jest 
to wspólnota, w której różnice mogą przyczynić się do pełni, a nie 
stanowią już przeszkód dla jedności, zobowiązana wspólnota, która 
potrafi podejmować wspólne decyzje i razem działać”20. Warto tak-
że odnotować, że opisując ową jedność, oświadczenie z Budapesztu 
wskazuje na jej eschatologiczny wymiar jako przedsmaku jedności 
u końca czasów, a jednocześnie wymaga ona ciągłej odnowy oraz 
ma w sobie komponenty praktyczne, zarówno w wymiarze struktu-
ralnym (kształtuje się w strukturach koncyliarnych), jak i służby 
(na rzecz słabych, biednych i uciśnionych). W Budapeszcie zatem tak-
że sięgnięto do ekumenicznej wizji art. VII Wyznania augsburskiego, 
która kładzie trwały akcent na różnorodność w ramach wspólnoty 
kościelnej zbudowanej na fundamencie zgody co do notae eclessiae: 
Słowa i sakramentów.

Luterańskie zaangażowanie ekumeniczne  
jako dialog doktrynalny

Powyżej zarysowana wizja ekumenicznego zaangażowania lute-
ranizmu powstawała paralelnie do udziału Kościołów luterańskich 
w dialogach bilateralnych i multilateralnych na różnych poziomach. 
Na poziomie światowym ŚFL angażuje się w nie od drugiej poło-
wy lat 60. XX wieku. Do dziś lista partnerów tych dialogów wyglą-
da następująco: Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych 
(wcześniej Światowy Alians Kościołów Reformowanych, od 1967), 
Kościół katolicki (od 1967), Wspólnota Kościołów Anglikańskich 
(od 1970), Światowa Rada Kościołów Metodystycznych (od 1977), 
Kościoły prawosławne (od 1981), Światowy Związek Baptystyczny 

 20  Erklärung über „Das Ziel der Einheit”, w: „In Christus – Hoffnung die Welt”…, dz. cyt., 
s. 183.
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(od 1986), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (od 1994), Światowa 
Konferencja Mennonitów (od 2005), a ostatnio także Kościoły trady-
cji pentekostalnej (od 2016)21. By ukazać znaczenie dialogu doktrynal-
nego dla tych rozmów, sięgniemy do przykładów dwóch uznawanych 
za najbardziej przełomowe dokumentów w historii luterańskiego 
zaangażowania ekumenicznego.

Podstawa najpełniejszej realizacji celów dialogu ekumeniczne-
go z perspektywy luterańskiej sformułowanych na Zgromadzeniach 
Ogólnych ŚFL w Daressalam i Budapeszcie powstała na poziomie re-
gionalnym, w Europie, zanim jeszcze koncepcyjna praca w ŚFL wydała 
owoce. W wyniku dialogu doktrynalnego między przedstawicielami 
tradycji luterańskiej, reformowanej, unijnej, a także husytami i wal-
densami, podpisano bowiem w 1973 roku tzw. Konkordię leuenberską, 
która wprowadzała między europejskimi Kościołami – sygnatariu-
szami tego dokumentu wspólnotę ołtarza i ambony oraz wzajemne 
uznanie urzędów22. Podstawą dla tej wspólnoty jest model wywie-
dziony z art. VII Wyznania augsburskiego, który swoje potwierdze-
nie znajdował także w koncepcjach jedności Kościoła w wyznaniach 
wiary tradycji reformowanej23 czy pismach Jana Kalwina24. Konkordia 
leuenberska w swej istocie jest więc dokumentem konsensusu co do 
pojmowania zwiastowanej Ewangelii oraz rozumienia sakramen-
tów. Taki konsensus pozwala sygnatariuszom porozumienia nie od-
nosić XVI-wiecznych potępień zawartych w ich wyznaniach wiary 

 21  Zob. K. Karski, Od Edynburga…, dz, cyt., s. 167.177n., 184–188. 254–256. 
Najaktualniejszy przegląd prowadzonych przez luteran dialogów ekumenicznych 
na poziomie światowym znajduje się na stronach internetowych Instytutu Badań 
Ekumenicznych w Strasburgu: Dialogues, http://www.strasbourginstitute.org/en/
dialogues/ (17.01.2018).
 22  Zob. Konkordia leuenberska, nr 30–34, w: DWÜ III, s. 729; tłum. pol.: Konkordia 
między Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie zawarta 16 marca 1973 roku 
(Konkordia leuenberska), w: K. Karski, Od Edynburga…, dz. cyt., s. 344.
 23  Por. np. Konfesja Helwecka II, art. XVII, w: Das Zweite Helvetische Bekenntnis. 
Confessio Helvetica Posterior, Zürich 1966, s. 82–84.
 24  Por. J. Calvin, Institutio Christianem Religionis, IV, 1, 9, w: J. Calvin, Unterricht in 
der christlichen Religion, Neukirchen–Vluyn 1955, s. 691.
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do aktualnych partnerów, a co za tym idzie – pozwala wprowadzić 
między nimi wspólnotę kościelną. Warto przy tym zauważyć, że od-
niesienia do treści zwiastowania oraz Chrztu i Wieczerzy Pańskiej 
uzupełniono o wyjaśnienia dotyczące dwóch innych kluczowych 
spornych kwestii w XVI-wiecznych polemikach luterańsko-reformo-
wanych, a więc chrystologii i predestynacji25. Model jedności wpro-
wadzony przez Konkordię leuenberską nie ogranicza się do ogłoszenia 
wspólnoty ołtarza i ambony, ale zakłada dalszą współpracę, zarówno 
na polu świadectwa i służby, jak i wspólnej dalszej pracy teologicz-
nej26. Oba te aspekty znalazły swój wyraz w pracach Leuenberskiej 
Wspólnoty Kościołów (od 2003 roku przemianowanej na Wspólnotę 
Kościołów Ewangelickich w Europie)27.

Konkordia leuenberska stała się wzorem dla podobnych porozu-
mień w innych częściach świata. W Ameryce Północnej podpisano 
w roku 1997 Formula of Agreement między Kościołami tradycji lute-
rańskiej i reformowanej28, zaś na Bliskim Wschodzie luterańsko-re-
formowaną wspólnotę ołtarza i ambony wprowadziła The Amman 
Declaration z 2006 roku29. Oba te dokumenty wzorują swoje rozwią-
zania dotyczące przyjętych formuł doktrynalnych, stanowiących 

 25  Por. Konkordia leuenberska, nr 6–18, w: DWÜ III, s. 726–728; tłum. pol.: Konkordia 
między Kościołami…, dz. cyt., s. 340–344.
 26  Por. Konkordia leuenberska, nr 35–49, w: DWÜ III, s. 729–731; tłum. pol.: Konkordia 
między Kościołami…, dz. cyt., s. 344–346.
 27  Na temat działalności Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie zob. 
K. Karski, Od Edynburga…, dz. cyt., s 140–145; także: http://www.leuenberg.net/ 
(17.01.2017).
 28  Por. Eine Übereinstimmungformel, 1997. Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika, 
Presbyterianische Kirche (USA), Reformierte Kirche in Amerika und United Church of Christ, 
DWÜ III, s. 784–793. Oryginał angielski dostępny jest w wersji elektronicznej, http://
images.rca.org/docs/ministry/FOA.pdf (17.01.2018).
 29  Zob. Die Amman-Erklärung. Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der 
lutherischen und reformierter Kirchen im Nahen Osten und in Nordafrika, w: DWÜ IV,  
s. 1331–1336. Oryginał angielski dostępny jest w wersji elektronicznej jako Agreement 
of Full Mutual Recognition of Lutheran and Reformed Churches In the Middle East and 
North Africa, http://fmeec.com/file/2006%20Amman%20Declaration%20ENGLISH.
pdf (17.01.2018).
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fundament wprowadzanej wspólnoty kościelnej, na Konkordii leuen-
berskiej. Podobnie ma się rzecz z dokumentami dialogu luterańsko-
-reformowanego na poziomie światowym30.

Patrząc na osiągnięcia luterańskiego zaangażowania ekumenicz-
nego, innym dokumentem o randze symbolu jest Wspólna deklaracja 
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, będąca jednym z najważniejszych 
wyników dialogu luterańsko-katolickiego na poziomie światowym. 
Jego całość w swej zasadniczej części jest klasycznym dialogiem dok-
trynalnym, co widać przy analizie dokumentów będących wynikiem 
jego czterech faz poprzedzających podpisanie Wspólnej deklaracji31. 
Także w perspektywie podsumowania 50 lat tego dialogu, jakie za-
warto we wspólnym luterańsko-katolickim dokumencie z 2013 roku 
Od konfliktu do komunii deklaracja jest podstawą do przedstawienia 
ekumenicznych ustaleń na temat usprawiedliwienia. Zostało ono, 
obok Eucharystii, urzędu oraz związku Pisma i tradycji, uznane we 
wspomnianym dokumencie z 2013 roku za kluczowy temat 50 lat 
dialogu32. Warto także odnotować, że od 1999 roku, kiedy to Wspólna 
deklaracja została podpisana przez Światową Federację Luterańską 
i Kościół katolicki, na mocy osobnych aneksów dołączyły do niej 

 30  Por.: Auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft, nr 23, w: DWÜ II, s. 277.
 31  Dokumenty dialogu luterańsko-katolickiego do Wspólnej deklaracji w sprawie na-
uki o usprawiedliwieniu włącznie wydano w tłumaczeniu na język polski w tomie: Bliżej 
wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, red. K. Karski, S. C. Napiórkowski, 
Lublin 2003. Poszczególne fazy dialogu główne wątki jego najważniejszych dokumen-
tów (także z okresu 2000–2010) omawia: T. Kałużny, Na drogach jedności. Dwustronne 
dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej, Kraków 2012, 
s. 80–110.
 32  Zob. Od konfliktu do komunii, nr 123–139, w: From Conflict to Communion. Lutheran-
Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017. Report of the Lutheran-
Roman Catholic Commission on Unity, Leipzig–Paderborn 2013, s. 49–53; tłum. pol.: 
Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 Roku. 
Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności, w: Od konfliktu do ko-
munii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 Roku. Raport Luterańsko-
Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności. Wspólna modlitwa, Dzięgielów 2017,  
s. 67–73.
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Światowa Rada Kościołów Metodystycznych33 i Wspólnota Kościołów 
Reformowanych34. Wspólna deklaracja została także uznana rezolucją 
Anglikańskiej Rady Konsultacyjnej w 2016 roku35.

Model porozumienia doktrynalnego, jakie zostało osiągnięte 
w tej deklaracji, został scharakteryzowany następująco: „Wspólne 
wsłuchiwanie się w radosne orędzie zwiastowane w Piśmie Świętym, 
jak również rozmowy teologiczne prowadzone w ostatnich latach 
między Kościołami luterańskimi a Kościołem Rzymskokatolickim, 
doprowadziły do ujednolicenia poglądów na kwestię rozumienia 
usprawiedliwienia. Ujednolicenie to obejmuje konsens w sprawach 
podstawowych, z którym dają się pogodzić różnice w szczegółowych 
wypowiedziach”36. Mamy więc tutaj do czynienia ze zróżnicowanym 
konsensusem. Obok zasadniczej konstatacji, że „wspólnie wyznaje-
my: Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na 
podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymuje-
my Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa 
do dobrych uczynków”37, deklaracja zawiera katalog zagadnień, co 
do których istnieje podstawowa zgoda, jednak wyjściowa teza jest 
w obu tradycjach różnorodnie rozwijana38. Taka analiza pozwala 

 33  Zob. Metodyści a Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, SiDE 23 
(2007), nr 1–2, s. 160–164.
 34  Zob. Association of the World Communion of Reformed Churches with the Joint 
Declaration on the Doctrine of Justification, http://wcrc.ch/wp-content/up-
loads/2017/10/WCRC-Association-to-JDDJ-EN.pdf (18.01.2018).
 35  Zob. The Anglican Consultative Council, Resolution 16.17: Joint Declaration on 
the Doctrine of Justification, w: ACC-16 Resolutions, http://www.anglicancommunion.
org/media/234449/acc-16-resolutions-2016.pdf (18.01.2018), s. 7. Por. Anglikanie 
uznali porozumienie ws. usprawiedliwienia, http://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/
na-swiecie/anglikanie-uznali-wspolna-deklaracje/ (18.01.2018).
 36  Zob. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, nr 14, w: DWÜ III, 
s. 423; tłum. pol.: K. Karski, Od Edynburga…, dz. cyt., s. 351n.
 37  Wspólna deklaracja…, dz. cyt., nr 15, w: DWÜ III, s. 423; tłum. pol.: K. Karski, Od 
Edynburga…, dz. cyt., s. 352.
 38  Dotyczy to: niemocy i grzechu człowieka, usprawiedliwienia jako przebaczenia 
grzechów i uczynienia sprawiedliwym, roli wiary w usprawiedliwieniu, grzeszności 
usprawiedliwionego, relacji Zakonu i Ewangelii, pewności zbawienia oraz dobrych 
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dojść w dokumencie do następującej konkluzji: „Z wywodów przed-
łożonych w niniejszej Deklaracji wynika, że między luteranami i ka-
tolikami istnieje konsens w podstawowych prawdach dotyczących 
nauki o usprawiedliwieniu. W świetle tego konsensu różnice, które 
nadal istnieją, są różnicami dopuszczalnymi. […] W konsekwencji 
potępienia doktrynalne XVI stulecia, na ile odnoszą się do nauki 
o usprawiedliwieniu, jawią się w nowym świetle: potępienia Soboru 
Trydenckiego nie dotyczą nauki Kościołów luterańskich przedłożo-
nej w tej Deklaracji. Potępienia luterańskich ksiąg wyznaniowych 
nie dotyczą nauki Kościoła Rzymskokatolickiego przedłożonej w tej 
Deklaracji”39. Podobna struktura dostrzegalna jest w aneksach trady-
cji metodystycznej i reformowanej, to jest deklarują one zgodę co do 
podstawowych zawartych we Wspólnej deklaracji sformułowań dok-
trynalnych odnośnie do usprawiedliwienia, a jednocześnie ukazują 
jak odmienne akcenty stawiają przystępujące do deklaracji tradycje 
w poszczególnych wątkach rozwijania tej tematyki40.

Zróżnicowany konsensus Wspólnej deklaracji nie przyniósł tak da-
lekich konsekwencji jak Konkordia leuenberska. Patrząc z perspektywy 
modelu jedności, w tej pierwszej zabrakło ustaleń odnośnie do sa-
kramentów, zaś jak pokazała deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary 
z 2003 roku Dominus Iesus, kluczowy problem ekumeniczny na linii 
luterańsko-katolickiej leży nie w rozumieniu usprawiedliwienia, ale 
w problematyce eklezjologicznej41. Tematyka kolejnych faz dialogu 
luterańsko-katolickiego skoncentrowała się na tematach, których 
problematyczność ujawniła Dominus Iesus. Faza IV z lat 1995–2008 

uczynków usprawiedliwionego. Wspólna deklaracja…, dz. cyt., nr 19–39, w: DWÜ III, 
s. 424–429; tłum. pol.: K. Karski, Od Edynburga…, dz. cyt., s. 352–357.
 39  Wspólna deklaracja…, dz. cyt., nr 40n, w: DWÜ III, s. 429n; tłum. pol.: K. Karski, 
Od Edynburga…, dz. cyt., s. 358.
 40  Zob. Metodyści a Wspólna deklaracja…, dz. cyt.; Association of the World Communion 
of Reformed Churches…, dz. cyt.
 41  Zob. Deklaracja „Dominus Iesus”, nr 17, w: Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja 
„Dominus Iesus”. Tekst i komentarze, Poznań 2006, s. 37n.
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zajmowała się apostolskością Kościoła42, zaś faza V obok skupienia się 
na kwestii możliwości upamiętnienia jubileuszu Reformacji w roku 
2017, do czego jeszcze wrócimy, także na problematyce Chrztu43.

Nowe formy luterańskiego zaangażowania ekumenicznego

W prowadzonych dialogach element doktrynalny nie był jedy-
nym. Dobrym przykładem skupienia na elementach praktycznych 
jest dialog luterańsko-reformowany na poziomie światowym. W jego 
dokumentach istotnym punktem wyjścia na poziomie doktrynalnym 
są ustalenia lokalne i regionalne na temat luterańsko-reformowanej 
wspólnoty kościelnej. Zaś kluczowe pytanie nie brzmi, czy możliwa 
jest wspólnota kościelna, ale jak należy ją urzeczywistniać44.

Innym wątkiem wzbogacającym dialog jest praktyczna współpra-
ca na polu charytatywnym. Jednym z istotnych przykładów inicja-
tyw tego typu z ostatnich lat jest podpisanie przez Wydział Służby 
Światu ŚFL oraz Caritas Internationalis listu intencyjnego w czasie 
obchodów upamiętnienia 500 lat Reformacji w szwedzkim Lund 
z udziałem przedstawicieli ŚFL oraz papieża Franciszka. Dokument 
zatytułowany Together in hope (Razem w nadziei) wśród planowanych 
obszarów współpracy wymienia pomoc migrantom i uchodźcom, 
działania na rzecz pokoju i pojednania, gotowość do reagowania na 

 42  W jej ramach przygotowano dokument: Die Apostolizität der Kirche, w: DWÜ 4, 
s. 527–678; tłum. pol.: Apostolskość Kościoła, SiDE 26 (2010), nr 2, s. 83–141 [część I i II]; 
SiDE 27 (2011), nr 1–2, s. 106–215 [cześć III i IV]). Zob. także T. Kałużny, Na drogach 
jedności…, dz. cyt., s. 87.106–110.
 43  Zob. Annual meeting of the Lutheran–Roman Catholic Commission on Unity, https://
www.lutheranworld.org/content/annual-meeting-lutheran-roman-catholic-com-
mission-unity (18.01.2018); T. Kałużny, Na drogach jedności…, dz. cyt., s. 87n.
 44  Zob. Auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft, w: DWÜ II, s. 274–293; Zur Gemeinschaft 
und zum gemeinsamem Zeugnis berufen, w: DWÜ III, s. 111–130; Communion: On Being 
the Church. Report Report of the Lutheran-Reformed Joint Commission between the Lutheran 
World Federation (LWF) and the World Communion of Reformed Churches (WCRC), 2006–2012, 
(bmw.) 2014. Por. K. Karski, Od Edynburga…, dz. cyt., s. 184–186.
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kryzysy humanitarne oraz przeprowadzania akcji pomocowych w sy-
tuacjach kryzysowych, współpracy na rzecz wprowadzenia w życie 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ45, a także inicjatywy na polu 
współpracy międzyreligijnej46.

Powyższe przykłady nie zaburzają jednak podstawowego sche-
matu, tj. najpierw ustalenia natury doktrynalnej, a w następnej ko-
lejności wątki bardziej praktyczne. Ta wydawałaby się oczywista 
kolejność została zakwestionowana w jednym z młodszych dialo-
gów, w jakich udział biorą luteranie za pośrednictwem ŚFL. Chodzi 
o rozpoczęty w 2005 roku dialog luterańsko-mennonicki. Szybko 
w jego trakcie okazało się, że zanim przejdzie się do zagadnień dok-
trynalnych dotyczących przede wszystkim Chrztu, konieczne jest 
„uzdrowienie wspomnień”. Właśnie ten aspekt stał się wiodącym 
wątkiem I fazy dialogu z lat 2005–2008 i dał także tytuł raportowi z tej 
fazy rozmów: Healing Memories: Reconciling in Christ (Leczenie wspo-
mnień: jednanie się w Chrystusie). Zasadniczą częścią raportu był 
rozdział II zatytułowany: Telling the Sixteenth-Century Story Together 
(Wspólnie opowiedzieć XVI-wieczną historię), w którym luteranie 
i mennonici razem opisują trudne relacje XVI-wieczne, naznaczone 
potępieniami anabaptystów ze strony luterańskiej, a także sank-
cjonowaniem przez liderów luterańskiej Reformacji prześladowań 
anabaptystów47. Dopiero takie pojednanie pamięci, które znalazło swój 
wyraz w akcie pokuty i pojednania na X Zgromadzeniu Ogólnym 
Światowej Federacji Luterańskiej w Stuttgarcie (Niemcy) w 2010 
roku48, umożliwiło zajęcie się tematyką potępień doktrynalnych, 

 45  Więcej na ten temat zob.: http://www.un.org.pl/ (20.01.2018).
 46  Zob.: “Together in Hope” Declaration of Intent between Caritas Internationalis and 
The Lutheran World Federation –  World Service, https://static1.squarespace.com/
static/56fb84fc4d088ebedd92cb93/t/5819cf248419c21ac8dc492e/1478086436828/
Declaration+of+Intent+Caritas+Internationalis+and+LWF+EN.pdf (20.01.2018).
 47  Zob. Healing Memories: Reconciling in Christ, „LWF Studies” 2016, nr 2, s. 23–76.
 48  Zob. Action on the Legacy of Lutheran Persecution of „Anabaptists”, w: Give Us Today 
Our Daily Bread. Official Report LWF Eleventh Assembly Stuttgart, Germany, 20–27 July 2010, 
Geneva 2010, s. 47. Por. także odpowiedź ze strony mennonitów: Mennonite World 
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jakie luteranie sformułowali w swoich wyznaniach wobec mennoni-
tów. To właśnie zarys tej tematyki zawarty był w trzecim rozdziale ra-
portu I fazy dialogu49, a także był, obok kwestii prawa chrześcijan do 
używania przemocy, przedmiotem rozważań kolejnym w dokumen-
cie dialogu, pochodzącym z 2012 roku pt.: Bearing Fruit: Implications 
of the 2010 Reconciliation between Lutherans and Anabaptist-Mennonites 
(Przynoszenie owocu. Implikacje pojednania między luteranami 
i anabaptystami-menonitami z 2010 roku)50. Tytuł tego dokumentu 
wskazuje na dwa ważne aspekty. Po pierwsze, z perspektywy lute-
rańskiej akt pojednania z mennonitami jest interpretowany jako 
wydarzenie o podobnej ekumenicznej doniosłości jak Wspólna de-
klaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu51. Po drugie wskazuje, że 
analizy zawarte w dokumencie nie ograniczają się jedynie do kwestii 
doktrynalnych, ale kładą nacisk na praktykę współpracy, katalogując 
na przykład „dobre praktyki” w zakresie współpracy i pojednania52.

Istotnym jest odnotowanie, że koncepcja „uzdrawiania wspo-
mnień” nie ograniczyła się jedynie do dialogu luterańsko-men-
nonickiego. Nabyte w jego ramach doświadczenia zostały wyko-
rzystane w  dialogu luterańsko-katolickim w  kontekście pytania 
o możliwość wspólnego upamiętnienia rocznicy 500 lat Reformacji53. 
Przygotowujący do tego raport zatytułowany Od konfliktu do komunii 
obok przedstawienia kluczowych wątków 50 lat dialogu luterańsko 
katolickiego, nakreślenia okoliczności, w jakich odbędzie się jubi-
leusz roku 2017 (ekumenizm, globalizacja, pluralizm nie tylko wy-
znaniowy, ale i religijny) oraz wskazania wizji i podstaw wspólnego 

Conference Response to the Lutheran World Federation Action on the Legacy of Lutheran 
Persecution of Anabaptists, w: Give Us Today…, dz. cyt., s. 49n.
 49  Zob. Healing Memories…, dz. cyt., s. 77–92.
 50  Zob. Bearing Fruit. Implications of the 2010 Reconciliation between Lutherans and 
Anabaptist-Mennonites, „LWF Studies” 2016, nr 2, s. 137–168.
 51  Por. Bearing Fruit. Implications of the 2010 Reconciliation..., dz. cyt., s. 127.
 52  Por. Bearing Fruit. Implications of the 2010 Reconciliation..., dz. cyt., s. 169–178. 
 53  Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę inspirację prof. dr. Teodorowi Dieterowi 
z Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu.
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upamiętnienia (Chrzest) oraz będących programem na przyszłość 
pięciu ekumenicznych imperatywów, skupia się na wspólnym lute-
rańsko-katolickim omówieniu początków luterańskiej Reformacji 
oraz katolickiej odpowiedzi na nią. Przedstawia, korzystając z naj-
nowszych ustaleń badań historyczno-teologicznych, zarówno po 
stronie ewangelickiej, jak i katolickiej, kolejno kluczowe wydarzenia 
na drodze Marcina Lutra do stania się reformatorem, zasadnicze wąt-
ki reformy, a także odpowiedź na te postulaty, aż po rozstrzygnięcia 
soboru w Trydencie54. Wydaje się, że przy obfitości literatury na ten 
temat i w obliczu faktu, że dziś faktor konfesyjny nie determinuje 
badań teologiczno-historycznych nad Reformacją, taka prezentacja 
nie jest czymś szczególnie ważnym55. Jednak dopiero jej realizacja 
umożliwiła przygotowanie wspólnego upamiętnienia Reformacji, 
jakie znalazło swoją kulminację w modlitwie z udziałem przedstawi-
cieli ŚFL oraz papieża Franciszka w katedrze w Lund 31 października 
2016 roku56. Samo to wydarzenie także należy uznać za nowy ele-
ment. Po raz pierwszy bowiem istotny krok we wzajemnych relacjach 
przyjął w pierwszym rzędzie formę liturgicznego spotkania i mod-
litwy, gdzie zasadnicze treści i osiągnięcia dialogu były ukazywane 

 54  Zob. From Conflict to Communion. Lutheran-Catholic Common Commemoration of 
the Reformation in 2017. Report of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity, 
Leipzig–Paderborn 2013, s. 49–53; tłum. pol.: Od konfliktu do komunii. Luterańsko-
katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 Roku. Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej 
Komisji Dialogu ds. Jedności, w: Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamięt-
nienie Reformacji w 2017 Roku. Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. 
Jedności. Wspólna modlitwa, Dzięgielów 2017, s. 7–122.
 55  Należy zauważyć także, że doświadczenia polskie roku 2017 wskazują, iż tako-
wa inicjatywa jest konieczna. Nie trzeba bowiem wiele, by w debacie publicznej 
powrócił duch polemiki konfesyjnej rodem z okresu od XVI do XIX w. pozostający 
w zupełnym oderwaniu od współczesnej wiedzy na temat Reformacji. Przykładami 
takiego, nie liczącego się z faktami, odgrzewania przebrzmiałych polemik konfesyj-
nych są cieszącą się patronatem m.in. Polskiego Radia książka P. Lisickiego (Luter. 
Ciemna strona rewolucji, Warszawa 2017) czy reklamowany hasłem „100 minut praw-
dy na 500-lecie zakłamania” film G. Brauna Marcin Luter i rewolucja protestancka.
 56  Zob. relacje i materiały z tego wydarzenia dostępne na www.lund2016.net 
(18.01.2018).
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poprzez zastosowaną liturgiczną symbolikę, nie zaś poprzez takiego 
czy innego rodzaju deklaracje doktrynalne57.

Pytając o nowe elementy luterańskiego zaangażowania ekume-
nicznego, należy także przywołać najmłodszy z dialogów bilateral-
nych prowadzonych przez ŚFL od 2016 roku z Kościołami trady-
cji pentekostalnej. Wyjątkowość tego dialogu dostrzec można już 
w wynikach prac przygotowawczych, jakie w latach 2005–2010 były 
prowadzone przez grupę teologów luterańskich i pentekostalnych 
pod auspicjami Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu58. 
W powstałych materiałach przygotowawczych zwrócono uwagę, 
że dla tych dwóch tradycji dotychczasowy format dialogów bilate-
ralnych skoncentrowanych na kwestiach ugruntowanych we wza-
jemnej historii różnic doktrynalnych nie jest wystarczający, pro-
wadzi on bowiem z perspektywy uczestników pentekostalnych do 
poczucia, że agenda rozmów jest im narzucana i nie mają możliwości 
w pełni wyrazić swojej tożsamości. Jest to związane między innymi 
z charakterem ruchu pentekostalnego, jego dużą różnorodnością, 
a także faktem, że definiuje się on bardziej przez duchowość niż 
konkretne instytucje czy doktryny59. Stąd grupa robocza zapropo-
nowała następujące cele dialogu: „1. By myśleć i mówić o drugim 

 57  Ze względu na wagę liturgicznej symboliki pierwszorzędnym źródłem do jakie-
go w tym kontekście należy odesłać jest transmisja video z tego wydarzenia: https://
www.youtube.com/watch?v=plkK6zNHP_0 (20.01.2018; wersja z polskim tłumacze-
niem: https://www.youtube.com/watch?v=fnqMA-PhgSo (20.01.2018), zaś dopie-
ro w drugiej kolejności należy powołać się na przygotowany z tej okazji stosowny 
formularz liturgiczny: Common Prayer From Conflict to Communion: Lutheran—Catholic 
Common Commemoration of the Reformation in 2017, https://www.lutheranworld.org/
sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy-2016_en.pdf (20.01.2018); tłum. pol.: Wspólna 
modlitwa, w: Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji 
w 2017 Roku. Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności. Wspólna 
modlitwa, Dzięgielów 2017, s. 123–149.
 58  Zob. Lutherans and Pentecostals in Dialogue, http://strasbourginstitute.org/wp-
-content/uploads/2012/08/Lutherans-and-Pentecostals-in-Dialogue-Text-FINAL.
pdf (20.01.2018), s. 1–3.
 59  Por. Lutherans and Pentecostals in Dialogue…, dz. cyt., s. 8.
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w sposób adekwatny, nie składać o nim fałszywego świadectwa […] 
2. By wzajemnie wzbogacić się poprzez swoje tradycje. […] 3. By do-
starczać okazji do wzajemnej korekty 4. By umożliwić współpracę 
w posłudze [ministry], misji i programach pomocy socjalnej […] 5. By 
rozwiązywać konflikty między naszymi Kościołami i unikać ich”60. 
Typowe zaś dla innych dialogów luterańskich tematy doktrynalne, 
takie jak kwestie rozumienia Ewangelii, zagadnienia chrystologii 
w powiązaniu ze zwiastowaniem, sakramenty czy charyzmaty ujęła 
w ramach zasadniczego pytania: „Jak spotykamy Chrystusa?”. Takie 
sformułowanie miało, zdaniem grupy przygotowawczej, dać możli-
wość wyjścia w dialogu poza debatę na poziomie formuł teologicz-
nych i uwzględnienia doświadczenia chrześcijańskiej duchowości 
obu tradycji61. Było ono oparte na doświadczeniach pracy samej 
grupy przygotowawczej, która w podsumowaniu swych wysiłków 
wskazała, że obok teologicznych debat równie istotne było spotka-
nie, wspólne uczestnictwo w nabożeństwach itp.62. Warto przy tym 
odnotować, że materiały przygotowawcze obok powyższej wska-
zanej wizji dialogu zawierały także autoprezentację obu tradycji63 
oraz analizę luterańskich reakcji na pentekostalizm na przykładzie 
USA64. Ta ostatnia przywodzi na myśl omówioną wyżej koncepcję 
„uzdrawiania pamięci”65.

 60  Lutherans and Pentecostals in Dialogue…, dz. cyt., s. 5n.
 61  Por. Lutherans and Pentecostals in Dialogue…, dz. cyt., s. 9–21.
 62  Por. Lutherans and Pentecostals in Dialogue…, dz. cyt., s. 2.
 63  Chodzi o opracowania pod hasłem Wprowadzenia do luteranizmu dla zielonoświat-
kówców Kennetha M. Appolda oraz Wprowadzenie do pentekostalizmu dla luteran Cecila 
M. Robecka. Zob. Lutherans and Pentecostals in Dialogue…, dz. cyt., s. 22–57. W ten 
nurt prezentacji sobie wzajemnie obu tradycji wpisuje się także wydana również 
pod auspicjami Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu publikacja pt. Guide 
to Pentecostal Movements for Lutherans (Przewodnik po ruchu pentekostalnym dla lute-
ran) przygotowana przez luterańską teolożkę S. Hinlicky-Wilson (zob.: S. Hinlicky-
Wilson, A Guide to Pentecostal Movements for Lutherans, Eugene, Oregon 2016).
 64  Zob. Lutherans and Pentecostals in Dialogue…, dz. cyt., s. 58–84.
 65  Na taki wymiar przygotowań do dialogu wskazuje także zestaw materiałów zgro-
madzonych w ramach przygotowań do dialogu przez Instytut Badań Ekumenicznych 
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Powyższa wizja, wypracowana przez grupę przygotowawczą, 
stała się inspiracją dla oficjalnego dialogu. Pierwsze z posiedzeń 
powołanej wspólnej komisji (Baguio, Filipiny w 2016 roku) skoncen-
trowało się na pytaniu o chrześcijańską tożsamość widzianą z per-
spektyw obu tradycji66. Zagadnienie tożsamości było także obecne 
na kolejnym posiedzeniu (Wittenberga, Niemcy w 2017 roku), gdzie 
stało się punktem wyjścia do rozważenia takich kwestii jak zwiasto-
wanie, ewangelizacja i misja. Zaplanowane na rok 2018 posiedzenie 
w Ameryce Łacińskiej ma skupić się na związku tożsamości chrześ-
cijańskiej z diakonią67.

Podsumowanie

Omówiona w pierwszej części powyższych rozważań luterańska 
wizja zaangażowania ekumenicznego, odwołująca się do koncepcji 
„jedności w pojednanej różnorodności”, zawiera w sobie nieodzowny 
komponent doktrynalny. Po pierwsze, zakorzeniona jest ona w za-
sadniczym wyznaniu wiary luterańskiej Reformacji, a więc Wyznaniu 
augsburskim i zaproponowanej w nim wizji jedności Kościoła. Po dru-
gie, przetransponowanie owej wizji na dialog ekumeniczny zakłada, 
że dla widzianej jedności jako cel jedności „wspólnoty kościelnej” 
fundamentem jest konsensus o charakterze doktrynalnym, odnoszą-
cy się do dwóch zasadniczych notae ecclesiae: Słowa zwiastowanego 

w Strasburgu, który obejmuje całe spektrum różnorodnych (niejednokrotnie nega-
tywnych) reakcji luterańskich na pentekostalizm z różnych regionów świata. Zob. 
Lutheran-Pentecostal Dialogue, http://www.strasbourginstitute.org/en/dialogues/
lutheran-pentecostal-dialogue/ (20.01.2018).
 66  Zob. Communiqué from the International Lutheran – Pentecostal Dialogue, https://
www.lutheranworld.org/sites/default/files/communique_from_the_internatio-
nal_lutheran.pdf (20.01.2018).
 67  Zob. Second meeting of the International Lutheran-Pentecostal Dialogue 24–30 
September 2017, Wittenberg, Germany. Communiqué, https://www.lutheranworld.org/
sites/default/files/2017_luth-pentescostal_communique_final.pdf (20.01.2018).
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(Ewangelii) i sakramentów (Chrztu i Wieczerzy Pańskiej). Doktrynalny 
par excellence charakter ma także kluczowe zadanie, które towarzyszy 
wypracowywaniu owej wspólnej bazy konsensusu opartej na notae 
ecclesiae, a mianowicie refleksja, które z różnic w świetle wymogów 
postulowanego konsensusu należy uznać za te wymagające przezwy-
ciężenia, a które z nich zyskują status różnic stanowiących wyznacz-
nik konfesyjnej specyfiki i nie posiadających potencjału dzielącego. 

Omówione w części drugiej przykłady dwóch najważniejszych 
dokumentów ekumenicznych, do których powstania wkład wnieśli 
luteranie, potwierdzają w praktyce powyższe diagnozy odnośnie 
do znaczenie elementu doktrynalnego w luterańskim zaangażowa-
niu ekumenicznym. Wprowadzająca wspólnotę kościelną między 
Kościołami wyrosłymi z Reformacji w Europie Konkordia leuenberska 
przyjmuje bowiem za punkt wyjścia doktrynalne formuły konsen-
susu w kwestii notae ecclesiae, a więc pojmowania Ewangelii i sakra-
mentów. Odnosi się także do innych zasadniczych tematów dok-
trynalnych dzielących tradycje wyrosłe z Reformacji (chrystologia, 
predestynacja). Znaczenie konsensusu doktrynalnego ukazuje także 
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu podpisana przez 
luteran i katolików. Co prawda dokument ten nie doprowadził do 
pełnej jedności, ale po pierwsze pozwolił na wypracowanie konsen-
sualnych formuł odnośnie do zagadnienia usprawiedliwienia, któ-
re było podstawowym kontrowersyjnym tematem od XVI wieku, 
jednocześnie uznając za uprawnione różnice co do akcentów, jakie 
w rozwinięciach poszczególnych aspektów doktryny stawiają obie 
tradycje (takie swoiste akcenty przedstawili także przystępujący do 
deklaracji przedstawiciele tradycji metodystycznej i reformowa-
nej). Po drugie zaś pozwolił, by tradycyjny temat kontrowersyjny, 
jakim jest usprawiedliwienie, nie przesłaniał w dialogu luterańsko-
-katolickim zasadniczych różnic eklezjologicznych, które stały się 
przedmiotem dalszego dialogu.

Znaczenie elementu doktrynalnego jest widoczne także, gdy 
przyjrzymy się przykładom niedoktrynalnych komponentów 
dialogu przedstawionym w części trzeciej. W przypadku dialogu 
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luterańsko-reformowanego (pytanie o praktyczne urzeczywistnienie 
wspólnoty kościelnej), jak i luterańsko-rzymskokatolickiego (wspól-
na praca charytatywna) następują jako kolejny etap, będący wyni-
kiem zbliżenia o charakterze doktrynalnym. W przypadku dialogu 
luterańsko-mennonickiego niemający charakteru doktrynalnego 
element „uzdrowienia wspomnień” dotyczących wspólnej XVI-
wiecznej historii obciążonej prześladowaniami anabaptystów przez 
luteran musiał poprzedzić dyskusję doktrynalną. Interesujące jest, 
że element „uzdrawiania wspomnień” znalazł także swoje miejsce 
w dialogu luterańsko-katolickim, jako kontynuacja i wzbogacenie 
rozstrzygnięć o charakterze doktrynalnym w kontekście pytania 
o wspólne upamiętnienie rocznicy 500 lat Reformacji w 2017 roku. 
W kontekście pytania o nowe elementy dialogu ciekawym ekspe-
rymentem jest dialog luterańsko-pentekostalny, który nie wysuwa 
na pierwszy plan kwestii doktrynalnych, ale szuka nowej metody 
łączenia ich z aspektami duchowości, tak by oboje partnerzy mogli 
w dialogu w pełni wyrazić swoją tożsamość. Na tych przykładach 
widać, że formy dialogu, w jakich biorą udział luteranie, zmieniają 
się, wykraczając poza czysto doktrynalne formuły. Jednocześnie na-
leży zauważyć, że wszystkie prowadzone dialogi zachowują jednak 
odniesienie do komponentu doktrynalnego, którego analiza jest 
konieczna, by była możliwa realizacja luterańskiej wizji „jedności 
w pojednanej różnorodności”.
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A Lutheran perspective

Summary
The article presents the place of doctrinal reflection in the Lutheran ecu-

menical engagement. Firstly it shows how it was shaped within the Lutheran 
World Federation based on the notion of the church included in the 7th article 
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of the “Augsburg Confession”, leading, based on the demand of consensus 
concerning notae ecclesiae (Gospel and sacraments), with preserving freedom con-
cerning other issues, as the Confession proposes, to the creation of a concept 
of unity in reconciled diversity, which became a trademark of Lutheran ecu-
menism. In the second part it shows how this vision translates to the prac-
tice of dialogues in which the Lutherans take part, based on the examples 
of the arrangements in the “Leuenberg Agreement” and “Joint Declaration 
on the Doctrine of Justification”. The third part completes this picture with 
non-doctrinal elements present in the dialogues in which the Lutherans par-
ticipate: practical forms of realising the Church fellowship (Lutheran-Reformed 
dialogue), charity work (Lutheran-Roman Catholic Dialogue), “healing memo-
ries” (Lutheran-Mennonite and Lutheran-Roman Catholic Dialogues) and an 
emphasis on spirituality in connection with the doctrinal elements of identity 
(Lutheran-Pentecostal Dialogue). At the same time, these examples show, that 
the non-doctrinal elements presented accompany the reflection of doctrinal 
character.

Key words: Lutheranism, ecumenism, Unity in Reconciled Diversity, 
Lutheran-Roman Catholic Dialogue, Lutheran-Reformed Dialogue, Lutheran-
Mennonite Dialogue, Lutheran-Pentecostal Dialogue.

Słowa kluczowe: luteranizm, ekumenizm, jedność w pojednanej różnorod-
ności, dialog luterańsko-katolicki, dialog luterańsko-reformowany, dialog lut-
erańsko-mennonicki, dialog luterańsko-pentekostalny.
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Uniwersytet Opolski

Teologiczny dialog rzymskokatolicko-
prawosławny: stan i perspektywy

Drugie tysiąclecie dziejów chrześcijaństwa przyniosło wiele koś-
cielnych podziałów. Ich skutki są aktualnie trwałe i nader bolesne. 
Wydarzeniem przełomowym w burzeniu murów dzielących chrześci-
jan i Kościoły i otwierających drogę do budowania pełnej widzialnej 
jedności między nimi był Sobór Watykański II. Ekumenicznie otworzył 
Kościół Rzymskokatolicki, wychodząc z podstawowego założenia, 
że każdy podział przeciwny jest woli Chrystusa1, a w konsekwencji 
skierowany jest przeciwko Kościołowi. Dlatego też – jak stwierdził 
jeden z najbardziej ekumenicznie otwartych posoborowych papieży 
Jan Paweł II – wierzący w Chrystusa „zjednoczeni w naśladowaniu 
męczenników, nie mogą pozostać podzieleni”2, gdyż „grzech na-
szego podziału jest bardzo ciężki”3. Jan Paweł II, kontynuując eku-
meniczną drogę swoich poprzedników, zintensyfikował działania 

 1  Por. UR, nr 1.
 2  Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), nr 
1, w: UU-2, s. 266–267.
 3  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), nr 17, w: UU-2, s. 311.

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 91–117.
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).

DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374387002.05
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na rzecz przywrócenia pełnej widzialnej jedności w Chrystusowym 
Kościele. Przyświecała mu świadomość, że to on wprowadzi Kościół 
w nowe milenium. Czynił więc wszystko, aby w nowe tysiąclecie 
Kościół wszedł bardziej pojednany. Szczególną ekumeniczną na-
dzieję pokładał w Kościołach chrześcijańskiego Wschodu. W Liście 
apostolskim Orientale lumen podkreślał z przekonaniem: „Jeżeli […] 
wierzymy, że czcigodna i starożytna tradycja Kościołów wschodnich 
stanowi integralną część Kościoła Chrystusowego, to katolicy powin-
ni przede wszystkim ją poznawać, by móc się nią karmić i przy-
czyniać się – każdy na miarę swoich sił – do budowania jedności”4, 
gdyż „Chrześcijanie Wschodu są dla nas znakiem Pana, który po-
wraca. Nie można o nich zapominać, nie tylko dlatego, że kochamy 
ich jako braci i siostry, odkupionych przez tego samego Pana, ale 
również dlatego, że święta tęsknota za minionymi wiekami, kiedy 
żyliśmy w pełnej komunii wiary i miłości, przynagla nas, wypomi-
na nam nasze grzechy, nasze wzajemne nieporozumienia: pozba-
wiliśmy świat wspólnego świadectwa, które być może pozwoliłoby 
uniknąć wielu dramatów, a nawet zmienić bieg historii”5. Co więcej, 
przecież „więź szczególnie ścisła” łączy katolików z chrześcijanami 
Wschodu: „Nieomal wszystko nas łączy, a przede wszystkim szczere 
pragnienie jedności”6. Dlatego też Jan Paweł II nieustannie wzywał do 
tego, by chrześcijanie Wschodu i Zachodu razem złożyli świadectwo 
wierności Jezusowi Chrystusowi: Ne evacuetur Crux! – „Niech nie zo-
stanie udaremniony Krzyż Chrystusa, bo jeśli udaremnia się Krzyż 
Chrystusa, człowiek zostaje pozbawiony korzeni i nie ma już przy-
szłości: jest zniszczony!”7. 

Tak jak Bóg przez Chrystusa w Duchu Świętym permanentnie 
trwa w dialogu z człowiekiem, tak też chrześcijanie, by na nowo sie-
bie odczytać i odnaleźć jako braci i siostry w Chrystusie, powinni 

 4  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), dz. cyt., nr 1.
 5  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), dz. cyt., nr 28.
 6  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), dz. cyt., nr 3.
 7  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), dz. cyt.



93Teologiczny dialog rzymskokatolicko-prawosławny: stan i perspektywy

w dialogu trwać, czyniąc zeń podstawowy ekumeniczny paradygmat. 
By odbudować wzajemne zaufanie Kościołów do siebie, ważne jest, 
aby wspólnie odniosły się one do własnego Źródła, a więc do Jezusa 
Chrystusa i by od Niego uczyły się nowego spoglądania na siebie 
i na trudne dzieje we wzajemnych odniesieniach: „Od Niego winni-
śmy się uczyć [...] pełnego miłości spojrzenia, z jakim jednał ludzi 
z Ojcem i z samymi sobą, przekazując im tę moc, która jako jedy-
na potrafi uzdrowić całego człowieka”8. Jan Paweł II wezwał więc 
wszystkie Kościoły: „«Nie możemy stanąć przed Chrystusem jako 
Panem dziejów tak podzieleni, jak staliśmy się podzieleni w ciągu 
drugiego tysiąclecia. Muszą te podziały zostać zastąpione przez zbli-
żenie, porozumienie; muszą się zabliźnić rany na drodze do jedności 
chrześcijan». Niezależnie od naszych słabości winniśmy zwrócić się 
ku Niemu, jedynemu Nauczycielowi i poprzez uczestnictwo w Jego 
śmierci oczyścić się z przesadnego przywiązania do uczuć i wspo-
mnień, które nie dotyczą wielkich rzeczy uczynionych nam przez 
Boga, ale ludzkich zdarzeń z przeszłości, których ciężar odczuwamy 
[...] w naszych sercach”9.

Dialog rzymskokatolicko-prawosławny, ze względu na bliskość 
doktrynalną obydwu eklezjalnych tradycji, budzi największe nadzieje 
co do zjednoczenia w wierze i w kościelnym nauczaniu. W ciągu nie-
malże czterdziestu lat prac Komisji Mieszanej na forum światowym 
przyniósł on wiele dobrych owoców10. By w ogóle mógł zostać pod-
jęty, Kościoły musiały przejść ogromne przeobrażenie mentalne 
i duchowe. Chodziło o to, by na nowo siebie odkryć jako Kościoły 
siostrzane. Zanim więc zaprezentowane zostaną owoce rzymskoka-
tolicko-prawosławnego dialogu doktrynalnego na forum światowym 
oraz jego perspektywy i nadzieje z nim związane, niezbędne wydaje 

 8  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), dz. cyt., nr 4.
 9  Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (2 maja 1995), dz. cyt.
 10  Zob. Z. Glaeser, Przez dialog ku pełnej jedności. Wokół nadziei i trudów dialogu kato-
licko-prawosławnego, w: Instaurare omnia In Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. 
Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, Lublin 
2006, s. 391–403.



94 Ks. Zygfryd Glaeser 

się wskazanie na istotne gesty, znaki i wypowiedzi zwierzchników 
kościelnych, których ukoronowaniem było powołanie komisji mie-
szanej do dialogu teologicznego.

1. Dialog miłości

Zwiastunem nowego klimatu w relacjach między Kościołem kato-
lickim i Kościołami prawosławnymi było zaproszenie prawosławnych 
obserwatorów na Sobór Watykański II. Dzięki niezwykłej ekume-
nicznej wrażliwości papieża Jana XXIII mieli oni możliwość realnego 
wpływania na kształtowanie wielu wypracowanych na soborze sta-
nowisk11. Papież Paweł VI nie tylko przejął zainteresowania ekume-
niczne Jana XXIII, ale jeszcze je pogłębił12. Za czasów jego pontyfikatu 
nastąpiło zasadnicze zbliżenie między obydwu Kościołami13. Istotne 
w tej materii okazało się przemówienie Pawła VI na początku dru-
giej sesji soborowej (29.08.1963)14. Jest w nim zawarta prośba o od-
puszczenie win, które spowodowały rozłam oraz wyrażona gotowość 
do przebaczenia doznanych krzywd15. Życzeniem soboru było, aby 
wszyscy chrześcijanie Wschodu, a więc także prawosławni wiedzieli, 
że nie tylko mogą, ale powinni zachować własną liturgię oraz własną 
dyscyplinę prawną. Osobom, które z racji urzędu lub apostolskiego 
posługiwania mają częste kontakty z chrześcijanami wschodnimi, 

 11  Zob. Z. Glaeser, W jednym Duchu jeden Kościół, Opole 1996, s. 200–204.
 12  Zob. Z. Glaeser, Ku eklezjologii „Kościołów siostrzanych”, Opole 2000, s. 114–118.
 13  Por. V. Peri, Orientalis Varietas. Roma e le Chiese d Oriente – Storia e Diritto canonico, 
Roma 1994, s. 7.
 14  Zob. Przemówienie Pawła VI na otwarcie II sesji Soboru Watykańskiego II, w: JPDial, 
s. 308.
 15  „Jeśli nas również obciążyć można winą za przyczyny rozdzielenia, pokornie 
błagamy Boga o przebaczenie; prosimy również naszych braci, którzy czują się przez 
nas skrzywdzeni, by nam przebaczyli. Z naszej strony z gotowością przebaczamy 
krzywdy, jakie cierpiał Kościół katolicki i zapominamy o goryczy długiego okresu 
niezgody i rozłąki” – Przemówienie Pawła VI na otwarcie II sesji…, dz. cyt., s. 308
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sobór polecił pogłębianie znajomości obrzędów, dyscypliny, nauki, 
historii i charakteru wiernych tych Kościołów. Można więc mówić 
wówczas o zdecydowanej zmianie klimatu we wzajemnych odniesie-
niach. Zaczęto coraz bardziej odkrywać się nawzajem jako „Kościoły 
siostrzane”16. Znaczące i pełne symbolicznej wymowy było spot-
kanie papieża Pawła VI i patriarchy Athenagorasa I w Jerozolimie 
w 1964 roku. Po nim nastąpiły kolejne doniosłe fakty i ekumenicz-
ne gesty. W 1965 roku zarówno w Rzymie, jak i w Konstantynopolu 
oficjalnie zniesiono ekskomuniki17 z 1054 roku, otwierając tym sa-
mym nowy etap w budowaniu siostrzano-braterskich relacji mię-
dzy obu Kościołami. W dwa lata później (1967) Paweł VI udał się do 
Konstantynopola, gdzie wspólnie z patriarchą modlił się w dawnej 
świątyni Hagia Sophia, w której w XI wieku nastąpił oficjalny rozłam 
między chrześcijaństwem Wschodu i Zachodu. Po kilku miesiącach 
Athenagoras I przybył do Rzymu, gdzie prowadził z papieżem roz-
mowy i modlił się u grobów św. Piotra i Jana XXIII. Wydano wtedy 
wspólną deklarację, w której obaj hierarchowie wyrazili przekona-
nie, że to, co może w sposób istotny przyczynić się do przywrócenia 

 16  Zob. F. Bouwen, „Chiese sorelle”, w: Dizionario del movimento ecumenico, a cura di 
N. Lossky, J. M. Bonino, J. S. Pobee i in., Bologna 1994, s. 183–184; G. Larentzakis, Das 
ökumenische Patriarchat und die Römisch-Katholiche Kirche. Konvergenzen in der heutigen 
Ekklesiologie der zwei „Schwesterkirchen”, w: Mnh,mh) Mhtropoli,tou vIakw,bou, Athen 
1984, s. 204–219.
 17  Zob. Tomos Agapis. Vatican – Phanar 1958–1970, t. 1, Roma–Istambul 1971; wyd. 
niem.: Tomos Agapis. Dokumentation zum Dialog der Liebe zwischen dem Hl. Stuhl und 
dem Ökumenischen Patriarchat 1958–1970, Wien 1978 (wydanie to poszerzono o nowe 
dokumenty); wyd. fr.: Jean XXIII, Paul VI, Athenagoras Ier, Jean Paul II, 1958–1978. Le Livre 
de la Charité, Paris 1984; wyd. pol.: Z historii „dialogu miłości” Rzym–Konstantynopol 
1958–1978. Dokumentacja, w: JPDial, nr 127–129. Tekst pol. zob. Wspólna deklaracja 
papieża Pawła VI i patriarchy Athenagorasa I zawierająca decyzję wymazania z pamię-
ci i miejsca w Kościele sentencji ekskomunik z 1054 roku (Fanar 07.12.1965), w: JPDial,  
s. 330–331; Brewe papieża Pawła VI „Ambulate in dilectione” ogłaszające wymazanie z pa-
mięci i miejsca w Kościele ekskomuniki z 1054 roku (Watykan 07.12.1965), w: JPDial,  
s. 332–333; Tomos patriarchy, w którym patriarcha Athenagoras I i zgromadzony z nim 
synod ogłaszają wymazanie z pamięci i miejsca w Kościele ekskomuniki z 1054 roku (Fanar 
07.12.1965), w: JPDial, s. 334–335.
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pełnej wspólnoty między Kościołem katolickim a Kościołem prawo-
sławnym, „mieści się w  ramach odnowy Kościoła i  chrześcijan, 
w wierności tradycjom Ojców i natchnieniom Ducha Świętego po-
zostającego zawsze w Kościele”18. Papież i patriarcha udzielili teolo-
gom obydwu Kościołów swego błogosławieństwa i zachęcili do tego, 
aby ci poszukiwali dróg wzajemnego zbliżania się na wszystkich 
możliwych płaszczyznach: „Aby można było przygotować owocne 
kontakty między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem pra-
wosławnym, Papież i Patriarcha udzielają swego błogosławieństwa 
i pasterskiego poparcia wszelkim staraniom o nawiązanie współpra-
cy między profesorami katolickimi i prawosławnymi w dziedzinie 
studiów nad historią, tradycjami Kościołów, patrystyką, liturgią jak 
też studiów dotyczących takiego przedstawiania Ewangelii, żeby od-
powiadało ono zarówno autentycznemu orędziu Pana, jak i potrzebom 
i nadziejom dzisiejszego świata”19. 

Dzięki postawie otwartości Pawła VI i Athenagorasa I nawią-
zane zostały nowe stosunki między obu Kościołami, nacechowane 
wieloma znakami i gestami potwierdzającymi szczerą gotowość do 
budowania pełnej widzialnej komunii między nimi. Zaczęto składać 
sobie wzajemnie wizyty oraz świąteczne życzenia i pozdrowienia. 
Dojrzewała również coraz bardziej po obu stronach decyzja o podję-
ciu dialogu teologicznego. 14 grudnia 1975 roku, w dziesiątą roczni-
cę zniesienia ekskomunik, zwierzchnicy obydwu Kościołów podjęli 
wspólną decyzję, aby powołać dwie komisje: katolicką i ogólnopra-
wosławną celem przygotowania dialogu teologicznego20. Owocem 
prac przygotowawczych był wspólny dokument o celu, metodzie 

 18  Tomos Agapis…, dz. cyt., I, nr 195. Tekst pol. zob. Wspólna deklaracja papieża Pawła VI 
i patriarchy Athenagorasa I (Watykan 28.10.1967), w: JPDial, s. 349.
 19  Wspólna deklaracja papieża Pawła VI i  patriarchy Athenagorasa I  (Watykan 
28.10.1967)…, dz. cyt., s. 349–350.
 20  List patriarchy Dimitriosa I do papieża Pawła VI z okazji 10. rocznicy zniesienia eks-
komunik (Fanar 07.12.1975), w: JPDial, s. 372–373; Przemówienie Pawła VI wygłoszone 
po odczytaniu Listu patriarchy Dimitriosa I (Watykan 14.12.1975), w: JPDial, s. 374–376.
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oraz tematyce pierwszej fazy dialogu21, przedstawiony przez oby-
dwie strony zwierzchnikom swoich Kościołów z zaleceniem, aby jak 
najszybciej powołano komisję do dialogu doktrynalnego.

2. Dialog doktrynalny

Za przełomowe wydarzenie w kształtowaniu nowych katolicko-
-prawosławnych odniesień eklezjalnych uznać należy powołanie 
przez Jana Pawła II i patriarchę Dimitriosa I Rzymskokatolicko-
Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego 
(30.11.1979). Stało się to przy okazji wizyty papieża w Konstantynopolu 
z okazji uroczystości św. Andrzeja Apostoła. We wspólnej deklara-
cji Jan Paweł II i Dimitrios I wyrazili zdecydowaną wolę „czynienia 
wszystkiego, co tylko możliwe, żeby przyspieszyć dzień, kiedy przy-
wrócona zostanie pełna wspólnota między Kościołem katolickim 
i Kościołem prawosławnym, by wreszcie można było wspólnie spra-
wować Boską Eucharystię”22. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem prac Komisji Mieszanej odbyto 
w Odessie (13–17.03.1980) rozmowę doktrynalną między przed-
stawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego a  przedstawicielami 
rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Ten ostatni reprezentował 
w  sprawie całe prawosławie. Tematyka rozmów koncentrowała 
się wokół problematyki eklezjologicznej: Relacje między Kościołem 
lokalnym a Kościołem uniwersalnym. Aspekty teologiczne i praktyczne. 
Przedyskutowano także takie zagadnienia jak: natura Kościoła, au-
torytet biskupa w Kościele, teologia Kościoła lokalnego, niektóre 
aspekty teologiczne i praktyczne relacji między Kościołami lokal-
nymi a Kościołem uniwersalnym, rola kobiety w Kościele, dialogi 

 21  Zob. D. Salachas, Il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolico-romana e la Chiesa 
ortodossa. Iter e documentazione, Bari 1994, s. 25–30.
 22  Wspólna deklaracja papieża Jana Pawła II i patriarchy Dimitriosa I (Fanar 30.11.1979), 
w: JPDial, s. 142–143.
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dwu- i wielostronne23. Na koniec spotkania złożono wspólne oświad-
czenie, w którym m.in. podkreślono, że „mimo rozdziału Kościoły 
katolicki i prawosławny uznają siebie za «Kościoły siostrzane»”24. 

Oficjalne rozpoczęcie katolicko-prawosławnego dialogu teologicz-
nego nastąpiło dnia 29.05.1980 roku na wyspie Patmos, zaś obrady ko-
misji zainaugurowano następnego dnia na wyspie Rodos25. Ustalono 
wówczas pierwszy temat dialogu: Misterium Kościoła i  Eucharystii 
w  świetle tajemnicy Trójcy Świętej. Powołano szesnastoosobowy 
Komitet Koordynacyjny i trzy ośmioosobowe podkomisje mieszane, 
które niezależnie podjęły pracę nad wyznaczonym tematem26.

Rzymskokatolicko-prawosławny dialog doktrynalny na forum 
światowym można podzielić na trzy okresy: 1980–1990, 1990–2005 
oraz od 2005 do chwili obecnej27.

Pierwszą fazę dialogu zakończono opracowaniem i publikacją 
dokumentu pt. Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy 
Trójcy Świętej (Monachium 1982)28. Autorzy dokumentu podkreśla-
ją w nim podstawowe znaczenie dogmatu trynitarnego dla naucza-
nia o Kościele i o Eucharystii. Dokument ten jest wyrazem powro-
tu do pierwotnej Tradycji Kościoła niepodzielonego. Dlatego tak 
mocno dowartościowano w nim znaczenie Kościoła lokalnego, po-
twierdzając potrzebę odkrywania tożsamości misterium Kościoła 

 23  Zob. S. C. Napiórkowski, S. J. Koza, P. Jaskóła, Na drogach do jedności, Lublin 
1983, s. 69.
 24  H. M. Biedermann, Der orthodox-katholische Dialog. Sein gegenwärtiger Stand, 
„Ostkirchliche Studien” 30 (1981), nr 1, s. 13.
 25  Z Polski do Komisji zostali powołani: bp prof. Alfons Nossol oraz prof. Wacław 
Hryniewicz OMI (Kościół Rzymskokatolicki oraz abp Sawa (Hrycuniak) i bp Szymon 
(Romańczuk) (Kościół prawosławny). Zob. JPDial, s. 154–157.
 26  Zob. KoS, s. 79, 83.
 27  Szerzej w związku z tym zob. T. Kałużny, Na drogach jedności. Dwustronne dia-
logi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej, Kraków 2012, 
s. 19–48; J. Bujak, Dialog katolicko-prawosławny w latach 2005–2015, Szczecin 2016.
 28  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a  Kościołem prawosławnym, Misterium Kościoła 
i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej (Monachium 1982), w: KoS, s. 35–44.
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przeżywanego w Kościele lokalnym z misterium Kościoła przeży-
wanego w Kościele pierwotnym (katolickość w czasie)29. Zwrócono 
także uwagę na potrzebę pełnego wzajemnego uznania się jako 
Kościoły: „Istotne znaczenie posiada dzisiaj […] wzajemne uzna-
nie między Kościołem lokalnym a innymi Kościołami. Każdy powi-
nien uznać w drugich, poprzez lokalne właściwości, tożsamość mi-
sterium Kościoła. Chodzi o wzajemne uznanie katolickości pojętej 
jako zjednoczenie w pełni misterium. [...] więź jedności w obrębie 
tego samego regionu powinna znaleźć przedłużenie we wspólnocie 
między Kościołami siostrzanymi”30. Określono również warunki, 
po spełnieniu których może nastąpić pełne wzajemne uznanie. Są 
nimi: „zjednoczenie w tym samym przepowiadaniu [...], a więc w tej 
samej wierze, [...] zjednoczenie w miłości [...] i w służbie [...], nie 
tylko w słowach, ale w uczynkach”31. Ustalenia te mają szczególną 
doniosłość w kontekście wypowiedzi Świętego i Wielkiego Soboru 
Kościoła Prawosławnego na Krecie (19–26.06.2016)32.

W drugiej fazie dialogu skoncentrowano się na tematyce zwią-
zanej z rozumieniem relacji wiary do sakramentów i do jedności 
Kościoła. Jej zwieńczeniem była publikacja dokumentu pt.: Wiara, 
sakramenty i jedność Kościoła33 (Bari 1987). Wiarę przedstawiono w ka-
tegoriach daru Bożego, który domaga się zaangażowania ze strony 

 29  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Misterium Kościoła…, 
dz. cyt., nr III, 3a.
 30  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Misterium Kościoła…, 
dz. cyt., nr III, 3b.
 31  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Misterium Kościoła…, 
dz. cyt.. nr III, 3b.
 32  Zob. m.in. dokument: Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześ-
cijańskim, SiDE 33 (2017), nr 1, s. 107–113.
 33  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jedność 
Kościoła (Bari 1987), w: KoS, s. 45–55.
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chrześcijanina: „zaangażowania jego umysłu, serca i jego woli”34. 
Wiara „w swojej głębi rzeczywistości jest [...] także wydarzeniem 
eklezjalnym, urzeczywistniającym się i spełniającym we wspólnocie 
i przez wspólnotę Kościoła w swym wyrazie liturgicznym, a zwłaszcza 
eucharystycznym”35. Aby mogła więc zaistnieć wspólnota sakramen-
talna, nieodzowna jest wspólnota w wierze36. Pewna różnorodność 
w wyrażaniu i formułowaniu wiary nie narusza wspólnoty między 
Kościołami lokalnymi, skoro każdy z nich może rozpoznawać w róż-
norodności sformułowań „jedną autentyczną wiarę otrzymaną od 
Apostołów”37. Stwierdzenie takie wskazuje na możliwość osiągnię-
cia pełnej komunii między Kościołami, które od wieków przyjęły 
swoje własne drogi rozwoju tradycji liturgicznych, teologicznych 
i kanonicznych. Oznacza to otwartość na odbudowę siostrzano-bra-
terskich wzajemnych odniesień. W dokumencie z Bari stwierdzono 
również tożsamość teologicznego nauczania na temat sakramentów 
św., przy zachowaniu różnic co do form ich sprawowania. W odnie-
sieniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej38 potwierdzono 
normatywność starochrześcijańskiego modelu, opowiadającego się 
za potrzebą ich integralnego udzielania. On właśnie „pozostaje ide-
ałem dla obydwu Kościołów, ponieważ odpowiada on możliwie jak 

 34  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jed-
ność Kościoła (Bari 1987)…, dz. cyt., nr 2.
 35  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jed-
ność…, dz. cyt., nr 2.
 36  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jed-
ność…, dz. cyt., nr 3.
 37 Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jed-
ność…, dz. cyt. , nr 25.
 38  W związku z tym zob. M. Blaza, Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu 
katolicko-prawosławnym, Kraków 2005; W. Hanc, Ekumeniczny wymiar sakramentów 
chrześcijańskiej inicjacji. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003.
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najdokładniej przyswajaniu tradycji biblijnej i apostolskiej, będącej 
dziełem pierwotnych Kościołów chrześcijańskich, które żyły w pew-
nej wspólnocie ze sobą”39. Uznano jednak prawo do istnienia róż-
nych praktyk w każdym z Kościołów, odwołując się do stwierdzenia 
Synodu Konstantynopolitańskiego z 879–880 (tzw. Synod Focjański), 
który orzekł, że „Kościół rzymski zachowa zwyczaje sobie właściwe, 
Kościół Konstantynopolitański swoje, podobnie jak zresztą inne sto-
lice wschodnie (por. Mansi XVII, 489 B)”40.

W trzeciej fazie dialogu podjęto problem kościelnego posługi-
wania wynikającego ze święceń. Jej zwieńczeniem jest dokument 
pt. Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej strukturze Kościoła (Uusi 
Valamo 1988)41. Podkreślono w nim, że „posługiwanie eklezjalne 
jest z natury swej sakramentalne”42. Oznacza to, że ma ono escha-
tyczne odniesienie, wskazuje również na fakt, że kto pełni posługę 
w Kościele, należy do wspólnoty i partycypuje w darach, jakich Duch 
Święty udziela wspólnocie. Posłany jest, aby gromadzić wspólnotę 
i przewodniczyć świętym misteriom sprawowanym przez nią w imie-
niu Chrystusa43. Kościół lokalny gromadzi się wokół biskupa, „a we 
wspólnocie z nim urzeczywistnia jedność wszystkich i wyraża peł-

 39  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jed-
ność…, dz. cyt., nr 46.
 40  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Wiara, sakramenty i jed-
ność…, dz. cyt., nr 53.
 41  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa 
w sakramentalnej strukturze Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji 
apostolskiej dla uświęcenia i jedności ludu Bożego (Uusi Valamo 1988), w: KoS, s. 56–66.
 42  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa 
w sakramentalnej…, dz. cyt., nr 11.
 43  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa 
w sakramentalnej…, dz. cyt., nr 11.
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nię Kościoła”44. Istotne dla każdego Kościoła jest trwanie w komunii 
z innymi Kościołami, gdyż nie da się oddzielić jedności Kościoła lo-
kalnego od powszechnej wspólnoty Kościołów. Ta zaś urzeczywistnia 
się przez kolegium biskupów i w nim45.

Po 1988 roku prace Komisji Mieszanej zostały zdominowane 
i w dużej mierze sparaliżowane przez problem uniatyzmu. Na te-
mat uniatyzmu wydano, jak do tej pory, trzy dokumenty46, w których 
stwierdzono, iż strona katolicka oraz strona prawosławna odrzucają 
uniatyzm jako metodę poszukiwania jedności, gdyż jest on przeciwny 
wspólnej tradycji obu Kościołów47. Taką drogę jednoczenia Kościołów 
uznano za model przeszłości. Podjęto więc deklaracje odrzucające 
wszelkie formy prozelityzmu. To jednak nie wystarczyło, by formal-
nie uznać problem za rozwiązany. Wielkie nadzieje w tym względzie 
wiązano ze spotkaniem Komisji Mieszanej w Baltimore-Emmitsburg 

 44  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa 
w sakramentalnej…, dz. cyt., nr 25.
 45  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa 
w sakramentalnej…, dz. cyt., nr 26.
 46  Są to: Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Dokument o uniatyzmie 
i prozelityzmie (Freising 1990), w: KoS, s. 67–69; Międzynarodowa Komisja Mieszana 
do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem pra-
wosławnym, Uniatyzm, metoda unijna przeszłości, a obecne poszukiwanie pełnej wspólno-
ty (Ariccia 1991), w: KOS, s. 70–75; Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu 
Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, 
Uniatyzm, metoda unijna przeszłości a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty (Balamand 
1993), SiDE 10 (1994), nr 2, s. 77–82.
 47  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Dokument o uniatyzmie 
i prozelityzmie…, dz. cyt., nr 6b; Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu 
Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, 
Uniatyzm, metoda unijna przeszłości, a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty…, dz. cyt., nr 6; 
Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między Kościołem 
rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Uniatyzm, metoda unijna przeszłości 
a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty…, dz. cyt., nr 18, 35.
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USA (09–19.07.2000). Zamierzano tam podpisać wspólny dokument, 
który kończyłby spory związane z problemem unijnym. Niestety, 
strony nie były jeszcze gotowe do tego, aby przyjąć ostateczne 
uzgodnienie w tej materii. Po raz kolejny Komisja Mieszana zdecy-
dowanie opowiedziała się przeciwko uniatyzmowi i prozelityzmo-
wi. Zauważono, że uniatyzm pojawił się wtedy, gdy zaczęła zanikać 
świadomość wspólnej przynależności do jednego Kościoła Chrystusa. 
Prawdą jest, że niemal od samego początku pewne wspólnoty chrześ-
cijan odchodziły, zazwyczaj czasowo, od jedności z Kościołem, jednak 
w razie ponownego osiągnięcia jedności nie powtarzano sakramen-
tów, lecz przyzywano Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów 
i nakładano ręce na znak pojednania. Taka praktyka wynikała ze 
świadomości, że ani schizma, ani herezja nie niszczą siostrzano-bra-
terskiej wspólnoty eklezjalnej w sensie ontologicznym, ale jedynie ją 
„ranią”, pomniejszając i osłabiając jej widzialną jedność. 

W dniach 18 do 23 września 2006 roku, po sześcioletniej prze-
rwie, odbyła się w  Belgradzie (Serbia) dziewiąta sesja plenarna 
Rzymskokatolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu 
Teologicznego48. Decyzja o  wznowieniu dialogu teologicznego 
z Kościołem Rzymskokatolickim zapadła na spotkaniu zwierzchni-
ków Kościołów prawosławnych 12 września 2005 roku w Fanarze. Jej 
konsekwencją było spotkanie Komitetu Koordynacyjnego Komisji 
Mieszanej, które miało miejsce w Rzymie w dniach 14–15 grudnia 
2005 roku. Wówczas to ustalono temat obrad i termin plenarnego 
posiedzenia Komisji49. Powrócono do podjętego wcześniej (1990) te-
matu soborowości i autorytetu w Kościele. Podstawą prac Komisji 
był projekt dokumentu przygotowany przez Komitet Koordynacyjny 
w czasie spotkania w Moskwie w 1990 roku pt. Eklezjologiczne i ka-
noniczne konsekwencje sakramentalnej natury Kościoła. Soborowość 

 48  Szerzej w związku z tym zob. J. Bujak, Dialog katolicko-prawosławny…, dz. cyt., 
s. 17–28.
 49  Por. D. Salachas, Autorità e conciliarità. Assemblea plenaria delia Commissione mista 
internazionale, „Il Regno-attualità” 51 (2006), nr 18, s. 597.
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i autorytet w Kościele50. Podczas sesji w Belgradzie zdołano rozpa-
trzyć i uzgodnić wspólne stanowisko jedynie w odniesieniu do części 
tekstu tego dokumentu51.

Prace nad dokumentem na temat soborowości i  autorytetu 
w Kościele były kontynuowane w czasie kolejnej sesji Międzynarodowej 
Komisji Mieszanej. Odbyła się ona w dniach 8–14 października 2007 
roku w Rawennie52. Z powodu przybycia na spotkanie przedstawicieli 
Kościoła prawosławnego Estonii (jego autonomia nie jest uznawana 
przez Moskwę), delegaci Patriarchatu Moskiewskiego już pierwsze-
go dnia opuścili obrady. Pomimo wycofania się delegacji rosyjskiej 
Komisja kontynuowała prace nad dokumentem na temat soborowo-
ści i autorytetu w Kościele. Na zakończenie obrad przyjęto wspólne 
uzgodnienie, które zatytułowano: Eklezjologiczne i kanoniczne konse-
kwencje sakramentalnej natury Kościoła. Communio, soborowość i autorytet 
w Kościele53. Sformułowano również temat dalszej pracy Komisji: Rola 
biskupa Rzymu we wspólnocie Kościoła w pierwszym tysiącleciu. 

Wspólna deklaracja z Rawenny składa się ze wstępu (nr 1–4), 
dwóch części (nr 5–44) i zakończenia (nr 45–46). W części pierwszej 
(nr 5–16) zostały przedstawione Podstawy soborowości i autorytetu, 

 50  Zob. T. Kałużny, Na drogach jedności…, dz. cyt., s. 37–38.
 51  Por. Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Nota circa 
il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, in occasione delia IX sessio-ne 
plenaria delia „Commissione Mista” istituita a tal fine (Belgrado, 18–25 settembre 2006), 
„O Odigos – La Guida” 25 (2006), nr 3, s. 8–9; IX Spotkanie Wspólnej Międzynarodowej 
Komisji ds. Dialogu Teologicznego – komunikat, „Biuletyn Ekumeniczny” 2006, nr 3–4, 
s. 28–30. Zob. także E. F. Fortino, Dialogo teologico fra cattolici e ortodossi, http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/
rc_pc_chrstuni_doc_20070122_fortino-dialogo_it.html (17.11.2017).
 52  Szerzej w związku z tym zob. J. Bujak, Dialog katolicko-prawosławny…, dz. cyt., 
s. 29–65.
 53  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjo-
logiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła. Eklezjalna komunia, koncyliarność 
i autorytet (Rawenna 2007), SiDE 29 (2013), nr 1–2 (72–73), s. 39–54. 
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w drugiej (nr 17–44) omówiono Potrójną aktualizację soborowości i au-
torytetu.

Na początku dokumentu jego autorzy wyjaśnili znaczenie istot-
nych terminów, takich jak „soborowość” i „autorytet” w Kościele. 
Soborowość (synodalność) –  jak stwierdzono –  oznacza przede 
wszystkim odpowiedzialność wszystkich członków Kościoła za jego 
urzeczywistnienie w określonym miejscu i czasie. W dziedzinie wia-
ry odpowiedzialność ta spoczywa zwłaszcza na biskupach, którzy 
– z ustanowienia Bożego – pełnią specyficzną funkcję w Kościele. 
Podstawowym zadaniem soborów jest urzeczywistnianie komu-
nii między biskupami54. Soborowość zakłada również zmysł wiary 
wszystkich członków Kościoła, którzy na mocy chrztu ponoszą od-
powiedzialność za eklezjalną wspólnotę. Soborowość odzwierciedla 
misterium Trójcy Świętej i w niej znajduje swój ostateczny funda-
ment55. Autorzy dokumentu podkreślają także fakt, że Kościół istnieje 
w różnych miejscach, co wyraża jego „katolickość”. Każdy Kościół 
lokalny, jeśli pozostaje w komunii z pozostałymi Kościołami lokal-
nymi, jest przejawem jednego i niepodzielonego Kościoła Bożego. 
W ten sposób bycie „powszechnym” (soborowym) oznacza pozosta-
wanie w komunii z jednym Kościołem wszystkich czasów i wszyst-
kich miejsc56. 

Autorzy dokumentu z  Rawenny omówili również zagadnie-
nie autorytetu w Kościele. Wychodząc od Chrystusowego nakazu, 
stwierdzili, że autorytet biskupów obejmuje głoszenie i nauczanie 
Ewangelii, uświęcanie przez udzielanie sakramentów, zwłaszcza 

 54  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 8–9.
 55  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 5.
 56  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 11.
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Eucharystii oraz pasterskie kierowanie wierzącymi. Podkreślono 
także, że w świetle Ewangelii autorytet i władza to przede wszystkim 
służba (diakonia) miłości. Sposób sprawowania tak pojętego autoryte-
tu musi się zatem różnić od sposobu wykonywania władzy świeckiej. 
W Kościele sprawowanie autorytetu i jego duchowa skuteczność są 
zapewnione przez „wolny konsensus i dobrowolną współpracę”57.

Aktualizacja soborowości i autorytetu przeprowadzona została 
na trzech poziomach: w Kościele lokalnym (diecezja), na szczeblu 
regionalnym (Kościół autokefaliczny w prawosławiu, konferencja 
biskupów danego kraju w Kościele Rzymskokatolickim) i w Kościele 
powszechnym. Na poziomie lokalnym autorytet sprawuje prawo-
mocnie konsekrowany biskup, przewodniczący zgromadzenia eu-
charystycznego, a jego Kościół jest powszechny („soborowy”), gdy 
obejmuje wszystkich wiernych i  pozostaje w  komunii z  innymi 
Kościołami, które wyznają tę samą wiarę apostolską58. Aby ukazać 
komunię między biskupami danego regionu, w dokumencie przywo-
łano 34. kanon apostolski. Mowa jest w nim o tym, że we wszystkich 
sprawach, które przekraczają jurysdykcję danego biskupa, decyzje 
powinny być podejmowane w sposób kolegialny, tzn. w taki sposób, 
że pierwszy spośród biskupów nie działa bez innych, a ogół bisku-
pów nie podejmuje żadnej decyzji bez pierwszego spośród nich59. 
Natomiast w powszechnym wymiarze życia Kościoła najwyższy au-
torytet w sprawach wiary przysługuje soborom powszechnym60. 
Autorzy dokumentu wskazują więc na potrzebę podjęcia dialogu na 

 57  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjo-
logiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 14.
 58  Por. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 18.
 59  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt, nr 24.
 60  Zob. T. Kałużny, Soborowość i autorytet w Kościele. Ekumeniczne znaczenie dokumen-
tu dialogu katolicko-prawosławnego z Rawenny (2007), „Rocznik Seminaryjny” (Wyższe 
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temat normatywnej wartości i rangi zachodnich soborów w porów-
naniu z siedmioma soborami pierwszego tysiąclecia61.

Omawiając kwestie rozumienia soborowości i  autorytetu 
w Kościele, niejako w sposób naturalny podjęto problem roli bisku-
pa Rzymu w Kościele. Autorzy deklaracji z Rawenny podkreślili, że 
sprawa prymatu musi być zawsze rozpatrywana w kontekście soboro-
wości, a soborowość w kontekście prymatu, gdyż są one „wzajemnie 
współzależne”62.

Dokument z Rawenny stanowił niejako wprowadzenie w kolej-
ną fazę doktrynalnej debaty między Kościołem Rzymskokatolickim 
i Kościołem prawosławnym. Dotyczy ona jednej z najtrudniejszych 
kwestii we wzajemnych relacjach, a mianowicie problemu w rozu-
mieniu prymatu biskupa Rzymu. W związku z tym, jak do tej pory 
odbyło się kilka spotkań: w Pafos na Cyprze (16–23.10.2009), we 
Wiedniu (20–27.09.2010), w Ammanie (15–23.09.2014) oraz w Chieti 
we Włoszech (15–21.09. 2016). W czasie ostatniego spotkania pod-
stawą dyskusji był dokument zatytułowany Ku wspólnemu rozumieniu 
synodalności i prymatu w służbie jedności Kościoła63. Jego istotne elemen-
ty zostały wypracowane przez Podkomisję Mieszaną w Retymno 
na Krecie (13–17.06.2011) oraz Komitet Koordynacyjny w Rzymie 
(21–26.11.2011) i w Paryżu (19–23.11.2012). 

W dokumencie mowa jest o dwóch formach sprawowania władzy 
w Kościele: synodalnej i prymacjalnej. Autorzy dokumentu dokonali 

Seminarium Misyjne Księży Sercanów) (2008/2009), nr 8, s. 116–117; T. Kałużny, Na 
drogach jedności…, dz. cyt., s. 46–48.
 61  Zob. Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjolo-
giczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 36–37.
 62  Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między 
Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, Konsekwencje eklezjo-
logiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła…, dz. cyt., nr 43.
 63  Zob. Synodality and Primacy during the First Millennium: Towards a  Common 
Understanding in Service to the Unity of the Church (Chieti 2016), http://www.vatican.
va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_
doc_20160921_sinodality-primacy_en.html (10.10.2017).
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analizy historycznej i teologicznej co do omawianego problemu. 
Uczynili to na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i uniwersal-
nym. Najistotniejszym owocem ich prac jest przekonanie co do tego, 
że na wszystkich poziomach Kościoła: lokalnym, regionalnym i uni-
wersalnym, musi istnieć „protos” (pierwszy), który jednak nie może 
decydować sam, lecz w uzgodnieniu z poszczególnymi synodami.

3. Owoce dialogu i trudności we wzajemnych relacjach

Droga katolicko-prawosławnego dialogu naznaczona jest wieloma 
osiągnięciami64. Przełamano niektóre bariery, uprzedzenia i stereo-
typy we wzajemnym postrzeganiu siebie i w ocenianiu „tego dru-
giego”. Jak wyżej wskazano, udało się podjąć bardzo istotne kroki 
w obszarze teologicznych uzgodnień. Kwestie, które wydawały się 
nie do rozwiązania, znalazły swój pozytywny finał. Sam fakt podjęcia 
dialogu między Kościołami leży jak najbardziej po linii naszej wspól-
nej wiary chrześcijańskiej ożywianej miłością (fides caritate formata). 
Dziś, po ukazaniu się pierwszej w dziejach Kościoła encykliki na te-
mat ekumenizmu Ut unum sint (1995), nie sposób być autentycznym 
chrześcijaninem bez ekumenicznego otwarcia. Ekumenizm to wszak-
że „imperatyw chrześcijańskiego sumienia” i „droga Kościoła”65. 
Rzymskokatolicko-prawosławny dialog pomógł we wzajemnym zro-
zumieniu inności naszej konfesyjnej mentalności i metodologicz-
nego zróżnicowania ujęć teologicznych. Zrozumiano, że Kościoły 
i chrześcijanie mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć. Dotyczy 
to zwłaszcza różnorodności form wyrażania w pełni katolickiej wiary 
i uskuteczniania jej w życiu. Stało się to ważne, zwłaszcza w obliczu 
tradycjonalistycznych postaw o charakterze ekskluzywistycznym, 
dotyczących myślenia politycznego i ideologicznego. Świadomość 
wspólnej egzystencji „z wiary” stała się siłą, dzięki której udało się 

 64  Por. Z. Glaeser, Przez dialog ku pełnej jedności…, dz. cyt., s. 399–402.
 65  Zob. UUS, nr 7–8.
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przezwyciężyć antyekumeniczne trendy zimnej wojny oraz sposób 
„blokowego myślenia”, który ją charakteryzował66.

Przełomowe wręcz znaczenie na drodze odbudowywania peł-
nej widzialnej jedności między Kościołem Rzymskokatolickim 
a Kościołem prawosławnym ma wspólna teologiczna refleksja do-
tycząca misterium Kościoła w świetle tajemnicy Trójcy Świętej oraz 
uzgodnienia co do istotnych kwestii związanych z teologią sakramen-
tów i z praktyką ich udzielania. Dotyczy to zwłaszcza sakramentów 
chrześcijańskiej inicjacji. Strona prawosławna zaakceptowała wy-
mogi wynikające z pastoralnych potrzeb chrześcijańskiego Zachodu 
w odniesieniu do kolejności udzielania sakramentów chrześcijań-
skiego wtajemniczenia. Wypracowano także zasadniczy konsens co 
do kwestii służebnego posługiwania w Kościele.

Powstanie nowych napięć w relacjach katolicko-prawosławnych 
wiąże się ściśle ze społeczno-politycznymi przemianami, jakie doko-
nały w Europie i w ZSRR w latach 80. i 90. XX wieku. Kościoły grecko-
katolickie zaczęły domagać się poszanowania prawa do swobodne-
go pełnienia swojej posługi, co wywołało ostre sprzeciwy ze strony 
prawosławnej. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Komisji 
Mieszanej przedstawiciele prawosławnego Kościoła greckiego do-
magali się usunięcia ze składu komisji przedstawicieli katolickich 
Kościołów wschodnich. Metropolita Chrisostomos z Peristerion za-
żądał wręcz deklaracji o likwidacji tychże Kościołów, stawiając to 
jako warunek rozpoczęcia dialogu teologicznego67. Problem unia-
tyzmu ciągle powracał. Można wręcz powiedzieć, że na pewien 
czas sparaliżował prace Komisji Mieszanej oraz wyraźnie negatyw-
nie zdeterminował relacje między Kościołem Rzymskokatolickim 
a Kościołem prawosławnym. Strona katolicka wielokrotnie spotyka 
się z oskarżeniami o prozelityzm. Ogromne nadzieje wiązano ze 

 66  Zob. A. Nossol, Dialog między „Kościołami siostrzanymi” z perspektywy jego uczest-
nika, w: „Kościoły siostrzane” w dialogu, red. Z. Glaeser, Opole 2002, s. 224.
 67  Zob. T. Kałużny, Prawosławie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, 
red. E. Sakowicz, Radom 2006, s. 379; A. Nossol, Dialog między „Kościołami siostrzanymi”…, 
dz. cyt., s. 225.
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spotkaniem Komisji Mieszanej w Balamand w 1993 roku. Choć udało 
się uzgodnić i opublikować dokument końcowy, gdzie obydwie stro-
ny jednoznacznie wyrzekają się uniatyzmu i prozelityzmu, więk-
szość Kościołów prawosławnych odniosła się krytycznie do tegoż 
dokumentu. Wynika to zapewne z różnego rozumienia w Kościele 
Rzymskokatolickim i prawosławnym takich istotnych terminów jak 
„terytorium kanoniczne”68 oraz „prozelityzm”. W rezultacie wie-
lu prawosławnych uważa legalizację Kościoła greckokatolickiego 
za przejaw „agresji Watykanu i za wynik prozelityzmu” Kościoła 
Rzymskokatolickiego na prawosławnym „terytorium kanonicznym”. 
W tej sytuacji bezskuteczne okazały się próby rozwiązania rozbież-
ności w tej materii na spotkaniu Komisji Mieszanej w Baltimore-
Emmitsburg (2000)69. Problematyka uniatystyczna na kilkanaście lat 
zdominowała dialog, zamieniając go zwolna – niemalże ideologicz-
nie – w dwa monologi, blokując jego dalsze postępy merytoryczne. 
Wydaje się, że jedynie trójstronne, ściśle historyczno-teologiczne 
przebadanie sine ira et studio wszystkich aspektów tegoż tak skom-
plikowanego zagadnienia może w tym przypadku przynieść nową 
nadzieję i nowe rozwiązania70. Posługiwanie się aprioryzmami i kon-
fesyjnymi uprzedzeniami, nierzadko nacjonalistycznie zabarwionymi, 
nie ma bowiem nic wspólnego z autentyczną wolą „służby prawdzie 
w miłości” realizowanej przez dialog71.

 68  W związku z tym zob. J. Anchimiuk, Problem terytoriów kanonicznych. Prawosławny 
punkt widzenia, w: „Kościoły siostrzane” w dialogu, red. Z. Glaeser, Opole 2002, s. 9–16; 
E. Ch. Suttner, Ekklesiologische, kanonistische und historische Überlegungen zur Frage 
nach dem kanonischen Territorium der „Schwesterkirchen“ (Eklezjologiczne, kanoniczne 
i historyczne przemyślenia dotyczące pytania o terytorium kanoniczne „Kościołów siostrza-
nych”), w: „Kościoły siostrzane” w dialogu..., dz. cyt., s. 17–56.
 69  Zob. T. Kałużny, Prawosławie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia…, dz. cyt., s. 382.
 70  Historyczno-teologiczne badania dokumentów związanych z Unią Brzeską 
podjęła Międzynarodowa Grupa Robocza działająca pod auspicjami Pro Oriente. 
Powołano także do życia inną międzynarodową grupę St. Irenaeus Joint Orthodox-
Catholic Working Group, która zajmuje się kwestią prymatu biskupa Rzymu.
 71  Zob. A. Nossol, Dialog między „Kościołami siostrzanymi”…, dz. cyt., s. 225.
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Poważną przyczyną utrudniającą dialog katolicko-prawosław-
ny jest swego rodzaju dysonans w prezentowanych przez niektó-
re Kościoły prawosławne postawach i wypowiadanych przez nie 
opiniach, zwłaszcza dotyczących Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Mamy tu do czynienia z fenomenem braku spójności w tym wzglę-
dzie. Wyrazem takiej postawy jest absencja przedstawicieli róż-
nych Kościołów prawosławnych w czasie plenarnych obrad Komisji 
Mieszanej72. W tej sytuacji trudno jest Kościołowi prawosławnemu 
przemawiać jednym głosem i w pełni konstruktywnie prowadzić 
dialog. Trudności te często potęgowane są wewnętrznymi napię-
ciami i podziałami w łonie prawosławia.

4. Z nadzieją w przyszłość

Abp Alfons Nossol, który przez wiele lat uczestniczył w pracach 
Rzymskokatolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu 
Teologicznego, postawił kilka bardzo trafnych postulatów, które 
miałyby pomóc w weryfikacji postaw uczestników tegoż dialogu, 
a tym samym mogłyby stanowić cenne wskazówki dla nowego zdy-
namizowania wzajemnych relacji73. Abp Nossol uważa, że w dialogu 
należy wystrzegać się, po obu stronach, wszelkich przejawów swoi-
stego, zróżnicowanego cezaropapizmu. Dialog doktrynalny jest bo-
wiem wydarzeniem ściśle teologicznym i takim też musi pozostać. 
Toteż kierowanie się w nim motywami ściśle teologicznymi wydaje 
się stanowić potrzebę chwili. Kolejny postulat brzmi: „Więcej pokory 
wobec prawdy”. Zdaniem abpa Nossola, należy zaprzestać stawiania 
pytania: „Kto z nas ma więcej prawdy? Należy raczej na serio zasta-
nowić się nad tym, „kogo ona ma więcej”! Chodzi przecież wszystkim 
o Logos – Tego, który stał się człowiekiem, o Jezusa Chrystusa – Drogę, 

 72  Zob. T. Kałużny, Prawosławie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia…, dz. cyt., s. 384.
 73  W związku z tym zob. A. Nossol, Dialog między „Kościołami siostrzanymi”…, dz. cyt., 
s. 225–226.
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Prawdę i Życie (por. J 14, 6). Abp Nossol przypomina, że „ekume-
nia nie oznacza bynajmniej najmniejszego wspólnego mianowni-
ka, ale największy, tj. samego Chrystusa”. I dodaje: „Chrześcijanie 
wierzą wprawdzie «konfesyjnie» inaczej, ale nie w Innego!”. Dla 
zobrazowania relacji Kościół – Chrystus, przywołuje patrystycz-
ny obraz, gdzie Kościół porównywano do księżyca, a Chrystusa do 
słońca. Arcybiskup uważa, że „astronomiczno-teologiczne” zjawisko 
całkowitego zaćmienia słońca może mieć miejsce także wtedy, gdy 
Kościół próbuje przesłonić swą Głowę. Taką sytuację określa mianem 
„największego eklezjologicznego przestępstwa”. W związku z tym 
uważa, że „choć częściowych zaćmień Słońca trudno uniknąć, nie 
wolno dopuścić, względnie świadomie doprowadzać do wielkiej i nie-
malże niewybaczalnej winy wynikającej z pokusy «przyćmiewania» 
przez Kościół samego Pana Kościoła. Na wzór «księżyca», Kościół, 
jako wspólnota ludu Bożego, powinien odzwierciedlać blask naszego 
«Słońca», gdyż Lumen gentium est Christus (por. LG 1)”74. Dialog uzna-
je więc za jeden z ważnych elementów integralnej służby Kościoła. 

Nowa nadzieja na zdynamizowanie dialogu katolicko-prawo-
sławnego płynie z działań papieża Franciszka. Za wyjątkowo ważne 
wydarzenie należy uznać jego spotkanie z Patriarchą Moskwy i ca-
łej Rusi Cyrylem (12.02.2016) oraz odbyty na Krecie Święty i Wielki 
Sobór Kościoła Prawosławnego (19–26.06.2016). Wydarzenia te, bez 
wątpienia, nieco przeorientowały założenia i oczekiwania związane 
z tym dialogiem.

 74  A. Nossol, Dialog między „Kościołami siostrzanymi”…, dz. cyt., s. 225–226.
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The theological dialogue between the Roman Catholic Church 
and the Orthodox Church: the present situation and 
perspectives

Summary
Roman Catholic-Orthodox dialogue, due to the doctrinal similitude of 

both ecclesial traditions, raises the greatest hopes as to unification in faith 
and in church teachings. Over nearly four hundred years of work by the Joint 
Commission for the theological dialogue between the Roman Catholic Church 
and the Orthodox Church on the global scene, it has born much good fruit. 
For the dialogue to be initiated, the Churches had to pass through enormous 
transformation, both mental and spiritual. The point was for them to redis-
cover each other as sisterly Churches.

Establishing Joint Commission for the theological dialogue between the 
Roman Catholic Church and the Orthodox Church (November 30, 1979) by John 
Paul II and Patriarch Dimitrios I, ought to be considered as a real breakthrough 
in formation of new Catholic-Orthodox ecclesial references. The work of the 
Commission was officially launched on May 29, 1980 on Patmos island, where-
as the Commission meetings were inaugurated the day after on Rhodes. The 
fruit of the dialogue are some significant documents: The Mystery of the Church 
and of the Eucharist in the Light of the Mystery of the Holy (Munich, 1982), Faith, 
Sacraments and the Unity of the Church (Bari 1987), The Sacrament of Order in the 
Sacramental Structure of the Church (Uusi Valamo, 1988), A Document on Uniatism 
and Proselytism (Freising, 1990), Uniatism, method of union of the past, and the 
present search for full communion (Ariccia, 1991), Uniatism, method of union of the 
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past, and the present search for full communion (Balamand, 1993), The Ecclesiological 
and Canonical. Consequences of the Sacramental Nature of the Church. Communion, 
Conciliarity and Authority (Rawenna, 2007), Synodality and Primacy During the 
First Millennium: Towards a Common Understanding in Service to the Unity of the 
Church (Chieti 2016).

Thanks to the Roman Catholic-Orthodox dialogue, certain barriers, prej-
udices and stereotypes concerning mutual perception and evaluation, has 
been dismantled. Some major steps have been taken with regard to theological 
agreements. A new hope for bringing even more dynamic into this process 
has been raised by the meeting of Pope Francis with the Patriarch of Moscow 
and all Rus’ Kirill (February 12, 2016) and the Holy and Great Council of the 
Orthodox Church (June 19–26, 2016), held on Crete.

Key words: 
Dialogue, dialogue of love, doctrinal dialogue, Roman Catholic Church, 

Orthodox Church, Joint International Commission for Theological Dialogue 
between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church.
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Teologiczny dialog luterańsko-
rzymskokatolicki: stan i perspektywy

Rok 2017 był Rokiem Jubileuszowym w podwójnym wymiarze. 
Luteranie na całym świecie obchodzili jubileusz 500-lecia Reformacji. 
Równocześnie luteranie i katolicy obchodzili jubileusz 50-lecia ofi-
cjalnego dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie międzynarodowej. 
Była więc podwójna okazja do refleksji nad stanem tego dialogu 
i jego perspektywami. Obecny stan dialogu jest wynikiem działania 
ekumenicznego prowadzonego przez Luterańsko-Rzymskokatolicką 
Komisję Dialogu i wypracowanych przez nią dokumentów oraz ich 
recepcji w Kościołach lokalnych, a także zaangażowania ekumenicz-
nego Kościołów lokalnych. Prowadzony w niektórych krajach jak np. 
w USA czy w Niemczech dialog ekumeniczny staje się przyczynkiem 
do jego rozwinięcia na forum światowym.

W niniejszym opracowaniu zostaną przypomniane fazy dialogu 
i wypracowane w nich dokumenty ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na dokumenty mające wpływ na obchody 500-lecia Reformacji. Na 
tej bazie zostanie dokonana analiza współczesnego stanu dialogu ze 
zwróceniem uwagi na jego percepcję w Polsce. Zakończeniem będzie 
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subiektywna próba spojrzenia w przyszłość na dalszą perspektywę 
dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego.

Początki dialogu

Patrząc z perspektywy 50 lat, może się wydawać, że wszyst-
ko było proste i  oczywiste. Jednakże każdy początek jest trud-
ny. Doświadczony ekumenista, teoretyk i praktyk prof. Stanisław 
Celestyn Napiórkowski słusznie zauważa, że sam fakt przystąpie-
nia Kościołów do dialogu jest olbrzymim osiągnięciem ekumenicz-
nym1. Podjęcie oficjalnego dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego 
po 450 latach uprzedzeń, wrogości połączonej z wojnami religij-
nymi nie było takie proste. Najpierw Kościoły muszą „oddalić nie-
nawiść, przebaczyć krzywdy, stanąć ponad utrwalonymi urazami, 
przezwyciężyć zastaną nieufność, dorosnąć do otwarcia się na inne 
Kościoły w postawie szacunku i zaufania, przezwyciężyć w szero-
kich kręgach świeckich i duchownych integrystyczną mentalność, 
wreszcie uwierzyć, że u drugich mogą odkryć dobro i prawdę zdol-
ne je w jakiejś mierze ubogacić”2. Pierwszym człowiekiem dialogu 
i porozumienia był Filip Melanchton, autor najważniejszej księgi 
wyznaniowej luteranizmu, Konfesji Augsburskiej (Confessio Augustana) 
z 1530 roku. W artykule 7. Wyznania napisał: „Kościoły nasze uczą, że 
jeden święty Kościół trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest 
zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii  
i należycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności 
Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sa-
kramentów. Nie jest to konieczne, aby wszędzie były jednakowe 

 1  Por. S. C. Napiórkowski, Proces ekumenicznego uzgodnienia, w: Ku chrześcijaństwu 
jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 
1997, s. 520. 
 2  Por. S. C. Napiórkowski, Proces ekumenicznego uzgodnienia, w: Ku chrześcijaństwu 
jutra…, dz. cyt., s. 520.
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tradycje ludzkie albo obrzędy czy ceremonie ustanowione przez 
ludzi, wedle słów Pawła: «Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg 
i Ojciec wszystkich»”3. W tych słowach widoczna jest wielka otwar-
tość ekumeniczna, która odrzuca luterański ekskluzywizm, dając 
przestrzeń dla różnorodności struktur urzędów i ustrojów kościel-
nych4. Jak słusznie zauważa Karol Karski, Filip Melanchton głoszony-
mi poglądami wyprzedzał swoją epokę. Naczelnym celem jego dwóch 
głównych pism: Konfesji Augsburskiej i Apologii Konfesji Augsburskiej 
było utrzymanie jedności Kościoła. Melanchton zasłużył na miano 
prekursora współczesnego modelu jedności w pojednanej różno-
rodności5. Wspominając Filipa Melanchtona nie można nie wskazać 
na wielkiego reformatora, a zarazem ekumenistę polskiego, Jana 
Łaskiego. Celem działań Jana Łaskiego w Polsce było doprowadzenie 
do połączenia w jeden Kościół trzech nurtów polskiej Reformacji: 
reformowanych, luteranów i braci czeskich. Efektem jego działań 
była ugoda sandomierska, przyjęta przez powyższe wyznania 10 lat 
po śmierci Łaskiego w 1570 roku. 

Po wymienieniu dwóch protestanckich reformatorów i zara-
zem ekumenistów XVI wieku przenosimy się do połowy wieku XX. 
Kościoły należące do ŚFL uczyły się dialogu miedzy sobą i ze sobą. 
Zanim powstała ŚFL, utworzono z inicjatywy luteran z USA po I woj-
nie światowej Światowy Konwent Luterański, który przygotował 
grunt do powstania w 1947 roku w szwedzkim Lund ŚFL, oficjalnego 
partnera w dialogu luterańsko-rzymskokatolickim.

Ze strony rzymskokatolickiej prekursorami ekumenizmu byli: 
Yves Congar, Charel Boyer, Jan Willebrands, Frans Thijsen, Augustyn 
Bea, Lorenz Jaeger, Emmanuel Heufelder, Paul Couturier6. Wraz 
z zapowiedzią zwołania „soboru ekumenicznego” papież Jan XXIII 

 3  Confesio Augustana, art. 7, w: BSLK, s. 53–119; tłum. pol.: Konfesja Augsburska, 
w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko–Biała 2003, s. 143–163.
 4  Por. K. Karski, Protestanci i ekumenizm, Warszawa 2001, s. 73.
 5  Por. K. Karski, Protestanci i ekumenizm…, dz. cyt., s. 23.
 6  Więcej nazwisk z opisem inicjatyw, zob. K. Karski, Dążenia ekumeniczne we 
współczesnym świecie, Warszawa 1986, s. 159–180. 
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wśród komisji mających przygotować Sobór powołał Sekretariat 
ds. Jedności Chrześcijan. Przewodniczący Sekretariatu kardynał 
Augustyn Bea wraz z sekretarzem ks. Janem Willebrandsem pro-
wadzili nie tylko prace przygotowawcze, ale nawiązywali kontak-
ty z przedstawicielami innych wyznań. Na wzór Sekretariatu ds. 
Jedności w wielu krajach powstały instytucje o podobnym profi-
lu. Podjęcie przez Sobór Watykański II tematu stosunku Kościoła 
Rzymskokatolickiego do innych Kościołów jest zasługą papieża Jana 
XXIII, który stał się „symbolem zgody, pokoju, dialogu i przyjaźni 
miedzy ludźmi”7 i jego następcy papieża Pawła VI. Sekretariat ds. 
Jedności Chrześcijan umożliwił podjęcie z inicjatywy ŚFL pierw-
szych spotkań, które miały miejsce jeszcze podczas trwania Soboru 
w 1964 roku. Powołana przez Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan 
i ŚFL Grupa Robocza prowadziła „dialog o dialogu”8, czyli zastanawia-
ła się, jak ma wyglądać dialog międzywyznaniowy i jakie ma podej-
mować tematy. Owocem spotkań było utworzenie w 1967 roku mię-
dzynarodowej Ewangelicko-Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji 
Studiów. Ustalono także istotne tematy, jakie powinny zostać podję-
te w dialogu. Wśród nich na pierwszym miejscu postawiono Słowo 
Boże. W związku z tym w sposób szczegółowy wskazano na istotne 
problemy, takie jak autorytet i interpretacja Pisma św., Pismo św. 
a Tradycja, Objawienie Boże a wyznanie9. 

Fazy dialogu i końcowe dokumenty

Pierwsza faza dialogu miała miejsce w  latach 1967–1972. Jej 
zwieńczeniem było opublikowanie w  1972 roku dokumentu pt.: 
Ewangelia a  Kościół (Das Evangelium und die Kirche) nazwanym ze 

 7  K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie…, dz. cyt., s.179.
 8  Por. S. C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem, Lublin 1985, s. 25.
 9  Por. S. C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym…, dz. cyt., s. 27. 
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względu na miejsce przyjęcia Raportem z Malty10. W tym dokumen-
cie podjęto szereg zagadnień dotyczących Ewangelii i Kościoła, które 
w przyszłości miały być szczegółowo opracowywane. Do Raportu 
z Malty odwoływały się powstające później dokumenty. 

Druga faza dialogu, obejmująca lata 1973–198411, zaowocowała aż 
sześcioma dokumentami: Wieczerza Pańska (Das Herrenmahl, 1978)12, 
Drogi do wspólnoty (Wege zur Gemeinschaft, 1980)13, Wszyscy pod jednym 
Chrystusem (Alle unter einem Chrystus, 1980)14 – dokument wydany 
z okazji 450. rocznicy Konfesji Augsburskiej, Urząd duchowny w Kościele 
(Das geistliche Amt in der Kirche, 1981)15, Marcin Luter – świadek Jezusa 
Chrystusa (Martin Luter – Zeuge Jesu Christi, 1983)16 – dokument z oka-
zji 500-lecia urodzin Marcina Lutra. Ostatnim dokumentem drugiej 
fazy dialogu był wydany w 1984 roku raport pt.: Jedność przed nami 
(Einheit vor uns)17.

W dwóch wymienionych powyżej dokumentach podjęty zo-
stał problem jedności. Są to: Drogi do wspólnoty i Jedność przed nami. 
Dokument Jedność przed nami podejmuje istotę i cel jedności koś-
cielnej. Cel nie jest rozumiany jako absorpcja czy powrót, lecz jako 
strukturalna wspólnota Kościołów. Przedstawiono tam modele 

 10  Por. Ewangelicko-Luterańsko-Rzymskokatolicka Komisja Studiów, Ewangelia 
a Kościół (1972), w: BW, s. 39–67.
 11  W tej fazie uczestniczyli przedstawiciele z Polski, ks. Stanisław Nagy, a następ-
nie ks. Stanisław Celestyn Napiórkowski.
 12  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wieczerza 
Pańska (1978), w: BW, s. 165–195.
 13  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Drogi do 
wspólnoty (1980), w: BW, s. 197–228.
 14  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy 
pod jednym Chrystusem (1980), w: BW, s. 229–236.
 15  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Urząd duchowny 
w Kościele (1981), w: BW, s. 237–271.
 16  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983), w: BW, s. 274–281.
 17  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Jedność przed 
nami. Modele, formy i etapy katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej (1984), w: BW,  
s. 283–345.
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częściowego zjednoczenia: jedność duchową, wspólnotę opartą na 
dialogu, wspólnotę w działaniu, praktykowanie interkomunii lub 
gościnności eucharystycznej. Obok tego wskazano na modele szeroko 
pojętego jednoczenia. Może to być: „unia organiczna”, „zjednoczenie 
korporacyjne”, „wspólnota kościelna przez konkordię”, „wspólnota 
koncyliarna”, „jedność w pojednanej różnorodności”. Już same po-
jęcia i określenia wymagają wytłumaczenia i wyjaśnienia, nic więc 
dziwnego, że autorzy sami przyznali się do „zagmatwania języko-
wego”. Zauważono, że wzrost wspólnoty kościelnej następuje przez 
wzajemne uznanie i akceptację. Przyznano, że „między naszymi 
Kościołami nie został jeszcze osiągnięty etap pełnego wzajemne-
go uznania się za Kościoły. Oznaki zmierzania w tym kierunku już 
jednak istnieją”18. Przyjęty w 1984 roku dokument, wymienia to, co 
zostało już uznane i to, co jest w procesie wyjaśniania.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dwa dokumenty, któ-
re powstały z okazji jubileuszy, a mianowicie: Wszyscy pod jednym 
Chrystusem –  dokument wydany z  okazji 450. rocznicy Konfesji 
Augsburskiej (1980 rok) i Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa – do-
kument z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra. 

Dokument poświęcony Konfesji Augsburskiej został przyjęty 
w Augsburgu, w lutym 1980 roku, a więc w mieście, w którym zostało 
odczytane w 1530 roku luterańskie wyznanie. Spełniło się oczekiwanie 
Kościołów luterańskich, aby ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego 
zostało wypowiedziane pozytywne słowo na temat Wyznania augs-
burskiego, które od samego początku określa duchowy i teologiczny 
profil luteranizmu. Ten dokument dialogowy zawiera podobnie jak 
Konfesja Augsburska 28 artykułów. Dokument nazwano Wszyscy pod 
jednym Chrystusem. Są to słowa zaczerpnięte z pisma cesarza Karola 
V zwołującego sejm Rzeszy do Augsburga w 1530 roku19. W doku-
mencie na początku zwrócono uwagę, że sytuacja, w której wspólnie 

 18  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Jedność przed 
nami. Modele, formy i etapy…, dz. cyt., s. 302.
 19  Por. S. C. Napiórkowski, Druga faza dialogu. Dialog, w: BW, s. 104. 
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ocenia się Konfesję Augsburską, jest radykalnie zmieniona w porów-
naniu z sytuacją z roku 153020. Stwierdzono, że Wyznanie augsburskie, 
„które jest podstawą i punktem odniesienia dla innych luterańskich 
pism wyznaniowych, jak żadne inne pismo, w swojej treści i struktu-
rze odzwierciedla ekumeniczną wolę i katolickie zamierzenie refor-
macji”, bowiem „wyraźnym zamierzeniem Konfesji Augsburskiej jest 
świadczyć o wierze jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego 
Kościoła”21. Znaczy to, że Konfesja Augsburska nie zamierzała tworzyć 
nowego Kościoła z nową nauką. Pragnęła oczyścić i odnowić wiarę 
chrześcijańską, zgodnie z wiarą Kościoła pierwszych wieków w wier-
ności z Pismem Świętym22. We Wszyscy pod jednym Chrystusem podkre-
śla się i wylicza to, co łączy: „wspólnie wyznajemy jednoczącą całe 
chrześcijaństwo wiarę w trójjedynego Boga i w zbawcze działanie 
Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym”23. Bardzo istotne 
znaczenie dla dalszego dialogu miał i ma artykuł mówiący o Kościele: 
„Przez Kościół rozumiemy wspólnotę tych, których Bóg zgroma-
dza przez Chrystusa w Duchu Świętym zwiastowaniem Ewangelii 
i sprawowaniem sakramentów oraz za pomocą urzędu, który w tym 
celu ustanowił”24. Komisja nie pominęła treści drugiej części Konfesji 
Augsburskiej, w której Filip Melanchton wymienił zniesione naduży-
cia. Stwierdzono, że ta część Konfesji Augsburskiej porusza doniosłe 
sprawy wiary. Niektóre czekają na wyjaśnienie, w wielu punktach 
osiągnięto daleko idące uzgodnienia. W związku z tym zauważono, 
że w życiu i sposobie patrzenia Kościołów dokonały się takie zmia-
ny, że ostra krytyka wypowiedziana w Konfesji Augsburskiej stała się 

 20  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy 
pod jednym Chrystusem (1980)…, dz. cyt., nr 1.
 21  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy pod 
jednym Chrystusem (1980)…, dz. cyt., nr 7, 10. 
 22  Por. S. C. Napiórkowski, Druga faza dialogu. Dialog…, dz. cyt., s. 105.
 23  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy pod 
jednym Chrystusem (1980)…, dz. cyt., nr 13. 
 24  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy pod 
jednym Chrystusem (1980)…, dz. cyt., nr 16.
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bezprzedmiotowa25. Na tym jednak nie poprzestano, lecz w krótkiej 
formie wyjaśniono i wymieniono, w których kwestiach już osiągnięto 
porozumienie, w których toczy się dialog, a które czekają na pod-
jęcie w dialogu. W omawianym dokumencie wymieniono również 
kwestie otwarte i nie rozwiązane problemy. Należą do nich: liczba 
sakramentów, papiestwo, pewne aspekty struktury episkopalnej 
i magisterium Kościoła. 

W podsumowaniu stanowiska wspólnej Komisji co prawda nie 
mówi się o wspólnym uznaniu Konfesji, jednak stwierdzono, że „to, 
co w Konfesji Augsburskiej odkryliśmy na nowo we wspólnej wierze, 
może pomóc do tego, byśmy tę wiarę także w naszych czasach wspól-
nie wyznawali”26. 

W Roku Jubileuszu 500-lecia Reformacji, w którym tak wiele mó-
wiło się pozytywnie i negatywnie o Marcinie Lutrze, zapomniano 
o dokumencie wydanym z okazji 500-lecia urodzin Ojca Reformacji: 
Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa. O ile poglądy i ocena poszcze-
gólnych naukowców mogą być różne, mniej lub bardziej subiek-
tywne, o tyle każda wypowiedź na temat Marcina Lutra powinna 
być „przepuszczona przez sito”, jakim jest powyższy dokument. 
Opublikowanie wspólnego słowa w 500. rocznicę urodzin Marcina 
Lutra ma służyć pojednaniu i porozumieniu, przyczynić się do prze-
zwyciężenia często funkcjonującego w przeszłości spaczonego obra-
zu Lutra27. Jak każdy wielki człowiek, Marcin Luter był osobą wielo-
barwną, nietuzinkową, wymykającą się spod jednoznacznych ocen 
i reguł. Na przestrzeni wieków oceniano Go w bardzo różny spo-
sób. Dla katolików był heretykiem, który doprowadził do rozbicia 
Kościoła. Z drugiej strony zaczęto gloryfikować Lutra jako herosa 

 25  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy 
pod jednym Chrystusem (1980)…, dz. cyt., nr 19.
 26  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Wszyscy pod 
jednym Chrystusem (1980)…, dz. cyt., nr 27. 
 27  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., s. 273.



127Teologiczny dialog luterańsko-rzymskokatolicki: stan i perspektywy

wiary i założyciela nowego Kościoła28. Można uznać, że od 1983 
roku obraz Lutra powinien ulec zmianie, skoro obie strony dialogu 
zadeklarowały, że odstępują od przestarzałego, zniekształconego 
polemiką obrazu Lutra29. W dokumencie uznaje się Lutra, tak jak 
on sam siebie uważał, czyli za świadka Ewangelii. Reformator czuł 
na sobie wielką odpowiedzialność za nauczanie i duszpasterstwo. 
Intensywna praca nad Pismem św. doprowadziła go do odkrycia na 
nowo Bożego miłosierdzia. Luter stał się świadkiem wyzwalającego 
orędzia „o usprawiedliwieniu grzesznika przez samą wiarę”30. Jako 
świadek Ewangelii zwiastował on biblijne orędzie o sądzie Bożym i ła-
sce, o zgorszeniu i mocy krzyża, o zatraceniu człowieka i zbawczym 
czynie Boga. Przykład Lutra winien być zachętą, by najuczciwiej 
skonfrontować siebie z obietnicą i wezwaniem Ewangelii31. Niestety 
w XVI wieku nauka Lutra i jego protest wobec ówczesnych form po-
bożności nie znajdowały żadnego zrozumienia u kościelnych i teo-
logicznych instancji w Niemczech, jak i w Rzymie. Luter rozumiał 
swój protest za całkowicie zgodny z nauką Kościoła i „obca mu była 
jakakolwiek myśl o zrywaniu z Kościołem”32. W omawianym do-
kumencie przedstawiono drogę, która doprowadziła do rozdarcia 
Kościoła. „W miarę jak wzrastał sprzeciw władz kościelnych, wy-
ostrzyła się też polemiczna postawa Lutra. Odrzucał on papieża jako 
«Antychrysta», a mszę osądził jako «bałwochwalstwo». Z drugiej 
strony, Lutra z jego zwolennikami przedstawiano jako heretyków, 
a nawet oskarżano o zdradę wiary. Luter stał się przedmiotem ataków 

 28  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 2. 
 29  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 4.
 30  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 8–9.
 31  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 12.
 32  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 13. 
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ze strony różnych grup i nurtów tak kościelnych jak społecznych. 
Niektóre z tych negatywnych tendencji nałożyły się na jego obraz, 
nie przestając oddziaływać aż do naszych czasów”33. Tego, co było, 
nie da się cofnąć ani unieważnić – stwierdzają członkowie Komisji. 
Jak czytamy we Wspólnym słowie, dzisiaj uznaje się zasadność starań 
Lutra zmierzających do reformy teologii oraz kościelnych niewłaś-
ciwości jego czasów. Zauważa się, że nauka o sprawiedliwości daro-
wanej w Chrystusie bez zasług człowieka nie jest sprzeczna z auten-
tyczną tradycją katolicką, z nauką Augustyna i Tomasza z Akwinu34. 
W dokumencie Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa wymienione 
są uproszczenia i zniekształcenia nauki Lutra. Bardzo interesujące 
są postulaty Lutra, które znalazły swoje odzwierciedlenie w nauce 
Soboru Watykańskiego II. Wymienia się: wyeksponowanie znaczenia 
Pisma św. jako zasady życia i nauczania Kościoła, określenie Kościoła 
jako Ludu Bożego, uznanie ciągłej odnowy Kościoła, dowartościo-
wanie wyznania krzyża Jezusa Chrystusa i jego znaczenia dla życia 
poszczególnego chrześcijanina, rozumienie urzędów kościelnych 
jako posługiwań, podkreślenie kapłaństwa wszystkich wierzących, 
położenie akcentu na prawo osoby do wolności w sprawach religij-
nych, posługiwanie się w liturgii językiem narodowym, możliwość 
Komunii pod dwiema postaciami35. 

Za kard. Janem Willebrandsem stwierdza się, że Marcin Luter 
„Może być naszym wspólnym nauczycielem prawdy, że Bóg musi 
zawsze pozostawać Bogiem, nam zaś pozostaje – jako nasza naj-
bardziej zasadnicza ludzka odpowiedź – absolutne zaufanie Bogu 
i wielbienie Go”36. Marcin Luter wskazuje na priorytet Słowa Bożego 

 33  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 15–16.
 34  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 22.
 35  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 24–25. 
 36  Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 26. 
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w życiu, nauce i służbie Kościoła; wzywa do wspólnej wiary jako bez-
warunkowego zaufania Bogu; uczy rozumienia łaski jako osobowego 
stosunku Boga do człowieka; przekonuje, że ludzkie życie otrzymu-
je swój fundament i nadzieję tylko dzięki Bożemu przebaczeniu; 
wzywa Kościół, by pozwalał się nieustannie odnawiać przez Słowo 
Boże; uczy, że może istnieć jedność w różnorodności; wskazuje, jak 
poznanie Bożego miłosierdzia otwiera się jedynie przed tymi, którzy 
modlą się i rozmyślają, których Duch Święty przekonuje o prawdzie 
Ewangelii; upomina, że pojednanie i chrześcijańska wspólnota może 
istnieć jedynie tam, gdzie postępuje się według normy wiary i zasady 
miłości37. Nade wszystko po dzień dzisiejszy pozostaje aktualne woła-
nie Lutra o reformę Kościoła, które jest nawoływaniem do pokuty38.

Trzecia faza katolicko-luterańskiego dialogu miała miejsce w la-
tach 1986–1993. Zajęto się wówczas szczegółowo tym, co ogólnie 
zasygnalizowane zostało w pierwszym dokumencie dialogu, czyli 
Raporcie z Malty, a mianowicie problemem roli i miejsca Kościoła 
w Bożym planie zbawienia. W tym aspekcie pojawiło się bardzo 
istotne zagadnienie dotyczące wzajemnej relacji między Kościołem 
a nauką o usprawiedliwieniu. Podjęto więc pogłębioną dyskusję te-
ologiczną na temat implikacji eklezjologicznych reformatorskiej 
nauki o usprawiedliwieniu39. Owocem ośmiu sesji plenarnych jest 
opublikowany we wrześniu 1993 roku obszerny raport końcowy pt. 
Kościół i usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o uspra-
wiedliwieniu (Kirche und Rechtfertigung. Das Verständnis der Kirche im 
Licht der Rechtfertigung)40. 

 37  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 26.
 38  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa (1983)…, dz. cyt., nr 6.
 39  Por. K. Karski, Protestanci i ekumenizm…, dz. cyt., s. 292.
 40  Por. Rzymskokatolicko-Ewangelicko-Luterańska Komisja Wspólna, Kościół 
i usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu (1993),  
w: BW, s. 261–481.
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Ostatnim dokumentem trzeciej fazy dialogu, poświęconym w ca-
łości nauce o usprawiedliwieniu, jest Wspólna deklaracja w sprawie 
nauki o usprawiedliwieniu41, podpisana uroczyście już w trakcie trwa-
nia czwartej fazy dialogu, 31 października 1999 roku w Augsburgu 
przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan kard. Edwarda I. Cassidy’ego i sekretarza tejże Rady bpa 
Waltera Kaspera, a ze strony luterańskiej przez prezydenta ŚFL bpa 
Christiana Krause oraz sekretarza ŚFL ks. Ismaela Noko. Jest to pierw-
szy dokument przyjęty i oficjalnie podpisany na tak wysokim szczeb-
lu przez katolików i luteran. Wspólna deklaracja „chce ukazać, że na 
podstawie dialogu Kościoły luterańskie i Kościół Rzymskokatolicki 
są teraz w  stanie reprezentować wspólne rozumienie naszego 
usprawiedliwienia przez Bożą łaskę w wierze w Chrystusa”42. Trzeba 
zauważyć, że problem nauki o usprawiedliwieniu nie został jednak 
całkowicie rozwiązany i zakończony. We Wspólnej deklaracji bardzo 
uczciwie stwierdza się, że nie zawiera ona wszystkiego, co w każ-
dym Kościele naucza się na temat usprawiedliwienia. Podkreśla się 
jednak, że osiągnięto konsens co do podstawowych prawd nauki 
o usprawiedliwieniu, a istniejące nadal różnice w podejściu do niej 
nie są już powodem do formułowania potępień doktrynalnych43.

Czwarta faza dialogu odbywała się w latach 1995–200444 i zakoń-
czona została przyjęciem dokumentu Apostolskość Kościoła45. Ten mało 
znany dokument zajmuje się problematyką apostolskości Kościoła 
i episkopatu. 

 41  Por. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan i Światowa Federacja Luterańska, 
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999), w: BW, s. 499–523.
 42  Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan i Światowa Federacja Luterańska, 
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999)…, dz. cyt., nr 5.
 43  Por. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan i Światowa Federacja Luterańska, 
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999)…, dz. cyt.
 44  Członkiem Wspólne Komisji, podobnie jak w trzeciej fazie, był abp Alfons 
Nossol. 
 45  The Apostolicity of the Church. Stude Document of Lutheran-Roman Catholic 
Commission on Unity, ed. The Lutheran World Federation, Pontifical Council for 
Promoting Christian Unity, Minneapolis 2006. 
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Od 2009 roku trwa piąta faza dialogu, której głównym tematem 
jest Chrzest i wzrastająca komunia. Ostatnie posiedzenie plenarne 
Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu miało miejsce w lip-
cu 2017 roku w Kamieniu Śląskim. Pracowano nad uzgodnieniem 
ostatecznej wersji dokumentu pt.: Chrzest i wzrastanie we wspólnocie. 
Dokument ma zostać oficjalnie zaprezentowany najprawdopodobniej 
w połowie 2018 roku. W dwóch zasadniczych częściach podjęte są 
zagadnienia m.in.: fundacyjnej roli chrztu wobec Kościoła, liturgii 
chrztu, trynitarnego, zbawczego i eklezjalnego charakteru chrztu oraz 
relacji chrztu do innych sakramentów. Druga część będzie przedsta-
wiała ekumeniczne implikacje wynikające z chrztu świętego.

Ubocznym, ale jakże ważnym dziełem Komisji Dialogu jest wspólny 
dokument ŚFL i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 
Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie 
Reformacji w 2017 roku, który został ogłoszony w Genewie w czerwcu 
2013 roku i w tym samym roku przetłumaczony na język polski46.

 Dokument Od konfliktu do komunii i rok 2017

Dokument miał pomóc w rozwiązaniu dylematu, jak obchodzić 
500. rocznicę Reformacji: razem czy osobno, świętować czy upamięt-
niać, a może pokutować. Zawiera on szkic historyczny luterańskiej 
Reformacji oraz katolickiej odpowiedzi na nią, analizuje główne te-
maty teologii Marcina Lutra w świetle dialogów luterańsko-rzym-
skokatolickich, wskazuje na znaczenie dialogów ekumenicznych, 
podaje możliwości upamiętnienia Reformacji i wzywa do jej wspól-
nego upamiętnienia.

W przedmowie można przeczytać: „Gdy w 2017 roku rzymsko-
katoliccy i ewangeliccy chrześcijanie będą spoglądać na wydarzenia 
sprzed pięciuset lat, uczynią to w najwłaściwszy sposób, stawiając 

 46  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Dialogu, Dzięgielów 2013.
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Ewangelię Jezusa Chrystusa w samym centrum swoich refleksji. 
Powinniśmy radować się z Ewangelii i przekazywać ją współczesnym, 
aby cały świat uwierzył, że Bóg staje się dla nas darem i powołuje nas 
do wspólnoty ze sobą i swoim Kościołem. Jest to powód naszej rado-
ści we wspólnej wierze”47. To jest bardzo ważne wskazanie i wyzwa-
nie. Jak przekazywać współczesnym Ewangelię i radość z Ewangelii, 
by świat uwierzył? Chrześcijaństwo, zwłaszcza w Europie, jest w od-
wrocie. Tak jest i w naszym kraju. „Zarówno jako pojedynczy chrześ-
cijanie, jak i wspólnota wierzących wciąż na nowo potrzebujemy 
nawrócenia i reformy, zachęty i prowadzenia Ducha Świętego”48. 
Wczytując się w dokument Od konfliktu do komunii, można zauważyć, 
że w dialogu ekumenicznym luterańsko-rzymskokatolickim nastą-
piło pewne przebudzenie.

We Wprowadzeniu stwierdzono jednoznacznie: „W 2017 roku lute-
rańscy i rzymskokatoliccy chrześcijanie będą wspólnie wspominać 
początek Reformacji sprzed 500 laty. Luteranie i katolicy cieszą się 
dziś z rosnącego obopólnego zrozumienia, intensywniejszej współ-
pracy między sobą i większego wzajemnego szacunku. Zrozumieli, że 
więcej ich łączy niż dzieli”49. Znaczy to, że nie powinniśmy Jubileuszu 
zawłaszczać dla siebie, przeciwnie, powinniśmy zapraszać innych 
do świętowania. Nie może to być „celebracja podziału Kościoła za-
chodniego”. W dokumencie pojawia się ważne stwierdzenie, że lu-
teranie i katolicy są członkami jednego ciała. To znaczy, że żyjemy 
w osobnych wspólnotach mimo przynależności do jednego ciała. 
„Wspólne upamiętnienie w 2017 roku wyraża radość i dziękczy-
nienie, ale musi się tam znaleźć również miejsce na uświadomie-
nie sobie bólu spowodowanego niepowodzeniami i ranami, winą 

 47  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt., Przedmowa, s. 9.
 48  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt.
 49  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt., nr 1.
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i grzechem ludzi”50. Oceniając przeszłość i XVI-wieczne wydarze-
nia i teologiczne kontrowersje, trzeba uwzględnić uwarunkowania 
historyczne. „Luteranie i katolicy z XVI wieku nie mogą być obar-
czani odpowiedzialnością za wszystko, co wydarzyło się w ramach 
religijnego konfliktu, ponieważ wiele sytuacji wymknęło się spod 
kontroli. W XVI wieku przekonania teologiczne i polityczne interesy 
były często ze sobą splecione”51. To znaczy, że historię luterańskiej 
Reformacji dzisiaj można opowiedzieć wspólnie i w inny sposób. Nie 
chodzi tu o zmianę historii. „Badania naukowe na różne sposoby 
przyczyniły się do zmiany recepcji przeszłości. Przykładem może 
być podejście do zrozumienia Marcina Lutra i Konfesji Augsburskiej. 
Dokument stwierdza, że „staranne i dokładne badania historyczne 
pokazały, że rzymskokatolicką literaturę o Lutrze podczas ostatnich 
czterech stuleci, aż do XX wieku, kształtowały głównie komenta-
rze Jana Kochleusza (Cochlaeusa), przeciwnika Lutra oraz doradcy 
księcia Jerzego z Saksonii. Kochleusz opisywał Lutra jako mnicha-
-apostatę, niszczyciela chrześcijaństwa, deprawatora moralności 
i kacerza”52. Niestety, nawet wśród profesorów teologów i history-
ków rzymskokatolickich pojawiają się sądy na temat Marcina Lutra 
rodem z czasów Cochlaeusa. Rzymskokatolickie badania zgłębiły 
również znaczenie nauki o usprawiedliwieniu w Wyznaniu augsbur-
skim. Zrozumiano, że intencją Wyznania augsburskiego było wyra-
żenie podstawowych postulatów reformacyjnych oraz zachowanie 
jedności Kościoła. 

Znajomość ekumenicznego dokumentu Od konfliktu do wspólnoty 
może być narzędziem do przełamywania barier tam, gdzie są one 
bardzo wielkie, a przede wszystkim do ujawniania, że Reformacja 
służyła i służy dobru całego chrześcijaństwa.

 50  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt., nr 228.
 51  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt., nr 231.
 52  Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt., nr 22.
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Hasła i znaki do przełamywania barier daje papież Franciszek. Jego 
obecność i wspólna modlitwa z luteranami w szwedzkim Lund, mie-
ście, w którym powstała Światowa Federacja Luterańska 31 paździer-
nika 2016 roku, są dowodem szacunku i chęci pogłębiania pojednania 
i współpracy. Biskup Rzymu zachęcał do żarliwej modlitwy o jedność 
i do współpracy w niesieniu miłosierdzia. Papież powiedział: „Jako 
chrześcijanie będziemy wiarygodnym świadectwem miłosierdzia na 
tyle, na ile przebaczenie, odnowa i pojednanie będą między nami co-
dziennym doświadczeniem. Wspólnie możemy głosić oraz konkretnie 
i radośnie ukazywać Boże miłosierdzie, broniąc i służąc godności każ-
dej osoby. Bez tej służby dla świata i w świecie wiara chrześcijańska 
będzie niepełna”53. W głoszeniu miłosierdzia Bożego przyjmującego 
każdego grzesznika Franciszek jest bardzo bliski Lutrowego uspra-
wiedliwienia z łaski przez wiarę. W rozmowie z Andreą Torniellim 
 o miłosierdziu Bożym papież Franciszek po ewangelicku przyznaje, 
że jesteśmy grzesznikami, bo nasza ludzka natura jest zraniona54. 
Konsekwencją grzechu pierworodnego jest to, że upadamy i kieruje-
my się w stronę zła. Bożą łaską jest to, że człowiek uświadamia sobie 
swój grzech. Dlatego o taką łaskę trzeba prosić. Bez łaski można 
tylko stwierdzić: „Jestem ograniczony, mam swoje ograniczenia, to 
są moje błędy. Jednak uznanie siebie za grzesznika to coś innego. 
Oznacza postawienie się przez Bogiem, który jest naszym wszyst-
kim i odsłonięcie samego siebie, a więc naszej nicości, naszej nędzy, 
naszych grzechów”55. Luter powiedział, że wobec Boga jesteśmy że-
brakami. Papież mówi: „Jezus przychodzi do nas, gdy uznajemy, że 
jesteśmy grzesznikami”56.

 53  Podaję za: K. Karski, Wspólne katolicko-luterańskie upamiętnienie Reformacji, SiDE 
80 (2017), nr 1, s. 148.
 54  Por. Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, Kraków 
2016, s. 66.
 55  Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga…, dz. cyt., s. 57.
 56  Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga…, dz. cyt., s. 8.
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Jan Paweł II i encyklika Un unum sint

Omawiając teologiczny stan dialogu luterańsko-rzymskokatoli-
ckiego, nie można zapomnieć o tym, jaki wkład i impuls dał papież 
Jan Paweł II. Jego pontyfikat rozpoczął się w trakcie trwania drugiej 
fazy dialogu. Od nowego papieża oczekiwano wyraźnych wskazań co 
do kierunku prowadzenia dialogu, ale przede wszystkim do zajęcia 
stanowiska, czy dialog jest konieczny. Chociaż dialog ekumeniczny 
w pontyfikacie Jana Pawła II nie zajmował pierwszoplanowego miej-
sca, to jednak wypowiedzi, spotkania, a zwłaszcza ekumeniczna en-
cyklika Ut unum sint, ogłoszona 25 maja 1995 roku, sprawiły, że dialog 
międzywyznaniowy zyskał na wartości i energii. Podobnie jak dla pa-
pieża Franciszka, dla Jana Pawła II ekumenizm był sprawą duszpaster-
ską i dlatego był bardzo ważny i nieodwracalny. Jan Paweł II wyraźnie 
stwierdza w encyklice, że „od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół 
katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań, 
droga ekumenizmu jest drogą Kościoła”, dlatego „Kościół katolicki 
z nadzieją podejmuje to dzieło ekumeniczne jako imperatyw chrześ-
cijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kierowanego miłością”57. 
Podczas pielgrzymki do Niemiec w 1980 roku Jan Paweł II zapropono-
wał powołanie komisji ekspertów, która zbada czy XVI-wieczne wza-
jemne potępienia i wyklinania mają jeszcze moc wiążącą58. Można 
śmiało powiedzieć, że owocem tej zachęty jest Wspólna deklaracja  
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Jan Paweł II uważał, że przyję-
cie Wspólnej deklaracji da mocną podstawę dla dalszych poszukiwań 
ekumenicznych i podejmowania nadal istniejących problemów w tej 
dziedzinie. 

 57  UUS, nr 8. 
 58  Por. A. Nossol, Wdrapujemy się na szczyt. Rozmowa z J. Majewskim i Z. Nosowskim, 
„Więź” 495 (2000), nr 1, s. 43; K. Karski, Kronika wydarzeń ekumenicznych, SDE 34 
(1992), nr 2, s. 123.
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Perspektywy ekumenizmu

„Ekumenia żyje nadzieją”59. Tak Wacław Hryniewicz zatytuło-
wał zbiór medytacji ekumenicznych przygotowywanych na Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Przedmowie autor zauważa, że 
„ogromny deficyt dzisiejszych dążeń ekumenicznych to wciąż brak 
powszechnej woli wewnętrznego nawrócenia i przemiany, tak cha-
rakterystycznej dla pionierów ruchu ekumenicznego. Dotyczy to 
zarówno poszczególnych chrześcijan, jak i całych Kościołów. Ruch 
ekumeniczny narażony jest na to, że może stać się jedynie specja-
lizacją i programem działania nielicznej grupy pasjonatów. Nie jest 
to właściwa droga dążenia do pojednania i jedności”60. Czy tak jest? 
O ekumenii się mówi, zwłaszcza w Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Dialog ekumeniczny w ciągu minionych 50 lat przy-
niósł wiele osiągnięć. Gdzie jesteśmy teraz i co przed nami? Na pew-
no nadzieja. Na pewno, co cieszy, rozwija się ekumenizm duchowy. 
Trzeba się zgodzić z ks. Wacławem Hryniewiczem, że nasze Kościoły 
długo wychowywały nas do podziałów i nadszedł czas, by starały się 
wychowywać do jedności. Podział przebiega przez nasze wnętrza, 
tkwi w nas61. Dlatego „wszystkie Kościoły potrzebują pogłębienia 
duchowości ekumenicznej, wrażliwej na działanie Bożego Ducha, 
otwartej na inność i różnorodność. Porozumienia osiągane na dro-
dze uzgodnień i zbieżności pozostają bez większego wpływu na życie 
i wzajemne stosunki Kościołów. Same uzgodnione formuły i teksty 
nie są w stanie przywrócić jedności”62. 

Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio w rozdziale drugim 
wskazuje na praktyczne urzeczywistnianie ekumenizmu w życiu i dusz-
pasterstwie Kościoła. Ekumenizm dotyczy bowiem całego Kościoła, 
czyli wiernych i pasterzy. Nie jest to bowiem domena pojedynczego 

 59  Por. W. Hryniewicz, Ekumenia żyje nadzieją, Poznań 2011.
 60  W. Hryniewicz, Ekumenia żyje…, dz. cyt., s. 9.
 61  Por. W. Hryniewicz, Ekumenia żyje…, dz. cyt., s. 12. 
 62  W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002, s. 317–318.
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teologa lub chrześcijańskiego działacza, lecz pewien wymiar życia 
duchowego, duszpasterskiego i  liturgicznego całego Kościoła63. 
Ponieważ ekumenizm nie jest jakimś dodatkiem i uzupełnieniem 
tradycyjnego działania Kościoła, lecz należy on w sposób organicz-
ny do całości jego życia i istnienia w świecie, dlatego winien tę ca-
łość przenikać i z niej wyrastać jak owoc ze zdrowego i kwitnącego 
drzewa, które osiąga pełnię życia64. 

Dekret o ekumenizmie naucza, że prawdziwy ekumenizm wyma-
ga wewnętrznej przemiany. Pragnienia jedności rodzą się z zaparcia 
się samego siebie i nieskrępowanej miłości65. Dlatego tak ważne jest, 
by osiągnięcia dialogu dotarły do serc Kościołów, do samego środ-
ka parafii, aby tam doprowadzić do odnowienia serc i umysłów, do 
zmiany wzajemnych stosunków. W pełni należy się zgodzić ze stwier-
dzeniem, że „nic nie pomoże dyskutowanie o teorii dialogu, jeżeli 
ludzi w ich różnorodności nie przekona się do jego praktykowania”66. 

Zanim uczyni się kolejny krok na drodze ekumenicznej jednoś-
ci, trzeba zapytać, jakie miejsce i jaką rolę odgrywają wypracowa-
ne dotychczas ustalenia zawarte w oficjalnych dokumentach. Czy 
znane są przynajmniej wśród teologów i duszpasterzy wymienio-
ne dokumenty dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego, zwłaszcza 
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu nazwana przez 
Jana Pawła II kamieniem milowym na drodze do jedności. Jak wyglą-
da nauczanie ekumenizmu w seminariach, wydziałach i uczelniach 
teologicznych? 

Przed oficjalnym podpisaniem Wspólnej deklaracji, podczas IX 
Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w  Hong-Kongu w  1997 roku kard. 
Edward Idris Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan, nakreślił reperkusje w  zakresie duszpasterskim 

 63  Por. P. Jaskóła, Zagadnienia ekumeniczne, Opole 2001, s. 40.
 64  Por. A. Nossol, Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia, Opole 2000, 
s. 165.
 65  Por. UR, nr 7.
 66  F. Koenig, Amt, Eucharistie-Abendmahl; Gelebte Oekumene, Leipzig 1996, s. 25.
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wynikające ze wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu67. Na pierw-
szym miejscu proponował refleksję biblijną. Studia biblijne winny po-
głębiać tematykę usprawiedliwienia oraz tematy z jej obrzeży, zwłasz-
cza że w dokumencie Kościół i usprawiedliwienie oraz we Wspólnej 
deklaracji znajdują się uzasadnienia biblijne nauki o usprawiedli-
wieniu i kościele. Ważnym elementem pastoralnej recepcji nauki 
o usprawiedliwieniu mogłyby być kursy dokształcające dla duchow-
nych i świeckich. Organizację kursów mogłyby prowadzić diecezje, 
synody, a nawet mogłyby się odbywać na szczeblu parafialnym.

Ciekawym rozwiązaniem byłoby organizowanie wspólnych 
luterańsko-katolickich szkoleń. Światowa Federacja Luterańska 
i  Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan zredagowały wspólnie 
w styczniu 1995 roku Materiały pomocnicze na modlitewne spotkania 
ekumeniczne katolickich i ewangelickich wspólnot parafialnych68 poświę-
cone dokumentowi Kościół a usprawiedliwienie. Kard. Cassidy miał na-
dzieję, że wspólne rozumienie nauki o usprawiedliwieniu zostanie 
uwzględnione w programach nauczania, zwłaszcza szkół wyższych. 
Wspólna deklaracja domaga się również od uczelni wyznaniowych 
wymiany profesorów69. Interesujące dla katolickich studentów, ale 
przede wszystkim dla dbania o ich ekumeniczne wykształceni byłoby 
nauczanie o Lutrze i luteranizmu oraz nauki o usprawiedliwieniu 
przez luteranina, a studentów luterańskich o katolicyzmie przez 
katolika. Z perspektywy kilkunastu już lat wydaje się, że samo przy-
jęcie Wspólnej deklaracji pozostało bez większego echa, a przynaj-
mniej nie wywołało reakcji proporcjonalnych do treści zawartych 
w dokumencie, tak jakby konsens w sprawie kluczowej dla relacji 
katolicko-ewangelickich nie stanowił zasadniczego zwrotu w eku-
menii. Proces recepcji, zwłaszcza na poziomie lokalnym nie został 

 67  Por. E. I. Cassidy, Reflections on the Doctrine of Justification: Pastoral Consequences, 
„Information Service” 95 (1997), s. 99–101.
 68  Por. Kirche und Rechtfertigung. Eine Handreichung für ökumenische Bibelabende 
katholischer und ewangelischer Gemeinden, Genf–Rom 1995.
 69  Por. S. C. Napiórkowski, Bóg łaskawy. Nad „Wspólną deklaracją o usprawiedliwie-
niu”, Warszawa 2001, s. 46.
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i z pewnością jeszcze przez długi czas nie zostanie zakończony70. To 
zadanie jest przed nami. 

Nie oczekujmy nowych dokumentów, spektakularnych decyzji 
i posunięć zwierzchników Kościołów. Wykorzystajmy to, co do tej 
pory zostało osiągnięte. To wielka podstawa i grunt nie tylko do 
praktycznego działania. 

W zakończeniu dokumentu Od konfliktu do komunii Komisja 
Dialogu wymienia pięć ekumenicznych imperatywów: 

1. Katolicy i luteranie powinni zawsze obierać jako punkt wyjścia per-
spektywę jedności, a nie rozłamu, aby wzmacniać to, co mają wspólnego, 
nawet jeśli łatwiej jest dostrzegać i doświadczać różnice.

2. Luteranie i katolicy muszą pozwalać sobie ciągle się zmieniać poprzez 
spotkanie ze sobą nawzajem i wspólne świadectwo wiary.

3. Katolicy i luteranie powinni się na nowo zobowiązać do poszukiwań 
widzialnej jedności; wspólnie wypracowywać plan, uwzględniający kon-
kretne kroki, które miałyby do niej prowadzić, i wciąż na nowo do tego 
celu dążyć.

4. Luteranie i katolicy muszą wspólnie ponownie odkryć siłę Ewangelii 
Jezusa Chrystusa dla naszych czasów.

5. Katolicy i luteranie powinni w zwiastowaniu oraz służbie światu składać 
świadectwo o łasce Bożej71.

Powyższe imperatywy zwracają uwagę na to, co było, a co chyba 
zostało zatracone. Zwroty: „na nowo”, „ponownie” o czymś świad-
czą. Pokreślone zostały aspekty teologiczne. Zwrot ku Chrystusowi. 

 70  Por. P. Holc, Znaczenie katolicko-luterańskiego konsensusu, w: Żyć ekumenią 
w Kościołach lokalnych, red. P. Jaskóła, R. Porada, Opole 2003, s. 179.
 71  Por. Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 r. 
Raport…, dz. cyt., nr 238–244.
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Teologia ekumeniczna musi być bardziej chrystocentryczna, a teo-
logia chrystocentryczna, jak twierdzi Stanisław C. Napiórkowski, 
jest po prostu teologią lepszą72. Dlatego słusznie stwierdza Wacław 
Hryniewicz, że „nie powinno się tak patrzeć na inne wyznania, jak 
gdyby musiały one poruszać się wokół naszego własnego Kościoła, 
który chętni jesteśmy uważać za centrum chrześcijaństwa. Wraz 
z innymi wyznaniami obracamy się wszyscy – mówiąc obrazowo 
– wokół centrum, którym jest sam Chrystus. Potrzebny jest w nauce 
o Kościele chrystocentryczny zwrot, nieodłączony od głębokiej świa-
domości pneumatologicznej”73. Imperatywy ekumeniczne przyna-
glają do praktycznego chrześcijaństwa. Tak się dzieje i bardzo dobrze. 
Miłosierdzie, przebaczenie, otwartość na bliźniego bez pytania, kto 
jest moim bliźnim. Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego i Diakonia 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce od lat współpracują 
w służbie bliźniego. Wspólne świadectwo jest obowiązkiem wobec 
zsekularyzowanej Europy. Luteranie i katolicy powinni być radosnymi 
świadkami „Ewangelii nadziei” w Europie i na całym świecie. W ten 
sposób budować europejską wspólnotę ducha.
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The theological dialogue between Lutherans  
and Roman Catholics: the present situation and perspectives

Summary

In the present article, we have shown the present situation and perspec-
tives of the theological dialogue between the Lutheran Churches and the Roman 
Catholic Church in the world. In the history of the dialogue between Lutherans 
and Roman Catholics, which was started in 1967, one can distinguish five stag-
es. The 50 years’ long work of the Common Study Commission yielded fruit of 
several dialogue documents. The common reflection focused on issues such as: 
the Gospel and the Church, the Lord’s Supper, priestly ministry in the Church, 
the Church and justification, the apostolic character of the Church, among oth-
ers. The common statements written to celebrate some jubilees are also worth 
mentioning: All Under One Christ (the 450th anniversary of Augsburg Confession), 
Martin Luther – Witness to Jesus Christ (the 500th anniversary of Martin Luther’s 
birth) and the text prepared for the 500th anniversary of the Reformation: From 
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Conflict to Communion. What remains to be a difficult problem and a challenge 
to both the sides is reception of these documents in the life of the Churches.

Keywords: ecumenism, ecumenical dialogues, doctrinal dialogues, 
Lutheran-Roman Catholic Dialogue.

Słowa kluczowe: ekumenizm, dialogi ekumeniczne, dialogi doktrynalne, 
dialog luterańsko-rzymskokatolicki.
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When Pope John XXIII announced that he would convene 
a Second Vatican Council, it came as a complete surprise even among 
Vatican employees. In a sense, he opened it as early as September 
1959 with a simple prayer: “Renew in our own days your miracles 
as of a second Pentecost”1 although the first meeting of Vatican II 
was not held until October 11, 1962. While he did not live to see the 
end of the council (December 8, 1965), his successor, Paul VI carried 
Vatican II to its conclusion in keeping with the hopes of John XXIII2. 
Working together with the bishops, these two popes brought about 
some enormous changes in how the Roman Catholic Church now 
views itself and its relationship to other Christians3. 

 1  John XXIII, Journal of a Soul, trans. D. White, New York 1964, p. 391. 
 2  See P. Hebbelthwaite, Pope John XXIII: Shepherd of the Modern World, Garden City 
1984; P. Hebbelthwaite, Paul VI: The First Modern Pope, New York 1993.
 3  See the Dogmatic Constitution on the Church (Lumen gentium), and the Decree 
on Ecumenism (Unitatis redentigratio).

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 145–160. 
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In keeping with the prayer of John XXIII, Vatican II also made 
ample room for the Holy Spirit to blow more freely throughout the 
Church in different ways than it had prior to the Council4. These 
changes surely made possible and ultimately contributed to the 
rise and success of the Charismatic Renewal within the Catholic 
Church, a movement of the Holy Spirit through which many lives 
were touched5.

In 1996, an American professor of Latin American Studies, Phillip 
Berryman, spent a year in Brazil and Venezuela. He observed that 
within six weeks of his arrival in these two countries, he had lear-
ned more about both the Pentecostal and the Catholic communities 
there than either of them knew about the other, even though they 
had lived side by side for most of a century. Because of their per-
ceived differences, they had chosen simply to ignore one another. 
The resulting lack of firsthand knowledge and their willingness to 
rely upon outdated reports led them to continue their long-held 
misgivings, suspicions, and fears of the “other”6.

Introduction

We are all heirs to the historic divisions of the Church – West and 
East, Protestant and Catholic, liberal and conservative, and a multi-
tude of others. Many of our perceptions of “the other” come from 
the stories, caricatures, and stereotypes that we have inherited from 
our forebears as far back as the eleventh century. Others stem from 
the period of the Reformation in sixteenth-century Europe. Because 
of these stories, stereotypes, and resulting splits and schisms, many 

 4  Cf. A. Flannery, ed., Vatican Council II, 2 vols., Northport 1975; rev. ed. 1996.
 5  Cf. R. Laurentin, Catholic Pentecostalism, Garden City 1978; L. J. Suenens, A New 
Pentecost?, New York, 1974.
 6  Cf. Ph. Berryman, Religion in the Megacity: Catholic and Protestant Portraits from 
Latin America, Maryknoll, NY 1996, p. 147–50.
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Pentecostals have failed to recognize the genuine Christian character 
of the Roman Catholic Church and its members. Sometimes their 
positions have been reinforced by experiences in which they have 
been the brunt of alleged Catholic abuse and persecution in places 
where they are the minority, but just as often they have been har-
dened through fear and suspicion based upon seemingly timeless 
stories from the distant past. Today, many Pentecostals harbor deep 
levels of distrust toward the Catholic Church, suggesting that vir-
tually no Catholic is a Christian7. And in many cases, Catholics have 
refused to recognize the genuine Christian character of Pentecostals 
and their denominations. From their perspective, Pentecostals are 
little more than heretical schisms or troublesome sects that should 
simply be suppressed or ignored8. 

Pentecostals have unquestioningly accepted choices and jud-
gments made on their behalf by their forebears and contempora-
ries. They have made past decisions about Catholics on the basis of 
this legacy, and they have made subsequent decisions not to pur-
sue a relationship with Catholics because they believe the Roman 
Catholic Church to be in error. The same can be said about the way 
that many Catholics have come to view Pentecostals. In many parts 
of the world, we live in virtual ignorance of one another, if not in 
a state of war.

It is as though, when some historic rupture in the distant past 
occurred, they embraced a way of thinking that now suggests that 
God had stopped working with the “other” at that specific moment 
in time, while God has continued to work with and among them. 

Sadly, almost all of us have become comfortable with such re-
alities. The problem with this way of responding is that we have 
never tried to find out whether or not these stories are true. Some 

 7  Cf. T. Peretti, Learning from the Past, Looking to the Future, The Pentecostal 
Evangel, n. 4220 (March 26, 1995), p. 19.
 8  Cf. B. Bravo, Sectas, in Vocabulario de la religiosidad popular, ed. B. Bravo, Ed. 
Dabar, Mexico City 1992, p. 173.
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of them may be, though many are not. Nor have we tried to find out 
whether anything has changed on the other side of the wall, on 
the side where we have assumed that God has stopped working. We 
prefer to tuck our stories away until the opportune moment, and 
then pluck them out to impress our friends or instill our own fears 
and insecurities within the hearts of our children. The end result is 
that many Pentecostals can see in the Roman Catholic Church only 
a mission field, and many Catholics can see in Pentecostals only 
insensitive, aggressive, sectarian competitors. Neither can see the 
other as an army of potential allies with whom they might better 
face an increasingly secularized and often pagan, postmodern world.

At the beginning of the International Catholic-Pentecostal 
Dialogue in 1972, the group of Pentecostal representatives had no 
theological formation, nor did they desire any. In fact, as a conse-
quence of the emphasis on the experience of faith and on witness as 
a source of the community’s faith life, a distrust developed regarding 
theology, which was considered a purely speculative exercise that 
in a certain sense replaces the faith professed and lived. For this re-
ason, during the First Quinquennium of the Dialogue (1972–1976)9, 
Pentecostals turned to a group of Protestant and Anglican charis-
matic theologians who helped them formulate some of their ideas.

1. Five Phases of Dialogue

This international five dialogues with representatives of classi-
cal Pentecostals and Roman Catholics have been characterized by 
the seriousness of the exchange as participants seek to reflect in 
all fidelity the doctrine of their church and at the same time to le-
arn from their opposite partners in dialogue what their true faith 
stance is. These responsibilities have been exercised with candor 

 9  Final Report of the Dialogue (1972–1976), in: Pontifical Council for Promoting 
Christian Unity (PCPCU), „Information Service” 32 (1976/III), p. 32–36.
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and earnestness and have resulted in this final report. Clearly, the 
report does not commit any church or tradition to any theological 
position but is offered to them for their reflection and evaluation.

1.1. The Charisms, Scripture and Tradition
Contacts for the dialogue were initiated in 1969 and 1970. Among 

the topics discussed during the first quinquennium (1972–1976) 
were baptism in the Holy Spirit, Christian initiation and the cha-
risms, Scripture and tradition, and the human person and the gifts.

It is important to stress that before initiating formal conversa-
tions, it was decided that “dialogue would not focus on problems of 
structural unity, but only on issues concerning unity in prayer and 
common witness”10. The intention, then, was to explore the spiri-
tual and theological dimension of the fullness of life in the Spirit, 
and to grow in mutual understanding and respect. This objective 
has remained fundamentally unchanged throughout these years.

Another characteristic element of the Catholic-Pentecostal 
Dialogue is the status of the Pentecostal members; since they have 
no representative international body of their own, at times they 
take part in the Dialogue on behalf of the communities to which 
they belong, and at others participate in it with the permission of 
the former but in a personal capacity.

The First Quinquennium showed that theological convergen-
ce was possible on certain aspects of Christian life and faith, and, 
at the same time, identified the critical points of division. Before 
this phase ended, the decision was made to hold another round of 
discussions over another five years. 

The first five-year series of conversations extended from 1972 
through 1976. In those meetings the following topics were discussed: 
“Baptism in the Holy Spirit” in the New Testament and its relation 
to repentance, sanctification, charism, rites of initiation; the historic 

 10  Relations with Pentecostals: Press Release, Rome, 26 October 1971, „Information Service” 
16 (1972/I), p. 23.
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background of the classical Pentecostal movement; the role of the 
Holy Spirit and the gifts of the Spirit in the mystical tradition; the 
theology of the rites of initiation, the nature of sacramental activi-
ty; infant and adult baptism; public worship, with special attention 
given to eucharistic worship; discernment of spirits; and the human 
dimension in the exercise of the spiritual gifts; prayer and praise.

1.2. Faith and religious experience, 
speaking in tongues and Mary
In this Second Quinquennium (1977–1982)11, the Pentecostals, 

without relying on the help of the charismatic Protestants and 
Anglicans, treated topics of vital importance with Catholics, such as 
the relationship between Scripture, Tradition and the Magisterium; 
the interpretation of the Scriptures; the role of Mary and ministry. 
Various historical events, along with the publication of some reports 
about the Mariological character of Pentecostals, an issue which is 
still a source of division, led to a suspension of the commission’s 
work as such.

In 1977, a second five years series was initiated. This second se-
ries, 1977–1982 (no session was held in 1978 because of the death of 
the Pope), had a different character than the first series. In order to 
more clearly focus the conversations, it was decided that this second 
series should be exclusively a conversation between the classical 
Pentecostals and the Roman Catholic Church. Therefore, partici-
pants in the charismatic renewal who were members of the Anglican 
and Protestant churches were not included in the dialogue in a sy-
stematic way. At the first meeting of the second series of talks, held 
in Rome, October 1977, the dialogue discussed speaking in tongues 
and the relation of experience to faith. The second meeting in Rome, 
October 1979, discussed the relation of Scripture and tradition, and 

 11  See Final Report of the Dialogue (1977–1982), „Information Service” 55 (1984/II–III), 
p. 72–80.
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the ministry of healing in the church. In Venice, October 1980, the 
meeting focused on church as a worshiping community, and tradi-
tion and traditions. The meeting in Vienna in October, 1981, focu-
sed on the role of Mary. The last meeting of the series was held at 
Collegeville, Minnesota, in October 1982, where ministry was the 
area of concentration.

In the second quinquennium (1977–1982), consideration was given 
to faith and religious experience, speaking in tongues, and Mary. The 
co-chairpersons during this third quinquennium, 1985–1989, were 
the Rev. Kilian McDonnell OSB, Collegeville, Minnesota, USA, and 
the Rev. Justus T. du Plessis of the Apostolic Faith Mission of South 
Africa. The conversations dealt with the subject of the church as 
koinonia. The Rev. David J. du Plessis chaired the Pentecostal dele-
gation during the first two phases of the dialogue. David du Plessis 
continued to take part in the third phase of the dialogue, providing 
important insights to our deliberations, until his death in 1987.

1.3. Perspectives on Koinonia
Koinonia has been an important topic for discussion in a num-

ber of international dialogues, for example, in the Orthodox-Roman 
Catholic dialogue; the second phase of the Anglican-Roman Catholic 
international dialogue; the Methodist-Roman Catholic dialogue; the 
Lutheran-Roman Catholic dialogue; the Baptist-Roman Catholic dia-
logue; and the Disciples of Christ-Roman Catholic dialogue. 

The theme of koinonia is proving fruitful in the reflection about 
ecclesiological self-understanding in many Christian churches and 
communions, as for example in the Anglican Communion and the 
Lutheran World Federation.

During the Second Vatican Council, the Roman Catholic Church 
emphasized the ecclesiology of communion. The Extraordinary 
Synod of Bishops, which met in 1985 to celebrate the twentieth 
anniversary of the closing of the Second Vatican Council, recog-
nized the importance given to the notion of communion by the 
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Council. In Pentecostal teaching, koinonia is understood as an es-
sential aspect of church life, as it relates to the church’s ministry 
to the world and to the relationships of Christians to one another. 
Both the Roman Catholics and Pentecostals, therefore, have come to 
appreciate the biblical importance of koinonia as portrayed in Acts 2, 
42: “they [Christians] devoted themselves to the apostles’ teaching 
and fellowship [koinonia], to the breaking of bread and the prayers.”

In 1984 contacts were resumed and a Third Quinquennium (1985–
1989) was planned, in which the ecclesiological question about the 
basis of the biblical concept of koinonia was discussed. It should be 
noted that in this period the Pentecostal group included several 
theologians, despite a persistent suspicion in their communities of 
theological study and formulations (which did not mean being less 
faithful to doctrine). 

The results of the discussions of the Third Quinquennium were 
published in the Final Document, entitled Perspectives on Koinonia12. 
This report emphasizes the growing convergences and, at the same 
time, clearly shows the existence of a substantial difference be-
tween Catholics and Pentecostals on what is claimed to be their 
common basis. In fact, “for Pentecostals, the foundation of unity 
[with Catholics] is a common faith and experience of Jesus Christ as 
Lord and Saviour, through the Holy Spirit”13. On their part, Catholics 
say that it is possible to admit the existence of “a real, though im-
perfect, koinonia” between Catholics and Pentecostals thanks to 
Baptism and faith in Jesus Christ14.

If during the first two quinquennia the main concern was to 
recognize each of the two traditions involved in the dialogue in 
their respective confessional dimensions, the Third Quinquennium 
addressed the question of ecclesial identity.

 12  Perspectives on Koinonia: Final Report of the Dialogue (1985–1989), „Information 
Service” 75 (1990/IV), p. 179–191.
 13  Perspectives on Koinonia, n. 55.
 14  Perspectives on Koinonia, n. 54.
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The members of the dialogue, during this quinquennium, visited 
worship services representing both traditions. Learning was not con-
fined only to the dialogue table but also took place in local Catholic 
parishes and Pentecostal congregations visited during this series of 
discussions and at informal conversations between sessions.

This phase of dialogue focused upon the theme of koinonia. At its 
1985 meeting in Riano, Italy, discussion was directed to the subject 
of the communion of the saints. In Sierra Madre, California, USA, 
during 1986, the subject was the Holy Spirit and the New Testament 
vision of koinonia. Discussion was directed toward the relationship of 
sacraments to koinonia, in 1987 and 1988. At the meeting in Venice, 
Italy, in 1987, the dialogue focused upon koinonia, church, and sac-
raments emphasizing the place of the Eucharist, while in its 1988 
meeting at Emmetten, Switzerland, the discussion was on koinonia 
and baptism.

1.4. Evangelization, Proselytism and Common Witness
On the basis of the results obtained, the Fourth Phase (1990–1997) 

concentrated on the Church’s mission, evangelization. This included 
not only the study of the biblical and systematic foundations of evan-
gelization and its relationship with culture and social justice, but 
also required an examination of the question of proselytism (a topic 
on the agenda since 1972) and the possibility of a common witness. 

The Final Document, entitled Evangelization, Proselytism and 
Common Witness15, identified a common area of work and formulated 
certain proposals to be evaluated by the local Churches, always with 
a view to overcoming proselytism and bearing common witness. The 
Final Document also stressed the fact that the missionary mandate 
cannot be fulfilled without considering the ecumenical imperative. It 
is undeniable that one’s ecclesial tradition is reflected in evangeliza-
tion. However, if missionaries do not recognize others as Christians 

 15  Evangelization, Proselytism and Common Witness: Final Report of the Dialogue (1990–
1997), „Information Service” 97 (1998/I–II), p. 38–56.
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and deny a priori the validity of a faith experience different from 
their own, their proclamation itself can be perceived as, or actually 
be, proselytism. In this regard, „it is necessary to distinguish clear-
ly between Christian communities (including Pentecostals), with 
which ecumenical relations can be established, and sects, cults and 
other pseudo-religious movements”16.

The unity of the church is a  concern for Pentecostals and 
Catholics alike. The particular purpose of these discussions is to 
develop a climate of mutual respect and understanding in matters 
of faith and practice, to find points of genuine agreement as well 
as indicate areas in which further dialogue is required. The goal is 
not structural unity, but rather the fostering of this respect and 
mutual understanding between the Catholic Church and classical 
Pentecostal groups.

Both the Catholic and the Pentecostal participants of the dia-
logue have become increasingly aware of the scandal of a divided 
witness. It is a scandal when unbelievers are more aware of those 
things which separate these churches than those things they hold 
in common. It is a scandal, too, when Catholics and Pentecostals de-
monstrate a lack of love or trust by speaking negatively about one 
another or acting in ways that antagonize or exclude one another. 
Because of their divisions, Catholics and Pentecostals are unable 
to participate together at the table of the Lord. Furthermore, they 
make evident their division insofar as they proclaim the Lord’s death 
in isolation from one another.

Catholics tend to use the term to indicate proclamation of the 
gospel toward the conversion of persons to Christ. They also ackno-
wledge that evangelization is a complex process made up of various 
elements, including “the renewal of humanity, witness, explicit proc-
lamation, inner adherence, entry into the community, acceptance 
of signs, apostolic initiative” (Evangelization in the Modern World, 24). 
Pentecostals have used the terms evangelization and evangelism 

 16  John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation Ecclesia in America, n. 49.
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interchangeably to focus on the proclamation of the gospel toward 
converting individuals to Christ, followed by their discipling to be 
effective witnesses for Christ among unbelievers and in society. In 
short, Pentecostals make a sharper distinction than Catholics between 
the proclamation of the gospel to those they consider “unsaved” and 
the discipling of believers or promotion of Christian values in society. 

Today, there is growing convergence between Catholics and 
Pentecostals in that both see the task as leading individuals to con-
version, but also as the transformation of the cultures, and the re-
conciliation of the nations.

1.5. Baptism in the Spirit and Christian Initiation: 
Biblical and Patristic Perspectives
In 1998 the Fifth Phase began on the theme: Baptism in the Spirit 

and Christian Initiation: Biblical and Patristic Perspectives. This theme 
not only addresses the principal characteristic of the Pentecostal 
Movement and the Catholic sacramental structure, but concentrates 
on the very sources of faith. On the basis of this first joint study of 
the witnesses of Christianity in the early centuries, new insights are 
desired to give a greater impulse to Catholic-Pentecostal relations.

However, I cannot conclude without first pointing out that se-
rious, tensions and strong disagreements between Catholics and 
Pentecostals still exist in various parts of the world, which “openly 
contradict the will of Christ, scandalize the world and damage that 
most holy cause, the preaching of the Gospel to every creature”17. 
Aware of the distance between the two parties, the same commission 
states: “In reality, what unites us is far greater than what divides 
us. Though the road to that future is not entirely clear to us, we are 
firm in our conviction that the Spirit is calling us to move beyond 
our present divisions”18.

 17  Cf. UR, n. 1.
 18  Evangelization, Proselytism and Common Witness, n. 130.
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The experience of “baptism in the Spirit” in the Churches and 
Ecclesial Communities has opened the door to rapprochement and 
dialogue. So far, however, this has not led to visible unity among many 
of the original Pentecostal groups, called “classical Pentecostals”, 
nor has it prevented the rise of a new wave known by the generic 
name of “non-denominational Pentecostals or Neo-Pentecostals”, 
who consider themselves different from the classical Pentecostals 
and differ from the denominational Pentecostals, since they do not 
belong to a specific Church or Ecclesial Community.

These discussions were meant to develop a climate of mutual 
understanding in matters of faith and practice; to find points of 
genuine agreement as well as to indicate areas in which further 
dialogue is required.

2. Polish Christian Forum,  
one example of multilateral dialogue

Polish Christian Forum (PFCh) finds its identity as drawn from 
the idea of Global Christian Forum (GCF) (www.globalchristianforum.
org). Forum defines itself not as any new organization, association 
or union of the Churches, but as a meeting place, as a Christian mo-
vement, as a space to learn about each other, space of cooperation 
and common testimony, without formal membership of the entities 
interested in Forum’s initiatives. Forum activities are conducted on 
the base of principle of participation and only PFCh structure consists 
of Continuation Committee and Secretary.

Forum participants desire to create open space for dialogue of 
representatives of all Christian Churches, Theological Schools and 
Christian organizations, who confess Trinitarian God and Jesus 
Christ as perfect in His divinity and humanity. The goal of this spa-
ce is to support learning about and understanding each other, sho-
wing mutual respect and picking up common challenges. True dia-
logue is not intellectual endeavor only – it can achieve its most 
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important goal in friendly meeting, mutual trust and in openness 
filled with respect.

• Continuation Committee of Polish Christian Forum (PFCh) con-
sists of the representatives and delegates of: 

• Polish Ecumenical Council (PRE) 
• Ecumenical Commission of the Polish Bishops’ Conference (KEP) 
• Evangelical Alliance in Poland (AE) 
• Christian Theological Academy (ChAT) 
• Faculty of Theology at the Cardinal Stefan Wyszynski University 

(UKSW) 
College of Theology and Social Sciences in Warsaw (WSTS).
Forum reflects principle of different streams of Polish Christianity 

presence. Every Church, Christian Fellowship, College or Christian 
organization can feel invited into Forum activities without any pre-
liminary conditions.

Conclusion

Pentecostals and Roman Catholics need to talk with one another. 
All of us who are part of these two great traditions, Pentecostal and 
Catholic, claim to be Christians. We claim to be members of the “one, 
holy, catholic, and apostolic church” established by our Lord Jesus 
Christ. Each of us claims that we serve the same God. We claim that 
our salvation is deeply dependent upon what God accomplished on 
our behalf through the life, death, and resurrection of Jesus Christ. 
Each of us claims that the church of which we are a part has been 
given the task of bearing witness to what God has done for us. Yet, 
within our respective circles that are typically isolated from one 
another, we fail to see how many or most of these claims could 
possibly be true for those outside of our respective circles. We fail 
to discern the body of Christ among us and alongside us. And our 
attitudes and actions leave us open to judgment (1 Cor 11: 27–32).
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Pentecostals and Catholics affirm the presence and power of the 
gospel in Christian communities outside of their own traditions. 
Pentecostals believe that all Christians of whatever denomination 
can have a living personal relationship with Jesus as lord and sa-
vior. Catholics believe that only in their own visible communion 
“the fullness of the means of salvation can be attained”. But they 
also believe that “some, even very many, of the significant elements 
and endowments which together go to build up and give life to 
the church itself, can exist outside the visible boundaries of the 
Catholic Church” (Decree on Ecumenism, 3). It is the responsibility of 
all Christians to proclaim the gospel to all who have not repented, 
believed, and submitted their lives to the lordship of Christ.

Two thousand years after it began, and five hundred years after 
the divisions of the Reformation era, the Christian mission to the 
world is vibrantly alive and assertive. We do not know, we cannot 
know, what the Lord of history has in store for the third millennium. 
It may be the springtime of world missions and great Christian ex-
pansion. It may be the way of the cross marked by persecution and 
apparent marginalization. In different places and times, it will likely 
be both. Or it may be that Our Lord will return tomorrow. We do 
know that his promise is sure, that we are enlisted for the duration, 
and that we are in this together. 

We do know that we must affirm and hope and search and con-
tend and witness together, for we belong not to ourselves but to him 
who has purchased us by the blood of the cross. We do know that 
this is a time of opportunity – and if of opportunity, then of respon-
sibility – for Evangelicals and Catholics to be Christians together in 
a way that helps prepare the world for the coming of him to whom 
belongs the kingdom, the power, and the glory forever.
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Teologiczny dialog między Kościołem rzymskokatolickim 
i klasycznymi Kościołami zielonoświątkowymi. Wyzwania 
i możliwości

Streszczenie
Artykuł składa się z następujących części: Wprowadzenie; 1. Pięć faz dialogu; 

1.1. Charyzmaty, Pismo i Tradycja; 1.2. Wiara i doświadczenie religijne, mówie-
nie w językach i Maria; 1.3. Perspektywy Koinonii; 1.4. Ewangelizacja, prozel-
ityzm i wspólne świadectwo; 1.5. Chrzest w Duchu i chrześcijańska inicjacja: 
perspektywy biblijne i patrystyczne; 2. Polskie Forum Chrześcijańskie jako 
przykład dialogu multilateralnego; Zakończenie.

Oficjalny dialog katolicko-pentekostalny rozpoczął się w 1972 roku i był 
kontynuowany w pięciu fazach, z których każda miała swój określony tem-
at oraz zwieńczona była opublikowaniem wspólnego raportu. Treść tych 
raportów jest przedmiotem krótkiej refleksji i oceny w niniejszym artykule. 
Wspomniani są teologowie, który odegrali znaczącą rolę w początkach tego 
dialogu: Kilian McDonnell OSB, Collegeville, Minnesota, USA, oraz Justus T. du 
Plessis z Apostolskiej Misji Wiary w Południowej Afryce.

Polskie Forum Chrześcijańskie (PFCh) określa swoją tożsamość jako mającą 
swe korzenie w idei Globalnego Forum Chrześcijańskiego (GCF). Na pierwszym 
miejscu wyraża siebie nie jako nową organizację, stowarzyszenie czy wspól-
notę Kościołów, lecz jako ruch chrześcijański, jako miejsce spotkania, jednoś-
ci duchowej, chrześcijańskiego współdziałania i wspólnego świadectwa, bez 
formalnego członkostwa podmiotów zainteresowanych działaniami forum. 
Prowadzi ono działalność w oparciu o zasadę partycypacji, a jedyną jego struk-
turą jest komitet i sekretarz. 

Słowa kluczowe: dialog, Kościół Rzymskokatolicki, Kościoły zielonoświąt-
kowe, ewangelizacja, charyzmaty, Pismo, wiara i doświadczenie, mówienie 
w językach, koinonia, Polskie Forum Chrześcijańskie.

Key words: dialogue, roman-catholic Church, pentecostals Churches, evan-
gelization, charisms, Scripture, faith and religious experience, speaking in 
tongues, koinonia, Polish Christian Forum.
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The Church: Towards a Common Vision. Contribution 
of the Faith and Order Commission to the 
multilateral international dialogue on the Church

Genesis of the Faith and Order studies on the Church

In the process of growing together in communion, the churches1 
must develop, step by step, doctrinal convergences, until they come 
to the day when they will be able to declare together that they live 

 1  For the sake of simplicity I will refer to all Christian communities as “church-
es” without employing the more accurate theological terminology which makes 
distinction between “churches” – the word used for Christian communities that are 
recognised by the Catholic Church to be in apostolic succession and to celebrate 
“valid” Eucharist –, and “ecclesial communities”, which have valid Baptism but not 
apostolic succession and, hence, do not celebrate “valid” Eucharist according to 
Catholic standards. By adopting this terminology I only intend to make the narra-
tive less awkward without making any theological judgment on “ecclesiality” of 
various Christian communions or denominations. I also do this following the use 
adopted in the document to which I refer in this essay. I use the term “Church” 
when referring to this word as used in the Creed and “church” or “churches” when 
referring to any Christian communion in the world.

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 161–192. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).

DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374387002.08



162 Fr. Andrzej Choromański

in full unity of faith, sacraments and ministry with one another in 
historic continuity with the apostolic Church. The achievement of 
such ecclesial communion is not possible without resolving remain-
ing doctrinal divergences that continue to divide churches. An im-
portant part of the multilateral ecumenical dialogue trying to over-
come these controversies has been undertaken on the international 
level by the Commission on Faith and Order of the World Council 
of Churches (WCC), established in 1948, with full participation of 
Catholic theologians from 1968. The Commission is a think tank for 
theological study of questions of doctrine (Faith) and questions re-
lated to the structure of the Church (Order) over which Christians 
have been divided for many centuries. It is constituted by theolo-
gians representing almost all “streams” of world Christianity, includ-
ing Catholics2. Over the years, the theological dialogue in Faith and 
Order has facilitated mutual enrichment of the thinking and life of 
the churches. Theological insights and spiritual experiences of the 
broader Christian Tradition have been re–discovered and re–appro-
priated in Faith and Order dialogues and have been communicated 
to the participating churches. Where these insights and experiences 
have been taken up and shared between churches the theological and 
confessional positions and the life of churches have been enriched, 
renewed and thereby brought closer to each other. More than any 

 2  Restructured after the Busan Assembly of the WCC in 2013, the Commission 
has now 49 members and 4 consultants. It includes 4 Catholic theologians appointed 
by the PCPCU. The leadership is constituted by a moderator (Reverend Dr Susan 
Durber, United Reformed Church in the United Kingdom), and five vice-moderators, 
one of whom is Catholic (Reverend Professor William Henn). The permanent office 
is in Geneva with Reverend Dr Odair Pedroso Mateus (Independent Presbyterian 
Church of Brazil) as its Director. The new Commission, which began its work in 
2015, is scheduled to conclude its undertakings after the next Assembly of the WCC 
scheduled for 2021. Three Study Groups have been established for the current term, 
each with the participation of a Catholic scholars: the first on Pilgrimage of Justice 
and Peace, the second on ecclesiology and the third on moral discernment in the 
churches. More on the Commission can be found at: https://www.oikoumene.org/
en/what-we-do/faith-and-order (01.02.2018).
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other international body, the Faith and Order Commission has kept 
before the churches the goal of full visible unity and has sought to 
clarify the doctrinal bases for the structuring of sacramental and 
ecclesial communion.

During the first decades of the F&O studies, baptism, Eucharist 
and ministry together with diverging visions of the Church were 
identified as the most dividing issues between Christian traditions. 
The agreements and convergences reached in view of the first three 
issues were formulated in 1982 in an important agreed statement 
on Baptism, Eucharist and Ministry, commonly known as the BEM or 
the Lima Text3, the most widely distributed, discussed and respond-
ed to ecumenical document in the whole history of the ecumenical 
movement. The Lima statement has become a widely used reference 
text in many contexts. The document was largely developed with the 
results of ecumenical biblical, patristic and liturgical studies which 
helped to reconcile historical controversies regarding the three es-
sential elements of the life of the Church. At the same time, classi-
cal confessional formulations were revised and proposed in a new 
ecumenical language which was more contemporary and contex-
tual. As the churches were growing together into deeper and wider 
unity, they were asking how their understandings and practices of 
baptism, Eucharist and ministry related to their common mission 
in and for the world, including the reconciliation and renewal of 
all the human community, the promotion of justice and peace, as 
well as the protection of all creation. The BEM helped the church-
es to realize that the understanding of these cannot be divorced 
from the redemptive and liberating mission of Christ through the 
churches in and for the world. In achieving the BEM, they also ac-
knowledged that in leaving behind the hostilities of the past, despite 

 3  Baptism, Eucharist and Ministry, Faith and Order Paper no. 111, at: https://www.
oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-
the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-pa-
per-no-111-the-lima-text (01.02.2018).
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much diversity in theological expressions of the faith they were able 
to achieve promising convergences in their shared convictions and 
perspectives and to grow together in mutual trust and understand-
ing. Some 180 official churches responses to BEM revealed many 
convergences regarding the nature and the role of the Church in 
the mystery of salvation but also pointed out different theological 
presuppositions on which different traditions were building their 
visions of the Church4.

From the BEM to The Church: Towards a Common Vision

During the decade that followed the BEM other Faith and Order 
studies (e.g. The Unity of the Church: Gift and Calling, 1991; Church and 
World: The Unity of the Church and the Renewal of Human Community, 
1992; Becoming a Christian: The Ecumenical Implications of Our Common 
Baptism, 1997) raised with growing evidence in the ecumenical dialo-
gue the need to address together various questions related to eccle-
siology. It became even more evident that at the very heart of the 
ecumenical controversy there was the Church itself, and the vision 
of its nature, mission and unity. If the divided churches were to 
achieve the goal of the visible unity, they needed to agree on what 
they meant when they were pronouncing the word “Church”. The 
search for common ecumenical perspectives on ecclesiology became 
a priority theme of Faith and Order research.

At the same time several bilateral dialogues of the Catholic 
Church (e.g. with Anglicans, Lutheran and Pentecostals) were alre-
ady exploring the ecumenical potential of the notion of koinonia 

 4  Cf. M. Thurian, Churches Respond to BEM. Official responses to the “Baptism, 
Eucharist and Ministry”, 6 volumes, Faith and Order Publications, Geneva, 1983–
1988. For an overview of the reception of BEM in the churches see: Link H.-G., 
The Lima Process: After Thirty Years, in: “The Ecumenical Review” 65 (2013), n. 3, 
p. 352–367.
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which during the following years become a leading concept of ecu-
menical ecclesiology. In 1993, the Fifth World Conference on Faith 
and Order at Santiago de Compostela, Spain, was entirely dedicated 
to this theme and resulted in the publication of several important 
studies on the Church conceived as koinonia in faith, life and wit-
ness. This Conference can be pointed out as the starting point of the 
ecclesiological project of Faith and Order that led to the publication 
of the present document.

Following the Conference, several further studies were under-
taken on controversial aspects of ecclesiology such as authority, 
primacy, catholicity or apostolicity. All these developments led the 
Commission to the publication in 1998 of the document The Nature 
and Purpose of the Church5, which was the first stage on the way to the 
present common statement. In the years following the publication, 
Faith and Order continued the study on ecclesiology analyzing the 52 
responses from churches, councils of churches, theological faculties 
and schools and individuals. Considering these reactions the text 
was restudied by the Commission, which published in 2005 a deeply 
revised version as The Nature and Mission of the Church – A Stage on the 
Way to a Common Statement6. Again some fifty comments on the text 
were received by the Commission. Several consultations and study 
meetings took place to analyze different aspects of the text. A new 
draft was prepared and between 2010 and 2012 the text was revised 
more than ten times by the drafting commission. Aapproved on the 
21 June 2012 in Penang, Malaysia, by the Standing Commission on 

 5 Cf. The Nature and Purpose of the Church, Faith and Order Paper n. 181, at: https://
www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-
unity-the-church-and-its-mission/previous-stage-the-nature-and-purpose-of-the-
church-a-stage-on-the-way-to-a-common-statement (01.02.2018).
 6  Cf. Nature and Mission of the Church – A Stage on the Way to a Common Statement, 
Faith and Order Paper no. 198, at: https://www.oikoumene.org/en/resources/
documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/
the-nature-and-mission-of-the-church-a-stage-on-the-way-to-a-common-state-
ment (01.02.2018).
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Faith and Order7, and formally received in August by the WCC Central 
Committee, it was published a year later as a “convergence state-
ment” on ecclesiology with the title The Church: Towards a Common 
Vision8. TCTCV is much shorter than its previous versions and differs 
from them considerably in its structure and content.

Ecumenical significance of TCTCV

The publication of the TCTCV was an important moment in the 
history of the Faith and Order Commission. In fact, after the BEM, 
it is the second text approved and published as a “convergence text”. 
TCTCV is considered to be the broadest ecumenical statement on 
ecclesiology ever produced. Its importance is evident from the man-
ner of its genesis in the frame of the multilateral dialogue among 
member churches and ecumenical partners gathered under the um-
brella of the World Council of Churches9. Diversely from its two 
predecessors, the TCTCV claims to be not just a stage on the way to 
a further common statement but “a convergence statement on the 
vision of the Church to which the two previous versions were di-
rected”10. Being a product of a long and intense ecumenical dialogue 

 7  See for details https://ecumenism.net/2012/07/wcc_fo_commission_ap-
proves_new_theological_agreement.htm (01.02.2018).
 8 Cf. The Church: Towards a Common Vision, Faith and Order Paper no. 214 at: 
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-
order/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision 
(01.02.2018). Hereafter, TCTCV. For the process leading to the statement see TCTCV, 
“Historical Note”, p. 41–46.
 9  For different „confessional” assessments of the document see: A. Birmele, 
L’Église: vers une vision commune: un nouveau texte de Foi et Constitution, in: “Studi 
ecumenici” 32 (2014), n. 3–4, p. 337–354; D. Carter, The Church Towards a Common 
Vision: Commentary and Appraisal, in: “Ecumenical Trends” 42 (2013), n. 6, p. 1–9; G. 
Cereti, La Chiesa: verso una visione comune: il nuovo documento della Commissione Fede 
e Costituzione del CEC, in: “Ecclesia Mater” 52 (2014), n. 1, p. 21–28.
 10  TCTCV, p. 46.
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the document brings together a range of ecclesiological visions re-
flecting different Christian traditions. As stated in its Introduction, it 
intends to be “more than simply an instrument to stimulate further 
study”. Rather it “seeks to express how far Christian communities 
have come in their common understanding of the church, showing 
the progress that has been made and indicating work that still needs 
to be done”11. This means that while the statement is not a work in 
progress, it does not represent merely a point of arrival. It intends 
to be “a common point of reference in order to test or discern their 
own ecclesiological convergences with one another, and so to serve 
their further pilgrimage towards the manifestation of that unity for 
which Christ prayed”12. In the same way that the BEM in 1982 in-
tended to express a convergence on baptism, Eucharist, and ministry, 
so, too, the TCTCV exactly thirty years later intended to state what 
seemed to be agreed on the common understanding of the Church, 
its nature, mission and unity. And it intended to do it in such a way 
as to invite and promote progress in the area of ecclesiology and to 
assist churches in their task of working towards full visible unity. 
While inviting further theological explorations both in particular 
churches and ecumenical dialogues – either bilateral or multilateral, 
international or national – it sees itself as a platform of agreed-up-
on tenets. Without pretending to having achieved full agreement, 
TCTCV clearly shows growing consensus on controversial issues re-
garding the understanding of the Church and is considered in ecu-
menical circles to be an important “landmark” or even a “milestone” 
on the way to fuller ecclesial communion among churches. In fact 
the document shows that “there is much to celebrate about what we 
already share in our understanding of what it is to be the Church”13.

 11  TCTCV, Introduction, p. 1.
 12  TCTCV, p. 46.
 13  S. Durber, Looking for the Church: ‘Towards a Common Vision’, in: “One in Christ”, 
47 (2013) n. 2, p.197.
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As a product of an intensive theological dialogue over more then 
two decades, TCTCV illustrates the achievements of ecumenical 
efforts of hundreds of theologians, lay people and church leaders 
worldwide working and praying together for a deeper and broader 
common understanding of the mystery of the church. Everybody 
involved in any dialogue regarding the Church recognizes that 
TCTCV is a valuable theological tool for the continuation of the 
ecumenical research inasmuch as its findings facilitate identifying 
questions that need to be addressed and indicate some possible di-
rections in order to overcome persisting divergences. The results 
achieved in the TCTCV permit the partners of the future dialogue 
to bypass the lengthy process of rediscovering and repeating eccle-
siological agreements and disagreements on their own; instead it 
equips them to concentrate their energies on areas that need further 
research. The synthesis offered by TCTCV does not provide a ready 
roadmap for achieving visible unity; rather, it projects a vision of 
how a common understanding of the Church, its nature, mission 
and visible unity might look like. Critical to this projected vision of 
the Church’s life and mission is greater consensus among Christians 
regarding unresolved questions that churches are invited to face 
together in the present phase of dialogue.

After its publication, TCTCV was sent to the churches and “com-
mended for study and formal response”14. Since then, the churches 
worldwide have been engaged in the process of commenting on the 
text and sending their responses to the Faith and Order secretariat in 
Geneva. To date, some seventy responses from churches, councils 
of churches, and theological schools, as well as from individuals, 
have been received. These responses have been analyzed by an ec-
umenical group of about 20 experts appointed by Faith and Order, 
including one Catholic theologian. The results of this work will serve 
to evaluate the status quaestionis and draft appropriate guidelines 
for future ecumenical dialogue on the Church. It is also planned 

 14  TCTCV, p. 46.
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to publish the responses when the process of their collection and 
evaluation is concluded.

The Pontifical Council for Promoting Christian Unity (PCPCU) 
has been actively engaged in the process of the reception of the text 
in the Catholic Church and in particular in the preparation of an 
official response. A worldwide consultation on the document was 
undertaken, including Episcopal conferences, theological faculties 
and individual experts. This rich material collected by the PCPCU 
will be analyzed by a special commission that will prepare a pro-
ject of the response. Once approved by the Congregation for the 
Doctrine of Faith, will be sent to the Faith and Order as the official 
Catholic response.

The Structure and Content of the TCTCV

TCTCV is divided into four chapters preceded by a preface and 
an introduction and followed by a conclusion and a historical note 
explaining the long process leading to its composition and publi-
cation. This scheme of the document furnishes a structure which 
is theologically and methodologically appropriate for the task in 
hand. The four chapters provide a framework in which important 
ecclesiological issues can be explored in such a way that common 
ground is identified and the issues which are still controversial are 
raised. The ecumenical search for ecclesiological agreement needs 
to be deeply informed and nourished by the shared heritage while 
still dividing issues need to be clearly raised and humbly approa-
ched in an honest dialogue among the churches. The unfolding of 
the document corresponds to this dual challenge.

Chapter 1
The first chapter – God’s Mission and the Unity of the Church – situates 

the Church in the design of God and develops a vision of its mission 
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and unity in the context of the world with reference to common 
biblical sources. This chapter is entirely new when compared with 
the two previous stages. It was added to the text in response to re-
quests from different churches in order to begin in a more dynamic 
and contextual way, and to root the very beginning and being of the 
Church in the activity of the Triune God. The accent is placed fully 
upon the divine initiative: the Church is indeed the design and the 
gift of God for the salvation of the world. The Holy Trinity is the pri-
mary acting subject in the theologically dense opening paragraph. 
The text clearly affirms that the beginning of the Church is rooted 
in the plans of God who created human beings in His own image 
and destined them for the life of communion in His kingdom. Once 
that design was obstructed by sin, redemption was accomplished 
through the incarnation and paschal mystery of Jesus Christ and 
through the sending of the Holy Spirit. The origin of the Church 
is thus located in the design of the Father, sending of the Son and 
action of the Holy Spirit. It also sets out clearly that the Church, as 
a servant of salvation, has a vital role to play in God’s saving design. 
Using the Church, God the Father transforms the world in Jesus 
Christ by the power of the Holy Spirit. As the body of Christ, the 
Church’s mission is to heal a broken humanity, to reconcile people 
with God and with each other. Thus, the Church has always given 
itself to proclaiming the Good News of salvation, to celebrating the 
sacraments, and to forming Christian communities in the midst of 
the different cultures. The document affirms that the mission of the 
Church always takes place in various cultural contexts and chan-
ging historical circumstances. Yet, despite this diversity of changing 
historical and cultural contexts the challenge remains always the 
same: to live out and proclaim the Gospel with faithfulness to Christ 
and to respond together to the call to unity. The text states clearly 
that the Church is more than just a social institution, or a cultural 
phenomenon or historical entity, but it is in the world an essential 
part of God’s loving design of salvation. As the Body of Christ, the 
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Church is filled with the Holy Spirit and is the saving power for the 
whole of humanity. Through the Church, the Holy Spirit works in 
human history, which becomes a history of salvation. The langua-
ge used in this chapter reveals that the Church is much more than 
what we see or what we know about it. It is a mystery – God’s reality 
that transcends the limits of the visible institution. This chapter in-
tends to revive in all churches a deeper sense of the Church as being 
God’s creation (creatio Dei) and design, and its unity as a divine rea-
lity. Unity belongs to the nature of the Church and has never been 
lost despite divisions among churches. The divisions are contrary 
to God’s design for the Church and hinder its mission in and for the 
world, and therefore the churches are called to overcome them and 
to make manifest God’s given unity as a requirement of the credibi-
lity and efficacy of the Church’s mission in and to the world. It can 
be affirmed that the opening chapter sets well the scene for furt-
her developments, making the vital connection between unity and 
mission and relating it to the realities of the contemporary world.

Chapter 2
The second chapter – The Church of the Triune God – roots the 

development of ecclesiology in the doctrine of the Holy Trinity. It 
begins with the scriptures and develops a Trinitarian vision of the 
Church using images of people of God, body of Christ, and temple 
of the Holy Spirit. This biblical approach is familiar ground and 
a natural starting place for developing a common ecclesiology gi-
ven that all churches consider Bible to be the first source of fa-
ith and doctrine. TCTCV recognizes that the New Testament offers 
a variety of ecclesiological perceptions, but that this variety is still 
compatible with Christian unity. It displays some important eccle-
siological insights upon which there is a substantial convergence 
among churches involved in the ecumenical movement such as: 
“The Church of the Triune God as Koinonia”, “The Church as Sign 
and Servant of God’s Design for the World“, “Communion in Unity 
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and Diversity” and “Communion of Local Churches”. These convic-
tions are based upon Scripture, abundantly cited in all paragraphs 
of the chapter, although assorted texts from the patristic writers or 
ecumenical councils are also reported. This biblical vision is widely 
shared among Christian traditions and offers a solid ground for the 
development of a common understanding of the nature and mission 
of the Church. The Church is a sign and servant of God’s design for 
the world; it fulfils its mission in history as a universal communion 
of local churches; its unity is not uniformity, but reconciled diversity 
of persons and communities, as well as theological, liturgical and 
spiritual traditions. This vision corresponding to biblical teaching 
is confirmed by the common Tradition as expressed in the Nicene 
Creed which speaks of the four “marks” of the Church cited in the 
document: oneness, holiness, catholicity, and apostolicity. In refe-
rence to the scriptural basis the text affirms that there is widespread 
agreement among churches about the vital place of ministry for the 
life and mission of the Church. At the same time, still in reference 
to Holy Scripture, it recognizes that the Church in the world before 
being a structured institution is the laos of God, fellowship of all 
the faithful. The chapter discusses also controversial issues in the 
ecumenical dialogue such as the relationship between continuity 
and change in the Church, the Church as sign and servant of God’s 
design for the world, and legitimate diversity and its limits.

Chapter 3
The third chapter – The Church: Growing in Communion – calls the 

divided churches in via towards full communion to grow in what the 
text identifies as “the essential elements of communion”, namely, 
apostolic faith, sacramental life, mutually recognized ministry, com-
monly honored structures of decision-making and common witness 
and service to the world.

The chapter opens with a reflection on the tension between 
the Church as already an eschatological reality and the Church as 
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still a historical and earthly reality. In this perspective it approa-
ches a controversial issue of the relationship between the Church 
and sin. For some traditions, the Church as body of Christ is holy 
and cannot sin. For others, the Church as earthly reality is affec-
ted by sin, because man has a free will and can choose what is bad 
instead of choosing what is good. On the scriptural basis, the text 
draws a distinction between holiness and sin and reveals an essen-
tial disagreement between two distinct perspectives of looking at 
the Church: on the one side are those churches which see first the 
Church as God’s creation (creatio Dei) and underline its holiness, and 
on the other side are those churches which see first the Church as 
a gathering of people, with all the human complexity it implies, and 
underline its sinfulness.

In the second part, the chapter addresses other important issues 
that continue to divide churches such as ordained ministry, the mini-
stry of oversight (episkopé), especially ordained personal episcopate 
and, in particular, a universal ministry of Church unity comparable 
to the ministry of the Bishop of Rome in the Catholic Church. Even 
though the churches remain divided on these issues, TCTCV reveals 
an important growing in agreement among various theological tra-
ditions. The text recalls that BEM revealed a significant convergen-
ce about the meaning of ministry and its particular role for the life 
of the Church. It states that even though there is no single pattern 
of ministry in the New Testament, the threefold pattern of bishop, 
presbyter and deacon emerged early in the Church and became “the 
generally accepted pattern”. The text recognizes that the threefold 
structured ministry may serve as an expression of unity, and asks 
whether the churches might be ready to achieve consensus about 
the threefold ministry as being is part of God’s will for the Church. 
The text challenges the churches to direct their reflection in this 
particular direction knowing that an essential agreement on mini-
stry will not be possible without resolving the controversy around 
the threefold ministry.



174 Fr. Andrzej Choromański

There is also a section on another controversial matter which 
is directly related to the ministry, namely the exercise of authority 
in the Church. In accordance with Holy Scripture, TCTCV presents 
authority in its various forms of exercise (personal, synodal, com-
munal) as a particular gift for the Church serving its mission and 
not just a mere power. According to the document, authority in the 
Church is rooted in the ministry of Christ himself and is a service 
directed to nourish the life of the Church without domination, and 
within a relationship of mutual love and accountability.

Chapter 4
The last chapter – The Church: In and for the World – returns to 

the theme of the mission of the Church in the world, thus forming 
a kind of circuit with the opening chapter. In this chapter, the focus 
is upon drawing out the social implications of the message of Christ 
and urging believers to commit themselves to service in human socie-
ty. In this perspective, the document calls the churches to address 
together new challenges such as moral issues that divide them, in 
particular those related to protection of human life and human se-
xuality, and new issues of Church and modern society such as re-
ligious pluralism, poverty, racism, and climate change, given that 
they are inseparable from faith in God’s reign. In accordance with 
Scripture, TCTCV promotes a vision of the Church which is not fo-
cused on itself; indeed, the Church is not created by God for its own 
sake, but for the sake of the world. The Church has mission towards 
the world to proclaim the Good News to all creation through evan-
gelization, and through bearing witness to God’s reconciling and 
transforming love through the promotion of Gospel-rooted values. 
The chapter reflects on the issue of evangelization within a plural 
world. Christians live today (as they have always done) in various 
cultural and social environments and historical conditions; howe-
ver, the questions raised about truth, about faithfulness, and about 
sharing the Good News of Jesus Christ are relevant for all cultural 
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and historical contexts. This chapter reflects on the ways in which 
moral questions have, in some instances, become divisive among 
churches and within the churches. The text affirms with sincerity 
that while churches have become, in many ways, more united on 
matters of doctrine and structure, new divisions among them have 
begun to open up on moral issues. Many affirm that the major thre-
ats to unity today come not from divergences over doctrine but over 
moral questions. TCTCV invites the churches to think further about 
the proper manner of discerning together how to follow Christ with 
faithfulness to his teaching in the face of new moral challenges. The 
last section of this chapter affirms that the Church has a responsi-
bility to respond to the needs of the modern world, in particular to 
the economic and social inequalities that characterize the human 
family today, the rights of the poor and most vulnerable members 
of the society, and to the longing for peace. The text states that the 
Church is called not only to bring relief to suffering, but also to 
work for transformation of the world on the basis of Gospel values.

A Catholic reading of TCTCV

Status of the TCTCV
The specific status of the TCTCV as an ecumenical convergence 

document calls for some preliminary remarks which are essential 
for a fruitful interpretation of the text. Firstly, the reader needs to 
understand that it is an attempt to achieve a convergence on one of 
the most divisive subjects in ecumenical dialogue – the Church: an 
understanding of its nature, mission and unity. TCTCV acknowledges 
immediately in its introduction the centrality of ecclesiological is-
sues and the difficulty that they raise for ecumenical dialogue. The 
document begins by stating that it will address “what many consider 
to be the most difficult issues facing the churches in overcoming 
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any remaining obstacles to their living out the Lord’s gift of com-
munion: our understanding of the nature of the Church itself”15.

Secondly, one needs to remember that the document is a “pro-
duct” of the joint work of a number of authors representing a wide 
range of different and still separated Christian churches. They are 
all professional theologians formally appointed by their respecti-
ve churches and are assumed to be fully faithful to their respective 
beliefs. TCTCV is an “ecumenical” text in the sense that it reflects 
various ecclesial traditions and uses different theological languages. 
Inevitably the text contains many words and expressions that may 
not be in everyday use within a particular tradition or which may 
be understood differently in different places and by different peo-
ple. In addition, all through the long process of its production, the 
text was revised and amended many times by the Faith and Order 
Commission during several working meetings. It is therefore under-
standable that it does not often flow as a text produced by a single 
author and representing a single vision of the Church.

Thirdly, TCTCV is an ecumenical convergence text written with 
a view to overcoming division regarding the doctrinal understanding 
of the Church. It tries to develop a theological argument that would 
help the churches to move from division to communion. TCTCV 
highlights existing agreement as well as persisting differences in 
order to illustrate how far Christian communities have come in their 
common understandings of the Church, showing the progress that 
has been made and the work that still needs to be done16. Due to this 
“ecumenical” origin and nature, it cannot fully correspond to any 
“confessional” vision of the Church, but rather offers to all of the 
churches some new doctrinal insights and concepts to be developed 
in the future dialogue in order to overcome remaining divergences. 

 15  TCTCV, Introduction, p. 1.
 16  For an overall review of the convergences highlighted in TCTCV see: T. Rausch, 
Toward a Common Vision of the Church: Will It Fly?, in: “Journal of Ecumenical Studies” 
50 (2015), n. 2, p. 265–285.
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As an ecumenical document TCTCV draws its arguments mainly from 
Holy Scripture and common Tradition as being common sources 
of belief for all Christians. Instead of simply registering and com-
paring various “confessional” visions of the Church, TCTCV aims 
at uncovering together God’s design for the Church as reflected in 
the revealed Word and in its faithful interpretation over the course 
of history. This method aims at developing an ecclesiological vision 
that could be widely shared, coherent but not uniform, respecting 
legitimate diversity, but which is at the same time attentive to indi-
cating the divergent points that require further study. Without re-
flecting fully Catholic ecclesiology, there are several notable features 
of TCTCV that correspond with the Catholic vision of the Church 
as expressed in the documents of the Second Vatican Council and 
post-conciliar magisterium17.

Koinonia
On the biblical basis, TCTCV develops a vision of the Church as 

koinonia (communion, participation, fellowship, sharing) grounded 
in a Trinitarian confession of faith. The understanding of the Church 
and its unity as koinonia has “become central in the ecumenical quest 
for a common understanding of the life and unity of the Church” 
(§13). The affirmation of an ecclesiology of communion with refe-
rence to the Holy Trinity, based on scriptural and patristic sources, 
fully corresponds to the Catholic understanding of the Church and 
its unity as expressed in the documents of Vatican II, in particular 
in the conciliar dogmatic constitution on the Church Lumen Gentium 

 17  For a general Catholic perspective on the document see: C. E. Clifford, Catholic 
Perspectives on TCTCV, in: “One in Christ” 49 (2015) 2, p. 192–203; J. W. Crossin, 
The Church: towards a common vision, in: “Ecumenical Trends” 43 (2014) 10, p. 2–4;  
P. Flangen, Catholic Appropriation and Critique of TCTCV, in: “One in Christ” 49 (2015) 
2, p. 219–234; E. Hahnenberg, A Catholic Perspective on TCTCV, in: “One in Christ” 
51 (2017) 2, p. 218–236; T. F. Rossi, Una comprensione comune della Chiesa, in: “Studi 
ecumenici” 32 (2014) n. 1–2, p. 13–18.
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and post-conciliar magisterium18. It provides a solid theological basis 
for growing in ecclesial communion. This ecclesial koinonia is more 
than an image or a metaphor. It rather describes the very nature 
of the Church and underlines the inseparability of the relationship 
of the believers with God, with other persons, and with all of cre-
ation. The use of the concept of koinonia helps to understand that 
the life of the Church flows from its participation in the very life of 
the Holy Trinity, and it calls all its members to participate actively 
in the mission of Jesus by the power of the Holy Spirit in order to 
share the love of God the Father with others. In the biblical langu-
age koinonia is at the same time a deep spiritual reality – participa-
tion in the divine life – and a concrete ecclesial reality expressed 
in a visible community of life of the faithful. It implies the practice 
of charity and care for the poor, mutual support and fraternity. It 
is celebrated in the common breaking of bread (eg. Acts 2:44–47; 
4:32–35). Holding together the various aspects of the biblical notion 
of koinonia enables Christians to appreciate that the Church is both 
a divine and a human reality (cf. §23). The use of the notion of koi-
nonia by TCTCV in order to express a common vision of Church un-
derlines that full unity, although not being uniformity, needs to cover 
nevertheless all aspects of the Church’s life. Each chapter of TCTCV 
may be said to reflect a particular aspect of the Church’s unity: the 
Introduction states that the unity is rooted in God’s will. Chapter 
One speaks of the unity of the Church as rooted in its mission to the 
world, emphasizing the importance of ecclesial unity to carrying 

 18  Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic 
Church on some aspects of the Church understood as Communion, published on 28 May 
1992, at: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_en.html (01.02.2018). See also: 
W. Henn, A comparison of the ecclesiological doctrine of Vatican II with Faith and Order’s 
convergence text The Church: Towards a Common Vision, in: “International Journal for 
the Study of the Christian Church” 14 (2014) n. 4, p. 388–402; W. Henn, Capturing the 
Reality in its Entirety’ (Ut Unum Sint 38), Towards a Common Vision of the Church (Faith 
and Order Text 2013), in: “Centro Pro Unione Bulletin” 85 (2014), p. 2–12.
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out that mandate. Chapter Two provides an essentially biblical un-
derstanding of unity as a communion established and enlivened 
by the persons of the Holy Trinity. From a Catholic perspective it 
is particularly important that the document presents the Church 
as a community of Word, Sacrament and Ministry. As expressed in 
the Nicene Creed used by most Christians, the communion of the 
Church is marked by its oneness, holiness, catholicity and aposto-
licity. Koinonia of the Church is both local and universal and enjoys 
that legitimate diversity which is part of its condition as an earthly 
and human community. Chapter Three describes the unity of the 
Church in terms of unity in faith, worship and service, including the 
exercise of oversight (episkopé) both on the local and universal le-
vels, in reference to synodality and even primacy. Chapter Four sees 
the unity of the Church in terms of its nature as a pilgrim people in 
this world, serving the improvement of the human condition in the 
hope of the kingdom of God to come. The Conclusion presents the 
fullness of communion as expressed in a liturgical celebration of the 
Eucharistic koinonia. Such a comprehensive vision of unity implies 
several constitutive elements that must coincide together: common 
confession of apostolic faith, mutual recognition of baptism, mutu-
al recognition of ministries, shared structures of decision making, 
common witness to the Gospel and common service to the world, 
and, primarily, common Eucharistic sharing. Divisions between com-
munities contradict the fundamental nature of the Church’s koino-
nia and undermine its capacity for mission. The divided churches 
cannot resign themselves to the status quo. The emerging consensus 
reflected here invites each church to examine its lack of fidelity to 
the demands of genuine koinonia and to set out anew on the path 
of conversion and renewal.

It can be clearly stated that TCTCV is animated by a  vision 
of ecclesial communion which is in accordance with the official 
Catholic teaching on the issue. It is to be noted that the document 
witnesses to a growing consensus that koinonia of the Church is to 
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be manifested in its life on the three intrinsically interrelated levels: 
unity in faith, unity in sacramental life, and unity in service, inclu-
ding ministry as an essential and indispensable form of service for 
the life and mission of the Church.

Sacramentality
Section C. of the second chapter addresses the sacramentality of 

the Church and raises the still controversial issue of the use of the 
term “sacrament” in its application to the Church. In fact, not all 
churches use the language of sacramentality in the field of ecclesi-
ology. While some traditions use the expression “Church as sacra-
ment”, others prefer to reserve the use of the term “sacrament” ex-
clusively to various sacraments of the Church, in particular baptism 
and Eucharist. There exists a wide diversity of theological languages 
used within ecclesial traditions to express and describe the reality 
of the Church in its divino-human complexity. No single image or 
metaphor exhausts our understanding of the mystery of the Church. 
TCTCV speaks of the Church as being “sign and servant” of God’s 
design for the world. This clearly is “sacramental” language which 
expresses the idea that the Church serves God’s salvific mission in 
the world and does not exist for itself. The concept of “sacrament” 
(Latin sacramentum) as applied to the Church refers to its early Greek 
equivalent “mystery” (Greek μυστήριον), and not to particular litur-
gical ceremonies or rites. It is about the whole mysterious way in 
which God makes it possible for human beings to share his divine 
life. Various sacraments are particular instances of the biggest mys-
tery of God’s saving action in the world through his Church. This 
vision converges with the Catholic teaching on the matter. Vatican II 
states: “the Church is in Christ like a sacrament (veluti sacramentum) 
or as a sign and instrument both of a very closely knit union with 
God and of the unity of the whole human race”19.

 19  Vatican II, Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium, n. 1.



181The Church: Towards a Common Vision. Contribution of the Faith and Order...

In spite of using slightly different terms and expressions from 
what we are normally accustomed to in Catholic theological langu-
age, TCTCV testifies that there is a wide convergence on understan-
ding of the Church as being “sign and servant” – an effective means 
– of God’s salvific presence and action in and for the world. The text 
expresses the conviction that there might be unity in the under-
standing of the sacramentality of the Church which is compatible 
with the use of different technical terms to express it (§27, italics). 
Indeed, no Christian would want to deny that the Church truly is 
an effective sign of God’s presence and action, even if not everyone 
wants to use the language of “Church as sacrament”. From a Catholic 
perspective the terms “sacrament” and “sign” can be recognized as 
equivalents when the use of the term “sign” in its reference to the 
Church is understood as a truly efficacious means (instrumentum), 
a visible reality of an invisible but real action of God and not just an 
empty rhetorical figure. At the same time TCTCV offers a new way 
of framing the image of Church as sacrament within the Catholic 
tradition. To speak of the Church as “servant” suggests something 
much more relational and personal than the language of “instru-
ment”. Those churches which usually do not use the word sacra-
ment in the field of ecclesiology have been challenged by the text 
to consider this language within a larger context of the place of the 
Church in the economy of salvation, and as sign and instrument of 
the God’s kingdom in the world.

Mission
Another important feature of TCTCV which is directly linked 

with its approach of the sacramentality of the Church is its emphasis 
on mission20. The missionary dimension of the Church is developed 
in the first and the last chapters of the document. The first chapter 

 20  S. Bevans, TCTCV: A Missiological Reading, in: “One in Christ” 50 (2016), n. 2, 
p. 250. See also: S. H. Wilson, The Role Mission Does (or Does not) Play in Faith and Order’s 
The Church, in: “Studi ecumenici” 32 (2014) n. 3–4, p. 355–366.
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locates the origins of the Church’s mission in God’s design for the 
salvation of the world and in the missions of the Son and the Holy 
Spirit. As a sign and servant of God’s salvific action in and for the 
world, the Church participates in the mission of God (missio Dei) 
and is missionary by its very nature. This vision corresponds to the 
Catholic understanding of the missionary vocation of the Church in 
and for the world as expressed in the magisterium21. The Church is 
called and sent to witness in its own life to that communion which 
God intends for all humanity and for all creation in the kingdom 
(§13). In the midst of a broken world, it is sent to be an effective and 
efficient means of universal reconciliation. The document underli-
nes the dynamic life of the pilgrim Church, proclaiming the Gospel 
in various contexts throughout history and in the various cultures 
of any given epoch. TCTCV remarks that today the proclamation of 
the kingdom of God continues throughout the world within rapidly 
changing circumstances and in a world of a great religious plura-
lism which constitutes a dual challenge to the Church’s mission: on 
the one hand to respect the claims of other faiths and on the other 
hand to announce Jesus as the one and only Savior of the world (§7). 
While respecting religious freedom as an elementary human right, 
Christians are bound by the great commission assigned to them by 
the Lord after his Resurrection to give a credible and persuading 
testimony to their faith in order to “make disciples of all nations, 
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the 
Holy Spirit” (Mt 28:19–20). This vision fully corresponds with the 
teaching of Vatican II regarding human dignity and religious free-
dom. At the same time, the first chapter underscores the need for 
unity among the churches, if their mission of proclaiming Christ is 
to be carried out in a credible and effective way. There is also an im-
portant ethical aspect of the Christian mission as expressed in the 

 21  Cf. Vatican II, Decree on the Missionary Activity of the Church Ad Gentes, n. 2: 
“The Church on earth is by its very nature missionary since, according to the plan 
of the Father, it has its origin in the mission of the Son and the Holy Spirit”.
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final chapter of the document drawing out the social implications 
of the message of Christ. In keeping with the Gospel, the Church is 
to be a moral witness and teacher and, while not obscuring its diffe-
rences from other religions, needs to collaborate with them in tho-
se ways where cooperation is possible for the promotion of human 
dignity, justice, peace and the protection of creation. The teachings 
of the recent popes, and in particular the encyclical letter of pope 
Francis Laudato si22, are in line with the TCTCV on this aspect of the 
Church’s mission in the modern world.

Unity in Diversity
According to a Catholic reading TCTCV testifies that the church-

es have moved closer to each other in reaching a common under-
standing of the place of diversity in a visibly united Church23. The 
churches are concerned to affirm that as they progress on the way 
to fuller oneness in Christ the unique ethos of their respective eccle-
sial traditions is not be lost but rather become a common heritage. 
The universal Church is conceived not as a uniform monolith but 
as a communion of diverse local churches, which is in line with the 
ecclesiology of Vatican II. This vision provides a suitable framework 
for a fuller reciprocal appreciation of and enrichment by respective 
spiritual, liturgical and theological traditions among local church-
es. The affirmation of an ecclesiology of communion with reference 
to the Holy Trinity provides a solid theological basis for a fuller 
reciprocal appreciation of and enrichment by different traditions 
among local churches. Such an understanding of unity as a “recon-
ciled diversity” of various Christian traditions becomes at once an 

 22  Cf. Francis, Laudato Si’. Encyclical Letter On Care For Our Common Home, pub-
lished on 24 May 2015.
 23  Cf. K. Colberg, Questions of Unity, Diversity and Authority in the Church: Towards 
a Common Vision. Advances and Tools for Ecumenical Dialogue, in: “One in Christ” 
47 (2013), n. 2, p. 204.
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invitation to the churches to a fuller recognition of the common 
apostolic faith that underlies their particular ecclesial expressions.

While affirming diversity as a “legitimate” aspect of the Church, 
belonging to its nature of a human community living in diverse and 
changing historical and social contexts, TCTCV points to a number 
of the “essentials” required for ecclesial unity such as a common 
confession of faith, a common baptism, a mutually recognized mi-
nistry, a structuring of communion and common decision-making, 
and a common witness in service to humanity. At the same time the 
document reveals the existence of important differences in under-
standing of what legitimate diversity means for different church tra-
ditions in regard to the above mentioned aspects of the Church’s life. 
Moreover, the texts recalls that the criteria for discerning legitimate 
diversity are not always shared even within one ecclesial tradition. 
The document urges the churches to develop a set of common crite-
ria for determining limits as well as common structures so that they 
might use them effectively (§30, italics). Such an agreement should 
follow the fundamental biblical principle as expressed in the Council 
of Jerusalem to impose no greater burden than is necessary for the 
recognition of unity (cf. Acts 15:28–29). On the basis of this princi-
ple it is possible to recognize the existence of various “types” of the 
same Church within the ecclesial koinonia. A historical example of 
this “reconciled diversity” is the existence of various traditions wit-
hin the Catholic Church (eg. Oriental Catholic churches, “Anglican” 
Catholic churches, and other different rites). There is a difference 
which still needs to be ecumenically articulated between legitimate 
diversity on the one hand and heresy or schism on the other hand.

Ministry and Authority
Another important feature of TCTCV which needs to be under-

lined from the Catholic perspective is its vision of ecclesial minis-
try. Although the text affirms that there is still much to be under-
taken before the churches can find unity in their understanding of 
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ministry, it represents an important rapprochement between var-
ious traditions on this highly divisive issue. In looking to the New 
Testament as the principal source for a common understanding of 
ministry, an agreement is registered in affirming the doctrine of 
the Letter to the Hebrews concerning the unique priesthood of Jesus 
Christ. Any priestly ministry in the Church to be correctly under-
stood needs to be interpreted in the light of the unique priesthood 
of Christ. While affirming the existence of different forms of min-
istry in the churches, the text, in continuity with the witness of the 
New Testament and early Christian Tradition, proposes a vision of 
the Church structured by a threefold ordained ministry of episco-
pos-presbyteros-diakonos. The essential role of ordained ministers 
consists in serving the royal priesthood of the whole people of God 
in continuity with the apostolic faith and practice (cf. 1 Peter 2:9). 
The royal priesthood of the whole people of God and the ordained 
threefold ministry are both important aspects of the Church, and 
they are not to be seen as mutually exclusive alternatives but com-
plementary aspects of the Church’s nature. The integration of the 
threefold vision of the ministry in the document was a result of 
a sustained dialogue over several decades and constitutes one of 
the most important advances in the ecumenical discussion on the 
Church. It testifies to the fact that thanks to the dialogue various 
traditions that do not have an ordained threefold ministry are able 
to review their traditional convictions on the issue, particularly 
when they see those churches which do have the three fold minis-
try increasingly recognizing and introducing in their pastoral life 
the collegial/synodal and communal forms of ministry. This mu-
tual sharing of insights as reflected in TCTCV shows that progress 
towards unity in an area commonly recognized as highly divisive 
is possible. Reframing understanding and modifying practices re-
garding the exercise of the episcopé helps the churches that do not 
yet practise ordination to understand their own patterns of min-
istry as being able to evolve in new ways of pastoral practice and 
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theological understanding in continuity with their own tradition. 
At the same time, the churches that structure their life around the 
threefold ordained ministry understand better that they can inte-
grate in their pastoral practices appropriate forms of synodal and 
communal ministry without renouncing their own tradition. The 
convergence attained in the TCTCV regarding ministry shows that 
all traditions are able to renew understanding and practices in this 
field without abandoning their particular identity. There seems to 
be some common ground regarding threefold ordained ministry, 
that is exercised as a service for the people of God, which itself is 
a priestly, prophetic and royal people (cf. §19–20).

When discussing ministry in general, the churches cannot avoid 
addressing the more specific question of the ministry of oversight 
(episcopé). Such episcopé – which is not to be confused with or reduced 
to the ministry of an ordained bishop – requires an authority of tak-
ing biding decisions on local and universal levels of the Church’s life. 
TCTCV aacknowledges the necessity of a ministry of oversight which 
is at the same time personal (exercised by one person), collegial/
synodal (exercised by appointed representatives) and communal/
conciliar (exercised by the whole community). This is presented 
in the document as something intended by Christ himself for his 
Church. From the Catholic point of view it is particularly important 
that the document recognizes not only the necessity of such min-
istry of episcopé for the life and mission of the Church, but also its 
rooting in the will of Christ and not just in the will of community 
concerned with practical aspects of everyday life. Despite remain-
ing differences, the churches have come to a fuller convergence 
on the constitutive role of the ministry of oversight as belonging 
to the very nature of the Church and indispensable for its mission 
and unity within a particular local church and among local church-
es within the universal Church. It can be affirmed that the level 
of common understanding on this very delicate ecumenical issue 
achieved in TCTCV opens a new way for further rapprochement. 
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TCTCV recognizes that at the present stage the progress of a fruit-
ful ecumenical dialogue on the Church requires serious reflection 
among Christians on their various understandings of authority so 
that they can advance together on the way to fuller communion.

However, it needs to be said that from the Catholic point of view 
the convergence attained in TCTCV on ministry and authority is 
still insufficient for a mutual recognition of ministries. The main 
obstacle remains the lack of general recognition of the historic thre-
efold pattern of bishop-presbyter-deacon as a divinely instituted 
and essential element of the Church’s structure belonging to its very 
nature. Ecumenical agreement on this aspect of the ministry is both 
necessary and urgent. Understanding this, TCTCV states that seeking 
unity on issues about ordained ministry must therefore be a prio-
rity for the next stage of the dialogue on the Church (§45, italics).

Conclusion

TCTCV matured over a long period of study and consultation. It 
synthesizes the growing consensus in the field of ecclesiology in the 
current ecumenical dialogue, but, as noted by one of its principal 
drafters, “it is not the end of the journey toward full communion”24. 
The text offers a balanced ecumenical ecclesiology discussing the 
rich reality of the Church from various perspectives and integrating 
contributions of various Christian traditions. While reflecting ecu-
menical dialogue agreements of recent decades, it provides theolo-
gical perspectives on the Church wider than those of any particular 
church. It expands current ecumenical debate of ecclesiology by 
dealing with many issues crucial for achieving a common under-
standing of the Church. The document witnesses to the capability 
of an ecumenical ecclesiology to offer a vision of the Church which 

 24  W. Henn, Catholics, Ecclesiology and the Ecumenical Journey, in: “The Ecumenical 
Review” 65 (2013), n. 3, p. 336.
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is compatible with distinctive ecclesiologies of particular churches. 
Frequent references to the Scripture as a common source of faith 
make the vision of the Church offered in TCTCV credible, and one 
that can hardly be denied by any particular tradition. Regarding 
the document as a whole, it may be affirmed that its overall vision 
of the Church, its unity and mission, is one with which the current 
Catholic magisterium is profoundly in agreement.

At the same time, as pointed out in the theological debate that 
followed the publication of TCTCV, there are various aspects which 
needs further analysis and discussion before eventually reaching 
full consensus among the churches regarding the nature and the 
mission of the church as well as the vision of its unity. The analysis 
of the responses already sent to the Faith and Order secretariat in 
Geneva from churches, theological schools and individuals allows to 
identify the following issues as being still controversial and requiring 
further theological debate: ministry (especially ordained), role of 
laity, role of women in the Church, legitimate diversity and its limits, 
sacramentality (especially in relation to sacraments), relationship 
between local church and universal church, the understanding of 
communion (koinonia), ethical aspects of faith and their impact on 
the unity of the church, and the relationship between the Church 
and the world. In several discussions that followed the publication 
of TCTCV it was also observed that the language used in the docu-
ment seemed far removed from many local churches, especially the 
experiences of younger and emerging churches, new ecumenical 
communities and ecclesial movements. According to some critics, 
it could have adopted a less “doctrinal” approach and presented 
a more “existential” discussion of such aspects as the ministry of 
the laity, the role of women and the youth as well as the participa-
tion of persons with disabilities in the Church.

Despite these critics it is broadly affirmed that TCTCV can help 
each church to recognize the vision of the Church it shares with 
other churches as well as to broaden and clarify its own vision of 
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the Church. It is recommended that TCTCV be used in international 
and national settings, in theological schools, in local churches, and 
in discussion groups bringing together persons from different tradi-
tions. It is envisaged that it will continue to inspire the future work 
of the Faith and Order Commission. It is also hoped that TCTCV will 
continue to generate interest and further study on ecclesiology as 
the churches continue their way to full visible unity according to 
the prayer of Jesus that they all may be one, that the world may 
believe (Jn 17:21).
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Dokument Ku wspólnej wizji Kościoła. Wkład Komisji Wiara 
i Ustrój w multilateralny międzynarodowy dialog o Kościele

Streszczenie
W swoim artykule Autor podejmuje temat Kościoła w multilateralnym 

międzynarodowym dialogu ekumenicznym prowadzonym przez Komisję Wiara 
i Ustrój Światowej Rady Kościołów, która w 2013 roku opublikowała doku-
ment konwergencji doktrynalnej zatytułowany Ku wspólnej wizji Kościoła. Tekst 
ten był efektem trwającego przeszło dwie dekady żmudnego procesu studiów 
i uzgodnień prowadzonego przez członków Komisji reprezentujących prawie 
wszystkie tradycje „wyznaniowe” w łonie chrześcijaństwa, w tym Kościół ka-
tolicki. O doniosłości dokumentu świadczy nie tylko fakt, że jest jest on dopiero 
drugim w historii prac Komisji dokumentem uzgodnienia doktrynalnego (po 
opublikowanym w 1982 roku Dokumencie z Limy nt. Chrztu, Eucharystii i Posługi 
duchownej), ale przede wszystkim to, że wyraża on znaczne zbliżenie stano-
wisk co do wizji Kościoła, jego natury, misji w świecie i jedności. W kolejnych 
rozdziałach tekstu Autor prezentuje genezę i rozwój studiów nad Kościołem 
w ramach Komisji Wiara i Ustrój, prezentuje etapy redakcji aktualnego do-
kumentu poprzedzonego dwoma innymi tekstami, wyjaśnia jego doniosłe 
znaczenie ekumeniczne, prezentuje jego strukturę oraz treść poszczególnych 
rozdziałów po czym dokonuje analizy kluczowych dla debaty eklezjologicznej 
zagadnień, takich jak specyficzny charakter dokumentu ekumenicznego, kon-
cepcja Kościoła jako koinonii, sakramentalność, misja, jedność i różnorodność, 
posługiwanie duchowne, ordynacja, autorytet i nadzorowanie życia Kościoła 
z punktu widzenia doktryny katolickiej. W zakończeniu Autor dokonuje ogólnej 
pozytywnej oceny dokumentu z racji na jego formalną rangę oraz zasięg i głębię 
osiągniętego konsensusu, po czym wskazuje na obszary wymagające dalszych 
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studiów, wśród których na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie roli i mie-
jsca posługi duchownej, ordynacji i autorytetu w życiu i strukturze Kościoła.

Słowa kluczowe: Ekumenizm, jedność, eklezjologia, Kościół, Komisja Wiara 
i Ustrój ŚRK.

Keywords: Ecumenism, unity, ecclesiology, Church, The Commission on 
Faith and Order of the WCC.



Ks. Marcin Składanowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Metody dialogów doktrynalnych: czas na zmianę?

Wstęp

Ruch ekumeniczny, który od ponad stu lat dąży do zjednoczenia 
chrześcijan, aby mogli oni dawać wspólne świadectwo o Chrystusie 
przed światem, postawił sobie od początku konkretne cele. O ile 
w pierwszym etapie jego rozwoju, zainicjowanym podczas Światowej 
Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 roku, działalność eku-
meniczna była zorientowana bardziej praktycznie – zwłaszcza jeśli 
chodzi o wiarygodność misji chrześcijańskiej, dla której konieczne 
było świadectwo pozbawione wzajemnych oskarżeń – o tyle dość 
szybko podjęto również zaangażowanie ściśle doktrynalne1. Dialog 
doktrynalny, stymulowany najpierw przez ruch „Wiara i Ustrój”, 

 1  Wspomnieć należy, że tradycja dialogów doktrynalnych w podzielonym chrześ-
cijaństwie jest o wiele dłuższa niż dzieje współczesnego ruchu ekumenicznego. 
Urzeczywistnieniem takiego dialogu w zupełnie innej sytuacji międzywyznaniowej, 
naznaczonej ostrymi kontrowersjami, a nawet konfliktami zbrojnymi, były m.in. 
colloquia teologiczne prowadzone w Europie zarówno pomiędzy katolikami i pro-
testantami, jak też pomiędzy poszczególnymi denominacjami protestanckimi. 

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 193–212. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).

DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374387002.09
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a następnie, już po powstaniu ŚRK, przez Komisję Wiara i Ustrój 
będącą elementem strukturalnym Rady, stał się trwałym i waż-
nym, chociaż nie wyłącznym, elementem działalności ekumenicz-
nej. Dokonuje się on zresztą w różnych formach – w wielostronnych 
dialogach w ramach ŚRK oraz innych organizacji międzykościelnych, 
jak też na płaszczyźnie dwustronnej, w dialogach prowadzonych 
przez poszczególne Kościoły i Wspólnoty kościelne. 

Przedstawiany artykuł ma na celu ukazanie istniejących trud-
ności metodologicznych związanych z dotychczas prowadzonymi 
dialogami doktrynalnymi, aby zasugerować możliwe kierunki takiej 
ewolucji metody dialogowej, by same dialogi okazywały się skutecz-
niejszym środkiem przybliżania pełnej widzialnej jedności chrześ-
cijan oraz umożliwienia im dawania wspólnego świadectwa wobec 
świata. Tak postawiony cel sprawia, że myśl artykułu ma charakter 
ogólny i nie odnosi się szczegółowo do metodologii konkretnych 
dialogów międzykościelnych. Jednakże w wielu przypadkach sta-
wianym tezom, zwłaszcza jeśli mogą się one wydać kontrowersyj-
ne, towarzyszą odniesienia do potwierdzających je przykładowych 
sformułowań zawartych w dokumentach dialogowych i literaturze 
ekumenicznej.

Myśl artykułu rozpoczyna się od usytuowania trudności metodo-
logicznych w szerszym kontekście ogólniejszych problemów zwią-
zanych z prowadzeniem i rezultatami dialogów doktrynalnych (1). 
W dalszej kolejności problemy metody dialogowej dotknięte zostaną 
z perspektywy celów stawianych dialogom (2). Następnie zostaną 
ukazane podmiotowe (3) i przedmiotowe (4) determinanty metody 
dialogów doktrynalnych. Artykuł zakończy podsumowanie, będące 
zestawieniem wniosków oraz sugestii dotyczących możliwych ulep-
szeń metodologicznych (5). 
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1. Problem metody dialogowej na tle innych trudności 
dialogów doktrynalnych

Skoro ruch ekumeniczny stawiał sobie od początku jasne, konkret-
ne cele, a podejmowane dialogi, w tym ściśle doktrynalne, również 
miały wyraźnie określoną problematykę i metodologię, to z per-
spektywy czasu uprawnione, a nawet wskazane, wydają się próby 
oceny ich dokonań. O ile można uznać, że sukcesem jest samo do-
prowadzenie do podjęcia dialogu przez Kościoły i Wspólnoty wy-
znaniowe, podzielone nie tylko doktrynalnie, lecz również wskutek 
trudnych doświadczeń historycznych, wzajemnych uprzedzeń i nie-
ufności, o tyle nie sposób uznać, że dialog stanowi cel sam w sobie. 
Doceniając wartość zainicjowania poszczególnych dialogów doktry-
nalnych – wielostronnych i dwustronnych – należy pytać o to, co 
wniosły one nie tylko do ruchu ekumenicznego, ale także do życia 
prowadzących je Kościołów i Wspólnot kościelnych; w jaki sposób 
przyczyniły się do przybliżenia pełnej widzialnej jedności chrześcijan 
w jednym Kościele, zgodnie z wolą Chrystusa; w jakim zakresie usunę-
ły doktrynalne przeszkody do jedności eucharystycznej chrześcijan, 
która jest najpełniejszym wyrazem oczekiwanej jedności kościelnej; 
czy i w jakiej mierze usunęły narosłe przez wieki stereotypy, fał-
szywe oceny i poglądy, uniemożliwiające wspólne chrześcijańskie 
świadectwo w świecie. 

W tym kontekście również odpowiedzi na pytanie o osiągnięcia 
dialogów doktrynalnych winny być zniuansowane. Gdyby za mia-
rę sukcesu uznać liczbę prowadzonych dialogów, ich intensywność 
i różnorodność tematyki – sukces taki został przez zaangażowane 
w ruch ekumeniczny Kościoły i Wspólnoty kościelne bez wątpienia 
osiągnięty. Jeżeli kryterium stanowiłoby zwiększenie wzajemnego 
zaufania, przezwyciężenie negatywnych stereotypów i uprzedzeń 
czy też zdolność do oczyszczenia własnej nauki z przejaskrawień 
powstałych w toku polemiki wyznaniowej – to również można mó-
wić tutaj o pewnych osiągnięciach, nawet jeśli wciąż wiele pozostaje 
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do zrobienia. Więcej trudności sprawiają dialogi, gdy za kryterium 
ich powodzenia uzna się rzeczywiste zbliżenie stanowisk lub osiąg-
nięcie porozumienia w istotnych kwestiach doktrynalnych. W tym 
przypadku, chociaż wiele dokumentów dialogowych mówi o „funda-
mentalnej”, „substancjalnej”2 czy „zasadniczej” zgodzie3, a niekiedy 
– jak w przypadku nauki o usprawiedliwieniu – wypracowano doku-
menty, w części przynajmniej rozwiązujące kwestie leżące u począt-
ków istniejących podziałów4, rezultaty w rzeczywistości są trudno 
dostrzegalne. Wreszcie, gdyby dialogi doktrynalne oceniać według 
przyjęcia („recepcji”) ich rezultatów w życiu kościelnym, to w wielu 
przypadkach rezultatów tych nie sposób dostrzec poza środowiskiem 
zaangażowanych w dialog profesjonalistów.

Przyczyn trudności prowadzonych dialogów doktrynalnych 
jest wiele. Niekiedy mają one charakter ściśle teologiczny, związany 
również z odmiennymi drogami rozwoju doktryny w Kościołach 
i Wspólnotach chrześcijańskich po zaistnieniu podziału. W znacz-
nej mierze trudności te jednak wyrastają z czynników pozateolo-
gicznych – politycznych, historycznych, społecznych, kulturowych 
i ekonomicznych – które w dialogach doktrynalnych również powin-
ny być uwzględniane. Powstaje jednak w tym kontekście pytanie, 
czy przyczyny zauważalnych trudności nie tkwią także wewnątrz 
samych dialogów – w sposobie ich prowadzenia, w wybieranych 
treściach, planowanych do osiągnięcia celach czy też, w szerokim 
sensie, w ich metodzie. 

 2  Por. B. Sesboüé, La patience et l’utopie. Jalons œcuméniques, Paris 2006, s. 42.
 3  Grupa z Dombes, mówiąc o „zróżnicowanym konsensusie” katolicko-prote-
stanckim w odniesieniu do autorytatywnego nauczania Kościoła, stara się wzmocnić 
wrażenie uzgodnienia przez zrelatywizowanie autorytatywnego charakteru wcześ-
niejszych orzeczeń kościelnych: „Nous n’oublions pas qu’il y a une hiérarchie entre 
les diverses autorités doctrinales. Nous devons enfin considérer non seulement les 
autorités passées, mais aussi les autorités présentes, celles qui nous ouvrent à l’ave-
nir de la foi”. Groupe des Dombes, „Un seul Maître” (Mt 23, 8). L’autorité doctrinale dans 
l’Église, w: Communion et conversion des Églises. Édition intégrale des documents publiés 
de 1956 à 2005, Montrouge 2014, s. 614.
 4  Por. B. Sesboüé, La patience et l’utopie…, dz. cyt., s. 83–84.
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2. Trudności metody dialogów w kontekście ich celów

Wyrażana w wielu dokumentach dialogowych radość z samego 
faktu podjęcia dialogu ma pewne uzasadnienie. Niemniej jednak 
prowadzenie dialogu dla samego dialogu trudno uznać za wartość 
samą w sobie dla ekumenizmu doktrynalnego. O ile w codziennych 
relacjach międzychrześcijańskich życzliwa, wolna od polemiki wy-
miana poglądów jest pożądana, o tyle od dialogów doktrynalnych 
wymagać się powinno o wiele więcej. Pytając o sensowność podej-
mowania i metody prowadzenia takich dialogów, należy najpierw 
wskazać, czego oczekuje się od ekumenicznego dialogu doktrynal-
nego jako takiego:

• Czy w dialogu doktrynalnym chodzi o ustalenie, która z teologii wyzna-
niowych ma rację, a która się myli w formułowanych tezach, o ile są to 
tezy rozbieżne?

• Czy w dialogu takim chodzi raczej o dojście do konkluzji, że pomimo ist-
niejących różnic pojęciowych oraz odmiennego historycznego rozwoju 
doktryny wszystkie wyznaniowe tezy są jednakowo uprawnione i war-
tościowe?

• Czy może dialog doktrynalny ma doprowadzić do wypracowania no-
wego sposobu wyrazu doktryny, który przechodziłby ponad podziałami 
wyznaniowymi, proponując zupełnie nowe, wolne od polemicznych ob-
ciążeń rozwiązania?

Każde z trzech postawionych pytań wyznacza cel dialogów dok-
trynalnych, determinując jednocześnie ich metodę. W każdym z nich 
kryje się określone podejście do możliwości rozwoju doktryny chrześ-
cijańskiej, autorytetu doktrynalnego Kościoła, jak też – w samym 
centrum – stosunek do prawdy jako kwestii orientującej sposób pro-
wadzenia dialogu ekumenicznego.
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Założenie, że w dialogu chodzi przede wszystkim o prawdę, nie-
podlegającą ludzkim negocjacjom ani też niezmieniającą się wraz 
z okolicznościami dziejowymi, choć zarazem nigdy do końca niewy-
rażalną w ludzkim języku, musi otwierać dialog ekumeniczny także 
na poszukiwanie błędów w formułowaniu doktryny chrześcijańskiej. 
To sprawia, że nie sposób a priori przypisać wszystkim doktrynom 
wyznaniowym jednakowej wartości. Zarazem jednak, co oczywiste, 
uznanie, że celem dialogów doktrynalnych jest wyjawienie prawdy, 
przejawiające się także w ujawnieniu błędów, może hamować dialog 
doktrynalny – zwłaszcza w przypadku tych uczestników dialogu, 
których stopień zinstytucjonalizowania i rozwoju refleksji doktry-
nalnej jest mniejszy niż podmiotów o długiej tradycji namysłu teo-
logicznego. Wydaje się, że takie podejście do dialogu właściwe jest 
bardziej konserwatywnym podejściom Kościołów historycznych, 
mających rozbudowaną strukturę nauczania teologicznego i auto-
rytetu kościelnego5.

Z kolei niektóre progresywne kręgi katolickie i niektóre bardziej 
liberalne kręgi protestanckie ujawniają tendencję widoczną w dru-
gim z postawionych pytań, przyjmując jako punkt wyjścia nieudo-
wodnione (i niemożliwe do udowodnienia, o ile nie relatywizuje się 
prawdy jako takiej) założenie, że wszystkie teologie wyznaniowe 
są jednakowo prawdziwe lub też wszystkie w jednakowym stop-
niu obarczone są historycznie uwarunkowanymi słabościami. To 
założenie prowadzi do oparcia dialogu na komparatystyce silnie 
nachylonej ku maksymalnemu zbliżaniu znaczenia różniących się 
faktycznie pojęć, tak aby akcentować istniejące zbieżności i margi-
nalizować treści rozbieżne, sprowadzając je do „uprawnionych roz-
bieżności”, za którymi kryje się jedna i ta sama rzeczywistość6. Takie 
przekonanie kryje się w wielu dokumentach dialogowych, mówiących 
o „fundamentalnej zbieżności” czy „podstawowej jedności”, mimo 

 5  Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej 
Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Iesus, nr 16–17.
 6  Por. B. Sesboüé, La patience et l’utopie…, dz. cyt., s. 46.
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iż one same w szczegółowych partiach wyraźnie wymieniają treści 
rozbieżne, które przynajmniej dla ortodoksyjnej, klasycznej teologii 
mają charakter istotny7. Podejście takie ułatwia prowadzenie dialo-
gów, nawet jeśli przysparza jego uczestnikom trudu interpretacyj-
nego, zmierzającego do uzgodnienia nieuzgadnialnych faktycznie 
stanowisk. Pozostaje jednak pytanie, czy ten dialog może rzeczywi-
ście przynieść owoce w życiu kościelnym poza wytworzonymi do-
kumentami i zakwestionowaniem znaczenia jedności doktrynalnej 
w społeczności chrześcijańskiej.

Ostatnia z zaproponowanych dróg unika trudności dwóch po-
przednich: nie skupia się na ocenie i wartościowaniu poszczególnych 
teologii wyznaniowych, ale także nie czyni wysiłków w celu wyak-
centowania zbieżności i zatarcia lub pomniejszenia obszarów nie-
zgody. Zamiast tego zmierza do nowego, ekumenicznego, wolnego 
od historycznych i polemicznych obciążeń, wypracowania wspól-
nego stanowiska. Wydaje się, że tak ukierunkowane dialogi mają 
dużą przyszłość w odniesieniu do nowych problemów, z którymi 
konfrontowana jest ludzkość – przede wszystkim w zakresie etycz-
nym i społeczno-politycznym, w którym Kościoły chcą przedstawić 
wspólną chrześcijańską naukę8. W kwestiach stanowiących od daw-
na element międzywyznaniowych kontrowersji ta droga jest jednak 
ograniczona, ponieważ rozbija się ona o eklezjologiczną świadomość 
zwłaszcza tych Kościołów, które są przekonane o tym, iż w ciągu 
wieków zachowały nieskażony depozyt wiary, a swoją misję widzą 

 7  Już w 1971 r. Grupa z Dombes uznawała, że katolicy i protestanci usunęli „fun-
damentalne trudności” dotyczące wiary eucharystycznej, co nie przeszkadzało 
konstatować, że wciąż istnieją rozbieżności dotyczące trwałej obecności sakra-
mentalnej czy rozumienia sukcesji apostolskiej. Por. Groupe des Dombes, Vers une 
même foi eucharistique?, w: Communion et conversion des Églises…, dz. cyt., s. 53–54.
 8  Zob. np. M. Hintz, „Wspólne teksty” Kościoła Ewangelickiego Niemiec i Konferencji 
Biskupów Niemieckich jako wyraz ekumenicznej troski Kościołów o świat, StOe 4 (2004), 
s. 39–42.
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w nieustannym strzeżeniu i przekazywaniu tego depozytu9. W takiej 
perspektywie nowe ujęcia doktrynalne mogą mieć pewną wartość, 
ale jedynie pomocniczą względem trwałych, zdogmatyzowanych lub 
uświęconych przez niezmienne magisterium bądź tradycję liturgiczną 
sformułowań, które zawsze mają pierwszeństwo.

3. Podmiotowe determinanty metody dialogów

Po stronie podmiotowej niebagatelnym dla przyjętej metody 
dialogowej zagadnieniem jest to, kto prowadzi dialog. Bardziej od 
samych specjalistów wyznaczonych do udziału w dialogu doktrynal-
nym ważne jest tutaj to, kogo faktycznie oni reprezentują oraz jaki 
status kościelny, a zatem również autorytet doktrynalny, ma repre-
zentowana przez nich instytucja czy organizacja. W tym obszarze 
inne trudności metodologiczne dotyczą dialogów wielostronnych 
prowadzonych na forum instytucji czy organizacji ekumenicznych 
(takich jak Komisja Wiara i Ustrój), inne z kolei odnoszą się do dia-
logów dwustronnych, prowadzonych przez przedstawicieli dwóch 
dialogujących Kościołów lub Wspólnot kościelnych.

Dialogi wielostronne zdają się mieć przewagę – zarówno jeśli 
chodzi o możliwości dialogu eksperckiego, jak też wnikliwą, wszech-
stronną dyskusję teologiczną prowadzoną z różnych konfesyjnych 
punktów widzenia. Dialogi te są wspierane przez wyspecjalizowa-
ne instytucje i organizacje ekumeniczne, takie jak ŚRK i jej agendy 
czy też poszczególne federacje zrzeszające Kościoły i Wspólnoty 
kościelne mające wspólną genezę i zbliżone teologicznie (takie jak 
Światowa Federacja Luterańska czy Światowy Alians Kościołów 
Reformowanych). Zresztą, organizacje takie jak ŚRK wyraźnie deklaru-
ją, że celem ich działania nie jest zastąpienie istniejących Kościołów 
i Wspólnot kościelnych czy też stworzenie nadrzędnej struktury, 

 9  Por. Common Understanding and Vision of the WCC. WCC Consultation with its 
Orthodox Member Churches, „The Ecumenical Review” 48 (1996), nr 2, s. 186–187.
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która miałaby charakter „super-Kościoła”, lecz właśnie umożliwie-
nie i wspieranie dialogów prowadzonych przez Kościoły i Wspólnoty 
kościelne10. 

Przyjęcie metody dialogów wielostronnych prowadzonych za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji stwarza jednak 
trudności związane z eklezjologicznym statusem tych organiza-
cji, a zatem również z doktrynalnym znaczeniem wypracowanych 
uzgodnień. Te trudności, niekiedy nie dość wyraźnie dostrzegane, 
ujawniły się z całą siłą po opracowaniu tą metodą największego do-
tąd dokumentu uzgodnieniowego, jakim jest tekst Chrzest, Eucharystia 
i posługiwanie duchowne, czyli Dokument z Limy, ogłoszony w 1982 
roku jako rezultat pracy Komisji Wiara i Ustrój. W dokumencie tym 
widoczne są wszystkie przedmiotowe słabości dialogów wielostron-
nych, o których mowa będzie poniżej11. Natomiast dość krytycz-
na reakcja prawosławnego Patriarchatu Konstantynopola zwróciła 
uwagę na problem o wiele bardziej podstawowy. Komisja, nie będąc 
Kościołem, lecz forum teologicznej wymiany myśli, nie może wy-
pracowywać dokumentów doktrynalnych, które miałyby jakikol-
wiek autorytatywny charakter12, proponując ponadto ich kościelną 

 10  Por. Światowa Rada Kościołów, Kościół, Kościoły i Światowa Rada Kościołów. 
Eklezjologiczne znaczenie ŚRK (Deklaracja z Toronto 1950), w: K. Karski, Od Edynburga…, 
dz. cyt., s. 328–329; Constitution and Rules of the World Council of Churches (as amended by 
the 10th Assembly of the WCC in Busan, Republic of Korea, 2013, w: Encountering the God of 
Life. Official Report of the 10th Assembly, ed. E. N. Senturias, Th. A. Gill Jr., Geneva 2014, 
s. 425; World Council of Churches, Confessing the One Faith. An Ecumenical Explication of 
the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381), Eugene 
(Oregon) 2010, s. XIX.
 11  Jeżeli chodzi o jego krytykę katolicką – zob. M. Składanowski, Problemy recepcji 
Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), 
s. 141–162.
 12  Świadomość problematyczności autorytetu jest obecna w Konstytucji ŚRK: 
„The World Council of Churches shall offer counsel and provide opportunity for 
united action in matters of common interest. It may take action on behalf of con-
stituent churches only in such matters as one or more of them may commit to 
it and only on behalf of such churches. The World Council of Churches shall not 
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recepcję13. Teologowie prawosławni zauważyli, że z braku eklezjo-
logicznego umocowania Komisji (podobnie jak każdej instytucji czy 
organizacji ekumenicznej) wynika również bezpośrednio niemoż-
ność kościelnej „recepcji” jej nauczania czy zaproponowanych w do-
kumentach uzgodnień14. W chrześcijańskiej tradycji doktrynalnej 
recepcji podlegać mogą jedynie autorytatywne dokumenty kościel-
ne: na Wschodzie – orzeczenia soborowe i synodalne, na Zachodzie 
– również magisterium papieskie15. Przyjęcie metody dialogów wie-
lostronnych, a zatem wprowadzenie do dialogu podmiotu, który nie 
ma eklezjologicznego umocowania, sprawia, że osiągnięte uzgod-
nienia mogą mieć charakter jedynie pewnych niezobowiązujących 
sugestii czy też rad kierowanych do właściwych dla poszczególnych 
Kościołów i Wspólnot instytucji i struktur odpowiedzialnych za au-
torytatywne nauczanie. W praktyce sprawia to, że nawet tak zna-
czące teksty, jak Chrzest, Eucharystia i posługiwanie duchowne czy naj-
nowszy dokument Ku wspólnej wizji Kościoła, któremu Komisja Wiara 
i Ustrój przypisuje podobną rangę16, pomimo swojej autentycznej 
wartości nie wpływają znacząco na doktrynalne zbliżenie Kościołów 
i Wspólnot kościelnych. 

legistate for the churches; nor shall it act for them in any manner except as indi-
cated above”. Constitution and Rules of the World Council of Churches…, dz. cyt., s. 426.
 13  Recepcję tekstu jako wyraz zaangażowania ekumenicznego Kościołów 
i Wspólnot proponuje sama Komisja we wstępie do dokumentu. Por. Komisja Wiara 
i Ustrój Światowej Rady Kościołów, Chrzest, Eucharystia i posługiwanie duchowne, w: 
Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, 
red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, Lublin 2012, s. 23.
 14  Por. Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola, Odpowiedź na Dokument 
z Limy, w: Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982…, dz. cyt.,  
s. 114–115.
 15  Zauważyć jednak należy, że w środowiskach ekumenicznych obecne jest tak-
że współczesne rozszerzone pojęcie recepcji rozumianej jako przyjęcie i integrację 
w życiu kościelnym osiągnięć dialogów ekumenicznych. Por. W. Hryniewicz, Recepcja 
jako problem ekumeniczny, w: Recepcja – nowe zadanie ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, 
L. Górka, Lublin 1985, s. 18–19.
 16  Por. Światowa Rada Kościołów, Ku wspólnej wizji Kościoła, tłum. M. Składanowski, 
StOe 14 (2014), s. 349–350.
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Można przypuszczać, że w świetle wspomnianych trudności 
związanych ze statusem uzgodnień wielostronnych, skuteczniejszą 
metodą prowadzenia dialogów doktrynalnych jest dialog dwustron-
ny, w który zaangażowani są oficjalni przedstawiciele Kościołów 
i Wspólnot kościelnych, ustanowieni przez ich władze. Taki sposób 
wypracowywania uzgodnień ekumenicznych również nie rozwiązuje 
trudności eklezjologicznej, na którą zwróciła uwagę prawosławna 
krytyka Dokumentu z Limy. Dokumenty opracowane przez gremia 
ekspertów będących oficjalnymi przedstawicielami dialogujących 
denominacji w dalszym ciągu nie są częścią autorytatywnego na-
uczania tych denominacji, a zatem nie mogą bezpośrednio przy-
czyniać się do modyfikacji głoszonej przez nie doktryny. Niemniej 
jednak fakt, że autorzy uzgodnień reprezentują dialogujące ze sobą 
Kościoły, znacząco ułatwia proces wdrożenia („recepcji”) uzyska-
nych rezultatów w życie kościelne. Przykładów skuteczności takich 
dialogów nie brakuje – zwłaszcza tam, gdzie były one prowadzone 
przez Kościoły już wcześniej zbliżone strukturalnie i dogmatycznie. 
Można w tym miejscu odwołać się do unii kościelnych, wyrażających 
się w trwałej interkomunii, „wspólnocie ołtarza i ambony” lub nawet 
w pełnym uznaniu posługiwania (urzędu) duchownego, zawiera-
nych przez denominacje tradycji ewangelickich czy episkopalnych. 

Istniejące osiągnięcia dialogowe wskazują na jeszcze inne pod-
miotowe uwarunkowanie metody dialogów doktrynalnych, skądinąd 
dość oczywiste: dialogi prowadzone przez podmioty zbliżone dok-
trynalnie, mające wspólną historię, zbliżoną terminologię teologiczną 
oraz podobne samorozumienie i koncepcję autorytetu, oparte na 
podobnej eklezjologii, przynoszą widoczne i jak się wydaje trwałe 
rezultaty. 
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4. Przedmiotowe determinanty metody dialogów

Oczekiwanie sukcesów wynikających z prowadzonych dialogów 
ekumenicznych wpłynęło w znacznej mierze również na określenie 
ich przedmiotu oraz sposoby jego analizy. Najogólniej rzecz ujmując, 
można stwierdzić, że niektóre metody ekumenicznego opracowania 
przedmiotów dialogu prowadzą do jego jałowości lub nieskuteczno-
ści mimo osiągania rezultatów w postaci obszernych dokumentów 
ekumenicznych lub też deklarowanych uzgodnień.

Pierwszym wątpliwym elementem, przekładającym się na sposób 
podejścia do przedmiotu dialogu, są przyjmowane a priori założenia, 
które w wielu przypadkach albo są niemożliwe do udowodnienia, 
albo też nie odpowiadają prawdzie. Takim założeniem, determinują-
cym z góry sposób interpretacji wyników dialogu, a w szczególności 
wagę przywiązywaną do kwestii, których rozwiązanie okazuje się 
wciąż niemożliwe, jest chwytliwe hasło, zgodnie z którym zaanga-
żowane ekumenicznie Kościoły i Wspólnoty kościelne „więcej łączy, 
aniżeli dzieli”. Pomijając fakt, że weryfikacja tego hasła musiałaby 
polegać na wnikliwej analizie całej konfesyjnej doktryny, opartej 
nie tylko na porównywaniu poszczególnych tez, lecz również na 
trudnym do przeprowadzenia ustaleniu, które elementy doktryny 
są ważniejsze, a które mniej ważne, widać, że to wstępne założenie 
metodologiczne prowadzi w konsekwencji do przekonania, że kwe-
stie, w których nie ma rozbieżności, są ważniejsze, a te, w których 
rozbieżności istnieją, mają mniejsze znaczenie. Takie podejście do 
przedmiotu dialogu rodzi bardzo poważne następstwa. Jeżeli a priori 
przyjmie się, że w kwestiach centralnych dla doktryny chrześcijań-
skiej istnieje między Kościołami i Wspólnotami kościelnymi zgoda, 
to ujawniane w dialogach obszary niezgody muszą być zaklasyfi-
kowane jako mniej istotne, „niesubstancjalne”, drugorzędne, a na-
wet nieutrudniające zadeklarowania już jakiejś formy jedności17. 

 17  W taki sposób trzy instytuty ekumeniczne uzasadniają postulat stałej gościn-
ności eucharystycznej, a nawet intercelebracji eucharystycznej między katolikami 
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W rzeczywistości nierzadko okazuje się, że właśnie kwestie najtrud-
niejsze są zarazem najważniejsze, a zadeklarowane bez ich uzgod-
nienia porozumienie w kwestiach w istocie marginalnych nie ma 
żadnego realnego znaczenia dla doktrynalnego zbliżenia Kościołów 
i ich wspólnego świadectwa.

W niektórych dialogach ekumenicznych, w których nie podpo-
rządkowano się wątpliwemu aksjomatowi o prymacie kwestii uzgod-
nionych nad rozbieżnościami, uczestnicy dialogu świadomie zdecy-
dowali się na podjęcie kwestii mniej kontrowersyjnych, jakkolwiek 
doktrynalnie drugorzędnych, a pominięcie zagadnień najtrudniej-
szych, które na obecnym etapie rozwoju dialogu wydają się niemoż-
liwe do rozwiązania. Ta droga jawi się jako przykład ekumenicznego 
realizmu uczestników dialogu. Niemniej jednak jej następstwa dla 
rezultatów dialogu są podobne do wskazanych wyżej, związanych ze 
zideologizowanymi założeniami wstępnymi. Skupianie się na spra-
wach mniej kontrowersyjnych rzeczywiście może doprowadzić do 
ujawnienia daleko idących zbieżności, a nawet zgody w obszarze 
doktrynalnym. Jednakże osiągnięty rezultat musi mieć wówczas 
bardzo powierzchowny charakter. Poruszając kwestie łatwiejsze, 
unika się problemów centralnych – spraw najtrudniejszych, ale też 
fundamentalnych doktrynalnie18. Z kolei bez rozwiązania kwestii 
centralnych deklarowane porozumienie nie ma rzeczywistego zna-
czenia ekumenicznego, skoro ukrywa się pod nim o wiele większa 
przestrzeń niezgody. 

a luteranami: „Les dialogues œcuméniques ont abouti à un ample consensus dans 
les sujets traditionnellement controversés à propos de l’interprétation donnée à la 
cene. C’est pourquoi les différences persistant aujourd’hui ne sont pas un obstacle 
à une célébration commune” (teza 7.2), „en dépit d’oppositions encore subsistantes 
dans la question du ministere, un rapprochement a été réalisé aujourd’hui sur 
l’essentiel, qui permettrait l’hospitalit’e eucharistique” (teza 7.3). Centre d’Études 
Œcuméniques (Strasbourg), Institut de Recherches Œcuméniques (Tübingen), 
Institut de Recherches Confessionnelles (Bensheim), Le partage eucharistique entre 
les Églises est possible. Thèses sur l’hospitalité eucharistique, Fribourg 2006, s. 57, 61. 
 18  Por. B. Sesboüé, La patience et l’utopie…, dz. cyt., s. 205–206.
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Innym nastręczającym trudności podejściem metodologicznym, 
obecnym w części dialogów doktrynalnych, jest koncentracja pro-
wadzących dialog na kwestiach językowych, w nadziei, że samo wy-
jaśnianie pojęć doprowadzi do wniosku, iż zróżnicowane konfesyjnie 
stwierdzenia oznaczają faktycznie tę samą dogmatyczną rzeczywi-
stość. Przyznać należy, że takie podejście okazało się w przypadku 
niektórych dialogów skuteczne19. Niemniej zasadniczo nie należy 
przypisywać mu roli większej niż tylko przygotowanie właściwe-
go dialogu doktrynalnego. Nadawanie metodologicznego prymatu 
w dialogu zagadnieniom językowym prowadzi jednak do poważ-
niejszej trudności. Wiele dokumentów dialogowych, opracowanych 
według zasady zestawiania zbieżności i rozbieżności konfesyjnych, 
zmierza do uwypuklenia elementów zbieżnych jako „wspólnego 
mianownika”20. Wraz ze wskazanym wyżej założeniem o prymacie 
zagadnień zbieżnych prowadzi to do ukazania tych wspólnych ele-
mentów jako zasadniczych elementów doktryny chrześcijańskiej, 
a elementów rozbieżnych – jako kwestii marginalnych21. To jednak 
stwarza niebezpieczeństwo zniekształcenia doktryny chrześcijań-
skiej, a nawet rzeczywistego obrazu określonej doktryny konfesyjnej, 
która bez owych kwestii uznanych za marginalne traci swoją tożsa-
mość i integralność. W tym kontekście należy umieścić problemy 
interpretacyjne zasady „hierarchii prawd wiary”, wprowadzonej 
do nauki katolickiej przez II Sobór Watykański22. Nie oznacza ona 
w rzeczywistości, że są prawdy wiary mniej lub bardziej prawdziwe. 
A zatem tworzenie na potrzeby ekumenicznych uzgodnień obrazu 
doktryny katolickiej, z której znikają dogmaty maryjne czy kwestia 

 19  Np. dialogi z tzw. Kościołami nestoriańskimi i monofizyckimi, dzisiaj nazywa-
nymi już przedefeskimi i przedchalcedońskimi, prowadzone przez Kościół katolicki 
i Kościół prawosławny.
 20  Na takiej zasadzie zbudowany jest dokument ŚRK Wyznawać jedną wiarę 
(Confessing the One Faith. An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed 
in the Nicene-Constantinopolitan Creed 381).
 21  Por. Groupe des Dombes, Vers une même foi eucharistique?..., dz. cyt., s. 53–54.
 22  Por. UR, nr 11.
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prymatu papieskiego, jest tworzeniem doktryny nieautentycznej, 
wbrew wyraźnemu wskazaniu dekretu Unitatis redintegratio, sprze-
ciwiającemu się fałszywemu irenizmowi w dialogu23.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem metodologiczny 
niektórych dialogów doktrynalnych, zwłaszcza odnoszących się do 
genezy podziałów oraz do trudnej historii relacji między poszcze-
gólnymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi. Nawet ściśle dogma-
tyczne rozbieżności międzywyznaniowe mają kontekst społeczno-
-polityczny i historyczny – zarówno w przeszłości, w momencie 
zaistnienia, jak też współcześnie, w dobie trwających dialogów. O ile 
dokumenty dialogowe na ogół przykładają wagę do historyczne-
go kontekstu powstania podziałów, o tyle w niektórych dialogach 
w niewystarczający sposób uwzględnia się obecne okoliczności spo-
łeczno-polityczne, bez których deklaracje doktrynalne, nawet będą-
ce świadectwem rzeczywistego ekumenicznego postępu, nie mogą 
zmienić relacji międzykościelnych. Jak zauważa Joseph Ratzinger, 
„dialog ekumeniczny to nie pomijanie żywej rzeczywistości chrześ-
cijańskiej, lecz kroczenie naprzód dzięki hermeneutyce jedności”24. 
Dialog, którego założeniem metodologicznym byłoby pozostawanie 
jedynie w przestrzeni rozważań doktrynalnych, w wielu przypad-
kach jest z powodu tego założenia skazany na porażkę. Dobrą tego 
ilustracją jest katolicko-prawosławny dialog teologiczny, zwłaszcza 
związany z problematyką unijną oraz teologicznym statusem kato-
lickich Kościołów wschodnich, czyli Kościołów unickich. Dokument 
uzgodnienia z Balamand, jakkolwiek jest świadectwem kompromisu, 
na który zdecydowała się zarówno strona katolicka, jak i prawosław-
na25, nie oddziałał znacząco na relacje międzykościelne, ponieważ 
w zasadzie pominął dwa istotne czynniki, tylko z pozoru niemające 
doktrynalnego charakteru: kluczowe znaczenie unii z Rzymem dla 

 23  Por. UR, nr 11.
 24  J. Ratzinger, Problemy i nadzieje w dialogu anglikańsko-katolickim, w: J. Ratzinger, 
Kościół, ekumenizm, polityka, Poznań–Warszawa 1990, s. 174.
 25  Por. K. Koch, Perspectives du dialogue œcuménique entre l’Église catholique et les 
Églises orthodoxes, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 7, s. 11.
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tożsamości Ukrainy i Białorusi oraz polityczne, rusyfikujące i wyna-
rodowiające oddziaływanie prawosławia moskiewskiego, podporząd-
kowanego od czasów reform Piotra I aż do rewolucji lutowej 1917 
roku interesom Imperium Rosyjskiego. Uzgodnienie z Balamand oka-
zało się nieskuteczne, a przez wielu unitów zostało uznane za krzyw-
dzące i poniżające.

5. Wnioski: Ku nowym rozwiązaniom

Przyglądając się wielu zakończonym już dialogom, można posta-
wić tezę, że przyjęte metody ich prowadzenia już na samym początku 
determinują ich pozytywny wynik, jak również pozwalają przewi-
dzieć negatywny lub nikły rezultat „recepcji”. Stwarza to ryzyko, że 
dialogi doktrynalne staną się hermetycznym i niekomunikowalnym 
zajęciem specjalistów i hierarchów kościelnych, nie służąc faktycz-
nie celom ruchu ekumenicznego. Z drugiej strony powstaje pyta-
nie – i wątpliwość: czy po latach trwania dialogów doktrynalnych 
i po widocznym osłabnięciu ekumenicznego entuzjazmu w wielu 
Kościołach i Wspólnotach kościelnych można zaproponować inne, 
alternatywne w stosunku do dotychczasowych, metody, które oka-
załyby się bardziej skuteczne? 

W świetle naszkicowanej powyżej krytyki niektórych aspektów 
metodologicznych dialogów ekumenicznych można w tym miejscu 
pokusić się jedynie o wskazanie pewnych intuicji, które mogą pozy-
tywnie wpłynąć na skuteczność dialogów w procesie przybliżania 
rzeczywistej, nie tylko deklarowanej, jedności chrześcijan w jednym 
Kościele – jedności pełnej, obejmującej nie tylko wspólne świadectwo 
czy zaangażowanie społeczne, ale również jedność sakramentalną, 
doktrynalną oraz strukturalną.

• W warstwie podmiotowej bardziej uzasadnione wydają się dwustronne 
dialogi ekumenicznie otwartych Kościołów i Wspólnot kościelnych aniżeli 
wielostronne dialogi prowadzone na forum organizacji ekumenicznych. 
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• Organizacje, zgodnie zresztą z ich deklarowanymi założeniami, winny 
mieć w tym dialogu charakter pomocniczy, ekspercki, skupiając się na 
badaniu źródeł doktrynalnych, genezy i dziejów podziałów oraz na przy-
gotowaniu materiału dla dialogów dwustronnych. 

• W warstwie przedmiotowej potrzebna jest rezygnacja z ideologicznych 
założeń czy też ze stawianych a priori tez, które wprawdzie ułatwiają for-
mułowanie końcowych pozytywnych wniosków, lecz zarazem nie przyczy-
niają się do autentycznego ekumenicznego zbliżenia. Mimo oczywistych 
przeszkód potrzebne jest skupienie się na kwestiach najtrudniejszych 
doktrynalnie.

• Aby można było oczekiwać, że rezultaty osiągniętych uzgodnień znajdą 
wyraz w doktrynie poszczególnych Kościołów i Wspólnot (spotkają się 
z „recepcją”), dialog musi wyjść od zasadniczej kwestii eklezjologicznego 
umocowania dialogujących podmiotów oraz autorytatywnego charakteru 
wytwarzanych dokumentów. W praktyce oznacza to, że bez uzgodnień 
eklezjologicznych, obejmujących autorytatywność nauczania kościelne-
go, nie sposób oczekiwać, że inne uzgodnienia doktrynalne będą miały 
znaczenie inne niż opinie teologiczne. Zresztą, być może przyjęcie tego 
faktu powinno być punktem wyjścia dialogów doktrynalnych, od których 
nie należy oczekiwać rozstrzygnięć zastępujących rozstrzygnięcia dok-
trynalne sformułowane zgodnie ze strukturą autorytetu poszczególnych 
Kościołów i Wspólnot, lecz którym należy przypisać raczej charakter do-
radczy, wspólny ekumeniczny głos ekspertów, stanowiący propozycję dla 
Kościołów i Wspólnot kościelnych. 

• W końcu nie należy ograniczać dialogów do „sterylnej” przestrzeni dok-
trynalnej. Tak jak doktryna chrześcijańska, również w warunkach konfe-
syjnego podziału, rozwija się w kontekście historycznym, społecznym, 
kulturowym i politycznym, tak też uzgodnienia dialogowe, aby były au-
tentyczne, winny uwzględniać ten kontekst, nawet jeśli oznacza to zwrócenie 
uwagi na pozateologiczne trudności, które utrwalają ściśle teologiczne 
kontrowersje. 
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Wszystkie powyższe sugestie nie mogą jednak przesłonić tego, 
że sam dialog doktrynalny, nawet najbardziej udany, nie doprowadzi do 
spełnienia celu ruchu ekumenicznego, jakim jest osiągnięcie widzial-
nej jedności chrześcijan. W tym kontekście zasadne wydaje się zakoń-
czenie realistyczną opinią Josepha Ratzingera, który pisał: „Wydaje 
mi się ważne, dla przyszłości, dostrzeganie granic «ekumenizmu 
negocjacyjnego» i nieoczekiwanie od niego czegoś więcej, niż może 
on dać: zbliżenie w istotnych dziedzinach spraw ludzkich, ale nie 
prawdziwą jedność. Wydaje mi się, że uniknięto by wielu rozczaro-
wań, gdyby było to z góry jasne”26.
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Methods of doctrinal dialogues: Is it time for a change?

Summary
The article presents methodological difficulties associated with the doc-

trinal dialogues within the ecumenical movement. It also suggests possible 
methodological changes in order to make these dialogues more effective. Firstly, 
it makes some general observations regarding more general problems of the 
contemporary ecumenism. Subsequently, it presents difficulties of doctrinal 
dialogues from the perspectives of their purpose. In the third and fourth parts, 
it discusses the subjective and objective determinants of the ecumenical di-
alogical methodology. Finally, it proposes suggestions for possible method-
ological improvement.

Keywords: ecumenism, ecumenical dialogues, doctrinal dialogues, ecu-
menical methodology, ecumenical problems.

Słowa kluczowe: ekumenizm, dialogi ekumeniczne, dialogi doktrynalne, 
metodologia ekumeniczna, problemy ekumeniczne.
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Dialog doktrynalny a życie Kościołów: 
problem recepcji osiągnięć dialogowych

Wprowadzenie

Dialog doktrynalny, w połączeniu z dialogiem duchowym i prak-
tycznym, ma prowadzić do celu ruchu ekumenicznego, jakim jest 
widzialna jedność chrześcijan. Jedność ta dotyczy wiary, sakramen-
tów i posługi duchownej w Kościele wraz z prymatem następcy św. 
Piotra. Aby osiągnięcia dialogów doktrynalnych mogły przyczynić 
się do jedności w tych trzech wymiarach Kościoła, ich treść musi zo-
stać przyjęta w życie wspólnot, które podejmują dialog. Recepcja ta 
nie jest jednak czymś oczywistym. Wiele przeszkód stoi na drodze 
do asymilacji treści dokumentów, a jedną z największych jest coraz 
większa różnica w pojmowaniu samego celu ruchu ekumenicznego 
i sposobu realizacji jedności Kościoła.

Od czasów powstania zapoczątkowania dialogu doktrynalnego 
przez Kościół Rzymskokatolicki po Soborze Watykańskim II powstało 
wiele dokumentów i wciąż powstają nowe. To, czego obecnie potrze-
bujemy, to pogłębienie procesu recepcji. Historia recepcji decyzji 

Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?,
red. Tadeusz Kałużny SCJ, Zdzisław J. Kijas OFMConv, 
Kraków 2018, s. 213–232. 
(BIBLIOTEKA EKUMENII I DIALOGU, 40).

DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374387002.10
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soborów pierwszych wieków pokazuje, że nigdy nie był to proces 
szybki i bezproblemowy. Jednym z wyzwań stawianych recepcji jest 
pogłębiający się podział nie tylko pomiędzy, ale i w ramach Kościołów 
w kwestiach dotyczących małżeństwa i rodziny, etyki seksualnej, bio-
etyki i wolności religijnej. Należałoby poświęcić więcej uwagi tym 
kwestiom i ich wpływowi na ekumenizm. Jednak w swojej istocie 
recepcja jest procesem o głębokim teologicznym i duchowym zna-
czeniu i ten kierunek należałoby rozwijać. Kluczem do zrozumie-
nia, czym jest recepcja, są słowa z Listu św. Pawła do Rzymian 15, 7: 
„Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął 
was – ku chwale Boga” (gr. προσλαμβάνεσθε, łac. suscipite). Tego 
rodzaju recepcja albo przyjęcie jest w sercu wiecznego życia Boga, 
to wzajemność i przyjęcie, perychoreza Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
W życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa to boskie 
przyjmowanie zostało rozciągnięte na wszystkich ludzi. Dziewica 
Maryja przyjmuje wcielone Słowo w swoje własne ciało, kiedy od-
powiedziała „niech mi się stanie” archaniołowi Gabrielowi. W nocy, 
której Jezus został zdradzony, „wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie»” (Łk 22, 17). 
Po zmartwychwstaniu Jezus tchnął na uczniów i rzekł: „Weźmijcie 
Ducha Świętego” (J 20, 22). Od początku do końca życie duchowe, 
życie z wiary jest czymś, co się otrzymuje, jak napisał św. Paweł w li-
ście do Koryntian: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7)1.

1. Katolickie rozumienie recepcji w kontekście dialogu 
ekumenicznego

W książce Recepcja – nowe zadanie ekumenizmu ks. Wacław Hryniewicz 
podkreślał, że zdolność do recepcji, przyjmowania, uczenia się od 

 1  Por. T. George, Unitatis redintegratio after fifty years: a  protestant reading, 
„Information Service” 144 (2014/II), s. 75–76.
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innych to postawa cechująca każdą osobę ludzką2. Pierwotnie „re-
cepcja” oznaczała akceptacje przez Kościoły lokalne decyzji podję-
tych na synodach, zwłaszcza w okresie przedkonstantyńskim, lub 
na soborach ekumenicznych, kiedy recepcja oznaczała przyjmowa-
nie orzeczeń i dekretów soborowych przez wspólnotę Kościoła lub 
kolejny sobór. Takie jest historyczne albo „klasyczne” rozumienie 
recepcji3. Zawężenie rozumienia tego terminu nastąpiło na Soborze 
Watykańskim I, kiedy zostało ograniczone do przyjmowania przez 
wiernych i biskupów orzeczeń soborowych na zasadzie posłuszeń-
stwa, pod groźbą popadnięcia w herezję4.

Wraz z pojawieniem się ruchu ekumenicznego termin „recep-
cja” nabrał nowego znaczenia. Oznacza on akceptację przez Kościoły 
konsensusu, do którego doszły przez dialog, wyrażonego w doku-
mentach doktrynalnych, lub też uznanie wiary i życia eklezjalnego 
innego Kościoła za autentycznie chrześcijańskie. W ostatnich latach 
recepcja stała się kluczowym tematem w kontekście ekumenicznym. 
Przyczyną zainteresowania recepcją jest sytuacja rozbieżności po-
między postępem w dialogach ekumenicznych i niedającą się ukryć 
niezdolnością zaangażowanym w nie Kościołów do pójścia naprzód 
na bazie tego, co osiągnięto w dialogach5.

 2  Por. W. Hryniewicz, Recepcja jako problem ekumeniczny, w: Recepcja – nowe zadanie 
ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, L. Górka, Lublin 1985, s. 9–10.
 3  Por. G. Tsetsis, The Bilateral Dialogues of the Orthodox Church. Problems arising from 
the Reception of their Agreed Statements, „Orthodoxes Forum” 9 (1995), nr 2, s. 237. 
Prawosławny teolog podkreśla, że recepcja to proces, w którym Lud Boży prowa-
dzony przez Ducha Świętego, akceptuje nowe odpowiedzi na kwestie pojawiające 
się w życiu Kościoła, zakładając, że nie są one sprzeczne z wiarą apostolską, ale 
w ciągłości i zgodności z nauczaniem Kościoła powszechnego. Tak rozumiany pro-
ces recepcji był stosowany w Kościele pierwszego tysiąclecia w przypadku akcep-
tacji, tzn. wprowadzenia w codzienne życie wiary, decyzji soborów powszechnych 
i synodów regionalnych w Kościołach lokalnych.
 4  Por. W. Hryniewicz, Recepcja jako problem ekumeniczny…, dz. cyt., s. 12–14.
 5  Por. Th. P. Rausch, Reception Past and Present, „Theological Studies” 3 (1986), s. 497; 
W. Hryniewicz, Recepcja jako problem ekumeniczny…, dz. cyt., s. 17–19.
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Klasyczne rozumienie recepcji jest związane z  rozumieniem 
Kościoła jako komunii Kościołów, które były jednak jednym 
Kościołem. W  kontekście ekumenicznym pojawia się natomiast 
nowy element: recepcja dotyczy Kościołów oddzielonych od siebie 
z powodu różnic historycznych, doktrynalnych i strukturalnych. 
W obliczu braku komunii pomiędzy Kościołami proces recepcji jest 
niezwykle skomplikowany6.

1.1. Podmiot i przedmiot procesu recepcji
Hermann Pottmeyer zauważa, że refleksja nad znaczeniem 

recepcji w obecnym życiu Kościoła pojawiła się wraz z Soborem 
Watykańskim II7. Jego zwołanie sprawiło, że zadano sobie pytanie 
o sobory pierwszego tysiąclecia i ich recepcję w ramach procesu 
soborowego. Drugą kwestią była forma Kościoła pierwszego tysiąc-
lecia jako communio ecclesiarum, w której Kościół lokalny odgrywał 
ważną rolę w procesie recepcji. Od czasów Soboru Watykańskiego II 
recepcja stała się przedmiotem badań teologów katolickich i teologii 
ekumenicznej. Mówiąc ogólnie, refleksja teologiczna nad recepcją 
skupiła się na trzech punktach: (1) historyczne studium zjawiska 
recepcji w dziejach Kościoła; (2) precyzyjne zdefiniowanie recepcji 
i jej roli w życiu Kościoła; (3) historyczne i systematyczne zbada-
nie relacji pomiędzy recepcją i współczesną eklezjologią communio. 
Odkrycia te są bardzo istotne dla reformy Kościoła katolickiego i dla 
ruchu ekumenicznego. Ta nowa wiedza doprowadziła do stwierdze-
nia, że recepcja również w dialogu ekumenicznym może być uważana 
za część procesu koncyliarnego8. W sposób systematyczny katoli-
ckie rozumienie recepcji zostało przedstawione w piątym rozdziale 

 6  Por. Th. P. Rausch, Reception Past and Present…, dz. cyt., s. 500.
 7  Por. H. J. Pottmeyer, The Reception Process: The Challenge at the Threshold of a New 
Phase of the Ecumenical Movement, https://www.religion-online.org/blog/article/
the-reception-process-the-challenge-at-the-threshold-of-a-new-phase-of-the-ec-
umenical-movement/ (17.01.2018); W. Hryniewicz, Recepcja jako problem ekumenic-
zny…, dz. cyt., s. 10–11.
 8  Por. H. J. Pottmeyer, The Reception Process…, dz. cyt.
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Dyrektorium ekumenicznego z 1993 roku, który nosi tytuł Współpraca 
ekumeniczna, dialog i wspólne świadectwo9.

W Dyrektorium ekumenicznym „recepcja” oznacza ocenę przez 
Kościół katolicki rezultatów dialogu: „Gdy kompetentne władze 
uznają owoce dialogu za gotowe do poddania ocenie, członkowie 
Ludu Bożego, zgodnie ze swą rolą i charyzmatem, powinni zostać 
zaangażowani w to postępowanie krytyczne”10. „Życie wiary i mod-
litwa wiary, jak też refleksja nad nauką wiary, wchodzą w ten proces 
recepcji, dzięki któremu – pod natchnieniem Ducha Świętego […] 
– cały Kościół uważa za swoje owoce dialogu, w procesie słuchania, 
eksperymentowania, osądzania i życia”11.

Ponieważ dialogi ekumeniczne mają wymiar eklezjalny, doku-
menty, będące dziełem komisji teologicznych, muszą być poddane 
ocenie Kościołów, które delegują swoich przedstawicieli do komi-
sji teologicznych: „Wszystkie deklaracje czy raporty komisji dia-
logu są przedstawiane zainteresowanym Kościołom do aprobaty. 
Deklaracje dokonane przez komisję dialogu mają wartość wewnętrz-
ną ze względu na kompetencję i status ich autorów. Nie angażują 
więc one Kościoła katolickiego tak długo, aż nie zostaną zaaprobo-
wane przez właściwe władze kościelne”12.

W recepcję, w której bierze udział Kościół katolicki, na różne spo-
soby są włączeni wierni, teologowie, konferencje biskupów, papież, 
urzędy Kurii Rzymskiej, wśród których szczególną odpowiedzialność 
ma Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Kongregacja 
Nauki Wiary13. W Dyrektorium – w nawiązaniu do Konstytucji dogma-
tycznej Lumen gentium – podkreśla się, że „członkowie Ludu Bożego, 

 9  Por. Dyr-3, nr 171–182.
 10  Dyr-3, nr 179.
 11  Dyr-3, nr 180. Por. J.A. Radano, Response and Reception in the Catholic Church, 
„Midstream” 1 (1996), nr 35, s. 72–73.
 12  Dyr-3, nr 178.
 13  Por. S. C. Napiórkowski, Recepcja uzgodnień doktrynalnych, w: Recepcja – nowe 
zadanie ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, L. Górka, Lublin 1985, s. 72–74.
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zgodnie ze swą rolą i charyzmatem, powinni zostać zaangażowani 
w to postępowanie krytyczne”14.

Dyrektorium zachęca do znalezienia odpowiedniego sposobu przy-
bliżenia wyników dialogów wszystkim członkom Kościoła. Musi się 
to odbywać z szacunkiem osiągnięć dialogów15. Takie postępowanie 
„Pozwoli […] właściwie ocenić reakcje wszystkich, zwracając uwagę 
na ich wierność Tradycji wiary otrzymanej od Apostołów i przekaza-
nej wspólnocie wierzących pod przewodnictwem wykwalifikowanych 
mistrzów”. Ważna jest współpraca Kościołów w tej kwestii16.

 14  Dyr-3, nr 179. „Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2, 
20. 27), nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez 
nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy «poczynając od biskupów aż po ostat-
niego z wiernych świeckich» ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach 
wiary i obyczajów. Albowiem dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzaniu i pod-
trzymywanemu przez Ducha prawdy, Lud Boży pod przewodem świętego urzędu 
nauczycielskiego, za którym idąc, już nie ludzkie, lecz prawdziwie Boże przyjmuje 
słowo (por. 1 Tes 2, 13) niezachwianie trwa «przy wierze raz podanej świętym» (por. 
Jd 3), wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją 
w życiu”. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 
nr 12. Na konieczność włączania wiernych świeckich w nurt zagadnień ekume-
nicznych zwracają uwagę szczególnie teologowie prawosławni. Chrysostom Frank 
pisze, że Sobór Florencki nie odniósł sukcesu nie tylko z powodu niewłaściwego 
podejścia do teologicznych kwestii, ale również dlatego, że biskupi nie pociągnę-
li za sobą ludu, jego serc i umysłów. Odnowienie komunii odbyło się na papierze, 
ale nie w sercach i umysłach wiernych. Musimy przygotować serca i umysły wier-
nych, rozpocząć walkę z uprzedzeniami. Ch. Frank, Orthodox – catholic relations, „Pro 
Ecclesia” 1998, nr 1, s. 49–50.
 15  „Należy podejmować wszelkie wysiłki, aby znaleźć jak najlepszy sposób prze-
kazania owoców dialogu uwadze wszystkich członków Kościoła. Nowe spojrzenie na 
wiarę, nowe świadectwa o jej prawdzie oraz nowe formy wyrazu, rozwinięte w dia-
logu, powinno się im wyjaśniać, na ile to możliwe, tak jak i sam zakres uzgodnień, 
które zostały zaproponowane”. Dyr-3, nr 179.
 16  „Trzeba żywić nadzieję, że ten sposób postępowania zostanie odpowiednio 
przyjęty przez każdy Kościół lub Wspólnotę eklezjalną, będącą partnerem dialogu, 
jak też przez wszystkie Kościoły i Wspólnoty eklezjalne, które słyszą wezwanie do 
jedności, i że Kościoły będą współpracowały ze sobą w tym wysiłku”. Dyr-3, nr 179.
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Zgodnie z Dyrektorium duży wkład w recepcję mają teologowie 
i wydziały teologiczne: „Znaczny wkład w ten proces wynika ze spe-
cyficznej kompetencji wydziałów teologii”17. Ostatecznie „całym 
procesem kieruje oficjalny autorytet nauczycielski Kościoła, który 
jest odpowiedzialny za wydanie ostatecznego osądu odnośnie do 
deklaracji ekumenicznych”18.

W końcu, odnosząc się do doktrynalnych treści dialogów i ich oce-
ny, Dyrektorium czyni trzy ważne obserwacje. Po pierwsze, przy oce-
nie i asymilacji nowych form wyrazu wiary, lub przyjęciu starszych 
sposobów jej wyrażania w miejsce nowszych teologicznych termi-
nów, katolicy powinni pamiętać o rozróżnieniu (obecnym w doku-
mentach Soboru Watykańskiego II) pomiędzy sposobem, w jaki na-
uczanie Kościoła zostało sformułowane i samym depozytem wiary19. 
Po drugie, poszukując porozumienia w kontrowersyjnych aspektach 
doktrynalnych, powinni unikać dwuznacznych wyrażeń. Po trzecie, 
powinni kierować się zasadą „hierarchii prawd” obecnej w katoli-
ckiej doktrynie20.

Temat recepcji został również wyjaśniony w encyklice Ut unum 
sint Jana Pawła II nr 80–81, w  których papież jasno wskazał na 

 17  Dyr-3, nr 182.
 18  Tamże.
 19  Por. UR, nr 6; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes…, dz. cyt., nr 62.
 20  Por. UR, nr 11. „Oceniając i przyswajając sobie nowe formy wyrażania wiary, 
jakie mogą się pojawić w deklaracjach wywodzących się z dialogu ekumeniczne-
go, bądź też dawne wyrażenia, podjęte na nowo jako bardziej odpowiednie od nie-
których nowszych ujęć teologicznych, katolicy niech mają w świadomości podane 
w Dekrecie o ekumenizmie rozróżnienie między «sposobem, w jaki nauka Kościoła 
została ujęta» a «depozytem samej wiary». Będą się także starali unikać wyrażeń 
dwuznacznych, zwłaszcza w dążeniu do zgody w kontrowersyjnych tradycyjnie 
punktach doktryny. Uwzględnią również sposób, w jaki sam Sobór Watykański II 
zastosował to rozróżnienie w swoim sformułowaniu wiary katolickiej; przyjmą tak-
że «hierarchię prawd» w nauce katolickiej, o jakiej mówi Dekret o ekumenizmie”. 
Dyr-3, nr 181. Por. J. A. Radano, Response and Reception in the Catholic Church…, dz. cyt., 
s. 73–74.
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konieczność przyswajania osiągnięć dialogu. Mówiąc o osiągnię-
tych rezultatach, papież podkreśla: „Nie mogą one pozostać jedynie 
deklaracjami Komisji dwustronnych, ale muszą się stać dziedzictwem 
wszystkich”21. Potrzebna jest przy tym roztropna refleksja całego 
Ludu Bożego we wszystkich jego członkach, co może się dokonać 
dzięki Duchowi Świętemu, który „wspomaga Magisterium i wzbu-
dza sensus fidei”. Papież zaleca zastosowanie kryterium zgodności 
rezultatów dialogu „z Tradycją wiary, przejętą od Apostołów i obec-
ną w życiu wspólnoty wierzących, zgromadzonych wokół Biskupa, 
swego prawowitego Pasterza”22. W UUS 81 papież wskazuje na pracę 
teologów i wydziałów teologicznych oraz komisji ekumenicznych 
w procesie recepcji. Wszyscy powinni kierować się metodologią za-
lecaną przez papieża Jana XXIII, która polega na „rozróżnieniu mię-
dzy depozytem wiary a formułami”. Cały zaś proces recepcji „jest 
nadzorowany i wspomagany przez Biskupów i Stolicę Apostolską. 
Autorytet nauczający jest odpowiedzialny za sformułowanie osta-
tecznej oceny”23.

Mówiąc o recepcji osiągnięć, papież przypomina w nr. 79 Ut unum 
sint o pięciu obszarach niezgodności, które należy jeszcze wyjaś-
nić: „1. Relacje między Pismem Świętym, najwyższym autorytetem 
w sprawach wiary a świętą Tradycją — nieodzowną interpretacją sło-
wa Bożego; 2. Eucharystia, sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, ofiara 
uwielbienia składana Ojcu, pamiątka ofiary i rzeczywista obecność 
Chrystusa, uświęcające wylanie Ducha Świętego; 3. Święcenia – poj-
mowane jako sakrament – do potrójnej posługi episkopatu, prezbi-
teratu i diakonatu; 4. Magisterium Kościoła, powierzone Papieżowi 
i Biskupom w komunii z nim, rozumiane jako sprawowana w imię 
Chrystusa władza i odpowiedzialność za nauczanie i zachowanie 
wiary; 5. Maryja Dziewica, Matka Boża i Ikona Kościoła, duchowa 
Matka, która wstawia się za uczniów Chrystusa i całą ludzkość”24.

 21  UUS, nr 80. 
 22  UUS, nr 80.
 23  UUS, nr 81.
 24  UUS, nr 79.
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Pottmeyer widzi dwa różne problemy, które odgrywają dużą 
rolę w wymienionych niezgodnościach. Pierwszy problem dotyczy 
Kościołów reformacji i łączy się z pytaniem o akceptację przez nie 
normatywnej roli Kościoła, jego tradycji i magisterium w zachowa-
niu i przekazywaniu objawienia. Drugi problem pojawia się przy in-
terpretacji tradycji i dokonaniu koniecznego rozróżnienia pomiędzy 
Tradycją a ludzkimi tradycjami. Autor podkreśla, że wyjaśnienie 
i usunięcie tych różnic jest pilnym zadaniem, ponieważ od tego za-
leży w dużej mierze recepcja kolejnych dokumentów25.

1.2. Recepcja Unitatis redintegratio  
w Kościele Rzymskokatolickim

Jednym z przykładów współczesnej recepcji w Kościele katoli-
ckim jest przyjęcie idei ekumenizmu zawartych w dokumentach 
soborowych.

Z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Dekretu o ekumeni-
zmie Unitatis redintegratio Papieska Rada ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan rozesłała do wszystkich konferencji episkopatów i sy-
nodów katolickich Kościołów wschodnich ankietę, która miała po-
móc odpowiedzieć na pytanie, „w jakim stopniu zostały wprowa-
dzone w życie postanowienia dekretu Unitatis redintegratio 40 lat po 
jego ogłoszeniu oraz Dyrektorium ekumenicznego (1993) — 10 lat po 
jego publikacji”26. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że w okresie 
tym wzrosła w Kościele świadomość znaczenia ekumenizmu, w nie-
mal wszystkich diecezjach istnieją komisje ekumeniczne i zostali 
ustanowieni delegaci odpowiedzialni za ruch ekumeniczny i relacje 

 25  Por. H. J. Pottmeyer, The Reception Process…, dz. cyt.; Sposoby wprowadzania 
w życie recepcji. Perspektywy w dziedzinie recepcji dokumentów powstałych w wyniku 
międzynarodowego dialogu luterańsko-katolickiego, SiDE 9 (1993), nr 2, s. 79–84.
 26  B. Farrell, Ruch ekumeniczny w Kościołach lokalnych, „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 2005, nr 3, s. 16.
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międzykościelne27. Fakt szerokiej recepcji idei ekumenizmu potwier-
dził również papież Franciszek w liście skierowanym do uczestników 
sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 
z okazji 50. rocznicy przyjęcia dekretu Unitatis redintegratio. Papież 
wyraził w nim radość, że nauczanie Soboru wyrażone w tym doku-
mencie zostało szeroko przyjęte w Kościele katolickim. W minio-
nych latach podejście katolików do chrześcijan innych Kościołów 
i Wspólnot kościelnych zmieniło się. Przede wszystkim wrogość zo-
stała zastąpiona poczuciem braterstwa wynikającego ze wspólnego 
chrztu. Ta zmiana mentalności, która dokonała się dzięki Unitatis 
redintegratio i ruchowi ekumenicznemu musi coraz głębiej przeni-
kać teologiczne nauczanie i duszpasterstwo w diecezjach, instytu-
tach życia konsekrowanego i ruchach kościelnych. Wszyscy wierni 
powinni wypełniać zobowiązanie płynące z modlitwy Jezusa przed 
męką: „Aby byli jedno” (J 17, 21), podkreślił papież28.

Eleuterio Fortino podkreślał, że po Soborze Watykańskim II uzna-
no za priorytet asymilację i rozpowszechnienie katolickich zasad 
ekumenizmu, czemu miały służyć odpowiednie struktury promu-
jące ekumenizm, zarówno na poziomie Kościoła powszechnego, jak 
i lokalnie29. Podczas gdy pozostałe komisje soborowe zostały rozwią-
zane po zakończeniu Soboru, Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan 
został nie tylko zachowany, ale i podniesiony do rangi Papieskiej 
Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Na poziomie diecezji zo-
stały powołane do życia komisje ekumeniczne. Jan Paweł II napisał 
w encyklice Ut unum sint nr 31, że: „Inicjatywy te są świadectwem 
konkretnego i powszechnego zaangażowania się Kościoła katoli-
ckiego w realizację soborowych wskazań dotyczących ekumenizmu: 
jest to istotny aspekt ruchu ekumenicznego”30. Ogromną pomocą 

 27  Por. B. Farrell, Ruch ekumeniczny w Kościołach lokalnych…, dz. cyt.
 28  Por. Franciszek, Letter of Pope Francis, 20 november 2014, „Information Service” 
144 (2014/II), s. 27.
 29  Por. E. F. Fortino, I passi avanti dell’ecumenismo, http://www.vatican.va/jubi-
lee_2000/pilgrim/documents/ju_gp_07032000_p-3f_it.html (09.01.2018).
 30  UUS, nr 31.
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w procesie recepcji Soboru Watykańskiego II było wydanie dwóch 
Kodeksów prawa kanoniczego, dla Kościoła łacińskiego i wschodniego 
oraz Katechizmu Kościoła katolickiego. Zawierają one liczne odwołania 
do ekumenizmu, stanowiąc punkt odniesienia dla formacji i praktyki 
ekumenicznej w konkretnym życiu Kościoła katolickiego31.

2. Recepcja wyników dialogów doktrynalnych  
w Kościele katolickim

2.1. Pozytywne przykłady recepcji osiągnięć doktrynalnych
W ostatnich dziesięcioleciach Kościół katolicki włożył bardzo 

wiele wysiłku, aby wprowadzić w życie uzgodnienia doktrynalne32.
Papież Jan Paweł II w drugim rozdziale encykliki Ut unum sint, 

mówiąc o owocach dialogu ekumenicznego, wychodzi od stwierdze-
nia, że dialog ekumeniczny doprowadził do sytuacji, „że chrześci-
janie należący do jednego wyznania nie uważają już innych chrześ-
cijan za wrogów czy ludzi obcych, ale kierując się autentycznym 
duchem Kazania na górze, widzą w nich braci i siostry”33. Podstawą 
świadomości bycia braćmi i  siostrami w Chrystusie jest chrzest 
święty.

John Radano jako przykład recepcji dialogów doktrynalnych 
podał udzielenie odpowiedzi przez Papieską Radę ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan i Kongregację Nauki Wiary na Dokument z Limy 
z roku 198234, Raport końcowy ARCIC (Anglican Roman Catholic 

 31  Por. UUS, nr 31.
 32  Por. W. Kasper, Harvesting the Fruits: Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical 
Dialogue, New York 2009.
 33  UUS, nr 42.
 34  Por. Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst 
i komentarze, red. W. Hryniewicz, S. J. Koza, Lublin 1989; M. Składanowski, Problem 
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International Commission)35 również z  roku 1982 i  pracę Karla 
Lehmanna i Wolfharta Pannenberga z 1986 roku pt. The Condemnations 
of the Sixteenth Century: Do they still divide?, związaną z dialogiem ka-
tolicko-luterańskim na temat usprawiedliwienia przez wiarę, ponie-
waż dokument na temat Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu z roku 
1999 nie był oczywiście wtedy jeszcze gotowy. Radano podkreślił 
również „siostrzany” charakter relacji Kościoła Rzymskokatolickiego 
i Kościołów prawosławnych wypracowany dzięki „dialogowi miło-
ści” zapoczątkowanemu przez Pawła VI i „dialogowi prawdy”, czyli 
doktrynalnemu36.

W referacie z roku 1980 o. prof. Stanisław C. Napiórkowski, przed-
stawiając recepcję uzgodnień doktrynalnych w  Polsce, wskazał 
na ich przekłady na język polski37, recepcję uzgodnień na forum 
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz przez Sekcję Ekumeniczną 
Teologów Polskich38.

Ogromnym osiągnięciem było podpisanie przez Kościół 
Rzymskokatolicki i Kościoły należące do Polskiej Rady Ekumenicznej 
(oprócz Kościoła Chrześcijan Baptystów) Wspólnej deklaracji w sprawie 
wzajemnego uznawania sakramentu chrztu świętego. Została ona podpi-
sana w luterańskiej świątyni pw. Trójcy Świętej w Warszawie podczas 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 23 stycznia 2000 roku39.

recepcji Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 
4 (2012), s. 141–162.
 35  Por. A. Denaux, The Anglican-Roman Catholic Dialogue and its Reception, „Roczniki 
Teologiczne” 61 (2014), z. 7, s. 16–20.
 36  Por. J. Radano, Response and Reception in the Catholic Church…, dz. cyt., s. 75–85.
 37  Tu warto wspomnieć zbiór dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na 
poziomie światowym pt. Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, redak-
cja, wprowadzenie i tłumaczenie tekstów K. Karski, S. C. Napiórkowski, Lublin 2003 
[=BW].
 38  Por. S. C. Napiórkowski, Recepcja uzgodnień doktrynalnych…, dz. cyt., s. 76–80.
 39  Por. Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu 
trzeciego tysiąclecia, https://ekumenizm.wiara.pl/doc/477992.Sakrament-chrztu-
znakiem-jednosci-Deklaracja-Kosciolow-w-Polsce (20.01.2018); N. Przyborowski, 
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2.2. Trudności z recepcją uzgodnień dialogów ekumenicznych
Mimo tych niewątpliwych sukcesów wciąż pozostaje pewien nie-

dosyt, gdy chodzi o recepcję osiągnięć dialogowych. Lukas Vischer 
już przed wielu laty podkreślał, że „często się słyszy dzisiaj narze-
kanie, że dialog między Kościołami właściwie nic nie zmienił w sytu-
acji ich rozdzielenia. Komisje spotykają się nieustannie, dyskutują 
na wszelkie możliwe tematy, publikują dokumenty, a Kościoły nie 
podejmują rezultatów tejże pracy. Podział trwa nadal”40. Wieloletni 
przewodniczący Komisji Wiara i Ustrój ŚRK zauważył również, że 
mamy do czynienia z rosnącą rozbieżnością pomiędzy bardzo dale-
ko idącymi uzgodnieniami na poziomie komisji teologicznych, a ich 
włączeniem w życie Kościoła41.

Holenderski teolog i ekumenista Anton Houtepen, komentując 
publikację trzeciego tomu Dokumente wachsender Übereinstimmung 
1990–2001 w przededniu 40. rocznicy promulgacji Unitatis redintegra-
tio, pytał, „ile jeszcze stron musi zostać zapisanych w dialogu eku-
menicznym, aby Kościoły rzeczywiście poszły w kierunku jedności 
w wierze, Wieczerzy Pańskiej i w świadectwie wobec świata?”42. Trzy 
robiące wrażenie tomy zawierają 2,5 tys. stron i dokumentują okres 
czasu, który obejmuje całe aktywne ekumeniczne życie wielu teolo-
gów i przywódców kościelnych. Przy tym coraz bardziej sceptycznie 

Chrzest. Teologiczne zbliżenia między niektórymi Kościołami w Polsce, Warszawa 2003,  
s. 160–161.
 40  L. Vischer, Recepcja uzgodnień w ruchu ekumenicznym, w: Recepcja – nowe zadanie 
ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, L. Górka, Lublin 1985, s. 37.
 41  Por. L. Vischer, Recepcja uzgodnień w ruchu ekumenicznym, w: Recepcja – nowe…, 
dz. cyt.; S. Manna, Quale la recezione effettiva seguita ai dialoghi della Commissione mista 
Cattolica–Ortodossa?, „Nicolaus” 20 (1993), s. 55–76. Autor stwierdza, że jeśli cho-
dzi o dialog katolicko-prawosławny, to na jego temat nieco więcej wiedzą jedynie 
eksperci, natomiast Lud Boży oraz biskupi niewiele wiedzą na ten temat. Problem 
polega na tym, że uzgodnienia zapisane w dokumentach nie przenikają do życia 
Kościoła; T. Kałużny, Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania, „Polonia 
Sacra” 17 (2013), nr 2, s. 151–156.
 42  Por. A. Houtepen, Ökumenische Dokumente – und was dann? Die ökumenischen 
Dialoge und deren Rezeption vierzig Jahre später, „Una Sancta” 59 (2004), nr 2, s. 110.



226 Ks. Janusz Bujak

brzmi pytanie o wyniki i korzyści wszystkich tych wysiłków: mamy 
dokumenty ekumeniczne, co dalej? Houtepen podkreśla, że brak 
widzialnej jedności wynika z porzucenia modelu Kościoła jako jed-
ności koncyliarnej; jest to według niego jedyny model, który może 
doprowadzić do jedności chrześcijan43.

Kardynał Kurt Koch również nie ukrywa, że dziś ekumenizm 
znajduje się na rozdrożu. Optymiści są zadowoleni z obecnej sytuacji, 
pesymiści natomiast mówią o zimie ekumenizmu, o epoce lodow-
cowej w relacjach pomiędzy chrześcijanami. Są tacy, którzy mówią 
wręcz o końcu ekumenizmu. Poza tym uzgodnienia ekumeniczne, 
osiągnięte często z wielkim trudem i teologicznym wysiłkiem, w nie-
wielkim stopniu docierają do wiernych i nie zostają przez nich przy-
jęte44. Według szwajcarskiego purpurata, istnieją trzy najważniej-
sze przyczyny kryzysu ruchu ekumenicznego a tym samym braku 
skutecznej recepcji osiągnięć dialogów doktrynalnych. Pierwsza 
z nich to dostrzegalne na nowo w Kościołach poszukiwanie włas-
nej eklezjalnej tożsamości kosztem otwarcia się na dialog ekume-
niczny45. Drugą przyczyną jest duch pluralizmu i indywidualizmu 

 43  Por. A. Houtepen, Ökumenische Dokumente…, dz. cyt., s. 111–118.
 44  Por. K. Koch, Rediscovering the soul of the whole ecumenical movement (UR 8). 
Necessity and perspectives of a ecumenical spirituality, „Information Service” 115 (2004/
I–II), s. 31; W. G. Rusch, The State and Future of the Ecumenical Movement, „Pro Ecclesia” 
9 (2000), nr 1, s. 11–12; Ch. Böttigheimer, Unity, yes, but which unity?, „Theology 
Digest” 52 (2005), nr 2, s. 119. Böttigheimer zauważa, że w ostatnich latach eku-
meniczna euforia, która nastąpiła po Soborze Watykańskim II, straciła swój impet 
i zostawiła wielu ludzi zawiedzionymi. Słyszy się takie słowa jak „kryzys”, „upadek”, 
„stagnacja” i „usztywnienie stanowisk” w obu w/w dialogach ekumenicznych. Być 
może największą przeszkodą na drodze do jedności Kościoła stanowią różne poglą-
dy na to, co stanowi o jego jedności.
 45  Por. K. Koch, Rediscovering the soul of the whole ecumenical movement (UR 8)…, dz. 
cyt., s. 31–32; L. Vischer, Recepcja uzgodnień w ruchu ekumenicznym…, dz. cyt., s. 37–38. 
Można zauważyć dzisiaj, mówił Vischer w roku 1980, że nastąpiła zmiana nastrojów 
we wszystkich Kościołach, które na nowo zaczynają podkreślać swoją tożsamość 
i tradycję kosztem otwarcia się i współpracy z innymi chrześcijanami. Według re-
formowanego teologa przyczyną tego stanu rzeczy jest współczesny świat, który 
wstrząsnął chrześcijaństwem na tyle mocno, że Kościoły musiały na nowo szukać 
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panujący w dzisiejszych postmodernistycznych społeczeństwach46. 
Tego rodzaju mentalność została zaakceptowana we współczesnej 
myśli ekumenicznej i wywołała efekt rozprzestrzeniania się ekle-
zjologicznego pluralizmu, dla którego każde poszukiwanie jednoś-
ci wydaje się podejrzane. Jedność widziana jest co najwyżej jako 
tolerancyjna akceptacja wielości, dlatego model Kościoła jako po-
jednanej różnorodności wydaje się być już nieaktualny47. Trzecia 
przyczyna braku skutecznej recepcji wynika z drugiej: jest to rezyg-
nacja z dążenia do widzialnej jedności Kościoła opartej na jedności 
wiary, sakramentów i urzędu kościelnego, którą nierzadko próbuje 
się uzasadnić argumentami z Pisma Świętego. Ernst Käsemann m.in. 
dowodził, że pisma Nowego Testamentu nie wskazują na jedność 
Kościoła, ale na wielość wyznań48. Tego rodzaju podejście do jed-
ności Kościoła pośród Wspólnot protestanckich zostało zrealizowa-
ne w roku 1973 w Konkordii Leuenberskiej49. Sygnatariusze Konkordii 
uważają się za wspólnotę różnowyznaniowych Kościołów, która 
została osiągnięta na podstawie wspólnego rozumienia Ewangelii, 
tzn. doktryny o usprawiedliwieniu, jak również dzięki wspólnocie 

mocnego fundamentu, którego ruch ekumeniczny im nie dostarczał. To sprawia, 
że konieczne jest podkreślenie pilnej potrzeby recepcji osiągnięć dialogowych. Nie 
wolno powrócić do sytuacji zamknięcia się jedynie we własnej tradycji, twierdził. 
Trzeba dążyć do jedności, a osiągnie się ją, gdy ustalenia ekumeniczne staną się 
częścią życia Kościołów. Por. M. Składanowski, Tożsamość chrześcijańska w wieloreligij-
nym świecie. Dylematy i propozycje Światowej Rady Kościołów, „Colloquium Wydziału 
Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2015, nr 4, s. 207.
 46  Por. K. Koch, A catholic reading of „Unitatis redintegratio” after 50 years, „Information 
Service” 144 (2014/II), s. 60; K. Koch, The unity of christians: what model of full com-
munion?, „Information service” 148 (2016/II), s. 37; K. Koch, Pastorale Bekehrung als 
Herausforderung und Chance für die Ökumene im 21. Jahrhundert, StOe 16 (2016), s. 11.
 47  Por. K. Koch, A catholic reading of „Unitatis redintegratio” after 50 years…, dz. 
cyt., s. 60; Pastorale Bekehrung als Herausforderung und Chance für die Ökumene im 21. 
Jahrhundert…, dz. cyt., s. 11.
 48  Por. E. Käsemann, Zur ekklesiologischen Verwendung der Stichworte „Sakrament” 
und „Zeichen”, w: Wandernde Horizonte, 1974, s. 120–121.
 49  Por. P. Lüning, Ökumene an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, Paderborn 2000, 
s. 68.
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w Słowie i sakramentach, przez wzajemne uznanie urzędów kościel-
nych, wspólnotę ambony i Wieczerzy Pańskiej. Kościoły należące do 
Konkordii uznały, że w ten sposób cel ekumenizmu został już osiąg-
nięty, przy czym podzielone Kościoły z zachowaniem ich konfesyj-
nej tożsamości mogą dalej istnieć jako niezależne instytucje, które 
jednak wzajemnie uznają się za Kościoły50. Podobną wizję jednoś-
ci Kościoła można znaleźć w dokumencie Ewangelickiego Kościoła 
Niemiec Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis z roku 
2001, w którym mówi się, że proponowany model jest nie do pogo-
dzenia z katolicką wizją pełnej widzialnej jedności51. Idąc po tej linii, 
wiele ewangelickich Kościołów nie uznaje już za cel ekumenizmu, 
przywrócenia kościelnej komunii, ale tzw. interkomunię. Tego ro-
dzaju dodatkowy eklezjalny pluralizm z praktyką interkomunii jest 
jednak nie do pogodzenia z katolickimi zasadami ekumenizmu, pod-
kreślił papież Benedykt XVI. Jedność, o którą modlił się Chrystus, 
ma wymiar widzialny i wyraża się we wspólnocie w wierze, sakra-
mentach i posłudze52. 

 50  Por. T. Kałużny, Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania, „Polonia 
Sacra” 17 (2013), nr 2, s. 147.
 51  Por. Evangelische Kirche in Deutschland, Kirchengemeinschaft nach evange-
lischem Verständnis, https://www.ekd.de/22676.htm (20.01.2018), punkt 2.3. Die 
Beziehung zur römisch-katholischen Kirche: „Offensichtlich ist die römisch-katho-
lische Vorstellung von der sichtbaren, vollen Einheit der Kirchen mit dem hier 
entwickelten Verständnis von Kirchengemeinschaft nicht kompatibel […]. In die-
sem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass die Notwendigkeit und Gestalt 
des »Petrusamtes« und damit des Primats des Papstes, das Verständnis der apo-
stolischen Sukzession, die Nichtzulassung von Frauen zum ordinierten Amt und 
nicht zuletzt der Rang des Kirchenrechtes in der römisch-katholischen Kirche 
Sachverhalte sind, denen evangelischerseits widersprochen werden muss”.
 52  Por. Benedykt XVI, Jezus z  Nazaretu, część II: Od wjazdu do Jerozolimy do 
Zmartwychwstania, Kielce 2011, s. 107–110.
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Zakończenie

Celem zaangażowania się Kościoła katolickiego w  ruch eku-
meniczny jest pokonanie rozbicia chrześcijan na wiele Kościołów 
i osiągnięcie jedności w wierze, sakramentach i urzędzie kościelnym. 
Jednak dla chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, 
a nawet dla wielu katolików, cel ten nie jest oczywisty, dlatego ko-
nieczny jest ze strony katolickiej powrót do podstawowych treści 
Dekretu o ekumenizmie, podkreśla kard. Koch53. Fakt, że dotychczas 
nie zostało osiągnięte żadne satysfakcjonujące porozumienie w kwe-
stii celu ekumenizmu, wynika z tego, że każdy Kościół i Wspólnota 
kościelna posiada i realizuje własny, wyznaniowy model jedności 
własnego Kościoła i skłania się, aby go przenieść na cały ruch eku-
meniczny. W ten sposób mamy tyle celów zaangażowania w ruch 
ekumeniczny, ile jest wyznaniowych eklezjologii, co można zoba-
czyć, porównując protestanckie i katolickie rozumienie Kościoła54. 
Wielość celów ekumenizmu sprawia, że recepcja osiągnięć dialogów 
doktrynalnych jest bardzo utrudniona. Należy zatem wrócić do słów 
Chrystusa z Ewangelii według św. Jana J 17, 21 „aby byli jedno”, do 
pragnienia osiągnięcia widzialnej postaci Kościoła55. Dopiero na tym 
fundamencie będzie możliwa recepcja osiągnięć dialogowych. 
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Doctrinal dialogue and the life of the Churches:  
The issue of dialogue achievements

Summary
The paper Doctrinal dialogue and the life of the Churches: The issue of dialogue 

achievements is supposed to depict what the reception of the achievements in di-
alogues is from the point of view of the Catholic Church, and also to specify the 
present degree of the reception’s progress. In the paper both the successes and 
obstacles in the reception of the doctrinal documents have been emphasized. 
As well as the ways to overcome the crisis which the ecumenical movement is 
currently undergoing, and with it, also the reception of dialogue agreements. 

Key words: ecumenical dialogue, doctrinal dialogue, reception, II Vatican 
Council, Unitatis redintegratio. 

Słowa kluczowe: dialog ekumeniczny, dialog doktrynalny, recepcja, Sobór 
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