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Słowo wstępne

Każda rzeka ma swoje źródło i każda rzecz ma swoją genezę — również książka. Źródłem książki, którą oddajemy do
rąk czytelnika, jest czas refleksji nad niełatwą materią prawa
kościoła luterańskiego, jakim jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. Zawarte w tej książce materiały pochodzą z ostatnich trzech lat, jednak czas refleksji, o której mowa, obejmuje
także lata wcześniejsze, a impulsy myśli, jaka zaowocowała
zamieszczonymi na stronach tej książki opracowaniami, wywodzą się z grona szerszego niż trzyosobowy krąg autorów.
Myśląc o genezie sięgnąć trzeba w lata sporo poprzedzające
wiosnę roku 2004, zatem przed czas powstania dokumentów
opracowanych przez ks. bpa Ryszarda Borskiego, w części zamieszczonych w formie drukowanej na papierze, zaś w całości
na płycie CD załączonej do publikacji. Tym bardziej wyprzedzić należy czas powołania przez Synod Kościoła jesienią 2004
roku Nadzwyczajnej Komisji do spraw Rewizji i Konsolidacji
Prawa Kościelnego. W zasadzie sięgać należy przestrzeni lat
ponad dwudziestu, w której pod różnymi wpływami i wskutek studiów prowadzonych w rozmaitych kręgach następowało nowe odczytywanie eklezjologii, w tym teologii urzędu
Ksiąg Wyznaniowych Luteranizmu oraz powolne przebudowywanie prawa wewnętrznego Kościoła. Ten proces nie jest
jeszcze zamknięty.
Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP jest materią żywą, stale korygowaną podlegającą sukce7

sywnej nowelizacji. Pewien okres ciągłego dostosowywania
prawa do nowych, a w wyniku przemian ustrojowych niestabilnych i zmieniających się uwarunkowań, przewidział zresztą
prawodawca czyli Synod Kościoła poprzednich kadencji, co
znalazło swoje odzwierciedlenie w wydaniu zbioru przepisów
prawnych w postaci segregatorów właśnie dla łatwości wnoszenia kolejnych korekt.
Nie jest zatem zaskakującą tocząca się wokół prawa kościelnego debata. Wywołuje ją niełatwa materia życia Kościoła, ale
także konfrontowanie zawartości zapisów prawnych z tezami
luterańskiej eklezjologii. Za prawidłowe zaś godzi się uznać
dążenie do tego, by Kościół zapisany w paragrafach był konstrukcją w jak największym stopniu odzwierciedlającą właściwe mu teologiczne założenia.
Publikowane tu artykuły i materiały są zapisem takich starań i idących w tym kierunku koncepcji. Formą wypowiedzi
są artykuły z podjętymi w nich problematami oraz propozycje
dokumentów, zatem ujęcia Kościoła w paragrafy. Prezentowany materiał nie ma pretensji do bycia ujęciem ostatecznym.
Godzi się jednak podnieść wartość żmudnej i twórczej pracy
bpa Ryszarda Borskiego nad odszukiwaniem, porządkowaniem i usystematyzowaniem (!) zapisów właściwości osób
i gremiów rozsianych po różnych dokumentach obecnego
zbioru przepisów; oraz ważkość refleksji dra Macieja Lisa nad
rolą, zadaniami i ukształtowaniem Konsystorza należnym Kościołowi obecnej doby.
Pomiędzy te dwie dominanty wniesiono skrótowe sygnalizacje wybranych problematów eklezjologii Luterańskich Ksiąg
Wyznaniowych, dziejów prawa kościelnego, których jesteśmy
dziedzicami, czy też normowania wybranych działów kościelnego życia; ponadto zaś próbę ujęcia prawa w jednym zapisie
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ciągłym za wyjątkiem procedur wyborczych i treści zamieszczonych w Pragmatyce.
Cel tej próby jest oczywisty: zebranie opisów rzeczywistości parafii, diecezji, a dalej osób i gremiów rozmieszczonych
na różnych miejscach, w różnych dokumentach w jedną zwartą całość usystematyzowaną w rozdziały i podrozdziały dla
przeglądu zawartości merytorycznej prawa.
Na koniec przypada powinność wytłumaczenia się z celu
tej publikacji. Jest nim przekazanie Synodowi Kościoła XII kadencji oraz zainteresowanym omawianą problematyką materiałów stanowiących pewien dorobek i godnych, by były tworzywem w dalszych pracach, aż do sformułowania całego
systemu, mocno opartego o założenia eklezjologiczne Ksiąg
Wyznaniowych Luteranizmu, jednocześnie organizującego
życie i działanie Kościoła w sposób adekwatny do wyzwań,
przed którymi stawiał go będzie czas. Trud poświęcany doskonaleniu prawa kościelnego niech będzie wyrazem starania
o sprawny, o skuteczny Kościół.
W prezentacji materiału przyjęto uszeregowanie według
porządku alfabetycznego nazwisk autorów, przy czym część
opracowań wykonanych przez bpa Ryszarda Borskiego publikowana jest na dołączonej do tej książki płycie CD. Ponadto
płyta zawiera ujednolicony tekst obowiązującego Zbioru Przepisów Prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Z życzeniem pożytecznej lektury
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