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ARTYKUŁY

IGA CZACZKOW SKA

PERSONALISTYCZNA ANTROPOLOGIA
PRAWOSŁAWNA SZANSĄ PRZEZWYCIĘŻENIA
KRYZYSU EKOLOGICZNEGO

We współczesnych poszukiwaniach takiej antropologii, która pozwoliłaby
kreować inną kulturę, bardziej przyjazną środowisku naturalnemu, interesującą
propozycją jest antropologia prawosławna. Nie stanowi ona monolitu niezmien
nego w ciągu wieków, chociaż zasadnicze punkty odniesienia dla rozważań
o człowieku wciąż pozostają takie same: są nimi Bóg i inne istoty stworzone.
W ostatnich kilkunastu latach z jednej strony wiele uwagi poświęca się
tradycyjnym ideom antropologicznym i próbom ich współczesnego zinter
pretowania a z drugiej wielkie zainteresowanie wzbudza antropologia personalistyczna w wydaniu Johna Zizioulasa i zbliżonych do niego teologów'. N a
podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie nowe lub odnowione intuicje ant
ropologiczne dużo miejsca poświęcają relacji człowieka do innych stworzeń oraz
jego wyjątkowego miejsca w świecie.

1. Tradycyjne idee antropologiczne i próby ich reinterpretacji
Antropologia pierwszych wieków skoncentrowana była głównie na dwóch
ideach: stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże oraz na przed
stawianiu człowieka jako mikrokosmosu. Obie idee cieszą się współcześnie
dużym zainteresowaniem.1
1
Por. V. M ihoc, Aspects o f the Biblical Theology o f Creation, w: Justice, Peace and the Integrity
o f Creation. Insights from Orthodoxy, wyd. G. Limouris, Geneva 1990, s.94-99; E. TheokritofT, Thine
o f Thine Own: Orthodoxy and Ecology, w: Orthodoxy and Ecology. Resource Book, wyd. A.
Belopopsky, D. Oikonomou, Białystok 1996, s. 14-16.
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O braz B oży w człow ieku

Patrystyczna antropologia2 rozpoczyna swoje rozważania od biblijnego
stwierdzenia, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Stąd
wynikały wszystkie jego cechy i zadania pośród innych stworzeń. Myśl tę
kontynuują teologowie aż do naszych czasów3.
Pismo Święte mówi o człowieku jako obrazie i podobieństwie Bożym niezbyt
często. Znajdujemy odniesienia w Rdz 1,26-27; 5,1; 9,9, Ps 8,5; M dr 2,23; Syr
17,3, a w Nowym Testamencie (w tym samym znaczeniu): Jk 3,9; 1 Kor 11,7.
Pojawia się tam myśl o człowieku jako obrazie i podobieństwie Bożym
w kontekście szerszej nauki o stworzeniu. Człowiek jako obraz Boga nie istnieje
w oderwaniu od pozostałych stworzeń.
Na przestrzeni wieków różne znaczenia nadawano temu wyrażeniu.
Mówiono o stworzeniu na obraz i podobieństwo Boże. Bóg jest dla człowieka
wzorem, archetypem, modelem, według którego został ukształtowany. Takie
ujęcie jest bliskie platońskiej koncepcji rzeczywistości jako odbicia archetypu.
Co prawda, ten sposób myślenia jest bliski myśli patrystycznej i chrystologii
nowotestamentalnej, ale czy w pełni oddaje myśl autora biblijnego? Za właściwe
wyjaśnienie częściej przyjmuje się dzisiaj, że Bóg stworzył człowieka, aby stał się
obrazem Boga. Takie sformułowanie podkreśla moment dążenia ku, stawania
się coraz pełniejszym obrazem Boga.
Przykładem typowej antropologii zbudowanej wokół idei obrazu i podo
bieństwa Bożego jest antropologia św. Bazylego Wielkiego4. Postrzega on
stworzenie człowieka na obraz Boży jako wyraz miłości Boga ku niemu.
Człowiek jest najbardziej umiłowanym stworzeniem pośród innych stworzeń,
wyniesionym przez Boga do szczególnej godności bycia Jego obrazem. Godność
ta odróżnia człowieka od pozostałych stworzeń. Św. Bazyli odpowiada na
pytanie, co w człowieku odzwierciedla obraz Boży? Gdzie w duchowo-cielesnej
naturze człowieka znajduje się obraz Boży? Św. Bazyli wyklucza ciało5, ponieważ
nie może ono odzwierciedlać bezcielesnego Boga. Jedynie dusza, z natury
duchowa, jest stworzona na obraz Boży. Poszukując szczególnych atrybutów
człowieka, w których obraz Boży się objawia, św. Bazyli Wielki wskazuje rozum
i wolną wolę. One właśnie czynią człowieka podobnym Bogu. Poprzez ich
właściwe używanie człowiek wzrasta w podobieństwie do Boga. Co więcej,
miłość jako kolejny atrybut człowieka jest również „miejscem” objawiającym
2 Por. M. Aghiorgoussis, Applications o f the theme ’eikon theou' (image o f God) according to
Saint Basil the Great, „The Greek Orthodox Theological Review 1976” n r 3, s. 265-288; L. Thunberg,
Man and the Cosmos. The Vision o f St. Maximos the Confessor, Crestwood 1985, s. 59-64.
3 Por. V. Lossky, In the Image and Likeness o f God, Crestwood 1985; P. Nellas, Deification in
Christ. The Nature o f the Human Person, Crestwood 1987, s. 23-42.
4 Tamże.
5 Zupełnie inaczej odpowiada na to pytanie św. Grzegorz z Nyssy. Oddaje on pierwszeństwo
duszy człowieka, stworzonej n a obraz Boży, ale też twierdzi, że ciało uczestniczy w godności duszy
będąc instrumentem, poprzez który wyraża się dusza. Por. R. Leys, L'image de Dieu chez Saint
Gregoire de Nysse, Brussels 1951, s. 64-65.
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obraz Boży. Tak więc rozum człowieka, wolna wola oraz jego zdolność miłości
najpełniej objawiają obraz Boży. Konsekwencją stworzenia na obraz i podo
bieństwo Boże jest „królewska władza” dana człowiekowi, aby mógł panować
nad stworzeniami.
Tego rodzaju rozumowanie, z niewielkimi modyfikacjami, ożywiało ant
ropologię teologiczną w ciągu wieków. Niestety, było również źródłem wielu
nieporozumień i wniosków krzywdzących dla stworzeń podporządkowanych
człowiekowi. Rozumowano bowiem w sposób następujący: idea obrazu i podo
bieństwa Bożego pomoże odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. Podo
bieństwo Boże łączy człowieka z Bogiem, a odróżnia od zwierząt. W tym
kontekście ważną rolę odgrywał kreowany przez teologów obraz Boga. Przez
długie wieki był to obraz Boga potężnego i wszechwładnego, w sposób
suwerenny władającego Swoim stworzeniem. Na taki obraz został stworzony
człowiek, dlatego mógł, na wzór Boga, sprawować władzę nad stworzeniami.
Można zatem powiedzieć o człowieku, iż jest panem świata, ziemi i innych
stworzeń oddanych mu w użytkowanie i pod opiekę. Reprezentuje władzę Boga
nad światem, występuje w imię Boże, ma duszę duchową, rozum i wolną wolę.
Człowiek jest jedyną istotą ziemską, która może nawiązać dialog z Bogiem, może
usłyszeć Boga i odpowiedzieć Mu. Został stworzony jako współpracownik Boga
i powołany do wspólnoty z Nim. Sensem i wypełnieniem jego istnienia jest
oddanie chwały Bogu. Człowiek staje się głosem całego niemego stworzenia.
Powyższa interpretacja myśli o stworzeniu człowieka na obraz i podo
bieństwo Boże wywołuje zdecydowany sprzeciw ze strony osób zaangażowanych
w ochronę środowiska, gdyż stawia człowieka daleko ponad innymi stworzenia
mi, co z kolei pozwala kwestionować jego nierozerwalny związek i zależność od
stworzonego świata. Ten aspekt antropologii teologicznej wciąż jest niezwykle
żywy, chociaż równolegle pojawiają się inne propozycje.
Współcześnie dokonuje się reinterpretacji tekstu o stworzeniu człowieka na
obraz i podobieństwo Boże odwołując się do prawdy o Bogu Trójjedynym.
Człowiek jest imago trinitatis. Jeżeli wewnętrzne życie Boga cechuje relacyjność, to
cechą natury człowieka, jako obrazu Boga, jest również relacyjność. Bóg, będący
wspólnotą Osób, stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę. Obraz Boga
w człowieku ukazuje nie tylko pierwszą i najbardziej podstawową wspólnotę
pomiędzy kobietą i mężczyzną, lecz także pozwala mówić o szerszej wspólnocie
między ludźmi i wszystkimi stworzeniami. Konsekwencją bycia obrazem i podo
bieństwem Boga jest szacunek dla ciała człowieka i dla całego materialnego
wymiaru istnienia. To interesujące spostrzeżenie sprawia wiele trudności w interpretaqi. Należałoby bowiem przyjąć, że Bóg czyni obrazem w człowieku Swój
„materialny wymiar istnienia”. Wydaje się, że właściwie można zrozumieć to
zdanie w kontekście chrystologii. Już w akcie stworzenia natura człowieka jest
otwarta na przyjęcie Wcielenia. Chrystus wypełnia biblijne intuiqe antropologicz
ne. Dlatego można powiedzieć, iż tradycyjne ujęcie człowieka jako obrazu Boga
(imago Dei), dopełnia wizja człowieka jako obrazu Chrystusa (imago Christi).
Pierwszy obraz nabiera pełnego sensu w świetle drugiego.
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Zatem termin ’obraz Boży’ należy rozumieć w odniesieniu do Chrystusa,
ponieważ to On jest z nim bezpośrednio utożsamiany (2 K or 4,4; Kol 1,15; Hbr
l,3nn). Chrystus jako prawdziwy obraz Boga i Pan stworzenia ukazuje
człowiekowi najdoskonalszy sposób zrealizowania zamierzenia Boga i wy
pełnienia Jego planów6. Zatem dla człowieka „być obrazem Boga” oznacza
upodobnić się do Chrystusa, zwłaszcza w Jego samooflarującej się miłości, która
jednoczy wszystko, co istnieje. A to jest sprawą łaski i działania, a nie natury,
ponieważ tylko Chrystus w Swojej naturze jest obrazem Boga, wiecznym i natural
nym potomkiem Boga, Jego jednorodzonym Synem. Podobieństwo Boże jest często
związane z łaską Ducha, która upodabnia nas do Chrystusa7. Refleksja
o człowieku, jako obrazie Chrystusa, wyraźniej podprowadza do postulowanego
wyżej rozumienia myśli o stworzeniu człowieka: aby stawał się obrazem Boga.
Dopiero w końcu dziejów człowiek odnajdzie w sobie prawdziwe podobieństwo
do Boga, upodabniając się do Chrystusa w każdym momencie swego życia.
Można zatem mówić o procesie stawania się obrazem Boga, a więc stawania się
w pełni człowiekiem.

Człowiek jako mikrokosmos
Ojcowie Kościoła chętnie przywoływali obraz człowieka jako mikrokosmosu.
Twierdzili, że człowiek nie jest istotą wyłączoną z porządku stworzenia. Żyje nie
tylko w głębokiej zależności od Stwórcy, ale też od innych stworzeń. Jest częścią
stworzonego świata, doświadcza na sobie jego ograniczoności. Będąc obrazem
Boga jest jednocześnie obrazem świata. Obraz Boga (imago Dei) łączy się
w człowieku z obrazem świata (imago mundi). Teologowie posługują się często
w tym kontekście określeniem „mikrokosmos”. Termin oznacza, iż istota ludzka
jest w pełni zintegrowana ze światem przyrody, który poprzedza ją w porządku
stworzenia. Użycie terminu „mikrokosmos” w stosunku do człowieka nie
oznacza wyjaśnienia natury człowieka jedynie w kategoriach biologicznych.
Ojcowie Kościoła wskazują drugą płaszczyznę pojęcia „mikrokosmos”:
człowiek przekracza świat naturalny, ponieważ uczestniczy w Bogu duchowo
i świadomie. Zostało to człowiekowi dane. Poprzez uczestnictwo w Bogu
i w świecie naturalnym człowiek stoi na granicy, łączy w sobie oba światy. Taka
pozycja człowieka pociąga za sobą szczególną relację do pozostałych stworzeń.
Ma ona odzwierciedlać przede wszystkim zamiar Boga wobec wszystkich
stworzeń i realizować go. W teologii na ogół podkreślany jest fakt, iż uświęcenie
osoby ludzkiej zajmuje centralne miejsce w misterium oikonomia. Jednakże
6 Por. M. Aghiorgoussis, Applications, s. 271nn; G. Karahalios, Michael Pseuos on man and his
Beginnings, „The Greek Orthodox Theological Review” 1973 nr 182, s. 84nn.
7 Orthodox Perspectives on Creation. Report Interorthodox Consultation. Sofia 24 X - 2 X I 1987,
w: Justice, Peace and the Integrity o f Creation. Insights from Orthodoxy, wyd.G.Limouris, Geneva
1990, s. 4.
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uświęcenie człowieka nie jest jedynym celem zbawczej misji Chrystusa. Pismo
Święte, zwłaszcza Rz 8,18-28, odsłania głębokie związki między zbawieniem
człowieka, a przemianą pozostałych stworzeń. Zbawienie człowieka jawi się
wręcz jako integralna część zbawienia całego stworzenia.
Na człowieku spoczywa odpowiedzialność za współpracę z łaską Boga w celu
przemiany siebie i całej ziemi. Dzięki tej współpracy realizuje się Boża obietnica
ostatecznego spełnienia. Ale teologowie nie mówią, że wystarczy dobra wola
i zaangażowanie. Podkreślają raczej, że przed człowiekiem leży długa droga
ustawicznego nawracania się i pokuty, ciągłego okazywania miłosierdzia
i zawierzenia Bogu. W takiej drodze towarzyszy człowiekowi Duch Święty
i właśnie On pomaga, aby obietnica zbawienia realizowała się przez człowieka
dla całego świata. Dążąc do swego zbawienia, człowiek sprawia przemianę
materialnego świata, który także jest Bożym stworzeniem; zarówno sfera duchowa,
jak i materialna jest jedną rzeczywistością Bożego stworzenia. Tak więc przemiana
jest darem zarówno dla człowieka, ja k i świata materialnego. Stworzenia istnieją
dla człowieka, człowiek natomiast istnieje jako mikrokosmos, którego zadaniem
jest prowadzić cale stworzenie do uświęcenia i pełni życia, wprowadzając je do
wspólnoty ze Stwórcą8. Jak wszystkie stworzenia cierpią z powodu grzechu
człowieka, tak też powrót stworzeń do Boga i ich odnowa nastąpi przez
wyzwolenie człowieka i jego uczestnictwo w życiu Boga. Teologowie pra
wosławni podkreślają, iż człowiek spełnia rolę pośrednika pomiędzy Bogiem
a stworzeniami. Widać to już w jego naturze łączącej elementy materialne
i duchowe9. Rola człowieka jako tego, który umożliwia zbawienie stworzeń,
zbawiając siebie, jest jasno wyrażona w Piśmie Świętym. Wszystkie stworzenia
oczekują objawienia się synów Bożych. Oczekują więc takiego działania
człowieka, które wykracza daleko poza zarządzanie zasobami przyrody, a opiera
się na widzeniu stworzeń w perspektywie ich przyszłości. W prowadzeniu
stworzeń do Boga objawia się też szczególna godność człowieka, ale też
i szczególne zadanie. Doświadczając destrukcyjnych mocy zła człowiek widzi
zwycięstwo Chrystusa, które pobudza aktywną nadzieję, że nastąpi nowy dzień
i nowy porządek rzeczy, kiedy wszystkie stworzenia będą zintegrowane, a każde
z nich żyć będzie w radosnej wspólnocie z innymi.

Q

Orthodox Perspectives, s.lO. N a tej samej stronie dokument wyraźnie stwierdza: Człowiek
istnieje jako mikrokosmos, którego przeznaczeniem jest prowadzić wszystkie stworzenia do uświęcenia
i pełni życia poprzez doprowadzenie ich do wspólnoty ze Stwórcą. Por. s. 12 tego dokumentu:
Stworzenia potrzebują ponownej integracji, lecz może się to stać tylko wówczas, gdy zostaną one
wprowadzone ponownie do wspólnoty z Panem, w ten sposób osiągną pełnię celu i przemianę. Człowiek
nie może dłużej ignorować swojej odpowiedzialności za ochronę stworzeń. Jednakże, aby to czynić,
człowiek musi nauczyć się traktować stworzenia jako świętą ofiarę, składaną Bogu, narzędzie laski,
wcielenie naszych najgorętszych pragnień i modlitw. Zjednoczenie losów człowieka i stworzeń jest tak
wielkie, iż ten sam dokum ent (s. 4) nie waha się powiedzieć, że człowiek, krocząc do przebóstwienia,
prowadzi ze sobą stworzenia. Jeżeli podąża w przeciwną stronę, to reszta stworzeń też oddala się od
Boga. Otwarcie się stworzeń na Boga jest możliwe dzięki przebóstwieniu człowieka.
9
Por. Orthodox Perspectives, s. 3-4; K.P. George, Towards a Eucharistic Ecology, w: Justice,
Peace and the Integrity o f Creation, s. 51.
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2. Antropologia personalistyczna
Współczesna prawosławna antropologia personalistyczna nie odżegnuje
się od powyższych rozważań. Przeciwnie, chętnie wykorzystuje tradycyjne
obrazy antropologiczne, ale też sięga po najnowszą myśl filozoficzną. Jed
nym z większych współczesnych teologów prawosławnych jest John Zizioulas10. Jego antropologiczna propozycja zainteresowała teoretyków i prak
tyków ochrony środowiska oraz uczyniła teologię prawosławną bardziej
zrozumiałą dla współczesnego człowieka. W arto tej antropologii poświęcić
więcej uwagi.
Zdaniem Zizioulasa tradyqa chrześcijaństwa zachodniego karmiła się długie
wieki poglądem, rozpowszechnianym szczególnie od średniowiecza, że istota
ludzka jest czymś wyższym niż pozostałe stworzenia ze względu na intelekt, jaki
posiada. Oznacza to, że poprzez rozum człowieka świat może osiągnąć Boga
i dzięki temu istnieć. Pogląd taki przyczynił się w znacznej mierze do powstania
kryzysu ekologicznego. Racjonalność bowiem można używać w dwojaki sposób:
może być ona drogą wiodącą stworzenia do Stwórcy, pod warunkiem za
chowania postawy doksologicznej, ale też może być środkiem do zwrócenia
stworzeń ku człowiekowi - i tutaj pojawia się tzw. problem ekologiczny. Nie
ustają dyskusje, czy słusznie intelekt człowieka można uznać za cechę
odróżniającą od zwierząt. Zapewne może tu przyjść z pomocą Darwin,
ośmieszany i wyklinany niejednokrotnie przez teologów. Stwierdza on, iż
szczególna tożsamość człowieka w relacji do pozostałych zwierząt nie polega na
posiadaniu rozumu, gdyż mniej rozwinięte zwierzęta również posiadają rozum
i świadomość, chociaż w mniejszym stopniu. Szczególnej cechy, wyróżniającej
człowieka, należy szukać gdzie indziej...

W yjątkow ość człow ieka

Gdzie zatem tkwi wyjątkowość człowieka? Zizioulas przywołuje tutaj poglądy
myślicieli spoza świata chrześcijańskiego11. Stwierdzają oni, że zwierzęta stając
wobec świata używają wszystkich swoich zdolności, również rozumowych, by się
do niego przystosować, natomiast człowiek tworzy swój własny świat. Tylko
człowiek tworzy swoją własną kulturę, historię, cywilizację...; tylko człowiek
może odtworzyć np. drzewo malując je czy rzeźbiąc. Tylko człowiek tworzy
instytucje, wydarzenia, i nie tylko po to, by zapewnić sobie przetrwanie, ale by
tworzyć „punkty odniesienia” dla swojej tożsamości. Używając swoich zdolności
10 Por. J. Zizioulas, Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London 1985;
Tenże, Preserving God's Creation, „King’s Theological Review” 1989 nr 1, s. 3-9.
11 J. Zizioulas, Preserving God’s Creation, s. 2.
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twórczych może postępować wbrew rozumowi, może posunąć się nawet tak
daleko, że zniszczy dany mu świat. Człowiek jako twórca nie jest w stanie
zadowolić się tym, co zostało mu dane. Żadne zwierzę nie występuje przeciwko
ukrytej raqonalnosci natury. Jedynie człowiek może to uczynić. Zatem
szczególną cechą wyróżniającą człowieka ze świata zwierząt nie jest jego
racjonalność, lecz wolność.
Czym jest wolność? Napisano o niej wiele opasłych tomów. Najczęściej
określa się nią zdolność wyboru pomiędzy dwiema możliwościami: będę jadł
obiad lub nie, pójdę do kina lub nie. Lecz jest to wolność względna, uwarun
kowana, nie absolutna. Jest ona ograniczona tym, co zastane, tym co dane:
możliwościami danymi do wyboru. I tutaj tkwi największa prowokacja dla
wolności. Człowiek pyta: dlaczego mam wybierać między możliwościami, które
zostały mi dane, a nie tworzyć zupełnie nowe możliwości? Dlaczego tworzyć
z czegoś zastanego a nie z niczego? Tworzyć z czegoś jest wolnością względną,
tworzyć z niczego jest wolnością absolutną.
W chrześcijańskiej nauce o stworzeniu jedną z podstawowych myśli jest
stworzenie świata z niczego przez Boga. W kontekście powyższych stwierdzeń
0 wolności można powiedzieć, że być Bogiem znaczy być absolutnie wolnym, tzn.
nie być uwarunkowanym jakąkolwiek sytuacją czy zastaną rzeczywistością.
Inaczej jest z człowiekiem. Z samej definicji jest on stworzeniem. Oznacza to, że
staje wobec rzeczywistości danej. W biblijnym opisie stworzenia człowiek
pojawia się na końcu procesu stwórczego. Oznacza to, że człowiek jest podwójnie
uwarunkowany: zastanym światem i Bogiem Stwórcą. Może wybierać to, czego
chce, ale nie może przekreślić faktu wspomnianego uwarunkowania. Czy zatem
jest on wolny w absolutnym sensie?
Odpowiedź na to pytanie nasuwa się jednoznaczna... Człowiekowi odbiera się
prawo do absolutnej wolności ze względu na jego stworzoność. Czy jednak tak
prosta odpowiedź jest całkowicie uzasadniona?
Zizioulas przywołuje tutaj myśl o imago Del. Jednak jego rozumowanie
odbiega nieco od tych propozycji, o których wspomniano wcześniej. Zwłaszcza
utożsamienie obrazu Boga w człowieku z jego rozumem nie współgra
z poglądami Zizioulasa. Znajdując w wolności wyjątkową cechę człowieka,
tam też poszukuje on imago Dei. Człowiek został stworzony na obraz Boga, na
obraz Jego absolutnej wolności. A z drugiej strony ograniczony jest stworzonością, zależnością od Stwórcy i stworzonego świata. Zizioulas mówi, że
właśnie dlatego byt człowieka można opisać w kategoriach tragedii. Tragedia
jest stanem impasu stworzonym przez wolność dążącą do swojego spełnienia
1 nie będącą w stanie go osiągnąć. Tragedia charakteryzuje jedynie kondycję
człowieka. Nie odnosi się ani do Boga, ani do reszty stworzeń. Nie można
całościowo opisać człowieka bez odniesienia do tego tragicznego w nim
elementu. Jeśli człowiek zapragnie być Bogiem, zapragnie wolności w absolut
nym sensie, wówczas potknie się o swoje istnienie, danem u w akcie stworzenia.
Jeśli nie przekroczy swojej stworzoności, nie będzie mógł powiedzieć, że jest
wolny w absolutnym sensie.
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Człowiek nieustannie manifestuje pragnienie osiągnięcia absolutnej wolności.
Czyni to niemalże od momentu stworzenia. Jaki miało to wpływ na jego
kondycję i reszty stworzeń?

Upadek człowieka
Antropologia chrześcijańska mówi o pierwszym człowieku, Adamie, jako
o tym, który został umieszczony w raju, aby panować nad stworzeniami.
Otrzymał przy tym od Boga zakaz spożywania owoców z jednego drzewa. Zakaz
ten mógł respektować, bądź nie. Fakt ten świadczy o tym, że jego panowanie nad
stworzeniami miało się odbywać w wolności i poprzez nią, jako że wolność
przynależy imago Dei. Adam sprawował wolność wedle swego uznania, a kon
sekwencje tego są nam dobrze znane. Używając teologicznego języka mówimy
o nich jako o upadku człowieka.
Pojawia się tutaj ważne pytanie: dlaczego człowiek upadł, skoro sprawował
wolność, którą sam Bóg mu dał? Czy tragedia upadku miała miejsce dlatego, że
Adam przekroczył granice swojej ludzkiej wolności? Powszechnie udzielana
odpowiedź brzmi: tak, Adam przekroczył granice swojej wolności i dlatego
upadł. Nie miejsce tutaj by zgłębiać słuszność tego rozumowania. Dość
powiedzieć, że nie wyjaśnia ono, dlaczego Adam nie miałby sprawować
absolutnej wolności, skoro sam Bóg mu ją zaszczepił. Prawosławni poszukują
odpowiedzi gdzie indziej. Poszukiwanie te ukonkretnia dla nich nie św.
Augustyn, lecz raczej św. Ireneusz.
Św. Ireneusz zaproponował bardzo „filantropijne” , bądź - inaczej
- „współczujące” wyjaśnienie upadku Adama. Mówił o nim jako o dziecku
umieszczonym w raju po to, by wzrastać ku dojrzałości poprzez sprawowanie
wolności. Adam został jednak oszukany i popełnił rzecz niewłaściwą. Cóż to
oznacza? Zdaniem Ireneusza nie chodzi tutaj o przekroczenie granic wolności,
lecz o realizowanie absolutnej wolności w niewłaściwy sposób. Zatem Adam nie
miał dostosować pragnienie absolutnej wolności do ograniczeń wynikających
z jego stworzoności. Gdyby tak uczynił - straciłby pragnienie realizowania
absolutnej wolności, straciłby obraz Boży, który nosił w sobie. W wyjaśnieniu
św. Ireneusza Adam zachowuje pragnienie osiągnięcia absolutnej wolności, lecz
zmienia jego kierunek, „przestawia” w niewłaściwą stronę...12.
Dlaczego Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, zaszczepił
mu pragnienie, którego nie może on spełnić? Antropologia prawosławna znajduje
niekonwencjonalną odpowiedź: jeżeli człowiek został obdarzony pragnieniem
absolutnej wolności, innymi słowy - obrazem Bożym, to nie wyłącznie dla siebie
samego, lecz przede wszystkim dla pozostałych stworzeń. Konsekwencje po
wyższych stwierdzeń są doniosłe, zarówno dla człowieka, jak i innych stworzeń.
12

Tamże, s. 3.
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Człowiek - nadzieja wszystkich stworzeń
Antropologia prawosławna konsekwentnie głosi, że stworzenie samo w sobie
nie posiada żadnych naturalnych środków zapewniających mu przetrwanie.
Oznacza to, że grozi mu obrócenie się w nicość, jeżeli zostanie pozostawione
samo sobie. Jedynym sposobem uniknięcia nicości jest trwanie we wspólnocie
z Bogiem. Zatem świat potrzebuje nieustannie przekraczać swoje ograniczenia,
wykraczać poza siebie, aby istnieć. Potrzebuje nieustannie dążyć do swego
Początku i Źródła, co jest logiczną konsekwencją poglądu, że świat miał
początek. Czy istnieje sposób osiągnięcia tej transcendencji? Wspomniany
wcześniej John Zizioulas twierdzi, że właśnie po to został człowiekowi dany
obraz Boży.
Jak już zostało powiedziane, transcendowanie ograniczeń stworzoności jest
warunkiem przetrwania stworzeń; wymaga ze strony tychże stworzeń nieustan
nego dążenia do zrealizowania absolutnej wolności. Fakt, że to dążenie zostało
dane człowiekowi jest źródłem radości i nadziei dla pozostałych stworzeń,
oczekujących wybawienia. Człowiek bowiem jest częścią świata materialnego,
jest najwyższym punktem w jego ewolucji, jest w stanie prowadzić ze sobą całe
stworzenie ku transcendencji. Fakt, że człowiek jest również stworzeniem
konstytuuje warunek sine qua non jego wielkiej misji pośród stworzeń. Gdyby
człowiek porzucił swoje pragnienie zrealizowania absolutnej wolności, wówczas
całe stworzenie straciłoby nadzieję na przetrwanie. Czyż nie można zatem
powiedzieć, że lepiej się stało, że Adam upadł pragnąc osiągnąć absolutną
wolność, niż gdyby pozostał w stanie sprzed upadku, odrzucając jednocześnie
swoje dążenie do absolutnej wolności, a tym samym czyniąc się wyłącznie jednym
ze zwierząt? Przy takim rozumieniu upadku nie można mówić o całkowitym
utraceniu obrazu Bożego. Człowiek w swojej negatywnej postawie wobec Boga
wciąż dąży do osiągnięcia absolutnej wolności, chociaż wbrew swojemu dobru
i dobru pozostałych stworzeń.
Lecz w jaki sposób człowiek może zająć pozytywną postawę wobec Boga, a co
za tym idzie wyzwolić stworzenia z ich ograniczeń i dać im możliwość istnienia
poprzez realizowanie swojej wolności?

Człowiek jako osoba
Człowiek pragnie tworzyć nowy świat. Jest to charakterystyczna cecha
człowieka w porównaniu ze zwierzętami; jest to też istotna manifestacja obrazu
Boga w człowieku. Pragnienie tworzenia nowego świata oznacza, że człowiek
dąży do tego, by wziąć wszystko, co istnieje w swoje ręce, przetworzyć i uczynić
swoim własnym dziełem. Skutek tego może być dwojaki:
Po pierwsze, czynienie wszystkiego swoim własnym dziełem może oznaczać,
że człowiek używa pozostałych stworzeń wyłącznie dla swoich korzyści. W tym
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przypadku stworzenia zostają podporządkowane człowiekowi. Jest to jeden ze
sposobów, w jaki człowiek rozumie Boży nakaz panowania nad stworzeniami.
Można go określić jako „utylitarny”. Człowiek staje się ostatecznym punktem
odniesienia, staje się Bogiem. Odcina się od świata stworzonego, jakby do niego
nie należał. Utylitarna postawa wobec stworzeń prowadzi do odrzucenia Boga
a ubóstwienia człowieka. Ateizm i odcięcie się od natury są dlatego blisko ze sobą
związane. Co więcej, właśnie w takiej antropologii tkwią korzenie kryzysu
ekologicznego. Rozumienie świata jako stanu posiadania człowieka, z którego
czerpie on przyjemność i satysfakcję, jest w tym przypadku właśnie braniem
wszystkiego w swe ręce i czynieniem swoją własnością. Nauka i technologia
oznacza wykorzystanie intelektualnej wyższości człowieka do odkrycia spo
sobów, za pomocą których człowiek może osiągnąć jak największe korzyści
z innych stworzeń, wyłącznie dla swoich własnych celów. Widać tutaj jasno,
w jaki sposób teologia, opierająca się na założeniu, że istota człowieka tkwi
w jego intelekcie, może współbrzmieć z nauką i technologią. W konsekwencji
mogą one wspólnie prowadzić do powstania problemu ekologicznego. I pro
wadzą - o czym świadczy stan środowiska naturalnego.
Branie wszystkiego w swoje ręce i czynienie własnym dziełem może jednak
oznaczać coś zupełnie innego niż to zostało opisane powyżej. Tym razem nie
chodzi o postawę utylitarną. Co prawda i w tym przypadku człowiek używa
stworzeń jako źródła, z którego czerpie pożywienie, ubranie, opał, itd. - wszyst
ko, co potrzebne jest mu do istnienia. Czynnościom swym nadaje jednak wymiar
personalny. Coż to oznacza?
Człowieka nie można zrozumieć w izolacji, lecz jedynie w relacji do czegoś lub
kogoś. Personalistyczna wizja stworzonego świata, jako różna od indywidualis
tycznej, postrzega istotę ludzką jako kogoś, kogo szczególna tożsamość po
chodzi z relacji z Kimś (czymś, co) Kto nie jest człowiekiem. Nie drugi człowiek
nadaje osobowość człowiekowi (co najwyżej ją dopełnia), lecz Bóg i/lub
stworzenie. Człowiek znajduje swoją szczególną tożsamość w relacji z Bogiem
(temat ten zasługuje na oddzielne, szersze omówienie!), jednak nie w odłączeniu
od świata stworzonego lecz w połączeniu z nim. Paradoksalnie wręcz brzmi:
człowiek jest kimś innym niż świat stworzeń nie przez oddzielenie się od niego,
lecz przez zachowanie z nim trwałych relacji. Prawosławna antropologia daleko
w tym miejscu odbiega od indywidualistycznych wizji zachodnich filozofów,
a nawet od personalistycznej antropologii chrześcijan zachodnich, pod
kreślających niemalże wyłącznie relacje człowiek-Bóg, człowiek-człowiek. Ant
ropologowie prawosławni pokazują dalej konsekwencje personalistycznej wizji
stworzeń: człowiek dokonuje podniesienia materialnego świata na swój poziom
istnienia. W ten sposób materialne stworzenie zostanie wyzwolone ze swoich
własnych ograniczeń, a umieszczone w rękach człowieka osiągnie wymiar
personalny.
Personalne podejście do stworzeń oznacza, że każda istota jest wyjątkowa
i niezastępowalna, inaczej niż w podejściu indywidualistycznym, gdzie każda
istota jest jakimś numerem w statystyce. Jeżeli człowiek postępuje jak osoba
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w stosunku do stworzeń, wówczas nie tylko podnosi je do poziomu ludzkiego,
lecz także postrzega je jako jedną wielką całość wzajemnie powiązanych istnień.
Siebie również dostrzega w tej całości. W personalistycznej antropologii
odnajdujemy dawny obraz człowieka jako mikrokosmosu, chociaż uzyskuje on
inny wymiar, mniej „intelektualny”, a bardziej „osobowy”.
We wspomnianym wcześniej utylitarnym podejściu do stworzeń Bóg nie jest
potrzebny. Człowiek może wszystko czynić bez Boga, bez jakiegokolwiek do
Niego odniesienia, chyba że pragnie podziękować Mu za to, że pozwolił
panować, albo chce wyrazić sentymentalne dziękczynienie... O ironio, wszystko
to można znaleźć w chrześcijańskiej tradycji! W personalistycznym podejściu nie
można zatrzymać się na człowieku. Niezbędne jest odniesienie do Boga.
Dlaczego?
Sięgnijmy jeszcze raz do historii upadku Adama. Najpoważniejszą konsekwencją tego upadku dla stworzeń jest śmierć. Powszechnie uważa się, zwłaszcza
pod wpływem św. Augustyna, że śmierć, jaka dotknęła stworzenia, jest karą za
nieposłuszeństwo Adama. Oznaczałoby to jednak, że sam Bóg wprowadził to
wielkie zło, które następnie próbował usunąć przez swojego Syna. To również by
oznaczało, że przed pojawieniem się człowieka pośród stworzeń śmierć nie
istniała wcale. Takie twierdzenie sprzeciwiałoby się całkowicie ewolucji, jakiej
podlegają stworzenia i pokazywałoby Stwórcę jako kogoś okrutnego, karzącego
wszystkie stworzenia za to, co uczyniło jedno z nich!
Wyjaśnienia konsekwencji upadku Adama szukać należy raczej u św.
Ireneusza i św. Maksyma Wyznawcy. Widzą oni stworzenia jako istoty od
samego początku poddane śmiertelności oraz oczekujące przybycia człowieka,
ażeby przezwyciężyć ten stan. Upadek Adama nie wprowadził śmierci jako
czegoś nowego, lecz spowodował niemożność przezwyciężenia śmiertelności
wrodzonej stworzeniom. Czy można było tego uniknąć? Św. Ireneusz i św.
Maksym Wyznawca twierdzą, że człowiek upadł, ponieważ przestał działać jako
kapłan wszelkiego stworzenia.

Człowiek jako kapłan stworzeń
Jeżeli mówimy, że człowiek jest osobą, to jednocześnie podkreślamy, że
traktujemy stworzenia jako coś, czemu Bóg przeznaczył nie tylko istnienie, lecz
także spełnienie poprzez człowieka. Są dwa wymiary w byciu osobą, które
uzdalniają istotę ludzką do wypełnienia roli węzła pomiędzy Bogiem a pozo
stałymi stworzeniami. Pierwszym to wymiar „hipostatyczny”, poprzez który
świat jest zintegrowany i wcielony do jednej rzeczywistości. Drugi wymiar można
określić „ekstatycznym” ze względu na to, że świat poprzez odniesienie do Boga
i ofiarowanie M u jako „Twoje od twoich” sięga ku nieskończonym
możliwościom. Drugi wymiar konstytuuje to, co rozumiemy przez kapłaństwo
człowieka. Poprzez wzięcie świata w swoje ręce, twórcze zintegrowanie i skiero-
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wanie go do Boga, człowiek wyzwala stworzenia z ograniczeń i pozwala im
prawdziwie być. Tak więc, człowiek będąc kapłanem stworzeń, jest również ich
stwórcą. Będąc kapłanem stworzeń realizuje swoje dążenie do absolutnej
wolności i przydaje stworzeniom nowy wymiar w ich istnieniu.
Chrześcijanie wierzą, że to, czego Adam nie uczynił, uczynił Chrystus.
Uważają Chrystusa za wcielenie bądź anakephalaiosis wszelkiego stworzenia,
a przez to za Człowieka par excellence i Zbawiciela świata. Postrzegają Go jako
prawdziwy „obraz Boży” i ostateczne przeznaczenie świata. W Osobie Chrystusa
świat m a swojego Kapłana Stworzenia. Chrystus jest modelem właściwych
relacji pomiędzy człowiekiem a innymi stworzeniami.
Chrześcijanie prawosławni tworzą wspólnotę, która czerpie ze stwo
rzonego świata pewne elementy (chleb i wino) i ofiarowuje je Bogu z uroczys
tym wezwaniem Twoje od twoich Tobie przynosimy, uznając w ten sposób, że
stworzenie nie należy do nich, lecz do Boga, który jest ich jedynym
„właścicielem”. Czyniąc tak wyzwalają stworzenia z ich naturalnych
ograniczeń i kierują w stronę Dawcy Życia. Są przekonani, że czyniąc tak
w Chrystusie, są, podobnie jak Chrystus, kapłanami stworzenia. A kiedy
spożywają chleb i wino, elementy stworzonego świata, przemienione
w Ciało Chrystusa, wówczas spożywają pokarm wiodący ku Życiu a nie ku
śmierci. Stworzenie nabywa w ten sposób świętości, która nie jest wro
dzona jego naturze lecz „nabyta” poprzez w wolności realizowane imago Dei
w człowieku, tzn. jego bycie osobą. To szczególne miejsce, jakie zajmuje
człowiek pomiędzy Bogiem a stworzeniami odróżnia chrześcijan od pogan
oraz nadaje istocie ludzkiej ogromną odpowiedzialność za spełnione istnienie
stworzonego świata.
Antropologia prawosławna zdecydowanie podkreśla szczególne miejsce
człowieka pośród stworzeń jako jedynej stworzonej istoty duchowo-cielesnej
i równie zdecydowanie odmawia istnienia w przyrodzie pierwiastka duchowe
go. Chciałoby się w tym miejscu pytać o to, czy antropologia do końca
wyciągnęła wnioski z pneumatologii, która mówi nieustannie o Duchu
Świętym obecnym we wszystkich stworzeniach, o wylaniu Ducha nie tylko na
apostołów, ale też na cały stworzony świat, o Duchu Świętym, który stwarza,
odnawia, uzdrawia, doskonali i prowadzi do zbawienia. Wydaje się, że
odważnie przemyślana pneumatologia mogłaby nieco więcej powiedzieć o ja 
kiejś szczególnej relacji, w jakiej pozostają stworzenia do swojego Stwórcy,
niezależnie od człowieka. Tej relacji nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym
umysłem. Możemy ją tylko przeczuwać.
Kryzys ekologiczny jest kryzysem kultury. Polega on przede wszystkim na
wykluczeniu przez naszą kulturę sakralności ze świata stworzonego. Wspo
mniany wcześniej teolog John Zizioulas wskazuje dwie drogi jego prze
zwyciężenia. Jedną z nich jest droga pogańska. Poganie postrzegają świat jako
święty, ponieważ jest przeniknięty obecnością Bożą; dlatego obdarzają go
szacunkiem oraz oddają cześć. Ale też nigdy poganie nie troszczą się o jego los,
wierząc w jego wieczność. Poganie również nie widzą żadnej potrzeby
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przemiany natury czy transcendowania jej ograniczeń: świat jest dobry taki jaki
jest i zawiera w sobie wszystko, co jest mu potrzebne do istnienia.
Drugą drogą jest droga chrześcijańska. Chrześcijanie postrzegają świat jako
święty, ponieważ znajduje się w relacji z Bogiem. W związku z tym obdarzają go
szacunkiem (bez oddawania czci, gdyż żadnej boskości nie ma w jego naturze),
a istoty ludzkie traktują jako jedyne możliwe ogniwo pomiędzy Bogiem
a stworzeniem; ogniwo, które może albo doprowadzić naturę do wspólnoty
z Bogiem, a przez to ją uświęcić, albo skierować ją ku człowiekowi i przez to
nadać jej status rzeczy istniejącej dla jego satysfakcji.
Druga droga nakłada na człowieka ogromną odpowiedzialność za los
stworzenia. Pierwsza widzi człowieka jako część świata, druga uważa człowieka
za ogniwo pomiędzy światem a Bogiem, za jedyną osobę w stworzeniu, czyli
jedynego kogoś, kto okazuje głęboki szacunek nieosobowemu światu nie
poprzez zwyczajne „ochranianie”, ale poprzez udoskonalanie go. Wydaje się,
że droga chrześcijańska, droga szacunku dla sakralności natury, jest
właściwym wyborem w walce z kryzysem ekologicznym. Oczywiste jest
bowiem, że model panowania człowieka nad naturą w takiej formie, jaki
prezentuje współczesny etos technologiczny, nie przewiduje troski o istnienie
stworzeń Bożych.

STANISŁAW JAN ROSTWOROWSKI

WSPÓŁCZESNE OBLICZE
PATRIARCHATU MOSKIEWSKIEGO

Mikołaj Mitroszyn w tygodniku „Russkaja Mysi” wydawanym w Paryżu
ogłosił artykuł poświęcony hierarchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
w ujęciu socjologicznym. Według przytoczonych przez niego danych spośród
członków Patriarchatu Moskiewskiego 96 biskupów aktualnie pracuje na terenie
Rosji, a 52 poza jej granicami, w tym 37 na Ukrainie, 10 na Białorusi,
2 w Mołdawii, 1 na Łotwie, 1 w Estonii i 1 w Japonii. Wśród owych 148 biskupów
123 jest zwierzchnikami diecezji (76 w Rosji, 33 na Ukrainie i 14 w pozostałych
krajach). Dwie diecezje: Kamczatka i Gorlowka aktualnie nie mają biskupów
i podlegają administracji niższych w hierarchii duchownych. Jeden z biskupów
na Ukrainie jest czasowo suspendowany, 24 nosi tytuły biskupów pomocniczych
(20 w Rosji, 3 na Ukrainie i 1 w Mołdawii) i wśród tych 6 w Rosji kieruje
departamentami synodalnymi oraz 1 pełni tę samą rolę na Ukrainie, pozostali
pracują w diecezjach.
Autor podzielił biskupów na trzy grupy podług kryterium wieku. Do
pierwszej zaliczył tych, którzy urodzili się pomiędzy 1925 a 1936 rokiem.
W młodości przeżyli doświadczenia II wojny światowej, po jej zakończeniu
odbywali studia, pamiętają okres prześladowań Kościoła z czasów Chruszczowa. Do grupy tej należy 39 biskupów, w tym patriarcha Aleksy II oraz 4 na
6 członków Świętego Synodu. Stanowią oni niewątpliwie najbardziej wpływową
część episkopatu. Do drugiej grupy autor zalicza biskupów urodzonych
pomiędzy 1937 a 1956 rokiem, mających dziś od 40 do 60 lat. Są oni najliczniejsi,
stanowią 60 % hierarchii (86 duchownych). Ich formacja duchowa kształtowała
się w okresie „stagnacji” breżniewowskiej. Wśród nich znajdowały się osobis
tości znamienne dla tych czasów: patriarcha Pimen (Izwekow) zm. w 1990 r.
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i metropolita Nikodem (Rotow) z Leningradu zm. w 1978 r. W kolejnej trzeciej
grupie urodzonych po 1956 roku znajduje 22 duchownych, którzy stanowią 15
% całości hierarchii. Są oni już mianowani bez wpływu czynników politycznych
1 na ogół charakteryzuje ich ogromnie żywa troska o sprawy prawosławia. Na
Ukrainie przeciętnie członkowie episkopatu są młodsi niż w Rosji. 21 biskupów
(56,7 %) urodziło się po II wojnie światowej, a w Rosji owych młodszych
relatywnie jest mniej, bo 44, co stanowi 45,8 % episkopatu rosyjskiego.
Gdy chodzi zaś o pochodzenie społeczne, to 38 biskupów wywodzi się ze
środowiska robotniczego, 39 ze środowiska chłopskiego, 23 z rodzin
urzędniczych i 18 z rodzin duchownych. Pochodzenie 30 pozostałych nie jest
wyraźnie określone. Wśród biskupów przynależnych do Patriarchatu 16 uro
dziło się w Moskwie lub w Leningradzie, 15 w Rosji Centralnej, 7 w republikach
południowych, 3 na Północnym Kaukazie, 12 w rejonie Wołgi, 2 na Uralu, 7 na
Syberii i Dalekim Wschodzie. 34 biskupów urodziło się poza Rosją, w tym 17 (15
%) na Ukrainie (10 na Ukrainie Zachodniej, 2 w rejonie Kijowa, 5 w innych
rejonach Ukrainy), 7 na Białorusi i w Mołdawii, 6 w Azji Centralnej, 1 w krajach
bałtyckich, 3 w innych krajach.
Odrębną grupę stanowią hierarchowie pracujący w Kościołach autonomicz
nych wobec Patriarchatu Moskiewskiego. Większość z nich pochodzi z tych
krajów, w których prowadzą oni swą misję, a więc mamy 8 Białorusinów wśród
9 biskupów pracujących na Białorusi oraz 31 Ukraińców wśród 36 biskupów
Ukrainy, pozostali są pochodzenia rosyjskiego. Ukraińcy w większości, bo aż 24,
wywodzą się z Ukrainy Zachodniej. W całości 193 członków Patriarchatu
Moskiewskiego biskupi pochodzący z Ukrainy Zachodniej stanowią największą
grupę, jest ich 34, co stanowi 20 %, podczas gdy na drugim dopiero miejscu są
moskwiczanie, których jest 11.
Gdy chodzi o wykształcenie uzyskane jeszcze przed studiami teologicznymi,
to 73 biskupów miało ukończone lub prawie ukończone gimnazjum
ogólnokształcące, 27 ukończyło szkoły techniczne, 10 miało rozpoczęte studia
wyższe i 18 ukończyło wyższe uczelnie, a jeden uzyskał stopień doktora. Co do
stanu przygotowania naukowego 25 biskupów brak jest danych. Prawie 20
% władyków odbyło więc studia wyższe poprzedzające fakultet teologiczny.
Wśród tych właśnie jest 8 inżynierów, 7 lekarzy, 3 pedagogów, 3 historyków,
2 ekonomistów, 2 lingwistów, 2 agronomów i 1 prawnik. Zarazem warto
wskazać, że władze świeckie od 1959 roku do lat 80-tych zabraniały przyjmować
do seminariów osoby mające dyplomy ukończonych studiów. Tak więc
większość duchownych nie miała szans na odbycie studiów na wyższych
uczelniach.
Nauki duchowne większość odbyła w Akademii Teologicznej w Moskwie. 120
przeszło oba kursy: seminaryjny i akademicki, 78 obroniło prace (nota bene
obecnie publikowane), uzyskując stopień kandydata, co stanowi odpowiednik
licencjatu z teologii. 60 duchownych, zanim otrzymało święcenia biskupie,
pracowało do trzech lat w parafiach. Było to następstwem tego, że ówcześnie
formy życia zakonnego przez władze świeckie były skrajnie eliminowane. Inni
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znów, w liczbie 37, byli wykładowcami w seminariach i akademiach, 42
wypełniało różne funkcje w klasztorach, 26 pracowało w Wydziale Zagranicz
nym Patriarchatu Moskiewskiego, 30 było sekretarzami biskupów diecezjal
nych, 15 - poddiakonami służącymi biskupom. Na Ukrainie zakorzenienie
monastyczne pośród biskupów wyświęconych po 1992 roku jest większe niż
w Rosji. Większość została wyświecona spośród mnichów klasztoru w Poczajowie lub z Ławry Peczerskiej w Kijowie.
Podczas trzech pierwszych lat po konsekracji 92 biskupów pracowało
w diecezjach dawnego Związku Sowieckiego, a 22 w diecezjach znajdujących się
dziś w krajach nie należących do Federacji Rosyjskiej, 14 zatrudnionych było
w Wydziale Zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego, 9 było odpowiedzial
nych za prace innych departamentów Świętego Synodu, 5 było superiorami
w monasterach, 8 - rektorami akademii teologicznych, 9 - biskupami pomoc
niczymi. Większość zatem biskupów, bo 112, co stanowi 75,6 %, po święceniach
skierowanych było wprost do pracy diecezjalnej, a jedynie mniejszość była na
dłuższy czas zaangażowana w wypełnianiu innych ważnych zadań wspólnoty
kościelnej.
Przedstawiony przez Mitroszyna obraz członków wspólnoty episkopalnej
Patriarchatu Moskiewskiego jest rzeczywiście ujęciem przede wszystkim socjologiczno-informacyjnym, pozbawionym elementów wartościowania. Niemniej
warto się do niego odwołać, gdyż ukazuje zarówno stan przygotowania
formacyjnego jak i aktywności hierarchów Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego.
Biskup diecezji moskiewskiej patriarcha Aleksy II z końcem 1997 roku złożył
wobec duchowieństwa tej diecezji sprawozdanie roczne z wypełnianych funkcji.
W sprawozdaniu tym informował, że Rosyjski Kościół Prawosławny liczy 124
diecezje (łącznie z Kościołami autonomicznymi), obejmujące 18000 parafii
obsługiwanych przez 15543 księży. Ponadto jest 438 monasterów, 60 szkół
teologicznych różnych poziomów (akademie, wyższe instytuty naukowe, semi
naria, kolegia nauczania pastoralnego i katechetycznego).
Cóż oznaczają te dane? Wskazują one, że w stosunku do 1995 roku nastąpił
wzrost ilości diecezji, powołanych zostało 5 nowych diecezji (w 1988 roku było
ich tylko 67). W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło też 2,5 tys. księży
obsługujących parafie (w 1988 roku było tylko 6674 księży), ostatnio powstało
też 1000 nowych parafii i jest ich obecnie dwa razy więcej niż w byłym Związku
Sowieckim. Znamienny jest także rozwój życia zakonnego, skoro w Sowietach
w 1988 roku było tylko 21 monasterów, w 1995 roku - 347, a w 1997 roku jest ich
już 438. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało też 9 nowych ośrodków
kształcenia teologicznego.
Patriarcha Aleksy przytaczał również dane obrazujące rozwój życia
kościelnego w samej diecezji moskiewskiej, obejmującej 10 min mieszkańców.
W Moskwie w 1995 roku było 119 parafii, w których było 252 czynnych
kościołów. W dwa lata później, według sprawozdania patriarchy, ustanowio
nych zostało już 333 parafie z 310 czynnymi kościołami, w których pracowało
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493 księży i 180 diakonów. Problem braku duchownych był głównym hamulcem
rozwoju życia eklezjalnego w Moskwie. Jednakże powołany przed pięcioma laty
Instytut Świętego Tichona, dzięki prowadzonym różnym kursom formacyjnym,
odegrał już decydującą rolę w procesie przygotowania księży do pracy duszpas
terskiej w stolicy Federacji Rosyjskiej. Ów brak księży sprawia zapewne, że
w Moskwie stosunkowo nikle rozwija się życie monastyczne. Było i jest
8 klasztorów, a duchowni są angażowani przede wszystkim do pracy duszpaster
skiej i obsługi istniejących kościołów. W 1995 roku patriarcha Aleksy podawał,
że w Moskwie jest 350 kościołów prawosławnych, w sprawozdaniu za rok 1997
informował, że jest ich 404, a zatem jeszcze w 94 budynkach kościelnych nie jest
regularnie sprawowany kult religijny. Niemniej postęp w dziedzinie organizacji
życia kościelnego w diecezji moskiewskiej intra muros zdaje się być ogromny.
Patriarcha, przedkładając wyniki swej pracy duszpasterskiej, apelował do
księży, by godnie wypełniali swe obowiązki i zachowali posłuszeństwo dla
hierarchii, gdyż nadal trzeba być czujnym i nie mieć nadmiernego zaufania do
istniejących warunków odnowy Kościoła. Istnieją i dziś siły przeciwstawiające się
Kościołowi, pragnące go osłabić, rozbić, zasiewające niezgodę i nieufność pośród
jego członków, po to, by obniżyć jego prestiż wśród wiernych. Aleksy II tym samym
wskazywał na kampanię antykościelną, aktualnie prowadzoną w prasie i w tele
wizji.
Patriarcha przy okazji napominał księży, by poprawili swój stosunek do
wiernych, wystrzegali się stylu życia niezgodnego z normami kościelnymi
i odznaczali się pilnością w pracy duszpasterskiej. Groził też poważnymi
sankcjami wobec tych, którzy odważyli się przeciwstawiać hierarchii oraz
koncyliarności wyrażonej przez większość duchowieństwa i podjęli krytykę
regulaqi prawa wyznaniowego, zawartej w znowelizowanej ustawie „O wolności
sumienia i związkach religijnych” . Chodzi o ustawę uchwaloną przez Dumę 19
września 1997 roku, której restrykcyjny aspekt, skierowany przeciwko kon
kurującym z prawosławiem innym wyznaniom chrześcijańskim, był zdecydowa
nie popierany przez kierownictwo Cerkwi rosyjskiej. Patriarcha skrytykował też
działalność prowadzoną przez Christianskij Cerkiewno-Obszczestwiennyj K a
nal (Niezależny Kościelny Kanał Chrześcijański) - radiostację kierowaną przez
o. Jana Swiridowa, której zarzucił, że wśród wiernych szerzy poglądy skrajne oraz
doktryny nie odpowiadające duchowości prawosławia.
Aleksy II podjął też dwie istotne kwestie, żywo dyskutowane wśród ducho
wieństwa moskiewskiego. Pierwsza wiązała się z projektem wprowadzania do
liturgii języka rosyjskiego w miejsce starocerkiewnosłowiańskiego i druga
z propozycją tworzenia wspólnot parafialnych, w których specjalny akcent byłby
położony na katechezę i działalność misyjną. Odnośnie tej drugiej kwestii
patriarcha przypomniał żałosny przykład parafii o. Jerzego Koczetkowa, suspendowanego a divinis od lipca 1997 roku, co jednoznacznie dawało wyraz temu, że
za proponowaną inowacją się nie opowiadał. Natomiast potwierdził powołanie
centrów diecezjalnych lub międzyparafialnych dla prowadzenia katechezy
dorosłych. W pierwszej z poruszonych kwestii zalecał na tyle wolne czytanie
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starosłowiańskich tekstów, tak by dla każdego były one zrozumiałe i przekład na
język rosyjski nie był potrzebny.
Warto tu może wskazać na to, co patriarcha Aleksy miał na myśli, mówiąc
0 antykościelnej kampanii prasowej i telewizyjnej. Otóż jesienią 1997 roku dwa
pisma: „Ruś Prawoslawnaja” - dodatek religijny dziennika „Sowetskaja
Rossja” , mającego charakter rzekomo ultrakonserwatywny, i „Moskowskij
Konsomolec” o tendencji liberalnej, opublikowały artykuły krytycznie oce
niające niektórych członków hierarchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Publikacjami tymi zainteresował się nawet Święty Synod, który stwierdził, że
zajęły się one oczernianiem blużnierczym duchownych już nieżyjących...oraz
biskupów aktualnie czynnych. Autorzy tych artykułów wysunęli fundamentalne
oskarżenia dotyczące nawet zdrady wiary prawosławnej. Wypowiedzi tego typu,
w opinii Świętego Synodu, służą nowej formie walki z Kościołem, tej, która
poprzednio była prowadzona pod sztandarem ateizmu państwowego, a teraz się
bezwstydnie chowa za oszukańcze rozważania pod pretekstem troski o sytuację
Kościoła.
Jak się okazało wspomniane pisma, a szczególnie „Sowietskaja Rossja” ,
w serii artykułów poddała krytyce zaangażowanie ekumeniczne Kościoła
prawosławnego od początku lat 60-tych oraz działalność szefów Wydziału
Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, szczególnie metropolity Nikodema
z Leningradu, ale także obecnego zwierzchnika Wydziału metropolitę Kiryła ze
Smoleńska. Z kolei „Moskowskij Konsomolec” ostrą reakcję Świętego Synodu
nazwał akcją represyjną, dodając, że robi ona wrażenie, Jakbyśmy powracali do
ciemnych czasów, kiedy kler wnikał we wszystkie sfery życia i próbował dyktować
swoje zdanie.
Podczas swego przemówienia zwróconego do duchowieństwa moskiewskiego
patriarcha Aleksy II, jak pamiętamy, podległym sobie księżom groził sankcjami
za krytyczny stosunek wobec znowelizowanej ustawy „O wolności sumienia
1związkach religijnych” . Tymczasem krytyka tej regulacji prawnej pojawiła się
z bardzo różnych stron. Z końcem 1997 roku na soborze starowierców duchowni
tego Kościoła wyrazili głęboki żal z powodu przeprowadzonej nowelizacji,
twierdząc, że dzieli ona lud, komplikuje stosunki kościelno-państwowe, jest
niezgodna z wielu artykułami konstytucji rosyjskiej i spowoduje tylko osłabienie
obrony przed agresywnością prądów religijnych o podłożu nieortodoksyjnym.
W innym znów przekroju reakcją na wprowadzone prawo było zamknięcie
pisma pn.”Cerkowno-obszczestwennyj Westnik” . Ukazywało się ono w Mosk
wie jako dodatek tygodnika wydawanego w Paryżu pt. „Russkaja Mysi” .
„Westnik” co tydzień podawał najważniejsze wiadomości z życia religijnego
i kościelnego prawosławia rosyjskiego. Obecnie - jak wypowiedział się o. Jan
Swiridow, jego były redaktor - „Westnik” mógłby się ukazywać jedynie
wówczas, gdyby wszyscy jego redaktorzy byli wyznawcami prawosławia.
A z kolei będąc nimi, dla swych publikacji winni by oni uzyskiwać aprobatę
(potwierdzenie) władz Kościoła prawosławnego. Tymczasem redaktorzy pisma,
przechodząc teraz do redakcji macierzystego organu „Russkaja Mysi” , uzyskują

28

STANISŁAW ROSTWOROWSKI

możliwość zachowania niezależności swoich poglądów. Właśnie, ich zdaniem,
dotychczasowa swoboda prezentowania własnych stanowisk, miała ogromne
znaczenie dla rozwoju dialogu religijnego prowadzonego na gruncie rosyjskim.
O. Swiridow w swoich wyjaśnieniach podjął także inne istotne kwestie. Mówił
o tym, że „Westnikowi” zarzucano nadmiernie krytyczny stosunek do Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego Tymczasem uważa on, że w tym, co pisano
w „Westniku” trzeba odróżniać krytykę Kościoła od krytyki aktualnie spra
wującej swe funkcje hierarchii. O.Swiridow powiedział: Grzechy ludzi nie są
grzechami Kościoła. Naturalnie, że postępowanie ludzi Kościoła rzutuje na obraz
samego Kościoła, a nawet na obraz Boga. Nie na darmo św.Paweł w „Liście do
Rzymian” mógł napisać: imię Boga jest zgorszeniem dla pogan (Rz 2,24). Tak
więc zdolność krytycznego spojrzenia na braki własnej społeczności
chrześcijańskiej jest ogromnie użyteczna w dialogu z niewierzącymi. Dla nich
bowiem nie tyle jest ważna sama wiara, co postępowanie chrześcijańskie, a więc
to, jak w życie chrześcijan wcielane są zasady Ewangelii i świętej Tradycji.
O.Swiridow uważa, że w dobie obecnej Apologetyka, samousprawiedliwienie,
jako odrzucenie wszelkiego krytycznego spojrzenia na działalność chrześcijańską
nie jest w stanie zmienić negatywnego obrazu Kościoła, stworzonego jakże często
samoczynnie przez tenże Kościół.
W nowym układzie redakcyjnym, w oparciu już tylko o „Russkaja Mysi”
- zapewniał o. Swiridow - kontynuowany będzie dotychczasowy kierunek
założeń ideowych pisma, a więc poruszone będą kwestie wolności religijnej, praw
człowieka, chrześcijańskiego rozumienia demokracji. I właśnie - jak podkreślił
- przez podejmowanie takich tematów buduje się mosty między zsekularyzowanym
społeczeństwem i Kościołem oraz pełni się misję chrześcijańską we współczesnym
kwiecie.
Na tle przytoczonych tu wypowiedzi można by postawić tezę, że nowelizacja
ustawy „O wolności sumienia i związkach religijnych” stworzyła bardziej
bezpieczne warunki dla działalności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, lecz
jednocześnie dała początek ostrym, krytycznym sądom o stanowisku i sposobie
postępowania tego Kościoła, a szczególnie jego hierarchii.
Znowelizowana ustawa przynosi także pewne obciążenia formalne samej
Cerkwi rosyjskiej. Konieczna jest bowiem rejestracja instytucji kościelnych,
parafii, klasztorów, co przy ogromnej ilości cerkiewnych jednostek organizacyj
nych stwarza pewne kłopoty. Naturalnie, znacznie bardziej skomplikowana jest
rejestracja związków religijnych uznanych za zagraniczne, czyli nie rodzimych
rosyjskich, do grupy których zostały zaliczone Kościół katolicki i Kościoły
protestanckie. Rejestracja tam a być dokonana w Ministerstwie Sprawiedliwości
bądź też przy jego organach regionalnych. Wniosek o rejestrację ma wskazywać
na cel i formy aktywności danego Kościoła (związku religijnego) w Rosji oraz
podawać liczbę przewidywanych jego współpracowników z zagranicy.
W przyszłości wizy dla tych współpracowników zagranicznych będą wydawane
właśnie na podstawie zaświadczenia o rejestracji wydanego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Nowe prawo w artykule 13 pkt 2 zabrania zagranicznym
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organizacjom religijnym prowadzenia własnej działalności kulturalnej
i zakładania stowarzyszeń religijnych. W praktyce oznaczałoby to, że Kościół
taki nie mógłby prowadzić działalności wydawniczej, a także i charytatywnej
poprzez wyspecjalizowane stowarzyszenia. Rodziły się więc poważne obawy co
do sytuacji, w jakiej znajdzie się Kościół katolicki. Jak na razie okazało się
jednak, że Kościołowi katolickiemu nie były robione specjalne trudności, choć
wiele zależało od bynajmniej niejednorodnego stanowiska władz lokalnych.
W każdym razie zarejestrowana została już Administratura Apostolska Europej
skiej Części Rosji. Równocześnie nie mają być czynione trudności dla rejestracji
stowarzyszeń katolickich już działających w europejskiej części Rosji. Inna jest
sytuacja protestantów, bowiem część związków wyznaniowych protestanckich
ostro zareagowała przeciwko ustawie i postanowiła ją zaskarżyć do Trybunału
Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. Spodziewają się one, że w ciągu pół roku
mogą otrzymać odpowiedź z Trybunału. Z kolei sekty, dla których głównie
znowelizowana ustawa miała być prawem restrykcyjnym, na ogół w ogóle nie
zmierzają do uzyskania rejestracji, gdyż ich struktura organizacyjna jest na tyle
giętka, że mogą się bez niej obyć.
W Rosji istnieje Rada do spraw współpracy ze związkami religijnymi, mająca
charakter organu państwowego. M a się ona zbierać raz na kwartał, ale ostatnie
jej posiedzenie było jeszcze przed nowelizacja ustawy wyznaniowej. Kolejne
zebranie odbyło się 10 marca 1998 roku. Obrady koncentrowały się wokół treści
pisma rozesłanego przez ministra edukacji, w którym piętnował on występujące
na terenie Federacji Rosyjskiej zjawisko nieprzestrzegania rozdziału pomiędzy
edukacją świecką i religijną. W szkołach zostały wprowadzone lekcje o naukach
religijnych, które według pomysłodawców miały uczniom dostarczać wiedzę
o głównych wielkich religiach w świecie. Tymczasem lekcje te przekształciły się
w wykłady wiary chrześcijańskiej, dając także duchownym okazję dla od
prawiania modłów i wygłaszania kazań.
Do stanowiska ministra krytycznie odniósł się metropolita Kirył ze Smo
leńska, który stwierdził, że w obranym kierunku „nauk religijnych” chciano mieć
pole do nauczania quasi teologii A takiej praktyki nigdzie nie ma. W krajach
takich, jak Niemcy, Finlandia, Francja, Anglia w szkołach nie uczy się quasi
teologii, lecz po prostu teologii i są to kraje demokratyczne, to dlaczego w Rosji
nie może być tak samo? Metropolita Kirył wskazał też na to, że władze
państwowe w Rosji nie uznają dyplomów wyższych uczelni i instytutów
teologicznych, co sprawia, że nie istnieją warunki dla rozwoju bardziej prężnych
fakultetów teologicznych.
Ostatecznie metropolita Kirył oświadczył, że w szkołach nie może być
utrzymywany system nauczania religii w systemie fakultatywnym. Niektórzy
bowiem dyrektorzy szkół rozumieją, że owe kursy fakultatywne powinny być
prowadzone podczas wakacji. Zdaniem metropolity natomiast do obo
wiązkowego programu szkół drugiego stopnia (gimnazja, licea) powinny być
wprowadzone godziny lekcyjne nauki religii lub etyki. W toku tych godzin
lekcyjnych mogą odbywać się wykłady religii w ujęciu wyznaniowym lub też
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kursy moralności świeckiej, względnie kursy nauk religijnych w ujęciu świeckim.
Wyboru pomiędzy odmiennymi typami lekcji dokonywaliby sami uczniowie
w porozumieniu ze swymi rodzicami. Oni też obieraliby religię bądź wyznanie,
jakiego założenia na tych lekcjach byłyby prezentowane. Projekt metropolity
Kiryła poparli inni członkowie Rady, lecz przedstawiciel ministerstwa pod
trzymywał tezę, że w szkołach Federacji Rosyjskiej nauczanie teologii jest
zabronione. Natomiast igumen (przełożony klasztoru) Ioann Ekonomcew, szef
Wydziału Nauczania Religijnego i Katechezy Patriarchatu Moskiewskiego
i rektor prawosławnego Uniwersytetu św. Jana Teologa, wysunął propozycję,
aby w Rosji szkoły wyznaniowe były finansowane przez państwo, jeśli nie
całkowicie, to przynajmniej w zakresie kosztów głównego kursu nauczania. Inny
z kolei członek Rady, metropolita Alimpij, reprezentujący Kościół Starowierców, poddał krytyce to, że Patriarchat Moskiewski uzyskał całkowity
monopol w zakresie prowadzenia duszpasterstwa na terenie armii rosyjskiej. Na
zakończenie posiedzenia Rady ustalono, że choć głównym tematem kolejnego jej
zebrania będzie sprawa pomocy humanitarnej dla Rosjan przebywających
w sąsiedzkich dla Federacji krajach, to jednak do sprawy nauczania religijnego
w szkołach publicznych Rada powróci, by jeszcze raz przedyskutować ten
złożony problem.
Zakreślono też dalszy program prac Rady. Kolejnymi tematami jej posie
dzeń mają być: 1/ sprawa sposobu finansowania kosztów związanych z przygo
towaniem obchodów dwutysięcznej rocznicy narodzin Chrystusa Pana;
2/ przedyskutowanie funkcji społecznej mediów; 3/ rozpatrzenie zbieżności
pomiędzy prawodawstwem regionalnym i federalnym w obszarze spraw
wyznaniowych.
Sprawa mediów nabrała szczególnej ostrości odkąd Święty Synod Patriar
chatu Moskiewskiego potępił fakt nadania przez jedną z publicznych rosyjskich
sieci telewizyjnych / NTV/ filmu amerykańskiego reżysera M artina Scorsese’a
pt.’’Ostatnie kuszenie Chrystusa” . Film ten nawiązywał do treści książki
znanego pisarza greckiego Nikosa Kazantzakisa. Wielu chrześcijan rosyjskich
film uznało za bluźnierczy, a Święty Synod stwierdził, że gwałci on normy prawne
i moralność publiczną, powodując poważne napięcia społeczne.
W Rosji obecnie daje się zaobserwować wyraźny zwrot zainteresowań ku
problematyce świętych. Może to się wyrażać w rozważaniu wniosku o kanoni
zację członków rodziny carskiej zamordowanych przez bolszewików, czy też
w formie sporu o autentyczność szczątków członków tej rodziny, którym
sprawiono uroczysty pogrzeb, czy wreszcie w postaci zamierzeń przeniesienia
ciała Włodzimierza Lenina (świeckiego świętego) z Placu Czerwonego na inne
miejsce. Być może, że właśnie w nawiązaniu do tego nurtu zainteresowań
w Instytucie Biblijnym i Teologicznym św. Andrzeja w Moskwie zainaugurowa
na została sesja poświęcona tematowi:’’Czczenie świętych dziś i jutro” . W sesji
uczestniczyli teologowie i historycy prawosławni, katoliccy i starowiercy.
Pierwszym tematem, który został przedstawiony przez Ilię Basina, była kwestia
liczebności osób kanonizowanych. Dokładny kalendarz świętych rosyjskich,
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opublikowany w 1903 roku, wymieniał ich 455. Obliczenia przeprowadzone
w 1946 roku zredukowały tę liczbę do 373, natomiast kolejne z 1987 roku,
przeprowadzone przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Rusi i obejmujące kult we
wszystkich diecezjach rosyjskich, ustaliły liczbę 1460 świętych. Wśród tych
okazało się, że czczone są pseudonimy niektórych carów (Iwana Groźnego,
Aleksandra I), których kult powstał na tle rożnych legendarnych zdarzeń. Z tych
obserwacji płynie wniosek o konieczności uporządkowania przez Cerkiew listy
osób, którym rzeczywiście należna jest szczególna cześć.
Podczas sesji Juliusz Schreider przedstawił sylwetkę Fryderyka Józefa Haasa
(1780-1853) w związku z odbywającym się właśnie jego procesem beatyfikacyj
nym. Był to katolik, lekarz moskiewski, opiekujący się biedakami i więźniami.
Współpracował ze św.Filaretem (Drozdowem) z Moskwy. Do rozpoczęcia jego
procesu beatyfikacyjnego najbardziej przyczynił się pisarz dysydencki Lew
Kopelew, zmarły w 1997 roku, który w Niemczech w 1984 roku opublikował jego
udokumentowaną biografię.
O.Apolinary Dubinin, starowierca, zajął się kultem zmarłych, nadal sprawo
wanym wśród jego współwyznawców. Stwierdził, że starowiercy nie tyle modlą
się za zmarłych, co raczej proszą, by oni pomogli żywym stać się świętymi.
W świadomości starowierców świętym jest każdy chrześcijanin, nawet grzeszny,
jeżeli pozostaje wierny Kościołowi Chrystusa.
W toku tejże sesji Juri Tabak ukazał sylwetkę o. Maksymiliana Kolbego,
przedstawiając go jako katolickiego mistyka maryjnego, który ofiarował swe
życie w zamian za wyznaczonego na śmierć ojca rodziny w oświęcimskim obozie
koncentracyjnym. Referent przypomniał też, że oK olbe w niektórych pub
likowanych pismach zaskakiwał swym tonem agresywnym i antysemickim.
Z kolei Anna Szmajna-Welikanowa zarysowała pewną paralelę pomiędzy
kanonizacją nowych chrześcijańskich męczenników a „konsekracją w imię
Boże” w judaizmie. Podjęła się porównania pomiędzy męczennikami za wiarę
z czasu Holokaustu, skierowanego przeciw naturze ludzkiej, a losem ludzi
z czasów prześladowań komunistycznych, podczas których wielu ginęło, nie
mogąc się przeciwstawić ani też świadomie wyznawać swą wiarę.
Być może ofiarą swych przekonań współcześnie stał się o. Jerzy Ziabliczew,
prawosławny duchowny, który z ramienia Wydziału Zagranicznego Patriar
chatu Moskiewskiego upoważniony był do utrzymywania stosunków
z Kościołem katolickim. Nazajutrz po swym powrocie do Moskwy z kolokwium
zorganizowanego przez wspólnotę monastyczną w Bose we Włoszech nt.
duchowości rosyjskiej, znaleziono go zasztyletowanego w jego prywatnym
mieszkaniu. Przypuszcza się, że padł ofiara napadu bandytów, poszukujących
pieniędzy, jakie miał przywieźć z Włoch. O. Ziabliczew, ur. w 1955 roku,
ukończył Instytut Kinomatograficzny, po czym wstąpił do seminarium w Lenin
gradzie. Tu ukończył Akademię Teologiczną i od 1986 pełnił służbę diakona przy
katedrze w Wyborgu nieopodal granicy fińskiej. W 1990 roku został powołany
do pracy w Wydziale Zagranicznym, a w 1992 roku wyświęcony na księdza,
piastował stanowisko rektora parafii Świętej Trójcy dzielnicy Szoroszewo
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w Moskwie. Zaangażowany na płaszczyźnie kontaktów z katolikami, uczest
niczył w wielu spotkaniach ekumenicznych i międzywyznaniowych.
Mówiąc o tym nurcie spotkań międzywyznaniowych, należy przypomnieć, że
dialog prawosławno-katolicki nie został przerwany. W dniach 14 i 15 stycznia
1998 roku w Moskwie bawiła oficjalna delegacja Kościoła rzymskokatolickiego,
która uczestniczyła w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego. Celem spotkania było rozważenie obecnego stanu
stosunków między obu Kościołami, w relacjach zarówno międzynarodowych
jak i lokalnych. Komunikat wydany przez Patriarchat Moskiewski wskazywał,
że chodziło o stosunki istniejące zarówno w Rosji jak i innych krajach należących
do Wspólnoty Niepodległych Państw. Obie strony miały stwierdzić, że niestety
od czasu ostatniego spotkania w maju 1997 roku w Bari we Włoszech stosunki
międzywyznaniowe w Zachodniej Ukraionie nie uległy poprawie. Obie strony
zobowiązały się do możliwie jak najszybszego rozwiązania spornych kwestii
stających przed prawosławnymi i grekokatolikami na Ukrainie Oceniono
pozytywnie postęp w dialogu teologicznym między katolikami i prawosławnymi
w zakresie problemów eklezjalnych, potwierdzony Dokumentem z Balamand,
z uwzględnieniem wszystkich ocen krytycznych, jakie dokument ten wzbudził
w obu Kościołach.
Podczas spotkania omawiano też kwestie odnoszące się do stosunków między
katolikami i prawosławnymi w samej Rosji. Poruszono sprawę przygotowań do
obchodów 2000 roku chrześcijaństwa, stosunku obu Kościołów do mającego się
odbyć Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów oraz generalnie do
ruchu ekumenicznego. Komunikat nie podawał tego, czy obie delegacje wyraziły
pogląd na temat nowelizacji rosyjskiego prawa wyznaniowego, zdecydowanie
krytykowanej za granicą, lecz popieranej przez rosyjską Cerkiew.
Delegacji katolickiej przewodził kard. Edward Cassidy, przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, a prawosławnej metropolita Kirył ze
Smoleńska, przewodniczący Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiews
kiego. Delegacje na zakończenie swych prac zostały przyjęte przez patriarchę
Aleksego II. Obserwatorzy tego wydarzenia odnotowali, że podczas prac
delegaqi oraz audiencji udzielonej przez patriarchę nie wspomniano w ogóle
o możliwości spotkania pomiędzy Janem Pawłem II i Aleksym II. Rozmowy te
zatem miały charakter rutynowy i nie otwierały jakiejś nowej karty w stosunkach
między Watykanem a Cerkwią rosyjską.
(Por. „Irenikon” 1997, nr 4, s. 557-570 i 1998 nr 1, s. 87-89, 141-147; M.
Bober, O skutkach ustawy o wolności sumienia - Kościół w Rosji, „Nasz
Dziennik” 1998 nr 135).
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EKUMENIZM PRAKTYCZNY NA UKRAINIE
W LATACH 1991 - 1997

Relacje międzywyznaniowe w dziejach Rusi - Ukrainy przybierały najroz
maitszy charakter w zależności od polityki międzypaństwowej, wpływów
kulturowych, postaw i poglądów poszczególnych osób. M ożna mówić
0 Kościele na Ukrainie jako o „Kościele czterech pór roku” , kiedy nie istniała
współpraca ekumeniczna między członkami różnych konfesji i nie było
żadnej możliwości nawiązania dialogu teologicznego ze stroną przeciwną.
Mimo tego zawsze były próby zachowania jedności między Kościołami
różnych konfesji. Jedność Kościoła w dziejach chrześcijaństwa na ziemiach
Rusi - Ukrainy była życiowym celem wielu znanych postaci, takich jak
m etropolita Kijowski i całej Rusi kardynał Isydor (1437 - 1458) i jego
następca Hryhorij Bołharinowicz (1458 -1472), arcybiskup Mełetij Smotryckij (1572 - 1633), Josafat Kuncewicz (f 1623) greckokatolicki m etropolita
Josef Weliamin Ruckyj (1614-1637) metropolici Petro M ohyła (1633-1647)
1 Andrej Szeptyckij (1900 - 1944), patriarcha Josyf Slipyj (1975 - 1984)
i również dzisiaj znajduje apostołów z różnych wyznań i obrządków. We
współczesnych nam czasach dostrzegamy początkowe stadium „wiosny”
ruchu ekumenicznego na Ukrainie, „pączkującego” zwłaszcza w dziedzinie
ekumenizmu praktycznego.
Niniejszy artykuł nie rozpatruje ekumenizmu praktycznego w dziejach
chrześcijaństwa na Rusi - Ukrainie, kiedy relacje między Kościołami i religiami
ulegały rozmaitym przeobrażeniom, lecz ogranicza się do ukazania złożonej
sytuacji religijnej, osiągnięć w dziedzinie ruchu ekumenizmu praktycznego na
Ukrainie w latach 1991 - 1997. W tym okresie czasowym, w dziedzinie życia
religijnego na Ukrainie wystąpił wyraźny przełom. Ustąpił system państwowy
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ograniczający swobodę działania rożnych związków wyznaniowych. Poczy
nając od 1991 roku nastąpił wielki wzrost liczby wspólnot religijnych na
Ukrainie. Razem z rozwojem życia religijnego pojawiło się wiele problemów,
także natury ekumenicznej, między wspólnotami różnych wyznań, zarówno
w obrębie życia parafialnego, jak i na płaszczyźnie międzywyznaniowej
w wymiarze ogólnopaństwowym. Problemy organizacyjne wewnątrz
Kościołów i Wspólnot eklezjalnych, które ujawniły się z momentem uzyskania
przez państwo ukraińskie niepodległości (24.08.1991), zmusiły do nakreślenia
zadań i podjęcia konkretnych działań w celu ich przezwyciężenia. Czymś
bardzo ważnym we współistnieniu różnych wyznań na terytorium Ukrainy
stało się zarówno prawne uregulowanie wzajemnych stosunków między
różnymi związkami religijnymi, jak i próby nawiązania dialogu i podjęcia
współpracy ekumenicznej.
Czym jest ekumenizm praktyczny? Jakie są jego zasady i formy? W jakiej
postaci objawia się współpraca ekumeniczna na Ukrainie? Jakie są jej perspek
tywy? Czego, w świetle nowego Dyrektorium Ekumenicznego z 1993 roku,
powinni dokonać katolicy na Ukrainie, aby upragniona przez Chrystusa jedność
znalazła swoje spełnienie?
Odpowiedź na te i inne pytania odnośnie ekumenizmu praktycznego
można znaleźć w Dekrecie o Ekumenizmie (1964), dwóch Dyrektoriach
(1967, 1970), a zwłaszcza w nowym Dyrektorium Ekumenicznym z 1993
roku, które stanowi podstawowe źródło, w świetle którego zostaną ukazane
przykłady ekumenicznej współpracy na Ukrainie. Nowe Dyrektorium Eku
meniczne zawiera w sobie całość dotychczas wypracowanej nauki Kościoła
katolickiego odnośnie współpracy ekumenicznej, ukazując zarazem nowe
drogi zaangażowania ekumenicznego. Jest to swego rodzaju wskaźnik dla
prowadzenia i rozwijania współpracy ekumenicznej na wielu dotychczas
sprawdzonych płaszczyznach, ale także i nowych polach ekumenizmu
praktycznego.
Ekumenizm praktyczny, w świetle powyższych dokumentów, jest jedną
z trzech głównych płaszczyzn zaangażowania ekumenicznego. Objawia się on
we współpracy wszystkich chrześcijan „we wszystkich zadaniach, które dla
wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie” i które leżą poza
sferą kultu i doktryny. Ekumenizm praktyczny jest urzeczywistnieniem dobra,
które rodzi się w sercu każdego człowieka, a szczególnie chrześcijanina przez
Ducha Świętego. Współdziałanie wszystkich chrześcijan na rzecz dobra osoby
ludzkiej jest swego rodzaju wyznawaniem wiary, która uobecnia się w konkret
nym czynie podyktowanym głosem sumienia. Nie wystarczy sama wspólna
modlitwa, która ze swej strony jest niezbędna, ale która nie może zastąpić
wspólnego działania wszystkich chrześcijan na rożnych płaszczyznach. Można
powiedzieć, że ekumenizm praktyczny jest „czynieniem wiary” . Jest to przejaw
miłości w jedności chrześcijan. Jednakże istotą ekumenizmu praktycznego
w najszerszym rozumieniu tego słowa nie jest tylko przejaw miłości człowieka
do człowieka. Ekumenizm praktyczny jest przede wszystkim przejawem

EKUM ENIZM PRAKTYCZNY NA UKRAINIE

35

i realizacją upragnionej miłości Chrystusa do zjednoczonego K ościoła1.
Dlatego to Dyrektorium ekumeniczne zachęca do współdziałania chrześcijan
na wielu płaszczyznach, tym samym dając świadectwo wyznawanej wiary
w Trójjedynego Boga2.
Ekumenizm praktyczny jest więc rzeczywistością dynamiczną, jest ruchem,
dążeniem, który koniecznie należy postrzegać we współzależności z ekumeniz
mem duchowym i doktrynalnym. Są to przejawy tej samej rzeczywistości, której
celem jest osiągnięcie jedności między wszystkimi chrześcijanami. Dynamizm
ruchu ekumenicznego nie jest wynikiem czysto ludzkich poczynań. Jest on
tajemnicą i przede wszystkim dziełem miłości, którego źródłem i pierwszym
inicjatorem jest Duch Święty. Owo działanie Ducha Świętego urzeczywistnia się
z kolei w różnorodnych sposobach i dziedzinach ludzkiej działalności. Działanie
człowieka ze swej strony ma być odpowiedzią na dar łaski Boga wzywającego
wszystkich chrześcijan do wiary w tajemnicę Kościoła zgodnie z planem Boga,
który chce doprowadzić ludzkość do zbawienia i jedności w Chrystusie przez
Ducha Świętego.
W perspektywie wolności religijnej, jaka stała się obecnie udziałem związków
religijnych na Ukrainie, zajmowanie się problematyką ekumeniczną posiada
ogromne znaczenie zarówno dla dobra Kościoła katolickiego, innych Kościołów
i Wspólnot eklezjalnych, jak i dla całego społeczeństwa. Szczególne znaczenie
mają wszelkiego rodzaju prace o tematyce ekumenicznej, które uwrażliwiają na
tego rodzaju zagadnienia, pozwalają zrozumieć w świetle historii obecną
rzeczywistość chrześcijaństwa i umożliwiają przewidywanie przyszłości.
W ciągu ostatnich 10 lat sytuacja ekumeniczna na Ukrainie uległa znacznej
przemianie. Wszelkie pozytywne zmiany w dziedzinie ekumenizmu, które
dostrzegamy w kraju bardzo zróżnicowanym konfesyjnie, są niejednokrotnie
powiązane z sytuacją ekonomiczną, polityczną i kulturową tegoż regionu,
stosunkiem władz państwowych, organizacji politycznych lub też z osobistym
nastawieniem poszczególnych osób do ruchu ekumenicznego. W porównaniu
jednak ze zmianami w wymiarze światowym nie trudno zauważyć nikłość
rozwoju ruchu ekumenicznego na Ukrainie. Wszelkie trudności dotyczące
dialogu lub współpracy międzywyznaniowej mają swoje korzenie nie tylko
w przykrych doświadczeniach z minionych lat wspólnej historii, ale i w niejedno
krotnie bardzo skomplikowanej współczesnej sytuacji, która nieraz jeszcze
bardziej pogłębia istniejące już konflikty i powoduje powstawanie nowych. Przed
ukazaniem problemów, które mają miejsce na polu ruchu ekumenicznego na
Ukrainie, należy najpierw zwrócić uwagę na inicjatywy ekumeniczne, które
coraz częściej znajdują swoje urzeczywistnienie w trudnej sytuacji wyznaniowej
krajów wschodniej Europy.

1 Dekret o Ekumenizmie, w: Ut Unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu.
Wyd. S. C. Napiórkowski. Lublin 1982 nr 2; Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm
dotyczących ekumenizmu, A A S 85 (1993) 1039 - 1119. Tł. pol. „Communio” 14 : 1994, nr 9, 20.
2
Dekret o Ekumenizmie., jw. nr 12.
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Rozwój współpracy ekumenicznej
Wśród różnych form, w których najczęściej przejawia się ruch ekumeniczny
na Ukrainie, jest ekumenizm duchowy. Realizuje się on przy okazji różnych
świąt religijnych, kiedy strony zapraszają się do uczestnictwa w nabożeństwach
odprawianych w swoich kościołach3, w zorganizowaniu światowych dni modlitw
o jedność chrześcijan4 lub też z racji różnych zdarzeń (wspólne modlitwy za
niewinnie zamordowanych przez NKW D5; wspólne poświęcenie herbu miasta6;
wspólne świętowanie rocznicy niepodległości7).
Ekumenizm duchowy realizuje się także w działalności międzywyznaniowych
wspólnot modlitwy8, centrów ekumenicznych9, organizacji Dni Młodzieży
Chrześcijańskiej10, wieczorów młodzieżowych pod hasłem „Aby wszyscy byli
jedno” 11, obozów młodzieżowych różnych konfesji z udziałem hierarchów

lO.OjieHem,. „E yra JKhbhm npHKJiaaoM xpHCTHÄHCbKoi jiio6 obi...” . „JUOflHHA I CBIT”
1994 nr 10 s. 12; Wywiad przeprowadzony przez studenta V roku teologii, Michała Stanczyszyna,
z biskupem pomocniczym Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej, Marcjanem
Trofimiakiem, z dnia 30.12.1997 roku. EPU. Instytut Ekumeniczny K U L 1998 s. 1.
4 W lutym 1997 roku duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego (KRK), Ukraińskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (UAKP), Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
(UKGK) i Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) w Złoczowie
wspólnym poświęceniem wody i wspólnymi modlitwami w poszczególnych świątyniach zapoczątkowało
Światowy Dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Duchowieństwo zaproponowało także przeprowadze
nie w drugą niedzielę Wielkiego Postu wspólnej drogi krzyżowej, co zostało bardzo pozytywnie odebrane
przez wiernych wszystkich konfesji. I Hy/jecHa, i jjoBroo^icyóaHa. „EiojieTeHb LfPI” 1997 nr 3 - 4 s. 4;
Światowe Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan są organizowane w parafii katedralnej KRK we Lwowie.
Wywiad ... z biskupem pomocniczym M. Trofimiakiem. EPU. IE KUL s. 2.
5 W dniach 15 - 24.04.1995 duchowieństwo UKP, K R K , charkowskiej wspólnoty żydowskiej,
Zjednoczenia Ewangelickich Chrześcijan-Baptystów i innych religijnych konfesji odprawiło wspólne
nabożeństwo w intencji osób niewinnie zamordowanych w 1940 roku przez NKW D. M Ha öpaTHHx
MorHJiax craósłT KpecTŁi. „EiojieTeHb XJ,PI” 1995 nr 9 s. 8.
6 W uroczystości poświęcenia herbu Kijowa, która miała miejsce w maju 1995 roku, wzięli udział
przedstawiciele wielu konfesji: UAKP, U K G K , K RK, Duchownego Zarządu Muzułmanów
Ukrainy, Stowarzyszenia Wyznawców Judaizmu i in. Apxanreji MnxaHJi bhobł noicpoBHTejibCTByeT
ropowy. „EiojieTeHb U PI” 1995 nr 5 s. 31.
7 BizutbiHHÄ nomn. „M ETA ” 1996 nr 14 s. 2.
8 Pod koniec 1996 roku w Łucku, przy kaplicy św. Wasyla Wielkiego U K G K , powstała
wspólnota modlitwy. W spotkaniach modlitewnych biorą udział osoby przynależące do różnych
konfesji chrześcijańskich i ludzie jeszcze nie ochrzczeni. Celem wspólnoty jest ukazywanie wartości
modlitwy w życiu chrześcijanina. B JlyubKbi me cmjibHOTa anocTOJibCTBa MOJiyTBH. „AreHuia
PejiiriiiHO lH<|>opMaiuHHa” 1997 nr 9 s. 5.
9 W ywiad... M. Stanczyszyna, z prezesem Kijowskiego Centrum Ekumenicznego, p. Sergiuszem
Siergijenką, z dnia 19.12.1997. EPU. IE K U L 1998 s. 1.
10 26 lipca 1997 roku w zabytkowym mieście Złoczowie (woj. lwowskie) miało miejsce
świętowanie dnia chrześcijańskiej młodzieży przez młodych ludzi różnych konfesji. Wspólne
przedsięwzięcia o podobnym charakterze stały się w tym regionie tradycją. 3ojioniB noaae npHKJiaa
3Jiaro,nH. „EiojieTeHb L(PI” 1997 nr 13 - 14 s. 8.
11 6 marca 1996 roku w Kijowie w Domu Nauczyciela odbył się uroczysty wieczór pod hasłem
„Aby wszyscy byli jedno” , poświęcony 400 - leciu Unii Brzeskiej i 350 - leciu Unii Użgorockiej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele większości tradycyjnych Kościołów Ukrainy, y apyrifi
nojiOBHHi 6ene3Ha 1996 poxy. „EiojieTeHb LJPI” 1996 nr 4 s. 2.
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kościelnych12 lub też międzykonfesyjnych rekolekcji wielkopostnych dla
młodzieży13. Większego znaczenia nabiera na Ukrainie młodzieżowy ruch ekume
niczny „Ukraińska Chrześcijańska Liga Młodzieży”, powstały w pierwszej
połowie 1995 roku. Zadaniem, jakie stawia przed sobą ten ruch, jest zjednoczenie
w swoich szeregach młodzieży różnych konfesji chrześcijańskich (głównie pra
wosławnych, katolików i protestantów). Metodą osiągnięcia większej jedności,
według członków Ligi, jest wspólna modlitwa, pielgrzymowanie do miejsc
świętych i przebywanie z sobą14. Chrześcijańską organizacją młodzieżową, która
realizuje zasady ekumenizmu duchowego i praktycznego jest także organizacja
młodzieżowa „Ukraińska Mołod’ Chrystowi” powstała w 1990 roku15.
Godna uwagi jest także inicjatywa proboszcza rzymskokatolickiej parafii św.
Pawła w Zaporożu, ks. Jana Sabiło, który po konsultacji z patriarchą K onstan
tynopola Bartłomiejem I i papieżem Janem Pawłem II wystąpił z propozycją
budowy w mieście ogólnochrześcijańskiej świątyni dla katolików i pra
wosławnych. Świątynia mogłaby powstać w 2000 roku. Rozpoczęcie budowy
oczekuje na zgodę ze strony diecezjalnego biskupa Ukraińskiego Kościoła
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) w Zaporożu16.
Ekumenizm dogmatyczny przejawia się na Ukrainie jedynie w formie
teologicznych debat między niektórymi Kościołami chrześcijańskimi. I tak na
przykład trwa obecnie dialog ekumeniczny, ukierunkowany na zbliżenie i poko
nanie rozbieżności między Kościołem katolickim i prawosławnym. W Moskwie
w grudniu 1996 roku odbyło się spotkanie uczestników tego dialogu (Stolicy
Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego), na którym postanowiono
dokładnie zbadać stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na tere
nach zachodniej Ukrainy i Zakarpacia. Ostatnie spotkanie grupy roboczej
odbyło się w maju 1997 roku we Włoszech17.
Od 27 sierpnia do 5 września 1997 r. w Kijowie, w klasztorze florowskim
odbyło się X posiedzenie przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

12 W lipcu 1995 roku we wsi Trostianec (woj. lwowskie), z inicjatywy bp J. Gameihera z Niemiec,
odbył się ekumeniczny obóz pracy i modlitwy „3JIA rO /JA ” (Pojednanie - 95). Uczestnikami obozu
byli młodzi ludzie z Niemiec, Czech i Ukrainy. Celem obozu było zbliżenie ludzi różnych konfesji,
wzajemne poznanie się. W obozie wzięli udział także biskupi reprezentujący tradycyjne Kościoły na
Ukrainie: UKP PK, UAKP, U K G K , K R K i Ormiański Kościół Apostolski. H. IlacTHpHÄK. Yci
ropom* BeAyrb ao xpaMy. „IIATPIAPXAT. 3a eAHicTb LJepKBH i HapoAy” 28:1995 nr 10 s. 1 9 -21.
13 Z inicjatywy sióstr służebniczek parafii UGKC na Askoldowej Mogile w Kijowie, w terminie
od 24 do 29.03.1997, przeprowadzono międzykonfesyjne wielkopostne rekolekcje dla młodzieży.
Według informacji ks. I. Onyszczenka w rekolekcjach brali udział grekokatolicy, prawosławni
i protestanci. EtcyMernHiri BejinKonocTiri peKOJieKini Ha A ckojibaobüi m orani. „AreHuia PejiiriiiHO
lH<}>opMainHHa” 1997 c. 4.
14 Mologi yKpaiHCbKH xonyrb mhphthcä . „EiojieTeHB I^PI” 1995 nr 7 s. 5.
15 Wywiad ... Michała Stanczyszyna, z dyrektorem chrześcijańskiej młodzieżowej organizacji
„Ukraińska Mołod’ Chrystowi”, p. Teodorem Gudziak, z dnia 29.12.1987 roku. EPU. IE KUL 1998 s. 2.
16 Phmo - KaTOJiHKH 3anopiBCKK xonyrb 36yAyBart 3ar a jiho xp hcth ähclkh ił xpaM. „AremjiH
Pejiiriimo lH(J)opMauiHHa” 1997 nr 5 s. 5.
17 3ycTpi*ri npeACTaBHHKiß KaTOJiHirtKoi L(epKo6.„AreHuia PejurińHO iH^opMauimia” 1997 nr
16 s. 2.
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na czele z metropolitą kijowskim i całej Ukrainy, Włodzimierzem (Sobodanem)
i Kościoła Ewangelicko - Luterańskiego Finlandii. Wspólne debaty odbywają
się już od 30 lat. Głównym przedmiotem dyskusji „O m am m 18- X ” był problem
współpracy w działalności misyjnej i ekumenizmu. Pod koniec spotkania
wezwano wszystkich do współpracy na niwie Chrystusowej, co umacnia, a nie
rozbija chrześcijańską jedność19.
Ekumenizm na Ukrainie uwidacznia się także w praktycznych inicjatywach
lub uzgodnieniach (zarówno w zakresie państwowym w postaci Memorandum20,
wojewódzkim, jak i osobistym w obrębie konkretnej miejscowości, między
dwoma duchownymi różnych konfesji21) dotyczących wspólnego używania
świątyń. 2 września 1997 r. między przedstawicielami największych religijnych
konfesji województwa iwano-frankowskiego - Ukraiński Autokefaliczny
Kościół Prawosławny (UAKP), Ukraiński Kościoł Greckokatolicki (UKGK),
UKP Patriarchatu Kijowskiego, UKP PM - zawarto umowę22 odnośnie do
współużywania świątyń do nabożeństw według kolejności przez wiernych
różnych chrześcijańskich konfesji zamieszkujących dany teren, a nie posia
dających własnej świątyni23. Podobnie i zarząd wojewódzki Zakarpacia, wespół
z kierownictwem diecezjalnym UKGK, UKP PM, UKP PK, UAKP na sesji
Rady Wojewódzkiej doszli do wspólnego porozumienia i wezwali wiernych
diecezji do praktyki używania świątyń według kolejności24.
W świetle zasad i form podanych przez nowe Dyrektorium można dostrzec na
Ukrainie w latach 1991 -1997 następujące przykłady współpracy ekumenicznej:
a) Wszechukraińska Rada Cerkwi i Religijnych Organizacji

Wszechukraińska Rada Cerkwi i Religijnych Organizacji(WRCRO) po
wstała w Kijowie 4 grudnia 1996 roku. Celem Rady jest koordynacja dialogu
międzykościelnego, szukanie dróg wzajemnego porozumienia między
Kościołami, jednoczenie sił w urzeczywistnieniu dzieła miłosierdzia, branie

18

C Y H A nnM (Sinappi) jest miastem w Finlandii, w którym odbył się pierwszy prawosławno
- luterański dialog teologiczny. Podobne spotkania mają miejsce od ostatnich 30 lat.
19
„ C y H A lIllH - X B KneBe: öoroajiOBCKHH anajior npaßocjiaBHUX h JiiOTepaH. „EiojieTeHb
U PI” 1995 nr 8 s. 8 - 9.
20
„Memorandum chrześcijańskich konfesji Ukrainy o niestosowaniu przemocy w międzykonfesyjnych relacjach” został podpisany przez przedstawicieli 15 wyznań Ukrainy 21.07.1997 r.
w Kijowie, w obecności prezydenta Ukrainy L. Kuczmy. MeMOpamtyM xphctähcbkhx KOH<j>eifi
yxpaiHH npo HenpyHHHTTfl chjiobhx min y MixKOH^eciuHHx B3aeMHnax. „riapa(J)ijLirbHa ra3eTa”
1997 nr 15 s. 1.
21 Wywiad ...z bp M. Trofimiakiem, z dnia 30.12.1997. EPU. IE K U L s. 2.
22 21 lutego 1995 roku R ada zarządu wojewódzkiego Iwano-Frankowska, przy współudziale
przedstawicieli największych konfesji województwa, wystosowała list do zwierzchników organizacji
religijnych i wiernych województwa dotyczący wspólnego używania świątyń przez wyznawców
największych konfesji religijnych województwa iwano-frankowskiego.
23 Ufi aopora Beae a o xpaMy. „EiojieTeHb UJPI” 1997 nr 15 s. 4.
24 KoH<t>ecifiHHH ojitCTep b rajiHHHHi. „EiojieTeHb U PI” 1995 nr 3 s. 1 0 - 1 1 .
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udziału w tworzeniu zasad i normatywnych aktów, regulujących stosunki między
państwem i organizacjami religijnymi, moralne wychowywanie narodu
i in. W skład WRCRO wchodzą przedstawiciele wspólnot religijnych, które
posiadają status organizacji. WRCRO jest niezależnym organem konsultacyj
no-doradczym, który działa na zasadach społecznych, a którego postanowienia
posiadają charakter zalecający25.
b) Wojewódzka Rada Ekumeniczna

25.12.1996 w Iwano-Frankowsku odbyło się pierwsze posiedzenie Wo
jewódzkiej Rady Ekumenicznej, której celem jest łagodzenie konfliktów i niepo
rozumień międzykonfesyjnych. W jej skład wchodzą: UKGK, UKP PK, UAKP,
UKP PM i kierownik wojewódzkiej administracji państwowej26.
c) Ukraińskie Stowarzyszenie Religioznawców

Jest to pozapartyjna, świecka, społeczna organizacja naukowców, teologów,
wykładowców religii na Ukrainie, która została utworzona w marcu 1993 roku.
Jej celem jest dążenie do duchowego odrodzenia narodu, szerzenie
w społeczeństwie atmosfery tolerancji, koordynacja badań naukowych nad
aktualnymi problemami w dziedzinie religioznawstwa, obniżanie napięcia
w sferze konfliktów międzywyznaniowych27.
d) Współpraca biblijna

W czerwcu 1991 roku na międzynarodowej konferencji biblijnej w Kijowie
powstało Ukraińskie Stowarzyszenie Biblijne28, w skład którego weszli przed
stawiciele prawie wszystkich Kościołów Ukrainy. Prezydentem Stowarzyszenia
obrano doktora teologii J. K. Duchonczenkę. Stowarzyszenie prowadzi obecnie
pracę nad tłumaczeniem Biblii na współczesny język ukraiński. Tłumaczenie ma
być wydane z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa29.

25 W RCRO przeprowadziła szereg zebrań, na których omawiano m.in. następujące kwestie:
relacja między państwem a niektórymi związkami religijnymi; oddziaływania środków masowego
przekazu na Ukrainie; wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu braterskiej miłości; rozwijanie
międzywyznaniowej działalności charytatywnej; pomoc socjalna i duchowa dla rencistów, in
walidów, weteranów wojny i pracy i in.
26 H a łBaHO - OpamdBmHHi CTBopeHO EKyMemHHy Paay. „Aremna PejiirińHO lH(})opMaipHHa”
1997 Hp 2 c. 3.
27 M. Eatiiń. ykpamcbKa Acouiauia Pejiirie3HaBuiB. PC s. 345.
28 Jak podaje United Bible Societies (UBS), jest to pierwsze w dziejach Rusi - Ukrainy
Stowarzyszenie Biblijne.
29 Ukrainian Bible Society Founded (USSR). „Keston News Service” 1991 nr 379 s. 7.
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e) Współpraca liturgiczna

Ukraińskie Towarzystwo Biblijne w Kijowie pracuje nad tłumaczeniem
Pisma św. z języka oryginalnego na współczesny język ukraiński. Nowe
tłumaczenie będzie wykorzystywane w liturgiach Kościołów chrześcijańskich
Ukrainy, jeżeli zostanie uznane przez hierarchów tych Kościołów30.
f) Współpraca katechetyczna

Z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji trzech zachodnich województw
Ukrainy i z błogosławieństwem wszystkich najwyższych władz Kościołów
Ukrainy uzgodniono program chrześcijańskiej etyki dla 1 - 11 klasy szkół
ogólnokształcących. Realizacja tego programu dokonuje się na podstawie
podręcznika etyki chrześcijańskiej31 przez nauczycieli, którzy ukończyli kursy32
katechetyczne33.
g) Współpraca w instytucjach nauczania wyższego

9 listopada 1997 r. rozpoczęło trzeci rok swej działalności Kolegium
Patriarchy Mstyslawa UAKP. Z inicjatywy abpa Charkowa i Połtawy I.
Isiczenki, który jest rektorem Kolegium, do współpracy kadry nauczycielskiej
zostali zaproszeni grekokatoliccy wykładowcy z Lwowskiej Bohosłowskiej
Akademii. Abp Isiczenko zamierza w przyszłości zaprosić do pracy w Kolegium
profesorów K R K 34.
W październiku 1995 roku w Tarnopolu rozpoczęło swoją działalność
Biblijne Seminarium Kościoła Wiary Ewangelicznej. Wśród studentów
seminarium są także osoby innych wyznań35. Podobna sytuacja istnieje
w Lwowskiej Bohosłowskiej Akademii36 lub też w Kolegium Teologicznym
św. Tomasza w Kijowie37, gdzie mogą studiować przedstawiciele różnych
konfesji Ukrainy.

30

H obhh yKpaiiiiłCLKHH nepemiaa Eiójiii. „Aremna PejiiriuHO lH(J)opMaixińHa” 1996 nr 21 s. 9.
Metodyczny podręcznik etyki chrześcijańskiej został opracowany przy współpracy Ministers
twa Oświaty oraz przedstawicieli tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich Ukrainy.
Przygotowawcze kursy dla nauczycieli katechetyki rozpoczęły swoją działalność w maju 1997
roku.
W
O. reHTOin. *Ih 3M03Kyn> HaMi atth BHBaaTH b uikoju xpHCTHÄHCbicy eTHKy? „EiojieTeHb IJPI
”1997 nr 13 - 14 s. 46.
34 Wywiad ... M. Stanczyszyna, z arcybiskupem charkowsko - połtawskiej diecezji UAKP,
Ihorem Isiczenką, z dnia 26.12.1997 roku. EPU. IE KUL 1998 s. 4 - 5.
35 TepHonijn» Mae 6i6jriÄHHH iiunTHTyT. „EiojieTeHt LJPI” 1997 nr ls. 11 - 12.
36 Wywiad ...M. Stanczyszyna, z rektorem Lwowskiej Bohosłowskiej Akademii, księdzem
doktorem Michałem Dymydem, z dnia 28.12.1996 roku. EPU. IE KUL 1998 s. 4.
37 H. rionan. Kojiemic cb. T omh AKBiHCwcoro: p k ii’äthh. „Ilapa<|>kjTbHa ra3eTa” 1997 nr 17 s. 10.
31
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h) Współpraca w duszpasterstwie specjalistycznym

8 grudnia 1994 w Odessie powstało Czarnomorskie Centrum Chrześcijańskie
„Misja dla Marynarzy”. W działalności duszpasterskiej tej organizacji biorą udział
duchowni kilku wyznań chrześcijańskich: katolicy, luteranie, prawosławni i inni.
Celem Centrum jest troska o rozwój duchowych wartości marynarzy i ich rodzin38.
18. kwietnia 1997 w Żytomierzu, pod hasłem „Wojsko i Duchowość” , miało
miejsce spotkanie oficerów jednostek wojskowych z przedstawicielami rożnych
konfesji Ukrainy. Duchowieństwo katolickie przedstawiło ze swej strony
propozycję przygotowania jednego międzywyznaniowego programu nauczania
zasad wiary chrześcijańskiej i wprowadzenia go do jednostek wojskowych39.
i) Współpraca w działalności misyjnej

Na początku 1994 roku w Iwano-Frankowsku powstało Centrum Misyjno-Oświatowe, którego celem jest organizowanie pracy misyjnej w jednostkach
wojsk lądowych i morskich oraz w ośrodkach wypoczynkowych na terenie
zachodniej i wielkiej Ukrainy. Zadaniem Centrum jest także praca zmierzająca
do nawiązywania współpracy i zbliżenia ekumenicznego między Kościołami
chrześcijańskimi na Ukrainie40.
j) Dialog z innymi religiami

Od lat w Odessie jest prowadzone przez diakona Kościoła rzymskokatolic
kiego, A. Czumakowa, przytulisko dla dzieci. Duże wsparcie w tym przed
sięwzięciu okazuje rabin z Odessy, Szaja Hisser. Przytulisko na ulicy Bazarnoj
2 jest przykładem możliwości współpracy chrześcijan i Żydów w tak ważnej
dziedzinie życia społecznego. Tego rodzaju współpraca chrześcijan i Żydów
w Odessie jest znana od wielu lat41.
21 stycznia 1997 roku w parafii Zmartwychwstania Chrystusa w Odessie,
z błagosłowieństwa metropolity UKP PK Nestora Kulisza, odbyło się spotkanie
proboszcza tejże parafii, Dosyfeja, z członkiem rady odeskiego Stowarzyszenia
Świadomości Kriszny Aricha - Das. Omawiano sprawy związane z duchowością
we współczesnym społeczeństwie w świetle Ewangelii i księgi Wedy. Takie
spotkanie odbyło się w Odessie po raz pierwszy42.

'ifi

A. Dobrojer, "Ut unum sint” a ekumenizm na Ukrainie, w: Perspektywy jedności. Red. P.
Jaskóła. Opole 1996 s. 154 - 155.
39 A. Kapaam. „ApMia I flyxoBHicn»” „IIapa<{)iHjrbHa ra3eTa” 1997 nr 9 s. 3.
40 Por. /tiajitmcrb MicińHO - npocöiTHHUKoro IJeHTpy. „Aremda PejiirińHO lH<}>opMauiHHa”

1994 nr 16 s. 5 - 6.
41 CnHBnpaira OßneiB i3
1996 nr 31 s. 7.

xphcthhhcbkhmh

IJepKBaMH. „Arernda Pejiiriimo iH^opMaidima”

42 3ycTpiH npeAcraBHHKiB Y l llt KII i ToBapncrBa CßinoMOcri Kpiimm. „Arem da PejiirińHO

lH<ł>opMaidHHa” 1997 nr 3 s. 6.
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k) Współpraca w ewangelizacji

9 października 1995 w Doniecku odbył się m araton biblijny „Tydzień Biblii” .
W ciągu tygodnia wierni Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego szerzyli Słowo Boże43.
W 1994 roku w Kijowie rozpoczęła swą działalność Szkoła Ewangelizacji
i Życia Chrześcijańskiego. Członkami wspólnoty ewangelizacyjnej są młodzi
ludzie różnych wyznań chrześcijańskich Ukrainy. Wspólnota prowadzi
działalność zarówno na Ukrainie, jak i poza jej wschodnimi granicami44.
1) Współpraca w życiu społecznym i kulturowym

Pod koniec 1994 roku w Łucku rozpoczęła swoją działalność sekcja ekumeni
czna centrum kulturowo-oświatowego „Nowe Życie” . Przy centrum stworzono
międzykonfesyjną czytelnię prasy i przygotowano do druku numer wszechukraińskiego czasopisma „Jedyna Cerkiew” . Ekumeniści związani z centrum
zachęcają mieszkańców województwa do organizowania we wszystkich para
fiach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan45.
29 sierpnia 1995 roku, w dzień Przemienienia Pańskiego, w Charkowie,
w świątyni UAKP odbyło się uroczyste pierwsze zebranie Klubu Inteligencji
Chrześcijańskiej. Celem Klubu jest zachowanie i pomnożenie wspólnej wszyst
kim chrześcijanom Ukrainy duchowej tradycji. KICh tworzą przedstawiciele
różnych wyznań województwa46.
19 lutego 1996 roku w Równem odbyło się posiedzenie towarzystwa
„Oświata”, na którym byli obecni przedstawiciele większości konfesji wo
jewództwa: UKP PM, UKP PK, UAKP, KRK, Chrześcijanie Wiary Ewan
gelicznej, Cerkwi Golgota. Obrady dotyczyły roli Kościoła w wychowywaniu
młodzieży. Na posiedzeniu przyjęto uchwałę na temat współpracy w zakresie
udzielania pomocy ludziom opuszczonym i bezdomnym47.
4 i 5 maja 1996 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury i Sztuki odbyła
się pierwsza na Ukrainie wystawa wydawnictw chrześcijańskich. Katolickie,
prawosławne i protestanckie wydawnictwa zaproponowały nowości z zakresu
naukowej, szkolnej i dziecięcej literatury religijnej. Dyrektor agencji informacyj
nej „Pokój Wam!” , Genadij Wakulenko, nazwał tę ekspozycję pierwszym
krokiem na drodze pokonania konfliktów międzykonfesyjnych48.

43 BiÖJliÖHHH Ma.pa.TOH. „EiojieTeHb LJPI” 1995 nr 10 s. 2.
44 H. IIonaH. Ä He 6 ok)ch cbujhhth npo XpHcra. „ X phcthähct>khh bIchmk” 1994 nr 11 s. 6 - 7.
45 Por. ^AJibmcTb eKyMemHHoi ueKuii KyjrbTypHO - npocBmmubKoro ueHTpy „Hoße )K httä ’\
„AreHuiÄ Pejiiriimo ImJjopMauiHHa” 1994 nr 39 s. 7.
46 OrBopeHHH Kjiy6y XpHCTHÄHCbKoi iHTejrireHijii npH CBÄTOflMHTpiiBCbKOMy xpaMi YAIIU,
M. XapKOBa. „AreHida Pejiiriimo lH<J>opMaijiHHa” 1995 nr 37 s. 6.
47 3aciflaHHjmpeflCTaBHHKiB pi3HHx pejiiriÄHHx KOH<j)eciH y PißHOMy. „Areimia PejiirińHO
lH<ł>opMaiQHHa” 1996 nr 9 s. 7.
AA
BaCTaBKa xpHCTHaHCKHX H3AaTejii»CTB npomjia b KeeBe. „EiojieTeHb LJPI” 1996 nr 7 s. 7.
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10 października 1995 roku w Pałacu Narodowym miasta Kołomyja odbył się
pierwszy festiwal - konkurs religijnej muzyki chóralnej, w którym wzięło udział
14 zespołów różnych Kościołów chrześcijańskich Ukrainy49.
W dniach 23 - 25 stycznia 1997 roku w Chersonie odbył się międzywyz
naniowy festiwal pieśni chrześcijańskiej pt. „Duchowość narodu i cerkiewne
chóry” . Festiwal został zorganizowany przez protestanckie Kościoły miasta50.
Koncerty muzyczne z udziałem zespołów reprezentujących różne konfesje
Ukrainy odbywają się bardzo często w różnych regionach kraju51.
m) Współpraca w dziedzinie rozwoju potrzeb ludzkich i ochrony środowiska

W dniach od 1 do 3 czerwca 1995 roku w Kijowie odbył się III Europejski
Kongres „Miłość, Życie i Rodzina” pod hasłem „Rodzina - przyszłością
Ukrainy” . W obradach kongresu wzięli udział przedstawiciele różnych
Kościołów Ukrainy. Na zakończenie, w Dzień Ochrony Dzieci, uczestnicy
wystosowali list do prezydenta Ukrainy i Rady Najwyższej, w którym pod
kreślali potrzebę obrony rodziny i życia ludzkiego52.
Przy współpracy katolików i prawosławnych w Odessie powstało i prowadzi
aktywną działalność stowarzyszenie „Ekologia Dzieciństwa” . Jego głównym
zadaniem jest otaczanie opieką dzieci i młodzieży bezdomnej53.
Równie wyraźnym przejawem ekumenizmu praktycznego okazała się inic
jatywa przedstawicieli różnych konfesji Charkowa. W ramach likwidacji
następstw pożaru, który wybuchł w katedrze Zwiastowania NMP UKP PM,
przedstawiciele wszystkich wyznań województwa (katolicy, luteranie, m u
zułmanie, Żydzi) zadeklarowali swoją pomoc przy odbudowie świątyni. Katedra
stanowi szczególną pamiątkę architektury i jest największą budowlą kultową na
Ukrainie54.
Od kilku lat prowadzą swoją działalność na Ukrainie wspólnoty „Wiara
i Światło” . Pomoc, jaką świadczą upośledzonym ludziom, niejednokrotnie jest
wynikiem współpracy różnych Kościołów kraju. Do wspólnot „Wiara i Światło”
należą osoby wywodzące się z wielu konfesji55.

„EiojieTeiŁb EJPI” 1995 nr 10 s. 8.
50 Mi*KOH<ł>eciHHHH (J)ecTHBa.Tb xpHCTHÄHCLKoi ni cm. „Aremna PejiiriÜHO ImJjopManiima”

49 HcKycTBa npHMHpaeT

koh <J)chh .

1997 nr 5 s. 7.
51 BnKOHaHHÄ aica(J)ecTy ao Eoacoi MaTepi xopoM xjionMHidB „ßyAapmc” . „Aremńa PejiirińHO
ImjJopMainiiHa” 1995 nr 36 s. 8.
52 3BepHeHHH yKpaiHCLKHX ynacHHKiB III EBponeficbKoro KOHrpecy „JIk)6ob, ähtth i poAHHa”,
ino Bin6yBca y K bsbi 1 - 3 TpaBHa 1995 rony nin xacnoM „IIoAHHa - Mań6yTH3 BIiepaiHH”, ao
npe3HAeHTa YxpaiHH, ao BepxoBHoi PaAH Yapaiim, KepiBHHiÓB Maco6oi imfcopManii.
„KOJUIErLB” 1995 nr 6 s. 111.
53 A. Dobrojer. ”C/f unum sint” a ekumenizm na Ukrainie,
s. 156.

54 JIioah pi3Hux BipocnoBiAam» AonoM05Kyn> BiAbyayBaTH RjiaroBimeHCŁKHH xpaM. „Aremiia
PenirinHO lH<t>opManUma” 1997 nr 23 s. 6.
55 P. EonaKoecbKHH. XMapn po3ciajranK i T bo3 CBirbO, TocnoAH, 3aci«AO haa hamh .
„IIapa(J)iHAi»Ha ra3eTa” 1995 nr 51 s. 5.
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n) Współpraca w dziedzinie medycyny

W październiku 1995 roku we Lwowie odbyła się V Wszechukraińska
Konferenq a M edyków-Chrześcijan pod hasłem: „ Ja -P a n , uzdrowiciel Twój” .
Na konferencji było obecnych 600 delegatów reprezentujących różne konfesje.
Zajmowano się zagadnieniami stanu współczesnej medycyny, jej moralno-etycznego charakteru, stosunku lekarza do Stwórcy i Jego stworzenia,
chrześcijańskich podstaw medycyny, problemami aborcji i planowania rodziny,
małżeństwa i rodziny w świetle Biblii i in.56.
W lutym 1995 roku w Kijowie miała miejsce konferencja naukowa pod nazwą
„Medycyna i Religia” , poświęcona 900-leciu urodzin pierwszego profesjonal
nego lekarza Rusi Kijowskiej, Agapina Pieczerskiego. W konferencji wzięli
udział naukowcy i przedstawiciele różnych konfesji. Głównym tematem kon
ferencji było ukazanie potrzeby zbliżenia religii i medycyny57.
o) Współpraca w środkach społecznego przekazu

5 kwietnia 1993 z inicjatywy CGK rozpoczęło swoją działalność
chrześcijańskie radio „Woskresinnia” . Główną zasadą działalności radia, jak
powiedział jego redaktor, M. Pawluk, jest międzykonfesyjność i ekumenizm58.
W maju 1995 roku w Donieckiej Telewizji Komercyjnej pojawił się nowy,
ściśle religioznawczy program, który ma bardzo konkretny cel: udzielać
obiektywnej informacji o życiu, świętach i tradycji konfesji istniejących w wo
jewództwie donieckim. Jak powiedział jeden z założycieli programu, wyznawca
buddyzmu: Pracujemy dlatego, żeby ludzie wiedzieli, co istnieje wokół nas i mieli
wolność wyboru59.
r) Współpraca w sprawowaniu sakramentów

Jeżeli chodzi o sakrament chrztu, to są częste przypadki, kiedy świadkami
przy sprawowaniu tego sakramentu są przedstawiciele innych wyznań. Odbywa
się to na zasadzie przyjacielskich stosunków między stronami. Są też przypadki
współuczestnictwa w sakramencie chrztu kapłanów prawosławnych i katolic
kich60.

56 MeAHKH CBepjnoTCH c EHßjmeH. „EiojieTeHb U PI” 1995 nr 10 s. 18.
57 Uczestnicy konferencji: poseł z W atykanu na Ukrainie, abp A. Franko, patriarcha UAKP
Dymitrij, głowa muzułmańskiego zarządu Ukrainy szejk A. Tamim, biskup Ormiańskiego Kościoła
Apostolskiego, N. Oganesian i inni. X bopoöh luiori y CBiTJU Ciurroro ÜHCbMa. „EiojieTeHb I^PI”
1995 nr 3 s. 1 5 -1 6 .
co

Parno „BoacpedHHH” He M in e
12 s. 13.

ajih

KaTOjnudB. „AreHińa Pejiiriimo iH^opMainiraa” 1995 nr

59 floHeirbKe TejießaneHHÄ BißKpHBaa „X PA M ” . „napa<t>iHjn»Ha ra3eTa” 1995 nr 51 s. 3.
60 Wywiad ... M. Stanczyszyna, z dziekanem diecezji samborsko-drohobyckiej, ks. mgr.
Myronem Bendykiem, z dnia 22.12.1996 roku. EPU. IE KUL 1998 s. 6.
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Zdarza się często, że katolicy zarówno obrządku wschodniego, jak i zachod
niego, przystępują do sakramentu pokuty w Kościele prawosławnym. Powstają
często problemy przy zawieraniu małżeństw mieszanych, gdyż w tej kwestii jest
trudno dojść do porozumienia61. Przypadki małżeństw mieszanych są częste.
Strona katolicka prowadzi metryki takich małżeństw62.

Trudności i problemy
Chociaż wszyscy hierarchowie Kościołów Ukrainy deklarują wielką potrzebę
jednoczenia i współpracy, to jednak wygląda na to, że nie mają zamiaru swoich
ustnych i też pisemnych deklaracji urzeczywistniać. Mimo dobrej deklarowanej
woli daleko jest nieraz do konkretnego czynu na rzecz jedności między
chrześcijanami na Ukrainie.
Nieporozumienia i konflikty, które powstają między wiernymi różnych
konfesji Ukrainy lub Kościołami, które należą do innych jurysdykqi, są przykrą
rzeczywistością tego kraju. Ukazanie głównej przyczyny konfliktów na
płaszczyźnie międzywyznaniowej nasuwa wiele trudności, gdyż korzenie prob
lemów, bardzo zróżnicowanych, są liczne i tkwią niejednokrotnie zarówno
w dalekiej przeszłości, jak i w czasach współczesnych. Widzenie problemów
międzykonfesyjnych na Ukrainie jedynie przez pryzmat przykrej pamięci
historycznej, która jest charakterystyczna w znacznej mierze dla zachodniej
części kraju, byłoby jednostronne i nie sprzyjałoby rozwojowi współpracy
ekumenicznej, zmierzającej do odnalezienia zagubionej jedności.
Większość wydarzeń konfliktowych między różnymi konfesjami i religiami
miała miejsce w zachodniej Ukrainie i dotyczyła podziału majątku kościelnego
między prawosławnymi i grekokatolikami63. Wspólnoty te nie potrafiły spokoj
nie podzielić między sobą świątyń, które kiedyś należały do jednej z nich.
Praktycznie nie istniała tutaj żadna współpraca ani też dialog. Po dziś dzień
istnieją wielkie trudności w relacjach między grekokatolikami a prawosławnymi
w całej Ukrainie. Jest to spowodowane w dużej mierze pamięcią historyczną,
która czasem nie pozwala nawet na ułożenie współżycia korzystnego dla dobra
obu stron. Należy zaznaczyć, że państwo nie zawsze odgrywa pozytywną rolę
przy rozwiązywaniu konfliktów między tymi Kościołami, przyznając prawa do
odzyskanych majątków kościelnych wyłącznie jednej ze stron konfliktu. W za
61 Wywiad ... z arcybiskupem charkowsko-połtawskiej diecezji UAKP, I. Isiczenką, EPU. IE
KUL jw. s. 5. Wywiad ... M. Stanczyszyna, z rektorem Lwowskiej Bohosłowskiej Akadem, ks. dr
Michałe Dymydem, z dnia 28.12.1996 rku. EPU. IE KUL 1998 s. 2.
62 Wywiad ... z biskupem pomocniczym Kościoła rzymskokatolickiego diecezji żytomierskiej,
Stanisławem Szyrokoradiukiem OFM , z dnia 28.12.1997 roku. EPU. IE KUL 1998 s. 3. Wywiad ...
z biskupem M. Trofimiakiem, jw. s. 2.
63 Mi3KKOH<J)eciHHHH cnip y MenHHHnax p03B’«3aB „EiojieTem* LJPI” 1995 nr 3 s. 12. flepÄaBa
i uepKBa. „EiojieTCHb U PI” 1996 nr 4 s. 3.
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leżności od regionu państwo często wspiera Kościół większościowy, pogłębiając
tym samym konflikt64.
Współpraca Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołami protestanckimi
istnieje w bardzo małym zakresie, a z Ukraińskim Kościołem Prawosławnym
Patriarchatu Moskiewskiego i Patriarchatu Kijowskiego w jeszcze mniejszym.
Jest to spowodowane w głównej mierze różnicami dogmatycznymi, ale też
wspomnieniem gorzkiej przeszłości, polityki państwowej wobec Kościoła w mi
nionych latach, co odzywa się niejednokrotnie w sprzeciwie, a nawet w agresji
zarówno ze strony (i wobec) wiernych, jak i duchownych.
Można mówić o współpracy ekumenicznej między Kościołami protestanc
kimi, które często wspólnie podejmują inicjatywy i jednomyślnie dążą do ich
realizacji. Nie jest to jednak współdziałanie na szeroką skalę. Często dostrzega
się wśród Kościołów protestanckich działania, których głównym celem zdaje się
być pozyskanie uznania wiernych. Problem ten dotyczy nie tylko Kościołów
protestanckich na Ukrainie.
Specjaliści Oddziału Religioznawstwa Instytutu Filozofii NAN Ukrainy
przeprowadzili badania zmierzające do ukazania przyczyn konfliktów na
Ukrainie65. Wyniki były następujące: 55,5% ludności główną przyczynę kon
fliktów między różnymi wyznaniami na Ukrainie widzi w uzyskaniu prawa do
budynków kultu i majątku kościelnego66; 43,2% dostrzega przyczynę prob
lemów w ogólnym kryzysie państwa i poszerzaniu się bezprawia; 40,9% obarcza
winą władze lokalne, które jakoby nie są kompetentne w swoich działaniach;
35,9% widzi przyczynę we wtrącaniu się partii politycznych i różnych organizacji
społecznych. Tylko 22,2% upatruje przyczyny kryzysu na płaszczyźnie czysto
religijnej (prozelityzm czy też inne czynniki o charakterze religijnym)67.
Większość problemów między Kościołami na Ukrainie wiąże się z majątkiem
kościelnym. Jest to niewątpliwie problem, który budzi wiele nieporozumień
i konfliktów w dzisiejszej trudnej (ekonomicznie) sytuacji kraju. Jednak wraz
z upływem czasu i zmianami wewnątrzpaństwowymi zapewne stracą na
znaczeniu problemy związane z podziałem majątku lub też zaspokojeniem
materialnych potrzeb wspólnot religijnych. Czy ustąpią jednak także inne
problemy istniejące między chrześcijanami różnych wyznań oraz między
chrześcijanami a wyznawcami innych religii na Ukrainie?
Na Ukrainie można dzisiaj wyróżnić następujące konflikty:
1. między prawosławnymi a katolikami;
2. między samymi Kościołami prawosławnymi - UKP PM, UKP PK
iU A K P;

64 Wywiad ... z arcybiskupem I. Isiczenką, jw. s. 1.
65 Wnioski badań opracowano na podstawie ankiet 1100 osób wierzących różnych wyznań ze
wszystkich regionów Ukrainy.
66 Problemy dotyczące obiektów sakralnych na Ukrainie mają miejsce w ponad 600 miejscach.
67 M. HoBHMeHKO. MhKKOH<ł>eciHHi koh4)jukth B ytcpaim: fiphhhhhh i HacjiiflKH. „JIIO flH H A
I CBIT” 1995 nr 9 s. 16.
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3. wewnętrzne, o mniejszej skali, nieporozumienia wśród innych konfesji;
4. między tradycyjnymi religiami Ukrainy i neoreligiami68.
Przyczyn konfliktów międzykonfesyjnych i wewnątrzkościelnych należy
szukać nie tylko na płaszczyźnie narodowej, religijno-dogmatycznej i historycz
nej, ale także w kontekście politycznym i ekonomicznym.
Jednym z pomysłów przezwyciężenia podziałów między tradycyjnymi
Kościołami na Ukrainie (chodzi głównie o Kościół prawosławny) jest próba
połączenia ich w jeden narodowy Kościół69. Czy jednak byłby to naprawdę
Kościół związany ściśle z kulturą narodu, formujący ją, posługujący się językiem
narodu? Czy byłby to Kościół solidaryzujący się z narodem w jego historii,
czujący odpowiedzialność za naród, dążący do jego rozwoju w świetle wartości
chrześcijańskich? Pozytywna odpowiedź na te pytania oznaczałaby, że powinien
powstać Kościół narodowy70.
Istnieją problemy natury kanonicznej między Ukraińskim Kościołem Pra
wosławnym Patriarchatu Moskiewskiego i Ukraińskim Kościołem Greckokato
lickim, których władza zwierzchnia znajduje się poza granicami Ukrainy,
a Ukraińskim Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Kijowskiego oraz
Ukraińskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym, których najwyżsi
przedstawiciele rezydują w kraju. Na płaszczyźnie ideologicznej chodzi o sprze
czność między UKP PK, UAKP, UKGK, które zwracają uwagę na rozwój
narodowych wartości, a UKP PM, dla którego wartości narodowe są obojętne.
Na płaszczyźnie moralno- prawnej UKP PK znajduje się w opozycji do innych
Kościołów prawosławnych, jako że jest oskarżany o współpracę z władzą
komunistyczną w latach 1992-9471.
Powodem konfliktów na płaszczyźnie religijnej są często, jak już wspo
mniano, spory o własność kościelną, a także walka o sferę wpływów. Do ich
powstawania przyczyniają się także różne zagraniczne ośrodki religijne,
które traktują U krainę jako pole ewangelizacji. Mniej istotnym, ale zarazem
bardziej zauważalnym zjawiskiem, które również przyczynia się do
pogłębienia podziałów między chrześcijanami Ukrainy, jest działalność
zagranicznych misji neoreligijnych, które w pozyskiwaniu zwolenników
wykorzystują swoje finansowe możliwości, nie licząc się z historycznymi
tradycjami i kulturą narodu72.

68 Por. tamże s. 17.
69 Za zjednoczeniem tradycyjnych Kościołów prawosławnych w jeden narodowy Kościół
opowiada się kierownictwo U K P PK i UAKP.
70 B. MmtceBcrbKHH. lipo nepacaBy i HainoHajuiy uepoy. PojMOBa 3 o. OjiencaanpoM Tayice
- JliroBCMCHM OP, aeicaHOM Konemity KaTOJimiŁKoi Teojiorii cb. T omh AramcŁKoro.

„IIapa<t>iiLJii>Ha ra3eTa” 1997 nr 4 s. 8.
71 M. BijieifbKHH. IlOÄOjiaHHH MmuepKOBHOro iipothcttohhhh i pojn> y HtoMy cycidirbCTBa.
„Brojlerem, U PI” 1996 nr 18 - 19 s. 26.
72 Por. tamże s. 26.
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Porównując sytuację ekumeniczną z roku 1991 z rokiem 1997 wolno
stwierdzić, że w stosunkach między Kościołami nastąpiły pozytywne zmiany.
Poważnie zmalała liczba napięć i konfliktów. W ten sposób powstały wyraźnie
lepsze warunki do współpracy ekumenicznej, co jest wezwaniem do większego
zaangażowania w rozwój wszelkiego rodzaju działalności na rzecz dobra
człowieka, zbliżenia Kościołów i na chwałę Pana. Postrzegając obecną sytuację
wyznaniową w kontekście dziejów chrześcijaństwa na Ukrainie, a także wy
rażając nadzieję na jeszcze lepszą przyszłość Kościoła, kardynał Achille Silvestrini, przebywający z wizytą we Lwowie w połowie października 1996 roku na
zaproszenie Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, powiedział: Oby Lwów
i cała Ukraina stały się symbolem braterskiego współżycia chrześcijan różnych
wyznań, obrządków, narodowości73. Oby sprawdzianem szczerości intencji i de
klarowanych zasad przez tak wielu hierarchów Kościołów i Wspólnot eklezjal
nych na Ukrainie stała się ich realizacja w konkretnym życiu74, we współpracy
ekumenicznej przedstawicieli różnych wyznań. Oby idea ekumeniczna stała się
inspiracją nie tylko dla dialogu, ale także dla czynnej współpracy w celu ulżenia
nędzy duchowej i materialnej, lepszego wychowywania młodzieży, dla stworze
nia bardziej ludzkich warunków życia społecznego i utrwalenia powszechnego
pokoju, albowiem: Nie każdy, który M i mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie
(Mt 7,21). Są to swego rodzaju wezwania do praktykowania tego, w co każdy
chrześcijanin wierzy, do czego winien dążyć, a co jest pragnieniem Chrystusa
wzywającego do jedności. Nie wystarczy sama słowna deklaracja wiary lub tekst
umowy dotyczący formy działania. Dobra wola winna znajdować swoje
odzwierciedlenie w konkretnym czynie, co jest wspólnym świadectwem jedności
tego samego Ducha i przynależności do Chrystusa.
W arto jest także przypomnieć sobie wielki optymizm metropolity Andrzeja
Szeptyckiego, niewzruszoną, opartą na racjonalnych argumentach wiarę
w przyszłą jedność wielkiego rosyjskiego filozofa Włodzimierza Sołowjowa
i wielu innych wyznawców jedności. Narody, pisał patriarcha Atenagoras,
z niecierpliwością czekają jej niejako oddalony mit, ale jako najintensywniejszą
realność. Mamy dzisiaj nadzieję, że most prowadzący do pełnego zjednoczenia
zostanie zbudowany i to w niedalekiej przyszłości. Urzeczywistnienie tego
zamiaru miłości zależy od dobrej woli, która przejawia się we wspólnej
modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan, a przede wszystkim w konkretnym
praktycznym działaniu na rzecz dobra osoby ludzkiej, a w konsekwencji dla
odnalezienia utraconej kiedyś jedności. Należy więc nieustannie podejmować
wszelkiego rodzaju wysiłki sprzyjające wzajemnej miłości i zmierzające do
przywrócenia istniejącej odwiecznie, jednak zagubionej na skutek ludzkiego
grzechu, jedności.

73 Por. R. Figel. „...Oby Ukraina stała się symbolem braterskiego współżycia chrześcijan różnych
wyznań, obrządków, narodowości”. „Radość wiary” 4 : 1996 nr 4 s. 4.
74 UUS 74.
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Jeżeli chcemy, aby między nami była jedność musimy być świętymi, ja k Onjest
święty i być czułymi na potrzeby innego człowieka, gdyż w istocie rzeczy jesteśmy
braćmi i siostrami w tym samym ciele Chrystusowym. Realizacja owej świętości
w konkretnej praktyce jest dziełem Ducha Bożego, ale także jest zadaniem
i wezwaniem każdego chrześcijanina, który jest powołany do świętości. Niech
więc jedność chrześcijan Ukrainy u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa
stanie się ich udziałem na skutek wierności ich powołaniu i przynależności do
Chrystusa, przez wyznawanie wiary nie tylko słowem ale i czynem.

GRZEGORZ IGNATOWSKI

KSIĘGI ŚWIĘTE
PODZIELONEGO LUDU BOŻEGO

Pierwsza i obszerniejsza część Biblii chrześcijan jest dla Żydów przede
wszystkim potwierdzeniem zawarcia przymierza pomiędzy Bogiem i jego
ludem oraz świadectwem nadania Prawa. Chrześcijanie, których Pismo
Święte składa się ze Starego i z Nowego Testamentu, pierwszą część Biblii
odczytują zwykle jako historię ludzkiego grzechu i boskiego odkupienia,
która m a swój punkt kulminacyjny w przyjściu Jezusa jako Mesjasza. Żydzi
i chrześcijanie czytają więc zupełnie inaczej wspólną dla nich pierwszą część
Pisma Świętego. N ietrudno zauważyć, że wówczas, gdy chrześcijanie zaczęli
oddalać się od wyznawców judaizm u, ci pierwsi, wydarzenia jak i postacie
z obszerniejszej części Biblii, nazywanej przez nich Starym Testamentem,
coraz częściej postrzegali przede wszystkim jako typy i odbicia Jezusa
Chrystusa, Kościoła i odkupienia. Już jednak Paweł z Tarsu w Gal 4, 21-31,
przypominając wydarzenia z księgi Rodzaju (rozdział 16, oraz 21, 1-20),
ukazuje niewolnicę H agar jako matkę niewolników, Sarę natom iast jako
matkę ludzi wolnych. H agar jest typem ziemskiej Jerozolimy, w której
mieszkają Żydzi, będący pod panowaniem Prawa. Sara jest typem Jerozolimy
niebiańskiej, tzn. Kościoła, który jest społecznością ludzi obdarzonych
wolnością.
Chrześcijanie sięgając po typologię nie widzą specjalnych trudności
w posługiwaniu się taką metodą przy lekturze Pisma Świętego. Na kartach
Starego i Nowego Testamentu odkrywają jedność planu Bożego. Kościół zawsze
wyjaśniał jedność tego planu za pomocą typologii. Mówiąc najogólniej metoda
ta polega na rozpoznaniu w dziełach i słowach jedynego Boga, zawartych na
kartach Starego Testamentu, figur tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów
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w Osobie swego wcielonego Syna1. Taki sposób czytania obu części Biblii, jak
wspomniałem, odnajdujemy nie tylko na kartach Nowego Testamentu (1 Kor
10, 11; Hbr 9-11), lecz także u Ojców Kościoła i w liturgii. Dobrym tego
przykładem jest interpretacja dotycząca wyjścia ludu Izraela z Egiptu. Wyjście
jest dla Żydów kluczowym wydarzeniem. Dla chrześcijan nabiera ono głębszego
znaczenia dopiero w odniesieniu do wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. Ocalenie
i wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej - dla chrześcijan spełnia się w Chrystusie
i stopniowo dokonuje przez sakramenty w Kościele. Katolik uczestnicząc
wieczorem w liturgii Wigilii Paschalnej słyszy: Boże, Ty niewidzialną mocą
dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów
zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu
świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy
woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz
uświęcenia, (...). Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie
morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem
przyszłej społeczności ochrzczonych. Prawie cała katecheza Kościoła posługuje
się typologią jako metodą interpretacji Pisma Świętego. Oczywiście taki sposób
czytania pierwszej części Biblii musi mieć swoje konsekwencje dla dialogu
chrześcijaósko-żydowskiego. Dla większości Żydów niewielką pociechą jest fakt
ciągłego przypominana przez chrześcijan, że Stary Testament zachowuje swoją
własną wartość Objawienia, którą Nowy Testament jedynie przyjmuje (Mk 12,
9-31), że katecheza Kościoła apostolskiego nieustannie do niego nawiązuje (np.
1 Kor 5, 6-8; 10, 1-11), a „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast
Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym” .
Pomimo tego, że rozważania na temat „typologii” nie są łatwe zarówno dla
chrześcijan, jak i dla Żydów, członkowie watykańskiej Komisji do Spraw
Kontaktów Religijnych z Judaizmem, postanowili podjąć to zagadnienie
w dokumencie, który opublikowany został w 1985 r. pod tytułem „Żydzi
i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego
(Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień)” . Geoffrey Wigoder, przedstawiciel Żydowskiej Rady do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych
w Izraelu i pracownik Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, relacjonując
żydowskie spostrzeżenia na temat tego dokumentu zauważył, że Żydzi wedle
typologicznego podejścia tracą swoją autonomiczną wartość, stają się jedynie
modelami i prototypami. Wyjście - powiada Wigoder - przedstawia
doświadczenie zbawienia i wyzwolenia, które samo w sobie nie ma pełnej
wartości. Przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem staje się zrozumiałe dla
chrześcijan jedynie wraz z przyjściem Jezusa, podczas gdy historyczne fakty,
osoby i instytucje Starego Testamentu, są jedynie typami wydarzeń, osób
i instytucji Nowego Przymierza2.

1 Uwagi na temat typologii podaję za najnowszym Katechizmem Kościoła Katolickiego, Poznań
1994, punkty 128 i 129.
2 G. Wigoder, A Jewish Reaction to the ,,N otes”, w: Fifteen Years o f Catholic-Jewish Dialogue
1970-1985, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense 1988, 264.
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Coraz częściej jednak dokumenty kościelne zachęcają do szukania i pod
kreślania w pierwszej części Pisma Świętego trwałej i nieprzemijającej wartości.
W dokumencie opublikowanym przez wspomnianą Komisję watykańską,
zatytułowanym „Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie
deklaracji soborowej Nostra aeate nr 4”, a więc tej części soborowego dokumen
tu, która poświęcona jest Żydom, czytamy: Należy starać się lepiej zrozumieć to,
co w Starym Testamencie posiada wartość samoistną i wieczną (...), nie zatartą
przez późniejszą interpretację Nowego Testamentu, (...). Dokument „Żydzi
i judaizm w głoszeniu słowa Bożego ...” autorstwa tej samej Komisji mówi
0 niezgłębionym bogactwie Starego Testamentu, jego niewyczerpanej treści
1tajemnicy, która go przesyca, a lektura typologiczna nie powinna prowadzić do
zapomnienia, że Stary Testament zachowuje swoją własną wartość Objawienia,
którą często Nowy Testament jedynie przejmie3. Od razu nasuwają się dwie uwagi.
Jedna dotyczy osoby Marcjona, który u samego początku dziejów Kościoła
usiłował podważyć trwałą wartość pierwszej części Biblii chrześcijan. Druga
uwaga odnosi się do terminologii.
Marcjon w wielu punktach swojego nauczania nawiązywał do poglądów
głoszonych przez gnostyków. W swoich działaniach nie ograniczał się tylko,
podobnie jak inni gnostycy, do założenia własnej szkoły, lecz około 140 r.
utworzył Kościół, który odznaczając się dobrą organizacją przetrwał aż do VI w.
Marcjon nauczał, że istnieje Bóg Starego Testamentu, zły i należący do niższych
istot, oraz Chrystus pochodzący od Ojca. Konsekwentnie więc Marcjon
odrzucał Stary Testament i twierdził, że nieznany dotąd Bóg miłości objawił się
w Jezusie Chrystusie. Objawienie chrześcijańskie ogranicza się tylko do pism
Nowego Testamentu. Za kanoniczne pisma Marcjon uznawał jedynie Ewangelię
według św. Łukasza i niektóre listy św. Pawła. Z Ewangelii wyłączył jednak
historię dzieciństwa Jezusa, a z listów św. Pawła listy pasterskie i list do
Hebrajczyków4.
Pomimo tego, że Kościół zdecydowanie wystąpił przeciwko Marcjonowi, to
ma się nieodparte wrażenie, że jego poglądy ciągle pokutują wśród chrześcijan
w jakiejś ukrytej formie. Jan Paweł II, 11 kwietnia 1997 r., w przemówieniu do
członków Papieskiej Komisji Biblijnej zwrócił uwagę, że pokusa marcjonizmu
przejawia się przez brak wiedzy na temat głębokich więzi między Nowym i Starym
Testamentem. Pod wpływem tej niewiedzy niektórzy skłonni są sądzić, że
chrześcijanie nie mają nic wspólnego z Żydami5.
Zauważmy jeszcze, że jakimś ukrytym przejawem marcjonizmu może być
dość powszechnie odczuwalny w wielu Kościołach brak, chociażby w niedzielnej
3 Oba dokumenty watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem
znajdują się w Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), W.
Chrostowski i R. Rubinkiewicz (red.), Warszawa 1990, 37-43 i 61-74.
4 N a temat M arcjona zob. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców
Kościoła, Warszawa 1990, 182-183.
5 Przemówienie papieża znajduje się w „L’Osservatore Rom ano” (wydanie polskie), 6 (1997)
41-42.
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liturgii, komentarzy lub kazań na temat odczytanych wcześniej fragmentów
Starego Testamentu.
Druga uwaga dotyczy samej nazwy „Stary Testament” . Dla chrześcijan nie
sprawia żadnych trudności nazywanie pierwszej, obszerniejszej części Biblii,
terminem „Stary Testament” . W żadnym jednak wypadku dla samego Jezusa
Chrystusa nie był to wcale „Stary Testament”, lecz cała Biblia, żywe słowo Boga.
Jan Paweł II w cytowanym już przemówieniu do członków Papieskiej Komisji
Biblijnej przypomniał, że Jezus uczestnicząc w obrzędach sprawowanych w syna
godze, gdzie czytano i komentowano teksty Starego Testamentu, poznawałje także
jako człowiek - karmił nimi swojego ducha i swoje serce, posługiwał się nimi
następnie w modlitwie i kierował się nimi w swoim postępowaniu. (...). Pozbawić
Chrystusa więzi ze Starym Testamentem znaczy zatem oderwać Go od korzeni
i ogołocić Jego tajemnicę z wszelkiego sensu.
Coraz częściej spotykamy się z postulatami, aby określenia „Stary Tes
tament” i „Nowy” Testament” zastępować terminami „Pierwszy Testament”
i „Drugi Testament” lub „Pisma Hebrajskie” i „Pisma Chrześcijańskie” . Chodzi
o znalezienie takich słów, które nie byłyby obciążone negatywną treścią. Jeśli te
sugestie nie znajdą dla siebie prawomocnego miejsca w literaturze i teologii, to
wówczas należy pamiętać, że określenie „Stary”, wówczas gdy odnosi się do
pierwszej części Biblii chrześcijan, nie może w żadnym wypadku oznaczać
„zastąpiony” lub „przestarzały” . Należy go raczej rozumieć jako „pierwszy” ,
„wcześniejszy” i „podstawowy” .
Mając na uwadze zasygnalizowane propozycje zmian językowych trzeba
zauważyć, że mogą one być powodem niezadowolenia u chrześcijan. Nietrudno
zauważyć przecież, że termin „Drugi Testament” przy zestawieniu z pojęciem
„Pierwszy Testament” może mieć także drugorzędne znaczenie. Czytelnik, który
będzie nie zaznajomiony z problematyką, spotykając się z określeniami „Pisma
Hebrajskie” i „Pisma Chrześcijańskie” , może mieć wrażenie, że chodzi tu
o całkiem inne pisma. „Pisma Hebrajskie” , rozumiane jako pierwsza część Biblii,
są również „Pismami Chrześcijańskimi” .
Każdy dialog międzyreligijny, szczególnie chrześcijańsko-żydowski, wymaga
nie tylko precyzji w sferze języka, lecz także wrażliwości na drugiego człowieka.
Trzeba zawsze mieć na uwadze stwierdzenie: Chrześcijanin, który po Auschwitz
wypowiada się antyżydowsko, postępuje w sposób znacznie bardziej nieodpowie
dzialny niż którykolwiek z Ojców Kościoła, który uważał, że poniżanie Żydów to
element głoszenia chrześcijaństwa, i który nie potrafił jeszcze ocenić, ile zła
przynoszą jego słowa6. W literaturze polskiej można spotkać się z określeniami
„Pierwszy Testament” i „Nowy Testament” .
Pewne trudności związane z terminologią, jaką posługują się chrześcijanie
w odniesieniu do pierwszej i drugiej części Pisma Świętego, dostrzegają
członkowie watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. We

6
Cytat pochodzi z wypowiedzi Clemensa Thoma. Podaję go za F. Mussner, Traktat o Żydach,
Warszawa 1993, 22.
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wspomnianym dokumencie z roku 1985 czytamy: Nadal używa się w tekście
(’’Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego.
Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień”) wyrażenia „Stary
Testament", gdyż jest ono tradycyjne (por. już 2 Kor 3,14), lecz także dlatego, że
„Stary" nie znaczy ani „przestarzały”, ani „przebrzmiały”. Tym, co zatem chce się
podkreślić, jest jego nieprzemijająca wartość jako źródła Objawienia (por. „Dei
Verbum”, 3)1.
W wypowiedziach Jana Pawła II oprócz ogólnie znanych określeń, takich jak
„Stary Testament” i „Nowy Testament”, „Pismo Święte”, „Słowo Boże” , „stare
Objawienie”, „pierwsza i druga część Biblii”, znajdujemy uwagę, że Żydzi
i chrześcijanie modlą się do Boga tymi samymi modlitwami, które znajdują się
w „Księdze” . Papież posługuje się także takimi określeniami jak „święte księgi” ,
„Biblia Hebrajska” , „Pismo hebrajskie”, „żydowskie Pismo”**8.
Wyeliminowania ze słownika chrześcijan terminu „Stary Testament” zdecy
dowanie domaga się John Pawlikowski, doradca Komisji ds. Dialogu z Żydami
przy Konferencji Katolickich Biskupów USA. Autor przypomina, że słowo
„stary” może mieć pozytywne znaczenie, oznaczając „cześć” lub „długotrwałe
doświadczenie” . Pawlikowski zauważa dalej, iż w języku chrześcijan i w ich
odniesieniu do pierwszej części Biblii termin ten oznacza jednak, że są to pisma
przestarzałe lub mające bardziej podrzędne znaczenie. Ten sam autor twierdzi, że
szczególnie jest to zauważalne wówczas, gdy termin „Stary Testament” jest
zestawiany z określeniem „Nowy Testament”. W takim kontekście, powiada
Pawlikowski, pisma te mogą w najlepszym wypadku być traktowane jako
przedmowa lub słowo wstępne do pełni wiary, którą odkrywa się na kartach
Ewangelii. W najgorszym wypadku traktuje się je jako ciała, które powstały
z legalizmu i duchowej płytkości. Pawlikowski dodaje: Ciągłe używanie słowa
„Stary Testament” zmierza do powstrzymania chrześcijan przed uznaniem, że
Pisma Hebrajskie zawierają bogactwo duchowych intuicji, istotnych samych
w sobie9.
Słowo „biblia” nie jest żydowskim określeniem. Pochodzi ono z języka
greckiego i pierwotnie znaczyło tyle co „księgi” . Żydzi określają swoje Pismo
Święte jako „Tanak” , „kitvel kodesh” (pisma święte), „M iqra” („to co jest [lub:
powinno być] czytane” - jako norma i źródło wszelkiego nauczania) lub „Biblia
Hebrajska” . Żydowskie pisma biblijne są podzielone na trzy zbiory określane
jako: Tora lub inaczej Pięcioksiąg (prawo, pouczenie), Newiim - Prorocy
- i Ketuwim - Pisma. Od trzech pierwszych liter, za pomocą których określa się
wspomniane powyżej zbiory ksiąg, pochodzi użyta na początku tego akapitu
nazwa Tanak. Czasami termin „Tora” używany jest na określenie całego
^

i

Zob. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła (...), dz. cyt., 63.
•
Określenia papieża wybrałem z publikacji Żydzi ijudaizm w dokumentach Kościoła (...),d z. cyt.
9 Wypowiedz Pawlikowskiego podaję za A. E. Zannoni, The Challenge o f Hebrew Scriptures in
Jewish-Christian Relations, w: Introduction to Jewish-Christian Relations, M. Shermis, A. E. Zannoni
(red.), New York/M ahwah, N.J., 1991, 29.
o
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hebrajskiego Pisma Świętego. Żydowski, trzyczęściowy podział Biblii, nie
pokrywa się jednak z tym, co odnajdujemy w Biblii chrześcijan.
Tora lub Pięć Ksiąg Mojżeszowych obejmuje Księgę Rodzaju, Wyjścia,
Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa.
Newiim lub Prorocy obejmuje proroków pierwszych: Jozuego, Sędziów,
1 i 2 Samuela, 1 i 2 księgę Królewską oraz proroków późniejszych: Izajasza,
Jeremiasza, Ezechiela oraz Księgę „Dwunastu”, a więc Ozeasza, Joela, Amosa,
Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza,
Zachariasza i Malachiasza.
Ketuwim czyli Pisma zawiera w sobie księgę Psalmów, Przysłów, Hioba
i Megilloth, tzn. „Zwoje”, zasadniczo przeznaczone na specjalne święta: Pieśń
nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Eklezjastesa, Estery, Daniela, Ezdrasza,
Nehemiasza, 1 i 2 Kronik.
Przedstawiony powyżej żydowski podział „ksiąg świętych” odzwierciedla
poglądy na tem at przekazu Bożego pouczenia. Chronologicznie biorąc na
pierwszym miejscu znajduje się nauczanie Mojżesza, które jest przekazywane
następnie prorokom , a później mędrcom. Przywódcom politycznym, królom,
zarządcom i najwyższym kapłanom poświęca się znacznie mniej uwagi
i podciąga pod kategorię proroków. Uwieńczeniem całej tradycji jest
mądrość, a nie proroctwo. Porządek, w jakim zostały ułożone księgi, m a
swoje teologiczne znaczenie. 1 i 2 Księga K ronik powinny znajdować się
przed księgami Ezdrasza i Nehemiasza. Rabini zdecydowali jednak, aby
przez układ ksiąg podkreślić zarówno fakt wygnania, jak i obietnicę powrotu.
Biblia żydowska nie kończy się przypomnieniem początków wspólnoty, która
powróciła z wygnania. Nie jest bowiem ona traktow ana jako znaczący
moment rozwoju w historii narodu. Żydowska Biblia kończy się wezwa
niem Cyrusa skierowanym do Żydów, aby powrócili do swojej starożytnej
ojczyzny10.
Przypominają się natychmiast słowa papieża Jana Pawła II, który podczas
obchodów 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji „Nostra aetate” mówił
do przedstawicieli Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu
Łączności: Gdy przyglądamy się żydowskiej tradycji zauważamy,ja k głęboką czcią
otaczane jest wśród was Pismo Święte, Mikra, a zwłaszcza Tora. Zachowujecie
szczególną więź z Torą, żywą nauką żywego Boga. (...). Jej nauka o miłości,
sprawiedliwości i prawie powtórzona jest w księgach Proroków — „Newiim”
i w Pismach - „Ketuwim”. Bóg, jego święta Tora, liturgia synagogalna, tradycje
rodzinne, Ziemia Święta - t o z pewnością główne elementy religijnego dziedzictwa
waszego narodu. Te właśnie elementy stanowiąfundament naszego dialogu i naszej
współpracy11.

10 S.D. Breslauer, Bible. Jewish View, w: A Dictionary o f the Jewish-Christian Dialogue, L.
KJenicki, G. Wigoder, New York/Ramsey, 1984, 17-18.
11 Przemówienie Jan Paweł II zob. w L'Osservatore Romano (wydanie polskie), 12 (1990) 9.
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Zauważmy, że w podziale Biblii żydowskiej nie wyróżnia się „Ksiąg
historycznych” , „Ksiąg dydaktycznych” i „Ksiąg prorockich” . Nazwy po
szczególnych części ksiąg kanonu chrześcijańskiego są adaptacją Septuaginty
- greckiego przekładu ksiąg Biblii Hebrajskiej dokonanego w Aleksandrii
w 2 i 3 wieku przed wspólną erą chrześcijańsko-żydowską. Zachowując ten
właśnie układ, podaję księgi wspólne dla protestantów, katolików i Żydów:
Księgi historyczne: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego
Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska, 1 i 2 Kronik,
Ezdrasza, Nehemiasza, Estery,
Księgi dydaktyczne: Hioba, Psalmów, Przysłów, Eklezjastesa, Pieśni nad
Pieśniami,
Księgi prorockie obejmują: Izajasza, Jeremiasza, Lamentacji, Ezechiela,
Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdjasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma,
Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza.
Dla porządku przypominam, że w powyższym kanonie brakuje kilku ksiąg,
jakie znajdujemy w katolickim zbiorze Starego Testamentu. Wśród ksiąg
historycznych są to księgi Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejska. W katolickim
kanonie ksiąg dydaktycznych odnajdujemy jeszcze księgę Mądrości i Mądrości
Syracha, a wśród ksiąg prorockich księgę Barucha. Katolicy uważają także za
deuterokanoniczne trzy greckie dodatki do księgi Daniela (Modlitwę Azariasza
i pieśń trzech młodzieńców, opowiadanie o Zuzannie, a także o Belu i wężu) i List
Jeremiasza. Oczywiście trzeba pamiętać i o tym, że chrześcijanie do swojej Biblii
włączają także 27 ksiąg Nowego Testamentu.
Problemem nie jest jednak tylko to, że chrześcijańska Biblia jest trochę
obszerniejsza od Biblii żydowskiej. Chrześcijanie wierzą, że słowo Boże jest
objawione w Starym i Nowym Testamencie. W praktyce jednak Nowy
Testament zajmuje pozycję uprzywilejowaną wobec Starego Testamentu.
Chrześcijanie interpretują najczęściej Stary Testament w świetle Nowego
Testamentu.
W judaizmie proces tworzenia ksiąg świętych nie skończył się wraz z po
wstaniem Tanak. Trwał on aż do powstania dzieł, które otrzymały status
literatury kanonicznej obok Pisma Świętego. Chodzi tu przede wszystkim
o Talmud. Biblia, szczególnie Tora, stanowi podstawę judaizmu. Nie można
jednak wiary potomków Abrahama utożsamiać z jej tekstem. Żydzi czytają
swoją Biblię niejako przez okulary Talmudu. Zasadniczo składa się on z dwóch
części: Miszny i Gemary. Miszna jest najstarszym kodeksem powszechnie
obowiązującego prawodawstwa żydowskiego - stanowi zbiór przepisów
zarówno prawa religijnego jak i cywilnego. Rozwinęła ona pewne tradycje, które
pomogły zrozumieć i zastosować Torę. Chociaż ich początki sięgają czasów
znacznie odleglejszych, to zasadniczo przepisy te zostały sformułowane w dwóch
pierwszych wiekach wspólnej dla chrześcijan i Żydów ery. Miszna zredagowana
została około roku 200 wspólnej ery przez Judę ha-Nasi w Palestynie. Nowe
Pisma żydowskie powstawały jednak dalej przez tworzenie komentarzy do
Miszny. Podobnie jak wcześniej Pisma Hebrajskie, tak teraz ona stała się
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przedmiotem uzupełnień i komentarzy. Ponieważ dzieła tego dokonano w dwóch
niezależnych od siebie ośrodkach żydowskiego życia duchowego, w Palestynie
i Babilonii, dlatego powstały dwa Talmudy. Talmud Palestyński zredagowany
został około roku 400, a Talmud Babiloński powstał pomiędzy 500 a 600 rokiem
wspólnej ery. Judaizm traktuje Misznę i Talmudy jako dzieło autonomiczne
wobec Pisma Świętego, które cieszą się takim samym autorytetem. Talmud
Babiloński m a dla Żydów jednak większe znaczenie. W judaizmie ortodoksyj
nym wolno kierować się w swoim postępowaniu Talmudem Palestyńskim tylko
wówczas, gdy nie jest on sprzeczny z Talmudem Babilońskim12.
Żydom zawsze towarzyszyła świadomość nadprzyrodzonego pochodzenia
Tory. W Misznie, w traktacie Pirqe Avot (’’Mądrość Ojców”) czytamy: Mojżesz
otrzymał Torę na Synaju i przekazał ją Jozuemu, Jozue - starszym, starsi
-prorokom, prorocy przekazali ją mężom Wielkiego Zgromadzenia1*. W judaiz
mie tradycyjnym podobny autorytet ze względu na swoje pochodzenie mają
także inne księgi. W traktacie Berakhot podano: Bóg objawił Mojżeszowi na
Synaju Dziesięć Przykazań, Pięcioksiąg, Misznę, księgi proroków, Pisma i Gemarę (która wraz z Miszną tworzą Talmud). Talmud Palestyński pójdzie jeszcze
dalej stwierdzając, że Bóg objawił Mojżeszowi na Synaju Pismo, Misznę,
Talmud, Haggadę, a nawet to wszystko, co będą nauczać w przyszłości
uczniowie dostojnych mędrców w dziedzinie tego, co dotyczy interpretaq'i
Tory14. Zauważono powyżej, iż Żydzi interpretują Tanak kierując się wskazania
mi zawartymi w Misznie i Talmudzie. Na pewno więc spotkamy się z różnymi od
chrześcijańskich, interpretacjami tych samych fragmentów pierwszej części
Pisma Świętego.
Zwróćmy uwagę na inną jeszcze różnicę. Chrześcijanie mają skłonność, aby
przyznawać prorokom uprzywilejowane miejsce w Starym Testamencie. Wierzą
oni, że we fragmentach ksiąg prorockich odnaleźli teksty, które zapowiadają
przyjście mesjasza, Jezusa Chrystusa. Dobrym tego przykładem jest ewangelia
św. Mateusza, która wielokrotnie cytując fragmenty z ksiąg prorockich odnosi je
do Jezusa (zob. np. M t 1, 23; 2, 6; 3, 3). Być chrześcijaninem to uznać Jezusa za
Mesjasza. Fakt ten stanowi zasadniczą podstawę przy interpretacji Starego
Testamentu.
Żyd jest zobowiązany do zachowywania Tory. W żydowskiej tradycji Tanak,
szczególnie Tora, dając wskazania na każdy dzień życia, jest przewodnikiem
w pełnieniu woli Bożej i osiągnięciu zbawienia. Żyd - mając na uwadze księgi
święte - stawia na pierwszym miejscu Torę, ponieważ w niej znajduje podstawę
12
N a temat powstania Talmudu zob. W. Chrostowski, Zapisy ustnej Tradycji klasycznego
judaizmu: Miszna, Tosefta i Talmudy, „Przegląd Powszechny” 6 (1987) 331-347; tenże, Judaizm
rabiniczny w okresie między Miszną a Talmudem Babilońskim, tamże, 10 (1987) 43-58.
11 Cytat podaję za W. Chrostowski, Technika przekazu tekstu Starego Testamentu, tamże
2 (1987) 211.
14
Cytat z Berakhot i uwagi z Talmudu Jerozolimskiego podaję za K. Hruby, Les Pharisiens,
gardiens de Vecriture, „Sens” 1/2 (1980) 26-27. „Sens” jest miesięcznikiem wydawanym przez
stowarzyszenie Amitie Judeo-Chretienne de France, które założone zostało w 1948, w Paryżu.
„Sens” stawia sobie za cel pojednanie chrześcijan i Żydów.
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dla swojego sposobu widzenia świata i życia. To spojrzenie nabiera pełniejszego
wymiaru w całym Talmudzie. Żyd musi więc ciągle powracać do Tory i do jej
interpretacji zawartej przede wszystkim w Talmudzie. Nie bez znaczenia są także
dla niego wyjaśnienia Pism Hebrajskich, jakie pozostawili po sobie najbardziej
znani rabini.
Życie i Tora stawiają nieustannie przed rabinami zasadniczy problem,
bardziej złożony niż odkrycie znaczenia poszczególnych słów. Mają przecież
ciągle wydobywać na powierzchnię - studiując święte księgi - stałe prawdy i ich
znaczenie, pokazując w ten sposób, jak żyć zgodnie z ich wskazaniami, w czasach
tak odmiennych od okresu ich powstania.
Różnice w interpretacji pierwszej części Biblii najlepiej prześledzić na
konkretnym przykładzie. Przypomnijmy historię o stworzeniu człowieka, która
ma swój początek w drugim rozdziale księgi Rodzaju (Rdz 2 ,4b). Chrześcijanie
w swojej refleksji nad tą częścią Pisma Świętego, niezależnie od poszczególnych
denominacji, odnajdują tutaj przede wszystkim historię „upadku” . Tutaj też
odnajdują fragmenty, które pokazują, jak grzech wkracza w życie człowieka.
Skutkiem tego „upadku” jest fakt, że każdy człowiek nosi znamię grzechu
pierworodnego, jego natura jest skażona. Ludzie - rodząc się obciążeni grzechem
pierworodnym - nie mogą odkupić sami siebie, ponieważ nie posiadają tego co
jest konieczne do osiągnięcia takiego stanu. Innymi słowy, mogą polegać tylko
na Bogu, który wyzwoli ich z niewoli grzechu i śmierci. Faktycznie, twierdzą
chrześcijanie, więzy grzechu i śmierci zerwane zostały przez Mesjasza - on
dokonał dzieła odkupienia, którego sami ludzie nie mogli osiągnąć. W Księdze
Rodzaju chrześcijanie widzą sposób, w jaki grzech wkracza w świat. W historii
„upadku” odkrywają, że grzech jest powszechnym zjawiskiem i cały rodzaj
ludzki w nim uczestniczy.
Kiedy chrześcijanie zwrócą uwagę na komentarze żydowskie do tego
fragmentu, to bez trudu zauważą, że Żydzi całkiem inaczej podchodzą do tej
historii. W arto zapewne przypomnieć, że rabiniczne komentarze do tego
fragmentu Pisma Świętego zrodziły się w wyniku kontrowersji
z chrześcijanami, którzy inaczej go interpretowali. Rabini zwrócili uwagę na
fragment, gdzie jest powiedziane, iż Bóg ukształtował człowieka, tchnął
w niego życie i człowiek został ożywiony (Rdz 2, 7). Słowo hebrajskie na
określenie „ukształtować” można przeliterowaćjako „jatzar” z jednym „jod” .
Zawsze w Biblii Hebrajskiej - zauważyli rabini - słowo „jatzar” jest pisane
z jednym „jod” . W tym jedynym tylko wypadku, w Rdz 2, 7, zostało ono
zapisane przez dwa „jod” . Rabini zapytali więc o powód, który zadecydował,
że w tym jedynym wypadku słowo to zapisane zostało inaczej. Orzekli, że taki
sposób zapisu mówi, iż każdy człowiek ma w swojej naturze dwa , jetzes’
, a więc dwie „skłonności” lub „tendencje” : jedną do dobra, a drugą do zła.
Zgodnie z nauczaniem rabinów historia z ogrodu Eden m a nas pouczyć
o skłonnościach człowieka, tak do dobra, jak i do zła. Historia ta nie mówi,
wedle interpretacji żydowskiej, że rodzaj ludzki jest skażony grzechem
pierworodnym. Używając języka współczesnego powiemy, że człowiek został
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stworzony z dwoma popędami: „popędem dobrym” i „popędem złym” 15.
Rabini uważają, że „popęd zły” nie jest sam w sobie zły, ponieważ w takim
wypadku człowiek od samego początku byłby wydany na pastwę zła. Niektórzy
rabini utożsamiają go nawet z ludzkimi popędami w ogóle. Jest on niezbędny
do życia - dopiero po zwyrodnieniu prowadzi do zła. Wedle żydowskiej
interpretacji człowiek w dalszym ciągu może postępować wedle jednej z tych
dwóch skłonności. Bóg tak wyposażył każdego człowieka indywidualnie, że
może on zawsze być dobry. Każdy człowiek został stworzony na obraz Boży.
Człowiek nigdy nie zatracił możliwości bycia dobrym, nawet po fatalnej
historii, jaka wydarzyła się w ogrodzie Eden. Jest to możliwe i realne. Judaizm
nigdy nie zaakceptował tezy, że od momentu urodzenia człowiek znajduje się
w stanie grzechu i sam z siebie nie jest zdolny do czynienia dobra. W konsek
wencji trzeba stwierdzić, że skoro nie m a jakiegoś ogólnego i powszechnego
stanu grzesznej ludzkiej natury, nie m a wobec tego żadnego koniecznego
powodu, aby przyszedł Mesjasz, który by wybawił ludzi z niewoli grzechu
i śmierci. Jeśli ludzie są wyposażeni w zdolności, aby prowadzić życie dobre,
etyczne i moralne, mogą oni także zachowywać Torę. Innymi słowy, mogą żyć
zgodnie z prawem i wypełniać to, czego Bóg od nich oczekuje.
Żydzi wiedzą, że w ogrodzie Eden wydarzyła się tragedia. W ogrodzie Eden
człowiek utracił nieśmiertelność.
W powołanie chrześcijanina jest wpisane bycie człowiekiem dialogu.
Należy więc wiedzieć, że Księgi, które są dla chrześcijanina święte, mogą być
całkiem inaczej czytane i rozumiane przez potomków Abraham a.
Chrześcijanie znają zresztą ból, jaki pochodzi z różnorakiego spojrzenia na
wiele słów Jezusa Chrystusa zawartych na kartach Nowego Testamentu.
Chcąc prowadzić dialog z Żydami chrześcijanin jest zawsze narażony na
pokusę przykładania mniejszej wagi do pierwszej części Pisma Świętego.
M ożna powiedzieć, że jest to w pewien sposób naturalne. Najbardziej
istotnym przecież wydarzeniem, które decyduje o jego sposobie życia i wiary
pozostaje objawienie Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza Izraela. Chcąc
jednak traktować Żydów jako równoprawnych partnerów w dialogu,
chrześcijanin musi ciągle podejmować trud weryfikowania swoich przeko
nań. Zadaniem Kościoła pozostaje dzisiaj nieustanne przypominanie, że
pierwsza, obszerniejsza część całego Pisma Świętego m a swoje prawomocne
miejsce w kanonie chrześcijańskim. W centrum każdej chrześcijańskiej
interpretacji Pism Hebrajskich musi być zawsze Bóg Abraham a, Izaaka,
Sary, Raheli, Estery, i także, pomimo zasadniczych między nimi różnic, Bóg
Jezusa Chrystusa. Status Pism Hebrajskich w kanonie Kościoła opiera się na
tym założeniu. Czy Kościół nie powinien być w takim razie również
teocentryczny w swojej interpretacji Pisma Świętego?

15
Uwagi na ten temat podaję za A. E. Zannoni, dz. cyt., 17-18. Zob. również A. M. Goldberg,
Judaizm, w: Pięć wielkich religii świata, E. Braunner-Traut (red.), Warszawa 1996, 129.
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Powróćmy jeszcze raz do zagadnienia typologicznej lektury Biblii. T ra
dycja chrześcijańska świadczy o jedności zamysłu Bożego, a więc o ciągłości
pomiędzy Starym i Nowym Testamentem i o tym, że Bóg w swoim Mesjaszu
spełnił obietnice dane Izraelowi. Wspomniany na samym początku doku
ment watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem
przypomina jednak, że chrześcijanie nie mogą zapominać o tym, iż wypeł
nienie planu Bożego nastąpi wówczas, kiedy Bóg będzie wszystkim we
wszystkich (1 K or 15, 28). Ostatecznie wypełnienie planu Bożego nastąpi
wówczas, kiedy Jezus powróci jako Mesjasz. Przyjmując taką perspektywę
chrześcijanie mogą spotkać się z ludem pierwszego przymierza nawet
wówczas, gdy w swojej interpretacji Ksiąg Hebrajskich sięgają po typologię.
Lud Boży, zarówno Pierwszego, jak i Nowego Przymierza, wówczas gdy
rozważa przyszłość, zmierza przecież ku analogicznym celom. W wypadku
Żydów sprawa dotyczy przybycia Mesjasza, a gdy chodzi o chrześcijan
- oczekują oni na Jego powrót.
Lektura typologiczna - mówi ten sam dokument - ukazuje nie dające się
zgłębić bogactwo Starego Testamentu, który zachowuje swoją własna wartość
Objawienia. Faktycznie, patriarchowie, prorocy i wiele innych postaci, jakie
odkrywamy na kartach Starego Testamentu, byli i zawsze pozostaną czczeni
jako święci w tradycji liturgicznej Kościoła rzymskokatolickiego, jak
i Kościołów wschodnich. Jako świadków Boga będzie ich przypominała
zapewne także tradycja Kościołów wywodzących się z Reformacji. Fakty
historyczne przedstawione w Starym Testamencie są w rzeczywistości wydarze
niami podstawowymi, zarówno dla chrześcijaństwa, jak i dla judaizmu. Jeśli
chrześcijanie odczytują je inaczej niż Żydzi, nie oznacza to wcale, że ich
interpretacje są jedynymi, chociaż dla nich mogą być one słuszne. Przyznać
trzeba jednak, że jest to w pewien sposób wybiórcze podchodzenie do pierwszej
części Pisma Świętego. Tymczasem trzeba przypomnieć, że Konstytucja
dogmatyczna o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II mówi: M atka-Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, ja k
Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne
dlatego, że spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego (rozdział III,
par. 11).
Chrześcijańska lektura Starego Testamentu nie wyklucza w żadnym wypadku
tego, że wyznawcy judaizmu mają prawo w swój własny sposób podchodzić do
Tanak. Powtórzmy, chrześcijanie nie chcą w żaden sposób ograniczać
możliwości innego sposobu czytania Pism Hebrajskich. Dzisiaj wiedzą, że mogą
się nią także ubogacić. Trzeba jednak przyznać, że może to rodzić pewne
trudności, zwłaszcza wśród tych, którzy nie umieją dostrzegać jeszcze trwałych
wartości, jakie niesie w sobie judaizm. W dialogu Kościołów z przedstawicielami
innych religii istnieje założenie, że zachowują one odrobinę prawdy, o którą
można się wzbogacić. Dialog z wyznawcami judaizmu ma jednak znaczenie
wyjątkowe, ponieważ nasze wspólne dziedzictwo jest znaczne. Można je rozważać
samo w sobie, lecz w lepszym zrozumieniu niektórych aspektów życia Kościoła
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może nam pomóc wzięcie pod uwagę wiary i życia religijnego narodu żydowskiego,
tak ja k one wyznawane są i przeżywane współcześnie (z przemówienia papieża
Jana Pawła II, 6 marca 1982 r.).
Na pewno nie należy zajmować się fragmentami Starego Testamentu tylko
w tym celu, aby pokazywać, że znajdują się w nim zapowiedzi, które stają się
rzeczywistością w Nowym Testamencie. Nie wolno interpretować Pisma w taki
sposób, który by sugerował, że chrześcijaństwo zastąpiło, bądź zajęło miejsce
Żydów i judaizmu w przymierzu z Bogiem, gdy chodzi o pierwszeństwo miłości
bądź łaski. Jan Paweł II przemawiając w Synagodze Większej w Rzymie 13
kwietnia 1986 r. zauważył, że religia żydowska nie jest dla naszej religii
rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny
aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi
i - można powiedzieć - naszymi starszymi braćmi. (...). Żydzi, powiada dalej
papież cytując list do Rzymian 11, 28-29, pozostają przedmiotem miłości Boga,
który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym16.
Dla chrześcijan Stary Testament jest konieczny, aby można było zrozumieć
Objawienie Jezusa Chrystusa. Pierwsza część Biblii tworzy kontekst, w którym
dokonało się odkupienie człowieka. Boże dzieło w Chrystusie staje się wyraźne
jedynie w kontekście stworzonym przez Stary Testament, wraz z jego zro
zumieniem kondycji człowieka. Pierwszy Testament pokazuje nam człowieka
pośród konkretnych realiów: tęsknoty za Bogiem i świadomością ludzkiej
słabości. Jest to świat Jezusa Chrystusa. Dlatego linia interpretacji powinna biec
nie tylko od Jezusa z Nazaretu do Pierwszego Testamentu, nie od Nowego do
Starego Testamentu, lecz zasadniczo, chyba na odwrót.
To co zostało powiedziane powyżej wskazuje, że chrześcijanie, rozważając
Pierwszy Testament, powinni brać również pod uwagę interpretacje, jakie
znajdują się w Talmudzie. To prawda, że mogą one prowadzić do krańcowo
różnych interpretacji, lecz bez nich nie można chyba dokładnie zrozumieć
rzeczywistości, w jakiej nauczał Jezus z Nazaretu. Należy również pamiętać,
o czym bardzo wyraźnie przypomina dokument Papieskiej Komisji Biblijnej
zatytułowany „Interpretacja Pisma Świętego w Kościele”, że judaizm z czasów
Jezusa Chrystusa był zróżnicowany. Faryzeizm, którego spadkobiercą będzie
judaizm rabiniczny, nie był jedyną forma religii, w jakiej Żydzi wyrażali swoje
przywiązanie do Boga - przypomina Papieska Komisja Biblijna17.
Wydaje się także konieczne wyrazić sugestię, iż chrześcijanie, odczy
tując pierwszą część Biblii, powinni pamiętać, że żydowska interpretacja,
w konkretnych przypadkach, może być inna niż ta, jaka dla nich wydaje się
właściwa. Wymagałoby to jednak bardziej dokładnej znajomości egzegezy
żydowskiej.

16

Przemówienie Jana Pawła II podaję za Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła (...), dz. cyt.,

165.
17 Papieska Komisja Biblijna: Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994, 44.
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Katolicy, podobnie chyba jak inni chrześcijanie, powinni szukać także
w lekturze pierwszej części Pisma Świętego tego, co jest wspólne dla nich
samych i dla wyznawców judaizmu. Jan Paweł II podczas spotkania w Berlinie
z Centralną R adą Żydów, 23 czerwca 1996 r. przypomniał: Chrześcijaństwo
dzieli z narodem żydowskim wiarę w to, że Bóg jest Stwórcą świata i Panem
historii oraz że człowiek został stworzony na Jego obraz, ja k napisane jest już
w pierwszej księdze Biblii: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz. 1, 27). To podo
bieństwo do Boga jest podstawą nienaruszalnej godności człowieka i praw, które
z niej wynikają1*.

18 Por.

L ’Osservatore Romano (wydanie polskie), 9 (1996) 29.

SPRAW OZDANIA I DO KUM EN TY

KONTROWERSJE WOKÓŁ DOKUMENTU
ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ I PAPIESKIEJ
RADY DS. JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu
(1997)

UCH W AŁA RADY ŚW IATO W EJ FEDERACJI LUTER AŃSK IEJ

A. TŁO
I. H istoria powstania „W spólnej deklaracji”

1. Już przed II Soborem Watykańskim odbywały się w różnych miejscach
nieformalne rozmowy między katolikami i luteranami. Oficjalny, z upo
ważnienia Kościołów prowadzony dialog katolicko-luteraóski zaczął się jednak
dopiero po Soborze w roku 1967.
2. Nowe wspólne wsłuchiwanie się w Dobrą Nowinę zwiastowaną w Piśmie
Świętym oraz recepcja osiągnięć w zakresie biblistyki, teologii i historii
doprowadziły do wyraźnego zbliżenia w kwestii rozumienia usprawiedliwienia
grzesznika z łaski Bożej przez wiarę w czyn zbawczy Chrystusa.
3. Już podczas pierwszej fazy dialogu, zakończonej raportem końcowym
„Ewangelia a Kościół” (1972), okazało się, że istnieje możliwość sformułowania
zgodnego rozumienia usprawiedliwienia.
4. Dwa dialogi na płaszczyźnie krajowej wniosły istotny wkład do całej
sprawy: dialog w USA („Justification by Faith” , 1985) i dialog w Niemczech
(’’Lehrverurteilungen - kirchentrennend?”, 1986). Na temat drugiego z nich
wypowiedział się w sposób wiążący w 1994 r. Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański w Niemczech.
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5. Trzecia faza międzynarodowego dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego
zakończyła się ogłoszeniem raportu „Kościół i usprawiedliwienie” (1994).
6. Również w dialogach regionalnych i międzynarodowych prowadzonych
z innymi Kościołami centralne znaczenie nauki o usprawiedliwieniu dla zawar
tości właściwego głoszenia Ewangelii było przedmiotem szczególnej uwagi.
7. W łonie samej ŚFL temat usprawiedliwienia był ważnym zagadnieniem.
Zgromadzenie Ogólne w Helsinkach (1963) próbowało ogarnąć ten temat w całej
jego złożoności. W dalszym rozwoju doszło do owocnego pogłębienia różnych
aspektów poselstwa o usprawiedliwieniu. Ważną rolę w tym procesie odegrały
dialogi ekumeniczne Kościołów luterańskich i ŚFL.
8. Dojrzał więc czas na wspólną deklarację luterańsko-rzymskokatolicką
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Bilans osiągnięć dialogowych został
dokonany, osiągnięcia te ujęto w formie sumarycznej deklaracji, wobec której
Kościoły mogą zająć oficjalne stanowisko.

n . Charakter „Wspólnej deklaracji”

9. ’’Wspólna deklaracja” ma następujące zamiary (& 5):

Chce ona ukazać, że na podstawie dialogu Kościoły luterańskie i Kościół
rzymskokatolicki są teraz w stanie reprezentować wspólne rozumienie naszego
usprawiedliwienia przez Bożą laskę w wierze w Chrystusa. Nie zawiera ona
wszystkiego, co w każdym Kościele naucza się na temat usprawiedliwienia; stanowi
jednak konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje,
że istniejące nadal różne podejścia nie są już powodem do formułowania potępień
doktrynalnych.
10. „Wspólna deklaracja” nie jest nową i odrębną prezentacją usprawied
liwienia, która chce zająć miejsce obok wspomnianych dokumentów dialogo
wych i źródeł udokumentowanych w aneksie (por. „Źródła do Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”). Nie opracowano jej także po
to, aby Kościoły przyjęły ją jako nowe wyznanie wiary.
11. „Wspólna deklaracja” stanowi konsens w podstawowych prawdach do
tyczących nauki o usprawiedliwieniu. We wspólnych wypowiedziach „Wspólnej
deklaracji” podkreśla się te zgodności poglądów, aczkolwiek istnieją różnice,
o których wspomina się w && 18 do 39.
12. ’’Wspólna deklaracja” zachęca Kościoły luterańskie i Kościół rzymsko
katolicki do wzajemnego wyrażenia przekonania, że potępienia doktrynalne
XVI stulecia nie mają już mocy obowiązującej, o ile w obu Kościołach
usprawiedliwienie jest nauczane w taki sposób, w jaki zostało przedstawione we
„Wspólnej deklaracji” .
13. Pytanie, jakie sekretarz generalny postawił Kościołom członkowskim ŚFL
w liście z lutego 1997 r., dotyczy tylko luterańskich potępień doktrynalnych
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odnośnie do katolickiej nauki o usprawiedliwieniu. Jednak prezentacja uspra
wiedliwienia we „Wspólnej deklaracji” jest pomyślana także jako podstawa do
tego, aby Kościół rzymskokatolicki złożył podobne oświadczenie w sprawie
rzymskokatolickich potępień doktrynalnych dotyczących luterańskiej nauki
o usprawiedliwieniu.
14. Zasada wzajemności, jaką posługuje się „Wspólna deklaracja” , ma istotne
znaczenie dla jej metody i stanowi dlatego podstawę dla jej właściwego
zrozumienia. „Wspólna deklaracja” stanowi ekumeniczne porozumienie, tzn.
porozumienie między Kościołami luterańskimi a Kościołem rzymskokatolickim
w tradycyjnej kwestii o charakterze rozłamowo-kościelnym.
15. ’’Wspólna deklaracja” jest także oświadczeniem, które za cel stawia sobie,
że uzgodnienie w rozumieniu usprawiedliwienia musi znaleźć odbicie i potwier
dzenie w życiu i doktrynie Kościołów (& 43).
16. Przyjęcie takiej deklaracji nie oznacza dlatego końca dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego na temat usprawiedliwienia i jego znaczenia.
Przeciwnie, zawiera ona zobowiązanie do kontynuowania dialogu w oparciu
o osiągnięte uzgodnienia. „Wspólna deklaracja” sama wymienia ważne kwestie,
które wymagają dalszego wyjaśnienia: dotyczą one między innymi relacji między
Słowem Bożym a nauką kościelną ja k również nauki o Kościele» jego autorytetu,
jedności, urzędu i sakramentów, wreszcie relacji między usprawiedliwieniem
a etyką społeczną (& 43).
17. W ostatnich latach okazywano nauce o usprawiedliwieniu większe
zainteresowanie teologiczne, pogłębiono też dyskusję nad jej znaczeniem ekume
nicznym. „Wspólną deklarację” należy czytać w tym kontekście. Obecnie jednak
trzeba wspólnie dalej zbadać nie tylko konsekwencje tej nauki dla szczególnych
obszarów doktryny i praxis Kościoła, lecz istnieje też konieczność prowadzenia
dalszych fundamentalnych badań w dziedzinie nauki o usprawiedliwieniu.

U l. Sumaryczna analiza stanowisk Kościołów członkowskich ŚFL
wobec „Wspólnej deklaracji",
dokonana przez Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu189

18. /a/ W momencie dokonyywania tej analizy (12 czerwca 1998) spośród
ogólnej liczby 122 Kościołów członkowskich i 2 Kościołów stowarzyszonych, na
list sekretarza generalnego z lutego 1997 r. odpowiedziało 89 Kościołów
członkowskich. Kościoły te reprezentują 54 716 821 wiernych, co oznacza 95
% luteran związanych z ŚFL. Wywodzą się one ze wszystkich regionów: z Afryki
(19), Ameryki Łacińskiej (11), Ameryki Północnej (3), Azji (23) i Europy (33).
19. /b/ odpowiedzi analizowano w oparciu o & 40 i 41 „Wspólnej deklaracji”
i pytania postawione w liście sekretarza generalnego.
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20. /c/ Spośród 89 Kościołów członkowskich, które zajęły stanowisko, 80
odpowiedziało „tak” . Odpowiedź pięciu brzmiała „nie” . Jedna odpowiedź jest
trudna do zinterpretowania, lecz raczej trzeba ją uznać za „tak” . Trzy
odpowiedzi są trudne do zinterpretowania, lecz raczej trzeba je uznać za „nie” .
21. /d/ 80 pozytywnych odpowiedzi stanowi 89,9 % nadesłanych stanowisk
(91 %, jeśli doliczy się trudną odpowiedź, którą raczej trzeba uznać za „tak").
Reprezentują one 45 137 913 lub 78,3 % luteran należących do ŚFL (48 470 654
lub 84,1 % luteran należących do ŚFL, gdy doliczy się trudną odpowiedź, którą
raczej trzeba uznać za „tak”). W ten sposób Kościoły, które reprezentują solidną
większość wspólnoty luterańskiej, przyjęły „Wspólną deklarację” .
22. (e) Pięć odpowiedzi negatywnych oznacza 5,6 % nadesłanych stanowisk (9
%, gdy doliczy się odpowiedzi trudne). Reprezentują one 1 598 287 lub 2,
7 % luteran w ŚFL (6 246 167 lub 10,8 % luteran w ŚFL, gdy doliczyć trudne
odpowiedzi). W obu sposobach liczenia odpowiedzi pozytywne znacznie prze
wyższają negatywne.
23. (f) Według analizy strasburskiej akceptacja ustaleń „Wspólnej deklaracji”
przez Radę ŚFL byłaby całkowicie zgodna z konsensem, jaki ujawnił się
w stanowiskach Kościołów członkowskich.

IV. Punkty widzenia i przemyślenia dotyczące procesu recepcji
„W spólnej deklaracji” w Kościołach

24. /a/ Większość odpowiedzi nadesłanych przez Kościoły członkowskie
zawiera w ten lub inny sposób ocenę procesu recepq'i „Wspólnej deklaracji” .
Niektóre Kościoły już na obecnym etapie uznały proces dyskusji i recepcji za
korzystny dla stosunków ekumenicznych.
25. /b/ Pewne tematy okazały się jednak nadzwyczaj trudne i stały się
przedmiotem intensywnych dyskusji. Również niektóre Kościoły, które za
akceptowały „Wspólną deklarację” , uznały te tematy za problem. Muszą być
one przedmiotem dalszych dyskusji i studiów prowadzonych zarówno w środo
wiskach luterańskich jak i wspólnie przez luteran i katolików. Szczególne
trudności dotyczą pozycji nauki o usprawiedliwieniu jako kryterium (& 18),
konkupiscencji i grzechu obecnego w usprawiedliwionym (&& 28-30) oraz
stosunku między dobrymi uczynkami a zachowaniem łaski (& 38).
26. /c/ Poza tymi kwestiami, które dotyczą bezpośrednio usprawiedliwienia,
debata ukazała konieczność podjęcia dalszych wysiłków zmierzających do
wyjaśnienia, czym jest właściwie rozumiany konsens ekumeniczny. „Wspólna
deklaracja” rości sobie prawo do konsensu, który można by nazwać „konsensem
zróżnicowanym”, tzn. konsensem, który wystarcza dla osiągnięcia określonych
celów i dlatego jest kompatybilny z różnicami, które nadal pozostają. Uzgod
nienie nie zawiera wszystkiego, co w każdym Kościele naucza się na temat
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usprawiedliwienia. Dopuszcza dalsze istnienie różnic, ale pod warunkiem, że nie
są już one powodem do formułowania potępień doktrynalnych (& 5).
27.
/d/ Wielu dało wyraz nadziei, że zakończony powodzeniem proces recepcji
„Wspólnej deklaracji” rozumiany jako wzajemne, ekumeniczne porozumienie
w zakresie usprawiedliwienia i jako oświadczenie, że potępienia doktrynalne
XVI wieku nie mają już zastosowania, ma konsekwencje pastoralne dla
przyszłych stosunków między luteranami i katolikami na płaszczyźnie
wspólnoty lokalnej, zwłaszcza podczas wspólnej modlitwy i nabożeństwa.
Nawet gdy „Wspólna deklaracja” sama nie znosi różnic, które dotyczą urzędu
i sakramentów, istnieje nadzieja, że jest ważną podstawą postępu także w tych
dziedzinach.

B. Z A L E C E N IE
I. Przesłanki

28. /a/ Do 12 czerwca 1998 r. 89 Kościołów członkowskich Światowej
Federacji Luterańskiej odpowiedziało na list sekretarza generalnego z lutego
1997 r., w którym je pytał, czy mogą zaakceptować przekonania wyrażone przez
„Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” .
29. /b/ 80 Kościołów, które reprezentują 78,3 % luteran należących do ŚFL,
zaakceptowało zróżnicowany konsens przedstawiony we „Wspólnej deklaracji” .
Konsens, do którego rości sobie prawo „Wspólna deklaracja”, ma trzy aspekty.
Po pierwsze: treść konsensu jest zawarta we wspólnych wypowiedziach rozdziału
1 (&& 8-12), rozdziału 3 (&& 14-18 a.c) i rozdziału 4 (&& 19,22,25,28,31,34,37).
Przyjęcie tych uzgodnień nie jest niczym innym niż przyjęciem konsensu. Po
drugie: „Wspólna deklaracja” stoi na stanowisku, że różnice, które nadal istnieją,
dotyczą tematów, które nie naruszają konsensu w podstawowych prawdach (por.
& 40), tzn. że różnice są kompatybilne z obustronną akceptacją wspólnych
wypowiedzi „Wspólnej deklaracji” . Po trzecie: konsens ten ukazuje także, że
pozostające różnice nie są już dalej powodem do potępień doktrynalnych (& 5).
Gdy jakiś Kościół akceptuje uzgodnienia zawarte we „Wspólnej deklaracji” i gdy
na ich podstawie oświadcza, że odnośne potępienia doktrynalne nie mają mocy
obowiązującej, mimo że różnice pozostają, wówczas można powiedzieć, że
zaakceptował rodzaj konsensu, o jaki chodzi „Wspólnej deklaracji” .
30. /c/ Jeszcze większa liczba Kościołów niż ta, o której mówi akapit b,
oświadczyła, że potępienia doktrynalne luteranskich ksiąg wyznaniowych nie
dotyczą nauki Kościoła rzymskokatolickiego przedłożonej we „Wspólnej de
klaracji” .
31. /d/ Sekretariat generalny ŚFL prowadzi listę Kościołów członkowskich,
które przyjęły lub jeszcze przyjmą przekonania wyrażone we „Wspólnej
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deklaracji” . Stanowiska, nadesłane przez Kościoły, będą teraz i w przyszłości do
dyspozycji dla celów studialnych. W trakcie dalszej dyskusji Kościoły, które nie
dały odpowiedzi lub odpowiedziały negatywnie, będą mogły dopisać się do listy
Kościołów akceptujących. W każdym razie w łonie wspólnoty luterańskiej
w pełni będą akceptowane odpowiedzi negatywne.
32.
/e/ Tego rodzaju uchwała, podjęta przez Radę w imieniu ŚFL, jest
ostatnim krokiem w zintegrowanym procesie doradczym i pertraktacyjnym,
w którym uczestniczyły Kościoły członkowskie jak również gremia ŚFL. Tak
więc właśnie luterańska akceptacja „Wspólnej deklaracji” jest rezultatem
procesu, który obejmuje zarówno uchwały akceptujących Kościołów jak
również uchwałę Rady ŚFL.

U . Oświadczenie
Na bazie tych przesłanek Rada POSTANOWIŁA:
33. - podziękować za trud tym Kościołom członkowskim, które zajęły się
„Wspólną deklaracją” i do niej się ustosunkowały;
34. - podziękować Instytutowi Badań Ekumenicznych w Strasburgu za to, że
zrealizował prośbę Rady z 1997 r. w sprawie przeanalizowania odpowiedzi
Kościołów;
35. - przyjąć stanowiska Kościołów członkowskich wobec „Wspólnej
deklaracji” i analizę tych odpowiedzi przeprowadzoną przez Instytut Badań
Ekumenicznych w Strasburgu;
36. - docenić pozytywne ustosunkowanie się do „Wspólnej deklaracji”
znacznej większości Kościołów, które ze swej strony reprezentują wyraźną
większość luteran związanych z ŚFL;
37. - na podstawie pozytywnych odpowiedzi wspomnianej większości
zaakceptować uzgodnienia w nauce o usprawiedliwieniu i w oparciu o nie
oświadczyć, że potępienia doktrynalne luterańskich pism wyznaniowych, od
noszące się do nauki o usprawiedliwieniu, nie dotyczą nauki Kościoła rzymsko
katolickiego przedłożonej we „Wspólnej deklaraq'i” ;
38. - wystąpić z inicjatywą, aby konsekwencje pastoralne, jakie posiadają
uzgodnienia zawarte we „Wspólnej deklaracji”, zostały wspólnie ustalone
z Kościołem rzymskokatolickim;
39. - w świetle objaśnień i życzeń, wyrażonych przez Kościoły w od
powiedziach, podkreślić konieczność dalszych wspólnych badań zarówno
w odniesieniu do konsekwencji nauki o usprawiedliwieniu dla pewnych ob
szarów doktryny i praxis Kościoła, jak i w odniesieniu do tematów związanych
z nauką o usprawiedliwieniu, które okazały się kontrowersyjne podczas procesu
recepcji;
40. -prosić sekretarza generalnego, aby opracował i przedłożył Radzie w 1999
r. plan, zgodnie z którym problemy wymienione w & 43 „Wspólnej deklaracji”
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jak również dalsze kwestie, które w trakcie narad i decyzji w sprawie „Wspólnej
deklaracji” objawiły się jako kontrowersyjne, mogły być rozważane w łonie ŚFL
jak również wspólnie z Kościołem rzymskokatolickim;
41.
- prosić sekretarza generalnego, aby po opublikowaniu stanowiska
Kościoła rzymskokatolickiego w konsultacji z prezydentem i komitetem wyko
nawczym Światowej Federacji Luterańskiej oraz w porozumieniu z Kościołem
rzymskokatolickim ustalił, jak „Wspólna deklaracja” może uzyskać odpowied
nie wspólne potwierdzenie przez Światową Federację Luterańską i Kościół
rzymskokatolicki.

A neks

Kościoły, których odpowiedź brzmiała „tak”

Chrześcijańsko-Protestancki Kościół Angkola w Indonezji
Gossnerański Kościół Ewangelicko-Luterański w Chotanagpur i Assam (Indie)
Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański
Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus
Indonezyjski Kościół Chrześcijański
Keniański Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościół Ewangelicko-Augsburski Alzacji i Lotaryngii (Francja)
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Republice Słowacji
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Słowenii
Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej
Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce
Kościół Ewangelicko-Luterański Angolii
Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii (Niemcy)
Kościół Ewangelicko-Luterański Hongkongu
Kościół Ewangelicko-Luterański Finlandii
Kościół Ewangelicko-Luterański Francji
Kościół Ewangelicko-Luterański w Królestwie Holandii
Kościół Ewangelicko-Luterański - Islandzki Kościół Narodowy
Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii
Kościół Ewangelicko-Luterański w Kanadzie
Kościół Ewangelicko-Luterański w Kolumbii
Kościół Ewangelicko-Luterański Konga
Kościół Ewangelicko-Luterański w Madhya Pradesh (Indie)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Malawi
Kościół Ewangelicko-Luterański Malezji
Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii (ELCIN)

72

DEKLARACJA W SP. NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU

Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii (DELK)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Republice Środkowoafrykańskiej
Kościół Ewangelicko-Luterański w Rosji i innych państwach
Kościół Ewangelicko-Luterański w Sierra Leone
Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie
Kościół Ewangelicko-Luterański w Tanzanii
Kościół Ewangelicko-Luterański Wenezueli
Kościół Ewangelicko-Luterański we Włoszech
Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe
Kościół Ewangelicki Erytrei
Kościół Ewangelicki nad La Plata (Argentyna)
Kościół Luterański w Gujanie
Kościół Luterański Hongkongu i Macao
Kościół Luterański w Malezji
Kościół Luterański „Wiara i Nadzieja” Nikaragui
Kościół Luterański na Tajwanie
Kościół Luterański na Węgrzech
Kościół Luterański w Wielkiej Brytanii
Kościół Norwegii
Kościół Szwecji
Luterański Kościół Chrystusa w Nigerii
Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak (Indonezja)
Protestancko-Chrześcijański Kościół Simalungun (Indonezja)
Salwadorski Synod Luterański
Słowacki Kościół Ewangelicko-Augsburski w Republice Jugosławii
Śląski Kościół Ewangelicko-Augsburski w Republice Czeskiej
Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański Argentyny
Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański Indii (siedem Kościołów):
Ewangelicko-Luterański Kościół Andhra
Ewangelicko-Luterański Kościół Jeypore
Kościół Ewangelicko-Luterański Indii
Kościół Luterański Arcot
Południowy Ewangelicko-Luterański Kościół Andhra - Telugu
Północny Kościół Ewangelicko-Luterański
Tamilski Kościół Ewangelicko-Luterański
Kościoły, których odpowiedzią było „zróżnicowane tak”

Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Brunszwiku (Niemcy)
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Saksonii (Niemcy)
Indonezyjski Kościół Chrześcijańsko-Luterański
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Austrii
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rumunii
Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej (Kościół Przylądka)
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Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej (Natal-Transvaal)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Brazylii
Kościół Ewangelicko-Luterański w Chile
Kościół Ewangelicko-Luterański Dolnej Łaby (Niemcy)
Kościół Ewangelicko-Luterański Meklenburgii (Niemcy)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Turyngii (Niemcy)
Kościół Ewangelicki w Wirtemberdze (Niemcy)
Kościół Luterański Australii
Kościół Luterański w Chile
Kościół Luterański w Liberii
Kościół Luterański na Filipinach
Pomorski Kościół Ewangelicki (Niemcy)
Związek Kościołów Ewangelicko-Luterańskich w Szwajcarii i Księstwie
Lichtenstein
Kościół, który dał „trudną odpowiedź”, lecz którą raczej uznać trzeba za „tak”

Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Hanoweru (Niemcy)
Kościoły, które dały „trudną odpowiedź”, lecz którą raczej uznać trzeba za „nie”

Duński Narodowy Kościół Ewangelicko-Luterański
Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Schaumburg-Lippe (Niemcy)
Kościół Krajowy Lippe (Sekcja Luterańska, Niemcy)
Kościoły, których odpowiedź brzmiała „nie”

Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański za granicą (Kanada)
Ewangelicko-Luterański Kościół Kinki (Japonia)
Kościół Ewangelicko-Luterański w Badenii (Niemcy)
Kościół Luterański Nigerii
Malgaski Kościół Luterański (Madagaskar)
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O D PO W IE D Ź K O ŚCIO ŁA KATOLICKIEGO
NA W SPÓ L N Ą DEKLARACJĘ

Oświadczenie

„Wspólna deklaracja Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” („Wspólna deklaracja”) stanowi godny
uwagi postęp we wzajemnym zrozumieniu i w zbliżeniu partnerów dialogu;
pokazuje, że między pozycją katolicką i luterańską w kwestii tak kontrowersyj
nej przez stulecia istnieją liczne punkty konwergencji. Można z pewnością
powiedzieć, że zarówno w sposobie stawiania pytań, jak i w ocenie, na jaką
zasługują, osiągnięto wysoki stopień zgodności poglądów1. Słuszne jest więc
stwierdzenie, że istnieje konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu2.
Mimo to Kościół katolicki uważa, że nie można jeszcze mówić o daleko
sięgającym konsensie, który usuwałby wszelkie różnice między katolikami
i luteranami w rozumieniu usprawiedliwienia. „Wspólna deklaracja” sama
nawiązuje do niektórych z tych różnic. W rzeczywistości poglądy w niektórych
punktach są jeszcze odmienne. Na podstawie zgodności poglądów osiągniętych
już w wielu aspektach, Kościół katolicki pragnie przyczynić się do prze
zwyciężenia jeszcze istniejących różnic przez to, że przedkłada poniżej szereg
punktów, ułożonych pod względem ich znaczenia, które Kościołowi katolic
kiemu i Światowej Federacji Luterańskiej jeszcze utrudniają osiągnięcie porozu
mienia we wszystkich podstawowych prawdach. Kościół katolicki ma nadzieję,
że poniższe wskazówki mogą stać się impulsem do kontynuowania studiów nad
tymi kwestiami w tym samym braterskim duchu, który w ostatnim czasie ożywiał
dialog między Kościołem katolickim a Światową Federacją Luterańską.

Uściślenia

1.
Największą trudność w zakresie mówienia o pełnym konsensie na temat
usprawiedliwienia między obiema stronami sprawia & 4.4 „Grzeszność uspra
wiedliwionego” (nr 28-30). Nawet biorąc pod uwagę uprawnione różnice,
wynikające z różnych teologicznych dróg dochodzenia do wiary, z katolickiego
punktu widzenia już sam nagłówek wywołuje zdziwienie. Otóż według nauki

1 Por. „W spólna deklaracja” nr 4: wysoki stopień wspólnego nastawienia i wspólnej opinii.
2 Tamże, nr 5; por. nr 13; 40; 43.
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Kościoła katolickiego w chrzcie zostaje zabrane to wszystko, co jest rzeczywiście
grzechem, i dlatego nie ma niczego, co Bóg nienawidziłby w odrodzonych3.
Z tego wynika, że konkupiscencja, która pozostaje w ochrzczonym, nie jest
właściwie grzechem. Dlatego formuła zarazem sprawiedliwy i grzesznik, jak
przedstawia ją w pierwszych zdaniach nr 29 „Wspólnej deklaracji”
( chrześcijanin jest w pełni sprawiedliwym, ponieważ Bóg przez Słowo i sakrament
przebacza mu grzechy. Natomiast w odniesieniu do siebie poznaje, że nadal
pozostaje grzesznikiem i że grzech jeszcze w nim mieszka...).- nie jest do przyjęcia
przez katolików. Otóż wypowiedź ta wydaje się być nie do pogodzenia z odnową
i uświęceniem człowieka wewnętrznego, o którym mówi Sobór w Trydencie4.
Pojęcie „sprzeciwianie się Bogu” (’’Gottwidrigkeit”), o którym jest mowa w nr.
28-30, jest różnie rozumiane przez katolików i luteran, stając się przeto
faktycznie pojęciem wieloznacznym. W taki sam sposób zdanie zamieszczone
pod nr. 22: ...Bóg nie zalicza mu grzechu, a Duch Święty wzbudza w nim czynną
miłość - jest dla katolika nie dość jednoznaczne, gdyż nie dochodzi tutaj wyraźnie
do głosu wewnętrzna przemiana człowieka. Z wszystkich tych powodów
trudności sprawia wypowiedź, jakoby nauka dotycząca simul iustus et peccator
w aktualnej wersji, przedłożonej we „Wspólnej deklaracji”, nie podlegała już
potępieniom dekretów trydenckich o grzechu pierworodnym i usprawied
liwieniu.
2. Dalsza trudność znajduje się pod nr. 18 „Wspólnej deklaracji”, gdzie
ujawnia się wyraźna różnica w odniesieniu do znaczenia, jakie dla katolików
i luteran ma nauka o usprawiedliwieniu jako kryterium dla życia i praxis
Kościoła. Podczas gdy dla luteran nauka ta posiada znaczenie jedyne w swoim
rodzaju, to w przypadku Kościoła katolickiego, zgodnie z Pismem Świętym i od
epoki Ojców, orędzie o usprawiedliwieniu należy włączyć organicznie do
podstawowego kryterium, jakim jest regula fidei; chodzi tu o nakierowane na
Chrystusa jako centrum oraz zakorzenione w żywym Kościele i w jego życiu
sakramentalnym wyznawanie trójjedynego Boga .
3. We „Wspólnej deklaracji” nr 17 czytamy, luteranie i katolicy dzielą to samo
przekonanie, że nowe życie zawdzięczamy miłosierdziu Bożemu, a nie naszym
zasługom. Trzeba jednak przypomnieć, że owo miłosierdzie Boże, jak czytamy
w 2 Kor 5, 17, prowadzi do powstania nowego stworzenia, czyniąc przez to
człowieka zdolnym do współdziałania z łaską w ramach jego odpowiedzi na dar
Boży. W tym kontekście Kościół katolicki przyjmuje z zadowoleniem do
wiadomości, że nr 21 w zgodzie z can. 4 dekretu Soboru Trydenckiego na temat
usprawiedliwienia (DS 1554) powiada, że człowiek może odrzucić łaskę; lecz
3 Por. Sobór w Trydencie, Dekret o grzechu pierworodnym (D S 1515).
4 Por. Sobór w Trydencie, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdz. 8: i..Justificatio...quae non est sola
peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis (= ...usprawiedliwienie..., które
jest nie tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem i odnową wewnętrznego człowieka) (ID S
1528); por. także can. 11 (D S 1561).
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należałoby także powiedzieć, że tej wolności do odrzucenia odpowiada również
nowa zdolność do przyjęcia woli Bożej, zdolność, którą nazywa się słusznie
cooperatio (współdziałanie). Ta nowa zdolność, darowana wraz z nowym
stworzeniem, nie pozwala stosować wyrażenia mere passive (nr 21). To że ta
zdolność posiada z drugiej strony charakter daru, wypowiada trafnie rozdział
5 dekretu trydenckiego (ID S 1525), gdy powiada: ta ut tangente Deo cor hominis
per Spiritus Sancti illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat, in
spirationem illam recipiens, quippe qui illam et abicere potest, neque tamen sine
gratia Dei movere se ad iustitiam coram illo libera sua voluntate possit ( = „gdy
więc Bóg przez oświecenie Ducha Świętego porusza serce człowieka, wówczas
sam człowiek, przyjmując tę inspirację, w ogóle nic nie czyni - mógłby nią
przecież także wzgardzić - ani też, z drugiej strony, bez łaski Bożej nie może dojść
dzięki swej wolnej woli do sprawiedliwości przed Nim”).
W rzeczywistości także strona luterańska trzyma się pełnego osobistego
zaangażowania we wierze (nr 21). Dla dokładniejszego stwierdzenia stopnia
zgodności z nauką katolicką, wyjaśnienia wymagałoby jednak pogodzenie tego
zaangażowania z przyjęciem usprawiedliwienia mere passive. Co zaś dotyczy
końcowego zdania nr 24: dar łaski w usprawiedliwieniu pozostaje niezależny od
ludzkiego współdziałania - to należy go rozumieć w tym znaczeniu, iż dary łaski
Bożej nie są zależne od uczynków człowieka, lecz nie w znaczeniu, że
usprawiedliwienie może nastąpić bez współdziałania człowieka. W analogiczny
sposób zdanie w nr 19, według którego wolność człowieka nie jest wolnością
dotyczącą jego zbawienia, musi dać się powiązać z wypowiedzią o niemocy
człowieka w dojściu do usprawiedliwienia własnymi siłami.
Kościół katolicki reprezentuje też pogląd, że dobre uczynki usprawied
liwionego są zawsze owocem łaski. Lecz jednocześnie i bez zakwestionowania
w najmniejszym stopniu totalnej inicjatywy Bożej56, są one owocem usprawied
liwionego i wewnętrznie przemienionego człowieka. M ożna więc powiedzieć, że
życie wieczne jest jednocześnie zarazem łaską jak i zapłatą, której Bóg udziela za
dobre uczynki i zasługi4. Nauka ta jest konsekwencją, która wynika
z wewnętrznej przemiany człowieka, o której była mowa w nr. 1 tej noty.
Wyjaśnienia te pomagają właściwemu - z katolickiego punktu widzenia
-zrozum ieniu par. 4.7 (nrnr 37-39), dotyczącego dobrych uczynków usprawied
liwionego.
4.
Kontynuując podjęty wysiłek trzeba się będzie zająć także sakramentem
pokuty, o którym „Wspólna deklaracja” wspomina pod nr. 30. Gdyż dzięki
temu sakramentowi, jak formułuje to Sobór w Trydencie7, grzesznik może na
nowo zostać usprawiedliwiony (rursus iustificatori)', wiąże się z tym możliwość,

5 Por. Sobór w Trydencie, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdz. 16 ( D S 1546), gdzie, w nawiązaniu
do J 15,5, jest mowa o krzewie winnym i latoroślach.
6 Por. tamże ID S 1545; i can. 26 (D S 1576).
7 Tamże, rozdz. 14 (por. ID S 1542).
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aby przez ten sakrament, który różni się od chrztu, odzyskać utraconą
sprawiedliwość8. Wspomniany nr 30 nie uwzględnia wystarczająco wszystkich
tych aspektów.
5. Obserwacje te pragną uściślić naukę Kościoła katolickiego w odniesieniu
do tych punktów, co do których nie osiągnięto pełnego porozumienia, i uzu
pełnić niektóre paragrafy, które prezentują naukę katolicką, po to, aby lepiej
został wyeksponowany stopień konsensu, który zdołano osiągnąć.Wysoki
stopień osiągniętego porozumienia nie upoważnia jednak jeszcze do twierdzenia,
że wszystkie różnice, jakie dzielą katolików i luteran w nauce o usprawied
liwieniu, polegają tylko na odmiennym rozłożeniu akcentów lub sposobie
wyrażania się. Niektóre różnice dotyczą aspektów o charakterze merytorycz
nym, przeto nie wszystkie, jak twierdzi nr 40, można wzajemnie ze sobą
pogodzić.
Poza tym trzeba powiedzieć: nawet jeśli się zgadza, że w odniesieniu do prawd,
co do których osiągnięto konsens, nie stosują się już potępienia Soboru
Trydenckiego, to jednak mimo to trzeba najpierw przezwyciężyć różnice, które
dotyczą innych punktów, zanim się ogłosi, że - jak całkiem ogólnie stwierdza nr
41 -p u n k ty te nie podlegają już potępieniom Soboru w Trydencie. W pierwszym
rzędzie dotyczy to nauki na temat simul iustus et peccator (por. wyżej nr 1).
6. Wreszcie z punktu widzenia reprezentatywności należy zwrócić uwagę na
niejednakowy charakter obu partnerów, którzy opracowali tę „W spólną
deklarację” . Kościół katolicki uznaje wielki wysiłek podjęty przez Światową
Federację Luterańską, zmierzający do osiągnięcia magnus consensus przez
konsultacje synodów, tak aby nadać swojemu podpisowi autentyczną rangę
kościelną. Pozostaje jednak pytanie, jaki jest faktyczny autorytet takiego
konsensu synodalnego, dzisiaj a także w przyszłości, w życiu i nauce wspólnoty
luterańskiej.

Perspektywy przyszłej pracy

7.
Kościół katolicki chciałby potwierdzić swoje oczekiwania, żeby po tym
ważnym kroku ku porozumieniu w nauce o usprawiedliwieniu nastąpiły dalsze
prace studialne, które umożliwiłyby zadowalające wyjaśnienie jeszcze ist
niejących różnic. Pożądane byłoby szczególnie pogłębienie fundamentu biblij
nego, który zarówno dla katolików jak i luteran stanowi wspólną podstawę
nauki o usprawiedliwieniu. Pogłębienie to winno dotyczyć całego Nowego

8 Por. tamże can. 29 (D S 1579); Dekret o sakramencie pokuty, rozdz. 2 (D S 1671); can. 2 (D S
1702).
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Testamentu, a nie tylko pism Pawiowych. Albowiem jeśli nawet słuszny jest
pogląd, że św. Paweł jest tym autorem nowo testamentowym, który najczęściej
wypowiadał się na ten temat, co domaga się szczególnego potraktowania, to
także w innych pismach Nowego Testamentu nie brakuje uzasadnionych
odniesień do tego tematu. Co się tyczy różnych form, o których wspomina
„Wspólna deklaracja”, za których pomocą Paweł opisuje nowy stan człowieka,
można by uzupełniająco dodać kategorie synostwa i dziedzictwa (Ga 4,4-7; Rz 8,
14-17).Rozważenie wszystkich tych elementów będzie bardzo pomocne dla
wzajemnego zrozumienia i umożliwi rozwiązanie jeszcze istniejących różnic
w nauce o usprawiedliwieniu.
8.
Wreszcie luteranie i katolicy powinni podjąć wspólne starania o znalezienie
języka, który byłby w stanie uczynić naukę o usprawiedliwieniu bardziej
zrozumiałą także dla współczesnego człowieka. Podstawowe prawdy o zbawie
niu darowanym przez Chrystusa i przyjętym we wierze, o prymacie łaski przed
wszelką inicjatywą ludzką, o darze Ducha Świętego, który czyni nas zdolnymi,
abyśmy nasz stan mogli odpowiednio przeżywać jako dzieci Boże itd., są to
wszystko istotne aspekty poselstwa chrześcijańskiego, które powinny oświecać
wierzących wszystkich epok.
Nota ta, która stanowi oficjalną katolicką odpowiedź na tekst „Wspólnej
deklaracji”, została opracowana w porozumieniu między Kongregacją Nauki
Wiary a Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan. Podpisuje ją przewodniczący
Papieskiej Rady jako bezpośrednio odpowiedzialny za dialog ekumeniczny.

R eak cje

Oświadczenie sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej,
ks. Ishmaeła Noko, Genewa , 25 czerwca 1998

Otrzymałem odpowiedź Kościoła rzymskokatolickiego na „Wspólną de
klarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” . Znajduję w tej odpowiedzi
potwierdzenie, że w odniesieniu do nauki o usprawiedliwieniu osiągnięto wysoki
stopień porozumienia.
Po raz pierwszy od czasów Reformacji Kościół rzymskokatolicki i Kościoły
luterańskie odpowiedziały na najwyższym szczeblu na wspólnie przygotowany
dokument - „Wspólną deklarację” .
ŚFL wyprowadza swój autorytet wypowiadania się w takiej kwestii ze statutu,
który daje jej możliwość reprezentowania Kościołów w sprawach, które jej

KONTROW ERSJE WOKÓŁ DOKUM ENTU ŚFL i PRJC

79

powierzyły. Liczne uchwały Rady oraz uchwała IX Zgromadzenia Ogólnego
z 1997 r. upoważniły ŚFL do nadania biegu procesowi realizacji „Wspólnej
deklaracji” . Proces ten został przeprowadzony w bliskiej łączności z Kościołami
członkowskimi, w których, zgodnie z tradycją luterańską, umiejscowiony został
autorytet nauczający.
Nauka o usprawiedliwieniu, która eksponuje centralne aspekty naszej wiary,
znalazła się w centrum intensywnego procesu, który charakteryzował się
wspólną pracą studialną i skoordynowanym dążeniem do wypracowywania
ocen przez przedstawicieli obu wspólnot. Potwierdzenie konsensu w podstawo
wych prawdach w odniesieniu do nauki o usprawiedliwieniu jest ważnym
krokiem naprzód w stosunkach między naszymi Kościołami.
Jednocześnie odpowiedź Kościoła rzymskokatolickiego porusza fundamen
talne kwestie, które dotyczą jego oficjalnego stanowiska wobec porozumień
sformułowanych we „Wspólnej deklaracji” .
Musimy poświęcić obecnie niezbędny czas na wyjaśnienie i ocenę implikacji
odpowiedzi rzymskokatolickiej w odniesieniu do ekumenicznego znaczenia
„Wspólnej deklaracji” .
Na podstawie uzgodnień zawartych we „Wspólnej deklaracji” Światowa
Federaqa Luterańska oświadczyła, że potępienia doktrynalne, zawarte w luterańskich pismach wyznaniowych, nie dotyczą nauki Kościoła rzymskokatolic
kiego przedłożonej w tym dokumencie.
W odpowiedzi rzymskokatolickiej dostrzegam zastrzeżenia zgłaszane w istot
nych punktach; tym samym stała się niepewna baza, która upoważniałaby do
złożenia wspólnego oświadczenia, że nie mają już mocy obowiązującej wzajemne
potępienia doktrynalne z okresu Reformacji .Mimo to ufam, że w czasie, który
jest przed nami, można będzie osiągnąć jasność w tych istotnych punktach, tak że
urzeczywistnią się w pełni właściwe intencje „Wspólnej deklaracji” .
Nawet gdy „Wspólna deklaracja” sama stwierdza, że pewne pytania wyma
gają dalszego wyjaśnienia, i mimo faktu, że Kościół rzymskokatolicki zgłosił
zastrzeżenia w punktach o istotnym znaczeniu, Światowa Federacja Luterańska
czuje się zobowiązana wobec swojej uchwały dotyczącej tego dokumentu i do
kontynuowania wspólnych wysiłków zmierzających do głębszego wspólnego
rozumienia Ewangelii.
Zgodnie z uchwałą przyjętą przed tygodniem przez Radę ŚFL podejmę
rozmowy z prezydentem i komitetem wykonawczym w celu ustalenia, jak we
współpracy z Kościołem rzymskokatolickim można odpowiednio zakończyć
proces związany z przyjęciem „Wspólnej deklaracji”.

Przemówienie papieża Jana Pawła II na Anioł Pański 28 czerwca 1998

U kresu rozważnego procesu wartościowania, w którym uczestniczył Kościół
katolicki i Światowa Federacja Luterańska, możemy teraz radować się ważnym
osiągnięciem ekumenicznym. Mam na myśli „Wspólną deklarację” na temat
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nauki o usprawiedliwieniu Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej. Deklaracja ta stwierdza, w rezultacie dialogu rozpoczętego zaraz po
Soborze Watykańskim II, że Kościoły należące do ŚFL i Kościół katolicki
osiągnęły wysoki stopień porozumienia w kwestii, jaką jest właśnie problem
usprawiedliwienia tak kontrowersyjny przez wieki.
Chociaż deklaracja nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z nau
czaniem prawd o usprawiedliwieniu, to jednak wyraża zgodność co do pod
stawowych prawd tej doktryny. Pragnę, aby ten postęp w dialogu luterańsko-katolickim, który jest darem Ducha Świętego u kresu drugiego ty
siąclecia, dodał odwagi i siły w dążeniu do celu wspólnie określonego i przez
luteranów i przez katolików: do osiągnięcia pełnej widzialnej jedności. Dziękuję
wszystkim katolikom i luteranom, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego
ważnego rezultatu i proszę Pana, aby nadal podtrzymywał nas na naszej drodze
jedności.

Wypowiedzi dalszych przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego

Jeszcze przed opublikowaniem odpowiedzi katolickiej na „Wspólną de
klarację” kard. Joseph Ratzinger, prefekt rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary,
nazwał przyjęcie tego dokumentu przez Radę ŚFL w dniu 16 czerwca krokiem
o historycznych następstwach. W rozmowie z duchownymi Kościoła Ewangelic
kiego Nadrenii, przeprowadzonej w Rzymie 18 czerwca, kard. Ratzinger mówił
0 „Wspólnej deklaraqi” jako wydarzeniu stulecia', jej teologiczna substancja jest
zasadniczo pozytywna. Strona katolicka akceptuje i wita osiągnięty zróżnicowa
ny konsens w podstawowych prawdach. Według „ökumenische Information der
Katholischen Nachrichtenagentur” (KNA-ÖKI), prefekt rzymskiej Kongregacji
Nauki Wiary nie pozostawił żadnej wątpliwości, że oto nadszedł czas na oficjalne
1publiczne podpisanie „Wspólnej deklaracji” . Watykan upoważnił kard. Edwar
da Idrisa Cassidy, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan,
do złożenia podpisu pod dokumentem w imieniu Papieża. Kard. Ratzinger
podkreślił, iż ma nadzieję, że nastąpi to jeszcze jesienią 1998 r.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edward Idris
Cassidy, nazwał „Wspólną deklarację” zachętą dla ekumenii. Prezentując
dziennikarzom odpowiedź Watykanu, powiedział, że osiągnięte porozumienie
daleko przerosło nasze oczekiwania. Jednak w dalszym ciągu istnieją sporne
punkty. Jego zdaniem, „Wspólna deklaraqa” zostanie podpisana jesienią.
Przewodniczący katolickiej Niemieckiej Konferencji Biskupów, bp Karl Leh
mann, ocenił odpowiedź Watykanu na „Wspólną deklarację” jako decydujący
krok na drodze do szerokiejjedności Kościołów. Odpowiedź katolicka odpowiada
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w istocie stanowisku Światowej Fwederacji Luterańskiej, że osiągnięto konsens
wpodstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu - podkreślił bp Lehmann 25
czerwca w swej pierwszej reakcji na stanowisko watykańskie. To ważny krok
- mówił - że obaj partnerzy oficjalnie potwierdzają tę substancjonalną zgodność
poglądów, którą przygotowywano od dziesięcioleci przez liczne badania teologicz
ne. Jest to od dawna oczekiwany, obecnie nabierający mocy wiążącej krok.
Wprawdzie odpowiedź watykańska -podobnie zresztą jak stanowisko Świato
wej Federacji Luterańskiej-formułuje granice osiągniętego konsensu, lecz mimo to
niema poważnego powodu do rozczarowania i rezygnacji. Co na przestrzeni przeszło
450 lat uległo wyobcowaniu pod względem teologicznym, duchowym, kulturowym
i często też politycznym, potrzebuje, uwzględniając wysoki stopień zaangażowania,
czasu na dojrzewanie ku odpowiedzialnemu zrastaniu się - podkreślił przewod
niczący Niemieckiej Konferencji Biskupów. Zachodzi więc konieczność, aby zająć
się energicznie wyjaśnieniami, których domaga się po części także Światowa
Federacja Luterańska, finalizując je w sposób wiarygodny w ramach duchowego
procesu. Bp Lehmann z ufnością spogląda w przyszłość: Gdy więzyjedności będą się
coraz bardziej zacieśniać, to pewnego dnia, u kresu zapewne jeszcze długotrwałej
drogi, wspólnota eucharystyczna stanie się rzeczywistością.

Wypowiedzi przedstawicieli Kościołów ewangelickich

Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, bp Christian Krause, po
ogłoszeniu katolickiej odpowiedzi na „Wspólną deklarację” oświadczył przed
stawicielowi „Evangelischer Pressedienst” (epd), że stanowisko Watykanu
trzeba przeanalizować bez pośpiechu i porównać je z opinią Rady ŚFL z 16
czerwca. Dopiero taka analiza ukaże, czy mamy do czynienia z ekumeniczną
porażką. Wówczas można będzie ustalić, czy da się znaleźć pomost, który
umożliwi podpisanie dokumentu. Dla bp. Krausego trudną kwestią jest fakt, że
Watykan kwestionuje autorytet luterańskiego konsensu. Po stronie luterańskiej
akceptacja nastąpiła świadomie za pośrednictwem Kościołów członkowskich.
Rzym wiedział o tym, że jego partner nie jest drugim Watykanem.
Zdaniem byłego prezydenta ŚFL, bp. Gottfrieda Brakemeiera z Brazylii,
Watykan swoją reakcją na „Wspólną deklarację” raczej zacieśnił granice dialogu
ekumenicznego. Jednak „Wspólna deklaracja” ustaliła kryteria, poza które
ekumenicznie nie da się już wykroczyć - podkreślił bp Brakemeier. Jego zdaniem,
rozczarowane odpowiedzią są nie tylko partnerskie Kościoły luterańskie, lecz
także wielu biskupów i wiernych Kościoła katolickiego.
Wyraz swojemy rozczarowaniu dała również wiceprezydent ŚFL, Prasanna
Kumari z Indii: Uważam, że nie powinniśmy podpisać ,,Wspólnej deklaracji”,
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dopóki nie zostaną zniesione wzajemne potępienia doktrynalne. Reakcja Rzymu
była zupełnie nieoczekiwana. Luteranie poczuli się mocno dotknięci. Stanowisko
katolickie oznacza stagnację ekumenii.
Biskup naczelny Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec
(VELKD), Horst Hirschler, oświadczył: To dziwne, że w oficjalnym tekście
z Rzymu problematyzuje się sposób podejmowania decyzji doktrynalnych przez
wspólnotę Kościołów luterańskich. Strona luterańska ma poważne teologiczne
problemy ze sposobem podejmowania decyzji doktrynalnych przez Kościół
rzymskokatolicki. Gdy chce się jednak poważnie ze sobą rozmawiać, wówczas
trzeba respektować wzajemnie sposoby podejmowania decyzji przez drugą stronę,
bowiem w przeciwnym razie dialog zakończy się przed jego rozpoczęciem.
Bp Hirschler jest zaskoczony faktem, że Watykan w punktach, które są
fundamentalne dla luterańskiego rozumienia usprawiedliwienia, odbiega od
wypowiedzi „Wspólnej deklaracji” powiadającej, że potępienia Soboru Tryden
ckiego nie mają już mocy obowiązującej. Poważna zmiana nastąpiła przez to, że
Watykan nie respektował we wszystkich punktach wypowiedź „ Wspólnej deklarac
j i ”, że potępienia doktrynalne z Trydentu w odniesieniu do przedstawionej nauki nie
dotyczą już luterańskiego partnera dialogu. Jeśli oficjalna interpretacja strony
rzymskokatolickiej nie dokona tu sprostowania, to nie będzie można jeszcze mówić,
że „Wspólna deklaracja” osiągnęła swój cel. Ocena ta nie umniejsza zasługi tych,
którzy opracowali po obu stronach tekst deklaracji i podjęli starania ojego recepcję
- podkreślił biskup naczelny Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec.
Natomiast bardziej pozytywnie wypowiedział się biskup naczelny Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce (ELKA), H. George Anderson: W stosun
kach luterańsko-rzymskich nie tylko rozpoczynamy nowy rozdział, możemy raczej
powiedzieć, że piszemy nową książkę. Także Kościół rzymskokatolicki potwier
dza, że istnieje konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu
- podkreślił bp Anderson. Zarówno Rada ŚFL swoją uchwałą z 16 czerwca jak
i Watykan swoją odpowiedzią z 25 czerwca stwierdzili zgodnie, że praca musi być
kontynuowana.
Zdaniem Instytutu Badań Konfesyjnych Związku Ewangelickiego w Bensheim
(Niemcy), odpowiedź rzymska rzuca nowe pytania. Można ją zrozumieć jako
wyraźne „tak” , lecz również jako wyraźne „nie” wobec „Wspólnej deklaracji”
- podkreśla Instytut w komunikacie prasowym z 29 czerwca. N ota rzymska
stwierdza wprawdzie pozytywnie, że istnieje konsens w podstawowych prawdach
nauki o usprawiedliwieniu, lecz nie widzi potrzeby, aby Rzym opowiedział się
generalnie za zniesieniem wszystkich potępień doktrynalnych z X V I wieku, tak jak
uczyniła to Światowa Federacja Luterańska. W kwestii simul iustus et peccator
nadal obowiązuje anatema. Tym samym „Wspólna deklaracja” chybia celu.
Instytut ocenia krytycznie także fakt, że Rzym odpowiedział na najniższym do
pomyślenia szczeblu, gdyż pod notą nie widnieje podpis papieża lub poważnie
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zaangażowanej w jej powstanie Kongregacji Nauki Wiary, lecz przewodniczącego
Rady ds. Jedności, która jest odpowiedzialna za dialog ekumeniczny.
Poza tym odrzucić trzeba pytanie dotyczące faktycznego autorytetu luterańskiego konsensu synodalnego dzisiaj, a także w przyszłości. Zdaniem Instytutu,
za pomocą tego pytania skompromitowane zostaje pozytywne stanowisko ŚFL
z 16 czerwca: Rzym wiedział od początku dialogu, że ŚFL oprze się na decyzjach
synodów poszczególnych Kościołów luterańskich i na ich podstawie, co miało też
miejsce, stwierdzi „magnus consensus”. Trzeba zapytać, dlaczego Kościół rzyms
kokatolicki akceptuje aż do końca sposób postępowania, aby go potem zakwes
tionować.

Oświadczenie przewodniczącego Związku Ewangelickiego w Niemczech,
prof. dr. Hansa-M artina Bartha (Marburg):

„Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w obecnym
kształcie spaliła na panewce. Członkom rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary
i Rady ds. Jedności Chrześcijan była ona najwidoczniej zbyt ewangelicka. Nie mogli
zaakceptować, że chrześcijanin przed Bogiem jest zarazem sprawiedliwy i grzeszny.
„Trudno” im się pogodzić z wypowiedzią, że pogląd ten nie jest objęty anatemą
(potępieniem doktrynalnym) Soboru w Trydencie. Uważają, że muszą się trzymać
zarówno idei „współdziałania”, jak i takich pojęć, jak „zapłata” i zasługa”.
Powołują się (w przypisach) wyłącznie na sformułowania trydenckie. Wszystko
jak dawniej - druga połowa X V I stulecia jest znowu w pełni obecna.
Żadne słowa biskupie lub innych osób nie są w stanie mnie zwieść i odwrócić
uwagę od tego ekumenicznego niepowodzenia najwyższej rangi. Nie mogę zro
zumieć, dlaczego mamy tu mieć do czynienia z „ważnym ekumenicznym krokiem ”.
Nie wystarczy powiedzieć, że w „podstawowych prawdach”znaleziono konsens; na
tym etapie było się już w czasach Trydentu, tyle że nie wypowiadano tego tymi
słowami. Uroczyste podpisanie „Wspólnej deklaracji” byłoby przeto, w świetle
przedłożonej nam odpowiedzi, ekumeniczną farsą.
Wielu chrześcijan, teologów i nieteologów, parafii i grup zaangażowało się
intensywnie na rzecz przyjęcia deklaracji przez synody luterańskie, do grona tego
należał także Związek Ewangelicki i Instytut Badań Konfesyjnych. Tym większe
jest teraz rozczarowanie. Rzeczą najbardziej rozczarowującą jest, oczywiście, obok
odrzucenia nauki o usprawiedliwieniu, sformułowanej we „Wspólnej deklaracji”,
punkt 6 „uściśleń”. Najpierw wypowiadana jest pochwała pod adresem ŚFL, że
podjęła wysiłki na rzecz osiągnięcia we własnych szeregach „magnus consensus”.
Potem jednak powiada się, iż pozostaje „pytanie, jaki jest faktyczny autorytet
takiego konsensu synodalnego, dzisiaj a także w przyszłości, w życiu i nauce
wspólnoty luterańskiej”. Instancje rzymskie mając świadomość, że nie będą
w stanie przyznać jakiegokolwiek autorytetu synodom Kościołów luterańskich,
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przyglądały się, ja k Światowa Federacja Luterańska z całym zaangażowaniem
podjęła w skali światowej starania o akceptację ,, Wspólnej deklaracji”. Czy takie
postępowanie da się inaczej zinterpretować niż jako (mówiąc po świecku) nie fair
i (mówiąc w języku życia duchowego) bardzo niebraterskie? Jaki autorytet
w obrębie Kościołów luterańskich Rzym mógłby uznać, skoro protestanci nie mają
urzędu papieskiego, a w swoich synodach podporządkowują się wyłącznie auto
rytetowi Słowa Bożego? Zgodnie z logiką zaprezentowaną w odpowiedzi rzymskiej,
nie ma możliwości sporządzenia wiążących wspólnych deklaracji przez Rzym
i „wspólnotę luterańską”, i to „dzisiaj a także w przyszłości”.
W powstałej sytuacji, którą można nazwać ekumeniczną katastrofą, widzę dla
Kościołów ewangelickich i pojedynczych ewangelików dobrą okazję do autoreflek
sji. Powinno nam zależeć na tym, aby
- jeszcze wyraźniej ujawniła się moc i pociecha płynąca z poselstwa o usprawie
dliwieniu, tak abyśmy radośniej z niego żyli,
- reformacyjne idee, bez ulegania fałszywym wpływom, zostały pogłębione
i rozwinięte pod względem teologicznym,
- rozwijała się praca ekumeniczna w duchu Reformacji z wykorzystaniem
istniejącego instrumentarium.

List Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan
do Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Luterańskiej

Drogi Doktorze Noko,
Niniejszym przesyłam Panu z przyjemnością oficjalną odpowiedź Kościoła
katolickiego na „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” ,
przygotowaną w porozumieniu między Kongregaqą Nauki Wiary a Papieską
Radą ds. Jedności Chrześcijan.
Przy tej okazji chciałbym się podzielić pewnymi refleksjami, które zdają się
być konieczne w świetle pewnych błędnych interpretacji katolickiej odpowiedzi
z 25 czerwca 1998 r.
Wydaje się, iż poświęcono mało uwagi bardzo ważnemu rozróżnieniu, jakie
czyni odpowiedź katolicka między Oświadczeniem a następującymi po nim
Uściśleniami. J.E. Joseph Kardynał Ratzinger w liście do „Frankfurter Al
lgemeine Zeitung” , opublikowanym 11 lipca br., wskazał, że tylko Oświadczenie
winno uchodzić ściśle za odpowiedź na pytanie podniesione przez „Wspólną
deklarację” , a odpowiedź ta jest jasna i całkiem jednoznaczna: istnieje konsens
w podstawowych prawdach dotyczących nauki o usprawiedliwieniu.
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Druga część odpowiedzi katolickiej ma, w porównaniu z Oświadczeniem,
zupełnie inną wartość. Punkty wchodzące w tę część odpowiedzi opatrzone są
tytułem: Uściślenia. Kard. Ratzinger we wspomnianym wyżej liście powiada, że
chodzi tu o „objaśnienia” , jako że dotyczą pewnych kwestii rozważanych we
„Wspólnej deklaracji” . „Wspólna deklaraqa” - i uchwała podjęta w odpowiedzi
na nią przez Światową Federaq'ę Luterańską - stwierdza, że w odniesieniu do
pewnych kwestii dialog wymaga kontynuacji. Odpowiedź Watykanu idzie nieco
dalej, wyszczególniając kwestie wymagające dalszego dialogu.
Z długich i trudnych dyskusji wynika, że każda ze stron, zarówno Kościół
katolicki jak Światowa Federacja Luterańska, musi sobie uświadomić, że
mimo podstawowej zgodności poglądów osiągniętej w tym dokumencie,
potrzebne są dalsze studia nad kilkoma kwestiami. Oczywiście w żadnym
wypadku nie może to być uważane za wycofywanie się w jakiejkolwiek bądź
formie ze stanowiska, że istnieje zgoda co do podstawowych prawd w nauce
0 usprawiedliwieniu. Ten konsens, o którym zwłaszcza mówi część trzecia
„Wspólnej deklaracji” dotycząca wspólnego rozumienia usprawiedli
wienia, jest poważnym krokiem naprzód w dialogu i porozumieniu luterańsko-katolickim. Konsens odnosi się do całego zakresu podstawowych
prawd, którymi zajmuje się „W spólna deklaracja” .
Co się tyczy drugiej części odpowiedzi katolickiej, to powstaje wrażenie, że
niektórzy komentatorzy luterańscy odczytywali ten dokument bardzo jedno
stronnie. Oprócz nie zwracania uwagi na wyżej wspomniane zasadnicze
rozróżnienie, ukazały się wypowiedzi mówiące o licznych zastrzeżeniach po
czynionych w odpowiedzi katolickiej. W rzeczywistości nie ma żadnych „za
strzeżeń” , lecz mowa jest tylko o bardzo niewielu uściśleniach, w odniesieniu do
których przedkładam Pańskiej rozwadze następujące refleksje.
Z dyskusji poprzedzających odpowiedź na „Wspólną deklarację” wynikało,
że kwestią, która przyciągała stale największą uwagę, było usprawiedliwienie
grzesznika. Odpowiedź katolicka nie kwestionuje porozumienia, o którym jest
mowa w par. 28, lecz koncentruje uwagę na jednej bardzo konkretnej kwestii,
mianowicie na luterańskim nauczaniu zaprezentowanym we „Wspólnej de
klaracji” , że konkupiscencja (pożądliwość) następująca po chrzcie nazywana jest
grzechem. Katolikowi trudno pogodzić ten pogląd z nauką Soboru w Trydencie,
że wszystko, co jest rzeczywiście grzechem, pozbawione zostaje w chrzcie tego
atrybutu. M a to także konsekwencje dla wspólnego rozumienia istoty odnowy
1 uświęcenia człowieka wewnętrznego. Dla nauki katolickiej słowo „grzech”
pokrywa się ze znaczeniem nadawanym mu w życiu codziennym, które słownik
oksfordzki definiuje jako umyślne naruszenie lub pogwałcenie prawa Bożego, nie
jest on więc tylko stałym skażeniem wyrażającym się w skłonności do zła, z którą
człowiek ma stale walczyć.
Gdzie indziej we „Wspólnej deklaracji” (nr 15) luteranie wraz z katolikami
oświadczają, że Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na
podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha
Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych
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uczynków.Tak więc nasza trudność wynika z prezentacji doktryny, która zdaje
się być w sprzeczności z samą sobą. Z tego powodu odpowiedź katolicka nie
stwierdza, że odnośne potępienie Trydentu pozostaje, lecz że w obecnej
prezentacji doktryny simul iustus et peccator trudno znaleźć podstawę uzasad
niającą, dlaczego nie podlega już ona potępieniom dekretów trydenckich
0 grzechu pierworodnym i usprawiedliwieniu. Czy tej ważnej kwestii nie dałoby
się rozwiązać poprzez prezentację luterańską, która objaśniałaby wyjątkowe
użycie grzechu w tym kontekście, dzięki czemu słowo to utraciłoby swój
normalny charakter bycia chcianym i dobrowolnym sprzeciwianiem się Bogu?
Gdyby do tego doszło, wówczas straciłaby rację bytu kwestia potępienia.
Druga kwestia, którą zajmują się Uściślenia, nawiązuje nie tyle do stanowiska
luterańskiego, ile raczej przedstawia katolicki pogląd, że usprawiedliwienie jest
organicznie włączone do podstawowego kryterium, jakim jest regulafidei, chodzi
tu o wyznawanie jednego Boga w trzech osobach, wyznawanie, które jest
zorientowane chrystologicznie oraz zakorzenione w żywym Kościele i jego życiu
sakramentalnym. Przed ogłoszeniem naszej odpowiedzi, jak również i później
strona luterańska zapewniała nas, że nasze uściślenie było w pełni zgodne
z nauką wyłożoną w „Konfesji Augsburskiej” , „Artykułach Szmalkaldzkich”
1 w innych wypowiedziach doktrynalnych. Jednakże w świetle wielu dyskusji,
prowadzonych na ten temat w Hongkongu i gdzie indziej, doszliśmy do wniosku,
że na tym obszarze zachodzi potrzeba bardziej precyzyjnego przedstawienia
doktryny katolickiej. Wydaje się, że nie ma potrzeby prowadzenia dalszych
badań tej kwestii.
Trzecie i ostatnie uściślenie dotyczy znowu trudności występującej po stronie
katolickiej. Strona luterańska podkreśla z jednej strony zasadę mere passive, choć
jej wyraźnie nie objaśnia; gdzie indziej znowu, we „Wspólnej deklaracji”
i w oficjalnych pismach luterańskich, w takich jak „F ormuła Konkordii” , można
znaleźć wyraźne potwierdzenie, że osoba usprawiedliwiona jest zdolna do
odrzucenia łaski („Wspólna deklaraqa” nr 21) i chociaż jeszcze we wielkiej
słabości, może i powinna (ona) przez moc Ducha Świętego współdziałać („Formuła
Konkordii” II, 65).
W powyższym świetle staje się rzeczą oczywistą, że dla Kościoła katolickiego nie
może być trudności w przyjęciu i podpisaniu „Wspólnej deklaracji”, ponieważ
akceptuje on bez zastrzeżeń jej konkluzję, że istnieje konsens w podstawowych
prawdach dotyczących nauki o usprawiedliwieniu. Uściślenia nie negują tego
konsensu i zdają się nie stwarzać większych problemów dla podejmowania dalszych
studiów i pełniejszej prezentacji.

Pojawiły się pewne pytania dotyczące katolickiego rozumienia tej części
„Wspólnej deklaracji” , która dotyczy „Znaczenia i zasięgu osiągniętego konsen
su” . Sprawę tę wyraża dobrze paragraf 40 i katolicka odpowiedź w pełni go
akceptuje. W podobny sposób żadnej trudności nie sprawiają paragrafy 42, 43
i 44. Istnieje drobna różnica w reakcji Światowej Federacji Luterańskiej
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i Kościoła katolickiego na paragraf 41. Odpowiedź luterańska, wypowiadając
się na temat dalszego studiowania pewnych kwestii, zadeklarowała, że
Potępienia luterańskich ksiąg wyznaniowych nie dotyczą nauki Kościoła rzyms
kokatolickiego przedłożonej w tej Deklaracji. Odpowiedź katolicka stwierdza,
że gdzie osiągnięto konsens, mianowicie w podstawowych prawdach do
tyczących nauki o usprawiedliwieniu, tam nie mają dalej zastosowania
potępienia Soboru w Trydencie. I jak mogliśmy się przekonać, dotyczy to
wszystkiego, o czym była mowa w paragrafie 40.
Odpowiedź katolicka nie stwierdza, że jakiekolwiek potępienie Soboru
w Trydencie ma nadal zastosowanie w odniesieniu do nauczania Kościołów
luterańskich przedstawionego we „Wspólnej deklaracji” . Jednakże
w Uściśleniach zwróciła uwagę, że bez dodatkowych studiów i wyjaśnień Kościół
katolicki nie może zdecydowanie zaakceptować poglądu, że doktryna simul
iustus et peccator nie podlega już potępieniu. Jak wyżej wspomniano, w aktual
nym stanie prezentacji, jakiej dostarcza „Wspólna deklaraqa” , wyłania się
trudność co do sposobu wyrażenia, że doktryna ta nie jest objęta anatemą
Dekretu trydenckiego dotyczącego grzechu pierworodnego i usprawiedliwienia.
Nie dostrzegam w tym stwierdzeniu negacji paragrafu 41, lecz wahanie wobec
kategorycznej afirmacji przed przeprowadzeniem dalszych studiów.
Stąd więc w zgodzie ze wspólną procedurą w takich przypadkach, stosowaną
szczególnie w odniesieniu do uroczystych porozumień na płaszczyźnie międzynaro
dowej, sądzę, że osiągnięte porozumienie i charakter uściśleń umożliwiają
Kościołowi katolickiemu podpisanie „Wspólnej deklaracji” bezzwłocznie i w ist
niejącym kształcie.
J.E. kard. Ratzinger i ja osobiście żywimy gorącą nadzieję, że podpisanie
„Wspólnej deklaracji” nastąpi w najbliższych miesiącach. Odnosimy wrażenie,
że doszło do ważnego wydarzenia o dużym znaczeniu dla ruchu ekumenicznego.
Papież Jan Paweł II wyraził swą radość i satysfakcję z powodu tego ważnego
osiągnięcia ekumenicznego oraz wdzięczność wszystkim, katolikom i luteranom,
którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu. Na mnie i na Panu spoczywa
szczególna odpowiedzialność, polegająca na nie dopuszczeniu do utraty znacze
nia tego historycznego momentu.
W konkluzji chciałbym dać wyraz ubolewaniu, że niektórym komentatorom
luterańskim pewną trudność sprawiła kwestia podniesiona w odpowiedzi
katolickiej, a dotycząca tego, kto w Kościele katolickim i w Światowej Federacji
Luterańskiej jest uprawomocniony do przyjęcia „Wspólnej deklaracji” . Jak Pan
pewnie zauważył, odpowiedź katolicka uznaje wielki wysiłek podjęty przez
Światową Federację Luterańską, polegający na przeprowadzaniu konsultacji
z synodami Kościołów członkowskich na całym świecie i w ten sposób
zmierzający do osiągnięcia prawdziwie znaczącego konsensu. Nie może być
mowy o jakiejkolwiek intencji zakwestionowania autorytetu konsensu luterańskiego. Jednakże mimo tak zdecydowanej aprobaty, jaką „Wspólna de
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klaracja” otrzymała od synodów, nie można się pozbyć odczucia, że w dalszym
ciągu zachowują swą ważność różnice dotyczące rozumienia przez obu part
nerów autorytetu w Kościele; występuje brak odpowiedzi na pewne pytania.
Podejmując więc dalsze badania w ramach trwającego dialogu trzeba będzie
poświęcić więcej uwagi kompleksowi zagadnień związanych z autorytetem
w Kościele.
Z wyrazami wielkiego szacunku i osobistego poważania
Edward Idris Kardynał Cassidy
Przewodniczący
Watykan, 30 lipca 1998 r.

List Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Luterańskiej
do Kościołów członkowskich

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Zapewne przypominacie sobie, że w liście z lipca br. informowałem Państwa,
że nasza Rada w dniu 16 czerwca 1998 r. podjęła jednomyślną uchwałę na temat
„Wspólnej deklaraqi w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” . Za pomocą tego
listu chciałbym podać aktualne informacje dotyczące tej ważnej kwestii.
W liście z lipca wspominałem też o oficjalnej odpowiedzi Kościoła rzymsko
katolickiego z 25 czerwca 1998 r. Posyłam Państwu również kopię tego
dokumentu w celu osobistego przestudiowania z myślą o czekającej nas dyskusji.
W moim liście zwróciłem uwagę na to, że z odpowiedzi rzymskokatolickiej
można wywnioskować istnienie wysokiego stopnia zgodności poglądów w „pod
stawowych prawdach” nauki o usprawiedliwieniu. W jednej części odpowiedzi
rzymskokatolickiej chodziło o „uściślenia”, zostały tu zasygnalizowane za
strzeżenia w odniesieniu do „Wspólnej deklaracji” . Nie było więc pełnej jasności
co do tego, jaka jest relacja wzajemna między oficjalnym stanowiskiem
luterańskim i rzymskokatolickim a „Wspólną deklaracją” . Szczególnie nie było
wiadomo, jak dalece odpowiedź katolicka potwierdzała, że potępienia dokt
rynalne XVI stulecia nie mają już mocy obowiązującej.
Poza tym posyłam Państwu kopię listu z 30 lipca 1998 r. Edwarda Idrisa
Kardynała Cassidiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności
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Chrześcijan. List ten wprawdzie nie zmienia niczego w treści oficjalnej od
powiedzi rzymskokatolickiej, lecz otwiera nową perspektywę umożliwiającą
czytanie, rozumienie i interpretację tej odpowiedzi. List ten jest łącznikiem
z oświadczeniami Josepha Kardynała Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki
Wiary.
List kard. Cassidiego stwierdza formalnie, że tylko pierwsza część od
powiedzi, zatytułowana Oświadczenie, uchodzi ściśle za odpowiedź na pytanie
podniesione przez „Wspólną deklarację".
Zgodnie z tym listem druga część odpowiedzi, zatytułowana Uściślenia, ma,
wporównaniu z Oświadczeniem, całkiem inną wartość. Zwraca się na to uwagę, że
zarówno „Wspólna deklaracja” jak i uchwała Rady ŚFL stwierdzają, że
w odniesieniu do pewnych kwestii dialog wymaga kontynuacji. W Uściśleniach
odpowiedź Watykanu idzie nieco dalej, wyszczególniając kwestie wymagające
dalszego dialogu.
List zwraca uwagę, że dla Kościoła katolickiego nie może być trudności
w przyjęciu i podpisaniu „Wspólnej deklaracji", ponieważ akceptuje on bez
zastrzeżeń konkluzję, że „istnieje konsens w podstawowych prawdach dotyczących
nauki o usprawiedliwieniu”.
Jest rzeczą oczywistą, że wskutek dokonanego rozróżnienia między obu
częściami odpowiedzi rzymskokatolickiej pojawia się nowy punkt ciężkości.
Gdybyśmy znali od początku to rozróżnienie, wówczas zbędne okazałyby się
pewne debaty, które były prowadzone wskutek braku jasności co do treści
rzymskokatolickiej odpowiedzi. Punkty wymienione w Uściśleniach nie byłyby
wówczas uważane za formalne zastrzeżenia wobec porozumień osiągniętych we
„Wspólnej deklaracji” , lecz miałyby tylko rangę problemów wymagających
bliższego wyjaśnienia w przyszłości. Jako luteranie zgadzamy się w pełni ze
stwierdzeniem, że w najbliższym czasie trzeba się będzie jeszcze zająć bardzo
ważnymi zagadnieniami, dotyczącymi zarówno treści nauki o usprawiedliwieniu
jak i jej roli w życiu Kościoła. Mówi o tym wyraźnie uchwała naszej Rady.
Rozróżnienie, jakie odpowiedź rzymskokatolicka czyni między Oświad
czeniem a Uściśleniami, może wyjaśnić, dlaczego Kościół rzymskokatolicki,
mimo istnienia wspomnianych różnic, jest w stanie zaakceptować całą „Wspólną
deklarację” łącznie z końcowymi paragrafami 40 (dotyczącym konsensu w pod
stawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu) i 41 (dotyczącym potępień
doktrynalnych). Wprawdzie w części odpowiedzi zatytułowanej Oświadczenie
nie wspomina się o wzajemnych potępieniach doktrynalnych, to jednak goto
wość Kościoła rzymskokatolickiego do podpisania całej „Wspólnej deklaracji”
może być uznana za pośrednią akceptację jej paragrafu 41.
To, czy etap niezbędnych wyjaśnień, poprzedzający wspólne potwierdzenie
„Wspólnej deklaracji” , mamy już za sobą, będzie przedmiotem dyskusji na
posiedzeniu Komitetu Wykonawczego ŚFL, który zbierze się w dniach 13 i 14
listopada br.
Chciałbym Państwa prosić o uważne przeczytanie załączonych dokumentów,
o których była mowa. Przy okazji proszę zająć się także uchwałą Rady ŚFL z 16
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czerwca br. Dokumenty te stanowić będą podstawę do podjęcia odnośnych
decyzji przez Komitet Wykonawczy w listopadzie. Bezpośrednio po posiedzeniu
poinformuję Państwa o decyzji Komitetu Wykonawczego.
Proszę, ażeby Państwo załączyli do swoich modlitw toczącą się debatę
i obrady Komitetu Wykonawczego w listopadzie. Podejmowana kwestia jest od
stuleci punktem spornym między luteranami a katolikami. Niechaj podej
mowane przez nas inicjatywy przyczyniają się do wzrostu chwały Boga, który
wzywa nas do wierności i pojednania oraz jedności w Chrystusie.
Z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami
Wasz
Ishmael Noko
Sekretarz Generalny
Genewa, w sierpniu 1998 r.

Przekład: Karol Karski

SESJA PLENARNA
MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI
LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKIEJ
Kamień Śląski, 28 sierpnia - 3 września 1998

Wprowadzenie
Kamień Śląski w diecezji opolskiej był miejscem jednego z najważniejszych
tegorocznych wydarzeń ekumenicznych w Polsce. Odbyła się tutaj sesja plenarna
Międzynarodowej Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej. Przedmiotem dys
kusji była głównie apostolskość Kościoła oraz Eucharystia.
Gospodarz uroczystości, biskup opolski Alfons Nossol, od piętnastu lat
uczestniczący w dialogu luterańsko-katolickim, zadbał, aby spotkanie było
należycie „omodlone” . W speq'alnym liście pasterskim zaapelował do diecezjan
o modlitwy w intencji sesji, a sami jej uczestnicy modlili się w ekumenicznym
gronie w kościołach Kamienia, Brożca i Opola.
Kulminacją modlitewną spotkania były nieszpory ekumeniczne 2 września
w katedrze w Opolu, którym przewodniczył biskup Rottenburg-Stuttgartu,
znany teolog Walter Kasper. Nabożeństwo było wielką manifestaq‘ą ekume
niczną, ponieważ obok bezpośrednich uczestników dialogu wzięli w nim udział
biskupi rzymskokatoliccy i ewangelicko-augsburscy z Polski. Episkopat Polski
reprezentowali: abp Damian Zimoń, bp Alfons Nossol, bp Jan Wieczorek, bp
Gerard Bernacki, bp Gerard Kusz, bp Jan Bagiński i bp Jan Kopiec. Ze strony
Kościoła ewangelicko-augsburskiego byli: zwierzchnik Kościoła i prezes Pol
skiej Rady Ekumenicznej bp Jan Szarek, bp Ryszard Bogusz, bp Rudolf
Pastucha i bp Paweł Anweiler. Życzenia od premiera RP, Jerzego Buzka,
przekazała jego małżonka, Ludgarda.
Jesteśmy świadomi, że nie my stanowimy przyczynę sprawczą zaistniałego
podziału chrześcijan, lecz jesteśmy tylko jego bolesnym skutkiem - mówił nuncjusz
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apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk. W swoim przemówieniu nuncjusz
podkreślił, że w dobie kończącego się drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa
odczuwamy potrzebę jedności i czynimy wszystko, co jest możliwe, aby tę jedność
budować i przybliżać. Abp Kowalczyk powiedział również, że potrzebna jest tutaj
gorliwa modlitwa osobista i wspólnotowa, a modląc się wspólnie już stanowimy
jakiś rodzaj jedności. Nuncjusz apostolski apelował: Chciejmy włożyć, na tym
etapie dziejów Kościoła, maksimum wysiłku, aby nie zaniedbać szansy wzajemnego
zbliżenia się i właściwie wykorzystać możliwości, jakie daje dialog ekumeniczny.
Podczas nieszporów ekumenicznych śpiewały chóry z Opola: rzymskokatolicki
z katedry opolskiej i ewangelicko-augsburski.
Uczestnicy sesji spotkali się także z dziennikarzami, dzieląc się swoimi
nadziejami i największymi problemami w toczącym się dialogu. Podczas
konferencji prasowej 2 września w Opolu bp Nossol wskazał, że przed nami jest
jeszcze bardzo długa droga do porozumienia na temat prymatu papieża
w Kościele. Jego zdaniem, ustalenie wspólnego stanowiska na temat urzędu
biskupa Rzymu będzie wymagało wiele wysiłku od obu stron. Przypomniał, że
Jan Paweł II zaprosił Kościoły chrześcijańskie do dialogu na temat prymatu
biskupa Rzymu w encyklice „Ut unum sint” . Papież chciałby - wyjaśniał bp
Nossol - aby chrześcijanie różnych wyznań pomogli mu w znalezieniu jak
najlepszego sposobu realizacji prymatu we współczesnym świecie. Wspólnoty
ewangelickie skorzystały z tego zaproszenia, jednak odpowiedź wymaga
głębokiej refleksji. Dyskusja na ten temat trwa. Biskup zauważył, że rozumienie
urzędu papieża w Kościele jest jedną ze spraw dzielących chrześcijan zarówno ze
Wschodu jak i Zachodu.
Współprzewodniczący Komisji bp Walter Kasper, nawiązując do głównego
tematu sesji, powiedział, iż jej uczestnicy potwierdzili, że apostolskość Kościoła
obejmuje nie tylko tych, którzy pełnią w nim specjalną posługę duchowną, lecz
całą wspólnotę Ludu Bożego, czyli cały Kościół Chrystusowy. Bp Kasper
przypomniał ugruntowane w środowiskach ekumenicznych przekonanie, iż
niezgoda i podziały między chrześcijanami są skandalem. Dlatego też jesteśmy
zobowiązani do działania na rzecz jedności. Naszym zadaniem jest ocalić ją
i zachować, by w ten sposób stać się własnością naszego Pana. Bp Kasper
przyznał, że jedności nie można osiągnąć tanim kosztem. Trzeba się wytężyć
i liczyć na pomoc łaski Bożej. Niemiecki biskup podkreślił, iż celem tej
upragnionej jedności nie mogą być nasze pragnienia, ale On sam - Jezus Chrystus.
Zdaniem bp Kaspera dialog nie może być ulicą jednokierunkową, jest to
wzajemne dawanie i branie, obdarowywanie się wiarą, nadzieją i miłością.
Biskup zwrócił uwagę, iż spory religijne przyczyniły się do podziałów politycz
nych i etnicznych, zatem by osiągnąć jedność Europy trzeba przezwyciężyć te
historyczne zaszłości.
Jedno jest pewne - powiedział bp Nossol podsumowując dyskusję - więcej nas
łączy niż dzieli ... wyjeżdżamy stąd pełni nadziei. Biskup opolski przypomniał
chętnie i często cytowane przez siebie zdanie wybitnego teologa reformowanego,
Karla Bartha, że choć chrześcijanie wierzą inaczej, to jednak nie wierzą w Innego.
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Gospodarze zadbali, aby zagraniczni goście wywieźli ze Śląska Opolskiego
jak najlepsze wspomnienia. Zorganizowali więc dla nich koncert i zwiedzanie
Muzeum Diecezjalnego. Największą atrakcją było jednak niewątpliwie ekumeni
czne świniobicie w Brożcu, rodzinnej miejscowości bp. Nossola.Przy wspólnym
stole, na plebanii w parafii Wszystkich Świętych w Brożcu, zasiedli biskupi,
teologowie katoliccy i luterańscy, a także dyplomaci i przedstawiciele władz.
Świeżą kiełbasę jedli m. in.: biskup diecezji Rotenburg-Stuttgart Walter Kasper
i luterański biskup z Budapesztu Bxla H armati. Śląskie świniobicie było „agapą”
sprawowaną po ekumenicznym nabożeństwie w kościele w Brożcu. Biskup
Nossol zaprosił na nią uczestników dialogu luterańsko-rzymskokatolickicgo, by
- jak powiedział - ugościć ich po naszemu.
Nabożeństwu Słowa Bożego w kościele Wszystkich Świętych przewodniczyli
wspólnie biskupi: Kasper i Harmati, natomiast fragmenty Pisma Św. odczytali:
bp Nossol (po angielsku) i jego brat Karol (po niemiecku). Bp Walter Kasper,
przypominając 59 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, podkreślił
w homilii konieczność wzajemnego przebaczania przez członków poróżnionych
Kościołów chrześcijańskich i narodów. Słowa Jezusa o potrzebie przebaczania
nie 7 a 77 razy odniósł także do poróżnionych przez wieki dwóch wspólnot
- katolickiej i luterańskiej, które tu, na Opolszczyźnie stanowią wspólnotę
modlitwy, a więc jedno. Mieszkańcom Brożca bp Kasper przekazał pozdrowie
nia od Ślązaków ze swej niemieckiej diecezji. Bp Harmati również zachęcał do
przezwyciężania podziałów między chrześcijanami. Nabożeństwo, w którym
uczestniczył m. in. konsul generalny RFN we Wrocławiu Roland Kliesow
i wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński zakończyło się odśpiewaniem „Te
Deum” . Przygrywała miejscowa orkiestra dęta, która bardzo podobała się
członkom komisji. Następnie goście obejrzeli występy amatorskiego zespołu
folklorystycznego i tańca nowoczesnego z parafii Brożec, a także spotkali się
z parafianami. Między członkami komisji, a miejscową ludnością wywiązała się
dyskusja, w której dominowały sprawy związane z kapłaństwem kobiet i kultem
Maryi.
Po zakończeniu obrad wydano komunikat. Jego tekst publikujemy poniżej
w całości.
Czwarte spotkanie czwartejfa zy Międzynarodowej Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej do spraw Jedności miało miejsce w dniach od 28 sierpnia do
3 września w Kamieniu Śląskim (Opole). Dialog jest prowadzony na wspólne
zlecenie Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan (Watykan) i Świa
towej Federacji Luterańskiej (Genewa). Współprzewodniczącymi Komisji są: ze
strony katolickiej dr Walter Kasper, biskup diecezji Rottenburg-Stuttgart (Nie
mcy ) i ze strony luterańskiej dr Bxla Harmati, biskup Kościoła Luterańskiego na
Węgrzech. Sekretarzami Komisji byli: ze strony Światowej Federacji Luterańskiej
- ks. Sven Oppegaard, ze strony Papieskiej Rady - ks. prałat John A. Radano.
Od samego początku wyraźnym celem dialogu katolicko-luterańskiego byk
jedność. Pierwsza faza dialogu (1967-71) skupiła się na temacie Ewangelie
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i Kościół. Druga faza (1973-1984) położyła nacisk przede wszystkim na problem
Eucharystii i posługiwania duchownego. Tematem trzeciej fa zy (1986-1993) był
Kościół i usprawiedliwienie.
Obecne spotkanie kontynuowało badania dwóch spraw omawianych w trakcie
poprzednich obrad: apostolskość i Eucharystię, z których właśnie pierwsze stało się
przedmiotem bardziej szczegółowych studiów obecnej fazy. Przedstawione mate
riały zostały uaktualnione i rozszerzone w oparciu o wyniki dyskusji z roku
poprzedniego. Odnośnie do badań nad Eucharystią, prof. Gunter Wenz (Niemcy)
rozwinął pewne istotne aspekty dotyczące Eucharystii w kontekście Kościoła jako
wspólnoty eucharystycznej. W odniesieniu do kwestii sukcesji apostolskiej prof.
Eberhard Schockenhoff (Niemcy) rozwinął ideę apostolstwa i posługiwania
duchownego, wychodząc od prezentacji „Kościół jako całość wobec sukcesji
apostolskiej . Wypowiedź prof. Angelo Majfeis (Włochy) dotyczyła zarówno
historycznego rozwoju episkopatu, ja k i różnych jego ról. Prof. Margaret O*Gara
(Kanada) powtórnie zarysowała i rozszerzyła temat „Nauczanie, które pozostaje
w prawdzie”, ilustrując historyczny rozwój i związaną z tym współczesną
problematykę. Prof. Turid Karlsen Seim (Norwegia) wniosła biblijną refleksję do
powyższych trzech tematów.
Przed rozpoczęciem zasadniczych obrad spotkanie rozpoczęło się szeroką,
chociaż nieformalną dyskusją nad „Deklaracją o usprawiedliwieniu” i odpowie
dziami, które udzieliły na nią w czerwcu 1998 r. Światowa Federacja Luterańska
i Kościół Rzymskokatolicki. Mimo że Deklaracja ta nie jest bezpośrednio
przedmiotem zainteresowania Komisji do spraw Jedności, to jednak członkowie
Komisji są świadomi jej istotnego wpływu na ich pracę oraz doniosłego ekumenicz
nego znaczenia tego dokumentu. Dlatego też uczestnicy wyrazili nadzieję, że
Światowa Federacja Luterańska i Kościół Rzymskokatolicki znajdą wspólnie
kroki, które należałoby podjąć, aby przezwyciężyć trudności. Komisja pozostaje
otwarta na dialog i na wszelkie zadania służące jedności Kościoła.
Inni luterańscy uczestnicy to:prof, dr Kristen Kvam (Stany Zjednoczone), prof.
Ricardo Pietrantonio (Argentyna), prof. Yoshikazu Tokuzen (Japonia), ks. dr
Pirjo Työrinoja (Finlandia), prof, dr Theo Dieter (Niemcy/Francja) i prof, dr
DavidS. Yeago (Stany Zjednoczone).
Inni uczestnicy ze strony rzymskokatolickiej to: ks. dr Polykarp Chuma
Ibebuike (Nigeria), biskup Alfons Nossol (Polska), biskup Gerhard Schwenzer
(Norwegia), ks. prof, dr Lothar Ullrich (Niemcy) i ks. prof. Jared Wicks S J
(Stany Zjednoczone/ Włochy).
Pracom Komisji towarzyszyła codzienna celebracja Eucharystii. Kiedy celeb
rowali katolicy, obecni byli luteranie, kiedy zaś celebrowali luteranie, obecni byli
katolicy.
W niedzielne przedpołudnie 30 sierpnia członkowie Komisji udali się do Opola,
gdzie w kościele św. Sebastiana celebrowano Mszę św. Następnie w tym samym
kościele odbyło się nabożeństwo luterańskie. Od czasu zniszczenia ich kaplicy przez
ubiegłoroczną powódź luteranie w Opolu korzystają z kościoła św. Sebastiana. We
wtorek 1 września uczestnicy Komisji odwiedzili wieś Brożec, gdzie po krótkim
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nabożeństwie w miejscowym kościele, spotkali się z mieszkańcami i uczestniczyli
w wieczorze kulturalnym, który zakończył się kolacją. W środę 2 września, po
zakończeniu obrad, członkowie Komisji przybyli do Opola, gdzie w katedrze odbyły
się nieszpory kończące cale spotkanie. Poza tym odwiedzono Wydział Teologiczny
i Muzeum Diecezjalne, gdzie wysłuchano koncertu. Na wspólnej kolacji w Semina
rium Duchownym byli obecni polscy biskupi obu Kościołów.
Komisja wyraziła wdzięczność za gorące przyjęcie i gościnność ze strony
biskupa opolskiego Alfonsa Nossola oraz za jego wysiłki, które umożliwiły
zorganizowanie tego spotkania i wspomnianych wydarzeń.
Opracował Grzegorz Polak

REAKCJE NA ENCYKLIKĘ

UT UNUM S1NT
O D PO W IE D Ź BISK UPÓ W KOŚCIOŁA ANGLII

Przedmowa

Po opublikowaniu encykliki Ut Unum Sint uradowaliśmy się z wezwania
papieża Jana Pawła II, aby dążyć nieustannie do widzialnej jedności Kościoła,
która jest trudna, a jednak pełna radości. Obiecaliśmy dogłębną odpowiedź na
zagadnienia poruszone w encyklice. W niniejszym tekście the House o f Bishops
Kościoła Anglii ustosunkowuje się do niektórych z tych zagadnień. Brak
jedności wywołuje nabrzmiałe problemy, wobec których wszyscy chrześcijanie
muszą zająć stanowisko. Wolą Chrystusa jest, aby wszyscy byli jedno ze względu
na misję i ponieważ Kościół ma odzwierciedlać w swoim własnym życiu jedność
i pojednanie, których Bóg pragnie dla wszystkich.
Dziękujemy Bogu, że w tym wieku uczyniliśmy duży postęp, chociaż zdajemy
sobie sprawę, że wciąż jeszcze przed nami długa droga do przebycia. Jest to
droga, którą kroczymy wspólnie; droga, która, ufamy, doprowadzi nas do celu,
jakim jest widzialna jedność - dar i wezwanie naszego Pana.
Kierując się tą ufnością the House o f Bishops Kościoła Anglii odpowiada na
inicjatywę papieża Jana Pawła II. Czyni to z tą samą radością i braterską
miłością, jakie cechują samą encyklikę. Ufamy, że nasze refleksje okażą się
pomocne w bieżącym dialogu ekumenicznym.
W imieniu the House o f Bishops Kościoła Anglii,
+ George Cantuar
czerwiec 1997

+ David Ebor
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W prow adzenie

1. Dnia 30 maja 1995 roku arcybiskup Canterbury oraz Rada ds. Jedności
Chrześcijan Kościoła Anglii odpowiedzieli szybko i gorąco na encyklikę papieża
Jana Pawła II Ut Unum Sint, którą uznali za wielki wkład ekumeniczny w wysiłki
podejmowane na rzecz pełnej, widzialnej jedności Kościoła tak, aby świat
uwierzył. Jednocześnie złożono obietnicę przygotowania bardziej szczegółowej
odpowiedzi po właściwej ocenie tekstu.
2. Fragmenty nieoficjalnych refleksji na temat encykliki opublikowali
członkowie Kościoła Anglii i grupy ekumeniczne w Anglii. Niniejsza odpowiedź
została sformułowana na prośbę arcybiskupa Canterbury przez Grupę D o
radczą „W iara i Ustrój” Chrześcijańskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan (Faith
and Order Advisory Group of the Council for Christian Unity). Członkowie
Grupy Doradczej „W iara i Ustrój” mianowani są przez arcybiskupów Canter
bury i Yorku. G rupa gromadzi tych, którzy reprezentują różne tradycje
teologiczne, zakorzenione w różnorodności Kościoła Anglii. Przedkładamy
naszą odpowiedź jako wkład w recepcję wizji zawartej w encyklice oraz jako
odzew na zaproszenie Jana Pawła II do ekumenicznych rozważań nad
ogólnoświatowym posługiwaniem na rzecz jedności1. Skorzystaliśmy również
z możliwości sformułowania kilku problemów, które naszym zdaniem domagają
się wyjaśnienia.
3. Przygotowując tę odpowiedź zauważyliśmy znaczne osiągnięcia w między
narodowym dialogu anglikańsko-rzymskokatolickim (ARCIC). Oba Kościoły
potwierdziły duże obszary zgodności w tekstach ARCIC I, dotyczących
posługiwania duchownego i Eucharystii oraz godną uwagi zbieżność na temat
autorytetu. ARCIC II kontynuował ten proces, a jego raporty, zwłaszcza
Salvation and the Church oraz Church as Communion pozwoliły jeszcze bardziej
ufać, że anglikanie i rzymskokatolicy posiadają rzeczywiście głęboką jedność na
poziomie wiary. Raport Life in Christ wskazuje, że wspólne życie wymaga
zgodności zarówno co do moralności, jak i doktryny. Na bazie wzajemnego
zaufania, do którego doprowadził ten ważny proces, Kościół Anglii przyjął
z radością zaproszenie papieża Jana Pawła II do odpowiedzi na intuicje zawarte
w Ut Unum Sint.
4. Jak encyklika papieża pokazuje jasno, jakakolwiek refleksja na temat
posługiwania na rzecz jedności, bądź jedności Kościoła samego w sobie, jest
refleksją na temat misji Kościoła. Misja należy do samej natury Kościoła, dotyka
jego jedności, świętości, katolickości i apostolskości. Jako biskupi jesteśmy
zainteresowani sposobem, w jaki Kościół spełnia swoją funkcję w Boskiej misji.
i

Ut Unum Sint, 96.
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Pociąga to za sobą pytania nie tylko o to, co Kościół robi, ale również o to, czym
Kościół jest i jakie jest jego powołanie. Jakie struktury wspierają chrześcijan
w życiu i miłości Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego? W jaki sposób struktury te
jednoczą i jakie są wartości, które mają ożywiać ich funkcjonowanie? W jaki
sposób ogólnoświatowe posługiwanie na rzecz jedności wzmocni jedność
Kościoła, umożliwiając misję i umacniając cały Kościół w jej prowadzeniu? Jak
widzimy zagadnienia dotyczące jedności i misji są nierozdzielne.
5. Nasze anglikańskie doświadczenie prymatu ukształtowało niniejszą od
powiedź na Ut Unum Sint. Rozumiemy prymat jako szczególną formę sprawo
wania episkope (nadzoru). Bliskie jest nam sprawowanie prymatu przez biskupa,
który powołany jest do tego, by prowadzić w służbie i miłości lud Boży oraz
współpracować z tym ludem w nadzorowaniu Kościoła23.Postrzegamy biskupa
jako głównego pasterza, który podziela ze swymi braćmi biskupami szczególną
odpowiedzialność za podtrzymanie i wspieranie jedności Kościoła, utrzymanie
jego dyscypliny i chronienie wiary. Poznaliśmy szczególną rolę zwierzchników
w prowincjach Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, z kolegialnym sprawo
waniem urzędu prymasowskiego podczas Primates’ Meeting, a teraz w spot
kaniach Primates o f the Parvoo Communion. Znamy również szczególną rolę
arcybiskupa Canterbury, „brata pośród braci” , we Wspólnocie Kościołów
Anglikańskich. Jego rolą jest zwoływanie biskupów na the Lambeth Conference
oraz przewodniczenie tej Konferencji. Stąd wynika coraz większa pastoralna
i ewangelizacyjna posługa arcybiskupa Canterbury w całej Wspólnocie
Kościołów Anglikańskich.
6. Zdajemy sobie sprawę, że nasza wypowiedź uwarunkowana jest doświad
czeniem szczególnych historycznych relacji z papiestwem. W Anglii, podobnie
jak wszędzie w Europie, relacje ekumeniczne są skomplikowane i często
naznaczone pamięcią o męczennikach po obu stronach. Historia tkwi głęboko
w pamięci poszczególnych chrześcijan i w zbiorowej pamięci Kościoła Anglii.
Istnieje zasadnicza potrzeba mówienia o tym otwarcie oraz potrzeba wspólnego
dążenia do pojednania wspomnień. Bez tego nie będzie słyszalny głos rozsądku
i sumienia, nie zostanie uznany obecny stan rzeczy, a pielgrzymka do pełnej,
widzialnej jedności napotka wiele przeszkód. Zgadzamy się z Ut Unum Sint, że
zaangażowanie ekumeniczne musi się opierać na nawróceniu serc i na modlitwie,
które doprowadzą także do niezbędnego oczyszczenia pamięci historyczne/.
7. Nasza wypowiedź zależy również od kontekstu, jakim jest ukształtowanie
szczególnej relacji między Kościołem Anglii a państwem. Wzajemne stosunki
Kościołów w tym kraju zmieniają się w miarę, jak uczymy się wspólnie modlić
i składać świadectwo. Ważną częścią bliższych relacji pomiędzy nami
2 Por. The Ordinal, w: The Alternative Service Book 1980.
3 Ut Unum Sint, 2
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a Kościołem rzymskokatolickim jest wspólna praca oraz wzajemne wspieranie
tych, którzy sprawują posługę nadzoru. W każdej diecezji biskupi rzymsko
katoliccy i anglikańscy oraz ci, którzy sprawują posługę nadzoru w innych
Kościołach, zaczynają wspólnie sprawować swoje posługiwanie. Nasza od
powiedź na Ut Unum Sint jest uwarunkowana tym doświadczeniem, a to
doświadczenie jest jednym z powodów, dlaczego uważamy, że wszelkie zmiany
czy przemiany, jakie zachodzą w służbie na rzecz jedności Biskupa Rzymu mają
na nas wszystkich głęboki wpływ.

8.

Jesteśmy świadomi, że odpowiedź the House o f Bishops Kościoła Anglii jest
tylko jedną z anglikańskich odpowiedzi. Oczekujemy, że uznają ją za własną inni
biskupi Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, kiedy spotkamy się w 1998 r. na
the Lambeth Conference. Jasno zdajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek przemiany
w posługiwaniu Biskupa Rzymu w relacji do Kościoła Anglii nie będą mogły nie
mieć wpływu na relacje z całą Wspólnotą Kościołów Anglikańskich.

Oczekiwana encyklika

9.

Sam fakt pojawienia się encykliki jest źródłem wielkiej radości. Odzwier
ciedla ona zaangażowanie ostatnich papieży i Kościoła rzymskokatolickiego4,
zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, w ekumeniczne poszukiwanie pełnej,
widzialnej jedności Kościoła5.

4 Należy podkreślić, że tam, gdzie Encyklika odnosi się do „Kościoła katolickiego"
próbowaliśmy rozróżnić pomiędzy jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem z W y
znania Wiary (Kościół katolicki), a Kościołem (i Kościołami partykularnymi) pozostającym w pełnej
widzialnej wspólnocie z Kościołem Rzymu (Kościół rzymskokatolicki). Kościół katolicki jest Ciałem
Chrystusa, teologiczną rzeczywistością, stworzona przez Boga i uczestniczącą w Jego własnej
wspólnocie miłości. Nie jest on „wyznaniem", ani żadną inną zaledwie ziemską instytucją. Znamiona
i tożsamość tego Kościoła pozostają jednym z podstawowych problemów ekumenicznych. Dlatego
nikogo nie zdziwi, że chociaż pragniemy poważnie przedyskutować wszystkie tematy mające wagę
teologiczną, to jednak nie chcemy z góry zaakceptować szczegółowych interpretacji tychże tematów.
Przykładem ekumenicznej powagi tego zagadnienia jest następujące stwierdzenie Encykliki: Kościół
katolicki zatem utrzymuje, że w ciągu dwóch tysiącleci swojej historii został zachowany w jedności.
Nasze przekonanie, że jedność powinna być w pełni widzialna utrudnia nam prostą akceptację
takiego twierdzenia, jako że podziały w Kościele są boleśnie oczywiste dla wszystkich.
Z tego powodu w niniejszym opracowaniu utrzymujemy nasze zwykłe określenie Kościoła
pozostającego we wspólnocie z Rzymem jako „Kościoła rzymskokatolickiego". Jesteśmy świadomi,
że Stolica Apostolska ma istotne eklezjologiczne powody, aby preferować wyrażenie alternatywne.
Co więcej, powody te same w sobie są przedmiotem dyskusji ekumenicznej. Tymczasem twierdzenie,
że wspólnota Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu i ich Biskupów z Biskupem Rzymu jest
- w planie Bożym - istotnym warunkiem pełnej i widzialnej wspólnoty usprawiedliwia określenie
„rzymski” i sprawia, że dla innych Kościołów staje się czymś nieodpowiednim zaakceptowanie
wyrażenia preferowanego przez Kościół rzymskokatolicki.
5 Ut Unum Sint, passim, ale szczególnie 4, 5, 8, 10.
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10. Zauważamy z satysfakqą, że encyklika uznaje, że ruch ekumeniczny ma
swoje początki głównie wśród Kościołów wywodzących się z Reformacji i że
wczesna zachęta płynęła ze strony Patriarchatu Ekumenicznego6.
11. Dokument jest ważny z kilku względów. Zauważamy, że jest on
skierowany do wszystkich chrześcijan, nie tylko do rzymskich katolików; do
przywódców Kościołów oraz teologów innych Kościołów i wspólnot
kościelnych, a także do biskupów Kościoła rzymskokatolickiego7. Przyjmujemy
z wdzięcznością ten dowód papieskiego pragnienia, by uczynić swoje
posługiwanie służbą na rzecz jedności całego Kościoła i przyjmujemy z radością
jego zaproszenie do refleksji nad naturą tego posługiwania8.
12. Podzielamy przekonanie, że nie tylko poszczególni chrześcijanie, lecz
także „struktury” kościelne są grzeszne9 i że ekumenizm wymaga od nas
wszystkich nawrócenia i przemiany serc. Papież mówi w imieniu chrześcijan,
przyznając słowami Unitatis Redintegratio, że w schizmach są winy ludzi z jednej
i z drugiej strony10. Jednocześnie prosi o przebaczenie za wszystko, za co urząd
papieski jest odpowiedzialny, za bolesne wspomnienia, które sprawiły, że
papiestwo stanowi trudność dla większości pozostałych chrześcijan1112. Cytując
Dekret Unitatis Redintegratio, encyklika nawiązuje do nieustannej reformy,
której Kościół, rozpatrywany jako ziemska i ludzka instytucja, wciąż potrzebujen .
To stwierdzenie idzie w parze z przekonaniem wyrażonym w The Porvoo
Common Statement:
Kościół jest rzeczywistością Boską, świętą i przekraczającą obecną, skończoną
rzeczywistość; jednocześnie jest instytucją ludzką, podziela upadki społeczności
ludzkiej w jej zagadkowości i słabości. Kościół jest zawsze powołany do skruchy,
reformy i odnowy oraz nieustannie zależy od miłosierdzia i przebaczenia Boga1314.
Kościół Anglii podziela przekonanie o grzeszności każdej ziemskiej instytucji
i dlatego ze swej strony uznaje potrzebę reformy i skruchy za zło wyrządzone
chrześcijanom innych tradycji.
13. Witamy z radością stwierdzenie, że Bóg pragnie dla swojego Kościoła
widzialnej jedności i że nie jest ona czymś mało istotnymH, lecz czymś integralnym
6 Tamże,
7 Tamże,
8 Tamże,
9 Tamże,
10 Tamże,

65.
96, 101, 103.
94, 96.
34.
11. Por. Sobór W atykański II, Dekret o ekumenizmie, 3.

11 Ut Unum Sint, 88.
12 Tamże, 16. Por. Dekret o ekumenizmie, 6.
13 The Porvoo Common Statement, w: Together in Mission and Ministry: The Porvoo Common
Statement with Essays on Church and Ministry in Northern Europe (Church House Poblishing,
1993), 20.
14 Ut Unum Sint, 9.
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w naturze Kościoła15; jest częścią Chrystusowej misji, wyrażającej się w kulcie,
ewangelizaqi i pobożności. The Parvoo Common Statement stwierdza, że Kościół
jako wspólnota musi być postrzegany (podkreślenie nasze) jako znak instrumental
ny wobec ostatecznego celu Boga. Istnieje on dla chwały Boga, aby służyć
w posłuszeństwie misji Chrystusa: pojednaniu ludzkości i wszystkich stworzeń (E f
1J0)16. Widzialna jedność Kościoła nie jest zatem wewnętrzną sprawą
Kościołów chrześcijańskich, lecz jest znakiem i instrumentem woli Boga,
pragnącego jedności podzielonego rodzaju ludzkiego i całego stworzenia, ku
którym kieruje się Ewangelia łaski Boga17.
14.
Jedności nie należy mylić z jednolitością. Kościół Anglii od dawna karmił
się wizją jedności w uzasadnionej różnorodności18. Wizja taka wymaga
uważnego zrozumienia źródła jedności w naturze i celach Boga oraz źródła
różnorodności, danej przez Boga, w egzystencji człowieka. Jest tutaj miejsce dla
różnic płynących z kulturowego doświadczenia i sposobu wyrażania, ale nie
pociąga to za sobą lekceważenia tych granic, które zostały ustanowione raz na
zawsze przez objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. Dla chrześcijan szczególne
znaczenie ma wspólne składanie świadectwa o tej samej prawdzie Krzyża19.

W iara i jej form uły

15.
Autor encykliki cytuje ważne rozróżnienie, jakiego dokonał jego poprzed
nik Jan XXIII pomiędzy fundamentalnymi prawdami wiary oraz sformułowania
mi, przez które są one wyrażane20. Należy podkreślić, że polemiki i nieprzejednane
spory sprawiły, że dwa sposoby patrzenia na tę samą rzeczywistość - choć pod
różnym kątem-przekształciły się w całkowicie sprzeczne poglądy212. Oznacza to, że
gdy ma się do czynienia ze sformułowaniami doktrynalnymi odbiegającymi od tych,
których zwykło się używać we własnej wspólnocie, z pewnością warto się zastanowić,
czy inne słowa nie wyrażają tu takiej samej treści12.
15 Por. The Porvoo Common Statement, 21.
16 The Porvoo Common Statement, 18.
17 Por. Archbishop Robert Runcies opening address to the 1988 Lambeth Conference, The Truth
Shall Make You Free: The Lambeth Conference 1988 (ACC, 1988), s. 11-24.
18 Por. Ut Unum Sint, 50, 54.
19 Tamże, 1. Por. Jan Paweł II, Address following the Way o f the Cross on Good Friday, 1994:
AAS, 87 (1995), 88.
20 Ut Unum Sint, 81. Por. 38. Dekret o ekumenizmie, 17; Międzynarodowa Komisja Mieszana do
dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym, Wiara,
sakramenty i jedność Kościoła (Bari 1987), 25-33. Por. W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane. Dialog
katolicko-prawoslawny 1980-1991, Warszawa 1993.
21 Ut Unum Sint, 38.
22 Tamże, 38.
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16.
W naszej wspólnej ekumenicznej metodologii kierujemy się myślą, że te
same prawdy były w różny sposób wyrażane w różnych czasach i kulturach;
uznaje ona, że nasze dzieje zrodziły emocjonalny i dwubiegunowy język, który
często odgrywał wielką rolę w utrzymywaniu podziału Kościołów i że nasza
przyszłość leży w wielkoduszności, która ochoczo pozostawia za sobą język
dawnych polemik, dążąc do wspólnego zrozumienia prawdy; metodologia ta
zauważa, że niewyczerpalne bogactwo misterium Boga nie tylko zezwala, ale
także uznaje za konieczne istnienie różnych sposobów widzenia tej samej
rzeczywistości oraz wyrażania tej rzeczywistości w życiu Kościoła i kulcie.
Zatem, dokonując oceny wyznaniowych stwierdzeń innych Kościołów i dia
logów ekumenicznych nie jest słuszne żądanie dokładnej werbalnej identycz
ności2324z własnym językiem; natomiast słuszne jest przysłuchiwanie się innym
sformułowaniom i różnym sposobom widzenia tej samej rzeczywistości. Takie
podejście pozwala podzielonym chrześcijanom na stopniowe odejście od swoich
własnych częściowych wersji. Umożliwia też uczenie się jednych od drugich oraz
wzrastanie w wierze Kościoła trwającego poprzez wieki2Ą. Kościół Anglii nieustan
nie mocno popiera tę wspólną ekumeniczną metodologię i stara się zastosować ją
w niniejszej odpowiedzi na encyklikę.

N au czycielsk i U rząd K ościoła

17.
Taka ekumeniczna metodologia nie odrzuca znaczenia doktryny i wy
znania wspólnej wiary apostolskiej. Kościół potrzebuje przemawiać auto
rytatywnie i jednym głosem, zwłaszcza tam, gdzie wiara nie dopuszcza różnic2526.
Kościół potrzebuje właściwych organów, poprzez które może to czynić, głosząc
wiarę niezrównanie objawioną w Piśmie Świętym i sformułowaną w katolickich
wyznaniach wiary... na nowo w każdym pokoleniu26. W 1918 r. komitet powołany
przez arcybiskupów Canterbury i Yorku stwierdził, że:
Nauczycielski Urząd Kościoła jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony funkcją
Kościoła jest przedstawianie prawdy o Bożym objawieniu dokonanym w Chrys
tusie, tak ja k zawarto je w Piśmie Świętym oraz interpretowano i rozwijano
w przeszłości. Kościół ma obowiązek zachowywania i przekazywania przyszłym
pokoleniom orędzia, które pochodzi od Boga i ma niezwykłe znaczenie dla dobra
rodzaju ludzkiego. Orędzie to jest różnie określone: Ewangelia Chrystusa, słowo
Boga, wiara Kościoła. Z drugiej strony Kościół ma obowiązek interpretowania
Ewangelii dla każdego pokolenia, wyrażania jej myślą i językiem danych czasów
23 Por. Tamże, 38.
24 Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie Duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze,
Lublin 1989, s. 17-23 (Wstęp).
25 Por. A RCIC I, The Final Report (CTS/SPCK, 1982): Ministry and Ordination, 17.
26 The Canons o f the Church o f England, Canon C 15.1(1): Preface to the Declaration of Assent.

104

ODPOW IEDŹ BISKUPÓW KOŚCIOŁA ANGLII

oraz w świetle postępującej wiedzy, a także prezentowania jej światu jako żywej
wiary. Chociaż przekazywanie tego orędzia jest funkcją całej społeczności
chrześcijańskiej, to jednak od samego początku do czasów dzisiejszych było
odpowiednie ciało składające się z osób wyraźnie i oficjalnie mianowanych do
pełnienia tego urzędu jako przedstawiciele Kościoła. Są oni określani jako słudzy
(minister) Ewangelii, jako słudzy Chrystusa; i chociaż Nauczycielski Urząd nie
może i nie powinien ograniczać się do nich, to jednak będzie w dużej mierze zależało
od ich sprawności czy Kościół będzie właściwie wypełniać swoje dzieło21.
18. Należy dążyć do ekumenicznego konsensu na temat natury i sprawowania
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła oraz należących do niego organów. Istnieje
niejasność na ten temat, zarówno w tradycji rzymskokatolickiej, jak i ang
likańskiej. Należy ją wytłumaczyć, jeżeli Kościół ma autentycznie i wiernie
wypełniać nakaz Pana2728 i żyć w widzialnej jedności. Anglikanie w swojej
odpowiedzi na The Final Report o f A R C IC I byli w stanie zaaprobować większość
tego, co Komisja powiedziała na temat autorytetu, zarówno jeśli chodzi o jego
rozumienie, jak i wyzwania, które stawia naszym praktykom. Ósma Rezolucja
Lambeth Conference z 1988 r. podsumowuje to w następujący sposób:
Niniejsza Konferencja: Z radością wita „Authority in the Church” ( I i II) razem
z „Elucidation” jako solidną podstawę kierunku działań i programu trwającego
dialogu na temat autorytetu i pragnie zachęcić ARCIC II do dalszego zgłębiania
w Piśmie Świętym i Tradycji podstaw koncepcji powszechnego prymatu, łącznie
z kolegialnością jako instrumentem jedności; zgłębiania charakteru takiego prymatu
w praktyce, a także wniknięcia w doświadczenie innych Kościołów chrześcijańskich
w sprawowaniu prymatu, kolegialności i koncyliamości29.
19. Odpowiadając na Ut Unum Sint należy wyróżnić trzy obszary wymagające
szczególnego i natychmiastowego zainteresowania w odniesieniu do Nauczyciel
skiego Urzędu Kościoła. Pierwszy obszar dotyczy tego, co konstytuuje Magis
terium Kościoła rzymskokatolickiego. Chodzi tutaj o sprawy dotyczące relacji
Biskupa Rzymu do kolegialności wszystkich biskupów, do sensus fidelium oraz
sprawy dotyczące szczególnej relacji papieża do kurii.
20. Drugi obszar, blisko związany z pierwszym, dotyczy sposobu sprawo
wania Magisterium. Decydujące jest tutaj podkreślenie posługiwania papieża
jako servus servorum Dei. Zgadzamy się, że takie rozumienie jest najlepszym
możliwym zabezpieczeniem przed ryzykiem oddzielenia władzy (a
w szczególności prymatu) od służby. Tutaj narzuca się myśl, że sprawa
zwyczajnego i powszechnego Magisterium wymaga rozważenia.

27 The Archbishop's First Committee o f Enquiry, The Teaching Office of the Church (SPCK,
1918).
28 M t 28,20.
29 The Truth Shall M ake You Free, s. 211.
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21.
Trzeci obszar dotyczy rozumienia depozytu wiary. Powołanie Kościoła do
głoszenia wiary na nowo w każdym pokoleniu konstytuuje stały obowiązek
interpretowania pierwotnej wiary i świadectwa apostołów. Różnorodne sposoby
wyrażenia wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków i w całym współczesnym
świecie muszą zawsze być zgodne z depozytem, który również pozostaje
fundamentalnym źródłem dla Kościoła, gdy ten ustosunkowuje się do ciągle
nowych kwestii pojawiających się w różnych wiekach i w różnych kulturach.
W Elucidation do pierwszego stwierdzenia w dokumencie A R C IC I Authority in
the Church napisano:
Żaden wysiłek Kościoła zmierzający do wyrażenia prawdy nie może dodać
czegokolwiek do objawienia uprzednio danego. Co więcej, ponieważ Pismo Święte
jest jedynego rodzaju natchnionym świadectwem Bożego objawienia, to wyrażenie
tego objawienia przez Kościół musi być sprawdzane co do zgodności z Pismem
Świętym. Nie oznacza to prostego powtarzania słów Pisma Świętego, lecz
docieranie do głębszego znaczenia oraz wyjaśnianie jego konsekwencji dla
chrześcijańskiej wiary i praktyki. Niemożliwe jest uczynienie tego bez zastosowania
współczesnego języka i myśli. Wskutek tego nauczanie Kościoła będzie czasami
wyrażone słowami, które są różne od oryginalnego tekstu Pisma Świętego, jednak
bez odejścia od jego sensu30.
W praktyce wszystkie Kościoły trudzą się nad zrozumieniem Pisma Świętego
i Tradycji oraz niektórych zasad odróżniania tych elementów w Tradycji, które
są fundamentalne od tych, które są drugorzędne. Wyjaśnianie będzie niezbędne,
jeżeli podzielone Kościoły mają być pewne, że w ciągu wieków wyznają wiarę
Kościoła, pomimo różnic w sformułowaniach.

Podejmowanie decyzji, kiedy Kościoły są podzielone

22.
Od czasów wielkich podziałów w Kościele rzadko było możliwe, aby
podzielone Kościoły przemawiały razem; w pewnych przypadkach każdy
Kościół musiał działać jakby autorytet w kontrowersjach dotyczących wiary31
należał wyłącznie do niego. Jak stwierdza dokument Międzynarodowej Komisji
Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim
i Kościołem prawosławnym z Bari (1987) w odniesieniu do schizmy pomiędzy
Wschodem i Zachodem: Po dokonaniu się schizmy Wschód i Zachód rozwijały się
nadal, lecz niezależnie jeden od drugiego. Nie miały już zatem możliwości
30 A RCIC I, The Final Report: Authority in the Church, Elucidation 2. Zdania te blisko
korespondują z twierdzeniem Soboru Watykańskiego I: „Neque enim Petri successoribus Spiritus
sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam
per apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent” (Pierwsza
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Chrystusa, 4).
31 Thirty-nine Articles o f Religion, Art. XX.
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jednomyślnego podejmowania decyzji ważnych zarówno dla jednych, ja k i dla
drugich32.
23. Rozdzielone Kościoły podejmowały czasami decyzje, które jeszcze
bardziej pogłębiły podziały między nimi. Przykłady można znaleźć w definicjach
dogmatycznych poczynionych przez Kościół rzymskokatolicki. Inne Kościoły,
włączając w to Kościół Anglii, podejmowały również jednostronne decyzje
w kwestiach uważanych za centralne w wierze i ustroju Kościoła.
24. Blisko związany z tym problem dotyczy kryteriów i organów, poprzez
które podzielone Kościoły określają to, co stanowi część depozytu wiary33.
Przykładem może być deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary z 1994 r. na
temat zarezerwowania święceń kapłańskich wyłącznie dla mężczyzn34.
25. Chociaż Kościoły są podzielone, to jednak zasada recepcji i jej proces są
wciąż istotne dla decyzji podejmowanych przez rozdzielone Kościoły. Wstępnym
tego warunkiem jest fakt, że Kościoły już uznają siebie wzajemnie. W dokumen
cie z Monachium z dialogu rzymskokatolicko-prawosławnego stwierdzono, że
zasada wspólnoty pomiędzy Kościołami lokalnymi powinna być poszerzona na
Kościoły siostrzane35. Każdy musi uznać w innych, poprzez lokalne cechy
szczególne, tożsamość misterium Kościoła... Pociąga to za sobą także jedność
świadectwa i wezwanie do przyjmowania w pokorze braterskich uwag36. Zatem
zaproszenie papieża Jana Pawła w encyklice Ut Unum Sint zakłada uznanie roli,
jaką inne Kościoły odgrywają w rozpoznawaniu woli Boga.

Pełna, widzialna jedność

26.
Encyklika daje świadectwo o znacznych osiągnięciach poczynionych
w ruchu ekumenicznym. W szczególności jeśli chodzi o imponujące zbliżenie na
płaszczyźnie pełnej, widzialnej jedności. W encyklice są różne sposoby przed
32

Wiara, sakramenty i jedność Kościoła, 26. Por. W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane, s. 51.
33 Por. Kryteria dla Soborów, które miałyby być uznane jako ,,ekumeniczne” oraz rolę Świętej
Kongregacji Doktryny Wiary w określaniu spraw należących do depozytu wiary.
CDF Responsum ad Dubium Concerning the Teaching Contained in Ordinatio Sacerdotalis
(28 October 1995); por. CDF Declaration Inter Insigniores (1976).
35 Przywołujemy z radością zastosowanie tego terminu do Kościołów Wspólnoty Anglikańskiej
przez papieża Pawła VI. Ten gest, jak również podarowanie jego biskupiego pierścienia arcybis
kupowi MichaeFowi Ramsey’owi, zostały gorąco przyjęte przez anglikanów jako znak, że ich
uznanie rzymskich katolików za członków Kościoła siostrzanego zostało odwzajemnione.
36 Międzynarodowa Komisja Mieszana do dialogu teologicznego między Kościołem rzymsko
katolickim i Kościołem prawosławnym. Misterium Kościoła i Eucharstii w świetle tajemnicy Trójcy
Świętej, III (3)(b). Por. W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane, s.43-44.
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stawiania wymiarów widzialnej jedności. Na przykład w paragrafie 9 papież
stwierdza, że jedność tworzą więzy wyznania wiary, sakramentów i komunii
hierarchicznej, natomiast w paragrafie 12 lista pierwiastków uświęcenia i prawdy
przedstawiona jest w następujący sposób: normatywne stosowanie Pisma
Świętego, chrzest, sakramenty, w tym Eucharystia Święta, episkopat i na
bożeństwo do Dziewicy Bogarodzicielki. Wiele spośród wymienionych ele
mentów jest zgodnych z Chicago-Lambeth Quadrilateral. Kościół Anglii określił
ostatnio wymiary pełnej widzialnej jedności w Porvoo, Meissen and Fetter Laane
Common Statements. Jest dużo wspólnego pomiędzy obrazem jedności w Ut
Unum Sint a wzrastającym konsensem, będącym skutkiem działań Komisji
„W iara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów37. Konsens ten został też jasno
wyłożony w dokumencie ARCIC II pt. Church as Communion38.

Tematy wymagające dalszych studiów

27.
Kościół Anglii cieszy się, że określono niektóre tematy wymagające
dalszych studiów zanim zostanie osiągnięty prawdziwy konsens wiary. Encyklika
wymienia: 1. relację pomiędzy Pismem Świętym a Tradycją, 2. Eucharystię, 3.
święcenia kapłańskie, 4. Magisterium, 5. Dziewicę Maryję39. Zauważamy, że
ARCIC II podejmuje przede wszystkim wymienione tematy. Już w odpowiedzi
Kościoła Anglii na The Final Report o f ARC IC I, Kościół wyraził jasno, że
stwierdzenia na temat Eucharystii i święceń kapłańskich (ordynacji) oraz ich
wyjaśnienia mają być zgodne w istocie z wiarą Kościoła Anglii40. Poniżej
zamieszczamy nasz komentarz na temat Magisterium i miejsca Dziewicy Maryi.
Później przechodzimy do tematów, które - naszym zdaniem - wymagają
dalszych rozważań, jeżeli nasze Wspólnoty mają kroczyć razem.

Magisterium

28.
Zgadzamy się, że w dziedzinie autorytetu ważne kwestie wciąż wymagają
uzgodnienia, zwłaszcza, jak zauważyliśmy powyżej, jeśli chodzi o sprawowanie
Magisterium. Uważamy, że żywy nauczycielski autorytet, świadczący o wierze
37 Kościół rzymskokatolicki jest w pełni członkiem Komisji „W iara i U strój” .
38 A RCIC II, Church as Communion (CTS/CHP, 1991).
39 Ul Unum Sint, 79.
40 The Church o f England’s Response to BEM and ARCIC: Supplementory Report to GS 661
(GS 747, 1986) 2(b); por. Lambeth Conference Resolution 8.1 (The Truth Shall Make You Free, s.

211).
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i interpretujący wiarę w sposób jedyny ukazaną w Piśmie Świętym i przekazaną
w katolickich wyznaniach wiary41, jest istotny dla autentycznego głoszenia
Ewangelii każdemu pokoleniu. Jesteśmy przekonani, że ten autorytet należy do
ciała Kościoła jako całości i że wykładanie wiary kiedyś przekazanej świętym jest
funkcją całego ciała, w którym wszyscy wierni w każdym poszczególnym
Kościele mają swoje zadanie do spełnienia na każdym poziomie. Biskupi i ich
synody ponoszą szczególną odpowiedzialność za wspomożenie i kierowanie tym
procesem. Anglikanie są przekonani, że ich charakterystyczny model „biskup
w synodzie” (bishop-in-synod) wciela koncyliarną zasadę sprawowania auto
rytetu w sposób konstytucyjny.
29. Należy ubolewać, że encyklika czyni tak niewiele odniesień do Soborów
Ekumenicznych oraz innych soborowych form konsultacji i wykładania wiary
w Kościele. Valamo Statement42 opisuje życie synodalne jako zasadniczą formę
praktykowania wspólnoty pomiędzy biskupami w historii Kościoła. Jak wska
zała ARCIC I, może pojawić się poważny brak równowagi, jeżeli zostanie
wyeksponowany albo prymat albo soborowość, jedno kosztem drugiego.
Niebezpieczeństwo to wzrasta wówczas, gdy Kościoły są rozdzielone. Koinonia
Kościołów wymaga, aby została zachowana właściwa równowaga pomiędzy
prymatem isoborowością, z uwzględnieniem odpowiedzialnego uczestnictwa całego
ludu Bożego*3. W Kościele Anglii i w innych Kościołach anglikańskich zasada
soborowości jest mocno osadzona w konstytucyjnych formach: biskup, ducho
wieństwo i laikat mają swoje zadania w kierowaniu Kościołem na każdym
poziomie. Biskupi zachowują szczególny autorytet w kwestiach dotyczących
wiary i kultu. Odpowiedź Kościoła Anglii na ARCIC I podkreśla potrzebę
poszanowania tej zasady oraz większej pracy ekumenicznej, zarówno na temat
równowagi pomiędzy prymatem a koncyliarnością, jak i rolą laikatu w for
mułowaniu kościelnych decyzji4142344.
30. Jesteśmy radzi, że temat autorytetu był zgłębiany przez nasze Kościoły
w pracach ARCIC II. Oczekujemy dalszego ciągu dialogu, zwłaszcza w kwestii
relacji pomiędzy Nauczycielskim Urzędem Kościoła a ludem Bożym jako
całością; pomiędzy Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi;
pomiędzy papieżem, kolegium biskupów a Kurią Rzymską; i pomiędzy bis
kupami a teologami.

41 The Canons of the Church of England, Canon C 15.1 (1): Preface to the Declaration of Assent.
42 Międzynarodowa Komisja Mieszana do dialogu teologicznego między Kościołem rzymsko
katolickim i Kościołem prawosławnym, Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej strukturze
Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla uświęcenia i jedności
Ludu Bożego (Uusi Valamo 1988), 52. Por. W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane, s. 65.
43 A RCIC I, The Final Report: Authority in the Church /, 22.
44 GS 747, 33.
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M iejsce M aryi

31. Różnice i nieporozumienia pomiędzy Kościołami na temat miejsca
Błogosławionej Dziewicy Maryi w wierze chrześcijańskiej i pobożności wiążą się
ściśle ze sposobem, w jaki autorytet jest postrzegany i sprawowany w Kościele.
32. Jest jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus.
Miejsce Maryi w chrześcijańskiej wierze i pobożności określone jest wyborem
Boga, by była M atką naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też
zachowując ciągłość z wiarą starożytnego Kościoła i powołując się na Trzeci
Sobór Ekumeniczny anglikanie głoszą Maryję jako Theotokos i doceniają jej
miejsce w ekonomii zbawienia poprzez specjalne uroczystości w roku liturgicz
nym45. Została ona przygotowana przez łaskę Bożą do spełnienia swej roli jako
Matki naszego Zbawiciela, przez Którego sama została zbawiona i przyjęta
w chwale do wspólnoty świętych. Jej pieśń Magnificat jest częścią codziennej
wspólnej modlitwy Kościoła Anglii. W pobożności jest ona modelem dla
wszystkich wiernych i posłusznych uczniów, a tym samym dla całego Kościoła.
Podobnie jak w Kościele rzymskokatolickim, również dla niektórych anglikanów pielgrzymki i inne akty pobożności są o wiele bardziej ważne niż dla
innych. Ta rozmaitość jest siłą anglikańskiej pobożności.
33. Anglikanie mają jednak zastrzeżenia, jeżeli wysoki autorytet stwierdza
przynależność przekonań czy praktyk pobożnościowych do najbardziej istot
nych elementów w hierarchii prawd, a których - jak uważa wielu wiernych - nie
wymaga Pismo Święte, ani nie żąda Tradycja zakorzeniona w Biblii i odziedzi
czona ze starożytnego Kościoła46. Uważamy, że cześć oddawana Maryi i świętym
świadczy w szczególny sposób o wyjątkowym pośrednictwie Jezusa Chrystusa
i potędze Ewangelii. Z wdzięcznością przyjmujemy zalecenie papieża, by nie
narzucać innych obowiązków oprócz łych, które są konieczne i jesteśmy przekona
ni, że autorytet zostałby wzmocniony, gdyby taką zasadę zastosowano do
omawianego zagadnienia47.

Następstwa wspólnego chrztu

34.
Zapewne jednym z najbardziej doniosłych twierdzeń Drugiego Soboru
Watykańskiego są następujące zdania:
45 Sobór w Efezie 431 r.
46 A RCIC I, The Final Report: Authority in the Church I, 24(c).
47 Ut Unum Sint, 78; por. Dz 15, 28.
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Przez sakrament chrztu, ilekroć się go udziela należycie, stosownie do Pańskiego
ustanowienia, i przyjmuje w odpowiednim ustanowieniu duszy, człowiek zostaje
prawdziwie wcielony w Chrystusa ukrzyżowanego i uwielbionego i odradza się ku
uczestnictwu w życiu Bożym (...) Wobec tego chrzest stanowi sakramentalny węzeł
jedności trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymz48.
Podobnie zapisano w dokumencie „Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie
Duchowne (BEM)” : chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem i z Jego ludem49
i dalej: Przez chrzest chrześcijanie jednoczą się z Chrystusem, wzajemnie ze sobą
oraz z Kościołem każdego czasu i każdego miejsca. Nasz wspólny chrzest,
jednoczący nas z Chrystusem w wierze, jest zatem fundamentalną więzią jedności50.
W podobny sposób obecna encyklika uznaje, że ludzie jednoczą się z Ciałem
Chrystusa przez chrzest, a papież stwierdza, że eklezjologiczne implikacje tego
faktu są doniosłe51. My również uważamy, że tutaj tkwi centralny problem
eklezjologiczny i ekumeniczny. Jeżeli chrzest jest działaniem Boga w Jego
Kościele i jeżeli ludzie są ochrzczeni w podzielonych Kościołach, to co te fakty
mówią o eklezjalnym statusie Wspólnot, poprzez które ochrzczeni ludzi są
przyjmowani do wspólnoty zbawienia?52
35.
Kościół Anglii w swojej odpowiedzi na dokument pt. „Chrzest, Euchary
stia i Posługiwanie Duchowne” zauważa, że:
Wzrastający konsens na temat chrztu odzwierciedla coś z jedności, która już
istnieje pomiędzy Kościołami, które trwają w rozdzieleniu... Gdzie rozdzielone
Kościoły są w stanie wzajemnie uznać wyznanie wiary, tam istnieje już daleko
posunięte wzajemne uznanie chrztu. Zakłada to i jednocześnie implikuje pewien
stopień wzajemnego uznania kościelnej rzeczywistości, gdyż to wiośnie w kon
tekście życia podzielonych Kościołów wierni zostają ochrzczeni5354.
Nasze uznanie dużego stopnia wspólnoty, która istnieje pomiędzy wszystkimi
ochrzczonymi, nawet jeśli Kościoły są podzielone oraz stwierdzenie encykliki, że
Sakrament Chrztu (...) stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający między
wszystkimi przezeń odrodzonymi54 stają się jeszcze ważniejsze ze względu na to, że
razem badamy teologiczne, pastoralne i ekumeniczne następstwa wspólnego
chrztu po to, by Kościół prawdziwie stawał się znakiem owej pełnej komunii, (...)
która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii55. W szczególności
musimy rozważyć następstwa wspólnego chrztu w odniesieniu do Dekretu
Unitatis Redintegratio i jego stwierdzeń, że wspólnotom wyrosłym po Reformacji
iQ

Dekret o ekumenizmie, 22; por. Ut Unum Sint, 66.
49 BEM: Chrzest, 2.
50 BEM: Chrzest, 6.
51 Ut Unum Sint, 66; por. 42.
52 Por. Tamże, 84
53 Towards a Church of England Response to BEM and ARCIC (GS 661, 1985), 43.
54 Ut Unum Sint, 66.
55 Tamże, 78.
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„brakuje pełnej jedności z nami, wypływającej z Chrztu”, i zauważa, iż nie
przechowały one właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego mis
terium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa, chociaż sprawując w Świętej
Uczcie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona
życie w łączności z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia’5657.
36. To właśnie na podstawie uznania przez Kościół Anglii pewnego stopnia
wspólnoty, jaki istnieje pomiędzy wszystkimi ochrzczonymi, zapraszamy innych
ochrzczonych chrześcijan do przyjmowania sakramentalnych i pastoralnych
posługiwań ze strony naszych duchownych. Ut Unum Sint przyznaje, że również
katolicy mogą - w określonych przypadkach i szczególnych okolicznościach
- prosić o te same sakramenty duchownych tych Kościołów, w których są one
ważne51.
37. Podzielamy radość papieża Jana Pawła II w tej mierze, że w szczególnych
okolicznościach rzymskokatoliccy duchowni mogą udzielać sakramentów in
nym chrześcijanom58.
38. Zauważamy jednak, że rozumienie tej otwartości różni się znacznie
w różnych miejscach, podobnie jako uznanie możliwości ukazanych przez
Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu.
39. Zauważamy z żalem, że dyscyplina Kościoła rzymskokatolickiego nie
pozwala jego członkom na przyjmowanie sakramentów z rąk kapłanów
anglikańskich59. Jesteśmy przekonani, że niezbędne jest pilne i poważne za
stanowienie się nad tą dyscypliną w świetle wydarzeń, jakie miały miejsce od
publikaqi papieskiej bulli Apostolicae Curae w 1896 roku. Odpowiedź arcybis
kupów Canterbury i Yorku, Saepius Officio, ustosunkowuje się do historycznych
i teologicznych kwestii podniesionych przez bullę. Ponadto The Final Report oj
ARCIC I i oficjalne odpowiedzi naszych dwóch Kościołów umieszczają ar
gumenty zawarte w bulli w nowym kontekście. Potwierdzamy nasze przy
wiązanie do sukcesji apostolskiej Kościoła oraz do wzajemnych relaqi pomiędzy
historyczną sukcesją biskupów a ciągłością całego Kościoła w wierności
pierwotnemu świadectwu i nauczaniu apostołów60.
40. Zaleciliśmy dalsze badanie konsekwencji wzajemnej akceptaqi chrztu dla
uznania posługiwań duchownych. Zwracamy uwagę na inne słowa zawarte
w odpowiedzi na BEM, jakiej udzielił Kościół Anglii: o ile ,,chrzest jest
56 Tamże, 67; por. Dekret o ekumenizmie, 22.
57 Ut Unum Sint, 46.
58 Tamże.
59 Por. Tamże, 46.
60 Por. Apostolicity and Succession, House o f Bishops Occasional Paper (G S Misc 432, 1994)
i The Porvoo Agreement: A R eport by the House of Bishops (GS 1156, 1995), 30.

112

ODPOW IEDŹ BISKUPÓW KOŚCIOŁA ANGLII

prawidłowo udzielany przez wyświęconego kapłana (B 22) to —uważają niektórzy
- takie wzajemne uznanie chrztu również zakłada pewien stopień uznania
posługiwań duchownych6162.

Apostolskość i sukcesja

41. Zauważamy, że encyklika w 55 paragrafie umieszcza „pokrewieństwo”
pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a wschodnim Kościołem pra
wosławnym (’’Kościół siostrzany”) w fakcie, że chociaż Kościoły te są od nas
oddzielone, to jednak posiadają sakramenty, nade wszystko - dzięki sukcesji
apostolskiej - kapłaństwo i Eucharystię, poprzez które wciąż są z nami w bardzo
bliskiej relacji. Praca ARCIC i oficjalne odpowiedzi na The Finał Report o f
ARCIC / ukazują podobne „pokrewieństwo” pomiędzy Kościołami rzymsko
katolickim i anglikańskim.
42. Praca ARCIC ukazała „istotową zgodność” na temat Eucharystii
w dwóch sprawach, które w przeszłości uważane były za przyczyny podziału
oraz na temat rozumienia sakramentalnego posługiwania kapłanów. Ponadto
w raporcie the House o f Bishops pt. Apostolicity and Succession62 została
podkreślona zgodność co do sukcesji apostolskiej. R aport ten wiąże apostols
kość całego ludu Bożego, żyjącego w wierności nauczaniu i misji apostołów z jej
„skutecznym znakiem” w historycznej sukcesji biskupów. Nasze stanowisko
wyrażone w The Porvoo Common Statement jest godne tego, by w tym miejscu
je zacytować:
W konsekracji biskupa znak jest skuteczny na cztery sposoby: po pierwsze,
zaświadcza o ufności Kościoła pokładanej w wierności Boga wobec swego ludu oraz
0 ufności w obiecaną obecność Chrystusa w Jego Kościele, poprzez moc Ducha
Świętego, aż do końca czasów;po drugie, wyraża intencję Kościoła, by być wiernym
wobec inicjatywy i daru Bożego poprzez zachowanie ciągłości wiary apostolskiej
1tradycji; po trzecie, udział grupy biskupów w nakładaniu rąk oznacza, że oni i ich
Kościoły akceptują nowego biskupa, a zatem również katolickość Kościołów; po
czwarte, znak ten przekazuje urząd kościelny i jego autorytet zgodnie z wolą Bożą
i ustanowieniem. Zatem w akcie konsekracji biskup otrzymuje znak zatwierdzenia
przez Boga oraz znak stałego pełnomocnictwa do kierowania danym Kościołem
partykularnym we wspólnej wierze i apostolskim życiu wszystkich Kościołów. (...)
Ciągłość wyrażona w konsekracji biskupa do posługi episkopalnej nie może być
oddzielona od ciągłości życia i świadectwa diecezji, do której jest on powołany63.
61 Towards a Church of England Response to BEM and ARCIC, 43.
62 Zob. Przypis 60.
63 The Porvoo Common Statement, 48, 49.
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43.
Historyczna sukcesja biskupów nie jest dowolnym dodatkiem w życiu
Kościoła. Jest ona znakiem obietnicy Boga, że będzie On ze swoim Kościołem
oraz znakiem intencji Kościoła, żeby być wiernym nauce i misji apostołów.
Chociaż Kościół Anglii wzbrania się, podobnie jak czyni to BEM, przed
używaniem języka „gwarantowania” historycznej sukcesji biskupów, to jednak
pomimo to the House o f Bishops wyjaśnia, że jego rozumienie nie jest inne od
tego, które wyraził Kościół rzymskokatolicki w swojej oficjalnej odpowiedzi na
BEM. Kiedy w odpowiedzi Kościoła rzymskokatolickiego pojawia się termin
„gwarancja” , oczywiste jest, że nie chodzi o to, że bezbłędność, nieomylność
i apostolskość Kościoła bezsprzecznie gwarantuje jedynie nakładanie rąk od
czasów apostołów, dające się udowodnić historycznie.
Oznacza to, że słowo 'gwarancja'powinno być rozumiane w kontekście systemu
symboli i symbolicznego języka. Symbole i symboliczny język nadają i przekazują
znaczenie w sposób kompleksowy i misteryjny. Historyczna sukcesja biskupów jest
wyrazem chrześcijańskiej wierności Kościołowi oraz intencji Kościoła, by pozostać
wiernym nauce i misji apostołów. Jest środkiem zarówno podtrzymania tej intencji,
jak również dania wiernym ufnego przeświadczenia, że Kościół żyje w ciągłości
z apostołami Pana i w oczekiwaniu chwały, która się ukaże w pełnf4.

Rola biskupa Rzymu

44.
W dialogu pomiędzy rzymskimi katolikami a innymi chrześcijanami rola
biskupa Rzymu już stała się kwestią centralną. Papież przyznaje, iż sprawowanie
jego posługi jest ważnym tematem dla wszystkich chrześcijan6465. Anglikanie
i rzymskokatolicy są zgodni w rozumieniu episkopatu jako posługiwania
oznaczającego nie tylko nadzór nad każdym Kościołem lokalnym, lecz także
troskę o powszechną wspólnotę, której każdy Kościół jest członkiem66. ARCIC
I widzi urząd powszechnego pasterza jako szczególny i osobliwy przypadek tej
troski o wspólnotę powszechną, która jest właściwa dla urzędu biskupiego
samego w sobie. Anglikanie zatem w żaden sposób nie są przeciwni zasadzie
i praktyce posługiwania na rzecz jedności na poziomie ogólnoświatowym67, które
byłoby przynależne jednej osobie. Faktem jest, że doświadczenie Wspólnoty
64 Apostolicity and Succession, 63.
65 Ui Unum Sint, 95 i 96.
66 A RCIC I, The Final Report: Authorityin the Church /, 8.
67 Por. Towards a Church o f England Response to BE M and AR C IC , 238: „Anglikanie nie mają
trudności w wyrażeniu zgody na to, że ... nadzór pewnego rodzaju powinien być sprawowany na
poziomie uniwersalnym” ; Resolution 8.3 of the 1988 Lambeth Conference: „Konferencja pragnie
zachęcić ARCIC II do kontynuowania badań w Piśmie Świętym i Tradycji nad podstawą koncepcji
prymatu uniwersalnego, łącznie z kolegialnością jako narzędziem jedności, charakterem takiego
prymatu w praktyce oraz do zbliżenia się do doświadczeń innych Kościołów chrześcijańskich
w sprawowaniu prym atu, kolegialności i soborow ośd” (The Truth Shall M ake You Free, s.211).
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Kościołów Anglikańskich prowadzi ich coraz bardziej do docenienia słusznej
potrzeby istnienia, obok wspólnotowych i kolegialnych posługiwań, także
„personalnej” służby na rzecz jedności w wierze.
45. Jedność wymaga wspólnoty w wierze i życiu. Dlatego ogólnoświatowe
posługiwanie na rzecz jedności Kościoła, na którym spoczywa obietnica Pana, że
nie może ono odejść od fundamentalnej prawdy Ewangelii68, musi zawierać
zarówno elementy doktrynalne, jak i dyscyplinarne.
46. W związku z doktryną i kontrowersyjnym dogmatem o papieskiej
nieomylności, sięgamy do naszej odpowiedzi na stwierdzenia ARCIC I do
tyczące autorytetu w Kościele w celu poszerzenia komentarza69. Pisaliśmy
wówczas:
Pragnęlibyśmy podkreślić znaczenie dyskusji, która powinna rozwinąć się na
temat organów, poprzez które, zgodnie z wolą Boga, zbyt ludzki Kościół zostaje
zachowany od fundamentalnego błędu i uzdolniony, pomimo wszelkich słabości
i ludzkich braków, aby być nosicielem Ewangelii przebaczenia i nowego życia.
Byłby to jeden powód dla anglikanów, by powiedzieć „tak” dla powszechnego
prymatu Biskupa Rzymu jako osoby, która w sposób szczególny oznacza jedność
i powszechność Kościoła i aby uznać jego szczególną odpowiedzialność za
utrzymanie jedności w prawdzie i za kierowanie sprawami Kościoła w miłości;
a byłoby czymś zupełnie innym wyrażenie zgody na nieomylność bez zrozumienia
recepcji, ja k to już opisaliśmy70.
47. W kwestiach dotyczących dyscypliny i nadzoru wspólnoty Kościoła nie
powinniśmy pomniejszać poważnych trudności, które wciąż istnieją ze względu
na obecne rzymskokatolickie rozumienie jurysdykcji przypisanej do prymatu
Biskupa Rzymu. Twierdzenie, że Biskup Rzymu posiada, z Bożego ustanowie
nia, bezpośrednią i powszechną jurysdykqę71 nad całym Kościołem, jest
postrzegane przez niektórych jako zagrożenie integralności kolegium biskupów
oraz apostolskiego autorytetu biskupów, których braci ma umacniać Piotr. Nie
jest to argument za prymatem honorowym jedynie, czy za wyłączeniem
autorytetu z uniwersalnego prymatu niezbędnego do ogólnoświatowego posługi
wania na rzecz jedności. Chociaż kwestia jurysdykcji jest trudniejsza niż sprawa
prymatu jako takiego, to jednak ARCIC I i II oraz międzynarodowy dialog
rzymskokatolicko-prawosławny osiągnęły już znaczny postęp, a my ufamy
Bogu, że poprowadzi nas do właściwego wspólnego rozumienia i praktyki
w miarę jak Kościoły będą wspólnie wzrastały.

68 M t 16, 18, Ef 5,25-27.
69 Towards a Church of England Response to BEM and ARCIC, 233nn.
70 Tamże, 251.
71 Sobór W atykański I, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym, rozdz. 3.
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48. Inna ważna kwestia dotyczy konieczności zachowania widzialnej
wspólnoty z Kościołem Rzymu i Biskupem Rzymu, co jest podstawowym
warunkiem pełnej i widzialnej komunii11. Nie mamy trudności w akceptowaniu
potrzeby zachowania widzialnej wspólnoty pomiędzy wszystkimi Kościołami,
ani też trudności ze starożytnym przekonaniem, że Kościół Rzymu i Biskup
Rzymu ponoszą szczególną odpowiedzialność za wyrażenie i ochronienie
jedności Kościoła. Niemniej jednak oczywiste jest, że posługiwanie na rzecz
jedności nie zawsze zabezpieczało widzialną wspólnotę. Wiele osób indywidua
lnie i wiele wspólnot podziela odpowiedzialność za tę niezdolność Kościoła
Rzymu do wypełniania swojego posługiwania. Bez wątpienia częściowym
lekarstwem na ten stan rzeczy jest wspólne badanie sposobu, w jaki Kościół
pierwszego milenium zachował swoją jedność*73. Biskupi, następcy Apostołów,
we wspólnocie z Biskupem Rzymu znajdowali się w centrum struktur, jakie się
wykształciły na Wschodzie i Zachodzie w odniesieniu do apostolskiego
dziedzictwa.
49. Struktura papiestwa w takiej postaci, w jakiej rozwinęła się w drugim
tysiącleciu, bardzo różni się od wzoru apostolskiego i patrystycznego, dlatego też
szczerze witamy podejście, które sięga do naszego wspólnego dziedzictwa.
50. Jednocześnie struktury, które wykształciły się w pierwszym tysiącleciu,
aby wspierać służbę Kościoła w pełnieniu Bożej misji w tamtym okresie, nie
mogą być zwyczajnie odtworzone w innych już okolicznościach w wigilię
trzeciego tysiąclecia. Zachowując wierność przeszłości musimy być również
wierni wobec współczesnego kontekstu oraz wymogów wspólnego życia,
świadectwa i służby w dniu dzisiejszym. To właśnie dzięki wspólnemu wzrastaniu
w ekumenicznej wspólnocie będziemy mogli utworzyć właściwe struktury
nadzoru (episcope) na każdym poziomie, włączając w to kwestię wspólnoty
z Biskupem Rzymu.
51. W tym kontekście musimy podkreślić, że o ile widzialna wspólnota
Kościoła jest istotna, jeżeli ma być on wiarygodnym znakiem jedności, jakiej Bóg
pragnie dla wszystkich, to osłabienie życia podzielonych Kościołów samo
w sobie nie niszczy ich istotowej rzeczywistości, nawet gdy trwają w rozdzieleniu.
52. Witamy z radością uznanie eklezjalnej rzeczywistości innych wspólnot,
wyrażone w Ut Unum Sint i oczekujemy dalszego dialogu teologicznego na temat
znaczenia i konsekwencji tego uznania.
53. Relacja, zarówno w teorii, jak i w praktyce, pomiędzy papieżem
a kolegium biskupów jest jedną szczegółową sprawą, co do której już wskazywaUt Unum Sint, 97.
73 Tamże, 55.
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lismy potrzebę dalszych badań. Nie jest to czysto rzymskokatolicki problem;
wiele Kościołów ostatnio dyskutuje nad wzajemnymi relacjami pomiędzy
prymatem a kolegialnością. Temat ten stanowi przedmiot specjalnych badań
wKościele Anglii i we Wspólnocie Kościołów Anglikańskich jako całości. Blisko
łączy się on z innym tematem, któremu poświęca się wiele uwagi we współczesnej
eklezjologii anglikańskiej, amianowicie relacji pomiędzy zakresem odpowiedzia
lności, jakie posiada „prowincja” w odniesieniu do swoich własnych spraw a jej
odpowiedzialnością wobec innych prowincji i Kościołów. Powszechnie uznaje
się, że w Anglikańskiej Wspólnocie Kościołów istnieje niebezpieczeństwo, iż
„autonomia prowincji” będzie rozumiana w znaczeniu „niezależności” .
Niektórzy uważają, że urząd prymatu z odpowiednią kolegialną czy koncyliarną
strukturą jest istotny, jeżeli chcemy uniknąć tego niebezpieczeństwa.
54.
Zauważamy, że wspólnota pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim
a Kościołami prawosławnymi opisana jest jako niemalże całkowita pomimo
faktu, że Kościoły prawosławne nie są w widzialnej wspólnocie z Biskupem
Rzymu74*. W tym kontekście przywołujemy słowa Kardynała Ratzingera:
O ile chodzi o doktrynę prymatu to Rzymowi nie wolno żądać od Wschodu więcej
niż zostało to sformułowane i praktykowane w pierwszym tysiącleciu... Ponowne
zjednoczenie może nastąpić na takiej podstawie: Wschód ze swej strony powinien
zaniechać traktowania wydarzeń na Zachodzie w drugim tysiącleciu jako heretyc
kich i powinien zaakceptować katolicki (sic) Kościółjako prawowity i prawowier
ny w takim kształcie, w jakim znajduje się on teraz. Zachód natomiast powinien
uznać Kościół Wschodu za prawowierny i prawowity w kształcie, jaki zachował on
do tej pory15.
Takie podejście daje wiele nadziei i umożliwi nowe rozważenie wielu spraw,
które narosły w Kościołach, podczas gdy trwały one w odłączeniu.

Rzeczyw ista, choć niedoskonała wspólnota

55.
Zgadzamy się, że istnieje już rzeczywista, choć niedoskonała wspólnota
pomiędzy chrześcijanami i pomiędzy wspólnotami eklezjalnymi, dana we
wspólnym chrzcie76. Wspólnocie tej brakuje pełnego, widzialnego wyrazu, który
jest jej istotną cechą. Dlatego też podzielamy z papieżem Janem Pawłem II
pogląd, że wzrost w widzialnej jedności i we wspólnocie zakłada proces, który
można trafnie określić jako jedność osiąganą etapami. Oczekujemy dyskusji

74
75
1982),
76

Por. Dekret o ekumenizmie, 14nn.
J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre: Bausteine zur Fundamentaltheologie (München,
s. 209.
Ut Unum Sint, 45, 46, 78, 84.
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dotyczącej implikacji tego procesu, zwłaszcza w odniesieniu do celebracji
Eucharystii, podczas gdy Kościoły są podzielone. Encyklika wielokrotnie
powtarza twierdzenie Dekretu Unitatis Redintegratio, że Wspólnoty wyrosłe po
Reformacji nie przechowały właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycz
nego misterium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa11. Nasz Kościół
zawsze troskliwie zachowywał ciągłość starożytnych święceń kapłańskich
Kościoła od czasów apostolskich i w związku z tym podkreśla, że Eucharystia
była celebrowana jedynie przez kapłanów wyświęconych przez biskupów.
56. W bieżącej dyskusji wyrażenie subsistere in™, tak jak używane jest tutaj
i w Unitatis Redintegratio, powinno być postrzegane jako ekumeniczne
narzędzie, posiadające wielką użyteczność. Rozumiemy, że ukazuje ono otwar
tość ze strony Kościoła rzymskokatolickiego na obecność elementów jednego,
świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła poza granicami wspólnoty
rzymskokatolickiej. Zauważamy jednak, że wyrażenie to interpretowane bywa
na wiele sposobów, zarówno w Kościele rzymskokatolickim, jak i poza nim;
komentatorzy postrzegają go albo jako wyrażenie inkluzywne, albo ekskluzyw
ne. Dlatego istnieje potrzeba wspólnego uzgodnienia, jak je należy rozumieć.
57. Podstawowym znaczeniem subsistere jest kontynuować bądź pozostawać.
Twierdzenie Soboru Watykańskiego II, że jedyny Kościół Jezusa Chrystusa trwa
w (rzymsko) katolickim Kościele19, opiera się na poglądzie, że wszystkie elementy
uświęcenia i prawdy można odnaleźć w Kościele rzymskokatolickim. Jedno
cześnie te elementy są obecne w różnym stopniu w innych Wspólnotach chrześci
jańskich80oraz są darami Boga i znakami Jego aktywności. Są one dynamicznym
przynagleniem do jedności7789081. Pomiędzy rozdzielonymi Wspólnotami, w których
nieprzerwanie trwają w pewnej mierze tradycje i form y ustrojowe katolickie,
szczególne miejsce zajmuje Wspólnota anglikańska82.
58. Jeżeli oznacza to odrzucenie przez Sobór prostego utożsamienia jednego,
świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, o którym mowa w Wyznaniu
Wiary, ze W spólnotą rzymskokatolicką, to otwiera się możliwość bardziej
rzeczowego uzgodnienia na temat natury Kościoła, a od strony praktycznej
- możliwość pozytywnych kroków ku wzajemnemu uznaniu. My również
akceptujemy fakt, że Kościół trwa w Kościele rzymskokatolickim, lecz jesteśmy
także przekonani, że to trwanie nie jest ograniczone wyłącznie do tych, którzy
znajdują się w rzymskiej obediencji. W Przedmowie the Declaration o f Assent

77 Tamże, 67; por. Dekret o ekumenizmie, 22.
78 Sobór W atykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 8; Dekret o ekumenizmie, 13.
79 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 8.
80 Ut Unum Sint, 11.
OI
Por. Tamże, 49; Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 8.
82 Dekret o ekumenizmie, 13.
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(kanon C 15) Kościół Anglii określa siebie jako część jednego, świętego,
katolickiego i apostolskiego Kościoła. Gdyby ekskluzywna interpretaqa wy
rażenia subsistit in była faktycznie zamiarem Soboru, wówczas wciąż przed nami
tkwiłyby wielkie ekumeniczne przeszkody.
59. Zauważamy jednak, że debata na temat poprawnego rozumienia subsistit
in jest żywa w Kościele rzymskokatolickim, a także pomiędzy Kościołami;
oczekujemy dalszego pogłębienia możliwości większego wspólnego rozumienia
Kościoła.
60. Papież Jan Paweł II mówi również o świadectwie męczenników i ich
doskonałej wspólnocie w Chrystusie, nawet jeśli Kościoły, z których oni
pochodzą, nie są widzialnie zjednoczone83. Pisze on: Już poprzednio odnotowałem
z radością, że komunia - niedoskonała, ale realna - utrzymuje się i wzrasta na wielu
poziomach życia kościelnego. Tutaj stwierdzam natomiast, że jest ona już
doskonała w tym, co wszyscy uważamy za szczyt życia laski: w męczeństwie
(martyria) aż do śmierci, w tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrys
tusem, który rozlewa własną krew i przez tę ofiarę przybliża ku sobie tych, którzy
niegdyś byli daleko (por. E f 2, 13)*4. Uważamy, że wszystkie te sprawy mają
znaczenie i powinny być w przyszłości w pełni zbadane.

Zakończenie

61.
Jeszcze raz wyrażamy wdzięczność za encyklikę Ut Unum Sint oraz mamy
nadzieję, że pragnienie papieża, aby jego posługiwanie było w służbie jedności
wszystkich chrześcijan, zostanie wkrótce zrealizowane. Przekazujemy nasze
komentarze w nadziei, że papież oraz przywódcy i członkowie innych Kościołów
będą w stanie odpowiedzieć pozytywnie na kwestie podniesione w niniejszym
opracowaniu. Brak jedności pomiędzy chrześcijanami zaprzecza prawdzie, którą
chrześcijanie mają głosić oraz okrutnie szkodzi ich świadectwu85. Podział między
chrześcijanami jest poważną szkodą dla dzieła Chrystusa86. Cieszymy się, że
w całej encyklice położono nacisk na nierozdzielną więź pomiędzy misją
a jednością Kościoła. Niech Bóg przyspieszy dzień kiedy consensus fidelium
prawdziwie zharmonizuje się z jednym i jedynie autentycznym sensus fidei,
a wszyscy będziemy jedno tak, aby świat mógł uwierzyć.
tłumaczenie Iga Czaczkowska
83 Ut Unum Sint, 1, 48, 84.
84 Tamże, 84.
85 Tamże, 98
86
Adhortacja apostolska Evangelii Nantiandi, 77.

O D P O W IE D Ź K O M IS JI W IA RA I U S T R Ó J
ŚW IA TO W EJ RADY K O ŚCIO ŁÓ W *1

Odpowiedź ta jest wyrazem wdzięczności Komisji Wiara i Ustrój za encyklikę
„Ut unum sint”. Poniższy dokument wskazuje, w jaki sposób encyklika har
monizuje z pracami Komisji Wiara i Ustrój. Nie reprezentuje on ocen Kościołów
członkowskich Światowej Rady Kościołów. Wiele z nich odpowiada na encyklikę
we własnym imieniu i w sposób bardziej szczegółowy. Wszystkie prace Komisji
Wiara i Ustrój mają na celu poszukiwanie widzialnej jedności, którą encyklika
zaleca jako sprawę pilną i ważną.
Dla Komisji W iara i Ustrój encyklika Ut unum sint jawi się jako forma
recepcji przez Kościół (rzymskokatolicki - dop. tłumacza) tematów Soboru
Watykańskiego II, które szczerze przyjmuje i pozytywnie rozwija. Chodzi tu
zwłaszcza o dekret Unitatis redintegratio. Chcemy w szczególności przyznać, że
całą encyklikę przenika duch pokory, który tak wyraźnie zaznacza się w takich
wyrażeniach, jak: dialog sumień (p. 34), dialog nawrócenia oraz nasze przyznanie
się wspólne i przed sobą nawzajem do tego, ze jesteśmy mężczyznami i kobietami,
którzy zgrzeszyli (p. 35). Encyklika, która pochodzi od biskupa Rzymu, m a
specjalne znaczenie, ponieważ potwierdza jego własne, jak i jego Kościoła,
ciągłe zobowiązanie do poszukiwania widzialnej jedności. Jest ona także jego
poparciem dla tych, którzy dążą do jedności wszystkich chrześcijan. Tekst
przyznaje, że ekumenizm stanowi organiczną część życia oraz pracy Kościoła
i w konsekwencji musi przenikać wszystko, co on czyni i czym jest (p. 20).
1
Tłumaczone na podstawie ,,Ut unum sint”: A Response From Faith and Order, „The
Ecumenical Review” nr 2(1998)250-251. Encyklika opublikowana została w „L ’Osservatore
R om ano” (wydanie polskie) 6(1995)4-44. Fragmenty dokumentu znajdują się także w „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne” l(i996)109-113. W tym samym numerze SiDE na s. 114-118 podano
reakcje na dokument papieski.
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My, w Komisji W iara i Ustrój, jesteśmy wdzięczni za uznanie okazane
naszej pracy w całej encyklice. To uznanie dla pracy Komisji Wiara i Ustrój
implikuje związek z wszystkimi wspólnotami kościelnymi, zaangażowanymi
w ekumeniczną pracę. Potwierdzenie, że Kościoły nie mogą osiągnąć celu,
jakim jest widzialna jedność bez okazywania sobie nawzajem pomocy, i że taka
wzajemna pomoc w poszukiwaniu prawdy stanowi wzniosłą form ę ewangelicznej
miłości (p. 78), jest w pełni zbieżne z przekonaniem Komisji Wiara i Ustrój.
Tekst stwierdza, że z powodu braku sakramentu kapłaństwa wspólnoty poreformacyjne nie zachowały właściwej i całkowitej rzeczywistości misterium eucharys
tycznego (p. 67). Pomimo tego, doceniamy szczególnie fakt, iż o naszym
braterstwie, wraz z pozytywnym odniesieniem do dokumentu „Chrzest,
Eucharystia i Posługiwanie Duchowne” , mówi się, że jest zakorzenione
w uznaniu jedności Chrztu jako podstawie naszej przynależności do siebie
nawzajem (p. 42). Podobnie jesteśmy wdzięczni za zdecydowane popieranie
współpracy chrześcijan w służbie ludzkości, jako niesienie świadectwa o Ewan
gelii (p. 43).
Ut unum sint informuje o znaczeniu ruchu ekumenicznego (dop. tłumacza)
i intencji kontynuowania go aż do czasu, gdy zostanie osiągnięta pełna
widzialna jedność. Ruch implikuje - jak stwierdza tekst - konieczność
wewnętrznego nawrócenia (p. 15) i ciągłą reformację (p. 16). Te stwierdzenia,
wedle naszego zrozumienia, wiążą się z tym, co Kościoły prawosławne
rozumieją przez pojęcie metanoia. Ponadto encyklika podkreśla, że nawró
cenie nie może być tylko sprawą osobistą, lecz musi także mieć aspekt
wspólnotowy (p. 15). Encyklika przynagla do skruchy nie tylko za grzechy
osobiste, popełnione przeciwko jedności Kościoła, lecz także za grzechy
społeczne, to znaczy za grzeszne struktury same w sobie, które przyczyniły się
i mogą nadal się przyczyniać do powstawania podziału i do jego utrwalenia (p.
34). Jak to możliwe, że nie uznajemy, iż pewne nasze struktury, szczególnie
struktury władzy, nie są ewangeliczne i tym samym nie pochodzą z Kościoła
Bożego, lecz raczej stanowią wynik przenikania pewnych kategorii z tego
świata?
Komisja W iara i Ustrój uważa, że jej obowiązkiem jest kontynuowanie
własnej pracy w duchu Ut unum sint, zgodnie z tym, jak nalega encyklika, aby
poszukiwać niezbędnej i dostatecznie widzialnej jedności (p. 78) i dlatego nie
nakładać na siebie nawzajem żadnych innych ciężarów, poza tym, co jest
zupełnie konieczne (por. Dz 15, 28). Zgadzamy się, że uprawomocniony
podział nie jest przeciwny chrześcijańskiej jedności, lecz ją ubogaca (p. 50)
i może być właściwie uważany za przejaw Bożej opatrzności (p. 57). Za
uważamy także, że Kościoły członkowskie różnią się, gdy chodzi o zrozumienie
przez nie stopnia dopuszczalnej różnorodności.
Doceniamy połączenie osobistej kurtuazji i teologicznej otwartości, z jaką
encyklika mówi o innych Kościołach i Wspólnotach Kościelnych (np. w p. 64).
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Rozumiemy, że z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego pierwiastki
jedynego, już raz danego Kościoła istnieją w swojej pełni jedynie w Kościele
katolickim, a bez tej pełni w innych Wspólnotach (p. 14). Rozumiemy także, że
z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego nie wszystkie posługi słowa
i sakramentów w innych Wspólnotach mogą być obecnie uznane za zgodne
z Bożym zamysłem dla Kościoła. Aktualnie jest prowadzonych wiele dialogów
bilateralnych z Kościołem rzymskokatolickim. Inne Kościoły prowadzą także
dialogi ze sobą nawzajem. Jest rzeczą oczywistą, jak wiadomo z tych dialogów,
że Kościoły te wierzą, iż same są prawdziwymi Kościołami w pełnym Kościele
Jezusa Chrystusa. Kościoły te mają jednak nadzieję otrzymać od siebie
nawzajem dary, które są konieczne na drodze do widzialnej jedności. Z tego
punktu widzenia jest rzeczą naturalną, że Kościoły te uważają za nie
zadawalające niektóre do nich odniesienia, jakie znajdują się w encyklice.
Równocześnie zauważamy w encyklice stwierdzenie, że męczennicy, którzy
umarli za swoją wiarę, niezależnie do jakiej przynależą tradycji, podobnie jak
święci wszystkich naszych tradycji, pozostają w doskonałej komunii (p. 84).
Jest to bardzo mile widziana próba umieszczenia świętości Kościoła poza
granicami któregokolwiek z nich.
Ponieważ Komisja W iara i Ustrój kontynuuje swoje prace nad eklezjo
logią, z radością możemy stwierdzić, iż zagadnienia, z którymi się zma
gamy, zostają poruszone w Ut unum sint. W szczególności - jak życzyła sobie
Piąta Światowa Konferencja Komisji W iara i Ustrój w Santiago de Compos
tela (1993) - zamierzamy przestudiować zagadnienie prymatu2. Zagadnienie
to jest określone w tekście jako trudne dla większości pozostałych chrześci
jan, których pamięć jest naznaczona przez pewne bolesne wspomnienia (p. 88).
Znaczące jest to, że encyklika mówi o posłudze na rzecz jedności jako
służbie, a nie jako władzy. W tym względzie jesteśmy radzi, że biskup Rzymu
przyjmuje za swoje, godne uwagi, wyrażenie swojego wielkiego poprzednika,
Grzegorza I, servus servorum Dei, odnosząc je do swojej posługi. Jednak
że, kiedy rozważamy dogłębnie zagadnienie uniwersalnej posługi, tak jak
jest ono przedstawione w Unt unum sint, w naszych pracach Komisji W iara
i Ustrój, musimy ciągle badać, za pomocą pewnych kategorii Kościołów
członkowskich, zagadnienie pierwszorzędne: czy jest konieczny, czy też
nie, powszechny prym at w wymiarze organizacyjnym dla życia Kościoła
Bożego na ziemi.
Jesteśmy radzi, że otrzymujemy (p. 79) wyraźne wskazanie, iż zagadnienie
prymatu jest jednym z wielu ważnych zagadnień, które należy dogłębniej
przestudiować. Zgadzamy się, że te zagadnienia, które są wymienione w formie
spisu, wymagają naszej uwagi, razem z innymi zagadnieniami postawionymi
Komisji W iara i Ustrój przez Kościoły członkowskie ŚRK.

2
Sprawozdanie z obrad w Santiago de Compostela i raporty kolejnych sekcji opublikowane
zostały w 1 i 2 numerze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” z 1994 r.
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Podsumowując, potwierdzamy z radością nasze poczucie rzeczywistego
postępu w dialogu i wzajemnym zrozumieniu pomiędzy Kościołami. W żad
nym wypadku nie zapominamy o trudnościach, zarówno starych jak i nowych,
które stoją na drodze tego rozwijającego się postępu, lecz kontynuujemy naszą
pracę, zachęceni przez tę encyklikę i przez inne znaki poparcia, okazane nam ze
strony innych Kościołów. Naprawdę jesteśmy wspólnie zaangażowani w po
szukiwaniu świętości, która znajduje swój wyraz w życiu tych osób, które
poświęciły je na składanie świadectwa aż do momentu śmierci za wiarę.
Przekład: Grzegorz Ignatowski

DIALOG MIĘDZY
POLSKIM NARODOWYM KOŚCIOŁEM KATOLICKIM
A KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM W USA
(Część I: lata 1984 - 1989)

W październiku 1980 roku abp Ramon Torella, wiceprzewodniczący waty
kańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, skierował pismo do sekretarza
generalnego Narodowej Konferencji Biskupów Katolickich (NKBK) w USA.
Pisał w nim m.in.: Pragnę was poinformować, że szczególną troską Ojca Świętego
jest relacja pomiędzy Polskim Narodowym Kościołem Katolickim (PNKK)
i Kościołem Rzymskokatolickim... Ojciec Święty pragnie, aby Konferencja
Episkopatu oceniła sytuację istniejącą pomiędzy Polskim Narodowym Kościołem
Katolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w USA i zastanowiła się nad
możliwością rozpoczęcia dialogu.
Po odpowiednich konsultacjach ze strony Kościoła katolickiego, bp Ernest
Unterkoefler, przewodniczący Komisji NKBK ds. Ekumenizmu i Spraw
Międzyreligijnych, 9 listopada 1981 roku skierował pismo do pierwszego
biskupa PNKK, Franciszka Rowińskiego. Nieoficjalnie pytał bp. Rowińskiego,
czy PN K K byłby zainteresowany ekumenicznymi rozmowami z przedstawiciela
mi Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym, regionalnym czy narodowym.
Prosił ponadto o możliwe sugestie, mniej lub bardziej szczegółowe, odnośnie do
ewentualnego dialogu i wspólnego pielgrzymowania do Chrystusa.
Dwa tygodnie później (24 listopada) pierwszy biskup odpowiadał na pismo
bp. E. Unterkoeflera. Informował, że podczas najbliższej grudniowej konferen
cji biskupów PN K K zaznajomi zebranych biskupów z jego propozycjami.
Jednocześnie sam od siebie zaznaczał, że PN K K odnosi się pozytywnie do
możliwych kontaktów ekumenicznych z wszystkimi wspólnotami chrześci
jańskimi pod warunkiem, że ich celem będzie postępowanie we wzajemnym
zrozumieniu. Dwa dni po spotkaniu biskupów PN K K , 10 grudnia 1981 r.,
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pierwszy biskup Kościoła Narodowego informował bpa Unterkoeflera o zgo
dzie wyrażonej przez biskupów swojego Kościoła co do ewentualnych rozmów
ekumenicznych z przedstawicielami Kościoła katolickiego. List bp. Rowińs
kiego został mile przyjęty przez stronę katolicką, dając zielone światło do
rozpoczęcia oficjalnego dialogu między obydwoma Kościołami. Po wstępnych
przygotowaniach 23 października 1984 roku rozpoczął się oficjalny dialog
między dwoma Kościołami. Gospodarzem spotkania był Kościół Narodowy,
który zaprosił delegatów do Passaic, New Jersey, do własnego kościoła pod
wezwaniem św. Piotra i Pawła. Stronę katolicką reprezentowali: John Whealon, abp A rtford i zarazem przewodniczący Komitetu Biskupów Katolickich
do spraw stosunków między-religijnych, Stanislaus J. Brzana, bp Ogdensburga
i ks. John F. Hotchkin. Reprezentantami PN K K w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, wyznaczonymi przez pierwszego biskupa, byli: Francis C. Rowiń
ski, pierwszy biskup PN K K , Anthony M. Rysz, biskup zwyczajny diecezji
centralnej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Scranton, PA.,
Joseph I. Nieminski, bp diecezji kanadyjskiej i ks. Stanley Skrzypek z New
York Mills, N .Y .1. W razie potrzeb komisja zapraszała na swoje obrady innych
biskupów lub ekspertów.
W maju roku następnego, na zaproszenia bpa Timlina, który był następcą
bpa Johna O ’Connor w Scranton, pierwszy biskup F.C. Rowiński, A. Rysz i ks.
S. Skrzypek udali się do Rzymu z okazji nadania abpowi J. O’Connor i abpowi
B. Law godności kardynalskiej. Podczas swojego pobytu w Rzymie zostali
przyjęci przez Jana Pawła II, który wyraził wdzięczność za przyjęcie za
proszenia i ich obecność na tej uroczystości. Ze swojej strony wspomniani
biskupi PN K K przekazali papieżowi kielich używany przez bpa Franciszka
Hodura.
Innym ważnym wydarzeniem w historii dialogu było zaproszenie kard. J.
Króla na obrady Synodu Generalnego PNKK, który odbywał się w Manches
ter, New Hampshire. Miało to miejsce w październiku 1986 roku. Był to
również pierwszy przypadek, że biskup Kościoła katolickiego przemawiał do
uczestników synodu Kościoła Narodowego.
Od pierwszej sesji dialogu, czyli od 23 października 1984 r., aż do 1-2
czerwca 1989 r., kiedy miała miejsce ostatnia sesja pierwszej części dialogu
ekumenicznego, podczas której podpisano poniższy dokument, komisja spoty
kała się jeszcze osiem razy:
1. New York, N. Y., w pomieszczeniach oddziału ds. komunikacji K on
ferencji Biskupów USA, 7 maja 1985;
2. Scranton, PA, katedra św. Stanisława, bpa i męczennika, 5 listopada
1985;
3. Philadelphia, PA, w siedzibie biskupa katolickiego, 6 maja 1986;
4. Buffalo, N.Y., katedra M atki Bożej Różańcowej, 6 listopada 1986;
5. Scranton, PA, w siedzibie biskupa katolickiego, 14 maja 1987;
i

„Zgoda” , sobota, 15 grudnia 1984, s. 11.
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6. Carnegie, PA, Kościół Wszystkich Świętych, 12 grudnia 1987;
7. Chicago, IL, w siedzibie arcybiskupa Chicago, 26-27 maja 1988;
8. Chicopee, Mass., kościół M atki Bożej Różańcowej, 29-30 listopada 1988.
Publikowany poniżej dokum ent został podpisany 2 czerwca 1989 r.,
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez Antoniego M. Rysza,
biskupa diecezji centralnej PN K K oraz Stanisława J. Brzana, biskupa Ogdensburga z Narodowej Konferencji Biskupów Katolickich w USA. Dokument nie
ma charakteru oficjalnego i nie jest dokumentem obydwu Kościołów. Przede
wszystkim jest on owocem prac wspomnianej komisji i jej propozycją, jaką
przedkładała pod dyskusję obydwu Kościołów. Od nich zależało więc, czy
zamieszczone w nim sugestie zostaną przyjęte czy ewentualne odrzucone.
Zdzisław J. Kijas OFMConv

W SP Ó L N E PIELG R ZY M O W A N IE
W C H R Y ST U SIE
Raport o stanie dialogu pomiędzy
Polskim Narodowym Kościołem Katolickim
a Kościołem Rzym skokatolickim (1984-1989)2

W swojej wypowiedzi z roku 1986 pierwszy biskup John F. Swantek, mając na
uwadze prowadzony dialog, wyraził jasne przekonanie, które towarzyszyło nam
od momentu rozpoczęcia wspólnych rozmów i umacniało się w miarę coraz
bardziej w trakcie naszej współpracy. Powiedział wówczas: Rozmowy między
PNKK? i Kościołem katolickim* są bardzo ważnym krokiem w dialogu ekumenicz-*34
Journeying Together in Christ. The Report o f the Polish National Catholic-Roman Catholic
Dialogue (1984 - 1989), Stanislaus J. Brzana and Anthony M. Rysz (red.), Washington 1990, ss.
13-35.
3 PN K K = Polski Narodowy Kościół Katolicki. W Polsce nosi on nazwę Kościoła Polskokatolickiego.
4 ,»Kościół katolicki” oznacza tutaj Kościół Rzymskokatolicki.
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nym, ponieważ zbliżają do siebie dwa Kościoły podzielone wydarzeniami historycz
nymi, a które jednak posiadają tak wiele wspólnych cech w zakresie wyznawanej
wiary i obrzędów liturgicznych. W prowadzonym przez nas dialogu uważnie
prześledziliśmy łączące nas cechy, podkreślające więzy komunii (koinonii)
pomiędzy naszymi Kościołami. Szczególną uwagę zwrócono na bliskie podo
bieństwa oraz na istniejące między nami różnice czy odmienności. Tematyka
pierwszych sesji koncentrowała się przede wszystkim na życiu sakramentalnym
Kościoła.

S akram en ty

Zarówno w nauczaniu PNKK jak i Kościoła katolickiego sakramenty są
uznawane za szczególne dary Chrystusa dla swojego Kościoła. Jako zewnętrzne
znaki, ustanowione przez niego, są źródłem łaski dla wszystkich wiernych.
Chrystus działa w nich mocą Ducha Świętego, karmiąc i umacniając swój
Kościół. Na równi z Kościołem prawosławnym i ze wszystkimi Kościołami Unii
Utrechckiej, PN K K i Kościół katolicki przyjmują siedem sakramentów: chrzest,
bierzmowanie, sakrament pojednania, Eucharystię, namaszczenie chorych,
kapłaństwo i małżeństwo (por. ks. bp F. Hodur, Nasza wiara)5.

S akram en ty in icjacji ch rześcijańskiej

Chrzest i bierzmowanie

Jest to wspólna wiara Kościoła katolickiego i PNKK, że przez chrzest ludzie
zostają wszczepieni w paschalne misterium Chrystusa; z Nim współumarli,
wspólpogrzebani i wspólzmartwychwstali, otrzymują ducha przybrania za dzieci,
„w którym wołamy Abba, Ojcze!” (R z 8,15), i tak stają się prawdziwymi
czcicielami, jakich Ojciec szuka (Konstytucja o liturgii Świętej Sacrosanctum
Concilium, 6). Wierzymy, że przez przyjęcie chrztu Świętego, który sprawowany
jest w naszych Kościołach zgodnie z przekazaną nam od apostołów nauką, każdy
z nas staje się członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa. W obu naszych
Kościołach sakramentu tego udziela się nie tylko dorosłym, ale również
i dzieciom. W obydwu Kościołach jego szafarzem może być biskup, kapłan lub
diakon.
5 Por. Ks. bp F. H odur, Nasza wiara, w: Pisma, 1.1, Warszawa 1967, s. 121.
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PNKK jak również Kościół katolicki uważają chrzest i bierzmowanie za dwa
ściśle związane ze sobą sakramenty. Zgodnie także wyznają, że bierzmowanie
jawi się jako swoistego rodzaju dopełnienie chrztu. Wierzą również, że bierz
mowanie udziela w szczególny sposób szczególnego daru Ducha Świętego, który
umacnia osobę bierzmowaną do życia w zgodzie ze swoim świętym
chrześcijańskim powołaniem. Kościoły te udzielają tego sakramentu ludziom
młodym w wieku od 12 do 15 lat, a jego zwyczajnym szafarzem, zarówno
w PNKK jak i w łacińskim obrządku Kościoła katolickiego, jest biskup. Obydwa
Kościoły przyjmują, że w razie konieczności lub stosowności szafarzem tego
sakramentu może być także kapłan (np. w odległych terenach, których biskup
nie może odwiedzać regularnie; w przypadku dużej liczby kandydatów do
bierzmowania biskup wyznacza szafarzy pomocniczych; przy okazji włączania
osób dorosłych do wspólnoty Kościoła; w niebezpieczeństwie śmierci osoby,
która nie otrzymała jeszcze sakramentu bierzmowania).

Eucharystia
Eucharystia zajmuje bezwzględnie centralne miejsce w życiu obydwu
Kościołów i bardzo duża liczba podobieństw została odnotowana w przeszłości
oraz w obecnych naszych praktykach. Deklaracja z Utrechtu z roku 1889, która
została przyjęta i stanowi podstawę nauczania biskupów PNKK, stwierdza w art.
6, że Eucharystia jest prawdziwym i centralnym tematem katolickiego nauczania,
natomiast Vaticanum II, w Konstytucji o liturgii Świętej, w n. 10, mówi
o kulminacji liturgii w Eucharystii, nazywając ją szczytem, do którego zmierza
działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.
Aby móc lepiej ocenić, jak dalece nauczanie na temat Eucharystii PN K K
zbliża się do nauczania na ten temat Kościoła katolickiego, wystarczy zacytować
nieco dłuższe fragmenty ze źródeł wcześniej cytowanych. Oto bardziej komplet
ny fragment art. 6 Deklaracji z Utrechtu:
Biorąc pod uwagę fa kt, że Święta Eucharystia zawsze znajdowała się w centrum
kultu Kościoła katolickiego, uważamy za nasz obowiązek potwierdzić, że wiernie
podtrzymujemy starożytną katolicką doktrynę odnośnie do Sakramentu Ołtarza,
wyznając, że przyjmujemy Ciało i Krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pod
postaciami chleba i wina. Celebracja eucharystyczna w Kościele nie jest ani ciągłym
powtarzaniem ani też odnowieniem ofiary zadośćuczynienia, złożonej przez Jezusa
na krzyżu raz na zawsze i za wszystkich. Jest ona jednak ofiarą, ponieważ jest
wiecznym upamiętnieniem ofiary złożonej na krzyżu. Jest czynnością, dzięki której
uobecniamy na ziemi oraz przyjmujemy jedyną ofiarę, którą Jezus Chrystus składa
w niebie, ja k mówi List do Hebrajczyków 9, 11-12, dla zbawienia odkupionej
ludzkości, wstawiając się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9,24). Święta
Eucharystia, jeżeli odczytana w ten sposób, jest równocześnie ucztą ofiarną, przez
którą wierni otrzymują Ciało i Krew Zbawiciela i wchodzą we wspólnotę jedni
z drugimi (IKor 10,17).
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W następnej kolejności mamy wypowiedź Soboru Watykańskiego II z Kon
stytucji o liturgii Świętej, z numeru 47:
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany,
ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do
swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi
powierzyć pamiątkę swej M ęki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak
jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której
dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.
W refleksji nad tymi tekstami znajdujemy w nich bardzo znaczną zgodność
w wyznawanej wierze wyrażanej własnymi słowami. Pomimo różnic, jakie
zachodzą w zakresie używanych wyrażeń (np. transsubstantiatio Trydent, sesja
XIII, cap. 4 i przeistoczenie - PNKK Catechism 1944, s. 33) nasze doświadczenie
żywej wiary i eucharystyczna pobożność, z jaką spotykamy się w naszych
Kościołach, przekonują nas o wspólnej wierze w prawdę, że Chrystus w swojej
bezgranicznej miłości ustanowił te święte tajemnice, w których duchowo i cieleśnie,
w całym swoim jestestwie... trwa (On) wśród nas (PNKK Kanon) pod postaciami
chleba i wina. Tak więc wspólnie potwierdzamy, że Przenajświętsza Eucharystia
jest prawdziwym Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami
chleba i wina, jako pożywienie dla ludzkości na życie wieczne (Katechizm,
katechizm bpa F. Hodura, Scranton 1920, s. 32).
Zauważamy daleko idącą zgodność w pobożności eucharystycznej naszych
Kościołów. Obydwa Kościoły zachęcają swoich wiernych do aktywnego udziału
w liturgii eucharystycznej i w tym też celu celebrują ją w języku, którym posługuje
się ludność. W Stanach Zjednoczonych liturgia zazwyczaj sprawowana jest
w języku angielskim w obydwu Kościołach, tym niemniej PNKK używa niekiedy
języka polskiego, a Kościół katolicki języka łacińskiego lub innych języków.
Obydwa Kościoły zachęcają swoich wiernych, aby po uprzednim przystąpieniu
do sakramentu pojednania korzystali z częstej komunii św. W PNKK dzieci nie
przystępują do Pierwszej Komunii św. przed ukończeniem siódmego roku życia,
natomiast w Kościele katolickim po osiągnięciu wieku rozeznania, co zazwyczaj
nie jest osiągalne przed upływem siedmiu lat. Do przyjęcia komunii św. dzieci
przygotowują się przez sakrament pojednania. Obok przygotowań duchowych
wierny zobowiązany jest do postu eucharystycznego od pokarmu stałego i od
napojów alkoholowych (dwie godziny przed komunią św. w PNKK i jedną
godzinę w Kościele katolickim). W obydwu Kościołach uczestnictwo w Euchary
stii możliwe jest codziennie, nie tylko w niedziele i dni świąteczne. Wyróżnia się
trzy sposoby przyjmowania komunii św.: 1) pod dwiema postaciami
Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi oddzielnie; 2) pod postacią Świętej
Hostii zanurzonej w Najdroższej Krwi i 3) pod jedną postacią, tzn. pod postacią
Świętej Hostii. W PNKK najczęściej stosowanym jest sposób drugi, podczas gdy
w Kościele katolickim częściej korzysta się z pierwszej czy trzeciej formy.
Pomimo wielu cech wspólnych możemy wskazać na praktyczne różnice, jakie
istnieją między nami. W PNKK szafarzem świętej komunii jest biskup, kapłan
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lub diakon, gdy tymczasem w Kościele katolickim jest nim jeden z nich albo ktoś,
kto chociaż nie m a święceń, został upoważniony przez Kościół jako nadzwyczaj
ny szafarz Eucharystii (eucharistic minister). PNKK udziela komunii św. tylko
wiernym swojego Kościoła. Kościół katolicki z kolei, zgodnie z ogólnymi
normami, sakramentów udziela członkom Kościoła katolickiego i wiernym
Wschodnich Kościołów Prawosławnych, którzy o to poproszą. W wyjątkowych
jednak sytuacjach mogą do nich przystąpić także wierni innych Kościołów albo
wspólnot kościelnych, którzy proszą o nie z wiarą i z właściwą wewnętrzną
dyspozycją.
Zauważyliśmy w końcu, że w życiu PNKK bardzo ważną rolę odgrywa
pobożność eucharystyczna, jak np. adoraqa Najświętszego Sakramentu. M a
ona miejsce w różnych okolicznościach, np. w Boże Ciało, po sumie w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, podczas procesji z Najświętszym Sakramentem
w niedzielę wielkanocną, podczas nabożeństw wielkopostnych, jak np. droga
krzyżowa, podczas nabożeństw pokutnych w okresie Adwentu i Wielkiego
Postu, podczas nabożeństw majowych i październikowych. Podobna pobożność
eucharystyczna była praktykowana w przeszłości również w Kościele katolic
kim, jednak w chwili obecnej nie jest już ona tak bardzo rozpowszechniona.
Powodem tego jest fakt, że obecnie znacznie większy nacisk kładzie się na
sprawowanie samej Eucharystii i na jej częstotliwość. Tak na przykład celebracja
wieczornej Mszy św. w okresie Wielkiego Postu zastąpiła w wielu parafiach
innego rodzaju nabożeństwa paraliturgiczne związane z tym okresem, jak np.
drogę krzyżową czy też inne nabożeństwa im towarzyszące.

Sakram ent pojednania
PN K K oraz Kościół katolicki zgodnie utrzymują, że sakrament pojednania
został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, w którym poprzez wyznanie
grzechów, żal i mocne postanowienie poprawy, grzechy mogą zostać odpusz
czone. Opiera się to na słowach Chrystusa: Jak Ojciec mnie posiał, tak i ja was
posyłam... Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane (J 20,21.23). Wierzymy, że na mocy tych słów Chrystus udzielił
swoim apostołom oraz ich prawnym następcom władzę i autorytet odpuszczania
grzechów wszystkim, którzy szczerze żałują za swoje przewinienia. W tej kwestii
nie ma żadnej różnicy między naszymi Kościołami.
Istnieją jednak praktyczne rozbieżności w formach, których używają
Kościoły przy udzielaniu tego sakramentu.
PNKK stosuje dwie formy w swojej praktyce pokutnej. Pierwszą formą jest
uszna (albo prywatna) spowiedź jednego penitenta przed jednym spowiednikiem.
Forma ta, która może być stosowana przez wszystkich, jest obowiązująca dla
dzieci i dla młodzieży przed ukończeniem 16 roku życia. Drugą formą jest
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spowiedź powszechna, która częściej stosowana jest przez osoby dorosłe. Polega
ona na wspólnym uczestnictwie wszystkich potrzebujących sakramentu w na
bożeństwie pokutnym, w trakcie którego otrzymują rozgrzeszenie. Ten rodzaj
nabożeństwa, różniącego się od obrzędu pokutnego, jaki dokonuje się na początku
każdej Mszy św., składa się z następujących elementów: zaproszenie do skruchy,
hymn pokutny, modlitwa do Ducha Świętego, zachęta, rachunek sumienia,
wyznanie grzechów, zadanie pokuty i rozgrzeszenie.
Kościół katolicki, w przeciwieństwie, posiada trzy formy administrowania
tego sakramentu. Pierwszą formą jest pojednanie jednego penitenta i odpowiada
ona pierwszej formie PNKK. Kościół katolicki uważa ją za zwyczajny środek
pojednania z Bogiem i z Kościołem, w trakcie którego dokonuje się uzdrawiające
spotkanie naszej potrzeby z Bożym miłosiernym współczuciem. Drugą formą jest
obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem.
Obrzęd ten m a miejsce podczas nabożeństw pokutnych, jakie odbywają się
regularnie w parafiach Kościoła katolickiego, szczególnie w okresie Adwentu
i Wielkiego Postu. Wymaga się wówczas wystarczającej ilości spowiedników do
słuchania spowiedzi i udzielania rozgrzeszenia wszystkim tym, którzy zbliżą się,
aby otrzymać ten sakrament. Trzecią formą jest obrzęd pojednania wielu
penitentów z powszechną spowiedzią i rozgrzeszeniem. Podobna jest ona do
drugiej formy PNKK z tą różnicą, że: 1) ogranicza się ona wyłącznie do nagłej
konieczności; 2) nie może być otrzymana dwa razy bez późniejszego indywidual
nego wyznania grzechów, chyba że wymaga tego przyczyna; 3) powinna po niej
nastąpić spowiedź indywidualna, w trakcie której każdy ciężki grzech, który nie
został wcześniej wyznany, zostanie wyznany; 4) nie zwalnia ona wiernego Kościoła
katolickiego z obowiązku spowiedzi indywidualnej przynajmniej raz do roku ze
wszystkich ciężkich grzechów, które nie zostały wcześniej wyznane; 5) ten trzeci
obrzęd nie może być publicznie zamieszczony w planie albo wcześniej ogłoszony;
6) ten trzeci obrzęd nie może stanowić części żadnej liturgii eucharystycznej.
Kościół katolicki daje możliwość udzielenia tego sakramentu chrześcijanom
innych Kościołów i wspólnot kościelnych pod tymi samymi warunkami,
w drodze wyjątku, pod którymi mogli zostać dopuszczeni do Eucharystii.
Podsumowując te zgodności oraz praktyczne różnice, w trakcie naszego
dialogu mogliśmy stwierdzić, że dzieląca nas różnica dotyczy bardziej formy
aniżeli intencji czy rozumienia samego sakramentu.

Nam aszczenie chorych
Prowadzona przez nas dyskusja na temat tego sakramentu nie ujawniła
żadnych różnic w materii wiary. W obydwu Kościołach dostrzega się w ostatnich
latach w znacznym stopniu odnowę w zakresie liturgicznego sprawowania tego
sakramentu, dzięki której wierni mogą lepiej odczytać go jako sakrament
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chorych, udzielany im do uzdrowienia, nie zaś jako „ostatni obrzęd” dla
umierających. W niektórych paraflach Kościoła katolickiego i PNKK można
spotkać wspólne nabożeństwa, podczas których udziela się tego sakramentu.
Kościół katolicki dopuszcza do tego sakramentu innych chrześcijan pod tymi
samymi warunkami, pod którymi, w drodze wyjątku, dopuszcza do Eucharystii.

M ałżeństwo
Obydwa Kościoły utrzymują, że małżeństwo w Chrystusie jest sakramentem
Nowego Przymierza udzielonym nam przez Pana. Tak więc Kościół katolicki
stwierdza, że małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze
sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz
do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (’’Kodeks Prawa Kanonicz
nego”, 1055,1). PN K K naucza natomiast, że małżeństwo jest sakramentem,
który chrześ- cijańskiego mężczyznę i kobietę czyni mężem i żoną, udziela im
łaski, aby byli sobie nawzajem wierni oraz w miłości i oddaniu Bogu wychowywali
swoje potomstwo (ks. Tadeusz Zielinski, „A Catechism of the Polish National
Catholic C hurch” , s. 77).
W trakcie rozmów pojawiła się spora liczba punktów zbieżnych. W PN K K
kapłan, który udziela ślubu, jest uważany za szafarza sakramentu małżeństwa.
Małżeństwa zawarte bez obecności kapłana w świetle prawa są uważane za
legalne, lecz dopóki nie otrzymają od kapłana błogosławieństwa, nie są
związkami sakramentalnymi. W obrządku łacińskim Kościoła katolickiego mąż
i żona uważani są za szafarzy sakramentu małżeństwa, kapłan natomiast jest
urzędowym świadkiem ze strony Kościoła. W Kodeksie Prawa Kanonicznego
z roku 1983 stwierdza się, że katolicy obrządku łacińskiego, którzy formalnie nie
odłączyli się od Kościoła (tzn. rozmyślnie i świadomie), mają obowiązek
zawarcia małżeństwa w obecności kapłana i dwóch innych świadków. Wymóg
ten (znany jako „kanoniczna forma małżeństwa”) musi zostać spełniony dla
uznania małżeństwa za ważne przez Kościół katolicki. Dyspensa od tych
obowiązujących norm może być udzielona w szczególnych przypadkach przez
biskupa rzymskokatolickiego. Kapłani Kościoła katolickiego udzielają na
ślubach „małżeńskiego błogosławieństwa” . Jest to jednak coś dalece różniącego
się od udzielania samego sakramentu. W przeszłości tego rodzaju błogosła
wieństwo udzielane było wyłącznie przy pierwszym małżeństwie panny młodej
i było zacieśnione do określonych okresów roku liturgicznego. Nie udzielano go
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. W obecnym czasie udziela się go znacznie
częściej.
Obydwa Kościoły uważają małżeństwo za nierozerwalne. W związku
z rosnącą ilością petycji o rozwiązanie małżeństwa, w roku 1958 PN K K podjął
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decyzję, że w każdej ze swoich diecezji będzie znajdował się sąd kościelny
zajmujący się tego typu sprawami. Wcześniej, tzn. przed rokiem 1958, rzadkie
przypadki rozpatrywane były przez biskupa i za zgodą Biskupa Naczelnego.
Powstałe obecnie sądy zajmują się poszczególnymi przypadkami. Propozycje
rozwiązań przekazuje się następnie biskupowi diecezjalnemu, który instruuje
konkretnego kapłana co do kierunku dalszego postępowania. Przedstawione
powyżej normy są ściśle przestrzegane w PN K K i tylko jego czynni członkowie
mogą zwracać się do sądu kościelnego. Na Synodzie w 1958 r. ustalono również
ewentualne przeszkody, jakie mogą uniemożliwić uznanie ważności
małżeństwa.
W Kościele katolickim biskup diecezjalny nie bierze tak aktywnego udziału
w sądzie małżeńskim. Stwierdzenie nieważności małżeństwa może nastąpić na
mocy decyzji dwóch kolejnych instancji po uprzednim ustaleniu i dowiedzeniu
przeszkód, jakie miały miejsce przed zawarciem małżeństwa. Ponieważ
małżeństwo cieszy się „przychylnością praw a” , dlatego nie można stwierdzić
jego nieważności bez tego rodzaju dowodu. Podczas gdy w przeszłości,
formalne przypadki należały raczej do rzadkości w sądach małżeńskich
Kościoła katolickiego, w ostatnich czasach odnotowuje się ich raptowny
wzrost.
Wzrost tego rodzaju przypadków, jakie zauważyły Kościoły, był dla
biskupów wskazaniem na potrzebę przekonywania wiernych o świętości
małżeństwa, aby z kolei mogli się oni przygotować lepiej do niego. Postępująca
sekularyzacja oraz anonimowość życia miejskiego, która prowadzi do zagubie
nia i powstania wielu poważnych problemów, czego przykładem mogą być
małżeństwa zawierane przez nastolatków, stawia przed Kościołem i rodzinami
wiele nowych zadań.
W ramach wspólnych rozważań wiele czasu poświęcono zagadnieniom
małżeństw mieszanych, zawieranych pomiędzy wiernymi PNKK i Kościoła
katolickiego. W chwili obecnej obydwa Kościoły prowadzą ścisłą współpracę
celem przygotowania młodych ludzi do takiego małżeństwa i jego cere
monii. Optymalnym rozwiązaniem byłoby jednak, gdyby kapłani obydwu
Kościołów jednocześnie brali udział w ich przygotowaniu. W praktyce jednak
zdarza się to niestety nader rzadko. W związku z istniejącymi przeszkodami
w zakresie uczestnictwa we wspólnej Eucharystii, w wielu przypadkach zaleca
się, aby ceremonia małżeństw mieszanych miała miejsce poza kontekstem
eucharystycznym. Osobno zajęto się problemem rękojmi, jakiej Kościół
katolicki żąda od swoich członków zawierających małżeństwa mieszane, tzn.
aby czynili wszystko co w ich mocy, aby ich dzieci przyjęły chrzest i były
wychowane w wierze Kościoła katolickiego. Chociaż fakt ten nie oznacza
bynajmniej zniesienia odpowiedzialności w zakresie wychowania religijnego,
jaka spoczywa na partnerze z PNKK, niemniej jednak biskupi PN K K
podkreślają, że stanowi to poważną trudność dla ich wiernych. Uważają
bowiem, że również w ich Kościele mamy do czynienia z katolickim wy
chowaniem dzieci.
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Sakram ent kapłaństwa
Zarówno PN K K jak Kościół katolicki przyjmują trzy stopnie święceń:
biskupstwa, kapłaństwa i diakonatu. Uważają one również, że sukcesja
apostolska biskupa stanowi integralną część święceń duchownych Kościoła.
Mając to na uwadze, w trakcie prowadzonego dialogu, rozpatrywano sam
obrzęd, jakim posługują się obydwa Kościoły przy konsekracji na biskupa, jak
również przy święceniach kapłańskich i diakonatu. W następstwie czego
biskupi doszli do wniosku, iż obrzędy te odznaczają się zasadniczym podo
bieństwem. Zauważono, że formuła sakramentalna używana podczas konse
kracji na biskupa w PN K K jest niemal identycznym polskim przekładem
łacińskiej formy, używanej w Kościele katolickim przed reformami papieża
Pawła VI w roku 1968.
Kolejna kwestia, będąca tematem dialogu, dotyczyła sukcesji apostolskiej
biskupów, rozpatrywanej w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II
i PNKK. Podczas dyskusji wyjaśniono wiele spraw w tej kwestii, co pozwoliło
biskupom stwierdzić, że sukcesja apostolska nie stanowi kwestii spornej między
Kościołami. Katoliccy uczestnicy dialogu przekonali się, że biskupi PN K K są
ważnie konsekrowani w sukcesji apostolskiej.
Innym przedyskutowanym tematem był sposób postępowania Kościołów,
gdy chodzi o wybór kandydatów na urząd i posługę biskupów. Omówiono przy
okazji kilka dalszych kwestii, które dotyczyły sposobu pełnienia przez biskupów
ich urzędu. Najważniejszy z nich związany był z kolegialnością biskupów.
Widzimy potrzebę i celowość dalszych rozmów na temat kolegialności biskupów
katolickich z biskupem Rzymu jako głową ich kolegium jak również braterskich
więzi istniejącej między biskupami PNKK i innymi biskupami należącymi do
Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

Słow o Boże

Istnieje wiele punktów zbieżnych między naszymi Kościołami w odniesieniu
do słowa Bożego. Wspólnie wierzymy, że „Chrystus Pan, w którym cede
objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie (por. 2 Kor 1,3; 3,16-4,6),
polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą
sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili" (por. „Dei Verbum”, 7).
Zgadzamy się następnie, że aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności
w Kościele zachowywana, zostawili Apostołowie biskupów jako następców swoich
„przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie” (św. Ireneusz, „Adv. Haer.",
111,3,1: PG 7,848). Ta więc Tradycja święta i Pismo Święte obu Testamentów są
jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od
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którego wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą
w twarz, takim ja ki jest (por. 1J 3,2) („Dei Verbum”, 7). Jesteśmy również
zgodni, że zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy
przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi
Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrys
tusa. Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy,
nauczając tylko tego, co zostało przekazane („Dei Verbum” , 10).
Traktując słowo Boże jako jeden z największych darów otrzymanych od
Chrystusa z poleceniem jego głoszenia i rozpowszechniania wszystkim na całym
świecie, PN K K nigdy w przeszłości nie wahał się przypisywać słowu Bożemu,
słuchanemu i przepowiadanemu w Kościele, mocy sakramentalnej (moc sak
ramentalna - Uchwała Drugiego Synodu, 1909, w: Wiara i wiedza, Scranton
1913, s. 12).
Ze swej strony Kościół katolicki nie mówi o słowie Bożym jako oddzielnym
sakramencie, różnym od pozostałych siedmiu, jakie sprawuje. Przepowiadanie
słowa Bożego uważa za integralną część celebracji wszystkich siedmiu sak
ramentów. Słowo Boże przenika wszystkie obrzędy sakramentalne. W celu
zagwarantowania realizacji w praktyce tych postulatów Sobór W atykański II
zwrócił uwagę na przepowiadanie oraz zatroszczył się o nowy układ liturgii.
Sobór podkreślił, że dwie części, z których w pewnym stopniu składa się Msza
święta, mianowicie liturgia słowa i liturgia eucharystyczna, tak ściśle wiążą się
z sobą, że stanowiąjeden akt kultu (’’Sacrosanctum Concilium ”, 56). Ponieważ
wierni Chrystusowi winni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego (Dei Verbum ”,
22) zredagowany został nowy lekcjonarz albo księga czytań dla trzyletniego
okresu roku liturgicznego, który bardziej niż poprzedni jednoczęściowy,
zapewnia poszerzony wybór czytań podczas Mszy świętej. Sobór Watykański
apelował ponadto, aby: wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani Chrystusowi,
i inni, którzy, ja k diakoni i katechiści, zajmują się prawowicie posługą słowa,
dzięki wytrwałej lekturze i starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego,
aby żaden z nich nie stał się „próżnym głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, nie
będąc wewnątrz jego słuchaczem” (iw. Augustyn, „Sermo” 179,1: PL 38,966),
podczas gdy winien z wiernymi sobie powierzonymi dzielić się ogromnymi
bogactwami słowa Bożego, szczególnie w liturgii świętej (”Dei Verbum” , 25).
Chociaż zauważamy nieznaczną różnicę, przynajmniej w terminologii
używanej przez PN K K i Kościół katolicki, dostrzegamy równocześnie daleko
idące podobieństwa. Kościół katolicki utrzymuje, że poprzez swoje święte
słowo Chrystus staje się obecny pośród swojego ludu (”Dei Verbum” , 13,17)
i z tego powodu Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie ja k samo
Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii iw. nie przestaje brać i podawać
wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, ja k i Ciała Chrystusowego
(”Dei Verbum ”, 21).
Tak więc, pomimo istniejących różnic, daje się dostrzec w obydwu
Kościołach ten sam zmysł wiary, miłujący i oddający cześć Pismu Świętemu
i uznający jego moc w naszym życiu.
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Ż ycie przyszłe
Po dyskusjach dotyczących sakramentów, kolejnym tematem dialogu
była nauka Kościoła mówiąca o powszechnym powołaniu do zbawienia,
czyli nauczanie Kościoła na tem at nieba, piekła i czyśćca. W rozmowach
wzięto pod uwagę dane Pisma Świętego, starożytne wyznania wiary, nauczanie
Ojców Kościoła (wschodnich i zachodnich), jak również późniejszą tradycję
Kościoła.
Dyskusję wywołał fakt, że w przeszłości, zdaniem niektórych, istniała pewna
różnica w nauczaniu Kościołów, która związana była z odmiennym akcen
towaniem w przepowiadaniu. PN K K nie chce, aby lęk przed piekłem albo
potępieniem stał się motywem chrześcijańskiego życia, ponieważ uważa, że
w efekcie końcowym takie ujęcie problemu mogłoby mieć demoralizujący
wpływ na wiernych. W trakcie rozmów postawiono sprawę w sposób jasny, że
PNKK, poprzez pozytywne położenie nacisku na powszechną moc zbawczą
Boga oraz Jego miłosierdzie względem grzeszników, nie stawia pod znakiem
zapytania innych aspektów chrześcijańskiej nauki. Podstawowe nauczanie
Kościoła m ożna podsumować słowami ks. Franciszka Hodura, pierwszego
biskupa PNKK:
Wierzę w ostateczną sprawiedliwość Bożą, w przyszłe życie pozagrobowe,
które będzie dalszym ciągiem doczesnego żywota, co do stanu i stopnia
doskonałości i szczęścia zależnym od obecnego naszego życia, a przede
wszystkim od stanu naszej duszy tv ostatniej godzinie życia.
Wierzę w nieśmiertelność i szczęście w wieczności, w zjednoczenie się z Bogiem
wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń i czasów, bo wierzę w Bożą potęgę
miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości i niczego innego nie pragnę, jeno aby m i
się stało podług mojej wiary6.
W trakcie rozmów udało się nam dojść do porozumienia w sprawie
nauczania o rzeczywistości niebieskiej. W obydwu Kościołach prosimy o wsta
wiennictwo świętych. Modlimy się za zmarłych włącznie z ofiarowaniem za
nich Mszy świętej. W chwili obecnej obydwa Kościoły, podkreślając w swoim
nauczaniu miłosierdzie i miłość Bożą, nie negują równocześnie powagi piekła.
Bóg jest sprawiedliwy, a więc nie będzie karał w sposób niesprawiedliwy
i pragnie zbawienia dla wszystkich. Obydwa Kościoły przyznają, iż chociaż lęk
przed potępieniem nie jest najlepszym motywem chrześcijańskiego życia,
niemniej jednak jest motywem zbawiennym.
Po tym, jak wiele zostało już osiągnięte, nasze rozmowy skoncentrowały
się na zauważalnej różnicy w przeszłości. Związana ona była z zagadnie
niem wieczności piekła. W „Katechizmie Polskiego Narodowego Kościoła
Katolickiego”, opublikowanym przez Fundację Misyjną PNKK, spoty
kamy pytanie: Jak się ma sprawa wiecznego potępienia? Podana została
6 Ks. Bp Franciszek H odur, Nasza wiara, w: Pisma, 1.1, Warszawa 1967, s. 108.
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następująca odpowiedź: Wieczne potępienie przeczyłoby Bożej mądrości,
miłości i sprawiedliwości (nr 169). Odmienne nauczanie znajdujemy w „K on
stytucji dogmatycznej o Kościele” Soboru Watykańskiego II, gdzie czytamy:
„A ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy, w myśl napomnienia
Pańskiego, czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego
ziemskiego żywota (por. Hbr 9,27), zasłużyli wejść razem z Panem na gody
weselne i być zaliczeni do błogosławionych (por. M t 25,31-46), i aby nie kazano
nam, ja k sługom złym i leniwym (por. M t 25,26), pójść w ogień wieczny (por. M t
25,41), w ciemności zewnętrzne, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów ” (M t 22,
13 i 25, 30) (nr 48).
W kontekście takiej sprzeczności należy wziąć pod uwagę trzy elementy. Po
pierwsze, cytowany katechizm, chociaż posiada swoje znaczenie, nie jest
oficjalnym dokumentem PNKK. Nie posiada więc identycznego znaczenia
z cytowaną wypowiedzią z II Soboru Watykańskiego. Po drugie, w dialogu
opieramy się na tekście podpisanym przez sześciu aktualnych biskupów PN K K
pod datą 1 m arca 1988 r., w którym czytamy: Podtrzymując nauczanie
niepodzielonego Kościoła, my, biskupi PNKK, w zgodzie z ,,Deklaracją z Utrech
tu” (z 24 września 1889), stwierdzamy co następuje: PN K K nie naucza i nie
nauczał doktryny o powszechnym zbawieniu. Po trzecie, zapewniono iż m ate
riały katechetyczne używane przez PN K K będą uzgodnione z nauczaniem
biskupów.
Jezus, jak zostało to odnotowane w Nowym Testamencie, używał ję
zyka swoich czasów i mówił o szeolu jako o ciemnym miejscu pobytu
wszystkich umarłych oraz o gehennie (była to wypracowana po okresie niewoli
żydowska idea eschatologicznego miejsca kary dla odstępujących od wiary
Żydów i grzesznych pogan, gdzie cierpią ból wiecznego ognia). Prowa
dzona przez wiarę w zmartwychwstanie umarłych teologia chrześcijańska
rozwijała się sukcesywnie. Niemniej jednak, cokolwiek sugerowałyby takie
stwierdzenia jak nieugaszony ogień i wieczny ogień, nie powinny być one
lekceważone i traktowane, jakoby były bez znaczenia. Zdecydowanie zgadza
my się w tej kwestii niezależnie od tego, co jeszcze pozostało nam do
rozważenia.
Podczas gdy Kościół katolicki podtrzymywał stwierdzenie „ogień” piekiel
ny, obydwa Kościoły zgadzają się, że największym cierpieniem piekła jest
bezgraniczna zatrata. Żaden z Kościołów nie naucza, że człowiek, nawet ten,
który być może będzie potępiony, zostanie unicestwiony i że jego egzystencja
dobiegnie końca, jak uważają niektórzy w oparciu o M t 10,28 (Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle). Obydwa Kościoły zgodnie przyznają,
że tzw. „rzeczy ostateczne” są opisane w naszym nauczaniu przy pomocy wizji
eschatologicznych i że wiele, co dotyczy życia pozaziemskiego, pozostaje dla
nas nieprzeniknioną tajemnicą.
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Obecny stan dialogu
Spoglądając wstecz, na naszą drogę dialogu, który został zapoczątkowany
w roku 1984, dostrzegamy, że do tej pory nie zauważyliśmy żadnej doktrynalnej
przeszkody, która uniemożliwiałaby dążenie do dalszego zbliżania się naszych
Kościołów do jedności, której pragnie Chrystus (por. J 17, 21). Pomimo, że
mamy jeszcze wiele do omówienia, mamy już za co być wdzięczni. Doceniamy
wagę słów, jakie skierował do nas kard. Bernardin (+ 1997) w roku 1988:
Istnienie i postęp dialogu między biskupami PNKK i Kościoła katolickiego jest
znakiem nadziei i źródłem radości dla nas wszystkich. To, czego jesteśmy
świadkami w waszej pracy, to szczery i pełen oddania wysiłek w celu uzdrowienia
podziałów, które miały miejsce wśród katolickiej rodziny amerykańskiej. Dlatego
też dotyka nas to w sposób bardzo głęboki jako katolików żyjących w Ameryce.
Zdajemy sobie sprawę, że bardzo zraniona może zostać każda rodzina przez podział
wśród swoich członków. Pozostaje z nami wiele bolesnych wspomnień o smutnych
wydarzeniach, które spowodowały, że nasze drogi rozeszły się. Są one żywe
w pamięci wielu z nas i nadal nas ranią. Zatem prowadzony przez was dialog
posiada uzdrawiającą moc. Przez rozpalenie w nas nadziei pomaga nam wyzwolić
się z bolesnych wspomnień i odrodzić się w obietnicy naszego Pana, że mocą
swojego Ducha może On odbudować istniejącą niegdyś między nami jedność.
Dzięki prowadzonemu dialogowi zdajemy sobie sprawę, jak wiele mamy wspólnego
w wierze i w życiu sakramentalnym. Wierzymy, iż należymy do jednej wielkiej
katolickiej rodziny. Zupełnie podzielam zdanie pierwszego biskupa Swantka, kiedy
to na rozpoczęcie waszej sesji w Buffalo, dwa lata temu, powiedział: ,,Rozmowy
między PNKK i Kościołem katolickim są bardzo ważnym krokiem w dialogu
ekumenicznym, ponieważ zbliżają do siebie dwa Kościoły podzielone wydarzeniami
historycznymi, a które jednak posiadają tak wiele wspólnych cech w zakresie
wyznawanej wiary i obrzędów liturgicznych”.
W 1986 roku Synod Generalny PNKK przywitał kard. J. Króla jako
przedstawiciela Konferencji Narodowej Biskupów Katolickich. Przy tej okazji
Jego Eminencja podkreślił, że nasze starania w kierunku jedności muszą być
podjęte w radykalnie nowy sposób, odpowiadający wizji papieża Jana XXIII,
który szukał jedności w sprawach podstawowych - nie jednomyślności. Jego
Eminencja wskazał również, że Sobór Watykański II apeluje do nas, abyśmy
wyszli poza mentalność, która żąda powrotu albo wchłonięcia. Słusznie stwier
dził, że koncepcja przywrócenia jedności nie sugeruje swoistego rodzaju inercji czy
też postawy wyczekującej ze strony Kościoła katolickiego oraz zaprzeczenia swojej
przeszłości ze strony innych chrześcijan. Raczej - powiedział on - oznacza to
dynamiczne poruszanie się w kierunku jedności, kiedy to każdy zwraca się w stronę
drugiego poprzez coraz wierniejsze życie wartościami chrześcijańskimi zgodnie
z wolą Chrystusa.
Wierzymy, że do tego dynamicznego poruszania się w kierunku jedności
wezwani są wierni naszych Kościołów.

138

DIALOG M IĘDZY PNKK a KR W USA

W imieniu papieża Jana Pawła II, kard. Agostino Casaroli, sekretarz stanu
Stolicy Apostolskiej, 16 stycznia 1988 r. skierował pismo do pierwszego biskupa
Swantka. Mówiąc w imieniu Jego Świątobliwości, kardynał powiedział:
Ojciec Święty wykazuje głębokie zainteresowanie dialogiem między PNKK
a Komisją Episkopatu ds. ekumenicznych i między religijnych Narodowej Konferen
cji Biskupów Katolickich USA i modli się o jego powodzenie, aby istniejąca między
nami komunia pogłębiała się. Wyraził zadowolenie w związku z pozytywnymi
osiągnięciami na drodze dialogu i postępem w zrozumieniu i w jedności, jaki został
uczyniony.
Należy podjąć liczne starania celem osiągnięcia jedności, które jednak muszą
zostać właściwie przeprowadzone w miarę posuwania się do przodu. Ojciec Święty
jest jednak przekonany, że celem naszych ekumenicznych rozmów jest osiągnięcie
pełnej wspólnoty eklezjalnej, do czego właśnie prowadzi nas Duch Święty. Podziały
między chrześcijanami stanowią poważną przeszkodę w misji głoszenia Ewangelii
i rozpowszechnianiu tajemnic Chrystusa.
Nie możemy jednak cofać się do tych fatalnych dni, do dawnych dziesięcioleci
i zmienić trudnych wydarzeń, które doprowadziły nas do rozłamu wśród naszego
ludu. Panująca dzisiaj atmosfera ekumeniczna pozwala nam jednak dostrzec te
tragiczne wydarzenia w nowym świetle, a przede wszystkim otworzyć się na
działanie Ducha Świętego, który może doprowadzić nas do prawdy (por. J 15,26).
Zbliżające się nowe tysiąclecie jest wyjątkowym momentem dla chrześcijan. Jest
ono szczególnym darem łaski. Z Bożą pomocą możemy wykorzystać tę szansę, aby
skoncentrować się wspólnie na Chrystusie i na jedności Jego wyznawców, za
których modlił się do Ojca (por. J 17, 21).
Pozostaje nam nadzieja, że ten dialog, który od początku powierzyliśmy opiece
M atki Bożej, sprzyjał będzie całemu naszemu ludowi w zbliżaniu się do jedności.
Powierzamy refleksji tych kilka słów i prosimy o modlitwę, aby Bóg wskazał nam
ścieżki, którymi chce, abyśmy kroczyli.
Przekład z angielskiego: Zdzisław J. Kijas
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SIOSTRA JOANNA LOSSOW
- w 90 rocznicę urodzin

Kobietom wieku się nie wypomina, ale są wśród nich takie, które nie wstydzą
się liczby przeżytych lat. Jedną z nich jest wielka postać polskiej ekumenii, s.
Joanna Lossow, franciszkanka służebnica krzyża, która 10 lipca 1998 r.
ukończyła 90 rok życia.
Z jej nazwiskiem wiążą się najważniejsze posoborowe inicjatywy ekumeniczne
Kościoła katolickiego w Polsce, a jeden z publicystów katolickich, też ekumenista - Jan Turnau, nazwał ją siostrą Joanną od Jedności. S. Lossow służy ekumenii
od czasu, kiedy Kościół rzymskokatolicki na Soborze Watykańskim II zaczął
otwierać się na inne Kościoły chrześcijańskie.
Urodziła się 10 lipca 1908 r. w rodzinie ziemiańskiej w Boruszynie k.
Czarnkowa w Wielkopolsce. W domu rodzinnym otrzymała gruntowne, huma
nistyczne wykształcenie. Studiowała też języki klasyczne i romanistykę na
Uniwersytecie Poznańskim, a później, już jako zakonnica - teologię.
Już od dziecka była uwrażliwiona na odmienność konfesyjną: jej m atka, ze
słynnego rodu Szembeków (ośmiu biskupów w rodzinie), była katoliczką,
a ojciec - ewangelikiem. Później, już po wstąpieniu do zgromadzenia (24 m arca
1933 r.), na długo przed Vaticanum II, jej postawa dialogu i otwartości wobec
innych była formowana w klasztorze w Laskach przez założycieli sióstr
franciszkanek służebnic krzyża, matkę Elżbiety Czackiej i sługę Bożego, ks.
Władysława Korniłowicza, którego była sekretarką.
Ks. Korniłowicz - wspominała po latach s. Joanna - dawał mi wyraźne
wskazówki idące w kierunku, które dziś nazywamy ekumenizmem. Zwracał przede
wszystkim uwagę na to, aby w obcowaniu z ludźmi szukać tego, co łączy.
Wywieranie zaś na kogoś presji moralnej z racjijego odmiennych poglądów uważał
za karygodne i godzące w wolność osoby ludzkiej.
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Pod koniec wojny, w latach 1944-1945, założyła i prowadziła w Surhowie koło
Krasnegostawu schronisko dla świeżo ociemniałych żołnierzy.
Kiedy rozpoczął się Sobór Watykański II, s. Joanna Lossow, jako jedna
z pierwszych osób w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, podjęła sys
tematyczną pracę na rzecz jedności chrześcijan. Zachętą i mottem były dla niej
słowa wybitnego ekumenisty luterańskiego, ks. Zygmunta Michelisa, który
w obecności siostry Joanny powiedział: Jeżeli nawrócimy się prawdziwie do
Chrystusa, to nawrócimy się także do siebie nawzajem. Przedtem jednak przez rok
musiała czekać na pozwolenie od prymasa Stefana Wyszyńskiego, by mogła
nawiązać kontakty z braćmi z innych Kościołów. Do jej pierwszego spotkania
z niekatolikami - a były to ewangelickie siostry diakonisę - doszło 7 lipca 1961 r.
w domu parafialnym przy ul. Kredytowej w Warszawie. W tym też roku s.
Lossow, u boku ks. infułata Stanisława Mystkowskiego, zaczęła pracę w Sekcji
Ekumenicznej przy Studium Duszpasterskim, przekształconej wkrótce
w Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan przy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
Była to działalność „od podstaw”, ponieważ ekumenizm był wówczas pojęciem
w Kościele rzymskokatolickim zupełnie nieznanym.
S. Joanna uczestniczyła 10 stycznia 1962 r. w kościele św. Marcina w W ar
szawie w pierwszym w Polsce nabożeństwie ekumenicznym, na które do świątyni
katolickiej zaproszono duchownych i świeckich innych wyznań.
Organizowała liczne spotkania i wykłady o tematyce ekumenicznej,
współredagowała „Biuletyn Ekumeniczny”, angażowała się też w organizowanie
styczniowych Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zawsze ją można było
spotkać na comiesięcznych mszach o jedność w warszawskim kościele św. Marcina
i na nabożeństwach oraz uroczystościach ekumenicznych organizowanych przez
bratnie Kościoły chrześcijańskie. W latach 1967-1989 pełniła funkcję sekretarza
Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej,
a w latach 1974-1995 - była członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Jej dziełem są dwie niezwykle ważne dla formacji ekumenicznej katolików
polskich - podjęte w latach sześćdziesiątych - inicjatywy. Są to organizowane
w Laskach pod Warszawą rekolekcje ekumeniczne dla młodzieży oraz dla księży,
w których uczestniczą także duchowni innych wyznań. S. Joanna założyła też
Ośrodek Ekumeniczny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża „Joannicum” ,
działający w Warszawie przy ul. Piwnej.
Jest osobą, która m a dar zjednywania ludzi. Wielokrotnie z wielki taktem
i kulturą łagodziła spory i zadrażnienia pomiędzy chrześcijanami dzięki temu, że
potrafiła zrozumieć drugą stronę i cierpliwie wysłuchać jej wszystkich żalów.
Nieraz musiała też sama zaznać bólu i upokorzeń, gdy jej działania nie natrafiały
na zrozumienie w jej katolickim środowisku. Panuje o niej opinia, że dla sprawy
Jedności jest w stanie wszystko znieść i zrobić.
Pytana przez „Tygodnik Powszechny” (nr 3 z 1992) o swoje ekumeniczne
credo odpowiedziała:
Powiem za iw. Augustynem: "arna et fac quod vis” (kochaj i rób, co chcesz).
Katolickie zasady ekumenizmu zostały nam wyłożone w soborowym Dekrecie
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o ekumenizmie, ale są to wytyczne ogólne. Do nas należy dostowanie ich do
miejscowych potrzeb i okoliczności. A życie jest dynamiczne i różnorodne.
Winniśmy to brać pod uwagę w naszych inicjatywach i wprowadzać do konkretnego
życia tutaj i teraz.
Miłość jest domyślna i pozwoli nam podpatrzeć niejedną sytuację, która stanie
się dla nas ekumenicznym zadaniem. Jeśli więc nasza działalność ekumeniczna
będzie czerpała inspirację z miłości, na pewno podąży we właściwym kierunku.
Niech więc naszym programem będą słowa Pawiowe: „a z nich największa jest
miłość”.
Obecnie, po ciężkiej chorobie, s. Joanna przebywa w szpitaliku w Laskach
pod Warszawą, gdzie spisuje wspomnienia z działalności ekumenicznej i modli
się o jedność chrześcijan.
Za swą działalność otrzymała medal Prymasa Polski kard. Józefa Glempa
oraz wyróżnienie „Bóg zapłać” , przyznawane przez miesięcznik michalitów
„Powściągliwość i Praca” . Tę ostatnią nagrodę dostała wspólnie ze swoją wielką
przyjaciółką, luterańską diakonisą, s. Reginą Witt. W rodzinie ekumenicznej
mówią o nich: siostry syjamskie albo papużki-nierozłączki.
Kiedy obie siostry były na audiencji ekumenicznej u Pawła VI, papież
powiedział do nich: Niech wasza przyjaźń, przyjaźń dwóch różnych Kościołów,
przetrwa do końca waszego życia, bo jesteście dla Kościoła znakiem i zadatkiem
nadziei, że jedność całej rodziny chrześcijańskiej zostanie dokonana.
Siostro Joanno, przyjmij najlepsze życzenia błogosławionych lat w służbie dla
Jedności Kościoła.
I niech Twoja pełna poświęcenia służba w dziele jednania będzie zachętą dla
innych.
Grzegorz Polak

KRONIKA

KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH
styczeń - czerwiec 1998

Z zagranicy
- W dniach 9-10 stycznia zebrała się po raz pierwszy w Strasburgu (Francja)
Komisja ds. Kościoła i Społeczeństwa Konferencji Kościołów Europejskich. Jej
celem jest pomóc Kościołom w kontrolowaniu procesu integracji państw
naszego kontynentu z Unią Europejską i Radą Europy, a także podejmowanie
kwestii etycznych dotyczących europejskiego społeczeństwa. Komisję stworzono
jako część procesu integracji KKE, której siedziba znajduje się w Genewie,
z innym europejskim organizmem kościelnym - Europejską Komisją Ekume
niczną ds. Kościoła i Społeczeństwa, której biura znajdują się w Strasburgu
i Brukseli, czyli tam, gdzie zostały ulokowane główne siedziby Unii Europejskiej.
Oba organizmy m ają się połączyć ze sobą na początku 1999 r.
- W dniach 9-16 stycznia odbyło się w Richmond (Virginia/USA) czwarte
spotkanie teologów wywodzących się z Kościołów tradycji ewangelicko-refor
mowanej i orientalno-narodowej. Tematem dyskusji była istota i misja Kościoła.
Przedstawiciele obu stron, mimo wielu dzielących ich różnic, oświadczyli wspólnie:
Obie strony stwierdzają zgodnie, że Kościół ucieleśnia egzystencję, która przewyższa
wszelką próbę opisania go tylko w pojęciach historycznych lub socjologicznych.
Nasza wspólna tradycja biblijna oraz zawarte w niej nazwy i obrazy Kościoła
poświadczają, że jego źródłem był odwieczny zamiar Boga. Uczestnicząc w misji
Chrystusa, Kościół zwiastuje Ewangelię życia dla uświęcenia i wybawienia całego
stworzenia. Jednym z punktów kulminacyjnych tego posiedzenia było rozpoczęcie
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pracy nad wspólną deklaracją, która wyszczególni obszary, na których między
narodowymi Kościołami orientalnymi a rodziną Kościołów reformowanych
istnieje zgodność i różnica poglądów w zagadnieniach teologicznych. Nad
niektórymi z nich już dyskutowano, inne oczekują jeszcze na debatę, jak kwestie
istoty i roli urzędu oraz sakramentów. Następne posiedzenie odbędzie się
w styczniu 1999 r. w Damaszku (Syria), dalsze - w styczniu roku 2000 w Szkocji.
Sprawozdanie z dotychczasowych czterech spotkań ukaże się wkrótce w serii
„Studia Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych” .
- W Genewie podano 16 stycznia do wiadomości, że pod koniec 1997 r . żyło na
całym świecie 61 min luteranów. W porównaniu z rokiem 1996 oznacza to wzrost
0 100 tys. członków. Zdecydowana większość luteranów - 57, 6 min - należy do
jednego ze 124 Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej.
Najwięcej luteranów żyje w Niemczech - ojczyźnie Reformacji (14 min). Na
drugim miejscu znajduje się USA (8,3 min), na trzecim i dalszym Szwecja (7,6 min)
1Finlandia (4,6 min). Największy przyrost liczby wiernych miał miejsce w Nigerii;
w 1997 r. przybyło w tym kraju 175 tys. wiernych, tak że ogólna liczba luteranów
wynosi tam 655 tys. Ogółem w Afryce żyje 9 min luteranów, w Europie -3 7 ,2 min,
w Azji - 5 min, w Ameryce Łacińskiej - 1,4 min.
- 18 stycznia odbyły się obchody 50-lecia Instytutu Ekumenicznego w Heidel
bergu. Z okazji tej zorganizowano sympozjum poświęcone wyzwaniom i niebez
pieczeństwom grożącym przyszłemu dialogowi między Kościołami. Podczas
obrad sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów Konrad Raiser skrytyko
wał bezsensowną dyskusję w Niemczech na temat planowanej Wspólnej Deklaracji
luterańsko-rzymskokatolickiej w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Ostrzegł, że
taka dyskusja może położyć kres dialogowi ekumenicznemu między Kościołami.
W środowiskach ekumenicznych występuje często mentalność charakteryzująca
się obawą przed konsekwencjami wynikającymi ze wspólnie opracowanych
porozumień. Instytut Ekumeniczny w Heidelbergu założył w 1948 r. znany teolog
prof. Edmund Schlink. W 1957 r. poszerzono go o Ekumeniczny Dom Studencki,
w którym żyje 25 studentów wywodzących się z różnych kultur.
- Luteranie i katolicy w Słowacji pragną wspólnie opracować swoje dzieje bez
rozdrapywania starych ran i odnawiania tradycyjnych obrazów wroga. Taką
uchwałę podjęła luterańsko-katolicka grupa ekspertów podczas spotkania
w Bratysławie w dniu 20 stycznia. Przewodniczący Słowackiej Konferencji
Biskupów, bp Rudolf Balaz i biskup naczelny Kościoła Ewangelickiego
Wyznania Augsburskiego w Słowacji Julius Filo, oświadczyli na konferenqi
prasowej, że wspólny projekt, który podzielono na cztery periody, obejmuje
historię Kościoła od Reformacji do czasów komunistycznych.
- Rada Kościołów na Bliskim Wschodzie (RKBW), podczas posiedzenia
w dniach 23-24 stycznia w Nikozji (Cypr), wypowiedziała się na rzecz większego
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udziału chrześcijan w życiu publicznym. Problematyczna sytuacja, w jakiej
znajdują się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, powstrzymuje ich od przejęcia
większej odpowiedzialności, to zaś przyczynia się do wzrostu w nich obawy
i strachu - czytamy w liście pasterskim opublikowanym na zakończenie obrad.
Jednak również ludność muzułmańska zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji
społecznej i podziela problemy chrześcijan. Z tego powodu RKBW występuje na
rzecz ściślejszej współpracy chrześcijańsko-muzułmańskiej, stawiającej sobie za
cel budowę społeczeństwa opartego na istniejącej różnorodności i wzajemnym
szacunku. Tylko w ten sposób można zagwarantować równość w prawach
obywatelskich, wolność, ochronę ludzkiej godności i prawa człowieka. Przed
stawiciele Kościołów tradycji prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej i protes
tanckiej wypowiedzieli przy okazji zatroskanie sytuacją ludności w zachodniej
Jordanii, Libanie, Syrii , tureckiej części Cypru i Iraku.
- W dniach 23-26 stycznia przebywała w Rosji delegacja Konferencji
Kościołów Europejskich w składzie: prezydent KKE - bp Jeremiasz Kaligiorgis
i sekretarz generalny - Keith Clemens. Patriarcha Aleksy II zapewnił swoich
rozmówców, że Rosyjski Kościół Prawosławny pragnie pozostać dalej w struk
turze KKE i uczestniczyć w dążeniach ekumenicznych. Podczas spotkań
z innymi rozmówcami stale powtarzała się krytyczna opinia w sprawie or
dynowania kobiet przez Kościoły protestanckie. Delegacja została poinfor
mowana, że RKP podjął starania o to, aby wiernym przedstawić ruch
ekumeniczny w pozytywnym świetle. M.in. opublikowano książkę pt. „Pra
wosławie i ekumenia” , w której ukazana jest historyczna łączność Kościoła
rosyjskiego z ruchem ekumenicznym.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. Konrad Raiser,
ukończył 25 stycznia 60 lat. Od pięciu lat stoi on na czele ŚRK, która zrzesza
aktualnie 330 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i staro
katolickich. Przed objęciem urzędu był profesorem teologii systematycznej
i ekumenizmu Uniwersytetu w Bochum, jeszcze wcześniej - zastępcą sekretarza
generalnego ŚRK. Raiser jest autorem i wydawcą wielu publikacji teologicznych.
W swej ostatniej książce pt. „To be the Church” sekretarz generalny kreśli wizję
ekumenii w trzecim tysiącleciu (sylwetkę K. Raisera zamieściliśmy w nr. 1/1993).
- Teolog brytyjski Lesslie Newbigin, b. biskup Kościoła Indii Południowych
i sekretarz generalny Międzynarodowej Rady Misyjnej, zmarł 30 stycznia w wieku
88 lat. W latach czterdziestych Newbigin przyczynił się w istotny sposób do
powstania Kościoła Indii Południowych przez połączenie kilku Kościołów
protestanckich i Kościoła anglikańskiego. W 1948 uczestniczył w ukonstytuowa
niu Światowej Rady Kościołów. Za pomocą swych licznych publikacji wywierał
duży wpływ na dyskusję ekumeniczną dotyczącą rozumienia misji i jedności
Kościoła. Pod jego kierownictwem doszło w 1961 do połączenia MRM z ŚRK.
Newbigin był potem m.in. zastępcą sekretarza generalnego ŚRK oraz dyrektorem
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Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK. W dalszej kolejności sprawował
funkcję biskupa Madrasu w Indiach i profesora misjologii w Birmingham.
- W dniach 30-31 stycznia odbyło się w Genewie spotkanie członków sztabu
Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.
Obradom przewodniczyli: sekretarz generalny ŚFL ks. Ishmael Noko i przewod
niczący Papieskiej Rady kard. Edward Cassidy. Zajęto się aktualnymi zagad
nieniami ruchu ekumenicznego. Jednym z punktów dyskusji był proces recepcji
Wspólnej Deklaracji w sprawie usprawiedliwienia w każdej z obu wspólnot.
- Na zaproszenie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) w dniach 30
stycznia - 5 lutego przebywała w Rosji delegacja Światowej Rady Kościołów
(ŚRK) pod przewodnictwem jej sekretarza generalnego K onrada Raisera.
W skład delegacji wchodził przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego - abp Jeremiasz. Celem wizyty była „poprawa wizerunku” ŚRK
wśród duchowieństwa i wiernych RKP. Delegacja spotkała się m.in. z patriarchą
Aleksym II i kierownikiem Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych
Patriarchatu Moskiewskiego - metropolitą Smoleńska i Kaliningradu Kiryłem.
W oświadczeniu prasowym ŚRK czytamy, że metropolita Kiry! zapewnił
delegaqę o nieustannym silnym zobowiązaniu Kościoła rosyjskiego wobec ŚRK.
Poinformował także o wewnętrznych napięciach i rosnącej opozycji wewnątrz
Kościoła w odniesieniu do ekumenii. Są one częściowo wynikiem niedostatku
informacji lub świadomej dezinformacji. Ale istnieją też fundamentalne zapytania
dotyczące kierunku, formy i stopnia ekumenicznej współpracy prawosławnych
w obrębie ŚRK. Podczas spotkania z dzienikarzami, które miało miejsce po
powrocie Raisera do Genewy, sekretarz generalny poinformował, że rozmówcy
rosyjscy przy różnych okazjach wypowiadali swoje zastrzeżenia wobec prak
tykowanej w wielu Kościołach protestanckich ordynacji kobiet i angażowania
się niektórych Kościołów na rzecz mniejszości seksualnych. Zdaniem Raisera,
w najbliższej przyszłości nie dojdzie do wystąpienia RKP z ŚRK. Nie należy
oczekiwać natychmiastowych dramatycznych zmian. Sekretarz generalny wyraził
nadzieję, że reprezentanci RKP wezmą udział w najbliższym Zgromadzeniu
Ogólnym ŚRK, które zbierze się w grudniu w Harare (Zimbabwe). Poinfor
mował, że w Kościele rosyjskim snuje się jednak rozważania nad formą
utrzymywania stosunków z ruchem ekumenicznym, której towarzyszyłby wy
raźny dystans wobec niektórych kwestii teologicznych lub etycznych. Zdaniem
Raisera, wizyta delegacji ŚRK w Rosji była bardzo owocna. RKP, który zrzesza
ok. 100 min wiernych, jest największym Kościołem członkowskim ŚRK. Po
wystąpieniu z Rady w 1997 Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, zrodziły się
obawy, że również inne Kościoły prawosławne pójdą śladem Gruzinów.
- Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego Anglii na posiedzeniu w dniu
11 lutego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia obok tradycyjnej również
zmodernizową formę Modlitwy Pańskiej. Nowa forma zamiast: i nie wódź nas na
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pokuszenie, będzie miała słowa: miej nas w opiece w okresie próby. Zdaniem
biskupa Salisbury Davida Sancliffe’a, „próba” jest lepszym odpowiednikiem
greckiego słowa „peirasmos” .
- W dniach 13-17 lutego odbyła się w Genewie piąta konsultacja reprezen
tantów Kościołów wywodzących się z „pierwszej Reformacji” (waldensi, bracia
czescy), „radykalnej Reformacji” (mennonici, hutteryci, kwakrzy, Kościół
braci) i „klasycznej Reformacji” (luteranie, reformowani). Spotkanie było
poświęcone kwestii usprawiedliwienia i uświęcenia.
- W starokatolickiej katedrze Świętego Zbawiciela w Wiedniu wyświęcono
14 lutego na kapłana Elfriedę Kreuzeder - pierwszą kobietę tego wyznania,
dopuszczoną w Austrii do urzędu kapłańskiego. Kreuzeder ukończyła studia
religioznawcze i archeologiczne uwieńczone doktoratem, po czym rozpoczęła
studia teologiczne, a następnie przez wiele lat pracowała jako nauczycielka
religii. W 1991 r. jako pierwsza kobieta w swym Kościele przyjęła święcenia
diakonatu. Tuż po święceniach kapłańskich oświadczyła, że fakt ten oznacza
potwierdzenie otrzymanej przez nią przed laty łaski powołania, dodając, że nie
widzi w tym triumfu teologii feministycznej. Podkreśliła, że kobiety i mężczyźni
równouprawnieni zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Rok
wcześniej święcenia kapłańskie otrzymały dwie kobiety w Kościele Starokatolic
kim w Niemczech.
- Dalsza przynależność Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do Światowej
Rady Kościołów wymaga „ogólnoprawosławnych” konsultacji z udziałem
wszystkich Kościołów tego wyznania - oświadczył w Moskwie w połowie lutego
hieromnich Hilarion (Ałfiejew). Jest on kierownikiem Sekretariatu ds. K on
taktów Międzychrześcijańskich w Wydziale Zewnętrznych Stosunków
Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Za ważne uważa on także prze
prowadzenie spotkań dwustronnych z poszczególnymi Kościołami pra
wosławnymi, gdyż Kościoły te winy uczestniczyć w ruchu ekumenicznym w sposób
uzgodniony. Konsultacje tego rodzaju są szczególnie ważne w związku z kolej
nym Zgromadzeniem Ogólnym ŚRK, zaplanowanym na koniec tego roku
w Zimbabwe - podkreślił o. Hilarion. Zakończoną niedawno wizytę w Rosji
delegacji ŚRK pod przewodnictwem jej sekretarza generalnego dr. K onrada
Raiser a kierownik Sekretariatu ocenił pozytywnie. Uznał, że odwiedzając RKP
kieorwnictwo Rady mogło się przekonać, jak niełatwy jest dla Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego jego udział w tej organizacji. O. Hilarion poinformował
0 wyrażonej przez jego Kościół idei zmiany struktury Rady, która miałaby
polegać na udziale Kościołów na zasadzie reprezentacji rodzin wyznaniowych,
a nie indywidualnego udziału poszczególnych Kościołów, jak to jest obecnie.
Tymczasem różne środowiska, organizacje i wspólnoty, a także wielu księży
1 świeckich członków RKP zajmuje coraz bardziej krytyczne, a nawet wrogie
stanowisko wobec ŚRK i Konferencji Kościołów Europejskich.
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- Kościół Waldensów we Włoszech, którego korzenie sięgają wczesnego
średniowiecza, obchodził 17 lutego szczególną uroczystość. W tym dniu
przypadła 150 rocznica udzielenia waldensom wolności religijnej przez króla
Piemontu Karola Alberta. Patent królewski z 1848 pozwolił waldensom wyjść
z getta i rozszerzyć działalność na cały obszar Piemontu. Po połączeniu Piemonu
z Włochami w 1861, Karol Albert został królem Włoch. Odtąd również waldensi
mogli zakładać swoje parafie i placówki w całych Włoszech. Przed uzyskaniem
wolności religijnej waldensi posługiwali się w życiu kultowym językiem francus
kim. W nowej sytuacji musieli przejść na język włoski.
- 17 lutego zmarł w Tybindze w wieku 91 lat znany teolog ewangelicki Ernst
Käsemann. Powszechnie uchodzi on za najwybitniejszego niemieckiego znawcę
Nowego Testamentu w okresie po drugiej wojnie światowej. Jego historyczno-krytyczne prace dotyczyły przede wszystkim Ewangelii i pism ap. Pawła. Trzy
punkty ciężkości w dziele życiowym Käsemanna to: ponowne ożywienie
naukowo-krytycznych badań nad osobą Jezusa, jego oryginalna interpretacja
myśli teologicznej ap. Pawła i zaangażowanie na rzecz odnowy Kościoła.
W okresie nazizmu Käsemann należał do twórców tzw. Kościoła Wyznającego,
sprzeciwiającego się infiltracji ideologii nazistowskiej do Kościoła ewangelic
kiego. W celi więziennej, w której spędził trzy lata, napisał swoją habilitaqę pt.
„Pielgrzymujący lud Boży” . Po wojnie przez 25 lat wykładał Nowy Testament na
uniwersytetach w Moguncji, Getyndze i Tybindze. W swoich wykładach, które
gromadziły tłumy studentów, łączył precyzję naukową z krytyką współczesnego
Kościoła i społeczeństwa.
- W dniach 20-22 lutego obradował w Rzymie Wspólny Komitet Konferencji
Kościołów Europejskich (KKE) i rzymskokatolickiej Rady Konferencji Epi
skopatów Europy (CCEE). Po zakończeniu obrad przedstawiciele obu or
ganizacji poinformowali, że podjęli uchwałę w sprawie przygotowania na
Wielkanoc roku 2001 „Karty Ekumenicznej” . Pragną w niej zawrzeć główne
zadania i cele dla następnego tysiąclecia. Wspólny Komitet KKE i CCEE
podczas spotkania w Rzymie zajął się ponadto wspieraniem procesów w dziedzi
nie pokoju i pojednania, koordynacją współpracy w dziedzinie ochrony środowi
ska, inicjatywami związanymi z Europejskim Rokiem Zwalczania Przemocy
wobec Kobiet (1999), jak również dialogiem z islamem. Wielkanoc roku 2001
wybrano na podpisanie Karty dlatego, ponieważ święto to obchodzone będzie
wówczas w tym samym terminie przez wielkie konfesje chrześcijańskie.
Członków Wspólnego Komitetu przyjął papież Jan Paweł II, który powiedział:
Europa jest skonfrontowana z kwestią, ja k przyjąć i zintegrować ludzi i wspólnoty
wywodzące się z innych tradycji religijnych, zwłaszcza z islamu i z religii
azjatyckich /.../ Uporanie się z tym wyzwaniem wymaga waszej współpracy.
- Luteranie i katolicy w krajach skandynawskich opowiadają się za utworze
niem forum dialogu teologicznego. W rozmowie z duńskim dziennikiem
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chrześcijańskim „Kristeligt Dagblad”, przeprowadzonej na początku marca,
biskup katolicki Kopenhagii Czesław Kozoń oświadczył, że Nordycka Konferen
cja Biskupów Katolickich wyraża gotowość wejścia w teologiczny dialog
z wielkimi Kościołami luterańskimi Europy północnej. Natomiast biuletyn
informacyjny Kościoła Luterańskiego Danii poinformował, że w rozmowach
mają być najpierw podjęte kwestie dotyczące rozumienia urzędu i nauki
0 Wieczerzy Pańskiej. Inicjatorami rozmów były Kościoły Szwecji i Finlandii,
natomiast luteranie duńscy dopiero niedawno zdecydowali się przyłączyć do
rozmów przygotowawczych. W Skandynawii żyje ogółem 25, 5 min luteran,
natomiast katolików jest tylko 240 tys.
- 6 marca w 170 krajach świata był obchodzony Światowy Dzień Modlitwy
Kobiet. Liturgię przygotowały chrześcijanki z Madagaskaru. Zajęły się m.in.
rolą rodziny, klęską głodu w latach 1991/92, ubóstwem, swoim życiem i wiarą.
W programie czytamy: Madagaskar jest gościnnym krajem i coraz bardziej
przyciąga ludzi z innych krajów. Hasło tegorocznego Dnia Modlitwy brzmiało:
„Fihavanana! Kim są moi bliźni?” Zebrane kolekty zostały przeznaczone na
realizaqę szczególnych projektów kobiecych na Madagaskarze.
- Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan ogłosiła 9 marca nowy
dokument zatytułowany: „Ekumeniczny wymiar formacji osób oddających się
posłudze duszpasterskiej” . Przewodniczący Rady, kard. Edward I. Cassidy,
stwierdził podczas konferencji prasowej, że nad dokumentem tym pracowano
dwa lata. Adresowany jest on do każdego biskupa, do Konferencji Episkopatów,
Synodów Kościołów Wschodnich, ja k i do tych wszystkich, na których spoczywa
odpowiedzialność za formację do posługi duszpasterskiej. Dokument wychodzi
z założenia, że wszyscy wierzący w Chrystusa potrzebują formacji ekumenicznej.
Kard. Cassidy zwrócił uwagę, że nie zawiera on żadnej nowości, pomaga
natomiast w zrozumieniu rozległych możliwości, jakie dają na tym polu normy
zawarte w Dyrektorium ekumenicznym z 1993 r. Przypomina o tym, na co Jan
Paweł II zwrócił już uwagę w encyklice „U t unum sint”, że w śmiałym marszu ku
jedności należy uwzględnić wszystkie wymogi prawdy objawionej, co nie jest
równoznaczne z powstrzymywaniem ruchu ekumenicznego, unikając rozwiązań
pozornych, fałszywego irenizmu, lekceważenia norm Kościoła, jak i letniości
w działaniu, defetyzmu, opozycji opartej na uprzedzeniach. Dokument rozesłano
do poszczególnych konferencji episkopatów, a staraniem Kongregacji Wy
chowania Katolickiego oraz Kościołów Wschodnich - do seminariów i pod
legających im innych instytucji. Przekazano go również innym Kościołom
1 wspólnotom chrześcijańskim na całym świecie.
- W związku z tragicznymi wydarzeniami w Kosowie, sekretarze generalni
trzech międzynarodowych organizacji kościelnych - - Światowej Rady
Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Światowej Federacji Luterańskiej - zaapelowali 10 marca do przywódców kościelnych w b. Jugosławii
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0 podjęcie wszelkich niezbędnych kroków
aktom przemocy i zaangażowanie na rzecz
na drodze rokowań. Poza tym sekretarze
sprawy respektowania tożsamości i historii
wo grup religijnych i etnicznych.

zmierzających do położenia kresu
pokojowego rozwiązania konfliktu
generalni okazali zrozumienie dla
wszystkich zamieszkujących Koso

- Kościół Prezbiteriaóski w USA jako ostatni z trzech Kościołów tradycji
reformowanej podjął 11 marca decyzję w sprawie zawarcia pełnej wspólnoty
kościelnej z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Ameryce (ELKA). Dwa
inne Kościoły to: Kościół Reformowany w Ameryce i Zjednoczony Kościół
Chrystusowy. Oficjalne ogłoszenie wspólnoty kościelnej ma nastąpić
4 października podczas uroczystego nabożeństwa w Rockefeller Chapel w Chi
cago. ELKA, który ma 5,2 min członków, jest największym Kościołem
luterańskim w USA. Trzy Kościoły tradycji reformowanej zrzeszają łącznie 5,5
min wiernych.
- 16 marca minęło 25 lat od chwili, kiedy to w niewielkiej miejscowości
Leuenberg k. Bazylei przedstawiciele kilkudziesięciu Kościołów luterańskich,
reformowanych i ewangelicko-unijnych, a także dwóch Kościołów przedreformacyjnych - waldensów i braci czeskich - podpisali porozumienie w sprawie
wspólnoty ołtarza i ambony. Porozumienie to, w nawiązaniu do miejsca,
w którym zostało podpisane, znane jest pod nazwą „Konkordia Leuenberska” .
Z okazji jubileuszu Leuenberska Wspólnota Kościołów zorganizowała w dniach
13-15 marca w Strasburgu sympozjum pt. „Protestantyzm jako życiowa
1społeczna siła w Europie. Poselstwo Reformaqi formułowane dziś” . Przybyło
kilkudziesięciu przedstawicieli Kościołów, świata polityki, gospodarki i mediów.
Przyjechali, aby złożyć świadectwo o żywotności zasad Reformacji i ewangelicyzmu u progu nowego tysiąclecia. W pierwszym dniu sympozjum Francois
Scheer, ambasador Francji w Niemczech, mówił o protestanckiej odpowiedzi na
polityczne i społeczne wyzwania na naszym kontynecie. Bp Hartmut Löwe
wygłosił referat pt. „Profile protestantyzmu w historii i współczesności Europy” .
Nazajutrz premier rządu krajowego Północnej Nadrenii-Westfalii Johannes Rau
poprowadził studium biblijne w oparciu o rozdział 13 Listu do Rzymian pt.
„Poselstwo Reformacji formułowane dziś” , zaś bp Guszta Bölcske z Debreczyna
przedstawił odczyt o perspektywach współpracy Kościołów europejskich.
Zwieńczeniem sympozjum było nabożeństwo poświęcone 25-leciu Konkordii
Leuenberskiej, podczas którego kazanie wygłosił prof. Paolo Ricca z Kościoła
waldensów we Włoszech. Wspólnota Kościołów Leuenberskich zrzesza aktual
nie 98 Kościołów z Europy i Ameryki Łacińskiej. Niedawno dołączyły do
wspólnoty również Kościoły metodystyczne na naszym kontynencie.
- 16 marca przedstawiono w Watykanie dokument pt. „Pamiętamy: refleksja
nad Shoah” , poświęcony stosunkowi Kościoła rzymskokatolickiego do Żydów,
zwłaszcza w okresie Trzeciej Rzeszy. Watykańska Komisja ds. Stosunków
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Religijnych z Judaizmem pracowała nad nim przez 11 lat. Wiele środowisk
żydowskich, ale i rzymskokatolickich, zareagowało krytycznie na niektóre
sformułowania dokumentu (jeg° pełny tekst zamieściliśmy w poprzednim
zeszycie „Studiów” ).
- Ewangeliczni chrześcijanie-baptyści w Rosji wezwali władze do zapew
nienia im tych samych praw jak Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu.
Baptyzm nie jest „obcą” religią, czytamy w uchwale Zgromadzenia Ogólnego,
które odbyło się pod Moskwą w dniach 17-20 marca. W liście otwartym do
prezydenta Jelcyna baptyści skarżą się na dyskryminację. Nie dopuszcza się ich
do radia i telewizji. W niektórych miastach odmawia się im zwrotu zagrabionego
mienia. Często spotyka ich wyzwisko „sekciarze” . Związek Ewangelicznych
Chrzeąścijan - Baptystów Rosji obejmuje 1250 zborów.
- Znany i kontrowersyjny teolog rzymskokatolicki Hans Kiing ukończył 19
marca 70 lat. W 1962 r. papież Jan XXIII powołał go na oficjalnego doradcę II
Soboru Watykańskiego, natomiast w 1979 r. pozbawiony został prawa nau
czania w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Decyzja ta spowodowana była
jego krytyką nieomylności papieża, propozycjami zreformowania Kościoła
i poglądami chrystologicznymi. Aż do emerytury w 1996 r. był, jako teolog
niezależny, dyrektorem Instytutu Badań Ekumenicznych w Tybindze. W ostat
nich latach przedmiotem jego zainteresowań stały się religie niechrześcijańskie.
Podejmował wysiłki zmierzające do stworzenia „etosu światowego” .
- Były sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Gunnar
Staalsett, otrzymał 27 marca nominację rządu norweskiego na stanowisko
biskupa Oslo. Z urzędem tym jest związane przewodniczenie konferencji
biskupów. Oczekuje się, że bp Staalsett dążyć będzie do zreformowania struktur
kościelnych i większego uwrażliwienia Kościoła norweskiego na sprawy
współpracy ekumenicznej. Od 1984 r. jest on członkiem Komitetu ds. Nadawa
nia Pokojowej Nagrody Nobla. Uroczyste wprowadzenie w urząd odbyło się 24
maja przy licznym udziale gości zagranicznych.
- Na początku kwietnia ukazał się zrewidowany tekst porozumienia w sprawie
pełnej wspólnoty kościelnej między Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Ame
ryce (ELKA) a Kościołem Episkopalnym (anglikańskim) w USA. Strona luterańska
opowiada się w tym dokumencie za przyjęciem historycznego episkopatu. Jedno
cześnie czyni zastrzeżenie, że dla luteran nie może być kwestią wiary przekonanie, iż
historyczny episkopat jest nieodłącznym elementem istoty Kościoła.
- 4 kwietnia minęła 30 rocznica zamordowania w Memphis pastora baptystycznego M artina Luthera Kinga, bojownika na rzecz równouprawnienia
czarnej ludności w USA, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Od 1986 r. dzień
urodzin pastora Kinga jest obchodzony w USA jako święto narodowe.

152

Z ZAGRANICY

- W wieku 85 lat zmarł 10 kwietnia prawosławny arcybiskup Aten i całej
Grecji Serafin. Na czele Kościoła greckiego stał on przez 24 lata. Miał opinię
hierarchy konserwatywnego, reagującego niechętnie na wyzwania współczes
nego świata. Jego następcą wybrano 28 kwietnia 59-letniego Christodoulosa
Paraskevaidisa, dotychczasowego metropolitę Dimitrias i Almyros. Nowy
zwierzchnik Kościoła greckiego ma opinię reformatora, zdolnego organizatora
i człowieka wrażliwego na problemy społeczne.
- 13 kwietnia minęła 400 rocznica ogłoszenia przez króla Francji Henryka IV
tzw. edyktu nantejskiego, który prześladowanym dotychczas protestantom
gwarantował swobody religijne, obywatelskie i polityczne oraz dostęp do
urzędów publicznych. Edykt został odwołany przez króla Ludwika XIV w 1685
r. Pociągnęło to za sobą emigrację 200 tys. protestantów, którzy znaleźli
schronienie w Anglii, Holandii, Szwajcarii, Niemczech i na innych kontynen
tach. Dzisiaj spośród 57 min Francuzów 950 tys. stanowią protestanci.
- Patriarcha moskiewski i całej Rosji Aleksy II odrzucił możliwość spotkania
w najbliższym czasie z Janem Pawłem II. W swym orędziu wielkanocnym (19
kwietnia) stwierdził, że napięcia między Stolicą Apostolską a Patriarchatem
Moskiewskim są spowodowane konfliktami między katolikami a pra
wosławnymi na Ukrainie oraz utrzymującym się „prozelityzmem” katolików
w Rosji. W orędziu Aleksy II wyraził opinię, że większość prawosławnych nie
może zaakceptować spotkania głowy ich Kościoła z papieżem, chyba ze na
drodze do rozwiązania problemów nastąpi istotny i jednoznaczny postęp.
czesne spotkanie mogłoby, zdaniem patriarchy, utrwalić u katolików postawę,
którą określił on jako agresywny tryumfalizm.
- Światowa Rada Kościołów uczciła zmarłego 20 kwietnia anglikańskiego
arcybiskupa Trevora Huddlestona jako wybitną postać chrześcijaństwa w 20.
stuleciu. ŚRK poinformowała, że teolog ten wywarł trwały wpływ na pracę Rady
w dziedzinie walki z rasizmem i apartheidem. Przyczynił się do połączenia
Kościołów i ruchu antyrasitowskiego w jednej wspólnej walce. Abp Huddlestone,
z pochodzenia Brytyjczyk, był symbolem walki z systemem apartheidu i zało
życielem oraz wieloletnim prezydentem brytyjskiego ruchu antyapartheidowego.
W swoich kazaniach i publikaqach książkowych występował od lat czterdziestych
przeciw segregacji rasowej w Afryce południowej. W 1976 r. pozbawiono go
obywatelstwa RPA, które odzyskał w 1994 r. Ostatnią funkcją kościelną abpa
Huddlestona przed przejściem nas emeryturę było zwierzchnictwo nad Prowincją
Kościelną Oceanu Indyjskiego. Zmarł w Wielkiej Brytanii w wieku 84 lat.
- Latynoamerykańska Rada Kościołów na posiedzeniu w Sao Leopoldo
(Brazylia) wybrało 23 kwietnia nowego sekretarza generalnego tej organizacji.
Został nim 55-letni pastor metodystyczny z Kuby Israel Batista. Urząd swój
obejmie on 1 stycznia 1999 r. Batista będzie następcą Argentyńczyka Felipe
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Adolfa, który sprawował ten urząd przez 14 lat. Kubańczyk był od 1988 r.
sekretarzem wykonawczym wydziału ds. sprawiedliwości, pokoju i zachowania
stworzenia. LRK zrzesza 150 Kościołów i organizacji protestanckich w 20
krajach. Jej siedziba mieści się w stolicy Ekwadoru Quito.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. dr Konrad Raiser,
przemawiając 25 kwietnia podczas kongresu kościelnego (Kerkendag) w Holan
dii, wezwał Kościoły chrześcijańskie do wszczęcia w roku 2000 procesu
prowadzącego do zwołania powszechnego soboru wszystkich Kościołów
i chrześcijan. Jego zdaniem, Kościoły tradycji rzymskokatolickiej, pra
wosławnej, protestanckiej, anglikańskiej i zielonoświątkowej winny w roku
jubileuszowym poczynić uroczyste przyrzeczenie, że nie spoczną, dopóki nie
dojdzie do zwołania takiego soboru. Główny temat kongresu kościelnego,
zwołanego przez Radę Kościołów Holandii, zrzeszającą Kościoły protestanckie
i Kościół rzymskokatolicki, dotyczył pojednania.
- Anglikański arcybiskup Canterbury George Carey zażądał od Kościoła
rzymskokatolickiego dopuszczenia niekatolików do uczestnictwa w Wieczerzy
Pańskiej. W kazaniu wygłoszonym 26 kwietnia w katolickiej katedrze w Luksem
burgu podkreślił, że wciąż panuje sytuacja bolesnego oddzielenia podczas
Eucharystii, i oświadczył: W mojej tradycji zawsze zapraszamy tych, którzy są
ochrzczeni i należą do innych Kościołów chrześcijańskich, do gościnności eucharys
tycznej, jakiej udzielamy przy pewnych okazjach. Jest to także sposób przypo
mnienia, że Eucharystia nie należy do nas, lecz jest darem laski Bożej. Arcybiskup
wyraził nadzieję, że jubileusz Millenium będzie okazją do pozytywnych znaków.
- W Salonikach (Grecja) w dniach od 29 kwietnia do 2 maja odbyło się
spotkanie na najwyższym szczeblu reprezentantów 15 autokefalicznych
Kościołow prawosławnych poświęcone przygotowaniom do najbliższego Zgro
madzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów. Zalecono udział Kościołom
prawosławnym w Zgromadzeniu, lecz jednocześnie wyrażono troskę z powodu
pewnych negatywnych zjawisk w działalności Rady. Wezwano Kościoły pra
wosławne, by podczas obrad nie uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach
i modlitwach. Georges Tsetsis, duchowny prawosławny i reprezentant Patriar
chatu ekumenicznego przy ŚRK w Genewie, oświadczył, że Zalecenia te są
kompromisem, gdyż był nacisk ze strony niektórych Kościołów prawosławnych,
aby wysłać na Zgromadenie Ogólne tylko obserwatorów. Jego zdaniem, naj
ważniejszym paragrafem komunikatu wydanego na zakończenie spotkania było
udzielenie poparcia współpracy ekumenicznej i wezwanie do udziału pra
wosławnych w Zgromadzeniu, a nie te jego elementy, które wzywają do absencji
w niektórych punktach programu. Komunikat stwierdza, że delegaci zdecydowa
nie zalecają , aby wszystkie Kościoły prawosławne wysłały oficjalnych delegatów
na Zgromadzenie. Wzywa ich jednak także do zadbania o interesy Kościołów
prawosławnych, a z tym wiąże się nie uczestniczenie w nabożeństwach ekumenicz
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nych, wspólnych modlitwach i innych ceremoniach religijnych na Zgromadzeniu,
a także nie branie udziału w głosowaniach z wyjątkiem tych, które mieć będą
szczególne znaczenie. Spotkanie w Grecji było wyrazem trwającego od dłuższego
czasu niezadowolenia Kościołów prawosławnych pracą ŚRK. Dla Kościołów tej
tradycji działalność Rady jest za bardzo zdominowana przez Kościoły protestan
ckie. Posługiwanie się inkluzywnym językiem oraz obecność kobiet kapłanek
i pastorek w nabożeństwach organizowanych przez ŚRK, dyskusja nad takimi
kwestiami, jak homoseksualizm i tendencje zmierzające do religijnego synkretyzmu - wszystko to jest wyszczególnione w komunikacie jako aspekty działalności
ŚRK, którym Kościoły prawosławne od dawna się sprzeciwiają. Zdaniem ks.
Tsetsisa, Kościoły prawosławne chcą ustalenia jasnych kryteriów eklezjologicz
nych dla uzyskania członkostwa w ŚRK, ponieważ nie jest jasne w ŚRK, czym jest
Kościół. Jest życzeniem Kościołów prawosławnych, aby po Harare powstała
komisja złożona z przedstawicieli ŚRK i prawosławia, która przedyskutowałaby
możliwe do zaakceptowania formy prawosławnego uczestnictwa w ruchu
ekumenicznym i radykalną restrukturyzację ŚRK. Jednakże komunikat jest
również bardzo krytyczny wobec arcykonserwatywnych frakcji w łonie
Kościołów prawosławnych, zwłaszcza w Rosji, Serbii, Bułgarii i Gruzji, które
chciałyby zerwać wszelkie powiązania z ruchem ekumenicznym.
- W dniach 7-13 maja odbyła się w Damaszku (Syria) narada Kościołów
prawosławnych i przedchalcedońskich (orientalnych) poświęcona przygotowa
niom do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołow w Harare
(Zimbabwe, 3-14 grudnia). Z raportu wynika, że Bułgarski Kościół Pra
wosławny zamierza pójść śladem Kościoła gruzińskiego i wystąpić z ŚRK.
Generalnie jednak narada miała przebieg bardziej łagodny niż obradująca kilka
dni wcześniej w Salonikach konferencja autokefalicznych Kościołow pra
wosławnych. Poparto projekt powołania do życia wspólnej prawosławno-protestanckiej komisji teologicznej, której celem byłoby wyjaśnienie wszyst
kich kontrowersji narosłych podczas współpracy w ramach ŚRK. Uczestnicy
spotkania skonstatowali fakt, że wspólnota prawosławno-protestancka w R a
dzie uległa w ostatnim czasie osłabieniu.Kościołom prawosławnym i przedchalcedońskim jest coraz trudniej wnosić własne idee do pracy ŚRK. Okazało się
jednak, że Kościoły przedchalcedońskie w porównaniu z Kościołami pra
wosławnymi mniej radykalnie oceniają tę organizację.
- W dniach 10-16 maja odbyła się w Cartigny k. Genewy ostatnia konsultacja
reprezentantów Światowej Federacji Luterańskiej i Konferencji Generalnej
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, podsumowująca czteroletnie rozmowy
dwustronne.W dialogu tym chodziło o lepsze wzajemne zrozumienie, niwelację
fałszywych stereotypów jak i o wzajemne poznanie zasad wiary. W dialogu
podjęto następujące tematy: nauka o usprawiedliwieniu, wzajemna relacja
między Zakonem a Ewangelią,wybrane zagadnienia eklezjologiczne i eschatolo
giczne. W raporcie końcowym luteranie zobowiązują się do tego, że nie będą
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traktować więcej adwentystów jako sekty. Mają być oni uznani przez nich za
wolny Kościół i światową wspólnotę chrześcijańską. Luteranie i adwentyści winni
w publicznym nauczaniu wypowiadać się wzajemnie o sobie zgodnie z prawdą
i bez polemiki. Podczas rozmów poświęcono wiele uwagi dwom kontrowersyj
nym kwestiom: w jakiej relacji do Pisma Św. znajdują się z jednej strony pisma
prorokini adwentystycznej Ellen G. White, z drugiej zaś księgi wyznaniowe
luteranizmu. W raporcie końcowym czytamy: Dokumenty o charakterze kon
fesyjnym są dla luteran pochodną normą wiary (norma normata). W podobny
sposób dzieła Ellen G. White czerpią, według adwentystów, swój autorytet z Pisma
Św.; w oparciu o nie winien on być także sprawdzany. Ustalono, że także
w przyszłości mają być utrzymywane kontakty robocze między luteranami
i adwentystami dla dobra całej wspólnoty chrześcijańskiej. Jako ewentualne
obszary przyszłej współpracy raport końcowy wymienia działanie na rzecz
łagodzenia ludzkiego cierpienia, zaangażowanie w obronę wolności religijnej,
organizowanie wspólnych modlitw i współpracę w towarzystwach biblijnych.
Jako ewentualny temat najbliższej konsultacji luterańsko-adwentystycznej ra
port wymienia podstawę teologiczną i wymiar duchowy nakazanego dnia
odpoczynku i służby Bożej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego
społeczeństwa. ŚFL zrzesza 124 Kościoły z 57 min. wiernych, wszystkich
adwentystów jest na świecie ok. 10 min.
- Teologowie różnych wyznań opowiedzieli się za przezwyciężeniem trud
ności wokół budzącego kontrowersje w dialogu ekumenicznym sformułowania
Filioque. Uczestnicy sympozjum, zorganizowanego w Wiedniu w połowie maja
przez fundację „Pro Oriente” , uznali za celowe wprowadzenie do liturgii tekstu
Credo w wersji ustalonej na Soborze w Konstantynopolu w 381 r., a więc bez
późniejszego dodatku o pochodzeniu Ducha Świętego nie tylko od Ojca, ale
także i Syna (Filioque). W sympozjum brali udział teologowie katoliccy (m.in.
ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI z KUL), prawosławni, przedchalcedońscy,
starokatoliccy i ewangeliccy. Zdaniem uczestników spotkania przyjęcie propo
zycji pozwiliłoby rozwiązać problem, który powstał, gdy w wiekach po soborze
w Konstantynopolu do uzgodnionego już tekstu Kościół zachodni dodał
wspomniane sformułowanie. Wprowadzenie określenia Filioque przyczyniło się
do powstania podziałów w łonie jednolitego do tego czasu Kościoła na
Wschodzie i na Zachodzie. W czasie sympozjum stwierdzono m.in., że kont
rowersyjna formuła stanowiła często dla przeciwników Kościoła i jedności
pretekst do działań osłabiających tę jedność.
- Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego i islamski Uniwersytet
Al-Azhar w stolicy Egiptu Kairze zawarły pod koniec maja umowę o utworzeniu
wspólnego Komitetu Dialogu Katolicko-Muzułmańskiego. Ze strony W atyka
nu umowę podpisał przewodniczący rady - kard. Francis Arinze, ze strony
Uniwersytetu prorektor - szejk Fawzi Fadel. W skład komitetu wchodzą
przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz członkowie
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stałego komitetu ds. dialogu z religiami monoteistycznymi Uniwersytetu
Al-Azhar. Założony przed tysiącem lat uniwersytet przy kairskim meczecie
Al-Azhar jest wiodącym ośrodkiem teologicznym islamu sunnickiego.
- W tradycyjnym orędziu na Święto Zesłania Ducha Świętego (31 maja)
prezydenci Światowej Rady Kościołów stwierdzają: W tym roku obchodzimy
jubileusz 50-lecia utworzenia Światowej Rady Kościołów. Pod koniec bieżącego
roku odbędzie się w Harare (Zimbabwe) VIII Zgromadzenie Ogólne ŚR K pod
hasłem: „Nawróćcie się do Boga - bądźcie radośni w nadziei”. Przyznajemy, że
jeszcze w nie wszystkich punktach osiągnęliśmy porozumienie. Jednakże potwier
dzamy, że chcemy ze sobą pozostać i wspólnie kroczyć naprzód, tak aby spełniła się
modlitwa Jezusa o jedność wszystkich wierzących. Ta uroczystość uzyska jednak
swój sens tylko wówczas, gdy Kościoły, wspólnoty i poszczególni chrześcijanie na
całym świecie będą poczuwali się do odpowiedzialności jedni za drugich i gdy
kierować się będą wspólnym celem, którym jest jedno świadectwo chrześcijańskie.
Zachęcamy was wszystkich, drodzy bracia i siostry, do uczestnictwa w tej
uroczystości jubileuszowej, gdziekolwiek się znajdujecie, i do działania w miejscu
swojego zamieszkania na rzecz jedności dzieci Bożych.
- Światowa Federacja Luterańska przyjęła katolicko-luterańską „Wspólną
deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” . Tekst oświadczenia został
przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu w Genewie 16 czerwca. Natomiast oficjalna
odpowiedź katolicka, opracowana wspólnie przez Kongregację Doktryny Wiary
i Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan ogłoszona została 25 czerwca, wywołując
w środowiskach luterańskich i ekumenicznych głosy krytyki i rozczarowania (oba
teksty, jak również reakq'e wybitnych przedstawicieli życia kościelnego i ekumeni
cznego zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
- Papież Jan Paweł II i metropolita Pergamonu Jan, stojący na czele delegaqi
Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, wspólnie modlili się przy grobie św.
Piotra na zakończenie uroczystości świętych Piotra i Pawła, 29 czerwca w Watyka
nie. W czasie przemówienia papież podziękował patriarsze Bartłomiejowi I za
przysłanie delegacji na tę uroczystość i zapewnił, że przedstawiciele Stolicy
Apostolskiej i w tym roku obecni będą podczas uroczystości św. Andrzeja, patrona
Konstantynopola. Przez swój udział w tegorocznej uroczystości delegacja Patriar
chatu wznowiła 22-letnią tradycję, przerwaną jedynie w ubiegłym roku.
Zeszłoroczna nieobecność delegacji prawosławnej była związana z kryzysem
w stosunkach dyplomatycznych między Watykanem a Konstantynopolem. Hono
rowy zwierzchnik światowego prawosławia poczuł się bowiem urażony rozmiarem
wysiłków wkładanych przez stronę watykańską w zorganizowanie spotkania
z patriarchą moskiewskim Aleksym II, które ostatecznie nie doszło do skutku.
- W przyszłym roku w Baltimore w Stanach Zjednoczonych odbędzie się
pierwsze po ponad 6-letniej przerwie spotkanie Międzynarodowej Komisji
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Katolicko-Prawosławnej ds. Dialogu Teologicznego. Wiadomość tę podał pod
koniec czerwca gospodarz przyszłego spotkania, arcybiskup Baltimore, kard.
William Keeler. Tematem sesji będzie kolegialna władza soborów i synodów
w Kościele. Po raz ostatni przedstawiciele obu stron spotkali się w czerwcu 1993 r.
w libańskim miasteczku Balamand, gdzie podpisali dokument, w którym Stolica
Apostolska wyrzekała się działalności unickiej jako modelu jedności. Do dzisiaj
porozumienie z Balamand pozostaje w praktyce na papierze, będąc w gruncie
rzeczy dokumentem znanym jedynie wąskiej garstce specjalistów po obu stronach.

Z kraju
- K atedra Teologii Ekumenicznej w Akademii Teologii Katolickiej uczciła
swe 15-lecie podczas spotkania opłatkowego 13 stycznia. W uroczystości wzięli
udział studenci, absolwenci i wykładowcy z kierownikiem katedry, którą kieruje
ks. prof. Michał Czajkowski. Gościem honorowym był jej założyciel i długoletni
szef ks. prof. Alfons Skowronek. Pełna ekumenia będzie dopiero w Bogu
- powiedział - powinniśmy więc wyzbyć się mrzonek, że to my, ludzie, możemy tę
pełną ekumenię sprawić.
- Kościół rzymskokatolicki w Polsce obchodził 17 stycznia po raz pierwszy
Dzień Judaizmu. Z tej okazji w synagodze im. Nożyków w Warszawie odbyło się
spotkanie z udziałem także przedstawicieli innych Kościołów, ponieważ stosunek
do judaizmu jest - w obliczu losów wzajemnego współżycia -miernikiem postawy
chrześcijańskiej oraz wewnątrzchrześcijańskiego ekumenizmu. Oprócz członków
gminy w spotkaniu uczestniczyli: ks. bp Stanisław Gądecki (przewodniczący Rady
Episkopatu ds. Dialogu Religijnego), ks. bp Jan Szarek (prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej), ambasador Izraela Yigal Antebi, Krzysztof Śliwiński, pełnomo
cnik rządu do kontaktów z diasporą żydowską, Marek Siwiec z Kancelarii
Prezydenta, ks. prof. Michał Czajkowski, liczne siostry zakonne, dużo studentów
i młodzieży oraz innych osób chcących uczestniczyć w tym niezwykłym w naszych
warunkach wydarzeniu. Jerzy Kichler, przewodniczący Związku Gmin Wy
znaniowych Żydowskich, zaprosił wszystkich zebranych, a więc i kobiety
zapełniające galerie babińca, do sali głównej, gdzie modlą się mężczyźni - na
kończącą szabat ceremonię hawdali, którą prowadził rabin Michael Schudrich. Bp
Stanisław Gądecki uznał to spotkanie za znak otwartości wspólnoty żydowskiej.
Sprawy ducha powinny - mówił - ludzi łączyć zamiast dzielić, choć po tylu
wiekach rozłąki trudno wyjść ku sobie nawzajem. Dzień Judaizmu m a więc służyć
przezwyciężeniu obustronnych oporów, głębszemu przemyśleniu więzi łączącej
obie religie i pogłębianiu ducha modlitwy, a także wspólnym kontaktom,
wymianie doświadczeń i wspólnej realizacji rozmaitych konkretnych projektów,
np. religijnych, kulturalnych czy charytatywnych. Stanisław Krajewski, przewód-
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niczący Forum Organizaq'i Żydowskich, podkreślił w swoim wystąpieniu, że
wspólnota żydowska pilnie baczy na to, co Kościół rzymskokatolicki, a zwłaszcza
jego duchowni, mówi o Żydach i judaizmie, pamiętając o tragicznych skutkach
wielowiekowego nauczania pogardy. Mamy nadzieję -m ów ił - że głęboka zmiana
w teologicznym nauczaniu kościelnym: uznanie prawomocności judaizmu, a więc
nieodwoływalności Przymierza, oznacza również uznanie prawomocności życia
żydowskiego w Polsce z jego dziedzictwem historycznym i udziałem we
współczesnym życiu całego narodu.
- Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25
stycznia) doszło do pierwszej w historii rodzimych stosunków między
kościelnych wizyty biskupa polskokatolickiego - ks. bp. Wiktora Wysoczańskiego, prorektora ChAT - w rzymskokatolickim seminarium duchownym
w Olsztynie. W Płocku bp Roman Nowak ze Starokatolickiego Kościoła
Mariawitów uczestniczył w mszy św. odprawionej przez rzymskokatolickiego
biskupa Romana Marcinkowskiego, a kazanie wygłosił również mariawita ks.
prof. Konrad Rudnicki. W Mikołajkach, podczas nabożeństwa ekumenicznego,
kazania wygłosili bp Jan Szarek (luteranin, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej)
i bp Wojciech Ziemba (rzymskokatolicki ordynariusz diecezji ełckiej). W Białej
Podlaskiej rzymskokatolicki biskup Henryk Tomasik z Siedlec i prawosławny
biskup chełmsko-lubelski Abel wspólnie poświęcili kaplicę więzienną. We
Wrocławiu Tydzień Modlitwy zakończyło nabożeństwo w luterańskim kościele
Opatrzności Bożej, w którym uczestniczyli m.in.: trzej dostojnicy rzymsko
katoliccy - kard. Henryk Gulbinowicz, bp Edward Janiak i bp Jan Tyrawa
- prawosławny arcybiskup Jeremiasz, biskup polskokatolicki Wiesław Skołucki
1 biskup luterański Ryszard Bogusz. Kazanie wygłosił bp E. Janiak. Centralne
nabożeństwo ekumeniczne na Górnym Śląsku odbyło się w kościele ewangelic
ko-augsburskim św. Jana w Mikołowie. Nabożeństwu przewodniczyli: ks. radca
Jan Gross (luteranin), ks. dziekan Eugeniusz Stelmach (polskokatolik) i ks.
kanonik Sergiusz Dziewiatowski (prawosławny). W czasie nabożeństwa kazania
wygłosili: rzymskokatolicki metropolita górnośląski abp Damian Zimoń i ks.
radca Tadeusz Szurman (luteranin). Hasło Tygodnia brzmiało w tym roku:
„Duch Święty wspiera nas w słabości naszej” (Rz 8,26).Program obchodów
przygotowały i wydały wspólnie Polska Rada Ekumeniczna i rzymskokatolicka
Rada Episkopatu do Spraw Ekumenizmu.
- Biskup opolski Alfons Nossol, przewodniczący Rady Episkopatu ds.
Ekumenizmu, w wywiadzie dla luterańskiego dwutygodnika „Zwiastun” (nr
2 z 25 stycznia) przyznał, że ekumenia w Polsce nie nabrała takiego rozmachu jak
na Zachodzie, gdzie jest inna struktura wyznaniowa, niemniej jednak w Polsce
osiągnięto bardzo dużo, m.in. dzięki uczelniom, jak Chrześcijańska Akademia
Teologiczna, Akademia Teologii Katolickiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski,
oraz katedrom i instytutom ekumenicznym. Bp Nossol zwrócił także uwagę, że
polska ekumenia pod pewnymi względami wyprzedziła kraje zachodnie. Np.
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watykańskie „Dyrektorium ekumeniczne” zastrzega, że aby duchowny innego
wyznania mógł wygłosić kazanie w kościele katolickim, potrzebne jest ze
zwolenie Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. W Polsce jednak tego
wymogu się nie przestrzega, gdyż już od czasów prymasa Stefana Wyszyńskiego
wytworzyła się praktyka głoszenia Słowa Bożego w świątyniach katolickich
przez kaznodziejów innych wyznań. Bp Nossol uważa, że należy mieć na uwadze
konkretne problemy duszpasterskie, choćby tak niezwykle istotną dla
Kościołów mniejszościowych sprawę małżeństw mieszanych. Przypomniał, że
u niego w diecezji w takich przypadkach jest stosowana dyspensa od formy
kanonicznej. Polega to na tym, że katolik lub katoliczka może zawrzeć ważne
małżeństwo, które m a dla strony katolickiej charakter sakramentu, choć odbyło
się w kościele ewangelickim lub prawosławnym. Bp opolski jest zdania, że
problemami spornymi między Kościołami winna zajmować się wspólna komisja
za pośrednictwem lokalnych podkomisji. Chodzi o to, aby rozstrzygać je w danym
kontekście lokalnym, a to często jest decydujące. Lepiejje oddolnie rozstrzygać niż
nagłaśniać - uważa bp Nossol.
- 10 lutego rozpoczął się w Konstancinie k. Warszawy oficjalny dialog
ekumeniczny między przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego
i Kościoła Polskokatolickiego. W komunikacie z obrad podkreślono, że
wcześniej podobny dialog został podjęty w USA i Kanadzie pomiędzy
Kościołem Rzymskokatolickim a Polskim Narodowym Kościołem Katolickim.
Przedstawiciele obydwu Kościołów - czytamy w komunikacie - zgodzili się na
potrzebę rozpoczęcia dialogu od tematów łączących obydwa Kościoły, a następnie
na podejmowanie tematów trudniejszych i tych, które różnią Kościoły. Ustalono, że
następne spotkanie odbędzie się za dwa miesiące, a jego gospodarzem będzie
Kościół Rzymskokatolicki. W obradach udział wzięli: ze strony Kościoła
Polskokatolickiego - bp W iktor Wysoczański, ks. infułat Henryk Buszka
z Bielska-Białej, oficjał Sądu Biskupiego i ks. infułat Kaźmierz Bonczar
z Długiego Kąta, sekretarz Rady Synodalnej; ze strony Kościoła Rzymsko
katolickiego - bp Jacek Jezierski, ks. dr hab. Edward Warchoł i o. dr hab.
Zdzisław Kijas OFM Conv. Współprzewodniczący komisji ze strony Kościoła
rzymskokatolickiego, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej Jacek Jezie
rski powiedział KAI, że dzisiejsze spotkanie zamyka stulecie rozchodzenia się
naszych wspólnot. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp Wiktor Wyso
czański zapowiedział natomiast, że dialog będzie prowadzony w prawdzie
i szczerości, a obie strony nie mają nic do ukrywania. Jednocześnie wyraził
radość, że doszło do historycznych rozmów między bliskimi sobie doktrynalnie
Kościołami. Ich celem będzie pojednanie w różnorodności, do czego zachęca nas
Papież-Polak. Bp Wysoczański zaznaczył, że po jednej i drugiej stronie jest dobra
wola do prowadzenia dialogu.
- W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano 10 lutego Radę
Wspólną Katolików i Muzułmanów. Jest to prawdopodobnie jedyne tego typu
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gremium w Europie. Przy akcie rejestracji obecni byli m.in. przewodniczący
Najwyższergo Kolegium Muzułmańskiego RP, Jan Sobolewski z Białegostoku
i przewodniczący Oddziału Gdańskiego Związku Tatarów RP, Selim Chaz
bijewicz. Ze strony katolickiej bp. Władysława Miziołka, desygnowanego do
Rady przez Prymasa Polski, reprezentował red. Zdzisław Bielecki, przewod
niczący Fundacji DOM - Dzieło Odbudowy Miłości. Radę utworzono w czerw
cu 1997 z inicjatywy tej fundacji, zaangażowanej w dialog chrześcijańsko-muzułmański, organizującej transporty z pomocą humanitarną dla
islamskich Czeczeńców. Powstała ona jako Rada Chrześcijan i Muzułmanów.
Wkrótce jednak na prośbę strony islamskiej, dialog z chrześcijaństwem ograni
czono do Kościoła Rzymskokatolickiego z zachowaniem - jak zaznaczono
w statucie - otwarcia na inne wyznania chrześcijańskie. Rada prowadzić będzie
działalność zmierzającą do wzajemnego poznania religii, kultury, historii i tradycji
katolicyzmu i islamu oraz dążenia do przezwyciężania stereotypów wynikających
z wezajemnej nieznajomości. Chce także nawiązać kontakty między obiema
religiami - tak w skali lokalnej, jak państwowej i międzynarodowej - przy
zachowaniu całkowitej suwerenności teologicznej obu wyznań.
- W nocy 11 lutego zmarł w Warszawie w wieku 84 lat metropolita warszawski
i całej Polski Bazyli, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego (PAKP). Na czele Kościoła stał od 1970 r. Jego pogrzeb odbył się 13
lutego z udziałem najwyższych dostojników różnych Kościołów chrześcijańskich,
przedstawicieli prezydenta, premiera i parlamentu. Liturgii żałobnej w soborze
katedralnym św. Marii Magdaleny przewodniczył arcybiskup gdański Sawa,
pełniący po śmierci metropolity obowiązki zwierzchnika polskiego prawosławia.
Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola reprezentował metropolita Paryża
Jeremiasz, który przekazał polskim prawosławnym słowa pociechy, otuchy, bólu
i współczucia od patriarchy Bartłomieja I. Nazwał zmarłego metropolitę stróżem
ortodoksji i tradycji prawosławia. W imieniu Patriarchatu Moskiewskiego pożegnał
zmarłego metropolita wołokołamsko-jurjewski Pitirim. Wyrazy współczucia
w imieniu Jana Pawła II, Stolicy Apostolskiej i własnym przekazał Kościołowi
prawosławnemu nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Mówił on
o zmarłym jako gorliwym biskupie, nie tylko troszczącym się o swoją owczarnię,
ale także starającym się realizować testament Jezusa: aby byli jedno. W liście
odczytanym przez bpa Władysława Miziołka przebywający w Rzymie Prymas
Polski wyraził żal, że nie może uczestniczyć w pożegnaniu zmarłego metropolity.
Przypomniał, że poznał abpa Bazylego podczas ingresu do katedry warszawskiej
w 1981 r. i od tamtego czasu życzliwa więź cechująca ludzi wiary i Kościoła nigdy nie
została przerwana. Wspomniał metropolitę jako człowieka wielkiej wiary oraz
miłości do Boga i Kościoła Chrystusowego. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp
Jan Szarek podkreślił, że ze śmiercią metropolity polska ekumenia traci wielkiego
świadka wiary i gorliwego rzecznika porozumienia między Kościołami. Wspo
mniał abpa Bazylego jako człowieka skromnego, o szczerym sercu, który znał
wartość pojęcia służby dla jedności. Swoim łagodnym podejściem do ludzi potrafiłeś
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zjednywać sobie nawet przeciwników i wrogów. Kochałeś wszystkich, bo kochałeś
Chrystusa - powiedział prezes PRE i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburs
kiego. Po trwającej ponad 4 godziny liturgii żałobnej kondukt pogrzebowy udał się
na cmentarz prawosławny na Woli, gdzie abp Bazyli został pochowany (Sylwetkę
zmarłego zamieściliśmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).
- Podczas dyskusji „Dialog katolicko-żydowski” zorganizowanej w Warszawie
16 lutego przez Fundację Konrada Adenauera, honorowy wiceprzewodniczący
żydowskiej organizacji B’nai B’rith w Europie prof. Emst-Ludwig Ehrlich podkreślił
ogromne zasługi papieża Jana Pawła II dla dialogu chrześcijaósko-żydowskiego.
Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II naucza - głosem Jana Pawła II - że
nie można być chrześcijaninem będąc antysemitą, antysemityzm zatruwa korzenie
chrześcijaństwa. Najważniejszą sprawą - podkreślał prof. Ehrlich - jest świadomość
tego, że każda postać antysemityzmu może prowadzić w konsekwencji do
Auschwitz. Ks. prof. Michał Czajkowski z ATK stwierdził z kolei, że trzeba
poprawnie zwiastować słowo Boże i katechizować dzieci zgodnie z nauczeniem
Kościoła. Przygotowywane są nowe wydania katechizmów, w których nauka
0 stosunku do Żydów i judaizmu będzie przedstawiona zgodnie z magisterium
Kościoła. Dr Stanisław Krajewski ze Związku Gmin Żydowskich w Polsce wyraził
przekonanie, że choć potrzeba dialogu między chrześcijanami i Żydami jest
niejednokrotnie podważana przez członków obu wspólnot, to jednak jest on
konieczny. Główne problemy utrudniające wzajemne porozumienie to - jego
zdaniem - bagatelizowanie antysemityzmu oraz prowadzenie dialogu niemal
wyłącznie na płaszczyźnie historycznej, a nie na przykład teologicznej.
- Dnia 4 marca w Domu Biskupów Włocławskich odbyło się pierwsze
posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem
Rzymskokatolickim i Starokatolickim Kościołem Mariawitów w składzie:
współprzewodniczący - bp Bronisław Dembowski i bp Ludwik M aria Jabłoński;
członkowie - ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, ks. prof. Paweł Maria Rudnicki
1 ks. prof. Henryk Seweryniak. Komunikat ze spotkania stwierdza: Uznano
celowość podjęcia i kontynuacji dialogu dla wyjaśnienia okoliczności rozłamu
pomiędzy obu Kościołami. Stwierdzono potrzebę: rozszerzenia dialogu na
płaszczyznę kontaktów diecezjalnych i parafialnych, odwołania wzajemnych
pomówień i oskarżeń, tworzenia klimatu wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Ustalono, że na zaproszenie biskupa Marii Ludwika Jabłońskiego następne
spotkanie komisji odbędzie się dnia 14 października 1998 r. w Łodzi. Bp B.
Dembowski powiedział 15 marca KAI, że strona katolicka poprosiła m aria
witów o dostarczenie pism założycielki mariawityzmu, matki Franciszki Kozło
wskiej, w celu przeanalizowania ich treści teologicznej. Chodzi o to - wyjaśnił bp
Dembowski - aby strona katolicka poznała mariawitów tak jak oni siebie widzą,
a nie w oparciu o teksty nieraz stronnicze, pochodzące spoza Kościoła
Mariawitów. Drugą bardzo ważną rzeczą jest - według bp. Dembowskiego
- zbadanie powodów ekskomuniki matki Kozłowskiej. Olbrzymią trudność
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sprawia fakt, że w Polsce brakuje źródeł historycznych, m.in. listów biskupa
płockiego Jerzego J. Szembeka, przesyłanych do Stolicy Apostolskiej w sprawie
mariawitów. Dlatego też zachodzi konieczność przebadania archiwów waty
kańskich. Bp Dembowski określił to jako bardzo ważne zadanie, które chciałby
doprowadzić do końca. Podjęcie dialogu przyspieszyła ostatnia wizyta Jana
Pawła II w Polsce. Papież podczas modlitwy ekumenicznej we Wrocławiu (31
maja 1997) apelował o podjęcie wspólnego świadectwa i współpracy między
Kościołami. 292. Sesja Plenarna Konferencji Episkopatu Polski (27-28 listopada
1997) powołała komisje do dialogu z mariawitami i polskokatolikami.
- „Fihavanana!” , czyli „Kto jest moim bliźnim?” - brzmiało w tym roku
hasło Światowego Dnia Modlitwy Kobiet (ŚDMK). Dnia 6 marca wiele kobiet
z różnych Kościołów na całym świecie spotkało się na wspólnym nabożeństwie.
Tekst rozmyślania oraz liturgię wybrały i przygotowały kobiety z Madagaskaru.
ŚDMK m a już swoją tradycję także w Polsce. W wielu parafiach, np.
w Warszawie, Wrocławiu, Słupsku, Bydgoszczy, Sopocie, Nowym Sączu,
Katowicach, Bielsku-Białej i Mikołajkach, odbyły się nabożeństwa przygotowa
ne i odprawiane przez kobiety, w których uczestniczyli również mężczyźni.
- Ks. dr David Usher, przewodniczący Światowej Rady Unitarian, podczas
wizyty w Polsce został 7 marca przyjęty przez ks. bp. Zdzisława Trandę i na jego
ręce złożył podziękowanie warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej za
udostępnienie kościoła na nabożeństwo Unitarian. Wraz z przewodniczącym
warszawskiej kongregacji Czesławem Głogowskim potwierdził, że unitarianie
pragnę korzystać z kościoła ewangelicko-reformowanego aż do czasu uzyskania
własnego lokalu.
- Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej
zorganizowały 13 marca sesję pod hasłem: „Pojednanie - dar Boga i źródło
nowego życia. Refleksja na gruncie polskim” . Pierwsza część sesji, poświęcona
zagadnieniu pojednania między narodami (Polska, Niemcy i Ukraina), została
zdominowana problematyką stosunków chrześcijańsko-żydowskich. Jeden
z dyskutantów, duchowny katolicki z Niemiec ks. Manfred Deslaers, stwierdził,
że sposób traktowania problemu Oświęcimia staje się papierem lakmusowym
, według którego konfrontowana jest wiarygodność chrześcijaństwa i skutecz
ność jego działania. W drugiej części sesji, która zajęła się pojednaniem między
Kościołami, wypowiadali się czołowi duchowni pięciu Kościołów: rzymsko
katolickiego (bp Alfons Nossol), prawosławnego (abp Jeremiasz), ewangelic
ko-augsburskiego (bp Paweł Anweiler), ewangelicko-reformowanego (bp
Zdzisław Tranda) i ewangelicko-metodystycznego (ks. Adam Kleszczyński).
Podczas przerwy w obradach zaprezentowano książkę zawierającą materiały
z poprzedniej sesji sprzed dwóch lat, a zatytułowaną „Święci a pojednanie
Kościołów. Święci łączą czy dzielą?” .
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- Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów przyjęła 13 marca w Warszawie
deklarację programową. Zdaniem jej sygnatariuszy, u końca XX wieku przed
katolicyzmem i islamem stają te same wyzwania, powodowane przez wzrost
nacjonalizmów, agresję w stosunkach międzyludzkich, zagrożenie konfliktami
cywilizacyjnymi, dewastację środowiska naturalnego, rozpad więzi społecznych
i rodzinnych oraz upadek wartości i norm moralnych. Dlatego Rada podejmuje
próbę dialogu, stawiając sobie za cel przezwyciężenie obustronnych stereotypów
i uprzedzeń oraz działanie na rzecz pokojowego współistnienia i współpracy
wyznawców obu religii. Rada dokonała także wyboru władz. Współprzewod
niczącymi Rady zostali: ze strony muzułmańskiej - imam Selim Chazbijewicz,
przewodniczący Związku Tatarów w Gdańsku, ze strony katolickiej - Zdzisław
Bielecki, prezes Zarządu Fundacji D.O.M.
- W Krakowie w dniach 13-14 marca obradowała konferencja pn. „Ochrona
praw mniejszości religijnej; wolność religijna i prawa człowieka w krajach
postkomunistycznych” . Spotkanie z udziałem ok. 100 uczestników z Europy
Wschodniej i Zachodniej zorganizowało Centrum Praw Człowieka, nowojorski
Instytut Europy Środkowowschodniej Uniwersytetu Columbia oraz Zakład
Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Synod Kościoła Prawosławnego w Polsce mianował w połowie marca
trzech nowych biskupów. Są nimi zakonnicy z klasztoru Zwiastowania NMP
w Supraślu k. Białegostoku: o.archimandryta Miron Chodakowski (1- 41), o.
ihumen Grzegorz Charkiewicz (1. 34) i o.ihumen Jakub Kostiuczuk (1. 32).
Pierwszy z nich otrzymał jako swoją katedrę - nowoczesną cerkiew św. Mikołaja
w Hajnówce, drugi - cerkiew Zmartwychwstania w Bielsku Podlaskim, trzeci
- pozostanie w Supraślu, mając za katedrę miejscową cerkiew. Wszyscy nowo
mianowani otrzymali święcenia biskupie (chirotonię) w soborze katedralnym św.
Marii Magdaleny w Warszawie w następujących terminach: 10 maja - o.
archimandryta M iron, 11 maja - o. ihumen Jakub, 12 maja - o. ihumen
Grzegorz. Od kilkunastu lat można zaobserwować renesans życia monastycz
nego w polskim prawosławiu, W trzech klasztorach - w Supraślu, Jabłecznej
i Ujkowicach jest ok. 30 zakonników.
- W Warszawie odbyło się 23 marca pierwsze historyczne posiedzenie nowo
powstałej Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski
a Polską Radą Ekumeniczną, zrzeszającą siedem Kościołów tradycji pra
wosławnej, protestanckiej i starokatolickiej. Obrady toczyły się w siedzibie PRE
pod przewodnictwem bp. Jana Szarka, prezesa Rady i zwierzchnika Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz biskupa opolskiego Alfonsa Nossola,
kierującego pracami Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. Jednym z tematów
posiedzenia była sprawa wzajemnego uznania chrztu przez wszystkie uczest
niczące w dialogu Kościoły. Bp J. Szarek powiedział KAI, że przed laty
Podkomisja Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumeni
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cznej prowadziła rozmowy teologiczne w tej sprawie. Teraz chodzi o do
prowadzenie tego procesu do końca po to, aby wszystkie wspólnoty wzajemnie
uznały ważność chrztu udzielanego w innym Kościele. Bp Szarek chciałby, aby
rozmowy w tej sprawie zakończyły się jeszcze przed rokiem 2000 przyjęciem
wspólnego dokumentu podczas uroczystego nabożeństwa. W obradach hierar
chowie rzymskokatoliccy i biskupi z Kościołów PRE poruszyli kwestie związane
ze wspólnym udziałem w jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa oraz 80. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Bp Szarek poinformował KAI, że
pierwsze spotkanie służyło przygotowaniu tematów do dalszych rozmów.
Podjęte one zostaną na kolejnym posiedzeniu komisji, które odbędzie się
w październiku. Prezes PRE określił podjęty dialog jako ważny krok na drodze
ekumenii w PolsceW posiedzeniu uczestniczyli: ze strony PRE - bp J. Szarek,
abp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, bp
Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego i bp Edward Puślecki
z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, który został wybrany wspólnym
sekretarzem komisji na dwuletnią kadencję; ze strony rzymskokatolickiej - bp A.
Nossol, abp Edmund Piszcz - metropolita warmiński, biskup pelpliński Jan
Bernard Szlaga i biskup-senior Władysław Miziołek.
- 27 marca, pod przewodnictwem bpa Stanisława Gądeckiego, obradował
Komitet Episkopatu do Dialogu z Judaizmem. Po zakończeniu obrad opub
likowano następujący komunikat: Proces zbliżenia i pojednania Kościoła katolic
kiego w Polsce z Żydami i judaizmem, chociaż nie bez trudności, pogłębia się
i rozwija. Szczególną radością napawa nas fa k t urządzenia po raz pierwszy
w Kościele katolickim w Polsce Dnia Judaizmu, 17 stycznia, w przeddzień Tygodnia
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jego błogosławione owoce wskazują
na ścisły związek między wewnątrzchrześcijańskim ekumenizmem a dialogiem ze
starszym i braćmi w wierze ” i koniecznośćjego pogłębiania. Wyrażamy wdzięczność
Wspólnocie Żydowskiej za włączenie się w tę inicjatywę promującą zbliżenie
chrześcijan i wyznawców judaizmu - dzieci jednego Boga. Dziękujemy wszystkim
duszpasterzom i katechetom, którzy włączyli się w to bezprecedensowe dzieło.
Wyrażamy nadzieję, że zapoczątkowało trwałą tradycję. Wielkim darem na progu
2000 Roku jest dokument Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych
z Judaizmem: „Pamiętamy: refleksje o Shoah”. Treść tego dokumentu stanowi
wielkie wyzwanie do kształtowania sumień chrześcijańskich i dalszej zmiany
nastawienia wobec Żydów i judaizmu. Podejmujemy je zważywszy na długie dzieje
koegzystencji Polaków i Żydów na naszej ziemi oraz na bolesny fakt, że to
z okupowanej Polski naziści uczynili miejsce Shoah. Trudnym wyzwaniem dla
naszego dialogu jest zaistniała w ostatnich tygodniach kontrowersja wokół obecności
krzyża na terenie tzw. żwirowni, przylegającej do murów byłego KL-Auschwitz
w Oświęcimiu. Rozumiemy wrażliwość strony żydowskiej i jej obolałości we
wszystkim, co dotyczy rzeczywistości i symboliki Auschwitz. Oświęcim jest też
symbolem całej okupowanej Polski. Dostrzegamy ogromną złożoność tych prob
lemów i bolejemy nad faktem, że nasilająca się kontrowersja może przekreślić
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z trudem zdobywane rezultaty dialogu. Ufamy, ze przez spotkania, braterską
rozmowę i wzajemny szacunek zostanie znalezione właściwe rozwiązanie tak, afry me
zostały zmarnowane owoce wieloletniej pracy i dobrej woli obydwu stron.
- W wieku 51 lat zmarł 29 marca ks. Andrzej Hauptman, prezes Synodu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zgon nastąpił po ciężkiej,
półtoramiesięcznej chorobie. Ks. Hauptman był także wieloletnim proboszczem
parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu i prezesem Bratniej Pomocy im.
Gustawa Adolfa w Polsce. Na duchownego luterańskiego został ordynowany
w 1969 r. po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Pochodził z ewangelickiej, patriotycznej rodziny. Jego wuj, ks. Zygmunt Kuźwa,
zginął w Powstaniu Warszawskim. Jego ojciec, ks. Alfred Hauptmann, był przez
całą drugą wojnę światową więźniem obozów koncentracyjnych w Sachsen
hausen i Dachau. Ks. Andrzej Hauptman rozwijał w Zabrzu wzorcową
działalność ekumeniczną, o której podczas pogrzebu w dniu 5 kwietnia dawali
świadectwo duchowni różnych wyznań, m.in. Kościoła Rzymskokatolickiego.
- Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, podczas obrad w W ar
szawie w dniach 18-19 kwietnia, podjął następującą uchwałę: Synod Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego po zapoznaniu się z dokumentem pn. ,.Wspólna
deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” , wypracowanym przez Światową
Federację Luterańską i Papieską Radę do Spraw Jedności Chrześcijan, pozytywnie
przyjmuje stwierdzenia dokumentu, mówiące, że „pomiędzy luteranami a katolikami
istnieje konsens w podstawowych prawdach dotyczących nauki o usprawiedliwieniu”.
Podzielamy opinię autorów dokumentu, że w świetle tego konsensu różnicet które
nadal istnieją, są różnicami dopuszczalnymi. Aprobujemy stwierdzenie, iż
„potępienia zawarte w luterańskich księgach wyznaniowych nie dotyczą nauki
Kościoła rzymskokatolickiego przedłożonej w tej deklaracji”. Wyrażamy nadzieję,
że „Wspólna deklaracja” znajdzie szeroką percepcję w myśleniu teologicznym
i kościelnej praxis oraz dostarczy impulsów do dalszej współpracy i zbliżenia między
katolikami a luteranami. Wcześniej zwierzchnik Kościoła, ks. bp Jan Szarek,
w swoim sprawozdaniu stwierdził: Jestem przekonany, ze dialog luterahsko-rzymskokatolickijest dziełem trudnym, leczjednocześnie koniecznym. Cieszę
się z powstania dokumentu, jest on bowiem dowodem na powolne przemiany oraz
przewartościowania Jakie zachodzą we współczesnej myśli i teologii rzymskokatolic
kiej. Mam również świadomość, że nie wszystkie rozbieżności zostały wyjaśnione /.../
Mam nadzieję, że dialog ekumeniczny z Kościołem rzymskokatolickim nie zakończy
się, a już osiągnięte rezultaty wpłyną pozytywnie na dalsze rozmowy w sprawie
urzędu kościelnego, Komunii świętej, małżeństw o różnej przynależności wy
znaniowej. Nam, luteranom żyjącym w Polsce, nie wolno zapominać o otoczeniu.
Podzielamy obawy tych, którzy utrzymują, że deklaracja niewiele zmieni w rodzi
mych stosunkach ekumenicznych. Trudno jednak przesądzać, jak będzie wyglądał
proces recepcji tego dokumentu przez Kościół rzymskokatolicki w naszej ojczyźnie
(tekst „Wspólnej deklaracji” zamieściliśmy w nr. 2/1997).
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- Żydzi i chrześcijanie różnych wyznań modlili się wspólnie psalmami
w intencji zmarłych, w 55. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, 19
kwietnia. Ekumeniczne spotkanie modlitewne „Szlakiem pomników getta
warszawskiego” zorganizowała Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Uczest
niczyła w nim m.in. żona premiera rządu Ludgara Buzek. Modlitwę przy
Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie rozpoczął dr Stanisław Krajewski,
współprzewodniczący PRChiŻ. Ks. Lech Tranda z Kościoła ewangelic
ko-reformowanego modlił się: w smutku wspominamy dni zagłady narodu
wybranego i ja k dzieci pytamy: dlaczego? Ks. Tranda dziękował Bogu, że na
miejscu getta wspólnie modlą się Żydzi i chrześcijanie, ucząc się kochać Bożą
miłością. O. M arek Nowak, dominikanin, zaśpiewał po łacinie modlitwę za
zmarłych. Następnie wszyscy zgromadzeni przy pomniku odmówili Psalm 44.
Przy Drzewie Sprawiedliwych ks. prof. Michał Czajkowski zaprosił zebranych
Żydów i chrześcijan do wspólnej modlitwy o przybliżenie się Królestwa Bożego.
W tej intencji odmówiono modlitwę „Ojcze nasz” i Psalm 10. Uczestnicy
ekumenicznego spotkania przemaszerowali pod Pomnik - Bunkier przy ul.
Miłej, gdzie odmówili modlitwę żydowską a duszpasterz Kościoła ewangelic
ko-reformowanego w Budapeszcie złożył wiązankę kwiatów. Natomiast przy
pomniku Umschlagplatz zanoszono do Boga żydowską i chrześcijańską mod
litwę za zmarłych oraz wspólnie odmawiano psalmy.
- 21 kwietnia w klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich, w sank
tuarium maryjnym w Gietrzwałdzie, odbyło się drugie spotkanie Komisji ds.
Dialogu między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Polskokatolickim.
Tematem obrad była postać bp. Franciszka Hodura (1866-1953), organizatora
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.W komunikacie z obrad pod
kreślono, że postać bp. Hodura wymaga bardziej wnikliwego poznania. Podczas
spotkania poddano także analizie sytuację Kościoła Polskokatolickiego w okresie
powojennym w świetle uwarunkowań społeczno-politycznych. Zapowiedziano, że
Komisja będzie zapoznawała się z dotychczasowymi osiągnięciami dialogu
teologicznego, jaki odbywa się w USA pomiędzy Kościołem Rzymskokatolic
kim a PNKK. Członkowie Komisji spotkali się z abp. Edmundem Piszczem,
metropolitą warmińskim. W obradach udział wzięli: ze strony rzymskokatolic
kiej - biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski (współprzewodniczący), ks.
dr hab. Edward Warchoł i o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv. z Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie; ze strony polskokatolickiej - bp prof, dr
hab. Wiktor Wysoczański (współprzewodniczący), ks. infułat Kazimierz Bonczar i ks. infułat Henryk Buszka.
- Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 67 lat zmarł 23 kwietnia w Katowi
cach ks. Adam Hercuń. Był członkiem władz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, emerytowanym proboszczem parafii metodystycznej w K ato
wicach, a także długoletnim superintendentem Okręgu Śląska i Małopolski oraz
sekretarzem Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
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- W siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się
23 kwietnia Piąte Sympozjum Międzywyznaniowe poświęcone Pięćdziesięcioleciu
Światowej Rady Kościołów. Organizatorami sympozjum były aż cztery uczelnie:
ChAT, Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra
Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej i - po raz pierwszy
-W ydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Spotkaniu patronowały Polska
Rada Ekumeniczna i Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu. Otwarcia sympozjum
dokonał rektor ChAT, abp prof. Jeremiasz, który stwierdził, że ruch ekumeniczny
byłby nie do pomyślenia bez ŚRK. W przemówieniu powitalnym prezes PRE
i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, bp Jan Szarek, pod
kreślił, że Kościoły, które w przeszłości wzajemnie się zwalczały lub w najlepszym
przypadku ignorowały, uznają obecnie, iż są dla siebie godnymi partnerami do
dialogu, zobowiązanymi do wzajemnej współpracy. Dzisiaj stwierdzamy już jasno:
żaden Kościół nie może istnieć tylko dla siebie - powiedział bp Szarek. Prezes PRE
przypomniał, że dzięki ŚRK, w czasie tzw. zimnej wojny oraz panowania
komunistycznego systemu totalitarnego, Kościoły europejskie miały możliwość
porozumiewania się i pozostawania w braterskich stosunkach. W krajach
Trzeciego Świata rada wniosła także duży wkład w przeciwdziałanie segregacji
rasowej i w walkę z apartheidem w RPA.Ks. rektor Wojciech Hanc, konsultor
Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, mówił, że dzięki ŚRK, skupiającej tak wiele
Kościołów, urzeczywistnia się na naszych oczach to, o co modlił się Chrystus - aby
wszyscy byli jedno. Ks. prof. Hanc stwierdził, że ekumeniści katoliccy z nostalgią
oczekują dnia, kiedy Kościół rzymskokatolicki stanie się członkiem ŚRK.
Kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL, o. prof. Wacław Hryniewicz OMI,
określił Radę jako piękny wyraz chrześcijańskiej nadziei. Pierwszy referat pt.
„Geneza Światowej Rady Kościołów” wygłosił luteranin, prof. Karol Karski,
prorektor ChAT. Duchowny katolicki, ks. dr Stanisław Rabiej z Wydziału
Teologicznego w Opolu, mówił o stosunku Kościoła rzymskokatolickiego do
ŚRK. Nestor polskiej ekumenii, ks. prof. Alfons Skowronek, emerytowany
kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej ATK, przedstawił wykład: „Dlaczego
Kościół rzymskokatolicki nadal nie zabiega o członkostwo w Światowej Radzie
Kościołów?” . Prawosławny abp prof. Jeremiasz mówił o udziale Kościołów
prawosławnych w pracach ŚRK. Wskazał na trudności, wobec jakich staje
prawosławie w dialogu z Kościołami protestanckimi, np. w kwestii kapłaństwa
kobiet czy interkomunii (Kościół prawosławny zakłada, że wspólne
przystępowanie i celebrowanie Eucharystii jest wyrazem jedności wiary, a nie
odwrotnie, jak to postulują protestanci). Rektor ChAT wspomniał też o fundamentalistycznej postawie niektórych Kościołów prawosławnych (np. w Rosji).
Tę ostatnią myśl pochwycił prowadzący popołudniową sesję ks. prof. Michał
Czajkowski, obecny kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej ATK, komen
tując żartobliwie: Cieszymy się, że Pan Bóg sprawiedliwie porozdzielał fundamen
talizm we wszystkich Kościołach. Uzupełnieniem wspomnianych czterech refe
ratów były dwa komunikaty, które przedstawili: dr Iga Czaczkowska-Leśniewska
- „Zaangażowanie Światowej Rady Kościołów w ochronę środowiska” i ks. dr
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Grzegorz Ignatowski - „Światowa Rada Kościołów a Żydzi” (większość
wystąpień zamieściliśmy w poprzednim numerze „Studiów”).
- Nowy dom zakonu sióstr brygidek poświęcił 25 kwietnia miejscowy
metropolita abp Tadeusz Gocłowski. Klasztor będzie stanowił „serce” Centrum
Dialogu Ekumenicznego i Interreligijnego. Inicjatorem powstania centrum i jego
dyrektorem jest oskarżany wielokrotnie przez media o ksenofobię i nietolerancję
ks. prał. Henryk Jankowski. Jestem przekonany, że ten wulkan potrafi się
opanować, że ponowne odkrycie św. Brygidy pozwoli ks. Jankowskiemu po
wstrzymać swe namiętności polityczne i realizować zadania stojące przed centrum
- powiedział abp Gocłowski podczas ceremonii poświęcenia klasztoru. Klasztor
znajduje się w jednym z budynków kompleksu pałacowego mieszczan gdańskich
w Oliwie. Wciąż trwają jeszcze prace renowacyjne. Nieruchomość przekazał na
rzecz Kościoła w 1993 r. ówczesny wojewoda gdański Maciej Płażyński. Budynki
były zdewastowane. W okresie powojennym służyły jako koszary. W klasztorze
mieszka 6 sióstr, w tym jedna Polka. W domu sióstr powstaje biblioteka
ekumeniczna. W przyszłości będzie tam także mieścił się instytut teologii
ekumenicznej. Planowane jest otwarcie kaplicy ekumenicznej, a w dalszej
kolejności sal wykładowych, czytelni i pomieszczeń hotelowych. W uroczystości
otwarcia klasztoru nie wzięła udziału żadna oficjalna delegacja innych Kościołów.
- Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów wyraziła zaniepokojenie z powo
du częstych przypadków zniekształcania wizerunku islamu - religii, obejmującej
ponad miliard wyznawców. W oświadczeniu po posiedzeniu 27 kwietnia
w Białymstoku, Rada odniosła się krytycznie do utożsamiania islamu z fundamen
talizmem i terroryzmem. W liście, który został przesłany do prezesa TVP S.A.,
członkowie Rady proszą o wprowadzenie stałego cyklu programów populary
zujących wiedzę o islamie. Z kolei do MEN zaapelowali o uwzględnienie
w programach edukacyjnych szkół średnich 600-letniej tradycji obecności Ta
tarów i ich religii na ziemiach polskich. Przed posiedzeniem członkowie Rady
uczestniczyli w uroczystych modlitwach z okazji pierwszego dnia Nowego Roku
- 1419 według kalendarza muzułmańskiego. Modlitwy, pod przewodnictwem
imama Konstantego Szczesnowicza, odbyły się w XIX-wiecznym meczecie
w Bohonikach koło Białegostoku. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów nie
ma odpowiedników w innych krajach europejskich. Utworzono ją 13 czerwca
1997 r. z inicjatywy Fundaqi Dzieło Odbudowy Miłości - DOM.
- Kolejne spotkanie ekumeniczne w ramach tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń
odbyło się 29 kwietnia w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Kościołów: ewangelic
ko-augsburskiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Nieobecny był prze
wodniczący gminy żydowskiej Jerzy Kichler, pomysłodawca spotkań ekumeni
cznych. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia dotychczasowych kontaktów.
Jan Witt (lut.) przedstawił zebranym dotychczasowe inicjatywy, takie jak np.
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wspólne spotkania modlitewne, spotkania młodzieży, starszego pokolenia. Ks.
Aleksander Konachowicz (praw.) podkreślił z kolei, że ważne jest, gdy podczas
inicjatyw charytatywnych unika się wzajemnego „nawracania” i tematów
konfesyjnych. Ks. Jerzy Żytowiecki (rzym.) podziękował wrocławskim ewan
gelikom za pomoc materialną w czasie i po powodzi oraz za utworzenie
ogólnodostępnej staqi diakonijnej.
- Podczas comiesięcznego nabożeństwa ekumenicznego w luterańskim
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego zainaugurowano 4 maja Ekumeniczne Dni
Biblijne w stolicy. Rozpoczęto je procesjonalnym wniesieniem XVI-wiecznej Biblii
tłumaczonej przez Marcina Lutra. W procesji szli obok siebie duchowni i świeccy
z różnych Kościołów. W kazaniu luterański biskup diecezji warszawskiej Mie
czysław Cieślar przekonywał, że istotą chrześcijańskiego uczniostwa jest
wsłuchiwanie się w słowa Pana. Dotyczy to nie tytko biblijnej Marty, ale każdego
z nas. Aby przybliżyć uczestnikom liturgii bogactwo polskich przekładów
biblijnych, fragmenty Pisma Świętego przeczytano z Biblii Gdańskiej oraz tzw.
współczesnego przekładu Nowego Testamentu (wydanego przez Towarzystwo
Biblijne). - 10 maja ordynariusz warszawsko-praski bp Kazimierz Romaniuk
odprawił w swej katedrze św. Floriana Mszę św. w ramach Dni Biblijnych. Obecni
byli duchowni Kościołów: luterańskiego, reformowanego, metodystycznego,
zielonoświątkowego, adwentystycznego i prawosławnego, którzy czytali po
szczególne fragmenty Pisma Świętego i odmawiali Modlitwę Wiernych. W Polsce
Dni Biblijne organizuje od pięciu lat Towarzystwo Biblijne, zrzeszające 11
Kościołów, w tym rzymskokatolicki. Ekumeniczne Święto Biblii jest obchodzone
na świecie od ponad 50 lat w dniu 9 maja. W Polsce 10 maja w ponad 20 diecezjach
Kościoła rzymskokatolickiego odbyły się główne obchody Dni Biblijnych. W tych
środowiskach, w których inicjatywa ta stała się bardzo popularna - jak np.
w Warszawie - obchody trwały do końca maja, a spotkania odbywały się
w różnych Kościołach chrześcijańskich. W województwie bielskim przez cztery dni
(10-13 maja) odbywały się seminaria biblijne: w kościele adwentystów dnia
siódmego w Skoczowie oraz w kościołach rzymskokatolickim, polskokatolickim
i ewangelicko-augsburskim w Bielsku-Białej. Prelegenci z różnych Kościołów
w świetle Biblii podjęli temat Reformacji i duszpasterstwa. II Dni Biblii w Łodzi
(3-16 maja) zorganizowały wspólnie oddział regionu łódzkiego Polskiej Rady
Ekumenicznej i komisja ds. ekumenizmu Kurii Archidiecezjalnej Kościoła
rzymskokatolickiego. W ramach obchodów odbyła się sesja naukowa, podczas
której poruszono tematy związanem.in. z pojęciem łaski w listach apostoła Pawła,
przejściem przez Morze Czerwone, osobą szatana. Odbyły się także okolicz
nościowe nabożeństwa i studia biblijne. W tym roku obchodom towarzyszyło
hasło: „Panie, ożyw mnie według Słowa swego!” (Ps 119,107).
- Ks. prof. Andrzej Zuberbier został wybrany 6 maja nowym współprzewod
niczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Zastąpił on na tym stanowisku ks.
prof. Waldemara Chrostowskiego, który zrezygnował ze współprzewodniczenia
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radzie. 76-letni ks. Zubierbier przez wiele lat, do czasu przejścia na emeryturę
w 1992 r., kierował Katedrą Teologii Dogmatycznej w ATK. Od 1986 r. był
członkiem Podkomisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem, a obecnie
jest konsultorem Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem.
- 60-letni abp Sawa został nowym zwierzchnikiem polskiego prawosławia.
Wyboru dokonał 12 maja w tajnym głosowaniu Święty Synod Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, obradujący w Warszawie. Abp
Sawa, w życiu świeckim Michał Hrycuniak, został wybrany na metropolitę
Warszawy i całej Polski po zmarłym 11 lutego metropolicie Bazylim. Jeszcze za
życia swego poprzednika, od 20 stycznia, pełnił obowiązki locum tenens
(miestoblustitiela - strażnika tronu metropolitalnego) oraz zarządzał diecezją
warszawsko-bielską. Do wyboru na locum tenens pełnił funkcję ordynariusza
diecezji białostocko-gdańskiej. Abp Sawa urodził się 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach na Chełmszczyźnie. Na biskupa został konsekrowany w 1979 r. W dwa lata
później, 18 sierpnia 1981 r. został mianowany biskupem białostocko-gdańskim.
Od 21 kwietnia 1987 r. ma godność arcybiskupa. Metropolita Sawa jest
absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie. Studiował także na Wydziale Teologii
Prawosławnej w Belgradzie, gdzie uzyskał doktorat. Habilitował się w ChAT
w 1978 r. Od ponad 20 lat wykłada na Sekcji Teologii Prawosławnej tej uczelni.
Jest też zwierzchnikiem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego; 3 maja
1996 r. uzyskał nom inaqę na generała brygady z rąk prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego. Wprowadzenie w urząd nowego metropolity odbyło się 31
maja w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W uroczystości wzięli
udział reprezentanci niemal wszystkich autokefalicznych Kościołów pra
wosławnych, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i bratnich
Kościołów chrześcijańskich.
- Pod hasłem: „K u nowej chrześcijańskiej teologii judaizm u” odbyło się 14
maja X Jubileuszowe Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm ” ,
zorganizowane przez Instytut Dialogu Chrześcijańsko-Judaistycznego Akade
mii Teologii Katolickiej i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.
Prawosławny arcybiskup Jeremiasz, rektor ChAT, stwierdził w słowie
wstępnym, że dialog chrześcijańsko-żydowski potrzebuje „demitologizacji”
naszych stosunków. Nade wszystko chrześcijanom potrzebna jest metanoia
-w ew nętrzna przemiana, nawrócenie. Jeśli to nam się uda, zrobimy ogromny
krok do przodu. Kolejne słowo wstępne wygłosił bp Stanisław Gądecki,
przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego. Podkreślił,
że w dialogu z Żydami należy uwzględniać rzeczywistość teologiczną. Często
jednak płaszczyzna teologiczna bywa mieszana z płaszczyzną historyczną.
Mieszanie to spowodowało w przeszłości obarczanie Żydów odpowiedzial
nością za śmierć Jezusa. Ks. prof. W aldemar Chrostowski z ATK w referacie
„Czy potrzebna jest nowa chrześcijańska teologia judaizmu?” przypomniał
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problemy i trudności, na jakie napotykał od samego początku dialog katolicko-żydowski. Cytował wypowiedzi Jędrzeja Gietycha, krytykującego przed
laty dialog z judaizmem jako zdradę tradycji i grożącą Kościołowi herezję.
Takich głosów nie wolno lekceważyć, gdyż wciąż mają swoich zwolenników
- mówił prelegent. Jego zdaniem, podniesione wówczas problemy są obecne
i dziś. Jednym z najważniejszych jest problem misji wśród Żydów. Co decyduje
o tym, że Kościół ma odstąpić od misji wobec Żydów - przeświadczenie
o absolutnej wyjątkowości religii żydowskiej, a jeśli tak, na czym ta wyjątkowość
polega, czy też może naciski ze strony Żydów, w których niejednokrotnie znajdują
wyraz zastarzałe antychrześcijańskie i antykościelne stereotypy i urazy? Prof.
Chrostowski dowodził, że dialog powinien oczywiście być prowadzony z Żyda
mi, ale strona chrześcijańska nie powinna ulegać żądaniom ani roszczeniom
drugiej strony. Dialog powinien opierać się na zasadzie partnerskiej. Nie
powinien on też być wprowadzany na meandry polityczne, ale jego przed
miotem powinna byc teologia. Niestety - zdaniem prelegenta - teologia nie
była nigdy mocna stroną judaizmu. Prelegent postulował też konieczność
pozytywnego spojrzenia na siebie nawzajem partnerów dialogu, a jest to
niemożliwe dopóki Żydzi postrzegać będą chrześcijan jako pogan i politeistów.
Ks. Chrostowski odniósł się również do dokumentu watykańskiego „P a
miętamy - refleksja nad Shoah” . Dokument ten wywołał niezadowolenie dość
znacznej części Żydów, które udzieliło się niektórym chrześcijanom - mówił
prelegent. Wybielanie Żydów nie może odbywać się za cenę oskarżania
chrześcijan. - Pozostałymi referentami byli: mgr Andrzej Kluczyński (ChAT),
który mówił na temat: „Jedność Biblii jako fundament ekumenizmu i dialogu” ,
oraz ks. prof. Łukasz Kamykowski (Papieska Akademia Teologiczna w K ra
kowie), który omówił „Podstawowe elementy nowej chrześcijańskiej teologii
judaizmu” . Po referatach nastąpiła krótka dyskusja. Największą reakcję
wywołał referat ks. Chrostowskiego. Z krytyką wystąpił znany publicysta
żydowski prof. Michał Friedman, mówiąc, że starał się usłyszeć w wystąpieniu
katolickiego teologa jedno zdanie pozytywne na temat Żydów, ale nie usłyszał
go. Stwierdził, że na 10. rocznicę sympozjów poświęconych dialogowi
chrześcijańsko-żydowskiemu wybór referatu opartego na wypowiedziach
Giertycha jest pomyłką. Wiadomo, że Giertych jest żydożercą i antysemitą
- dowodził Friedman. Z kolei prof. Jan Grosfeld, członek Rady Episkopatu
Polski ds. Dialogu z Judaizmem, stwierdził, że stan polskiej teologii musi być
kiepski, skoro cytuje się Giertycha jako teologa. W obronie ks. Chrostows
kiego wystąpili natom iast Wojciech Wierzewski, przedstawiciel polonii amery
kańskiej oraz imam T aha Żuk. Prorektor ChAT, prof. Karol Karski,
powiedział w podsumowaniu, że dialog oznacza cierpliwość. Wyznawcy
Chrystusa powinni pamiętać o tym, że przez całe stulecia stroną prześladowaną
byli Żydzi, a nie chrześcijanie. Czyniąc jakiekolwiek zarzuty Żydom, najpierw
trzeba uderzyć się we własne piersi. Prorektor ChAT przywołał, jako swoiste
ostrzeżenie przed pow tórką historii, casus M arcina Lutra, który z pozycji
bardzo Żydom życzliwych przeszedł - wobec ich niepodatności na ofertę
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chrześcijaństwa - na pozycje antyżydowskie. Prof. Karski wyraził nadzieję, że
mimo zapowiedzi obecne sympozjum nie było ostatnim.
- Nową cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Grabarce k. Siemiatycz
poświęcił 17 maja prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski Sawa.
Nowa cerkiew stanęła na miejscu spalonej w 1990 r. świątyni. Jej budowa była
możliwa dzięki ofiarności prawosławnych z kraju i zza granicy oraz dotacjom
państwowym. Podczas wizyty w 1991 r. w cerkwi prawosławnej w Białymstoku,
papież Jan Paweł II przekazał pieniądze na odbudowę zniszczonej cerkwi.
Grabarka jest największym sanktuarium polskich prawosławnych. Miejscem
pielgrzymowym jest ona od początku XVIII w., kiedy to grupa ludzi uratowała
się tam od epidemii cholery. Na pamiątkę tego wydarzenia pielgrzymi stawiają
na wzgórzu krzyże pokutne i wotywne.
- W dniach 29-31 maja odbyło się w Kodniu XV. doroczne spotkanie
ekumeniczne . Modlitwom, konferencjom i dyskusjom towarzyszyło hasło
zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian: Duch wspiera nas w słabości naszej.
Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ewangelickim, prowadzonym przez
biskupa Kościoła ewangelicko-reformowanego Zdzisława Trandę, zakończyło
się natomiast Eucharystią w jedynej w Polsce parafii neounickiej w Kos
tomłotach. W długim i serdecznym liście do młodzieży bp Alfons Nossol
zachęcał do modlitwy, która jest oddziałem intensywnej terapii jednania.
- W Warszawie odbyła się 31 maja instalacja (oficjalne wprowadzenie
w urząd) nowego proboszcza miejscowej wspólnoty anglikańskiej - ks. Stuarta
Langa Robertsona. Uroczystości przewodniczył archidiakon anglikańskiej
diecezji Gibraltaru , wikariusz generalny biskupa tej diecezji ks. Gordon Reid.
- Dnia 16 czerwca obradował w Gnieźnie Komitet Episkopatu do Dialogu
z Judaizmem. Głównymi tematami obrad były: przygotowania do obchodów
drugiego Dnia Judaizmu, wydanie komentarzy do czytań biblijnych oraz
otwarcie polskiej katedry na Uniwersytecie w Jerozolimie. Obradami komitetu
kierował jego przewodniczący bp Stanisław Gądecki, członkowie komitetu
zostali przyjęci przez metropolitę gnieźnieńskiego abpa Henryka Muszyńskiego.
- „Pojednanie w Europie - zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi,
w Polsce i w Niemczech” było tematem konsultacji, która odbyła się w dniach
17-21 czerwca w Warszawie. Spotkanie zorganizowała Komisja Kontaktów
Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Wzięło w niej
udział około pięćdziesięciu delegatów Kościołów ewangelickich, prawosławnych,
a także Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Sympozjum w War
szawie stało się forum dla dialogu reprezentantów życia kościelnego,
społeczno-politycznego i gospodarczego, do czego inspiracją były obrady II
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu w 1997 r. Podczas
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konsultacji zastanawiano się nad konekwencjami rozszerzenia Unii Europejskiej.
Dyskutowano także udział Kościołów w tym europejskim procesie porozumienia,
biorąc pod uwagę zarówno ewentualne przeszkody, jak i pomoc w tym dziele.
- M onaster prawosławny św. Onufrego w Jabłecznej obchodził 24 i 25
czerwca jubileusz 500-lecia. Do wspólnoty św. Onufrego należy 15 mnichów,
z tego kilku pracuje w parafiach i poza granicami kraju. Przy monasterze działa
parafia. W klasztorze mieści się również muzeum diecezji lubelsko-chełmskiej.
W ramach obchodu jubileuszu odprawiona została Święta Liturgia i odbyła się
sesja naukowa. W uroczystości wzięli udział hierarchowie prawosławni z za
granicy, m.in. metropolita Filaret, patriarszy egzarcha Białorusi z Mińska, abp
Bartłomiej z Cluj Napoca z Rumunii, bp Emanuel, przedstawiciel patriarchy
Konstantynopola. Klasztor św. Onufrego jest jednym z siedmiu monasterów
w Polsce(obok żeńskich: na świętej górze Grabarce koło Siemiatycz, w Białymstoku-Dojlidach, Wojnowie i Włodawie oraz męskich w Supraślu k. Białegostoku
i Ujkowicach k. Przemyśla).
- W dniach 25-29 czerwca obradowała w Warszawie wspólna komisja
„Kościół i społeczeństwo” . Do stolicy przybyli przedstawiciele Konferencji
Kościołów Europejskich, której siedziba znajduje się w Genewie i Europejskiej
Komisji Ekumenicznej ds. Kościoła i Społeczeństwa, która ma biura w Brukseli
i Strasburgu. Podczas spotkania przedstawiono pracę biura Instytucji Demo
kratycznych i Praw Człowieka przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie. Przemówienie wygłosił jej przewodniczący, polski minister spraw
zagranicznych Bronisław Geremek. Uczestnicy obrad spotkali się również
z reprezentantami Kościołów w Polsce, będących członkami KKE. Obecni byli:
bp Jan Szarek (lut.), abp Jeremiasz (praw.), bp Zdzisław Tranda (ref.), bp
Włodzimierz Jaworski (mariawita). W programie spotkania wspólnej komisji
zostały ujęte jeszcze takie tematy, jak 50. rocznica uchwalenia Karty Praw
Człowieka, ochrona środowiska, działalność Europejskiej Komisji Ekumenicz
nej ds. Kościoła i Społeczeństwa.
- W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie odbyła się 29
czerwca promocja książki duchownego niemieckiego, ks. dr. Bernda Krebsa
zatytułowana: „Państwo - N aród - Kościół. Biskup Juliusz Bursche a spory
0 protestantyzm w Polsce w latach 1917-1939” . Publikacja ta jest poszerzoną
wersją pracy doktorskiej, przedstawionej w 1991 r. na Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. W przedmowie zwierzchnik Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w Polsce, bp Jan Szarek napisał: Kościół ewangelicki nie
uznaje oddawania religijnej czci osobom, które umarły w tzw. opinii świętości,
a których śmierć znamionowały heroizm lub męczeństwo. Wiemy jednak zachęcie
biblijnego Listu do Hebrajczyków, pamięta o otaczającym go ,.obłoku świętości"
1 chętnie wspomina „wodzów, którzy głosili Słowo Boże”. Bp Juliusz Bursche,
wybitny przywódca polskich ewangelików, stał na czele Kościoła Ewangelie-
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ko-Augsburskiego od 1905 r. W czasie I wojny światowej władze rosyjskie
wysiedliły go w głąb Rosji. Po odzyskaniu niepodległości angażował się aktywnie
na rzecz przyłączenia do Polski Śląska i Mazur. Był również znanym działaczem
międzynarodowego ruchu ekumenicznego, uczestnikiem wielu konferencji
międzywyznaniowych. Z jego iniq'atywy powstała Wydział Teologii Ewangelic
kiej na Uniwersytecie Warszawskim. Aresztowany w Lublinie w październiku
1939 r., zmarł w 1942 r. w więzieniu gestapo w niewyjaśnionych oklicznościach.
- Bp Wiktor Wysoczański został ponownie wybrany zwierzchnikiem Kościoła
Polskokatolickiego. Elekcji dokonał obradujący 30 czerwca w Warszawie Synod
Kościoła Polskokatolickiego, w którym uczestniczyło 142 delegatów duchownych
i świeckich reprezentujących 92 parafie tego Kościoła. Historycznym i bez
precedensowym wydarzeniem był udział w obradach hierarchy rzymskokatolic
kiego, bp. Jacka Jezierskiego, który jest współprzewodniczącym Komisji Dialogu
pomiędzy Kościołem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim. Dele
gaci przyjęli z zadowoleniem sprawozdanie na temat rozpoczętego 10 lutego
dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim. Bp J. Jezierski, w imieniu Prymasa
Polski i Konferenqi Episkopatu Polski, przekazał Synodowi pozdrowienia
i wyrazy szacunku. Wraz z biskupem w obradach ze strony rzymskokatolickiej
uczestniczyli pozostali członkowie Komisji Dialogu: ks. Edward Warchoł i o.
Zdzisław Kijas. Synod rozpoczął proces recepcji dialogu, jaki Kościoły staro
katolickie prowadzą z prawosławiem. Znakiem tego dialogu na gruncie polskim
był udział w Synodzie bp. Mirona, reprezentującego metropolitę Sawę, zwierzch
nika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Synod potwierdził
swoje negatywne stanowisko w sprawie udzielania święceń kapłańskich kobietom.
Przypomniano ponadto, że kobiety, które otrzymały święcenia kapłańskie, nie mogą
sprawować Eucharystii w Kościele Polskokatolickim, a księża polskokatoliccy nie
mogą z nimi wspólcelebrować Eucharystii. W obradach uczestniczyli goście: bp
Tadeusz Pepłowski - ordynariusz diecezji Buffalo Pittsburgh, reprezentujący
biskupa naczelnego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA
i Kanadzie oraz bp Hans Gerny - zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, który z kolei reprezentował arcybiskupa Utrechtu - honoro
wego zwierzchnika Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, do której należy
też Kościół Polskokatolicki.
Opracował: Karol Karski
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Biuletyn KAI drukuje nie tylko różnorodne informacje dotyczące wiary
i życia chrześcijańskiego, ale też zamieszcza wywiady, artykuły problemowe...
Jednym z ciekawszych tekstów jest krótki artykuł ks. prof. Wojciecha Bołoza pt.
„Człowiek na zamówienie” (Biuletyn KAI 1998 nr 3, s.25). Dotyczy on
klonowania. Kwestia ta w ostatnich miesiącach nie schodzi z pierwszych stron
gazet na Zachodzie Europy i spędza sen z powiek nie tylko naukowcom-genetykom, ale też etykom i teologom. Ks. Bołoz już na początku pisze:
Pojawiające się w ostatnim czasie zapowiedzi klonowania ludzi rodzą wiele pytań.
Ten sposób prokreacjijest nowy i nikt nie jest w stanie przewidzieć Jakie negatywne
skutki może on spowodować u dzieci powołanych w ten sposób do istnienia. Można
się jednak obawiać, że klonowanie człowieka uderzyłoby w podstawy moralne,
obyczajowe i prawne rodziny.
Czymże jest klonowanie, skoro niesie ze sobą aż tak wiele niebezpieczeństw?
W biologii przez klon jest rozumiane potomstwo jednego osobnika zwierzęcego
albo roślinnego identyczne pod względem właściwości dziedzicznych- pisze ks.
Bołoz. Klonowanie znane jest i stosowane w świecie roślin. Również znane jest
naturalne klonowanie wśród zwierząt i ludzi (rodzą się wówczas bliźnięta).
Naprawdę problematyczny jest proces klonowania wywołany sztucznie. W przy
padku klonowania sztucznego zygota powstaje drogą pozapłciową, metodą sztucz
nego połączenia elementów dwu komórek, z których jeden jest żeńską komórką
rozrodczą (jajo) , pozbawioną jądra komórkowego, element drugi zaś jest jądrem
komórki (D N A ) pobranej z ciała innego organizmu. Spreparowana komórka
jajowa zapewnia mnożenie się komórek. Jądro drugiej komórki zawierającej kod
genetyczny gwarantuje podobieństwo do właściciela pobranej komórki. Wszcze
piając w ten sposób spreparowane komórki do przygotowanej macicy samicy
danego gatunku, można tworzyć nieograniczoną ilość kopii istniejącego osobnika.
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Ks. Bołoz dokonuje religijnej oceny sztucznego klonowania. Po pierwsze, ten
sposób prokreacji jest niezgodny z wolą Bożą. Chociaż człowiek, stworzony na
obraz i podobieństwo Boże, ma kontynuować dzieło stworzenia, to jednak nie
w dowolny sposób, raczej opiekując się i doglądając stworzeń. Muszą być
zachowane określone warunki: respektowana godność osoby ludzkiej, godny
człowieka sposób prokreacji, zabezpieczenie dobra poszczególnych osób i całego
społeczeństwa. Po drugie, klonowanie wiąże się z niszczeniem dużych ilości
embrionów. Jeśli embriony mają status osoby, to nie wolno ich traktować jako
tkanki, na której przeprowadza się dowolne eksperymenty albo po prostu wyrzuca.
Zasady określające sposób dokonywania eksperymentów na ludzkim ciele obo
wiązują również w odniesieniu do ludzkich embrionów. Po trzecie, posługując się
metodą klonowania trudno przypuszczać, że zostanie zachowana zasada
poszanowania godności dziecka. M a to miejsce, gdy zachowane jest prawo
dziecka do posiadania rodziców, którzy są nimi zarówno w wymiarze biologicz
nym, psychologicznym i prawnym. Dziecko ma też prawo, aby jego istnienie było
uzależnione od aktu miłości rodziców, a nie od tego, czy istnieje człowiek,
któremu jego kopia miałaby przedłużyć życie. Nikt nie ma prawa traktować
dziecka w tak instrumentalny sposób. Człowiek powinien być powoływany do
istnienia w akcie miłości gwarantującej mu godność osobową, a nie na drodze
technik biomedycznych, jako „produkt”. O ile można zgodzić się na taki sposób
„produkcji”zwierząt, to jest on nie do przyjęcia w odniesieniu do ludzi. Po czwarte,
Produkcja istot ludzkich metodą klonowania byłaby pozbawiona wymiaru etycz
nego. Niosłaby ona ze sobą niebezpieczeństwo podporządkowywania człowieka,
przystosowywania go do określonych celów.
Chciałabym pokrótce odnieść się do religijnego uzasadnienia głośnego NIE
wobec klonowania, jakie w swoim artykule zawarł ks. Bołoz. Myślę, że obecne
poczucie zagrożenia, jakie przeżywają chrześcijanie w związku z groźbą klonowa
nia ludzi, jest w niemałym stopniu spowodowane błędną antropologią, rozwijaną
przez nich samych w ciągu ostatnich stuleci. Czyż nie chrześcijanie właśnie głosili,
że człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, może przekształcać ziemię,
czynić ją sobie poddaną i wszystko co na niej żyje. Człowiek, pan i absolutny
władca świata, czynił to z największą ochotą. Z chrześcijańskim niejednokrotnie
błogosławieństwem zagarniał cudze ziemie (np. podbój obu Ameryk), pod
porządkowywał sobie zwierzęta i ludzi (np. niewolnictwo). Pokusa stworzenia (a
nie „tylko” naturalnego zrodzenia) towarzyszy człowiekowi od dawna. Nie dziwi
mnie, że ten dumny człowiek nieustannie próbuje ulec tej pokusie. Myślę też, że
niewiele warte są argumenty, że coś jest godne człowieka, a coś innego nie, gdy ten
człowiek nie potrafi szanować całego stworzenia, które Bóg ofiarował mu w darze.
Dlaczego klonowanie ludzi jest niedopuszczalne, a „produkcja” zwierząt metodą
klonowania jest zupełnie dopuszczalna? Dlatego, że człowiek jest osobą, a zwierzę
nie? „Osoba” to kategoria filozoficzna. Biblijne obrazy niechętnie odwołują się do
kategorii filozoficznych. Przemawiają w sposób bezpośredni: Bóg jest Stwórcą
i Absolutnym Panem stworzeń; człowiek otrzymał je w darze, by się o nie
troszczyć, opiekować i prowadzić do spełnienia w Bogu. Człowiek jest obrazem
i podobieństwem Boga, ale w Jego miłości do stworzeń, a nie w sposobie władania.
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Zresztą, nie tylko człowiek jest naznaczony pieczęcią podobieństwa Bożego. Cały
stworzony świat przenika Duch Święty; jest On obecny we wszystkim, co istnieje!
Czy w związku z tym można zgodzić się na „produkcję” zwierząt, a ludzi nie?
Wyrażając taką zgodę pokazujemy, że nie rozumiemy Boga przemawiającego do
nas, a chcemy się do Niego odwoływać w swoich religijnych uzasadnieniach...
Instrumentalne traktowanie zwierząt jest najprostszą drogą do instrumentalnego
traktowania ludzi! Nie pojmuję, dlaczego chrześcijanie nie widzą tej zależności.
Myśli wokół klonowania chciałabym zakończyć refleksją ekumeniczną.
Klonowanie jest jednym z problemów, przed którym stanęło współczesne
chrześcijaństwo. Wcale niemałym problemem, gdyż dotyczy samej istoty życia.
Nie sądzę, by zakaz klonowania, wydany przez jakieś urzędy świeckie, mógł
powstrzymać badania i - w przyszłości - praktyczne jego stosowanie. Zresztą,
urzędy świeckie wcale nie są skore do wydawania takich zakazów, a i trudno
znaleźć „urząd” kompetentny do ich wydawania. Przy milczącej zgodzie, lub
nieświadomym lekceważeniu problemu przez obywateli różnych krajów (w
przeważającej mierze chrześcijan) praktyka klonowania może stać się za jakiś
czas po prostu czymś oczywistym. Potrzebny jest głośny zbiorowy sprzeciw
chrześcijan z różnych krajów. Taki sprzeciw sformułowany już został na
przykład przez Światową Radę Kościołów i anglikański Kościół Szkocji.
W polskiej refleksji ekumenicznej trudno znaleźć problemy inne niż te, które
bezpośrednio wypływają z żyda chrześcijan w naszym kraju. Wydaje mi się, że
potrzebne jest w polskiej teologii ekumenicznej myślenie wyprzedzające, przygoto
wujące wiernych do świadomych decyzji czy chodażby świadomego zajęcia
stanowiska. Niewiedza powoduje najczęściej radykalną polaryzację stanowisk: tak
albo nie dla jakiegoś rozwiązania. Tymczasem istnieją rozwiązania pośrednie, różne
oddenie szarości, które w poglądach należy uwzględnić. Szersza refleksja ekumeni
czna czy ogólnopolska dyskusja ekumeniczna pomogłaby te poglądy sprecyzować,
być chrześdjaninem bardziej świadomym spraw i wydarzeń, które o chrześcijańskim
życiu decydują. Myślę, że klonowanie jest jednym z takich „gorących” tematów
wymagających od chrześdjan zabrania głosu, wymagającym dyskusji nad moral
nymi, etycznymi i religijnymi konsekwenqami praktyki klonowania.
Czy jednak umiemy wspólnie rozmawiać, wspólnie zabierać głos na jakiś ważny
temat? Czy umiemy rozmawiać wewnątrz swoich własnych Kościołów? Zapewne
odpowiedź na te pytania byłaby negatywna. Niemożna jednak składać winy na nie
przygotowanych do dyskusji wiernych. Prowadzenie dyskusji jest najlepszym
sposobem nauczenia się dyskusji. Mówię o dyskusji wiernych, a nie tylko
wypracowywaniu wspólnych stanowisk przez hierarchię Kościołów, gdyż tylko
oddolne „przegryzienie” problemu umożliwi (albo ułatwi) jego rozwiązanie.
W „Życiu” (1998 nr 91, s.9) ukazał się artykuł Dariusza Rosiaka pt.
„Świeczka i ogarek” , dotyczący źródeł utrzymywania Kościołów chrześci
jańskich (zwłaszcza anglikańskiego) w Anglii. Autor pisze o kryzysie, w jakim
znalazł się Kościół Anglii w końcu lat osiemdziesiątych po wielkim spadku cen
nieruchomości, w które to od dawna inwestował. Szybka zmiana polityki
zarządzania majątkiem kościelnym uchroniła ten Kościół przed całkowitą ruiną.
Nową formą zarobku było ’’wejście na rynki finansowe i inwestowanie w znane
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i skutecznie działające przedsiębiorstwa”. Nic w tym nie byłoby dziwnego, gdyż
Kościoły Europy Zachodniej funkqonują zupełnie inaczej niż Kościoły w Polsce,
a jednak artykuł Rosiaka wzbudza co najmniej zdumienie. Z raportu na temat
brytyjskich i światowych koncernów zbrojeniowych wynika, że ”16 brytyjskich
katedr, meczet muzułmański, kilka organizacji charytatywnych, a nawet brytyjska
służba zdrowia inwestują w firm y handlujące bronią. (...) W centrum obecnych
zarzutów znalazło się 15 katedr anglikańskich i jedna rzymskokatolicka. Według
raportu katedra w Salisbury posiada akcje wartości 307 tysięcy funtów w przed
siębiorstwie BAE, największym brytyjskim eksporterze broni. Christ Church
z Oxfordu utrzymuje pakiet inwestycyjny wartości 1,2 miliona funtów w firmach
GEC i GKN. Największym religijnym ,,graczem” w handlu bronią jest jednak
rzymskokatolicka katedra Birmingham posiadająca udziały wartości 25 milionów
w firmach zbrojeniowych Lucas Variety i Rolls Royce”.
Zdaniem zarządców majątku kościelnego inwestowanie w firmy produkujące
broń nie jest odejściem od zasady etycznego inwestowania (sic!). Autor pyta, gdzie
przebiegają granice etycznego inwestowania? Czy zasada nieinwestowania w firmy,
których cała produkcja lub znaczna część to produkqa tytoniu, alkoholu, broni, jest
zachowaniem zasady etycznego inwestowania? Zresztą, czy rzeczywiście Kościoły
nie inwestują w takie firmy? Obrońcy inwestyqi w przedsiębiorstwa produkujące
broń twierdzą, że Kościół nie jest inwestycją pacyfistyczną. Broń - jak sama nazwa
wskazuje -jest potrzebna do obrony, a twierdzenie, że cała produkcja zbrojeniowa jest
z gruntu zła graniczy z absurdem. (...) Bez broni żaden kraj nie byłby w stanie bronić
swoich granic. Pytanie o etyczne inwestowanie nie dotyczy jedynie sektora
zbrojeniowego. Chodzi również o przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami
z dziedziny inżynierii genetycznq, wydobywające ropę naftową, wydające magazyny
pornograficzne... Chociaż według niektórych zarządców majątku kościelnego,
uzyskując miejsce w zgromadzeniach udziałowców Kościół może sterować działalno
ścią firm, w które inwestuje, to jednak raczq nie słychać, by jakiekolwiek firmy
zmieniły swoją politykę pod wpływem chrześcijańskich udziałowców. Wewnętrzne
próby zmiany polityki inwestowania jak dotąd kończą się niepowodzeniem, gdyż
- zdaniem inwestorów - niepomnażanie zysków i rezygnacja z okazji do zarobku
mogłaby być uznana przez wielu chrześcijan za grzech lekkomyślności.
Bez wątpienia artykuł wywołuje zdumienie u polskiego czytelnika, przy
zwyczajonego do innych form aktywności Kościołów i innych sposobów utrzymy
wania się instytuqi kościelnych. Jest to niezrozumiały dla nas często świat życia
Kościołów w Anglii (i pewnie w innych krajach Europy Zachodniej) uza
leżnionych od struktur ekonomicznych. Chciałoby się pytać o wiarygodność
Kościoła i o jego świadectwo „czystości moralnej” ... Brak jedności Kościołów
i chrześcijan podkopuje zaufanie do chrześcijaństwa, a nawet do niego zniechęca.
Czyż nie jest podobnie i wówczas, gdy Kościoły są udziałowcami przedsiębiorstw
dostarczających broni walczącym krajom, wykorzystujących dzieci z krajów
Trzeciego Świata jako tanią siłę roboczą? Tak bardzo jest potrzebna nieustanna
refleksja o rzeczywistości Kościoła w świecie współczesnym, by nie pomylić się co
do jego posłannictwa.
Iga Czaczkowska
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Usprawiedliwienie grzesznika.
Czy potępienia doktrynalne z X V I w.
zachowują nadal swoją ważność?
Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1998, 232 s.

A utor zajął się tematem, który w XVI w. był przedmiotem największej
kontrowersji między zwolennikami Reformacji a stronnikam i Kościoła
papieskiego. Nam iętność ówczesnych polemik była tak wielka, że nie
słuchano argumentów drugiej strony. Z perspektywy czterech i pół stuleci
uzasadnione zdaje się być przypuszczenie, że gdyby wówczas osiągnięto
porozumienie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, czyli drogi prowadzącej
do zbawienia, to najprawdopodobniej nie doszłoby w ogóle do rozłamu
Kościoła zachodniego.
Dzisiaj, w epoce dążeń ekumenicznych, zarówno Kościoły wyrosłe z Refor
macji jak i Kościół rzymskokatolicki, o ile pragną osiągnąć teologiczny konsens,
muszą w pierwszym rzędzie odpowiedzieć na pytanie, które stanowi podtytuł
recenzowanej książki: Czy potępienia doktrynalne z X V I w. zachowują nadal swoją
ważność? Kwestia ta była w minionym trzydziestoleciu przedmiotem
szczegółowych badań i głębokich przemyśleń, podejmowanych wspólnie przez
teologów katolickich i luterańskich zarówno na płaszczyźnie światowej jak
i krajowej (USA, Niemcy).
Podkreślić należy, że praca o. Andrzeja A. Napiórkowskiego jest pierwszą na
gruncie polskim syntetyczną próbą podsumowania dotychczasowej debaty
wokół kwestii usprawiedliwienia grzesznika. Autor przedstawia to zagadnienie
w oparciu o świadectwo Pisma św., wypowiedzi klasyków teologii Kościoła
starożytnego i średniowiecznego, stanowisko teologii reformacyjnej i Soboru
Trydenckiego. Dopiero na tak szeroko nakreślonym tle ukazuje przewar
tościowanie kwestii spornych, jakie dokonuje się w teologii drugiej połowy XX
stulecia. Przedmiotem szczegółowej analizy czyni dokument ’’Usprawiedliwienie
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grzesznika” z 1986 r., będący owocem kilkuletniej pracy Ekumenicznej Grupy
Roboczej niemieckich teologów katolickich i ewangelickich.
Omawiana rozprawa zasługuje na to, aby stała się przedmiotem uważnej lektury
zarówno katolików jak i ewangelików. Jej autor podjął się nie tylko fundamental
nego dla zbliżenia obu wyznań chrześcijańskich zagadnienia, lecz także przedstawił
je w duchu dobrze pojmowanego ekumenizmu. Analizując poszczególne kwestie

sprawiedliwie wyważa racje jednej i drugiej strony. Istotne znaczenie mają też
wnioski, do jakich w swoich rozważaniach dochodzi. Stwierdza, że odnośnie do
wielu orzeczeń z XVI w. zawierających odrzucenie głoszonej nauki wiary
możemy dzisiaj stwierdzić, że wynikły one z nieporozumień w pojmowaniu
rozumowania adwersarzy. Niektóre odnosiły się do eklezjalnie nie wiążących
pozycji ekstremalnych. Inne nie dotyczą już współczesnego partnera. Z kolei
przy jeszcze innych nowe spojrzenie na sprawy doprowadziło do osiągnięcia
wysokiego stopnia porozumienia. Cały szereg przeciwieństw był spowodowany
obopólną, niewystarczającą znajomością strony przeciwnej, a po części także
niewłaściwą interepretacją i wzajemną nieufnością.
Na dosłowne przytoczenie zasługuje konkluzja autora rozprawy: To, co
w tamtej epoce mogło doprowadzić tylko do wzajemnych potępień, ponieważ nie
przysłuchiwano się stronie przeciwnej wystarczająco dokładnie, byłoby dzisiaj
bardzo słabym uzasadnieniem wzajemnych sprzeciwów, a już na pewno nie
budziłoby kontrowersji, gdyby się wychodziło z gruntu bibilijnie odnowionego
pojęcia wiary (s. 204).
Recenzent - po uważnej lekturze Usprawiedliwienia grzesznika - dochodzi do
wniosku, że praca o. A.A. Napiórkowskiego stanowi ważny wkład do dialogu
międzywyznaniowego, a szczególnie katolicko-luterańskiego, w naszym kraju.
Rozprawa ta może być inspiracją do podejmowania studiów związanych
z pokrewnym kręgiem tematycznym. Różne aspekty nauki o usprawiedliwieniu,
poruszone w pracy o. Napiórkowskiego, mogą stać się wdzięcznym tematem
debat ekumenicznych. I wreszcie, last but not least, praca ta może odegrać ważną
rolę w lepszym zrozumieniu treści ’’Wspólnej deklaracji w sprawie nauki
0 usprawiedliwieniu” przygotowanej przez Światową Federację Luterańską
1Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.Wszystko wskazuje bowiem na to, że
może jeszcze w tym, a z całą pewnością w przyszłym roku oficjalne czynniki obu
tradycji kościelnych ogłoszą, że wielowiekowy spór między katolikami a lutera
nami na temat tego, jak osiągnąć zbawienie, został zakończony.
Karol Karski
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O livier C lem ent

...Prawda was wyzwoli.
Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I
tłum. Janina Dem bska, M aria Żurowska,
W arszawa: Yerbinum 1998, 245 s.

Lektura osławionej w wielu krajach książki Clementa „Rozmowy z Pat
riarchą...” nie jest zadaniem łatwym. Szybko zniechęci się ten, kto szuka
systematycznego wykładu o prawosławiu i patriarsze ekumenicznym
Bartłomieju I. Autor wybrał formę raczej krótkiego eseju, poetyckiego malowa
nia obrazów teologicznych, historycznych i mistycznych o chrześcijaństwie
wschodnim i życiu Patriarchy. Trzeba dużo wiedzieć lub dobrze odczuwać
prawosławie, by te obrazy do końca ogarnąć. Taka lektura to wyzwanie dla
czytelnika, który krok po kroku zagłębia się w wiarę Wschodu, dynamicznie
pulsującą od początków chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych i przypat
ruje się jednemu z jej świadków - Bartłomiejowi I. Patriarcha jawi się jako
człowiek wielkiej głębi ducha i wielki mąż stanu, doskonale znający nie tylko
swój Kościół, lecz także całe chrześcijaństwo, trafnie oceniający wydarzenia
współczesności, znajdujący przejawy dobra tam, gdzie inni głoszą słowa
potępienia, np. w new age i sektach. Lektura frapująca, wymagająca, niepo
kojąca... Do jej zgłębienia zachęca we „Wstępie” bp A. Nossol, pisząc: Wartość
niniejszej publikacji polega głównie na tym, iż stanowi ona nie abstrakcyjne, lecz
bardzo egzystencjalne i „personalne” wprowadzenie czytelnika w twórczą inność,
w tajemnicę swoistej mocy teologii prawosławnej, w cały jej dynamizm i łączące się
z nim dzisiaj ekumeniczne znaczenie.
Twórcza inność i swoista moc teologii prawosławnej bez wątpienia objawia się
na kartach książki Clementa. Czy z podobną siłą przemawia teologia pra
wosławna również z polskiego wydania „Rozmów z Patriarchą...”? Czy przekaz
Clementa w pełni dociera do polskiego czytelnika? Przykładanie „lupki teologi
cznej” w różne miejsca polskiego tłumaczenia okazało się niepokojące i zachęciło
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do dokładniejszego studium. Wnioski są zaskakujące. Otóż, polskie tłumaczenie
książki błędnie przedstawia naukę prawosławną; występują zniekształcenia
podstawowych pojęć i wyrażeń teologicznych (często powszechnie znanych!) lub
ich błędne tłumaczenie; nagminnie występuje brak precyzji myśli teologicznej,
lub jej zniekształcenie; błędnie podawane są nazwy oraz imiona własne. Tyle
głównych spostrzeżeń od strony teologicznej. Biorę jeszcze raz do ręki książkę
Clementa. Niemalże wszystkie zdania, które wzbudziły moje teologiczne
wątpliwości, można faktycznie odczytać tak, jak zostały przetłumaczone w wy
daniu polskim. Cóż z tego, jeśli takie odczytanie jest ze szkodą dla nauki i teologii
Kościoła prawosławnego.
Wspomniałam już, że O. Clement to teolog trudny. Właściwie poeta i malarz
symboliczny. Na ogół nie do końca precyzuje swoje myśli. Jak niedokończone
myślenie artysty przełożyć? Na pewno nie literalnie. Zresztą, niemalże żadne
tłumaczenie nie dopuszcza „literalności” lecz przekład sensu. Tego zabrakło
w polskim wydaniu „Rozmów z Patriarchą...” .
Dla porównania sięgam po przekład angielski książki Clementa, autorstwa
Paula Meyendorffa (syna słynnego Johna). Tym razem nie znajduję wspo
mnianych błędów. Czy tłumacz dokonał nadinterpretacji? Moim zdaniem ze
zrozumieniem przełożył tekst oryginalny. Tego także zabrakło w polskim
wydaniu „Rozmów z Patriarchą...” .
Oto kilka przykładów. Pierwsza wersja jest cytatem z polskiej edycji, druga
jest propozycją popraw ną zarówno od strony lingwistycznej, jak i teologicz
nej:

1. Błędnie przedstawiona nauka prawosławna

s. 32: Jest: „W takiej perspektywie sukcesja Piotrowa występuje, jak mówili
teologowie bizantyjscy na wszystkich poziomach: w wierze w komunię każdego
wierzącego (’komunię świętych’ i komunię ze ’świętymi rzeczami’)...” .

Propozycja: „W takiej perspektywie sukcesję apostolską można znaleźć na
wszystkich poziomach: we wspólnocie (komunii) w wierze (’wspólnota /kom unia/
świętych’ i ’wspólnota /kom unia/ świętych darów’) każdego wierzącego...” .
s. 77, 78: Jest: „Tak więc Bóg jest wzajemnością miłości, m iłością Trojga
skierowaną wzajemnie ku sobie, a każdy pozostaje całkowicie w dwóch innych
poprzez nieruchomy ruch miłosny ’perichorezy”’.
Propozycja: Tak więc Bóg jest wzajemnością miłości, miłością Trzech
zwróconych ku sobie, a każdy z nich przebywa całkowicie w dwóch pozostałych
poprzez nieruchomy ruch m iłości, zwany ’perychorezą”’.
s. 78: Jest: „Są w Nim trzy relacje ’Ja - i - Ty’” .
Propozycja: Są w Nim trzy relacje ’Ja - Ty’” .
s. 79: Jest: „W świetle ’Boskiego promienia’, który ją oświetla od wewnątrz...” .
Propozycja: „W ’Boskim świetle’, które rozświetla jej najgłębszą istotę od

wewnątrz...”
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s. 80: Jest: „W Duchu Świętym trynitarna jedno-różnorodność wpisuje się
w jedno-różnorodność osób ludzkich” .
Propozycja: „W Duchu Świętym, trynitarna ’jedność w różnorodności’
wpisuje się w ’jedność w różnorodności’ osób ludzkich” .
s. 83: Jest: „ ’Nasz program społeczny jest Trójcą’, mówi Mikołaj Fiodo
rów...” .
Propozycja: „ ’Naszym programem społecznym jest Trójca’, mówi Mikołaj
Fiodorow...” .
s. 108: Jest: „... by w pełni uświadomić innym uwielbienie należne rzeczom” .
Propozyqa: „by uchwycić w pełni świadomą pieśń chwały stworzeń” ,
s. 219n: Jest: ’’Eucharystia sprawia (a także objawia) sakramentalne możliwości
tkwiące w materii i w ascezie eklezjalnej, ’otrzymanie Ducha Świętego’, oraz
umożliwia ’kontemplację chwały Bożej ukrytej w istotach i rzeczach’. Ta wizja
Chrystusa, w której Boskie ’energie’ emanują z Ducha Świętego w wielkim
tchnieniu Życia wolnego od śmierci, podejmuje aspiracje „Nowej Ery” , łącząc je

w elementarną tajemnicę Osoby, która jest Jaźnią tylko dlatego, że jest zarazem
Ty. Człowiek nie zbawia się jedynie poprzez połączenie z kosmosem; on zbawia
kosmos, ujawniając swoje nieme uwielbienie” .

Propozyqa: „Eucharystia spełnia (i objawia) sakramentalną potencję materii.
Chrześcijańska asceza, „zdobywanie Ducha Świętego”, pozwala na ’kontemp
lację chwały Bożej ukrytej w stworzeniach i rzeczach. Z tej wizji Chrystusa,
w Duchu Świętym i w W ielkim Tchnieniu Życia wolnego od śmierci, wypływają
Boskie „energie” . Wizja ta wypełnia nadzieje ’New Age’, lecz prowadzi jej
zwolenników do elementarnej tajemnicy osoby, która istnieje jako Jaźń tylko
dlatego, że jest indywidualną jaźnią. Człowiek nie zbawia się po prostu poprzez
osiągnięcie świadomości kosmosu; zbawia kosmos, rozpoznając jego milczące
uwielbienie” .

2. Zniekształcenia podstawowych pojęć i wyrażeń teologicznych
(często powszechnie znanych!) lub ich błędne tłumaczenie

s. 22: Jest: „... posługi między Synem i Duchem, tymi ’dwoma dłońmi Ojca’,
mówił w II wieku święty Ireneusz z Lyonu” .
Propozycja: „... posługi między Synem i Duchem, tymi ’dwiema rękami Ojca’,
mówił w II wieku święty Ireneusz z Lyonu” .
s. 24: użyte jest słowo „obrzęd”, tymczasem chodzi o „obrządek”, lub po
prostu „ryt” .
s. 24: użyta jest nazwa „świątobliwy synod”, a chodzi o „Święty Synod”,
s. 32: Jest: „Wolność Kościoła w krajach, które bardzo długo nie znały
świeckości, jest sprawą nową i trudną do podjęcia” .
Propozyqa: „W tych krajach, które tak długo ignorowały laikat, wolność
Kościoła jest sprawą nową i nie może być traktowana jako rzecz oczywista” ,
s. 75: Jest „Komunia w Bogu” .
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Lepiej i bardziej zrozumiale brzmi „Wspólnota w Bogu” . W większości zresztą
przypadków tam, gdzie pojawia się w tłumaczeniu polskim słowo „komunia” ,
powinno być raczej słowo „wspólnota” .
s. 75: Jest: „Bóg jest Komunią i źródłem wszelkiej komunii. Jest to tajemnica,
którą Tradycja w III wieku na Zachodzie i w IV wieku na Wschodzie nazwała
Trójcą, albo raczej Jedyną Trójcą” .
Propozycja: „Bóg jest Wspólnotą i Źródłem wszelkiej wspólnoty. Jest to
tajemnica, którą T radyq'a - w III wieku na Zachodzie i w IV wieku na Wschodzie
- nazwała Trójcą, albo raczej ’Trój-Jednością’” .
s. 204: Jest: „Paisjusz Wieliczkowski, mistrz modlitwy Imienia Bożo-ludzkiego, Imienia Jezus” .
Propozycja: „ ’’Paisjusz Wieliczkowski, mistrz modlitwy Imienia Bosko-ludzkiego, modlitwy Jezusowej” ,
s. 233: Jest: „ubóstwiony” .
Propozycja: „przebóstwiony” .

3. Brak precyzji myśli teologicznej, lub jej zniekształcenie
s. 26: nie chodzi o ’’dawnego metropolitę z Koryntu” , lecz o „sędziwego
metropolitę z Koryntu” .
s. 28: Jest: „...problem tych Kościołów polega (...) na braku języka
liturgicznego, gdyż starocerkiewny dla wielu stał się niezrozumiały...” .
Propozycja: „...problem tych Kościołów (...) dotyczy starocerkiewnosłowiańskiego języka liturgicznego, który zrozumiały jest tylko dla nielicznych” .
s. 30, 31: Jest: „W ten sposób Kościół jawi się, pomnożony, jako olbrzymie
porozumienie na obraz Trójcy. Magisterium funkcjonuje na wzór soborowy.
Tak więc decyzje, choćby i decyzje soboru zwołanego ze wszystkimi kanonicz
nymi gwarancjami ekumeniczności, muszą być ’przyjęte’ przez cały Lud Boży.
Przyjmowanie decyzji przebiega bez wahań lub w sposób o wiele bardziej
skomplikowany w wyniku procesu wymagającego wielkich wysiłków, mających
na celu konieczne wyjaśnienia, a nawet zwołanie nowego soboru. W pełni
świadomy Kościół odrzucił „bezprawie” soboru efeskiego w IV wieku, obra
zoburczy sobór w Hierea w VIII wieku, sobór florencki w XV wieku, ale za to już
po fakcie, ogłosił ’ekumenicznym’ regionalny sobór zwołany w K onstan
tynopolu w 381 roku, czy też nadał rangę panprawosławną Encyklice wschod
nich patriarchów z 1848 roku. W gruncie rzeczy soborowość Kościoła trwa
bezustannie” .
Propozycja: „W ten sposób Kościół, w swojej wielości, jawi się jako całkowita
jednomyślność na obraz Trójcy. Magisterium funkcjonuje na sposób soborowy.
Wszystkie decyzje, nawet jeśli zostały podjęte przez sobór posiadający wszystkie
kanoniczne gwarancje ekumeniczności, muszą być „przyjęte” przez całość Ludu
Bożego. Recepcja może być natychmiastowa bądź bardziej skomplikowana
-m oże stać się procesem, który może wymagać koniecznych wyjaśnień, a nawet
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zwołania innego soboru. Kościół w swoim sumieniu odrzucił „Zbójecki Sobór”
w Efezie z IV wieku, ikonoklastyczny sobór w Hierea z VIII wieku oraz sobór
florencki z XV wieku. Natomiast lokalny sobór w Konstantynopolu w 381 roku
został ogłoszony jako ’ekumeniczny’ długo po fakcie jego odbycia, a Encyklice
wschodnich patriarchów z 1848 roku nadano znaczenie panprawosławne.
W istocie, Kościół jest nieustannie koncyliarny” .
s. 76: Jest: „Bóg jedyny nie jest więc Bogiem samotnym. Tak wielka jest Jego
jedność, ’nadjedność’, mówi Dionizy Areopagita, że niesie w sobie pulsowanie
miłości” .

Propozycja: „Dlatego też jeden Bóg nie jest Bogiem samotnym. Tak wielka
jest Jego jedność - Jego ’nad-jedność’, jak mówi Dionizy Areopagita - że dźwiga
w sobie sam impuls m iłości” .
s. 78: Jest: „Oczywiście, Biblia podaje, że Ojciec m a łono miłosierne w sensie
macierzyńskim, lecz jeżeli ostatecznie i bez zapomnienia o tym wymiarze
symbolika ojcowska m a być utrzymana, to dlatego, że nasza relacja z Bogiem
w końcowym rozrachunku nie jest przenikaniem, lecz komunią” .
Propozycja: Oczywiście, Biblia mówi, że w Ojcu jest również wymiar
macierzyńskiej litości, lecz należy zachować symbolikę ojcowską, nie zapomi
nając o macierzyńskiej, ponieważ nasza relacja z Bogiem nie polega na
rozpłynięciu się w Nim, lecz jest wspólnotą” .
s. 79: Jest: „Od Trójcy Świętej pochodzi wszelkie jednoczenie i wszelkie
różnicowanie, i staje się to równocześnie, podczas gdy odległa Azja podkreślała
jedność, a nowożytny Zachód - różnicę” .
Propozycja: „Trójca Święta jest jednocześnie źródłem jedności i zróżnicowa
nia, podczas gdy religie azjatyckie podkreślały jedność, a nowożytny Zachód
- zróżnicowanie” .
s. 83: Jest: „Soborowość episkopatu świadczy o tej identyfikacji. Ona sama
zresztą tkwi w komunii świadomości osobowych” .
Propozycja: „Soborowość episkopatu zaświadcza o tej tożsamości. Ona sama
zaś tkwi w osobowej wspólnocie wszystkich wiernych” .
s. 84: Jest: „Duch, którego przybytkiem jest Ciało Chrystusa, przepełnione
miłością dla ’życia świata’, objawia nam Boga rozkrzyżowanego na całej boleści
ludzi, by otworzyć im nieoczekiwane drogi zmartwychwstania” .
Propozycja: „Duch, którego przybytkiem jest Ciało Chrystusa, wylany ’za
życie świata’, objawia nam Boga ukrzyżowanego z powodu wszystkich cierpień
ludzi, by otworzyć im nieoczekiwane drogi zbawienia” .
s. 84: Jest: „... polega na ’tłumieniu Ducha’: w taki sposób, że proroctwo,
tworzenie sprawiedliwości i piękna, poezji kosmosu, uważane są za antychrześcijańskie. I w ten sposób daje o sobie znać groźba wyczerpania się lub
zdeprawowania’’.
Propozycja: „... polega na ’tłumieniu Ducha’. Skutek tego jest taki, że
proroctwo oraz wysiłki zmierzające do osiągnięcia sprawiedliwości i piękna,
które są poezją kosmosu, nazywane są antychrześcijańskimi” . W końcu zagraża
im albo wyczerpanie się, albo zdeprawowanie” .
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s. 90nn. Cała „N ota I: Z punktu widzenia mistyki” jest całkowicie błędnie
przetłumaczona. Trudno jest wskazać konkretne przykłady, ponieważ niemalże
każde zdanie zawiera błędy teologiczne! Zwłaszcza „Sens ascezy” , „Post
i przebudzenie” (czuwanie, a nie przebudzenie!) oraz „Apofatyczność” świadczą
o całkowitym niezrozumieniu tematu.
s. 107: Jest: „Samo piękno stworzenia jest darem Bożym, Jego dążeniem ku
nam, ofiarowaną relacją” .
Propozycja: „Nawet piękno stworzenia jest darem Boga, Jego extasis ku nam,
Jego propozycją wspólnoty” .
” ... by wyrazić jego sens, odczytać w nim łaskę, stanowić jakby jego osobową
świadomość” .
Propozycja: „... by wyrazić jego znaczenie, odczytać w nim łaskę - być,
w pewnym sensie, jego sumieniem” .
s. 108: Jest: „Przeciwnie, to za jego pośrednictwem, jego, który stoi między
ziemią a niebem, wszechświat może łączyć się ze swą tajemną sakramentalnością” .
Propozycja: „Przeciwnie, to przez człowieka, który stoi pomiędzy ziemią
a niebem, stworzenie może wypełnić swą ukrytą sakramentalność” .
s. 179: Jest: „ ’Celestyn stanowi jedno z soborem! Celestyn, Cyryl (z
Aleksandrii, wielki obrońca Theotokos) i wiara oikoumene\".
Propozycja: „ ’Celestyn stanowi jedno z soborem! Jeden Celestyn, jeden Cyryl
z Aleksandrii, wielki obrońca Theotokos i jedna wiara oikoumenel’”.
s. 179: Jest: „W Chalcedonie zostały określone opozycja i kompromis - lub
niezgoda - wobec zasady monarchicznej i zasady kolegialności” .
Propozycja: „W Chalcedonie zaistniał oczywisty konflikt pomiędzy zasadą
monarchiczną i kolegialną, lecz problem został rozstrzygnięty na zasadzie
kompromisu” .
4. Błędnie podawane są nazwy, imiona własne
s. 31: Jest: „... semicki i ’wschodni’ wokół Antiochii...” .
Powinno być: „... semicki i ’orientalny’ wokół Antiochii...” ,
s. 41: Jest: Jerzym Fłorowskim
Powinno być: Georges’em Florovsky’m (teolog ten znaczną część życia
zabiegał, by jego nazwisko pisać po francusku!).
Jest: Zizoulasem
Powinno być: Zizioulasem.
s. 55, 56: Mowa jest o „Spotkaniu” w Fanarze zwierzchników Kościołów
autokefalicznych, tymczasem chodzi o „Synaxis” tychże zwierzchników. Gdzie
indziej zresztą pozostawiono oryginalną nazwę: „Synaxis” .
s. 78, 185: Jest: „Bazyli” .
Powinno być: „Bazyli Wielki” ,
s. 93. Jest: „Rom ana Melodego” .
Powinno być: „Rom ana Melodosa” .
s.144, 177, 185, 215: Jest: „na górze Atos” ..
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Powinno być: „na Górze Athos” ,
s. 179: Jest: „Tomus”.
Powinno być: „Tomos”.
s. 183: Jest:
rozwoju odłamu unickiego...”
Powinno być: „...powstania uniatyzmu...” .
s. 185: Jest: „Atanazy” .
Powinno być: „Atanazy Wielki” .
Do powyższych uwag natury teologicznej należy jeszcze dodać, iż książka jest
niedopracowana od strony polonistycznej i redakcyjnej: wiele niepotrzebnie
długich zdań, utrudniających znalezienie sensu, równoważniki zdań zamiast
zdań pełnych, błędy w wyrazach (np. „nadwerężony” - s.109). Poza tym źródła
patrystyczne wykorzystane przez Clementa powinny być cytowane albo w języku
oryginalnym, albo po polsku - jeśli istnieje tłumaczenie. (Na przykład na str. 107
przypis 1 - istnieje to samo dzieło po polsku: Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki
apostolskiej, Kraków 1997). Zastanawia mnie ponadto, dlaczego po polsku
zapisano „Patriarcha” dużą literą, a „ekumeniczny” małą? „Ekumeniczny” nie
jest dodatkowym przymiotnikiem tylko częścią jednego tytułu. Oba wyrazy po
polsku pisze się małą literą (albo - rzadko - oba dużą).
Chociaż życie patriarchy Bartłomieja I zostało w polskim przekładzie książki
Clementa przedstawione interesująco i w miarę poprawnie, to jednak wskazane
wyżej błędy i nieporozumienia teologiczne (niezależnie od tego, czy ich źródłem
jest niejasny oryginał czy niepoprawne tłumaczenie) czynią tę książkę
bezużyteczną dla czytelnika. Nie tylko nie należy jej nikomu polecać, ale wręcz
przestrzegać przed tak chybioną lekturą! Poza tym, czy warto takie książki
drukować, jeśli ceną za dokładne literalne tłumaczenie jest zafałszowanie treści?
Iga Czaczkowska
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