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A R T Y K U £ Y

KAROL KARSKI

KOŒCIO£Y REFORMOWANE W DIALOGU

Nazwa i powstanie

W XVI wieku pos³ugiwano siê s³owem „reformowany” tylko sporadycznie. Za
pomoc¹ tego pojêcia chciano wówczas podkreœliæ, ¿e jeden nie podzielony i nie-
przerwanie istniej¹cy Koœció³ Jezusa Chrystusa wymaga stale odnowy: ecclesia re-
formata et semper reformanda. Poczynaj¹c   od XVII w.  zaczêto stosowaæ nazwê
„Koœció³ reformowany” w odniesieniu do drugiego – nieluterañskiego – nurtu Re-
formacji, który uzyska³ prawne uznanie w wyniku Pokoju Westfalskiego (1648).

Interesuj¹ce nas pojêcie zadomowi³o siê  przede wszystkim na kontynencie
europejskim, podczas gdy w œwiecie anglosaskim Koœcio³y tej tradycji przyjê³y
nazwê „Koœcio³y prezbiteriañskie”, przez co chcia³y zwróciæ uwagê, ¿e ich spe-
cyfika jest rozpoznawalna przede wszystkim w ustroju koœcielnym. Innymi s³o-
wy: Koœcio³y te pragn¹ podkreœliæ, ¿e przywi¹zuj¹ wiêksz¹ wagê do ustroju ko-
œcielnego ni¿ do zasad doktrynalnych1.

Ewangelicyzm reformowany, w przeciwieñstwie do luteranizmu, rozwija³ siê
równolegle w wielu oœrodkach, nigdy nie by³ te¿ zdominowany przez osobê jed-
nego reformatora. Pierwsze Koœcio³y tego typu wy³oni³y siê w wyniku dzia³alno-
œci reformacyjnej prowadzonej w miastach Szwajcarii i po³udniowych Niemiec.
Najwybitniejszymi reformatorami w pierwszym pokoleniu byli: Ulryk Zwingli
(1484-1531)2  w Zurychu, Martin Bucer (1491-1551) w Strasburgu i Johannes
Oekolampad (1482-1531) w Bazylei. Potem doszli do nich Polak Jan £aski
(1499-1560)3, który reformowa³ Fryzjê Wschodni¹, Heinrich Bullinger (1504-
1575), nastêpca Zwingliego w Zurychu, a przede wszystkim Jan Kalwin (1509-

1 J. Guhrt, Reformierte Kirchen, w: E. Fahlbusch i in. (red.), Evangelisches Kirchenlexikon.
Internationale theologische Enzyklopädie (skrót: EKL), Göttingen 1992, t. 3, szp. 1504.

2 Jedyna biografia dostêpna w jêzyku polskim: G.R. Potter, Zwingli, Warszawa 1994.
3 W 1999 r., z okazji 500. rocznicy urodzin Reformatora, wznowiono trzy poœwiêcone mu dzie³a: A.

Brückner, Jan £aski; O. Bartel, Jan £aski, czêœæ I : 1499-1556; H. Kowalska, Dzia³alnoœæ reformatorska
Jana £askiego w Polsce 1556-1560. Wszystkie trzy prace ukaza³y siê w Warszawie.
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1564)4, który uczyni³ z Genewy miêdzynarodowy oœrodek protestantyzmu. Jego
„Institutio Christianae Religionis” (1536)5 zyska³a œwiatowy rozg³os jako pierw-
sza systematyczna prezentacja reformatorskiej doktryny. W Akademii Genew-
skiej studiowali teolodzy z wielu krajów europejskich, którzy szerzyli potem Re-
formacjê w swojej ojczyŸnie. Jednym z nich by³ reformator Szkocji John Knox
(1505-1572).

Podstawy doktrynalne

W doktrynie reformowanej ogromn¹ rolê odgrywa pierwsze przykazanie: Nie
bêdziesz mia³ bogów innych obok mnie. Tylko Bóg jest Panem, a Jego chwa³a jest
wiod¹cym motywem wszelkiej refleksji i dzia³ania. Wyra¿a siê to w s³owach: soli
Deo gloria. Teologia reformowana ostrzega przed wszelk¹ prób¹ zacierania ró¿-
nic miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem. Przedstawiona tendencja znajduje odbicie w
chrystologii, gdzie powiada siê, ¿e boska natura Jezusa Chrystusa istnieje i dzia³a
tak¿e poza (extra) Jego ludzk¹ natur¹; ta ostatnia jest poddana ograniczeniom
przestrzennym i historycznym. Pogl¹d ten umo¿liwia wyjaœnienie tajemnicy
obecnoœci Chrystusa w Wieczerzy Pañskiej: podkreœla siê Jego realn¹ obecnoœæ,
z tym ¿e jest to obecnoœæ w Duchu Œwiêtym.

Nauka o podwójnej predestynacji, wedle której Bóg przeznaczy³ jednych ku
zbawieniu, drugich na potêpienie, kszta³towa³a przez wieki oblicze Koœcio³ów
reformowanych. Swoje centralne miejsce w doktrynie reformowanej straci³a ona
od czasów Oœwiecenia, a najwybitniejszy teolog reformowany XX stulecia Karol
Barth (1886-1968) dokona³ jej kompletnej reinterpretacji6.

W ³onie Koœcio³ów reformowanych powsta³o oko³o 60 ksi¹g wyznaniowych,
lecz wiêkszoœæ z nich mia³a zawsze charakter lokalny. Mo¿liwa jest weryfikacja
treœci zawartej w ksiêgach wyznaniowych, gdy¿ wiele sformu³owañ powsta³o w
okreœlonej sytuacji historycznej, które nie przystaj¹ do czasów wspó³czesnych7.
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce  przyjmuje Katechizm Heidelber-
ski (1563) i Konfesjê Sandomiersk¹ (1570)8. Ta ostatnia nie jest dzie³em orygi-
nalnym, lecz adaptacj¹ do polskich warunków II Konfesji Helweckiej Bullingera.

4 Publikacje w jêzyku polskim: P. Jaskó³a, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha
Œwiêtego w misterium zbawienia. Studium dogmatyczno-ekumeniczne, Opole 1994;  S. Piwko, Jan Kalwin,
¯ycie i dzie³o, Warszawa 1995; B. Cottret, Kalwin, Warszawa 2000.

5 Obszerny fragment „Nauki religii chrzeœcijañskiej” w przek³adzie polskim zamieszcza L. Szczucki w:
Myœl filozoficzno-religijna Reformacji XVI wieku, Warszawa 1972, s. 277-416.

6 K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik II, 2, Zollikon-Zürich 1942, ss. 53n, 101, 133.
7 J. Guhrt, dz. cyt., szp. 1508.
8 Por. Prawo wewnêtrzne Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z 5 maja

1991 r., w: W. Wysoczañski, M. Pietrzak, Prawo Koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych nierzymsko-
katolickich w Polsce, Warszawa 1997, s. 118.
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Koœcio³y reformowane wyprowadzaj¹ sw¹ katolickoœæ z faktu akceptacji sta-
rokoœcielnych wyznañ wiary. Katolickoœæ ta jest zarazem zobowi¹zaniem do re-
prezentowania ekumenicznej postawy. Nauczaj¹, ¿e Koœció³ Chrystusowy nie
mieœci siê w ramach takiej czy innej denominacji chrzeœcijañskiej, ale jego grani-
ce biegn¹ ponad granicami Koœcio³ów wyznaniowych. Chrystus, jako G³owa i
Pan Koœcio³a, jest gwarantem jego jednoœci. Jest On wszechmocny i wszechobec-
ny moc¹ Ducha Œwiêtego, nie potrzebuje wiêc na ziemi widzialnego nastêpcy.
Wystêpuj¹ce miêdzy Koœcio³ami ró¿nice s¹ uprawnionymi przejawami jednego
prawdziwego Koœcio³a Chrystusowego9.

Formy ustrojowo-organizacyjne

W Koœcio³ach reformowanych obowi¹zuje do dnia dzisiejszego, z pewnymi
modyfikacjami, model kierowania wspólnot¹ lokaln¹ opracowany przez Kalwi-
na. Wszyscy wierz¹cy, zgodnie z zasad¹ powszechnego kap³añstwa, maj¹
udzia³ w trojakim urzêdzie proroka, króla i kap³ana z³¹czonym w osobie Jezusa
Chrystusa. Zasada ta konkretyzuje siê w powo³ywaniu przez zbór nastêpuj¹-
cych urzêdów: s³ugi S³owa (duchownego), prezbitera (starszego) i diakona. ¯a-
den urz¹d nie mo¿e zdominowaæ drugiego, wszystkie razem tworz¹ wspólne
kierownictwo wspólnoty lokalnej jako kolegium koœcielne lub prezbiterium.
Ka¿dy zbór czyli wspólnota lokalna jest Koœcio³em w pe³nym tego s³owa zna-
czeniu10.

Wspólnoty lokalne ³¹cz¹ siê w synod, który zajmuje siê regulowaniem wspól-
nych spraw. Zasiadaj¹ w nim reprezentanci ró¿nych funkcji koœcielnych – du-
chowni i œwieccy. Prezbiterialno-synodalny ustrój koœcielny jest manifestacj¹
³¹cznoœci duchowej istniej¹cej miêdzy poszczególnymi wspólnotami lokalnymi.
Jako model dzielenia odpowiedzialnoœci wywar³ on wp³yw na wspó³czesn¹ de-
mokracjê, zw³aszcza w Ameryce Pó³nocnej, gdzie instytucje koœcielne ukonstytu-
owa³y siê wczeœniej ni¿ pañstwowe. Forma organizacyjna Koœcio³ów reformowa-
nych umo¿liwi³a im zachowanie niezale¿noœci i wolnoœci od wp³ywów w³adzy
pañstwowej. Jest to szczególnie wa¿ne tam, gdzie Koœcio³y te s¹ Koœcio³ami
mniejszoœciowymi lub ¿yj¹ w œrodowisku niechrzeœcijañskim.

Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w RP, podobnie jak znakomita wiêkszoœæ
Koœcio³ów tej tradycji, posiada ustrój synodalno-prezbiterialny. Oznacza to, ¿e
wszystkie sprawy ogólnokoœcielne le¿¹ w gestii synodu – zgromadzenia wybie-
ralnych œwieckich i duchownych przedstawicieli wszystkich zborów i diaspory,
zbieraj¹cego siê raz do roku. Synod stanowi naczelny organ ustawodawczy i roz-

9 J. Guhrt, dz. cyt., szp. 1507.
10 S. Piwko, dz. cyt., s. 154nn.
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strzygaj¹cy w Koœciele11, natomiast organem wykonawczym i administracyjnym
jest 5-osobowy konsystorz (rada prezbiterów, czyli starszych), wybierany przez
synod na trzyletni¹ kadencjê12.  Na szczeblu podstawowym – zborowym – odpo-
wiednio funkcje te sprawuj¹: ogólne zgromadzenie cz³onków zboru i kolegium
koœcielne13. Taki ustrój umo¿liwia udzia³ ogó³u wyznawców we wszystkich orga-
nach Koœcio³a, które powo³ywane s¹ drog¹ wyborów, oraz pozwala na szerok¹
autonomiê poszczególnych zborów. Pewne stanowiska zastrze¿one s¹ dla osób
œwieckich. Dotyczy to: prezesa synodu, prezesa konsystorza, prezesa kolegium
koœcielnego i przewodnicz¹cego ogólnego zgromadzenia cz³onków zboru. Du-
chowni maj¹ takie same prawa i obowi¹zki jak œwieccy. S¹ oni sobie równi, a je-
den z nich, wybierany przez synod na 10-letni¹ kadencjê, pe³ni funkcjê biskupa
(dawniej superintendenta)14.

Rozmieszczenie i liczebnoœæ

Z danych, opublikowanych w 1998 wynika³o, ¿e na œwiecie ¿y³o ok. 75
mln ewangelików reformowanych15. Tylko co czwarty cz³onek tej tradycji ko-
œcielnej ¿yje dziœ na kontynencie europejskim, mniej wiêcej tyle samo ewangeli-
ków reformowanych zamieszkuje Amerykê Pó³nocn¹. Z roku na rok wzrasta licz-
ba wyznawców w Azji i Afryce, natomiast na starym kontynencie ulega ona
zmniejszeniu g³ównie wskutek postêpuj¹cej sekularyzacji.

Najwiêksze skupiska ewangelików reformowanych w Europie znajduj¹ siê w
Holandii (4,3 mln), Szwajcarii (2,8 mln), Szkocji, Niemczech i na Wêgrzech (po
ok. 2 mln). Koœcio³y œredniej wielkoœci spotykamy we Francji (ok. 400 tys. wier-
nych), Irlandii (340 tys.), Czechach (270 tys.) i Anglii (130 tys.). Charakter nie-
wielkiego Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Polsce (ok. 3 tys. cz³onków,
10 parafii, 8 duchownych) kszta³towa³y trzy nurty: rodzimy – polski, emigrantów
z krajów Europy Zachodniej i czeskobraterski. Ten ostatni wp³ywa do dzisiaj na
oblicze Koœcio³a16.

W Ameryce Pó³nocnej, wskutek imigracji z Europy, powsta³o wiele Koœcio-
³ów reformowanych. Najwa¿niejsze z nich to: Koœció³ prezbiteriañski w USA
(3 mln cz³onków), Koœció³ Reformowany w Ameryce (350 tys.) i Koœció³ Prezbi-

11 Prawo wewnêtrzne Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego.., dz. cyt. , art. 29nn.
12 Tam¿e, art. 44nn.
13 Tam¿e, art. 11nn.
14 Tam¿e, art. 51nn.
15 eni 1998 nr 14;  J.J. Bauswein, L. Vischer (red.), The Reformed Family Worldwide: A Survey of

Reformed Churches, Theological Schools and International Organisations, Bristol 1999.
16 J. S. (Stahl), Koœció³  Ewangelicko-Reformowany w Polsce, „Euhemer. Przegl¹d religioznawczy”,

1988 nr 1, s. 133.
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teriañski Kanady (165 tys.). W Ameryce £aciñskiej najwiêkszym skupiskiem re-
formowanych jest Brazylia (ok. 500 tys. cz³onków) i Meksyk (ok. 400 tys.).

W Azji Koœcio³y reformowane wystêpuj¹ najliczniej w Indonezji (ok. 8 mln) i
Korei po³udniowej (2 mln). W Australii prezbiterianie, kongregacjonaliœci i me-
todyœci utworzyli Koœció³ unijny (1,1 mln cz³onków), w Nowej Zelandii licz¹c¹
siê spo³ecznoœci¹ religijn¹ jest Koœció³ Prezbiteriañski (350 tys.).

Z krajów afrykañskich Koœcio³y reformowane reprezentowane s¹ szczególnie
dobrze w Republice Po³udniowej Afryki (ogólna liczba cz³onków: 4,5 mln).
Wiêksze skupiska reformowanych wystêpuj¹ jeszcze  na Madagaskarze (1,5
mln), w Kenii (500 tys.), Malawi (400 tys.), Egipcie (250 tys.)17.

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych

Jest najstarszym œwiatowym zwi¹zkiem wyznaniowym, istniej¹cym od
1875 r.18. Zosta³ za³o¿ony podczas spotkania w Londynie przedstawicieli 21
Koœcio³ów. W 1877 odby³o siê w Edynburgu jego pierwsze Zgromadzenie Ge-
neralne. W pierwszym okresie istnienia Alians zrzesza³ przede wszystkim Ko-
œcio³y tradycji prezbiteriañskiej z Wielkiej Brytanii i Ameryki Pó³nocnej. Po
drugiej wojnie œwiatowej przy³¹czy³a siê do niego wiêkszoœæ Koœcio³ów refor-
mowanych Europy oraz du¿a liczba Koœcio³ów z Afryki, Azji, Ameryki £aciñ-
skiej i obszaru Pacyfiku.

Na Zgromadzeniu Generalnym w Nairobi (1970) dosz³o do zjednoczenia
Aliansu z istniej¹c¹ od 1891 r. Miêdzynarodow¹ Rad¹ Kongregacjonaln¹19. Ce-
ch¹ charakterystyczn¹ kongregacjonalistów jest przywi¹zywanie du¿ego znacze-
nia do niezale¿noœci i samodzielnoœci ka¿dej wspólnoty lokalnej. Pod wzglêdem
doktrynalnym reprezentuj¹ natomiast zbli¿one pogl¹dy do Koœcio³ów tradycji re-
formowanej i prezbiteriañskiej.

Cz³onkiem Aliansu mo¿e zostaæ ka¿dy Koœció³, którego postawa w sprawach
wiary i ewangelizacji jest generalnie zgodna z historycznymi, reformowanymi
wyznaniami wiary i który uznaje, ¿e tradycja reformowana jest biblijnym, ewan-
gelickim, doktrynalnym etosem, a nie ciasn¹, monopolistyczn¹ definicj¹ wiary
i ustroju koœcielnego (art. 2 Statutu)20. Alians jako rodzina Koœcio³ów reformo-
wanych chce wspieraæ wspólnotê przez informacjê, wymianê i pomoc wzajemn¹

17 J. Guhrt, dz. cyt., szp. 1509nn.
18 M. Pradervand,  A Century of Service. A History of the World Alliance of Reformed Churches 1875-

1975;ten¿e, Der Reformierte Weltbund, w: K. Halaski (red.), Die reformierten Kirchen, Stuttgart 1977, s.
15.

19 Nairobi. Vereinigende Generalversammlung des Reformierten Weltbundes und des Internationalen
Kongregationalistischen Rats, Witten-Frankfurt-Berlin 1971, s. 45.

20 Tam¿e, s. 107.
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oraz u³atwiæ swoim cz³onkom dzielenie siê wspólnym dziedzictwem reformowa-
nym w spo³ecznoœci ekumenicznej.

Wed³ug stanu z 2000 r. Alians zrzesza³ 215 Koœcio³ów w 106 krajach. Z liczby
tej 57 Koœcio³ów znajdowa³o siê w Azji, 56 w Afryce, 40 w Europie, 25 w Ame-
ryce £aciñskiej, 14 na wyspach Pacyfiku, 11 w Ameryce Pó³nocnej, 8 na Wy-
spach Karaibskich i 4 na Bliskim Wschodzie21.

Zaanga¿owanie ekumeniczne

Koœcio³y reformowane by³y od samego pocz¹tku w szczególny sposób predys-
ponowane do odegrania wiod¹cej roli w d¹¿eniach ekumenicznych. Szczególn¹
noœnoœæ ekumeniczn¹ mia³ reformowany pogl¹d, ¿e ka¿dy Koœció³ jest partyku-
larnym przejawem jednego powszechnego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Ka¿da lo-
kalna wspólnota wiary wnosi wk³ad do ¿ycia ca³oœci. Katechizm Heidelberski 22

traktuje z du¿¹ powœci¹gliwoœci¹ ró¿nice dogmatyczne, jakie wy³oni³y siê miêdzy
poszczególnymi nurtami Reformacji. Tak wiêc otwarta postawa wobec innych
wyznañ oraz daleko id¹ca powœci¹gliwoœæ w ocenie zasad dogmatycznych g³o-
szonych przez innych – od samego pocz¹tku uczyni³y z cz³onków Koœcio³ów re-
formowanych aktywnych wspó³pracowników we wszystkich nurtach ruchu eku-
menicznego.

Nie ma obszaru pracy ruchu ekumenicznego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów,
gdzie swojego wk³adu nie wnieœliby przedstawiciele Koœcio³ów reformowanych.
Pionierami ruchu ekumenicznego byli: John Baillie (1886-1960) ze Szkocji, Al-
fons Koechlin (1885-1965) z Szwajcarii oraz Marc Boegner (1881-1970) i Susan-
ne de Dietrich (1891-1981)23 z Francji. Do integracji misji z ruchem ekumenicz-
nym przyczyni³ siê John A. Mackay (1889-1983) z USA. W dzia³alnoœci ewange-
lizacyjnej i ruchu œwieckim zas³u¿yli siê szczególnie dwaj Holendrzy – Johannes
Hoekendijk (1912-1975) i Hendrik Kraemer (1888-1965). Ten ostatni by³ dyrek-
torem Instytutu Ekumenicznego ŒRK w Bossey k. Genewy. Do rozwoju dialogu
teologicznego w ramach kierunku „Wiara i Ustrój Koœcio³a” przyczynili siê
szczególnie: Wilhelm Niesel (1903-1988) z Niemiec, Roger Mehl (1912-1997)
z Francji, Hendrikus Berkhof (1914-1995) z Holandii i Lukas Vischer (ur. 1926)
z Szwajcarii. Reformowanymi byli te¿ dwaj pierwsi sekretarze generalni Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów: Willem A. Visser’t Hooft (1900-1985)24  z Holandii i Euge-

21 Informacja zaczerpniêta z internetu.
22 Polski przek³ad: Warszawa 1988.
23 Jej znane dzie³o: Bo¿y plan zbawienia œwiata. Przewodnik biblijny ukaza³o siê w jêzyku polskim

(Warszawa 1967).
24 Por. K. Karski, Willem A. Visser’t Hooft (1900-1985), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986

nr 1, s. 107-109.
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ne Carson Blake (1906-1985)25 z USA. Przechodz¹c na nasz grunt rodzimy, nale-
¿y wspomnieæ, ¿e Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ kierowali dwaj kolejni biskupi Ko-
œcio³a Ewangelicko-Reformowanego – Jan Niewieczerza³ (1914-1981)26 i Zdzi-
s³aw Tranda (ur. 1926).

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych by³ od pocz¹tku nastawiony na
rozwój wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami reformowanymi w dziedzinie misji i na
sprzyjanie w tworzeniu unii koœcielnych w obrêbie m³odych Koœcio³ów. III Zgro-
madzenie Generalne Aliansu, które odby³o siê pod koniec XIX stulecia, podjê³o
decyzjê w sprawie nie mieszania siê w wewnêtrzne sprawy Koœcio³ów cz³onkow-
skich. By³a to jedna z podstawowych decyzji ekumenicznej wspó³pracy Koœcio-
³ów, zasada obowi¹zuj¹ca dziœ powszechnie w ca³ym ruchu ekumenicznym. Ju¿
w pierwszym okresie istnienia Aliansu zajêto siê te¿ innymi wa¿nymi dziedzina-
mi wspó³pracy, jak pomoc miêdzykoœcielna i wspólna dzia³alnoœæ misyjna. Rów-
nie¿ pod tym wzglêdem wyprzedzono pracê charakterystyczn¹ potem dla g³ów-
nych nurtów ruchu ekumenicznego27.

Powsta³a w 1948 r. Œwiatowa Rada Koœcio³ów spotka³a siê z natychmiasto-
wym pe³nym poparciem ze strony Aliansu. Jeszcze w tym samym roku sekreta-
riat generalny  Aliansu przeniesiono z Edynburga do Genewy. W uzasadnieniu
stwierdzono, ¿e chodzi o ustanowienie œciœlejszego kontaktu z wydzia³ami i dzia-
³aczami Rady.

Podczas XIX Zgromadzenia Generalnego, które odby³o siê w 1964 r. we
Frankfurcie n Menem, stwierdzono, ¿e Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowa-
nych ma w dalszym ci¹gu wspó³pracowaæ ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów i nie
czyniæ nic oddzielnie, co mo¿na czyniæ razem. W oparciu o tê zasadê, od momen-
tu powstania ŒRK Alians unika³ zawsze organizowania w³asnego programu po-
mocy miêdzykoœcielnej. Pomoc dla Koœcio³ów cz³onkowskich jest kierowana do
odpowiednich organów Rady.

Dla historii Koœcio³ów reformowanych, prezbiteriañskich i kongregacjonal-
nych zawsze charakterystyczna by³a ich otwarta postawa wobec unii koœcielnych.
Alians od samego pocz¹tku stara³ siê sprzyjaæ tworzeniu unii miêdzy Koœcio³ami
w Azji, Afryce i Ameryce Po³udniowej. Zasadzie tej pozosta³ wierny do dzisiaj,
z tym ¿e obecnie zachêca do ³¹czenia siê tak¿e Koœcio³y w Europie i Ameryce
Pó³nocnej. Komitet Wykonawczy Aliansu, na posiedzeniu w 1951 r. w Bazylei,
wyda³ nastêpuj¹ce oœwiadczenie:

Jeœli wielkie rodziny wyznaniowe, wœród nich Koœcio³y reformowane, daj¹
priorytet konfesjonalizmowi, a ze swych œwiatowych zwi¹zków czyni¹ cel sam
w sobie, to zdradzaj¹ Jezusa Chrystusa. Jeœli jednak przez podkreœlenie konfesji
pragn¹ wzbogaciæ wspólne dziedzictwo ewangelickie, i to siê im uda, to wówczas

25 K. Karski, Eugene Carson Blake (1906-1985), tam¿e, 1986 nr 2, s. 104-105.
26 Z okazji 60. rocznicy jego urodzin ukaza³a siê ksiêga pami¹tkowa pt. Z ufnoœci¹ w przysz³oœæ. Studia

ekumeniczne (Warszawa 1975), w której znajduje siê szczegó³owy ¿yciorys ks. bpa Jana Niewieczerza³a.
27 M. Pradervand, Der Reformierte Weltbund, dz. cyt., s. 17n.
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spe³ni¹ zamiar jedynego Pana Koœcio³a i stan¹ siê prawdziwymi narzêdziami
Ducha Œwiêtego28.

W podobnym  duchu wypowiedzia³o siê XVII Zgromadzenie Generalne
w Princeton, w 1954 r., które m.in. stwierdzi³o: Jako Koœcio³y reformowane i pre-
zbiteriañskie poœwiadczamy wobec innych chrzeœcijan, ¿e uznajemy urz¹d du-
chowny, sakramenty i cz³onkostwo wszystkich Koœcio³ów, które zgodnie z Bibli¹
wyznaj¹ Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Zapraszamy cz³onków tych
Koœcio³ów do Sto³u naszego wspólnego Pana /.../ Nie mo¿emy zwiastowaæ Ewan-
gelii pojednania, nie udowadniaj¹c przy Stole Pana, ¿e jesteœmy wzajemnie ze
sob¹ pojednani. Przeto chêtnie wejdziemy w bezpoœrednie rozmowy z chrzeœcija-
nami z innych Koœcio³ów i  z ufnoœci¹ oczekujemy momentu, kiedy wszyscy szcze-
rzy chrzeœcijanie bêd¹ witani serdecznie przy wspólnym Stole29.

Od roku 1925 Koœcio³y prezbiteriañskie, reformowane i kongregacjonalne za-
war³y oko³o 100 unii. Czêsto s¹ to unie w obrêbie tej samej lub zbli¿onej tradycji.
Dochodzi wówczas do po³¹czenia dwóch Koœcio³ów prezbiteriañskich dzia³aj¹-
cych w tym samym kraju (np. w 1965 r. w USA) wzglêdnie Koœcio³a prezbite-
riañskiego z kongregacjonalnym (np. w 1972 r. w Anglii i Walii). Jednak¿e w
wielu przypadkach prezbiterianie i kongregacjonaliœci zawieraj¹ uniê z wiêksz¹
liczb¹ Koœcio³ów, wœród których reprezentowane s¹ takie wyznania, jak: metody-
œci, baptyœci a nawet anglikanie (klasycznymi przyk³adami s¹ tutaj: Koœció³ Indii
Po³udniowych, powsta³y w 1947 r., i Koœció³ Indii Pó³nocnych, powo³any do
¿ycia w 1970 r.). Dla wielu Koœcio³ów unijnych charakterystyczne jest równie¿
to, ¿e nie zadowalaj¹ siê osi¹gniêtym zjednoczeniem, lecz podejmuj¹ rozmowy
na ten temat z innymi Koœcio³ami.

Dwustronny dialog teologiczny

Koœcio³y reformowane, za poœrednictwem Aliansu, prowadz¹ od drugiej po³owy
lat szeœædziesi¹tych dwustronny dialog teologiczny na p³aszczyŸnie œwiatowej z re-
prezentantami nastêpuj¹cych tradycji wyznaniowych: katolicyzmu rzymskiego,
prawos³awia, chrzeœcijañstwa orientalnego, anglikanizmu, luteranizmu, metody-
zmu, mennonityzmu, baptyzmu, uczniów Chrystusa, adwentyzmu i pentekostali-
zmu30.  W niektórych przypadkach uzyskano godn¹ uwagi zbie¿noœæ pogl¹dów na
wiele istotnych kwestii, w innych – zdo³ano wyjaœniæ wiele nieporozumieñ w sto-
sunkach wzajemnych. Poni¿ej zamieszczamy przegl¹d dotychczasowych osi¹gniêæ.

28 Tam¿e, s. 27.
29 Cyt.  za: H.-L. Althaus (red.), Ökumenische Dokumente. Quellenstücke über die Einheit der Kirche,

Göttingen 1962, s. 200.
30 H.S. Wilson (red.), Bilateral Dialogues (Studies from the World Alliance of Reformed Churches nr

24), Geneva 1993.
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REFORMOWANI – KATOLICY

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych nie okazywa³ pocz¹tkowo wiêk-
szego zainteresowania dialogiem z Koœcio³em rzymskokatolickim, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e wystarczy, gdy z Watykanem rozmawia Œwiatowa Rada Koœcio-
³ów, do której nale¿y wiêkszoœæ Koœcio³ów zrzeszonych w Aliansie. PóŸniej jed-
nak stanowisko to uleg³o zmianie i w 1969 r. postanowiono powo³aæ do ¿ycia
Wspóln¹ Komisjê Studyjn¹. Za g³ówny temat obrano „Obecnoœæ Chrystusa
w Koœciele i œwiecie”.

W latach 1970-1977 zorganizowano szeœæ spotkañ na nastêpuj¹ce tematy:
„Stosunek Chrystusa do Koœcio³a” (1970), „Autorytet nauczaj¹cy w Koœcie-
le” (1971), „Obecnoœæ Chrystusa w œwiecie” (1972), „Eucharystia” (1974),
„Urz¹d koœcielny” (1975). Podczas ostatniego spotkania (marzec 1977,
Rzym) przyjêto sprawozdanie koñcowe, które najpierw wys³ano do odpo-
wiednich instancji koœcielnych, a nastêpnie opublikowano w celu wywo³ania
szerszej dyskusji31.

Cz³onkowie Wspólnej Komisji Studyjnej spotkali siê jeszcze raz w 1980 r. Po
zapoznaniu siê z otrzymanymi ocenami episkopatów, uczelni oraz poszczegól-
nych specjalistów, stwierdzili: Na ogó³ dialog i zwieñczaj¹cy go raport spotka³
siê z bardzo pozytywnym przyjêciem, w niektórych przypadkach nawet z entuzja-
zmem i zosta³ oceniony jako po¿yteczny punkt wyjœcia do dalszych debat32.

Po kilkuletniej przerwie, pod patronatem Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Re-
formowanych i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan rozpoczê³a siê druga
faza dialogu reformowano-rzymskokatolickiego, która skoncentrowa³a siê na za-
gadnieniach eklezjologicznych. Rezultatem spotkañ w Rzymie (1984), Kappel-
am-Albis (Szwajcaria, 1985), Wenecji (1986), Cartigny (Szwajcaria, 1987) i Arri-
cia (W³ochy, 1988) by³ dokument pt. „Ku wspólnemu rozumienia Koœcio³a”,
opublikowany w 1990 r.33.

Raport z drugiej fazy dialogu przedstawia jego wyniki w czterech rozdzia³ach.
Rozdzia³ 1 nawi¹zuje do Reformacji XVI wieku i ukazuje szczegó³owo drogê,
jak¹ od tego czasu obra³a ka¿da wspólnota. W centrum  rozdzia³u 2  znajduj¹ siê
dwa obszary fundamentalnej zgodnoœci pogl¹dów: to ¿e Jezus Chrystus jest jedy-
nym poœrednikiem miêdzy Bogiem a cz³owiekiem oraz ¿e usprawiedliwienie
otrzymuje siê z ³aski przez wiarê. Rozdzia³ 3 podejmuje kwestiê stosunku miêdzy
Ewangeli¹ a Koœcio³em w ich roli s³u¿ebnej i instrumentalnej, zajmuj¹c siê ni¹
w oparciu o szereg tematów: Koœció³ jako creatura verbi a Koœció³ jako sakra-
ment ³aski;  kontynuacja i dyskontynuacja w dziejach Koœcio³a; kwestia struktury

31 Polski przek³ad: Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy
Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan ukaza³
siê w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1 (21) 1988, 73-101.

32 Cyt. za: S.C. Napiórkowski, Panorama dialogów doktrynalnych w z udzia³em Koœcio³a Rzymsko-
katolickiego, w: S.C. Napiórkowski , S.J. Koza, P. Jaskó³a, Na drogach do jednoœci, Lublin 1983, s. 56.

33 Polski przek³ad  zamieszczamy w bie¿¹cym numerze „Studiów”.
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Koœcio³a i porz¹dku urzêdu pos³ugi. I wreszcie, rozdzia³ 4 szkicuje pewne drogi
wiod¹ce w przysz³oœæ.

Trzecia faza dialogu rozpoczê³a siê w maju 1998 spotkaniem w Wenecji. Za-
poznano siê z innymi dialogami, prowadzonymi przez ŒAKR i Koœció³ rzymsko-
katolicki.  W œwietle dotychczasowych wyników rozmów ustalono, ¿e trzecia
faza ma zaj¹æ siê g³ównie zagadnieniami eklezjologicznymi, a zw³aszcza ich rela-
cj¹ do zagadnieñ spo³ecznych i etycznych, z którymi s¹ skonfrontowani dziœ
chrzeœcijanie34. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest relacja miêdzy
Koœcio³em a królestwem Bo¿ym.

Drugie spotkanie trzeciej fazy odby³o siê w Oegstgeest (Holandia) w dniach
15-21 wrzeœnia 1999 . Uwagê skoncentrowano na temacie: „Królestwo Bo¿e jako
kontekst wspólnego œwiadectwa Koœcio³a”35. Kolejne spotkanie zaplanowano na
wrzesieñ 2000 r.

REFORMOWANI – PRAWOS£AWNI

Na zaproszenie strony prawos³awnej, w lipcu 1979 r. odwiedzi³a Patriarchat
Konstantynopola oficjalna delegacja ŒAKR. Wykorzystano tê sposobnoœæ dla
przeprowadzenia wstêpnych rozmów teologicznych rozumianych jako przygo-
towanie dialogu prawos³awno-reformowanego na p³aszczyŸnie œwiatowej. Pre-
zydent Aliansu, dr James McCord stwierdzi³ wówczas: Okaza³o siê, ¿e dyskusje
na temat nauki o Trójcy Œwiêtej mia³y szczególne znaczenie i to zarówno dla
strony prawos³awnej, jak i reformowanej. Mamy nadziejê, ¿e nasze wzajemne
stosunki rozwin¹ siê dalej, co ma dlatego szczególne znaczenie, ¿e obie tradycje
zdecydowanie wystêpuj¹ na rzecz jednoœci Koœcio³a opartej na wierze apostol-
skiej36.

W wyniku dwóch dalszych spotkañ przygotowawczych (1981 i 1983), podczas
których zajmowano siê wspólnym rozumieniem nauki o Trójcy Œwiêtej zawartej
w uchwale Soboru Nicejskiego (325) jak i zwi¹zkiem zachodz¹cym miêdzy na-
uk¹ o Bogu a pojmowaniem istoty Koœcio³a, przedstawiciele obu stron doszli do
przekonania, ¿e nadszed³ czas do podjêcia oficjalnych rozmów. Wniosek w tej
sprawie przekazano odpowiednim instancjom koœcielnym37.

W Chambésy k. Genewy obradowa³ w dniach 2-6 marca  1986 r. komitet
przygotowuj¹cy miêdzynarodowy  dialog teologiczny  miêdzy przedstawiciela-
mi prawos³awia i ewangelicyzmu  reformowanego. G³ówny temat przysz³ych
rozmów sformu³owano nastêpuj¹co: „Doktryna Trójcy Œwiêtej  w oparciu o Ni-
cejsko-Konstantynopolitañskie  Wyznanie  Wiary”. Z Polski w obradach

34 RWB-Update nr 3 z 1998 r.
35 The Pontifical Council for Promoting Chrstian Unity: “Information Service” nr 102 z 1999 r., s. 248n.
36 „Reformierter Pressedienst” 1979 nr 173; T. Nikolaou: Stosunki prawos³awnych z reformowanymi,

„Jednota” 1981 nr 5, s. 5-7.
37 „Reformierter Pressedienst” 1983 nr 213.
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uczestniczy³ Miko³aj Koz³owski z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Pra-
wos³awnego38.

W Leuenbergu ko³o Bazylei  spotkali siê w dniach 7-11 marca  1988 r. po raz
pierwszy oficjalni przedstawiciele ŒAKR i prawie wszystkich Koœcio³ów prawo-
s³awnych. Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami, tematem rozmów by³a nauka o
Trójjedynym Bogu. Na wstêpie teologowie prawos³awni poinformowali,  jak na-
ukê tê rozumiano w Koœciele pierwszych wieków. Potem teologowie reformowa-
ni objaœnili, jak naukê o Trójcy Œw.  pojmowali reformatorzy XVI w. Wreszcie
podczas posiedzenia plenarnego dyskutowano nad tym, jak wiarê w Trójjedynego
Boga mo¿na wyznawaæ dzisiaj w œwiecie nauki i techniki, w œwiecie ogarniêtym
ró¿nymi kryzysami39.

Miêdzynarodowa Komisja Reformowano-Prawos³awna obradowa³a po raz
drugi w Miñsku w paŸdzierniku 1990 r. W wyniku obrad  og³oszono  tymczasow¹
deklaracjê, w której partnerzy dialogu stwierdzaj¹, ¿e reprezentuj¹  zgodne pogl¹-
dy co do samej treœci dogmatu o Trójcy Œwiêtej, chocia¿ przy rozwa¿aniu tego
zagadnienia ró¿nie rozk³adaj¹ akcenty. Niemniej realna wiara w Trójcê Œwiêt¹
jest wa¿niejsza ni¿ specyficzna terminologia teologiczna, jaka s³u¿y do jej wyra-
¿ania - stwierdzili teologowie obu wyznañ40.

Podczas trzeciego spotkania w Kappel k. Zurychu (9-13 marca 1992) dyskuto-
wano nad teologicznymi implikacjami inkarnacji i nad znaczeniem dialogu dla
osi¹gania zaufania i porozumienia miêdzy obu tradycjami41.

Natomiast podczas czwartego spotkania (Limassol, Cypr, 8-13 stycznia 1994)
osi¹gniêto porozumienie w kwestiach dotycz¹cych chrystologii. Przeprowadzono
owocn¹ debatê na temat inkarnacji i Trójcy Œw. , uwieñczon¹ wnioskiem, ¿e po-
gl¹dy oby tradycji nie s¹ sprzeczne. Ró¿nice wystêpuj¹ jedynie w podejœciu do
tych spraw. I tak, podejœcie prawos³awne odwo³uje siê do tajemnicy inkarnacji,
która obejmuje ca³¹ ekonomiê zbawienia zwiastowan¹ przez Bibliê, wyznawan¹
w tradycji patrystycznej i doœwiadczon¹ w Œwiêtej Liturgii. U Ÿróde³ reformowa-
nego podejœcia do chrystologii i tajemnicy Trójcy Œw. le¿y biblijne œwiadectwo
¿ycia i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu. I prawos³awni, i ewangelicy refor-
mowani s¹ zgodni, ¿e ich nauczanie o Trójcy Œw.  i inkarnacji odzwierciedla spo-
tkanie z rzeczywistoœci¹ Boga objawionego w Chrystusie. Ustalono, ¿e tekst po-
rozumienia bêdzie przekazany wszystkim Koœcio³om obu tradycji do przedysku-
towania42.

Szóste posiedzenie Wspólnej Komisji ds. Dialogu Koœcio³ów prawos³awnych i
ŒAKR odby³o siê w czerwcu 1998 w Zakynthos (Grecja). Temat spotkania
brzmia³: „Byæ czêœci¹ Cia³a Chrystusa w œwietle Nicejsko-Konstantynopolitañ-

38 SiDE 1986 nr 3, s. 124.
39 Tam¿e 1988 nr 3, s. 121.
40 Tam¿e 1992 nr 1, s. 124.
41 Tam¿e 1992 nr 2, s. 136n.
42 Tam¿e 1994 nr 2, s. 121n.; zbiór wspólnych stanowisk opublikowano w: Agreed Statements from the

Orthodox-Reformed Dialogue („Studies from the World Alliance of  Reformed Churches” nr 24), Geneva
1997.
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skiego Wyznania Wiary i tradycji starego Koœcio³a”. Przyjêto wspólny dokument
koñcowy, który podkreœla zarówno ró¿nice jak i zbie¿noœci pogl¹dów 43.

W dniach 3-7 kwietnia 2000 r. odby³o siê w Pittsburgu (USA) siódme posie-
dzenie Wspólnej Komisji. Przedstawiciele obu stron przedstawili referaty na te-
mat uczestnictwa  w Ciele Chrystusa w trzech aspektach: chrztu, bierzmowania/
konfirmacji i apostolskoœci Koœcio³a. Po szczegó³owej dyskusji przygotowano na
ten temat wstêpne wspólne stanowisko, które ma byæ sfinalizowane podczas na-
stêpnego posiedzenia w 2002 r.44.

REFORMOWANI – CHRZEŒCIJANIE ORIENTALNI

Dialog ten posiada swoje preludium. Otó¿ w dniach 11-18 lutego 1984 r. obra-
dowa³ w Kairze Komitet Wykonawczy  ŒAKR. Jego cz³onkowie otrzymali wów-
czas zezwolenie rz¹du egipskiego na odwiedzenie patriarchy Szenudy III,
zwierzchnika Koœcio³a koptyjskiego, który od 1981 przebywa³ przymusowo w
klasztorze Anba Bishoy, po³o¿onym oko³o 100 km od Kairu45.

Dziewiêæ lat póŸniej, na pocz¹tku maja 1993 w tym¿e  klasztorze spotkali siê
po raz pierwszy na oficjalnym dialogu teologicznym przedstawiciele ŒAKR i
orientalnych Koœcio³ów narodowych. Gospodarzem spotkania by³ patriarcha Sze-
nuda III. Spotkanie poœwiêcone by³o w g³ównej mierze wzajemnemu poznaniu
siê. Przedstawione referaty dotyczy³y g³ównych cech charakterystycznych obu
rodzin koœcielnych, rozumienia relacji miêdzy Pismem œw. a Tradycj¹ oraz istoty
misji Koœcio³a46.

Drugie spotkanie odby³o siê w Driebergen (Holandia) w dniach 10-15 wrzeœnia
1994. Najwa¿niejszym jego rezultatem by³o przyjêcie wspólnej deklaracji chrysto-
logicznej. Uznaje siê w niej za odpowiedni zarówno chalcedoñski jak niechalce-
doñski sposób wyra¿ania wiary. Ci spoœród nas, którzy mówi¹ o dwóch naturach
Chrystusa, czyni¹ to s³usznie, gdy¿ przez to nie zaprzeczaj¹ nierozdzielnemu, niepo-
dzielnemu zjednoczeniu; w podobny sposób inni mówi¹ s³usznie o jednej  zjedno-
czonej bosko-ludzkiej naturze w Chrystusie, gdy¿ równie¿ oni nie zaprzeczaj¹ nie-
ustannej dynamicznej obecnoœci Chrystusa w tym co boskie i w tym co ludzkie47.

W Kottayam (Indie p³d) w dniach 10-15 stycznia 1997 odby³o siê trzecie spo-
tkanie przedstawicieli ŒAKR i orientalnych Koœcio³ów narodowych. Zajêto siê
dwoma tematami: „Pismo Œwiête – jego autorytet i inspiracja”; „Funkcja refleksji
teologicznej i praca teologów”. Chocia¿ oba tematy by³y ju¿ dyskutowane pod-
czas wczeœniejszych rozmów, to jednak da³y znaæ o sobie ponownie ró¿nice miê-
dzy obu tradycjami chrzeœcijañskimi, zw³aszcza w odniesieniu do postawy wobec

43 RWB Update nr 3 z 1998.
44 SiDE 2000 nr 1.
45 Tam¿e 1984 nr 3, s. 117.
46 Tam¿e 1992 nr 2, s. 136.
47 Tam¿e 1994 nr 1, s. 121n.
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Pisma Œw. Obie tradycje stosuj¹ te¿ inne metody w jego interpretacji. Przy okazji
wyjaœniono szereg nieporozumieñ i uprzedzeñ. Strona reformowana poinformo-
wa³a, ¿e tak¿e teolodzy reformowani, g³osz¹c swoje pogl¹dy, konfrontuj¹ je stale
z wiar¹ wspólnoty koœcielnej. Uczestnicy tradycji reformowanej mogli zapoznaæ
siê z bogatym ¿yciem wspólnotowym oraz z tradycj¹ liturgiczn¹ i duchow¹ Ko-
œcio³ów orientalnych48. Obradami kierowali: dr Milan Opocensky - sekretarz ge-
neralny Aliansu  i metropolita Bishoy - sekretarz generalny Œwiêtego Synodu
Koœcio³a Koptyjskiego w Egipcie49.

W dniach 9-16 stycznia 1998 odby³o siê w Richmond (Virginia, USA) czwarte
spotkanie orientalno-reformowane. Tematem dyskusji by³a istota i misja Koœcio³a.
Przedstawiciele obu stron, mimo wielu dziel¹cych ich ró¿nic, oœwiadczyli wspól-
nie: Obie strony stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e Koœció³ ucieleœnia  egzystencjê, która prze-
wy¿sza wszelk¹ próbê opisania go tylko w pojêciach historycznych lub socjologicz-
nych. Nasza wspólna tradycja biblijna oraz zawarte w niej nazwy i obrazy Koœcio³a
poœwiadczaj¹, i¿ jego Ÿród³em by³ odwieczny zamiar Boga. Uczestnicz¹c w misji
Chrystusa, Koœció³ zwiastuje Ewangeliê ¿ycia dla uœwiêcenia i wybawienia ca³ego
stworzenia. Jednym z punktów kulminacyjnych tego posiedzenia by³o rozpoczêcie
pracy nad wspóln¹ deklaracj¹, która mia³a wyszczególniæ obszary, na których miê-
dzy obu tradycjami istnieje zgodnoœæ i ró¿nica pogl¹dów w zagadnieniach teolo-
gicznych. Nad niektórymi z nich ju¿ dyskutowano, inne oczekuj¹ jeszcze na debatê,
jak kwestie istoty i roli urzêdu oraz sakramentów50.

Pi¹te posiedzenie, które odby³o siê  w styczniu 1999 w Damaszku (Syria),
skoncentrowa³o uwagê na kwestii urzêdu koœcielnego51.

–  W Carberry Tower k. Edynburga odby³o siê w dniach 11-15 stycznia 2000 r.
szóste spotkanie przedstawicieli orientalnych Koœcio³ów narodowych i ŒAKR.
Kontynuuj¹c wczeœniejsze dyskusje na temat chrystologii, Pisma œw. i Tradycji,
istoty i misji Koœcio³a oraz urzêdu duchownego/kap³añstwa, g³ównym tematem
obecnego spotkania by³a rola sakramentu w ¿yciu i œwiadectwie Koœcio³a. Dwaj
delegaci reformowani przedstawili zasadnicze aspekty reformowanego rozumie-
nia sakramentu; pierwszy uczyni³ to ogólnie, drugi w odniesieniu do chrztu i
Wieczerzy Pañskiej. Tak samo post¹pili trzej teolodzy z Koœcio³ów orientalnych.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e dyskusja bêdzie siê koncentrowaæ na zagadnieniu liczby
sakramentów. ¯ywo debatowano nad rol¹ i uznaniem czynnoœci koœcielnych, ta-
kich jak pokuta, konfirmacja, kap³añstwo, ma³¿eñstwo i namaszczenie chorych,
które dla reformowanych s¹ tylko wa¿nymi rytami koœcielnymi, natomiast dla
chrzeœcijan orientalnych sakramentami. Dyskusja przesz³a potem na rozumienie

48 Referat teologa reformowanego z Holandii Karla Blei’a Die Heilige Schrift, ihre Autorität und ihre
Inspiration in der reformierten Tradition opublikowano w „Materialdienst des Konfessionskundlichen
Instituts Bensheim” 2000 nr 3, s.43nn.

49 SiDE 1997 nr 2.
50 Raport z pierwszych czterech spotkañ opublikowano w: H. S. Wilson (red.),  Oriental Orthodox -

Reformed Dialogue: The First Four Sessions („Studies from the World Alliance of Reformed Churches” nr
40), Geneva 1998.

51 Tam¿e 1998 nr 2, s. 143n.
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sakramentów w odniesieniu do sprawy zbawienia. Reformowani podkreœlali,
¿e s¹ one wa¿nymi darami ³aski, dla ich partnerów ich znaczenie polega na tym,
¿e maj¹ powi¹zanie ze zbawieniem. Dyskutowano te¿ nad rol¹ reformatorów oraz
nad znaczeniem kontynuacji i zmiany w Koœciele. Obie strony uwa¿a³y, ¿e ko-
rzystne bêd¹ dalsze rozmowy dotycz¹ce rozumienia sakramentów i Koœcio³a. Po-
stanowiono wiêc, ¿e kwestiami tymi zajmie siê nastêpne spotkanie, które – na
zaproszenie katolikosa Arama I z Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego - odbê-
dzie siê w dniach 23-28 stycznia 2001 r. w Antelias (Liban)52.

REFORMOWANI – ANGLIKANIE

W wyniku konsultacji przeprowadzonej w grudniu 1978 r. z inicjatywy Angli-
kañskiej Rady Konsultatywnej oraz  Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformo-
wanych, podjêty zosta³ oficjalny dialog anglikañsko-reformowany na p³aszczyŸ-
nie œwiatowej. Celem tego dialogu by³o dopomo¿enie – teologiczne i pastoralne –
poszczególnym negocjacjom zjednoczeniowym, tocz¹cym siê miêdzy Koœcio³ami
reformowanymi i anglikañskimi w ró¿nych czêœciach œwiata53.

W latach 1981-1983 odby³y siê trzy spotkania, podczas których zajmowano
siê ró¿nymi modelami jednoœci Koœcio³a, treœci¹ i kontekstem pos³annictwa Ko-
œcio³a oraz zwi¹zkiem zachodz¹cym miêdzy ortopraksj¹ („¿yæ prawd¹”) a orto-
doksj¹ („wierzyæ w prawdê”). Podczas spotkania w 1983 r. skoncentrowano uwa-
gê na charakterze i roli urzêdu biskupiego, problemie, w którym obie tradycje
koœcielne reprezentuj¹ bardzo rozbie¿ne pogl¹dy54.

Czwarte i ostatnie spotkanie odby³o siê w styczniu 1984 odby³o siê w Woking
(Anglia). Przedmiotem dyskusji by³y nastêpuj¹ce kwestie: Koœció³ a Królestwo
Bo¿e, niezas³u¿ona ³aska Bo¿a, rodzaje urzêdu koœcielnego55 .

6 lipca 1984 zosta³ og³oszony raport z oficjalnego dialogu anglikañsko-refor-
mowanego na p³aszczyŸnie œwiatowej. Znalaz³o siê w nim nastêpuj¹ce stwierdze-
nie: Chc¹c zjednoczyæ obie nasze wspólnoty trzeba, aby Koœcio³y reformowane
przemyœla³y kwestiê biskupa, anglikanie rozwa¿yli na nowo s³u¿bê diakonack¹ i
uwzglêdnili doœwiadczenie poczynione przez reformowanych z funkcj¹ prezbite-
riatu, natomiast oba Koœcio³y winny potraktowaæ powa¿niej rolê wszystkich
cz³onków w zarz¹dzaniu Koœcio³em56 .

W nastêpnych latach dialog anglikañsko-reformowany na p³aszczyŸnie œwiato-
wej nie by³ kontynuowany.

52 Tam¿e 2000 nr 1.
53 Por. Chrzest jako problem zasadniczy w dialogu miêdzywyznaniowym (wywiad z pastorem

Richmondem Smithem, sekretarzem Wydzia³u Teologicznego Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów
Reformowanych), „Jednota” 1981 nr 4, s. 6.

54 SiDE 1983 nr 3, s. 77.
55 Tam¿e 1984 nr 3, s. 117.
56 Cyt. za SiDE 1984 nr 4, s. 124.
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REFORMOWANI – LUTERANIE

Stosunkami reformowano-luterañskimi zajmowaliœmy siê w publikacji za-
mieszczonej w poprzednim zeszycie naszego czasopisma57. Szczególn¹ uwagê
zwróciliœmy na to, ¿e na kontynencie europejskim Koœcio³y obu tradycji, dziêki
Konkordii Leuenberskiej zawartej w 1973 r., znajduj¹ siê od blisko trzydziestu lat
we wspólnocie o³tarza i ambony, i ¿e w Ameryce Pó³nocnej mo¿na spodziewaæ
siê wkrótce podobnego rozwi¹zania.

Na p³aszczyŸnie œwiatowej rozmowy luterañsko-reformowane rozpoczê³y siê
w 1967 r. Œwiatowa Federacja Luterañska i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Refor-
mowanych powo³a³y wówczas do ¿ycia wspólny komitet i postawi³y mu nastêpu-
j¹ce zadania: popieranie rozmów miêdzy luteranami i reformowanymi w ró¿nych
krajach, szukanie mo¿liwoœci praktycznej realizacji porozumienia teologicznego,
zbadanie roli obu œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych w ¿yciu m³odych Ko-
œcio³ów, szukanie œrodków i dróg œciœlejszej wspó³pracy miêdzy obu organizacja-
mi.  Regularne spotkania przedstawicieli obu stron trwa³y do 1975 r.

Po 10-letniej przerwie,  w 1985 r.,  utworzono Wspóln¹ Komisjê Luterañsko-
Reformowan¹, która rozpoczê³a now¹ fazê dialogu na p³aszczyŸnie œwiatowej.
Rezultatem kilkuletnich spotkañ by³ obszerny raport pt. „Ku wspólnocie koœciel-
nej” (1989), którego znaczenie polega³o przede wszystkim na tym, ¿e opisywa³
wspóln¹ wiarê oraz apelowa³ do tych Koœcio³ów luterañskich i reformowanych,
które nie znajduj¹ siê jeszcze we wspólnocie koœcielnej, aby j¹ wprowadzi³y w
¿ycie58. Raport ten zwraca uwagê, ¿e ró¿nice miêdzy Koœcio³ami luterañskimi i
reformowanymi nie maj¹ charakteru dziel¹cego  obie wspólnoty. Nad niektórymi
z nich trzeba wprawdzie dyskutowaæ, ale ju¿ w ramach pojednanej wspólnoty.
Wierzymy, ¿e jednoœæ, ró¿norodnoœæ i harmonia s¹ darami Boga dla Koœcio³a.
Dlatego ró¿norodnoœæ nie mo¿e zaciemniaæ jednoœci, a d¹¿enie do jednoœci nie
mo¿e odbywaæ siê ze szkod¹ dla ró¿norodnoœci. Wspólnie s³u¿ymy jednemu Panu,
gdy¿ tylko przez Niego, za poœrednictwem Ducha Œwiêtego, mamy dostêp do
Ojca.

Raport z rozmów luterañsko-reformowanych zosta³ zatwierdzony przez Zgro-
madzenie Ogólne Aliansu w sierpniu 1989 r. i przez Zgromadzenie Ogólne Fede-
racji w styczniu 1990 r. w Kurytybie59.

W 1997 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów
Reformowanych w Debreczynie (Wêgry), sekretarz generalny Milan Opocensky
oœwiadczy³, ¿e Alians powinien d¹¿yæ do pe³nej jednoœci z Œwiatow¹ Federacj¹
Luterañsk¹. W odpowiedzi na tê sugestiê Ishmael Noko, sekretarz generalny ŒFL
z³o¿y³ 25 sierpnia 1997 r. nastêpuj¹ce oœwiadczenie: Jest dobry klimat dla lute-

57 Por. mój artyku³ Luteranizm w dialogu, SiDE 2000 nr 1.
58 Raport z rozmów w jêzyku angielskim ukaza³ siê jako odrêbna publikacja: Toward Church

Fellowship. Report of the Joint Commission of the Lutheran World Federation and the World Alliance of
Reformed Churches, Geneva 1989.

59 SiDE 1992 nr 1, s. 124.
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rañsko-reformowanej wspó³pracy w skali ogólnoœwiatowej, ale musimy respekto-
waæ fakt, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL w ró¿nych regionach œwiata znajduj¹ siê
na ró¿nych poziomach stosunków ze swymi reformowanymi braæmi /.../ W Euro-
pie Konkordia Leuenberska po³¹czy³a Koœcio³y luterañskie, reformowane i ewan-
gelicko-unijne przy o³tarzu i na kazalnicy. Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Ame-
ryki i trzy amerykañskie Koœcio³y reformowane s¹ na drodze do pe³nej jednoœci.
Powinniœmy jednak mieæ na uwadze to, ¿e  /.../ porozumienia te maj¹ wymiar lo-
kalny, a nie globalny. £¹cz¹ one ograniczon¹ liczbê Koœcio³ów w specyficznych
regionach. Nie mo¿emy jednak mówiæ, ¿e odnosz¹ siê one do Koœcio³ów na ca³ym
œwiecie60.

Mimo takich czy innych zastrze¿eñ, decyzj¹ w³adz zwierzchnich obu œwiato-
wych zwi¹zków wyznaniowych powo³ano do ¿ycia now¹ Luterañsko-Reformo-
wan¹ Grupê Robocz¹, która spotka³a siê na pierwszym posiedzeniu w Genewie w
dniach od 2 do 4 listopada 1999 r. Ustalono, ¿e odbêd¹ siê ogó³em trzy doroczne
spotkania. Oczekuje siê, ¿e raport koñcowy, który powstanie w wyniku tych spo-
tkañ, dokona przegl¹du obecnego stanu stosunków luterañsko-reformowanych na
p³aszczyŸnie regionalnej i miêdzynarodowej; zbada mo¿liwoœæ owocnej wspó³-
pracy miêdzy gremiami kierowniczymi obu organizacji œwiatowych; ustali inne
mo¿liwe formy wspó³pracy praktycznej; rozwa¿y, czy rzecz¹ korzystn¹ by³oby
rozpoczêcie nowego d³ugofalowego dialogu luterañsko-reformowanego w skali
miêdzynarodowej61.

REFORMOWANI – METODYŒCI

W London Colney k. St. Albans (Anglia) odby³a siê w dniach 20-23 lipca
1985 pierwsza miêdzynarodowa konsultacja przedstawicieli Œwiatowego Aliansu
Koœcio³ów Reformowanych i Œwiatowej Rady Metodystów. Jej celem by³o przy-
gotowanie dialogu teologicznego miêdzy przedstawicielami obu tradycji prote-
stanckich. W opublikowanym sprawozdaniu stwierdzono, ¿e miêdzy reformowa-
nymi a metodystami istnieje tak wiele wspólnego, i¿ uprawnione jest postawienie
pytania, dlaczego obie tradycje koœcielne krocz¹ jeszcze oddzieln¹ drog¹62.

Druga konsultacja przedstawicieli obu stron odby³a siê w Cambridge (Anglia)
w dniach 24-27 lipca 1987. Przedyskutowano nastêpuj¹ce kwestie: tradycja i tra-
dycje, ³aska, zbawienie, Koœció³ jako wspólnota przymierza, Koœció³ i pañstwo.
W konkluzji stwierdzono: Przekonaliœmy siê, ¿e klasyczne kwestie doktrynalne,
którymi ¿eœmy siê zajêli, nie powinny uchodziæ za przeszkody na drodze do jedno-
œci miêdzy metodystami i reformowanymi 63.

60 Cyt. za SiDE 1998 nr 1.
61 Tam¿e 2000 nr 1.
62 Reformed and Methodists in Dialogue. Report of the Reformed/Methodist Conversations in 1985 and

1987 (“Studies from the World Allinace of Reformed Churches” nr 12), Geneva 1988, s. 5nn.
63 Tam¿e, s. 9nn.
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64 Cyt. za B. St. (oprac.), Rozmowy baptystów i reformowanych, „Jednota” 1979 nr 2, s. 16. Tekst
sprawozdania koñcowego: Report of the Theological Conversations sposored  by the World Alliance of
Reformed Churches and the Baptist World Alliance, 1973-1977, w: Baptists and Reformed in Dialogue.
(“Studies from the World Alliance of Reformed Churches” nr 4), Geneva [1984], s. 6-28.

65 SiDE 1996 nr 1, s. 137.

W ró¿nych czêœciach œwiata – np. w Kanadzie, Indiach, Zambii i Australii –
metodyœci i reformowani tworz¹ od wielu lat unie koœcielne. W Europie od paru
lat miêdzy reformowanymi a metodystami istnieje wspólnota o³tarza i ambony w
ramach Konkordii Leuenberskiej.

REFORMOWANI – BAPTYŒCI

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych i Œwiatowy Zwi¹zek Baptystów,
bior¹c pod uwagê pozytywne doœwiadczenia ze spotkañ i kontaktów miêdzy
przedstawicielami obu tradycji chrzeœcijañskich w latach 1969-1973, postanowi³y
podj¹æ oficjalne rozmowy teologiczne na szczeblu œwiatowym. W wyniku cztero-
letniej pracy (1974-1977) 9-osobowa grupa mieszana przedstawi³a tekst sprawoz-
dania koñcowego wraz z proœb¹ o przes³anie wszystkim Koœcio³om cz³onkow-
skim.

Spoœród wielu tematów poruszanych w dialogu i znajduj¹cych odbicie w spra-
wozdaniu, na plan pierwszy wybijaj¹ siê trzy – Koœció³ (ze szczególnym
uwzglêdnieniem zale¿noœci miêdzy Koœcio³em lokalnym i uniwersalnym), urz¹d
oraz chrzest. W konkluzji autorzy sprawozdania stwierdzili: Cieszymy siê wspól-
nie naszym udzia³em w jednym Koœciele Jezusa Chrystusa i zamykamy nasze
sprawozdanie  i czwarte, ostatnie ju¿ posiedzenie, chwa³¹ i dziêkczynieniem dla
Niego, ¿e nas tu razem zgromadzi³ i pokaza³ nam znów wiêcej ze swej Ewangelii i
³aski64.

REFORMOWANI – ZIELONOŒWI¥TKOWCY

Reprezentanci obu stron w wyniku konsultacji, która odby³a siê w dniach 8-9
lipca 1995, postanowili podj¹æ oficjalny dialog teologiczny65. Pierwsza rozmowa
teologiczna miêdzy przedstawicielami ŒAKR a reprezentantami ró¿nych od³a-
mów ruchu zielonoœwi¹tkowego odby³a siê w Torre Pellice (W³ochy) w dniach
15-20 maja 1996. By³ to pierwszy przypadek, ¿e zielonoœwi¹tkowcy, którzy na
p³aszczyŸnie œwiatowej s¹ zorganizowani bardzo luŸno, okazali gotowoœæ do dia-
logu z inn¹ protestanck¹ wspólnot¹ œwiatow¹. Celem spotkania by³o pog³êbienie
wzajemnego zrozumienia, ustalenie obszarów, w których wystêpuje zgodnoœæ i
ró¿nica pogl¹dów oraz zastanowienie siê nad mo¿liwoœciami dawania wspólnego
œwiadectwa. G³ówny temat obrad brzmia³: „Duchowoœæ a wyzwania wspó³cze-
snego œwiata”. W jego ramach omówiono takie zagadnienia, jak duchowoœæ a in-



26 KAROL  KARSKI

terpretacja Pisma Œwiêtego; duchowoœæ a sprawiedliwoœæ; duchowoœæ a ekume-
nizm. Na zakoñczenie stwierdzono, ¿e obie strony znajduj¹ wspóln¹ podstawê
w dwóch wa¿nych dziedzinach. S¹ to: centralna rola Biblii oraz znaczenie Ducha
Œwiêtego w zwiastowaniu i praktyce66.

Drugie spotkanie w ramach  miêdzynarodowego dialogu miêdzy reformowa-
nymi a zielonoœwi¹tkowcami odby³o siê w dniach 11-15 maja 1997 w McCor-
mick Theological Seminary w Chicago (USA). G³ównym tematem rozmów by³a
„Rola i miejsce Ducha Œwiêtego w Koœciele”. Zielonoœwi¹tkowcy i reformowani
potwierdzili wspólnie, ¿e dobra nowina o Jezusie Chrystusie zostaje przyjêta
przez wspólnotê wierz¹cych. Wspólnota przekazuje dalej poselstwo i misjê Boga,
która ma swoje oparcie w S³owie Bo¿ym i jest kierowana przez Ducha Œwiêtego.
Cz³onkowie wspólnoty oddaj¹ Bogu swoje oczy, uszy, usta i rêce, a utrzymanie i
po¿ywienie otrzymuj¹ od Ducha i S³owa. Poza tym Duch daruje „charyzmaty”
(dary ³aski), których wspólnota wierz¹cych potrzebuje dla ró¿nych potrzeb w Ko-
œciele, spo³eczeñstwie i œwiecie.

Jedn¹ z kluczowych kwestii, z jak¹ musieli siê uporaæ reformowani i zielono-
œwi¹tkowcy, by³o u¿ycie charyzmatów, zw³aszcza charyzmatu proroctwa. Stwier-
dzono zgodnie, ¿e Duch udziela wierz¹cym swoich darów w sposób ca³kiem nie-
zale¿ny. Jednoczeœnie zastanawiano siê nad tym,  jaki czyni¹ z nich u¿ytek jed-
nostki i wspólnoty. Podczas gdy zielonoœwi¹tkowcy opowiadali siê za pewn¹
autonomi¹ jednostek wyposa¿onych w dary ³aski, reformowanym zale¿a³o na po-
³¹czeniu ich z ca³¹ wspólnot¹67.

Trzecie spotkanie, poœwiêcone tematowi „Duch Œwiêty i misja z perspektywy
eschatologicznej” odby³o siê w dniach 14-19 maja 1998 w Kappel-am-Albis
(Szwajcaria).

 „Duch Œwiêty, charyzmaty i królestwo Bo¿e” – tak brzmia³ temat czwartego
spotkania w ramach miêdzynarodowego dialogu, które odby³o siê w dniach 14-20
maja 1999 w Seulu. Obradami kierowali: dr Abival Pires da Silveira (prezbiteria-
nin z Brazylii) i dr Cecil M. Robeck (Assemblies of God, USA). Wyniki trzech
pierwszych spotkañ umo¿liwi³y uczestnikom dobre przygotowanie do jednego
z najwa¿niejszych tematów tego dialogu, mianowicie roli i funkcji charyzmatów,
czyli darów Ducha Œwiêtego (g³ównie glosolalii, prorokowania i uzdrawiania).
Przedstawiciele obu stron wprowadzili do tematu wywodami o charakterze histo-
rycznym, teologicznym i religijnym. Stawiali te¿ sobie wzajemnie pytania. Pyta-
nia reformowanych brzmia³y: Czy rozumienie Ducha Œwiêtego przez zielono-
œwi¹tkowców nie wi¹¿e Ducha z Koœcio³em i wierz¹cymi? W jakiej mierze zielo-
noœwi¹tkowcy dostrzegaj¹ dzia³anie Ducha w historii ludzkoœci, na przyk³ad
w walce o pokój i sprawiedliwoœæ? Z kolei zielonoœwi¹tkowcy pytali reformowa-
nych: Jakie jest zadanie charyzmatów, o których mówi 1 List do Koryntian
(12,8-10), w reformowanej ocenie darów Ducha? Jak ka¿dy z tych darów zostaje

66 Tam¿e 1996 nr 2, s. 157.
67 RWB-Update nr 4, grudzieñ 1997.
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przyjêty, nie tylko w ¿yciu indywidualnym, ale i wspólnotowym? Odpowiedzi
uœwiadomi³y, ¿e nale¿y unikaæ uproszczonych ocen wypowiadanych pod adresem
drugiego partnera. Obie tradycje s¹ w posiadaniu wa¿nych elementów wspól-
nych, i to niezale¿nie  od ró¿nic wystêpuj¹cych w kszta³towaniu ¿ycia koœcielne-
go i duchowego68.

Pi¹te – i ostatnie – spotkanie w ramach miêdzynarodowego dialogu reformo-
wano-zielonoœwi¹tkowego odby³o siê w Sao Paulo (Brazylia) w dniach 18-24
maja 2000 r. Tym razem  skoncentrowano uwagê na „Duchu Œwiêtym w Koœciele
i œwiecie” oraz próbowano podsumowaæ i oceniæ rezultaty wczeœniejszych sesji,
a tak¿e wyszczególniæ punkty, w których osi¹gniêto zgodnoœæ, oraz takie, które
wymagaj¹ dalszych badañ. Wspólne stanowisko przyjête na zakoñczenie spotka-
nia podsumowuje pracê piêciu spotkañ. Zajmuje siê ono nastêpuj¹cymi kwestia-
mi: Duch Œwiêty a S³owo Bo¿e; Duch Œwiêty a Koœció³; Duch Œwiêty a misja;
Duch Œwiêty a królestwo Bo¿e. Og³oszenie ostatecznej wersji przewiduje siê na
wrzesieñ 2000 r. Uczestnicy wyrazili nadziejê, ¿e miêdzynarodowy dialog dwu-
stronny bêdzie kontynuowany w przysz³oœci69.

68 SiDE 1999 nr 2, s. 164.
69 Tam¿e 2000 nr 2.
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HANSA KÜNGA I KAROLA BARTHA
DIALOG O USPRAWIEDLIWIENIU

Rechtfertigung Künga jako ostra prowokacja
do ekumenicznego dialogu na temat usprawiedliwienia

Teolog zajmuj¹cy siê wnikliwie zagadnieniem usprawiedliwienia przez wiarê nie
mo¿e nie znaæ s³ynnej ksi¹¿ki Hansa Künga pt. Rechtfertigung1. Pojawiaj¹c siê w
1957 r., a wiêc jeszcze przed Vaticanum II, publikowana dysertacja doktorska m³ode-
go ksiêdza katolickiego2 postawi³a œmia³¹ i szokuj¹c¹ zarazem tezê, i¿ pogl¹dy Karo-
la Bartha na usprawiedliwienie zawarte w jego monumentalnej Die Kirchliche Do-
gmatik s¹ zgodne z rzymskokatolick¹ nauk¹ o articulus iustificationis. W okresie, kie-
dy Koœció³ katolicki nie anga¿owa³ siê jeszcze oficjalnie w dialog z protestantyzmem
Küng przej¹³ siê orêdziem artyku³owanym przez dzie³o bazylejskiego teologa ewan-
gelickiego i zdecydowa³ siê go zestawiæ z g³osem w³asnej tradycji wyznaniowej.
Uczyni³ to na dodatek w odniesieniu do prawdy wiary najg³êbiej dziel¹cej dwa g³ów-
ne nurty Koœcio³a zachodniego, a mianowicie odnoœnie do wyniesionej przez Refor-
macjê na piedesta³ nauki o usprawiedliwieniu z ³aski przez wiarê.

1 Hans Küng: Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 1957.
2 Sylwetkê intelektualn¹ Künga (ur. 1928) kreœl¹ wstêpy lub pos³owia do polskich t³umaczeñ jego

nastêpuj¹cych ksi¹¿ek: Credo. Apostolskie wyznanie wiary objaœnione ludziom wspó³czesnym (t³um.
Ignacy Bokwa, wstêp Alfons Skowronek, Wydawnictwo Marba Crown Ltd., Warszawa 1995), Nieomylny?
(t³um. i pos³owie Tadeusz Zatorski, Zak³ad Wydawniczy Nomos, Kraków 1995), ¯ycie wieczne? (t³um.
Tadeusz Zatorski, wstêp Zbigniew Miko³ejko, Oficyna Literacka, Kraków 1993). Jak podaje w powo³anym
artykule ks. prof. Alfons Skowronek „W grudniu 1979 Rzym pozbawi³ Künga tzw. misji kanonicznej,
odbieraj¹c mu prawo nauczania teologii, g³ównie za jego ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ dyskusjê wokó³ papieskiej
nieomylnoœci: Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich 1970 oraz za ksi¹¿kê, która obieg³a œwiat w wielu
przek³adach i nak³adach: Christ sein, München 1974, której zarzucono niedomówienia w zakresie
chrystologii, trynitologii i eklezjologii.” (w: Credo, dz. cyt., s. 14).



30 TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

Zamys³ badawczy i zastosowana w toku jego realizacji metoda uczyni³a z
Hansa Künga prekursora odwa¿nych, gotowych na zmierzenie siê z najtrudniej-
szymi tematami, dialogów z przedstawicielami odmiennych racji teologicz-
nych. Sta³a siê niebanalnym wzorcem podejmowania zagadnieñ uwa¿anych za
beznadziejnie ró¿ni¹ce Koœcio³y, przyk³adem prowadzenia otwartej debaty oraz
œwiadectwem opartej na dog³êbnych poszukiwaniach roboty teologicznej. Ju¿
sam ten zestaw cech reprezentowanych przez pracê Künga ka¿e uwa¿nie stu-
diowaæ jego g³oœn¹ ksi¹¿kê. Jednakowo¿ zawiera ona znacznie wiêcej atrakcyj-
nych elementów. Stanowi bowiem próbê sumarycznego ujêcia barthiañskiej na-
uki o usprawiedliwieniu, przedstawia szeroki wywód na temat katolickiego ro-
zumienia tej prawdy, oraz podejmuje siê wykazania, i¿ oba ujêcia, Karola
Bartha i katolickie pozostaj¹ – w zakresie fundamentalnych elementów doktry-
ny – ze sob¹ w relacji zgodnoœci. Rechtfertigung przynosi przeto ogrom pieczo-
³owicie zebranego materia³u dogmatycznego, odnosi siê w gruntowny sposób
do dzie³a jednego z najwybitniejszych teologów protestanckich w historii i – co
szczególnie istotne – stanowi efekt i zaczyn dialogu z Barthem w zakresie tak
wêz³owego dla protestancko-katolickich relacji tematu. Obok historycznego
(precedensowego) i materialnego (dogmatycznego) znaczenia prze³omowej
ksi¹¿ki odnotowaæ jeszcze trzeba jej szczególn¹ donios³oœæ w dobie wielokie-
runkowego dialogu ekumenicznego w przedmiocie usprawiedliwienia, a
zw³aszcza wobec podpisanej 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu katolicko-
luterañskiej Wspólnej deklaracji w sprawie usprawiedliwienia3. Poniewa¿ Küng
kieruje swoje krytyczne oko na pogl¹dy myœliciela, który w powa¿nym stopniu
zdeterminowa³ kszta³t teologii XX wieku4, a zarazem nale¿y do ewangelickiego
nurtu konfesyjnego, nie akcentuj¹cego doktryny usprawiedliwienia w taki spo-
sób, jak to czyni tradycyjny luteranizm, przeœledzenie jego wywodów tudzie¿
zapoznanie siê z reakcj¹ samego Bartha5 znacz¹co pog³êbia wiedzê o wieloœci
mo¿liwych spojrzeñ na articulus iustificationis i na bogactwo zawartych w tej
prawdzie treœci.

3 Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, t³um. Karol Karski, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1997 nr 2. Tekst ten wraz z dokumentami mu towarzysz¹cymi opublikowano tak¿e w
tomie: Zbawienie w roku jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-
luterañskim. Dokumenty i opracowania, red. Zdzis³aw J. Kijas, Kraków-Miarki 2000.

4 Ten wp³yw najwidoczniej nadal nie ustaje i zdaje siê, ¿e bêdzie siêga³ daleko w nastêpne stulecie. Tê
tezê wspiera pogl¹d, i¿ Barth poprzez swoje za³o¿enia epistemologiczne jest patronem sposobu uprawiania
teologii typowego dla tendencji postmodernistycznych. Zob. np. Graham Ward: Barth, Derrida and the
Language of Theology, Cambridge 1998.

5 W tekœcie niniejszym powo³ujê siê na edycjê Rechtfertigung wydrukowan¹ w 100. rocznicê urodzin
Bartha, a zawieraj¹c¹ list Bartha do Künga, gdzie zajmuje stanowisko wobec tej prowokuj¹cej do
zdecydowanej reakcji ksi¹¿ki – Hans Küng: Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katolische
Besinnung. Mit einem Geleitbrief von Karl Barth und einem neuen Vorwort zur Taschenausgabe, Piper,
Müchen-Zürich 1986, (dalej oznaczane jako: Rechtfertigung).
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Formalny kszta³t pracy Künga

 Rechtfertigung jest dzie³em obszernym. Niemieckie wydanie „kieszonkowe”
liczy ponad 350 stron. Jest ono opracowane niemal perfekcyjnie, z precyzj¹ w³a-
œciw¹ szwajcarskiej robocie – wszak Küng, podobnie jak to by³o w przypadku
jego wielkiego interlokutora, jest Szwajcarem. Zaopatrzone w obszern¹ bibliogra-
fiê, posiada staranny, g³êboko analityczny indeks rzeczowo-osobowy6. Mówimy
wszak o pobocznych elementach strony formalnej dzie³a. Teraz o zorganizowaniu
jej w³aœciwej treœci. Poza wprowadzeniem, wspomnianym „Liœcie do Autora”
pióra Karola Bartha, ca³oœæ podzielona zosta³a na dwie zasadnicze czêœci zawie-
raj¹ce ogó³em 33 zwykle krótkie, wygodne w czytaniu rozdzia³y i (w pierwszym
wydaniu) zwiêz³y ekskurs zatytu³owany „Odkupiciel w wiecznoœci Boga”7.
Pierwsza czêœæ (stanowi¹ca oko³o 1/3 pracy) poœwiêcona jest rekonstrukcji bar-
thiañskiej teologii usprawiedliwienia. Küng wykona³ wielk¹ pracê wywodz¹c z
obszernej Dogmatyki koœcielnej8 tudzie¿ innych pism Bazylejczyka jego tezy na
temat iustificatio. Wywód podany jest w tonie maksymalnej empatii dla myœli
ewangelickiego teologa: katolicki badacz nie pisze jak czyhaj¹cy na potkniêcia
recenzent, lecz osoba pozostaj¹ca pod wra¿eniem porywaj¹cych, szlachetnych to-
nów teologii mistrza znad Renu. Nie wyrzeka siê oczywiœcie prawa do krytyczne-
go komentowania przytaczanych obficie opinii, stara siê je jednak widzieæ ca³o-
œciowo, kontekstualnie, w relacji spójnoœci z ogó³em zapatrywañ analizowanego
autora, rozpatruj¹c nasuwaj¹ce siê w¹tpliwoœci – tam gdzie jego zdaniem da siê
to zrobiæ – na korzyœæ Bartha. Küng œwietnie wykaza³ siê cechami rasowego na-
ukowca-ekumenisty, który chce ustaliæ prawdziwy i pe³ny sens pogl¹dów partne-
ra dialogu, doceniaj¹c znaczenie towarzysz¹cych mu uwarunkowañ. Zaprezento-
wawszy pogl¹dy Karola Bartha, katolicki teolog zbiera nasuwaj¹ce siê w toku
analizowania materia³u w¹tki kwestyjne i przedk³ada na koniec czêœci I jako roz-
dzia³ zatytu³owany „Otwarte pytania”. Czêœæ druga Rechtfertigung to „Próba ka-
tolickiej odpowiedzi”. Najpierw Küng okreœla podstawy nauki o usprawiedliwie-
niu w swoim Koœciele, charakteryzuj¹c m.in. istotê rozwoju oficjalnej doktryny,
rozumienia dogmatu, relacji miêdzy Pismem a Tradycj¹, miejsce i zasadnicze
w¹tki chrystologii w katolicyzmie, by przejœæ do naœwietlenia katolickiego rozu-
mienia poszczególnych loci nauki o iustificatio. W rozdzia³ach poœwiêconych
wybranym w¹tkom doktryny usprawiedliwienia Küng dokonuje w³aœciwego uza-
sadnienia szczegó³owych tez stawianych wzglêdem nauki Karola Bartha. Wywód

6 Dotyczy to wczeœniejszych – ni¿ obecnie przytaczane – wydañ.
7 PóŸniejsze wydania przynios³y dwa dalsze dodatki: „Rechtfertigung und Heiligung nach dem Neuen

Testament” i „Karl Barths Lehre vom Wort Gottes als Frage an die katholische Theologie”, do których
Barth ju¿ siê nie odniós³.

8 Do czasu zredagowania ksi¹¿ki ukaza³ siê drugi æwierætom czwartego tomu Die Kirchliche Dogmatik
poœwiêcony, podobnie jak ca³y tom, nauce o pojednaniu. Nosi on tytu³: Jesus Christus. Der Knecht als
Herr (1955).



32 TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

jest bardzo erudycyjny, wszechstronnie udokumentowany, wielka w nim obfitoœæ
przywo³añ tekstów biblijnych, patrystycznych oraz zaczerpniêtych z póŸniejszych
Ÿróde³ reprezentuj¹cych tradycjê katolick¹.

Neoreformowana teologia Karola Bartha

Odnosz¹c siê do koncepcji usprawiedliwienia wypracowanej przez Bartha,
Küng nie tylko trafi³ na nietuzinkowego twórcê, ale i na nietypowego jak na
ugruntowan¹ tradycjê reformowan¹ teologa9. Bazylejczyk co prawda wyrazi³ w
swojej twórczoœci charakterystyczny wertykalizm teologii kalwiñskiej, przyj¹³ jej
„odgórne” (von oben) nastawienie, podziela³ skupienie wielu swoich konfesyj-
nych konfratrów na artykule o predestynacji Bo¿ej, jednak w szeregu istotnych
punktów doktryny wprowadzi³ zaskakuj¹co odmienne widzenie rzeczy. Choæ w
zasadniczej emfazie (Gott ist im Himmel und du auf Erden)10 podobny by³ do
Kalwina i zbli¿onych reformatorów, to jednak iloœæ radykalnych modyfikacji spu-
œcizny ewangelicko-reformowanej zasadnie spowodowa³a przypisanie jego teolo-
gii miana „neoortodoksyjnej”. Choæ zasadniczy polor wielu jego wypowiedzi
sprawia³ wra¿enie nawi¹zywania do teologii reformacyjnej, to ich substancja za-
skakiwa³a, dalek¹ nieraz od  staroprotestanckich odpowiedników, nowoœci¹11.
Najs³ynniejszym przyk³adem rewolucyjnej reinterpretacji staroreformowanego
dogmatu jest barthiañska koncepcja praedestinatio gemina, podwójnej predesty-
nacji. W miejsce znanej tezy, i¿ Bóg przed za³o¿eniem œwiata na mocy swojego
arbitralnego dekretu czêœæ ludzkoœci przeznaczy³ ku wiecznemu zbawieniu, pozo-
sta³¹ czêœæ zaœ ku wiecznemu potêpieniu Karol Barth powiada: Bóg pragnie stra-
ciæ, by cz³owiek móg³ zyskaæ (...) w wyborze Jezusa Chrystusa, co jest odwieczn¹
wol¹ Bo¿¹, Bóg przeznaczy³ cz³owiekowi pierwsze: wybranie, zbawienie i ¿ycie,
lecz sobie drugie: odrzucenie, potêpienie i œmieræ12. £askawy wybór Bo¿y
wszechogarnia tedy ca³¹ ludzkoœæ: Ka¿dy z nas „ma udzia³ w ³asce Tego, który
wybiera, udzia³ w jego stworzonoœci (co ju¿ jest ³ask¹) i udzia³ w Jego Synostwie

9 Spoœród szerzej dostêpnych w jêzyku polskim zarysowych charakterystyk teologii Bartha wskazaæ
trzeba: Karol Karski: Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971, ss. 27-49 oraz Witold
Benedyktowicz: Barth i Bultmann. Paralele – ró¿nice – dope³nienia, Rocznik Teologiczny ChAT 1969 z.
1. Jednym z aspektów jego twórczoœci a zarazem recepcj¹ na gruncie rzymskokatolickim zajmuje siê praca
habilitacyjna abp. A. Nossola, mog¹ca zarazem s³u¿yæ jako introdukcja do myœli barthiañskiej – Alfons
Nossol: Chrystologia Karola Bartha. Wp³yw na wspó³czesn¹ chrystologiê katolick¹, Lublin 1979, passim.

10 Karl Barth: Der Römerbrief, Zollikon-Zürich 1954, s. XIII.
11 Przedrostka neo- w omawianym przymiotniku okreœlaj¹cym nowatorsk¹ myœl Bartha, a przy tym i

jego teologii, nie nale¿y kojarzyæ z pojêciem neoprotestantyzm i zbli¿onymi, których zwyk³o siê u¿ywaæ
na okreœlenie odstêpuj¹cych od staroprotestanckich za³o¿eñ, a poprzedzaj¹cych zwrot dialektyczny,
teologii pooœwieceniowych.

12 Karl Barth: Die Kirchliche Dogmatik (dalej: Die Kirchliche Dogmatik), Zollikon-Zürich 1946, II/2, 46.
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(co jest szczególn¹ ³ask¹)13. Wybór nie ma wiêc w sobie nic z partykularyzmu.
Przeciwnie: jest powszechny, uniwersalny. To rozumienie Barth okreœla³ jako in-
tensywny uniwersalizm, czy jak chce Karol Karski mamy tu do czynienia ze
skrajnym uniwersalizmem14. Istnieje generalna zgoda co do tego, i¿ doktryna bar-
thiañska co najmniej ociera siê o apokatastazê, jeœli jej nie zak³ada wprost15.
Choæ sam Bazylejczyk bezpoœrednio nie potwierdzi³ swej zgody powszechne po-
jednanie (apokatastasis panton) to utrzymywa³ jednak konsekwentnie, i¿: Nie ma
teologicznego uzasadnienia dla ustanowienia po naszej stronie jakichkolwiek
granic przyjaznoœci Boga wzglêdem ludzkoœci, jak¹ okaza³ w Jezusie Chrystu-
sie.16 Soteriologia barthiañska zrywa wiêc z indywidualistycznie ukierunkowan¹
nauk¹ o zbawieniu przed³o¿on¹ przez reformatorów. Podejœcie to jednak cecho-
wa³o ogó³ zapatrywañ Bartha i, jak trafnie stwierdza angielski badacz szwajcar-
skiego teologa, konsekwentnie wystêpowa³ on przeciw indywidualizacji, subiek-
tywizacji i prywatyzacji w teologii17. Co wiêcej, odmiennoœæ sposobu teologizo-
wania przez wielkiego Bazylejczyka w zastawieniu z myœl¹ reformacyjn¹ i
ortodoksyjn¹ mia³a, zdaniem niektórych krytyków, byæ jeszcze bardziej zasadni-
cza. Ich zdaniem Barth, którego intelektualnym programem by³o zerwanie ze
spuœcizn¹ teologii liberalnej (neoprotestanckiej)18, w istocie kontynuowa³ jej
dziedzictwo, i co za tym idzie pozostawa³ w istotnej opozycji wzglêdem teologii
staroprotestanckiej19. Zarzuca mu siê, i¿ postrzega³ on „sprawê” miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem nade wszystko w kategoriach problemu poznawczego, podporz¹d-
kowuj¹c zbawienie objawieniu, ruguj¹c soteriologiê na drugi plan po de revela-
tio20. Oczywiœcie, nie mo¿e to pozostawaæ bez silnego skutku dla barthiañskiej
wizji usprawiedliwienia21.

13 Die Kirchliche Dogmatik, II/2, 177.
14 Karol Karski: Teologia protestancka XX wieku, dz. cyt., s. 45.
15Wolfhart Pannenberg: Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland. Von

Schleiermacher bis zu Barth und Tillich, Göttingen 1997, s. 189; G.C. Berkouwer: Triumph of Grace in the
Theology of Karl Barth, London 1956, s. 262-296.

16 Clifford Green: Introduction. Karl Barth’s Life and Theology (w:) Karl Barth. Theologian of
Freedom, red. Clifford Green, seria: The Making of Modern Theology. 19th and 20th Century Theological
Texts, London-San Francisco 1989, s. 32 i 63nn.

17 Clifford Green, dz. cyt. s. 18.
18 Patrz przypis 11.
19 Alister E. McGrath: Karl Barth als Aufklärer? Der Zusammenhang seiner Lehre vom Werke Christi

mit der Erwählungslehre, Kerygma und Dogma 30 (1984), s. 273nn.
20 Emil Brunner, najpierw wspó³pracownik a póŸniej s³ynny interlokutor Bartha, problem zwi¹zany z

takim postawieniem sprawy wyrazi³ w postaci metafory: W ³odzi siedzi grupa ludzi przekonana, ¿e za
chwilê utonie na wzburzonym przez sztorm morzu. W istocie woda jest jednak tak p³ytka, ¿e nie sposób siê
w niej utopiæ. Lecz ta wiedza zosta³a im odebrana – to, czego potrzebuj¹ to informacja o ich rzeczywistej
sytuacji, która kryje siê za postrzeganym przez nich obrazem œwiata. Zob. Emil Brunner: Dogmatik I. Die
christliche Lehre von Gott, Zürich 1946, s. 375n.

21 Carl E. Braaten: The Conflict Between Karl Barth and Lutheran Theology on Justification by Faith
(w:) Ten¿e, Justification. The Article by Which the Church Stands or Falls, Minneapolis 1990, zw³aszcza
ss. 66 i 77.
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Teologia usprawiedliwienia jednym z aspektów
barthiañskiej nauki o pojednaniu przez Chrystusa

Innym poczesnym charakterystycznym rysem teologii Karola Bartha, acz po-
zostaj¹cym w ogólnej zgodzie z teologi¹ reformatorów22, jest jego „chrystolo-
giczna koncentracja” (Hans Urs von Balthasar)23. Ka¿dy locus teologii chrzeœci-
jañskiej musi jego zdaniem wyrastaæ z prawdy o Chrystusie i zmierzaæ ku niej.
Nasycenie ka¿dego traktatu barthiañskiej doktryny ustawicznym odniesieniem do
Chrystusa, usilne skupienie wizji teologicznej na Synu Odwiecznym przes¹dza
chrystomonizm (Paul Althaus) teologii Bazylejczyka24, chyba jednak niewystar-
czaj¹co równowa¿ony trynitarnymi nawi¹zaniami. Wyra¿a siê on m.in. w tym, i¿
tezy z zakresu poszczególnych tematów dogmatycznych s¹ stanowczo „uchrysto-
logizowane”, staj¹ siê czêœci¹ wywodu chrystologicznego: dzieje siê tak np. z
barthiañskim traktatem z zakresu teologii w³aœciwej, eklezjologii czy wreszcie
soteriologii. Zbawienie jest konsekwentnie, od pocz¹tku do koñca, czynem Chry-
stusowym, jakby nawet wykluczaj¹cym inne wspó³sprawstwo, w tym wspó³-
sprawstwo ze strony innych osób Trójcy.

G³ówny wywód soteriologiczny Barth ujmuje w tomie IV Dogmatyki koœciel-
nej i przedstawia go jako naukê o pojednaniu przez Chrystusa. Tam te¿ znajdzie-
my w¹tek poœwiêcony szczególnie istotnej w protestantyzmie doktrynie uspra-
wiedliwienia z ³aski przez wiarê. Ze wzglêdu na zwyczajow¹ wagê tej nauki w
teologii ewangelickiej od razu ciœnie siê na usta pytanie o jej rolê w systemie25

konstruowanym przez twórcê teologii dialektycznej. Jak wiadomo, luteranizm
nada³ doktrynie o iustificatio rangê szczególn¹ jako – jak chcia³ Luter – pierwszy
i g³ówny artyku³26, by w koñcu w konfesyjnym luteranizmie byæ szeroko uzna-
nym (za Valentinem Löscherem)27 za articulus stantis et cadentis ecclesiae – ar-
tyku³, od którego zale¿y byæ albo nie byæ Koœcio³a. Ewangelicyzm reformowany

22 Tradycyjne utyskiwania pod adresem niewystarczaj¹cego chrystocentryzmu Kalwina (wszak Luter w
tym aspekcie zawsze by³ poza podejrzeniem) konsekwentnie zwalcza³ pierwszorzêdny wspó³czesny
znawca jego myœli Wilhelm Niesel:  Die Theologie Calvins, 2. neubearbeitete Auflage, München 1957, s.
161nn. Tê tezê na gruncie polskim potwierdza ks. prof. Piotr Jaskó³a w swej œwietnej monografii
kalwinologicznej: Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Œwiêtego w misterium zbawienia.
Studium dogmatyczno-ekumeniczne, Opole 1994, np. s. 142.

23 Po polsku zob. zw³aszcza – Alfons Nossol: Chrystologia Karola Bartha, dz. cyt., passim.
24 Zob. Byæ dla, czyli myœleæ sercem. Z ks. biskupem Alfonsem Nossolem rozmawia ks. Jerzy Szymik,

Katowice 1999, s. 110. Tak te¿ np.: Geoffrey W. Bromiley, Karl Barth (w:) Creative Minds in
Contemporary Theology, red. Philip E. Hughes, Grand Rapids 1966, s. 52.

25 Pojêcie „system” nie pojawia siê tutaj oczywiœcie w sensie œcis³ym. Barth z dystansem odnosi³ siê do
mo¿liwoœci stworzenia systemu w teologii – zdaje siê go wykluczaæ sama idea dialektyzmu w jego
koncepcjach. Zob. np. Karl Barth: Der Römerbrief, dz. cyt., s. XII.

26 Artyku³y szmalkaldzkie (w:) Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 338.
27 Hans-Georg Pöhlmann: Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium, Fünfte, verbesserte und erweiterte

Auflage, Gütersloh 1990, s. 267.
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okaza³ wstrzemiêŸliwoœæ wobec takiego dictum. Zacz¹³ gdzie indziej poszukiwaæ
„centrum” swojej teologii28. I choæ nie ma zgody co do tego, jak nale¿a³oby go
okreœliæ, nie jest nim jednak articulus iustificationis. Barth solidnie tkwi w ³onie
tej tradycji i dobitnie, zgodnie ze sw¹ chrystologiczn¹ emfaz¹ oœwiadcza, i¿  Ar-
tyku³em stantis et cadentis ecclesiae nie jest nauka usprawiedliwienia jako taka,
lecz jest nim jej podstawa i szczyt: wyznanie Jezusa Chrystusa, „w którym ukryte
s¹ wszystkie skarby m¹droœci i poznania” (Kol 2:3)29. Relatywizacjê tê uzasadnia
tak historycznie, jak i merytorycznie. Naprzód popatrzmy na argument historycz-
ny: W Koœciele Jezusa Chrystusa doktryna ta nie zawsze by³a samym S³owem
Ewangelii; by³oby czymœ zawê¿aj¹cym i nies³usznie ekskluzywistycznym g³osiæ i
traktowaæ j¹ w ten sposób.30 Mówi¹c to jednoczeœnie Barth zastrzega, i¿ ow-
szem bywa³y czasy, kiedy eksponowano j¹ w szczególny sposób – wówczas to
sta³a na stra¿y istoty orêdzia Nowego Testamentu. Mia³o to miejsce wtedy, gdy
zagro¿ony by³ „odgórnie” widziany traktat o ³asce, zagro¿ony zw³aszcza cho-
cia¿by przez judaizuj¹cych, przez pelagian, czy przez teologów oœwiecenio-
wych. Co za tym idzie, szwajcarski teolog ewangelicki zaznacza jej trwa³¹ u¿y-
tecznoœæ, tak¿e i wspó³czeœnie: Kolejny taki moment mo¿e z powodzeniem przy-
padaæ na nasze czasy, kiedy w obliczu wyraŸnie humanistycznego religianctwa,
bêd¹cego nasz¹ spuœcizn¹ od XIX stulecia, i w obliczu koœcielnictwa, sakra-
mentalizmu, liturgizmu a nawet egzystencjalizmu!, mieliœmy wci¹¿ dosyæ szczê-
œcia, i wci¹¿ go mamy, znajdowaæ w nauce o usprawiedliwieniu w pe³ni stosow-
n¹ broñ, której mo¿emy u¿yæ przeciwko wszystkim tego rodzaju rzeczom31. Me-
rytoryczny argument opiera siê na chrystocentrycznym za³o¿eniu barthyzmu,
które w ka¿dej prawdzie wiary ka¿e widzieæ emanacjê podstawowej prawdy o
Chrystusie, st¹d nie wolno ¿adnej forowaæ przed innymi. Nie ma takiej czêœci
dogmatyki, nie ma takiego locus, które mo¿emy sobie lekcewa¿yæ. W ka¿dym
bowiem punkcie mamy do czynienia z jedn¹ wielk¹ Ewangeli¹.32 Ta opinia za-
decydowa³a jednak o pewnego rodzaju ambiwalencji Bazylejczyka co do g³ów-
nego oœrodka dogmatyki. Analizuj¹cy tê kwestiê badacz stawia tezê, i¿ precy-
zyjniejsze by³oby stwierdzenie, i¿ jeœli teologia Bartha mia³a „centrum” na po-
ziomie jej doktrynalnego wyrazu, to tym centrum by³a elipsa posiadaj¹ca dwa

28 W tej kwestii nale¿y zw³aszcza wskazaæ na przemyœlenia XIX-wiecznego reformowanego
dogmatyka helweckiego, Aleksandra Schweizera (1808-1888), autora wa¿kich dla tej tradycji teologicznej
dzie³ Die Glaubenslehre der evangelisch-reformierten Kirche (2 tomy z lat 1844-1847), Die
protestantischen Centraldogmen in ihrer Entwicklung innerhalb der reformierten Kirche (równie¿ 2 tomy
z r. 1854-1856) oraz Die Christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen (2 tomy z lat 1863
i 1872). To Schweizer dziêki ogromowi swego dorobku i sile przekonywania wprowadzi³ w powszechny
obieg tezê, i¿ skopusem kalwinizmu jest dogmat o odwiecznej predestynacji. Zob. Bruce McCormack: Die
Summe des Evangeliums. Die Erwählungslehre in den Theologien von Alexander Schweizer und Karl
Barth (w:) Zur Zukunft der Reformierten Theologie. Aufgaben – Themen – Traditionen, red. Michael
Welker, David Willis, Neukirchen-Vluyn 1998, s. 545.

29 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 588.
30 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 583.
31 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 583.
32 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 580.
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foci: wybór i chrystologiê33. W ka¿dym razie wielki teolog jest pewien, nawi¹-
zuj¹c34 do g³oœnego tekstu luteranina Ernsta Wolfa Die Rechtfertigungslehre als
Mitte und Grenze reformatorischer Theologie35, i¿ potrzebujemy raczej wiêkszej
swobody ni¿ ta, która jest dopuszczona, gdy bêdziemy siê poruszaæ jedynie w
ramach reformacyjnej doktryny usprawiedliwienia36. Barth nie bagatelizuje by-
najmniej jej wartoœci. Jest niezbêdna w Koœciele jako jeden z wielu istotnych
elementów doktryny soteriologicznej, co wiêcej: Nigdy nie by³o i nigdy nie
mo¿e byæ prawdziwego Koœcio³a chrzeœcijañskiego bez doktryny usprawiedli-
wienia. W tym sensie jest to rzeczywiœcie articulus stantis et cadentis eccle-
siae37. Nie jest to jednak jedyna rzecz naprawdê konieczna – unum necessa-
rium38, artyku³ bêd¹cy rector et iudex super omnia genera doctrinarum39, na ja-
kim zale¿a³o Lutrowi, ani Mitte und Grenze chrzeœcijañskiego nauczania, o co
zabiega³ Wolf40. W tym pryzmacie Barth traktuje naukê o usprawiedliwieniu jak
klasyczny kalwinista.

Usprawiedliwienie grzesznego cz³owieka wed³ug bazylejskiego teologa jest w
pe³ni „odgórnym” dzie³em Boga wykonanym w Chrystusie. Stanowi ono inte-
graln¹ czêœæ Chrystusowego pojednania – tylko bowiem w Jezusie Chrystusie
nastêpuje spotkanie Boga z cz³owiekiem, On jest punktem kontaktowym Boga z
grzesznikiem i odwrotnie: Anknüpfungspunkt41. Usprawiedliwienie jest aspektem,
jednym z obszarów tej spowodowanej przez odwiecznego Syna Bo¿ego nowoœci.
Pojednawczy czyn Chrystusa wyp³ywa z przedwiecznego zamys³u Boga, z Jego
pradekretu42, w którym ludzkoœci przeznaczy³ szczêœliwe obcowanie ze Sob¹. Al-
bowiem – jak Küng streszcza pogl¹d Bartha – Bóg nie jest Bogiem, który krêci
siê sam wokó³ siebie, który istnieje tylko dla siebie43. Upadek cz³owieka nie zni-
weczy³ zamys³u trwania Boga i ludzkoœci w uszczêœliwiaj¹cej wspólnocie – Bóg
jest bowiem spolegliw¹ stron¹ odwiecznego przymierza. Realizuje je, dokonuj¹c

33 Bruce McCormack: art. cyt., s. 565.
34 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 581.
35 Ernst Wolf: Die Rechtfertigungslehre als Mitte und Grenze reformatorischer Theologie,

„Evangelische Theologie“ 9 (1949-1950), s. 298-308. Przedrukowany w tomie: Peregrinatio II. Studien
zur reformatorischen Theologie, zum Kirchenrecht und zur Sozialethik, München 1965, s. 11-21.

36 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 588.
37 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 583.
38 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 584.
39 WA 39, I, s. 205.
40 Wolf tak wyjaœnia swoje rozumienie doktryny usprawiedliwienia jako „oœrodka i granicy” teologii

ewangelickiej: Wir reden daher besser von ihr als von der Mitte und Grenze reformatorischen Theologie
und suchen damit ihre theologische Funktion anzugeben, die ihrem Gehalt entspringt. Mitte – das heisst:
alles in reformatorischer Theologie is auf sie bezogen; in ihr wird ja das subiectum theologiae zentral
erfasst. Grenze – das heisst: alles, was ausserhalb des durch diese Mitte Bestimmen und
Zusammengefassten liegt, ist „error et venenum“ in theologia. – Ernst Wolf: art. cyt., s. 14 (w wydaniu
monachijskim).

41 E. L. Miller, S.J. Grenz: dz. cyt., s. 18.
42 Die Kirchliche Dogmatik, szeroko w czêœci II/2.
43 Rechtfertigung, s. 56.
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z cz³owiekiem pojednania, zapewniaj¹c mu w tym i usprawiedliwienie. Bo¿y od-
wieczny dekret od pocz¹tku by³ dekretem sprawiedliwego i mi³osiernego Boga,
Boga mi³osiernego w swojej sprawiedliwoœci i sprawiedliwego w swoim mi³o-
sierdziu. Bóg by³ sprawiedliwy w tym, ¿e pragn¹³ powa¿nie potraktowaæ z³o,
os¹dziæ je, wydaæ wyrok skazuj¹cy, odrzuciæ i potêpiæ jego sprawcê, oddaj¹c go
w rêce œmierci. Lecz Bóg by³ mi³osierny w tym, ¿e przygarn¹³ sprawcê z³a do
swego ³ona, i zapragn¹³, by odrzucenie i potêpienie i œmieræ przypad³a Jemu
samemu44. W tym dekrecie sprawiedliwego i mi³osiernego Boga zakorzenione
jest usprawiedliwienie grzesznika w Chrystusie i przebaczenie grzechów.45

Usprawiedliwienie ma tedy odwieczn¹ proweniencjê, ugruntowane jest w od-
wiecznym ³askawym wyborze Bo¿ym, stanowi realizacjê nieprzechodniego
przymierza Boga z cz³owiekiem. Przynosi je jednak od pocz¹tku do koñca
Chrystus. On wo³a wraz z cz³owiekiem z g³êbi jego potrzeby, On pragnie nieœæ
jego potrzebê jako swoj¹, On wzi¹³ j¹ na siebie46. Jezus jest Deus pro nobis –
Bogiem dla nas. Deus pro nobis oznacza, ¿e Bóg w Jezusie Chrystusie zaj¹³
nasze miejsce, kiedy my stajemy siê grzesznikami, kiedy my stajemy siê Jego
wrogami, kiedy my w³aœnie jako tacy stoimy wobec Jego oskar¿enia i potêpie-
nia, i œci¹gamy na siebie nasze w³asne zniszczenie.”47 – W Jezusie Chrystusie
Bóg w swojej suwerennej ³asce przeznacza siebie grzesznej ludzkoœci i grzeszn¹
ludzkoœæ sobie. Bierze przeto na siebie odrzucenie ludzkoœci ze wszystkimi tego
konsekwencjami i wybiera ludzkoœæ do udzia³u w swojej w³asnej chwale.48 Jezus
to Sêdzia, który w tej [krzy¿owej]49 pasji zajmuje miejsce tych, którzy powinni
byæ os¹dzeni i pozwala, by byæ os¹dzonym w ich miejsce.50  – On wykonywa³
s¹d  – i to w³aœnie s¹dz¹cy Sêdzia zosta³ poddany s¹dowi, pozwoli³ by sam by³
os¹dzony! Poniewa¿ by³ On cz³owiekiem jak my, móg³ byæ os¹dzony jak my!
Poniewa¿ by³ Synem Bo¿ym i sam by³ Bogiem, mia³ zdolnoœæ i moc zezwoliæ, by
to wszystko Mu siê przydarzy³o. Poniewa¿ by³ On boskim Sêdzi¹ przyszed³ po-
miêdzy nas; mia³ w³adzê uczyniæ w³aœnie to – samemu poddaæ siê s¹dowi w
nasze miejsce, sprawowaæ Bo¿¹ ³askaw¹ sprawiedliwoœæ, og³osiæ nas sprawie-
dliwymi w oparciu o to, co Jemu siê przydarzy³o, uwolniæ nas od oskar¿enia,
potêpienia i kary, uratowaæ nas od nadchodz¹cej straty i zniszczenia! I ponie-
wa¿ w swej boskiej wolnoœci szed³ drog¹ pos³uszeñstwa, nie odmówi³ w tym sa-
moudzieleniu siê przyjêcia woli Ojca jako swojej woli. Czyni¹c to dla nas,
we wziêciu na siebie – „by dokonaæ wszelkiej sprawiedliwoœci” – skierowa-
nego wzglêdem nas oskar¿enia, naszego potêpienia, naszej kary, w swym cier-
pieniu za nas i dla nas dokona³o siê nasze pojednanie z Bogiem. Cur Deus

44 Dopisek mój – TJZ.
45 Die Kirchliche Dogmatik, II/2, 182.
46 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 236.
47 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 237.
48 Die Kirchliche Dogmatik, II/2, s. 101.
49 Dopisek mój – TJZ.
50 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 271.
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Homo?51 Po to, by Bóg jako cz³owiek móg³ dla nas – czyni¹cych nieprawoœæ – zro-
biæ, dope³niæ, osi¹gn¹æ to wszystko, by w ten sposób przyniesione zosta³o przez
Niego pojednanie z Nim i nawrócenie do Niego.52 Wyrok na Chrystusie, który mia³
siê staæ os¹dzonym Sêdzi¹”, wykonany zosta³ na krzy¿u, gdzie Bóg – zamiast nam
– zada³ Mu, zada³ sobie, œmieræ, gdzie Bóg – zamiast nas – zniszczy³ Go, zniszczy³
siebie53. Pierwsz¹ faz¹ pojednania jest ów paradoksalny s¹d Boga nad grzeszn¹
ludzkoœci¹ dokonany w ukrzy¿owaniu Chrystusa. Werdykt tego s¹du og³oszony
jednak zosta³ w pe³nym mocy i chwa³y zmartwychwstaniu Pana, poprzez które
¿ywy i promieniuj¹cy Jezus donoœnie sk³ada œwiadectwo o totalnym i nieodwracal-
nym zwyciêstwie nad tym, co usidla cz³owieka i oddziela go od Boga. Pojednanie
Chrystusowe – bo dokonane wy³¹cznie przez Chrystusa, który w zupe³nej samotno-
œci przeszed³ przez œmieræ krzy¿ow¹ i grób – przynosi nam wiele ró¿nych darów, w
tym i usprawiedliwienie, dane nam z ³aski i dostêpne dla nas przez sam¹ wiarê.

Hansa Künga próba wykazania zgodnoœci nauki katolickiej
i opinii Bartha w obszarze articulus iustificationis

 Na tle tak ogólnie zarysowanej soteriologicznej wizji Bartha, w tym tak¿e po
naszkicowaniu relacji miêdzy ni¹ a nauk¹ o usprawiedliwieniu, przystêpujemy do
omówienia szczegó³owych zagadnieñ z zakresu barthiañskiej teologii usprawie-
dliwienia, co czyniæ bêdziemy zestawiaj¹c je z tezami Hansa Künga.

Usprawiedliwienia obiektywne a usprawiedliwienie subiektywne

Ju¿ zaznaczyliœmy uniwersalistyczne tendencje teologii Bartha54. Ogó³ soterio-
logicznych wypowiedzi Bazylejczyka wskazuje, i¿ Bóg w swoim zbawczym
dziele zajmuje siê wszystkimi bez wyj¹tku ludŸmi, lecz nie tylko w sensie objêcia
ich szans¹ na zbawienie, ale – co wiêcej – w sensie ostatecznego przes¹dzenia ich
zbawczego losu. Jak wczeœniej powiedziano, nasz teolog pozostawi³ niedopowie-
dzenie co do swojej pe³nej identyfikacji z ide¹ apokatastazy, wszak¿e jednak wie-
le jego wypowiedzi wskazuje, i¿ omawiany sposób myœlenia by³ mu bliski.

51 Nb. nawi¹zania do Anzelma s¹ sta³ym elementem teologii Bartha. Zdaniem niektórych znawców
twórczoœci Bazylejczyka, jego studium w³osko-angielskiego myœliciela (Fides Quaerens Intellectum.
Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms, Zollikon-Zürich
1958, wyd. 2) mia³o decyduj¹cy wp³yw na ukszta³towanie siê dojrza³ych koncepcji wyra¿onych w Die
Kirchliche Dogmatik. Zob. Clifford Green: art. cyt.,  s. 19. Sam Barth mia³ uznawaæ Fides Quaerens
Intellectum za swoj¹ najwa¿niejsz¹, acz najmniej czytan¹ przez publicznoœæ, ksi¹¿kê – Ed L. Miller,
Stanley J. Grenz: Fortress Introduction to Contemporary Theologies, Minneapolis 1998, s. 218.

52 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 244-245.
53 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 432.
54 Küng twierdzi, ¿e Barth „kategorycznie odrzuca” apokatastazê – Rechtfertigung, s. 224.
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Stwierdzenie to ma oczywiœcie swoj¹ donios³oœæ dla rozumienia barthiañskiej
koncepcji usprawiedliwienia. Poniewa¿ Chrystus jest pojednawc¹ dla wszyst-
kich ludzi, usprawiedliwienie stanowi¹ce aspekt pojednania równie¿ jest spra-
w¹ wszystkich ludzi55. Usprawiedliwienie jest Bo¿ym wyrokiem uniewinniaj¹-
cym wypowiedzianym w krzy¿u i zmartwychwstaniu Chrystusa skierowanym
do wszystkich ludzi, obejmuj¹cym ich wszystkich bez wyj¹tku56. Bóg podj¹³
przedwieczn¹ decyzjê o pozytywnym przeznaczeniu ludzkoœci, przes¹dzi³ jej
ostatecznie dobry los, elementem sk³adaj¹cym siê nañ jest te¿ usprawiedliwie-
nie. Prowadzi to wiêc do tezy, i¿ wszyscy bez wyj¹tku ludzie s¹ usprawiedli-
wieni. Nie ma ani jednego [cz³owieka], który by nie by³ w Nim [Chrystusie]
usprawiedliwiony (...). Powtórzmy: nie ma ani jednego, który by nie by³ dosko-
nale, zupe³nie i ostatecznie usprawiedliwiony57. Barth mia³ jednak œwiadomoœæ,
¿e to stwierdzenie wymaga uœciœlenia, chocia¿by ze wzglêdu na rozdŸwiêk miê-
dzy tradycyjnym idea³em usprawiedliwionego cz³owieka, a etyczn¹ postaw¹
wiêkszoœci ludzi.  Uœciœlenie pojawi³o siê w ramach wywodu na temat inicjacji
chrzeœcijañskiej, sposobu stania siê chrzeœcijaninem. A wiêc, zdaniem Bazylej-
czyka, wszyscy ludzie s¹ usprawiedliwieni, usprawiedliwieni „obiektywnie” na
mocy czynu Chrystusa. Nie wszyscy to jednak – jak powiada Küng rekonstru-
uj¹cy pogl¹d Bartha – us³yszeli i zobaczyli, przyjêli i przyswoili58. Ogó³ ludzko-
œci dzieli siê wiêc na usprawiedliwionych obiektywnie, którzy jeszcze swego
nowego stanu nie poznali i usprawiedliwionych subiektywnie, którzy zostali
poruszeni przez Ducha Œwiêtego i obok usprawiedliwienia „obiektywnego” po-
siadaj¹ usprawiedliwienie „subiektywne”. Ci ostatni to chrzeœcijanie, ludzie po-
ruszeni przez Ducha Œwiêtego, posiadaj¹cy Ducha Œwiêtego59. Chrystusowy
Duch Œwiêty powoduje wiêc owe przejœcie usprawiedliwionych obiektywnie do
stanu usprawiedliwienia subiektywnego. Owo przejœcie jest u Bartha to¿same
ze staniem siê chrzeœcijaninem60.

Küng, chc¹cy utrzymaæ wiêŸ z g³ównym nurtem tradycji katolickiej, ju¿
w tym punkcie natrafia na powa¿ny problem z koncepcj¹ Bartha. Powo³uj¹c siê

55 Passusów wskazuj¹cych na wszechogarniaj¹cy zasiêg pojednania jest wielka iloœæ. Niech w tym
miejscu wystarczy chocia¿by ten: Odrzucenie bêd¹ce udzia³em wszystkich ludzi, gniew Bo¿y, któremu s¹
poddani wszyscy ludzie, œmieræ, któr¹ musz¹ umrzeæ wszyscy ludzie, Bóg w swojej mi³oœci przenosi w
wiecznoœci na Tego, w którym ich umi³owa³ i wybra³, i którego wybiera w ich imieniu i w ich miejsce. Bóg
przedwiecznie ustanawia tego Pos³usznego, by niós³ cierpienie, na które niepos³uszni zas³u¿yli i które ze
wzglêdu na sprawiedliwoœæ Bo¿¹ koniecznie byæ musi przecierpiane. – Die Kirchliche Dogmatik, II/2,
s. 132. Zdaniem Künga, wed³ug Bartha (...) dzie³o pojednania zosta³o uczynione dla wszystkich ludzi (alle
Menschen), Chrystus dla wszystkich urodzi³ siê, umar³ i zmartwychwsta³.” – Rechtfertigung, s. 89.

56 Rechtfertigung, s. 228.
57 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 704.
58 Rechtfertigung, s. 89.
59 Küng relacjonuje: Bo¿y dekret ogarn¹³ wszystkich [ludzi – dop. TJZ], i „obiektywnie” mówi¹c s¹ oni

wszyscy usprawiedliwieni. Ale oni jeszcze nie us³yszeli i nie zobaczyli, nie przyjêli tego i nie przyswoili. Jeszcze
nie wszyscy s¹ poruszeni przez Chrystusowego Ducha Œwiêtego; w podanym sensie tylko chrzeœcijanie s¹
poruszeni przez Niego, reszta œwiata nie ma jeszcze Ducha Œwiêtego. – Rechtfertigung, s. 89.

60 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, 752nn.
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na dane nowotestamentowe zdaje siê reagowaæ na œmia³¹ wizjê Bazylejczyka
u¿ywaj¹c argumentów, które prêdzej od teologów katolickich zastosowa³by tra-
dycyjnie myœl¹cy teolog protestancki61. Ten ostatni twierdzi³by, i¿ o usprawiedli-
wieniu w sensie œcis³ym mówiæ mo¿na w aspekcie subiektywnym, czyli wtedy,
gdy nastêpuje osobista apropriacja, przyswojenie Bo¿ego daru przez wiarê. Tym
tropem idzie Küng, uciekaj¹c od – uniwersalizuj¹cych i unikaj¹cych „prywatyza-
cji” – wyobra¿eñ Bartha. Najzupe³niej tak jak protestanci, co oczywiœcie nie jest
obce i katolikom, cytuje in extenso Rz 3:21-26, akcentuj¹c s³owa o dostêpnoœci
daru przez wiarê.  WyraŸnie daje do zrozumienia, i¿ dopiero na poziomie apro-
priacji62 przez indywiduum mamy do czynienia z usprawiedliwieniem, co siê zo-
wie. Czytaj¹c teksty [biblijne – dop. TJZ] mówi¹ce o usprawiedliwieniu w kon-
tekœcie œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa najwyraŸniej widaæ, ¿e
wszystkie one zawsze odwo³uj¹ siê z naciskiem do wiary (np. Rz 5:21-25). Tylko
ten, kto wierzy, jest usprawiedliwiony. Dlatego trzeba widzieæ ³¹cznie dokonany
na krzy¿u „obiektywny” akt usprawiedliwienia i jego „subiektywne” urzeczywist-
nienie. Gdy ogólne usprawiedliwienie dokonane na krzy¿u zostanie oddzielone od
aktu przyswojenia usprawiedliwienia przez indywidualnego cz³owieka, prowadziæ
to bêdzie tak czy inaczej do apokatastazy. Natomiast gdy osobiste usprawiedli-
wienie zostanie oddzielone od ogólnego aktu usprawiedliwienia na krzy¿u, to do-
prowadzi to tak czy owak do predestynacjonizmu.63 Küng nie chce jednak spra-
wiaæ wra¿enia, ¿e idea usprawiedliwienia obiektywnego, tak jak j¹ uniwersali-
stycznie rozumie Barth, jest na gruncie katolickim nie do przyjêcia. Wszak
Küngowi zawsze bardzo zale¿y – co jeszcze nie raz zobaczymy – na akcentowa-
niu bliskoœci wzglêdem Bazylejczyka. Dlatego podejmuje próbê jej akomodacji
w nawi¹zaniu do obiektywnej podstawy „subiektywnego” usprawiedliwienia,
która to kategoria jest pojêciem najzupe³niej konwencjonalnym w teologii ewan-
gelickiej i katolickiej, oraz wskazuje na mo¿liwoœæ eklezjologicznego zastosowa-
nia awangardowej idei barthiañskiej (tworzy paralelê: tak jak obiektywne uspra-
wiedliwienie obejmuje wszystkich ludzi, jest powszechne, uniwersalne, tak Ko-
œció³ œwiêty przynosi usprawiedliwienie wszystkim swoim cz³onkom – jest ono
powszechne, uniwersalne w Koœciele)64. Na koniec w ramach wysi³ku maj¹cego
na celu wykazanie konwergencji myœlenia teologa reformowanego i w³asnej tra-
dycji Küng podnosi, i¿ w istocie usprawiedliwienie obiektywne u Bartha pokrywa
siê z katolickim rozumieniem pojêcia „odkupienie”: Nie przyjê³o siê w dogmatyce
katolickiej mówiæ o usprawiedliwieniu w odniesieniu do œmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa. Bardziej ni¿ s³owa „usprawiedliwienie” (rozumie siê przez
nie g³ównie usprawiedliwienie „subiektywne”) u¿ywaj¹ pojêæ „odkupienie”

61 Rechtfertigung, pocz¹wszy od s. 218.
62 Mniejsza w tym miejscu o to, jak siê ona dokonuje. Za moment i tak bêdziemy musieli wróciæ do

tego zagadnienia.
63 Rechtfertigung, s. 219.
64 Rechtfertigung, s. 225nn.
65 Rechtfertigung, s. 222.
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(Erlösung), „przeb³aganie” (Sühne) itd.65. Trudno jednak z wywodów Künga nie
wywieœæ wniosku, i¿ katolickie rozumienie „odkupienia” nie g³osi bliskiej Bar-
thowi tezy, i¿ wszyscy ludzie ostatecznie unikn¹ odrzucenia. Mimo starañ kato-
lickiego teologa wyraŸnie widaæ, ¿e miêdzy Barthem a Küngiem pozostaje roz-
dŸwiêk w przedmiocie nowatorskiego, ponadsubiektywnego, zastosowania pojê-
cia „usprawiedliwienie”. W istocie, abstrahuj¹c od wra¿enia jakie wywo³aæ mog¹
jego wywody, Küng pozostaje wierny tradycyjnemu katolickiemu i protestanckie-
mu rozumieniu usprawiedliwienia, wy³¹cznie jako zbawczej nowoœci w ¿yciu
wierz¹cej w Chrystusa jednostki.

Kondycja cz³owieka i jego rola w pozyskaniu usprawiedliwienia

„Usprawiedliwienie subiektywne” to Küngowe okreœlenie barhiañskiej kon-
cepcji subiektywnego urzeczywistnienia usprawiedliwienia obiektywnego, bêd¹-
cego powszechnym uniewinniaj¹cym werdyktem wypowiedzianym w krzy¿u i
zmartwychwstaniu Chrystusa. W tym w³aœnie punkcie Barth zbli¿a siê do kla-
sycznego w protestantyzmie sposobu charakteryzowania usprawiedliwienia: do-
konuje siê ono w indywidualnym cz³owieku.

Sytuacjê cz³owieka wyjaœnia i rozjaœnia wed³ug Bartha wydarzenie Jezusa
Chrystusa. Wybór, przeznaczenie i wcielenie Odwiecznego Syna pokazuje gro-
zê upadku cz³owieka, zaœ Bo¿y s¹d nad grzechem dokonany na krzy¿u pozwala
wyraziœcie dostrzec jego ciemne kontury66. Tragedia grzechu pozostaje tak na-
prawdê nieuœwiadomiona do czasu przyjrzenia siê krzy¿owi, i temu, co grzech
potrafi uczyniæ wzglêdem ukrzy¿owanego Niewinnego. W ten sposób Jezus sta³
siê ,,zwierciad³em grzeszników”67, ale nie tradycyjnie pojmowanym jako wzór,
norma cnót, ale przedmiot zas³u¿onego, niszcz¹cego s¹du, który nam siê nale-
¿y. W tym zwierciadle mo¿emy zobaczyæ samych siebie, potêpionych, znisz-
czonych przez grzech, odrzuconych, jako zas³uguj¹cych na tak brutalny wyrok,
jaki zosta³ wymierzony naszemu boskiemu Zastêpcy. Relacjonuj¹c pogl¹dy
Bartha Küng powiada, i¿ w ramach swego pojednawczego czynu „Chrystus
zwi¹za³ siê z grzesznikami i podj¹³ siê za³atwienia ich spraw przed Bogiem”.
W tym ujawnia siê prawda, ¿e wszyscy ludzie s¹ grzesznikami.68 Nikt nie unik-
n¹³ objêcia grzechem, ka¿dy – bez wyj¹tku – jest nim ska¿ony w takim samym
stopniu. „To, ¿e Jezus Chrystus zmar³ dla pojednania ka¿dego cz³owieka jako
takiego (...) przes¹dza, i¿ zepsucie jest radykalne i ca³kowite”69. Barth nie
szczêdzi s³ów opisuj¹cych nêdzê grzesznika, tragediê jego sprzeciwu wobec
Boga, przepaœæ zachodz¹c¹ miêdzy wielkim, œwiêtym Panem a upad³ym, ska¿o-
nym cz³owiekiem. Jednakowo¿ w barthiañskim opisie kondycji cz³owieka daje

66 Die Kirchliche Dogmatik, np. IV/1, s. 395-439.
67 Rechtfertigung, s. 53.
68 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 54.
69 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 548.



42 TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

siê odczuæ pewn¹ ambiwalencjê70. Ewangelicki teolog nie chce straciæ miary w
ocenie grzesznoœci „korony” stworzenia Bo¿ego. Przy szkicowaniu dramatu cz³o-
wieka stara siê dostrzec tak¿e jaœniejsze strony upad³ej istoty ludzkiej: „Nie pa-
trzymy wystarczaj¹co wnikliwie jeœli myœlimy i mówimy, ¿e mamy tutaj tylko
ciemnoœæ, tylko brak, tylko wstyd, tylko nieczystoœæ, tylko smutek, pokusê, tylko
kl¹twê i potêpienie”71. – „Mo¿emy za Formu³¹ zgody nazwaæ go [cz³owieka]
truncus et lapis, by w ten sposób opisaæ ca³¹ jego niezdolnoœæ dopomo¿enia sobie
i zbawienia siebie, lecz to nie oznacza, ¿e rzeczywiœcie sta³ siê on drewnem lub
kamieniem, ani ¿e nie jest on ju¿ d³u¿ej cz³owiekiem72. Skalê upadku cz³owieka
wyznacza skala zaanga¿owania Bo¿ego, œciœlej: zaanga¿owania Chrystusa w ra-
tunek cz³owieka. „Cz³owiek nie upad³ ni¿ej ni¿ punkt, do którego Bóg uni¿y³ siê
dla niego w Jezusie Chrystusie. A przecie¿ Bóg w Jezusie Chrystusie nie sta³ siê
ani diabelstwem [teuflisch] ani nicoœci¹ [nichtig]”73. W zepsutym grzeszniku
„wszystkie cechy czyni¹ce go go cz³owiekiem nadal trwaj¹. Nie sta³ on siê ani de-
monem, ani zwierzêciem ani roœlin¹. Nawet w swej mizerii nie jest on pó³cz³owie-
kiem, lecz pe³nym cz³owiekiem”74. Wynika st¹d, i¿ jego pochodz¹ce z rêki Bo¿ej
cz³owieczeñstwo jest walorem, który decyduje o jego niewygasaj¹cej wartoœci.

Wskazana ambiwalencja w ocenie cz³owieka, akademicki przyk³ad barthiañ-
skiej dialektyki objawieniowej75, daje nadziejê Küngowi na zbli¿enie Bartha do
pozycji katolickich w tym wzglêdzie, bardziej optymistycznie ni¿ tradycyjny pro-
testantyzm oceniaj¹cej po³o¿enie cz³owieka. Teolog katolicki dostrzega co praw-
da, i¿ zdaniem Bazylejczyka cz³owiek jest „grzesznikiem do samego cna” („bis
in seinen Kern”)76 i jest „totalnie i radykalnie zdeprawowany”77, jednak protest
Karola Bartha wobec tez mówi¹cych o ca³kowitym zepsuciu, dodaj¹ Küngowi
ducha w jego d¹¿eniach do wykazania barthiañsko-katolickiej bliskoœci w tej
sprawie. Wysi³ek katolickiego autora mo¿e siê zw³aszcza zamanifestowaæ w ob-
szarze starej protestancko-katolickiej kontrowersji, która ostro konfrontuje antro-
pologie obu nurtów wyznaniowych, w tym zw³aszcza w kwestii zdolnoœci do

70 •róde³ trudnoœci Bartha z wytrwaniem w ramach reformatorskiej tradycji mówienia o kondycji
cz³owieka Alister McGrath postrzega w zasadniczych za³o¿eniach teologii Bazylejczyka. Po prostu
niemo¿liwoœci¹ jest przekonywuj¹ce dostosowanie faktu grzechu i z³a do wizji teologicznej, zak³adaj¹cej,
i¿ proces historyczny jest absolutnie zdeterminowany przez akt ostatecznie dokonany u pocz¹tku czasu. Dla
Paw³a grzech „wszed³ na œwiat”; Barth nie mo¿e przekonywuj¹co mówiæ o grzechu „wchodz¹cym” w tego
rodzaju chrystologicznie zdeterminowany proces. Alister E. McGrath: Iustitia Dei. A History of the
Christian Doctrine of Justification. From 1500 to the Present Day, Cambridge 1986, s. 178. Oksfordzki
teolog okreœla pogl¹d Bartha w tej sprawie mianem  zasadniczo supralapsariañskiego rozumienia Upadku.
– Tam¿e, s. 178.

71 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 552.
72 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 535.
73 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 534.
74 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 552.
75 Küng powiada w tej sprawie, i¿ u Bartha oba twierdzenia s¹ prawdziwe: cz³owiek nie jest ca³kowicie

zepsuty i jednoczeœnie jest ca³kowicie zepsuty. – Rechtfertigung, s. 61.
76 Rechtfertigung, s. 54.
77 Rechtfertigung, s. 64.
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wspó³uczestnictwa w przyswojeniu zbawienia, wzglêdnie usprawiedliwienia. By
pokazaæ komplementarn¹ jego zdaniem dwoistoœæ g³osów Magisterium Koœcio³a
w sprawie statusu cz³owieka, na pocz¹tek Hans Küng wydobywa z zasobów tra-
dycji szereg obfitych passusów antypelagiañskich, pochodz¹cych z ró¿nych epok.
Przywo³uje zw³aszcza liczne wypowiedzi II Synodu Orañskiego, Synodu Karta-
giañskiego oraz indywidualnych teologów. Wskazuj¹ one, ¿e cz³owiek po upadku
nie jest w stanie o w³asnych si³ach podnieœæ siê ze stanu grzechu ku w³asnemu
ratunkowi. Cytowany tam, a sumuj¹cy naukê katolick¹ w tej mierze, francuskojê-
zyczny teolog nazwiskiem Hefele powiada: „Kiedy w cz³owieku dzia³aj¹ jedynie
jego naturalne zdolnoœci rezultatem jest przeciwieñstwo moralnoœci, a mianowi-
cie grzech i fa³sz”78. Bajusz zaœ (w prawowiernej czêœci swych enuncjacji) twier-
dzi: „Wolna wola bez pomocy ³aski Bo¿ej nie pozwala na nic innego, jak tylko na
czynienie grzechu”79. Przyk³ady siê mno¿¹ – ostatecznie wiêc Küng rekapituluje,
i¿ aczkolwiek katolicyzm tradycyjnie g³osi, ¿e grzesznoœæ cz³owieka nie przekre-
œla jego zdolnoœci do dokonywania wolnego wyboru, to jednak grzesznik w opar-
ciu o naturalne swe si³y nie jest w stanie zapewniæ sobie usprawiedliwienia:
„A wiêc grzesznik – niezale¿nie od swej zdolnoœci dokonywania wyboru – nie
jest w stanie na jakimkolwiek poziomie siê samousprawiedliwiæ”80. Przytacza
s³ynne stwierdzenie Tridentinum, „Jeœli ktoœ twierdzi, ¿e cz³owiek mo¿e byæ
usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje czyny dokonywane albo si³ami na-
tury ludzkiej, albo dziêki nauce Prawa, lecz bez ³aski Bo¿ej poprzez Jezusa Chry-
stusa – niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoœci wiernych”81. Küng nieodmiennie
podkreœlaj¹c, i¿ usprawiedliwienie jest z ³aski (sola gratia), chce jednak zazna-
czyæ, i¿ nie mo¿e siê uto¿samiæ z „tragicznym” opisem stanu cz³owieka przyjê-
tym przez reformatorów i ich sukcesorów. Raczej wytyka im s³aboœæ, nieade-
kwatnoœæ ich stanowiska, twierdz¹c przyk³adowo, i¿ tradycyjny protestancki po-
gl¹d na stan natury ludzkiej jest niekonsekwentny. Gdyby przyj¹æ reformatorski
sposób charakteryzowania statusu cz³owieka w kategoriach „tragizmu”, mo¿na
by wytkn¹æ – twierdzi teolog katolicki – i¿ pogl¹d klasycznych protestantów nie
jest „wystarczaj¹co tragiczny”82. – „Gdyby byli w swoim myœleniu wystarczaj¹co
radykalni, musieliby przyznaæ nie tylko to, ¿e grzesznik zas³u¿y³by byæ pozosta-
wionym wy³¹cznie swoim zdolnoœciom, ale ¿e zas³u¿y³ wrêcz, by byæ usuniêtym
z ziemi.83 Bóg zaœ pozostawia cz³owieka na ziemi mimo jego grzesznoœci, co jest
dowodem ³aski i co zarazem zaprzecza, zdaniem autora Rechtfertigung, reforma-
torskiej tezie, i¿ grzesznik jest zupe³nie pozbawiony ³aski”84. Choæ Küng oczywi-
œcie na u¿ytek polemiki przerysowuje sens opinii protestanckiej, poprzez tak¹

78 Rechtfertigung, s. 177.
79 Rechtfertigung, s. 178.
80 Rechtfertigung, s. 178.
81 Rechtfertigung, s. 178-179. Polsk¹ wersjê orzeczenia soborowego podajê za: Breviarium fidei. Wybór

doktrynalnych wypowiedzi Koœcio³a, oprac. Stanis³aw G³owa, Ignacy Bieda, Poznañ 1989, s. 326.
82 Rechtfertigung, s. 179.
83 Rechtfertigung, s. 179.
84 Rechtfertigung, s. 179.
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eksplikacjê g³ównych akcentów sporu katolicko-ewangelickiego naprowadza
czytelnika na kluczowe w¹tki w tym obszarze: kwestiê wolnej woli i zas³uguj¹cy
– w procesie przyswojenia usprawiedliwienia – walor uczynków cz³owieka.

Barth przynale¿¹c do reformowanej tradycji teologicznej musia³ siê zmierzyæ
z dobrze ugruntowanym w tym¿e krêgu przekonaniu, i¿ w sprawie relacji z Bo-
giem cz³owiek pozbawiony jest wszelkiej mo¿liwoœci wyboru. Jego los w tym
wzglêdzie uzale¿niony jest od postanowienia Bo¿ego i ¿adne cz³owiecze pragnie-
nia i starania nie zmieni¹ kursu ¿ycia przes¹dzonego w przedwiecznym dekrecie
suwerennego Pana. Teolog bazylejski nie potrafi jednak zidentyfikowaæ siê z tego
rodzaju spojrzeniem, a zw³aszcza z ostro postawionym twierdzeniem o ca³kowi-
tym zniewoleniu woli cz³owieka. Problem tutaj ujawniony podejmuje siê roz-
strzygn¹æ w ramach swojej odwa¿nej chrystologicznej wizji. Zawsze by³o b³êdem
usi³owanie ustalenia, zrozumienia tezy o woli niewolnej w inny ni¿ chrystologicz-
ny sposób. Nie mo¿e byæ ona dowiedziona ani podwa¿ona ani w drodze ustaleñ
empirycznych czy myœlenia a priori. Jako korelat wyznania wolnoœci, która zosta-
³a wywalczona dla nas i zapewniona nam przez cz³owieka imieniem Jezus, artyku³
o woli cz³owieka jest prawd¹ teologiczn¹ – artyku³em wiary. Jako taki nie ma on
w ogóle nic wspólnego z walk¹ miêdzy deterministami a indeterministami. Nie
opowiadam siê za determinizmem. I poniewa¿ tak w³aœnie ta rzecz siê ma – a nie
jest to jasne w De servo arbitrio Lutra – znajdujemy powód, by wyst¹piæ przeciw
temu s³ynnemu dzie³u a tak¿e przeciw koncepcjom Zwingliego i Kalwina. (...) To
nie jest tak, ¿e cz³owiek nie mo¿e ju¿ posiadaæ w³asnej woli czy ¿e nie mo¿e decy-
dowaæ, ¿e jest pozbawiony arbitrium, ¿e nie ma w ogóle woli. Gdyby tak by³o, nie
by³by ju¿ wiêcej cz³owiekiem, by³by jedynie czêœci¹ mechanizmu poruszanego z
zewn¹trz.85 Pragn¹c zdystansowaæ siê od konwencjonalnego ujêcia zagadnienia
de servo arbitrio, Barth buduje wizjê „wolnoœci chrzeœcijanina”. Wola czynienia
tego, co sprzeczne z wol¹ Bo¿¹, choæ przys³uguje cz³owiekowi nie mo¿e byæ na-
zwana liberum arbitrium, jest to raczej servum arbitrium. Wolna wola polega na
wyborze pos³uszeñstwa Bogu86. „Ktokolwiek czyni grzech jest s³ug¹ grzechu” (J
8:34). W tym najkrótszym z biblijnych sformu³owañ zawiera siê ca³a doktryna
woli niewolnej. Non potest non peccare, oto co mo¿emy powiedzieæ o grzesznym,
gnuœnym cz³owieku. Jego grzech wyklucza jego wolnoœæ, tak jak jego wolnoœæ
wyklucza jego grzech.87

Pogl¹dy Bartha i Künga88 zdaj¹ siê spotykaæ w kwestii wolnej woli: ten ostatni
s³usznie zauwa¿a, i¿ stworzona przez teologa ewangelickiego koncepcja „wolno-

85 Rechtfertigung, s. 59.
86 Rechtfertigung, s. 58.
87 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 560.
88 Küng rozwodzi siê na temat nieobecnoœci pojêcia „wolnej woli” w Piœmie Œwiêtym, jako idei obcej

mentalnoœci jego autorów narzêdnych – Rechtfertigung, s. 180nn. Zarazem podkreœla, ¿e pojêcie to jest
za³o¿eniem le¿¹cym u podstaw wypowiedzi zawartych na ka¿dej stronie Pisma  i jest w teologii
niezbêdne. Tam¿e, s. 181-182.
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œci chrzeœcijanina” ma za zadanie ochronê przez zapatrywaniami deterministycz-
nymi, przez co Bazylejczyk poddaje rewizji stanowisko Reformacji w tej spra-
wie89. Mimo, ¿e w ramach opinii reformatorów na temat apropriacji zbawienia
postawa cz³owieka opisywana by³a w kategoriach zupe³nej pasywnoœci, co rów-
nie¿ odzwierciedla³ ich pogl¹d na mo¿liwoœci ludzkiej woli, Barth chce jednak
pozostaæ wierny akcentom reformacyjnym w sprawie roli uczynków grzesznika
w procesie jego usprawiedliwienia. NajwyraŸniej zaznacza siê to w wypowiedzi
teologa ewangelickiego odnoœnie trydenckiego dekretu o usprawiedliwieniu. Ba-
zylejczyk docenia przemyœlany charakter u¿ytych w nim sformu³owañ, pozosta-
j¹c we frontalnym sprzeciwie wobec zawartych tam treœci. Jak powiada Küng:
tutaj znajduje siê najostrzejsza polemika tomu IV/2 [Die Kirchliche Dogmatik;
traktat o pojednaniu] wzglêdem nauki katolickiej90. Wed³ug Bartha nauk¹ doma-
gaj¹c¹ siê sprzeciwu jest rzymska doktryna o wspó³pracy [der Mitwirkung] cz³o-
wieka w uzyskaniu swojego usprawiedliwieniu.91 W niniejszym obszarze teolog
ewangelicki jest nieustêpliwy, jeœli idzie o charakteryzowanie ludzkiej niemocy.
Küng tak streszcza pogl¹d Bartha: Cz³owiek jest d³u¿nikiem, który nie jest w sta-
nie siê wyp³aciæ. W swoich stosunkach ze swoim Stwórc¹ i Panem przymierza nie
spe³ni³ powinnoœci, jaka zosta³a na niego na³o¿ona, powinnoœci wiary i pos³u-
szeñstwa. Wprowadza on chaos w rzeczywistoœæ dobrego Bo¿ego stworzenia.
Krzy¿uje Bo¿y plan, sprzeciwia siê Jego woli, pomniejsza Jego chwa³ê, gdy¿ Bóg
zbyt intymnie zwi¹za³ siê z cz³owiekiem, by nie pozostaæ zranionym przez jego
niepowodzenie. I cz³owiek jest odpowiedzialny i winny wszystkiemu temu i taki
jest zatem jego d³ug. Cz³owiek jest d³u¿nikiem-bankrutem. Staje siê to oczywiste
poprzez fakt, i¿ Bóg po prostu mu wszystko daruje, czyni¹c to bez przymusu, nie-
powierzchownie i autentycznie. Cz³owiek w pe³ni, zupe³nie zale¿y od Bo¿ej ³aski.
Zgrzeszy³ przeciwko tej ³askawoœci. Podpad³ pod s¹d Bo¿y i sprawi³ ¿e mi³oœæ
Bo¿a rozgorza³a: sprawi³ ¿e Bo¿a ³askawoœæ przyjê³a obc¹ formê, formê gniewu.
Lecz poniewa¿ cz³owiek nie jest w stanie rozporz¹dzaæ Bo¿¹ ³ask¹, (...) pozosta³o
mu tylko jedno stosowne zachowanie – modlitwa o przebaczenie!92. Grzesznik-
d³u¿nik mo¿e zatem wed³ug Bartha jedynie biernie przyj¹æ to, co z ³aski daje
mu Bóg. Inaczej, jego zdaniem, uczy rzymski katolicyzm. [Urz¹d Nauczyciel-
ski Koœcio³a Rzymskiego] mówi z jednej strony o assentire i cooperari nieodro-
dzonego cz³owieka [des unwiedergeborenen Menschen] w zwi¹zku z niejasn¹
gratia praeveniens, któr¹ arbitralnie wymyœlono i która nie mo¿e byæ okreœlona
z jak¹kolwiek precyzj¹, lecz która skutkuje zdolnoœci¹ cz³owieka do wiary i po-
kuty i zwrócenia siê ku ³asce. Z drugiej strony mówi on [Urz¹d] o dobrych
uczynkach odrodzonego cz³owieka, który jest tylko ma³ym grzesznikiem [ein
bißchen Sünder] i pope³nia tylko ma³e grzechy, i który znajduje siê w szczêœli-
wej sytuacji bycia zdolnym do zwiêkszenia ³aski usprawiedliwienia we wspó³-

89 Rechtfertigung, s. 58.
90 Rechtfertigung, s. 59.
91 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 563.
92 Rechtfertigung, s. 60.
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pracy z ni¹, a nawet podniesienia stopnia swojej wiecznej szczêœliwoœci. Prak-
tyczn¹ konsekwencj¹ tego wszystkiego jest to, ¿e mizeria cz³owieka nie jest od-
czytywana jako powa¿ne lub niebezpieczne zjawisko zarówno dla chrzeœcijan,
jak i niechrzeœcijan. Wspólnoty wyros³e z Reformacji nie mog³y zjednoczyæ siê
ponownie z Koœcio³em utrzymuj¹cym tak¹ naukê i nie mog¹ one zaakceptowaæ
wezwania do ponownego zjednoczenia z nim tak¿e w dniu dzisiejszym93. Barth
staje wiêc po stronie zdecydowanego monergizmu, neguj¹cym zapewnienia
strony katolickiej, jakoby jej stanowisko nie nosi³o œladu pelagiañskiego czy
semi-pelagiañskiego synergizmu. Hans Küng zarzuca Bazylejczykowi niezro-
zumienie dekretu trydenckiego. Jego zdaniem Koœció³ katolicki obstaje przy te-
zie, i¿ usprawiedliwienie wszystkich przez odkupienie w Chrystusie drog¹ Bo¿e-
go orzeczenia jest bez reszty Bo¿ym dzie³em94. Küng broni zatem przekonañ
strony katolickiej twierdz¹c, i¿ trydenckie cooperari nie suponuje jakiegokol-
wiek synergizmu, w ramach którego Bóg i cz³owiek ci¹gn¹  tê sam¹ linê. Nigdy
nie s¹dzono jakoby usprawiedliwienie przychodzi³o czêœciowo od Boga i czê-
œciowo od cz³owieka.95 – Wszystko przychodzi od Boga, nawet to, co czyni cz³o-
wiek. (...)”Uzupe³nianie” boskiego usprawiedliwienia jest poza kwesti¹, aby
chwa³a Bo¿a nie by³a pomniejszona. Bóg pragnie najwiêkszej aktywnoœci cz³o-
wieka, lecz ta mo¿e wyrosn¹æ z ca³kowitej jego pasywnoœci, z receptywnoœci
spowodowanej przez Boga. Wêz³owe stwierdzenie brzmi, i¿ Bóg dokonuje
wszystkiego. Ale nie oznacza to, ¿e Bóg czyni wszystko sam.”96 Tego typu wypo-
wiedzi katolickiego teologa znajduj¹ odprawê u Bartha wykazuj¹cego stanow-
czo, i¿ usprawiedliwienie „subiektywne” jest zawsze usprawiedliwieniem bez-
bo¿nych, nieodrodzonych – iustificatio impii97. Usprawiedliwienie przychodzi
do cz³owieka, kiedy jest jeszcze martwym w przewinieniach grzesznikiem. W
ujêciu katolickim usprawiedliwienie dokonuje siê w cz³owieku wspó³pracuj¹-
cym z otrzyman¹ uprzednio ³ask¹. Barth natomiast zaznacza, ¿e usprawiedli-
wienie jest pierwszym „krokiem”, zanim jeszcze uczynek cz³owieka posiada
jakikolwiek walor w oczach Dawcy usprawiedliwienia. Waloru takiego nie po-
siada nawet wiara przyjmuj¹cego usprawiedliwienie, nie powoduje ona uspra-
wiedliwienia98. Tak¿e ona – zgodnie ze stanowiskiem reformatorów – jest dla
Bazylejczyka danym przez Pana darem99. Jest pust¹ rêk¹, pustym kielichem,
czyst¹ otwartoœci¹ na Jezusa Chrystusa i Jego sprawiedliwoœæ100. Nie tworzy
ona niczego nowego, to nie ona rodzi nowe ¿ycie w nas, ona je jedynie przyj-

93 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 563-564.
94 Rechtfertigung, s. 257.
95 Rechtfertigung, s. 258.
96 Rechtfertigung, s. 258.
97 Rechtfertigung, s. 53.
98 Rechtfertigung, s. 255.
99 Pogl¹d taki Barth wyra¿a ju¿ we wczeœniejszych pismach. Zob. np. Karl Barth: Reformierte Lehre.

Ihr Wesen und ihre Aufgabe (w:) Karl Barth: Das Wort Gottes und die Theologie, München 1924, s. 207.
100 Rechtfertigung, s. 85.
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muje101. Patrz¹c od strony subiektywnej, wiara (pistis ) to ufnoœæ Bogu i Jego dosko-
na³emu, spolegliwemu dzie³u, jest ona uni¿eniem siê, upokorzeniem, ust¹pieniem
dumnego cz³owieka wobec swej dumy102. Wiara bêd¹ca kauz¹ instrumentaln¹ wystar-
cza jako sposób przyswojenia owej cudownej nowoœci, któr¹ jest usprawiedliwienie.
Wyklucza zatem uczynki jako element zas³ugi103, do usprawiedliwienia wystarcza
sama, lecz obradza uczynkami zgodnie z zasad¹ sola fide et nunquam sola (sama
wiara nigdy jednak nie jest sama). Barth kategorycznie dyskwalifikuje zas³uguj¹cy
charakter uczynków: Negatywne stanowisko Paw³a i reformatorów powiada, i¿ jakie-
kolwiek ludzkie uczynki, nawet wymagane przez Zakon, których powa¿nie mo¿na od
cz³owieka oczekiwaæ i uznawaæ za dobre, zarówno nie s¹ ani nie przynosz¹ jego
usprawiedliwienia. Jako uczynki rozwijaj¹ce jego usprawiedliwienie nie s¹ od niego
wymagane ani nie s¹ ¿adnymi dobrymi uczynkami.104 Uczynki dokonane przez
grzesznika przed cudown¹ przemian¹ cz³owieka nie mog¹ byæ dobre, nie przydadz¹
siê przeto w procesie pojednania z Bogiem105. Oto powód dla akcentowania sola fi-
des. Drugim i powa¿niejszym powodem dla opowiedzeniem siê za formu³¹ „sam¹
wiar¹” jest bezwzglêdnie przestrzegana przez Bartha, a¿ po nara¿enie siê na zarzut
chrystomonizmu, zasada solus Christus. Tylko On usprawiedliwia a usprawiedliwia-
j¹ca wiara jest wiar¹ w Niego106. Sama myœl, jakoby cz³owiek móg³ cokolwiek uczy-
niæ w sprawie swojego usprawiedliwienia graniczy, zdaniem bazylejskiego teologa, z
bluŸnierstwem przeciwko Chrystusowi. Jak to charakteryzuje Küng, zdaniem Bartha
podczas, gdy Chrystus pomóg³ nam pozostaj¹c bez pomocy na krzy¿u i w grobie,
cz³owiek podejmuje próbê dopomo¿enia sobie samemu.107

Sola fides oznacza dla kalwinisty Bartha tak¿e wykluczenie innych causae in-
strumentalis, w tym tak¿e sakramentów. S¹ one œrodkami ³aski, ale nie mo¿na ich
traktowaæ, jak w tradycji rzymskokatolickiej i luterañskiej, jako niezawodnych
narzêdzi przekazu usprawiedliwienia. Szczególnie szeroko znane nietypowe jak
na w³asne wyznanie spojrzenie Bazylejczyka na chrzest108, bliskie pozycjom bap-
tystycznym, nie dopuszcza traktowania sakramentów za kauzê instrumentaln¹
usprawiedliwienia. Pozostaje ni¹ tylko i wy³¹cznie sama wiara.

101 Barth wykluczaj¹c kreacyjny charakter (kreatorischen Charakter) wiary jednoczeœnie dopowiada:
Do przemiany sytuacji cz³owieka, jaka wydarzy³a siê w Jezusie Chrystusie nale¿y potwierdzenie jego
œwiadectwa w ludziach. Nie dlatego, ¿e wierz¹, nie ze wzglêdu na moc tej wiary, ale dlatego, ¿e faktycznie
zachodzi w nich wiara (w ich sile lub bezsile), ¿e faktycznie tak siê zachowuj¹, ¿e przyjmuj¹ tak¹ postawê,
staj¹ siê i s¹ chrzeœcijanami poœród wszystkich innych ludzi – ludŸmi posiadaj¹cymi tê szczególn¹ cechê
jako ludzie. W tym zakresie nie mo¿emy nie przypisaæ wydarzeniu ich wiary jakiegoœ kreatywnego
charakteru. – Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 840. Zob. Rechtfertigung, s. 255; Alister E. McGrath:
Iustitia Dei, dz. cyt., s. 179.

102 Rechtfertigung, s. 81 i 85.
103 Pod tym pojêciem Barth rozumia³ ogó³ myœli i s³ów i osi¹gniêæ grzesznego cz³owieka – Die

Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 694.
104 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 694.
105 Rechtfertigung, s. 81.
106 Rechtfertigung, s. 81.
107 Rechtfertigung, s. 55.
108 Zob. zw³aszcza: Karl Barth, Die kirchliche Lehre von der Taufe, Zollikon-Zürich 1943, passim.
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Odnoœnie barthiañskiego obstawania przy formule „sam¹ wiar¹”, Küng podno-
si, i¿ koncepcja ta nie jest nie do pogodzenia ze stanowiskiem katolickim, gdyby
przyj¹æ, i¿ wiara ma charakter czyni¹cy, owocuj¹cy, wyra¿aj¹cy siê w dzia³aniu.
Jest gotów przyznaæ, i¿ wiara to w istocie ufnoœæ, która polega na Dawcy, ale Go
i s³ucha przyjmuj¹c odpowiedni¹ postawê. Taka wiara to wiara ¿ywa (fides
viva)109. „Szybko” wiêc stan¹ obok niej uczynki, potwierdzaj¹ce jej wartoœæ. A
zatem, twierdzi katolicki teolog, grzesznik jest usprawiedliwiony przez sam¹ wia-
rê, lecz nie przez wiarê, która stoi w opozycji do uczynków dokonanych w ¿ywej
wspólnocie woli z Chrystusem oraz nie przez wiarê pozbawion¹ mi³oœci i wszyst-
kich innych wartoœci.110 Jak widaæ, wiara wed³ug Künga jest wiar¹ uwarunkowa-
n¹, nie zwyk³ym zaufaniem beznadziejnie pogr¹¿onego i zdesperowanego grzesz-
nika, o której mówi³a Reformacja. Küng niew¹tpliwie dystansuje siê od silnie
obecnego w jego tradycji koœcielnej katechizmowego rozumienia wiary wy³¹cz-
nie jako uznania prawdy objawionej. Przywo³uje seriê wypowiedzi teologów ka-
tolickich, próbuj¹cych rozszerzyæ owe pojêcie na ufne oddanie siê Zbawicielo-
wi111. Zastrzega wszak, i¿ nie jest to – w aspekcie usprawiedliwienia – wy³¹cznie
zaufanie Osobie. Kolejnym uwarunkowaniem „samej wiary” s¹ sakramenty Ko-
œcio³a. Nie mo¿e ona istnieæ bez nich, a zw³aszcza – w obszarze usprawiedliwie-
nia – bez sakramentu chrztu: wiara i chrzest nale¿¹ do siebie wzajemnie, i jedno
nie powinno wykluczaæ drugiego: nie ma chrztu bez wiary (Koœció³ katolicki wy-
maga wiary nawet do chrztu niemowl¹t, chocia¿ oczywiœcie w innej formie ni¿ w
przypadku doros³ych). Równie¿ nie ma wiary bez odniesienia do chrztu (...). Wia-
ra domaga siê chrztu, a chrzest opiera siê na wierze. Wiara chce staæ siê widocz-
na w Koœciele przez widzialny znak. A zatem chrzest nie jest niczym innym ni¿
wcielon¹, widzialn¹ wiar¹. Jest to sacramentum fidei (Denzinger 799), znak wia-
ry, który jednakowo¿ nie jest pusty, a raczej wype³niony realnoœci¹112. Staje siê
jasne, i¿ miêdzy Barthem a Küngiem nie ma zgodnoœci co do postrzegania sakra-
mentu jako instrumentalnej kauzy usprawiedliwienia.

Natura usprawiedliwiaj¹cej sprawiedliwoœci
i charakter usprawiedliwienia

 Skoro wed³ug Karola Bartha cz³owiek jest bezsilny w sprawie swojego uspra-
wiedliwienia, przeto mo¿e liczyæ wy³¹cznie na pomoc z zewn¹trz (Frem-
derlösung). Polegaæ mo¿e wy³¹cznie na „obcej” z tego powodu sprawiedliwoœci
Chrystusa (aliena iustitia Christi; fremde Gerichtigkeit Christi)113. „Iustitia aliena,
poniewa¿ po pierwsze i w istocie jest to iustitia Christi i tylko jako taka jest ona

109 Rechtfertigung, s. 250
110 Rechtfertigung, s. 249-250.
111 Rechtfertigung, s. 250-151.
112 Rechtfertigung, s. 251.
113 Rechtfertigung, s. 62.
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nostra, mea iustitia.”114 Sprawiedliwoœæ ta wydarzy³a siê w Jezusie Chrystusie,
jest – jak chc¹ tradycyjne ujêcia – efektem czynnego i biernego pos³uszeñstwa
Syna Bo¿ego wzglêdem swego powo³ania, natomiast jej cel to ratunek cz³owie-
ka115. Jest nam ona oferowana, byœmy ostali siê na s¹dzie Bo¿ym. Zaznaczaj¹c
zewnêtrzny, obcy, „pozaludzki” charakter usprawiedliwiaj¹cej nas sprawiedliwo-
œci, mówi te¿ o w³asnej sprawiedliwoœci cz³owieka. „Barth widzi zatem sprawie-
dliwoœæ cz³owieka zasadniczo jako obc¹ sprawiedliwoœæ – sprawiedliwoœæ Chry-
stusa. I widzi usprawiedliwienie cz³owieka jako historiê zaistnia³¹ zasadniczo w
Innym – w Jezusie Chrystusie. Niezrozumieniem Bartha by³oby jednak myœlenie,
¿e sprawiedliwoœæ ta nie bêdzie zatem w³asn¹ sprawiedliwoœci¹ cz³owieka, ¿e
sprawiedliwoœæ ta nie stanie siê w³asn¹ histori¹ cz³owieka”116. –  „Sprawiedli-
woœæ usprawiedliwionego jest zatem dla Bartha nie tylko obc¹ sprawiedliwoœci¹,
lecz jednoczeœnie w³asn¹ sprawiedliwoœci¹ cz³owieka”117. Podniesiona dwojakoœæ
usprawiedliwiaj¹cej sprawiedliwoœci w ujêciu Bazylejczyka nakazuje z wnikliw¹
uwag¹ zbadaæ sam¹ istotê tego rozró¿nienia, by poznaæ relacjê pogl¹du Karola
Bartha do tradycyjnych ujêæ protestanckich. A to w³aœnie obok wyakcentowania
sola fides ekstrynsyczny (extrinsisch), zewnêtrzny charakter usprawiedliwiaj¹cej
sprawiedliwoœci uznaæ nale¿y za czynnik przes¹dzaj¹cy tradycyjnie protestancki
rys danej doktryny z zakresu articulus iustificationis118.

Jak ju¿ zaznaczyliœmy Barth jednoznacznie opowiada siê za zewnêtrznoœci¹
usprawiedliwiaj¹cej sprawiedliwoœci, co stanowi gwarancjê dla grzesznika, i¿
bêd¹c usprawiedliwiony osi¹gnie pe³n¹, doskona³¹ sprawiedliwoœæ, opart¹ nie
na jego s³abych i obci¹¿onych grzechem mo¿liwoœciach, lecz na fundamencie
Chrystusa. Powstaje wiêc pytanie, w jakim sensie mo¿e staæ siê ona wewnêtrz-
na (intrinsisch)? Czy szwajcarski teolog ewangelicki staje tutaj po stronie po-
gl¹du rzymskokatolickiego, zgodnie z którym na skutek dzia³ania ³aski, odpo-
wiedzi wiary i postawy pos³uszeñstwa wzglêdem woli Bo¿ej, cz³owiek nabywa
w³asnej sprawiedliwoœci, gdzie rozró¿nienie miêdzy sprawiedliwoœci¹ Chrystu-
sa a w³asn¹ jest trudne do ustalenia? Wydaje siê, ¿e Bazylejczyk s³usznie, jak
wielu teologów protestanckich ró¿nych epok, tak¿e luterañskich wspó³autorów
powo³anej ju¿ tutaj Wspólnej deklaracji, próbuje wyt³umaczyæ spotykane nie-
kiedy wyabstrahowanie deklaratywnego (forensycznego, s¹dowego) rozumienia
usprawiedliwienia (uznanie za sprawiedliwego) z jego dogmatycznego i ¿ycio-

114 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 613.
115 Rechtfertigung, s. 69. Obszerniejsze wywody Bazylejczyka na temat poszczególnych aspektów

pojêcia sprawiedliwoœci Bo¿ej, poza „Dogmatyk¹ koœcieln¹” znajduj¹ siê we wczeœniejszym studium Die
Gerechtigkeit Gottes (w:) Karl Barth: Das Wort Gottes und die Theologie, München 1925.

116 Rechtfertigung, s. 71.
117 Rechtfertigung, s. 71.
118 Poprawnie nale¿a³oby mówiæ nie tyle o protestanckiej teologii, ale o protestanckich teologiach (w

liczbie mnogiej) usprawiedliwienia. Mo¿na bowiem wyró¿niæ szereg spojrzeñ na tê prawdê wiary,
reprezentowanych ju¿ to przez poszczególne odmiany protestantyzmu, ju¿ to przez jego wielkich
luminarzy. Oczywiœcie s¹ one powi¹zane pewnymi wspólnymi elementami podstawowymi.
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wego kontekstu119. Czyni¹c to poszukuje sposobu wykazania, i¿ zewnêtrzny, nie
do zbagatelizowania, charakter usprawiedliwienia musi mieæ jakieœ odniesienie
wewnêtrzne. Konieczne jest bowiem zareagowanie na tradycyjne zarzuty strony
katolickiej, mówi¹cej chocia¿by ustami Karla Adama, i¿ usprawiedliwienie po
protestancku rozumiane jako zewnêtrzna przys³aniaj¹ca grzesznika sprawiedli-
woœæ jest niczym z³oty, promieniuj¹cy œwiat³em ca³un, nak³adany na zw³oki120.
Zdaniem Bartha oczywiœcie usprawiedliwienia nie mo¿na tak odbieraæ – jego
efekt siêga g³êbiej. Nie ma miejsca na jakiekolwiek obawy, ¿e przy uznaniu
cz³owieka za sprawiedliwego (Gerechtsprechung) mamy do czynienia jedynie z
dzia³aniem werbalnym (...), jak gdyby to, co siê og³asza nie by³o odnosz¹c¹ siê
do cz³owieka prawd¹. Oczywiœcie mamy tu do czynienie z uznaniem za sprawie-
dliwego, lecz jest to uznanie cz³owieka, które spe³nia siê i jest efektywne w tym
wydarzeniu, i odnosi siê do rzeczywistoœci, poniewa¿ kreuje i co za tym idzie
objawia rzeczywistoœæ. Jest to uznanie za sprawiedliwego, które bez zastrze¿eñ
mo¿na nazwaæ uczynieniem sprawiedliwym (Gerechtmachung). Wiara chrzeœci-
jañska nie wierzy w wyrok, który jest nieskuteczny lub czêœciowo tylko skutecz-
ny. Jako wiara w Jezusa Chrystusa wzbudzonego z martwych wierzy w wyrok w
zupe³noœci skuteczny, tak te¿ cz³owiek nie jest jedynie nazwany sprawiedliwym
przed Bogiem, lecz rzeczywiœcie jest nim przed Bogiem. Wierzy ona, ¿e Bóg roz-
prawi³ siê z cz³owiekiem nie czêœciowo lecz zupe³nie, nie tylko negatywnie lecz
pozytywnie, zastêpuj¹c starego cz³owieka nowym i pos³usznym cz³owiekiem.
Wierzy ona, ¿e Bóg nazywaj¹c Jezusa swoim Synem Umi³owanym, w którym ma
upodobanie, nie ustanowi³ jedynie przejœciowego, lecz ostateczny porz¹dek jeœli
idzie o stosunek miêdzy sob¹ a cz³owiekiem.121 Jak reasumuje autor Rechtferti-
gung: dla Bartha, kto jest jurydycznie uznany za sprawiedliwego (iuridische
Gerechtsprechung) jest zarazem ontologicznie uczyniony sprawiedliwym (onti-
sche Gerechtmachung).122 Powstaje wiêc wra¿enie pe³nej zgodnoœci pozycji
barthiañskich i rzymskokatolickich, tym bardziej, ¿e Küng szeroko wywodzi na
temat pe³nego obywatelstwa w katolicyzmie jurydycznego usprawiedliwienia
jako drugiej strony medalu w stosunku do usprawiedliwienia ontycznego123.
Zbadanie, co siê kryje za pogl¹dem barthiañskim  jest szczególnie wa¿ne dla
zweryfikowania g³ównej tezy pracy katolickiego teologa, zak³ada ona bowiem,
¿e katolicyzm i Barth wierz¹ na temat usprawiedliwienia co do istoty tak samo,
uznaj¹c jego deklaratoryjno-efektywny charakter, inaczej zreszt¹ ni¿ najbar-
dziej ugruntowana tradycja protestancka w tym wzglêdzie.

119 Küng podaje listê teologów protestanckich poszukuj¹cych (oczywista – do czasu wydania jego
ksi¹¿ki) efektywnego „skontekstualizowania” nauki o usprawiedliwieniu. Zob. Rechtfertigung, s. 274-276.

120 Por. Karl Adam: Natura katolicyzmu, t³um. Pawe³ Lisicki, Warszawa 1999, s. 167.
121 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 101.
122 Rechtfertigung, s. 77.
123 Rechtfertigung, s. 217-218. Odnotowuje te¿, ¿e Trydent potêpi³ tylko naukê o usprawiedliwieniu

wy³¹cznie jurydycznym (forensycznym), „wy³¹cznie ekstrynsycznym” (zewnêtrznym), a wiêc w wersji
proponowanej m.in. przez Melanchtona – Tam¿e, s. 215.
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Treœæ barthiañskiego rozumienia ontycznej sprawiedliwoœci bêdzie mo¿na wy-
œwietliæ analizuj¹c jego interpretacjê luterskiej kategorii simul iustus et peccator.
W tym kontekœcie szczególnie wa¿ne dla nas bêdzie pytanie o to, ile grzechu po-
zosta³o jego zdaniem w usprawiedliwionym (tak¿e ontycznie) grzeszniku. Kla-
syczne ewangelickie stanowisko polega na przekonaniu, i¿ cz³owiek usprawiedli-
wiony pozostaje grzesznikiem, jego grzech – mimo wypowiedzianej mu walki –
jakoœ uwidacznia siê w ¿yciu i tak bêdzie do œmierci: z jednej strony jest ca³kowi-
cie sprawiedliwy w oczach Bo¿ych ze wzglêdu na Chrystusa (propter Christum),
z drugiej – z racji swej natury – sk³onny do grzechu i czasem, mimo procesu
uœwiêcenia, weñ popadaj¹cy. A oto stanowisko Bartha: Nie ma cz³owieka uspra-
wiedliwionego przez Boga, który nie musi uznaæ i wyznaæ, ¿e wci¹¿ jest niespra-
wiedliwy, ¿e wci¹¿ jest wobec Niego pysznym buntownikiem, który nie musi po-
wtarzaæ, ¿e Bóg ma zawsze s³usznoœæ w odniesieniu do niego, a zatem on jest za-
wsze nie w porz¹dku wzglêdem Boga.124 Wyra¿ane tutaj przez Bazylejczyka
napiêcie zachodz¹ce w cz³owieku zarazem sprawiedliwym i smaganym przez
grzech (Gerecht und Sünder zugleich) Küng rekapituluje w s³owach – wed³ug
Bartha usprawiedliwiony ca³y cz³owiek dotar³ do celu i zarazem wci¹¿ jest u po-
cz¹tku.125 Trzeba zatem przyznaæ, i¿ ju¿ same przytoczone passusy pozwalaj¹
uznaæ zasadnicz¹ zgodnoœæ pogl¹dów szwajcarskiego teologa protestanckiego z
tezami Reformacji. S³owa o odnajdywaniu w sobie niesprawiedliwoœci, pychy
(która tutaj ma g³êbsze ni¿ potoczne znaczenie) s¹ typowe dla ewangelickiego
opisu kondycji usprawiedliwionego, acz wci¹¿ grzesznego i wychodz¹cego z
grzechu, wierz¹cego. Jest on zupe³nie sprawiedliwy – to dziêki Chrystusowi, jest
zarazem obci¹¿ony grzechem – to relikt ska¿enia. Co odró¿nia w tym obszarze
Bartha od typowych pozycji protestanckich to stosowanie pojêcia usprawiedli-
wienia na okreœlanie Bo¿ej nowoœci we wnêtrzu (intrinsisch) chrzeœcijanina. Tra-
dycyjnie stosuje siê tu pojêcie odnowienia, odrodzenia jako odmiennego od
usprawiedliwienia, zaœ w kwestii postêpu etycznego, rozszerzania panowania
Chrystusa na poszczególne sfery jestestwa wierz¹cego cz³owieka, u¿ywa siê po-
jêcia uœwiêcenia. Zdaje siê, ¿e pod naporem krytyki forensycznego rozumienia
usprawiedliwienia, Barth chcia³ rehabilitowaæ protestancki usus tej kategorii i
rozszerza³ jego zakres na  obszary, w odniesieniu do których do tej pory ewange-
licka nomenklatura dogmatyczna zwykle stosowa³a inne pojêcia. Faktem jest, i¿
Barth w niektórych wypowiedziach zdaje siê odstêpowaæ od tradycyjnego jêzyka
protestanckich ujêæ usprawiedliwienia. U¿ywa pojêcia „usprawiedliwienie” na
okreœlenie zjawisk tradycyjnie lokowanych w ramach traktatu o uœwiêceniu. Na-
le¿y jednak skonkludowaæ, i¿ Barth nie pope³nia jakiegoœ wyraŸnego odstêpstwa
od tradycyjnego rozumienia usprawiedliwiaj¹cej sprawiedliwoœci, jest ona czymœ
zewnêtrznym inauguruj¹cym now¹ wiêŸ cz³owieka z Bogiem, oddzia³ywuj¹cym
zarazem na jego wnêtrze – nie powstaje wszak w usprawiedliwionym jakaœ jego

124 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 642.
125 Rechtfertigung, s. 73.



52 TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

w³asna, wewnêtrzna sprawiedliwoœæ stanowi¹ca podstawê analitycznego s¹du
Bo¿ego, w którym wykazane bêd¹ w³asne osi¹gniêcia cz³owieka, przes¹dzaj¹ce
jego ¿ycie wieczne. Przemiana nastêpuj¹ca po pocz¹tkowym (powsta³ym u zara-
nia ¿ycia chrzeœcijañskiego) usprawiedliwieniu, choæ chyba charakteryzowana
jako ci¹g³a aktualizacja usprawiedliwienia, a wiêc opisywana jako usprawiedli-
wienie efektywne, materialnie jest to¿same z protestanck¹ kategori¹ odrodzenia i
uœwiêcenia, wzglêdnie nak³ada siê na nie swoim zakresem znaczeniowym. Bazy-
lejczyk uczy przy tym o ju¿ pozyskanym i nieodwo³alnym usprawiedliwieniu, a
nie o ci¹gn¹cym siê procesie, którego efekt oka¿e siê dopiero w przysz³oœci.
Omawiane rozszerzenie pojêcia usprawiedliwienie mo¿e – w zestawieniu z po-
gl¹dem katolickim – jednak wprowadzaæ odbiorcê w b³¹d, tym bardziej, ¿e nieza-
le¿nie od tego na innym miejscu Barth u¿ywa pojêcia uœwiêcenie.

Jako teolog nawi¹zuj¹cy do Kalwina Barth nie musia³ siê obawiaæ pewnej
swobody w operowaniu wymienionymi kategoriami soteriologicznymi tudzie¿ w
nadawaniu im szerszych ni¿ zwykle zakresów znaczeniowych. Wszak w tradycji
reformowanej Ÿród³em wszystkich Bo¿ych zjawisk w ¿yciu wierz¹cego jest unia
z Chrystusem (unio cum Christo)126. Z niej wyp³ywa usprawiedliwienie, uœwiêce-
nie, odnowienie, odrodzenie, nawrócenie etc. Stanowi¹ one integraln¹ czêœæ jed-
nego, acz bogatego i wieloaspektowego, wydarzenia zbawczego bêd¹cego owo-
cem osobowego spotkania z Jezusem. Bazylejczyk opowiada siê za tego rodzaju
personalizmem, za personaln¹ ³ask¹ i dystansuje siê od rzeczowego postrzegania
³aski127. Wyliczone wielkoœci soteriologiczne s¹ jedynie opisem, czêsto wycinko-
wym, aspektowym, osobowej wiêzi dwóch partnerów: Syna Bo¿ego i pojednane-
go cz³owieka – nale¿y je dla celów dogmatycznych rozró¿niaæ, lecz nie rozdzie-
laæ. A zatem usprawiedliwienie nie dzieje siê nigdy samo – niezale¿nie od innych
objawów osobowego oddzia³ywania Bo¿ego. Byæ mo¿e st¹d w³aœnie bra³ siê spo-

126 Zob. np. Otto Weber: Grundlagen der Dogmatik, Berlin 1969, t. II, s. 343.
127 Bazylejski teolog wielokroæ krytykuje reifikacjê ³aski, jej podzia³y, nazywaj¹c tak¹ praktykê

tworzeniem „abstrakcji” – Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 92. Jak œmiemy dzieliæ ³askê Chrystusa i
³askê Bo¿¹ – Tam¿e, IV/1, s. 87. Zdaniem Bartha jest tylko jedna ³aska, ³aska Osoby, ³aska Jezusa
Chrystusa – Tam¿e, IV/1, s. 93. Obie strony dialogu, ujêtego na ³amach Rechtfertigung, s¹ w tym zgodne
(zdanie Künga w tej sprawie – np. s. 200). Nie nale¿y te¿ traktowaæ ³aski rzeczowo, a wiêc jako trzeciej
rzeczywistoœci, wkraczaj¹cej pomiêdzy Boga i cz³owieka, lecz jest ona raczej samym ³askawym Bogiem –
Rechtfertigung, s. 197; ³askawym nastawieniem Boga – Tam¿e, s. 198 Opisane podejœcie prowadzi w
sposób nieunikniony do krytyki kategorii habitus (wyjaœnienie pojêcia zob. Karl Rahner, Herbert
Vorgrimler: Ma³y s³ownik teologiczny, t³um. Tadeusz Mieszkowski, Pawe³ Pachciarek, wstêp Alfons
Skowronek, Warszawa 1987, ³am 137), przyswajania ³aski, podczas gdy to nie ja „mam” Boga, a Bóg
„ma” mnie – Rechtfertigung, s. 197. Barth odrzuca ideê gratia creata, nie chce bowiem nazywaæ
czegokolwiek stworzonego ³ask¹ – Tam¿e, s. 202. W koñcu jednak Küng „³apie” Bartha „za rêkê” i
wykazuje mu, i¿ on sam w swych wywodach dogmatycznych nie jest wolny od wprowadzenia
teoretycznych podzia³ów ³aski na rodzaje – przyk³ady: Tam¿e, s. 205. W jêzyku polskim interesuj¹co na
temat niebezpieczeñstw p³yn¹cych z reifikacji ³aski pisze Dariusz Oko: £aska i wolnoœæ. £aska w Biblii,
nauczaniu Koœcio³a i wspó³czesnej teologii, Kraków 1997. Temat ten podejmuje te¿ (na kanwie ksi¹¿ki ks.
Oko) z w³aœciw¹ sobie klarownoœci¹ Józef Tischner: Podgl¹danie Pana Boga (w:) Ten¿e: Ksi¹dz na
manowcach, Kraków 2000, s. 251-276.
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kój Bartha, gdy zapewne pod ciœnieniem krytyki iustificatio forensis narusza³
przyjêt¹ w podstawowym nurcie protestantyzmu delimitacjê usprawiedliwienia i
uœwiêcenia, delimitacjê – zaznaczmy – niezbêdn¹, bo stoj¹c¹ na stra¿y najwa¿-
niejszego odkrycia Reformacji. Odkryciem tym jest orêdzie o pojednaniu z Bo-
giem przes¹dzonym ju¿ tutaj i teraz, pewnym na wieki, danym darmo przez Boga
i przyjêtym bez jakiegokolwiek (bo i tak by³by skazany na fiasko) wysi³ku z na-
szej strony128.

Konfesyjny protestantyzm przyj¹³ rozró¿nienie na usprawiedliwienie i
uœwiêcenie, by podkreœliæ, i¿ zbawcze nawi¹zanie wiêzi cz³owieka z Bogiem
nie jest w najmniejszym stopniu ani zas³ug¹ ani osi¹gniêciem grzesznika. Jest
ono darmowym, pasywnie przyswojonym darem, bez udzia³u ludzkich uczyn-
ków. Tê rzeczywistoœæ kreœli doktryna usprawiedliwienia. Doktryna uœwiêcenia
zaœ powiada, i¿ na bazie owego wydarzenia inicjuj¹cego, jakim jest usprawie-
dliwienie, cz³owiek kierowany ³ask¹ Bo¿¹, powodowany Duchem Œwiêtym po-
przez konkretne dzia³ania „poprawia” swój byt etyczny, uœwiêca siê, praktycz-
nie upodabnia siê do wzorca etycznego, który znajduje w Jezusie, w Prawie
Chrystusowym. Barth podejmuje ten w¹tek w³asnej tradycji teologicznej i po-
twierdza wagê rozró¿nienia na usprawiedliwienie i uœwiêcenie, zaznaczaj¹c
wszak, ¿e oba wyp³ywaj¹ z jednego Ÿród³a i s¹ w istocie aspektami jednego
zbawczego dzia³ania Bo¿ego przez Chrystusa: Kiedy zaczynamy przygl¹daæ siê
uœwiêceniu, mówimy nie o drugim, obok usprawiedliwienia, dzia³aniu Boga za-
chodz¹cym b¹dŸ to jednoczeœnie z usprawiedliwieniem, b¹dŸ uprzedzaj¹cym go
w czasie, b¹dŸ po nim w czasie nastêpuj¹cym. Dzia³anie Boga w ramach dzie³a
pojednania œwiata ze sob¹ w Jezusie Chrystusie jest jednolite, unitarne (ein
Einziges). Rozgrywa siê ono w ró¿nych „momentach”, przynosz¹c ró¿ne skutki:
powoduje ono zarówno usprawiedliwienie, jak i uœwiêcenie cz³owieka, bowiem
jest ono samo w sobie zarówno zni¿eniem siê Boga i wywy¿szeniem cz³owieka w
Jezusie Chrystusie. Ale dokonuje ono obydwu zarazem: jedno jest dokonane w
pe³ni i jednoczeœnie z drugim. Ró¿ne „momenty” wi¹¿¹ siê z ró¿nymi aspektami
tego zjawiska. Nie mo¿emy ich obj¹æ jednym spojrzeniem czy uj¹æ je w jednym
s³owie, ale powo³uj¹c siê na jeden historyczny byt Jezusa Chrystusa jako praw-
dziwego Syna Bo¿ego i prawdziwego Syna Cz³owieczego, mo¿emy postrzegaæ je
jedynie jako ruch z góry na dó³ lub ruch z do³u ku górze, jako usprawiedliwie-
nie lub uœwiêcenie. Bez wzglêdu jednak na to, czy patrzymy na nie z jednego
punktu widzenia czy z innego, nasze poznanie mo¿e i musi byæ poznaniem jed-
nego ca³oœciowego pojednawczego dzia³ania Boga, dzia³ania jednego, niepo-
dzielnego Jezusa Chrystusa i Jego jednej ³aski.129 Choæ tekst ten mo¿e sugero-
waæ tezê, i¿ usprawiedliwienie i uœwiêcenie s¹ ró¿nymi sposobami opisu tej sa-

128 Zob. np. Manfred Uglorz: Od samoœwiadomoœci do œwiadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki
ewangelickiej, Warszawa 1995, s. 90-92.

129 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 567-568.
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mej rzeczywistoœci130, to na tle innych wypowiedzi Bartha, przy bli¿szej ich ana-
lizie nale¿y stwierdziæ, i¿ tak nie jest. Jak konstatuje Küng: bazylejski teolog
ewangelicki sprzeciwia³ siê redukowaniu boskiego usprawiedliwienia do rzêdu
ludzkiego uœwiêcenia.131 Natomiast rzecz, o któr¹ tutaj autor Die Kirchliche Do-
gmatik zabiega, to twierdzenie o unitarnym pojednawczym dzia³aniu Chrystusa,
w którym usprawiedliwienia nie mo¿na wyabstrahowaæ od innych aspektów tej
doœwiadczanej przez wierz¹cego nowoœci, w tym od intrynsycznego, wewnêtrz-
nego odnowienia i uœwiêcenia. Usprawiedliwienie pozostaje dla niego uniewin-
niaj¹cym s³owem, zwalniaj¹cym skazanego wyrokiem132, który jednak kreuje coœ
wiêcej, którego nie wolno oddzielaæ od bogatej rzeczywistoœci tworzonej przez
Tego, który je wypowiada. Dlatego Barth chce widzieæ efektywne nastêpstwo
usprawiedliwienia, bynajmniej jednak nie w oparciu o czyn i zas³ugê cz³owieka.
To dziêki wy³¹cznie Bo¿emu dzia³aniu mamy tu do czynienia ze zwrotem, z ru-
chem, z przejœciem od egzystencji martwego cz³owieka i cz³owieka bez Boga, do
egzystencji cz³owieka ¿yj¹cego dla Boga133. By unaoczniæ to wystarczy przywo-
³aæ stanowcze s³owa Bartha mówi¹ce, ¿e usprawiedliwienie jest przez wiarê, bez
udzia³u uczynków: Lecz jeœli cz³owiek nie jest usprawiedliwiony przez uczynki
œwiêtego Zakonu Boga, lecz przez wiarê, to oczywiœcie jest usprawiedliwiony tyl-
ko przez wiarê, przez sam¹ wiarê, sola fide.134 Jak o opinii Bartha powiada Küng:
usprawiedliwienie (...) przychodzi dziêki Chrystusowi jako werdykt Boga, i co za
tym idzie [przyjmuj¹cy] oczekuje wszystkiego od Chrystusa i nic od siebie,
wszystko od ³aski i niczego od swoich myœli, s³ów i przesiêwziêæ135. Zdaniem Ba-
zylejczyka uczynki s¹ oczywiœcie po¿¹dane jako efekt uœwiêcenia, s¹ owocem
¿ycia chrzeœcijanina, chwali je Bóg i s¹ one czynione ku Jego chwale136. Nie maj¹
jednak wp³ywu na usprawiedliwienie, choæ potwierdzaj¹ jego skutecznoœæ. Dlate-
go Barth przeciwstawia siê odrywaniu uœwiêcenia od usprawiedliwienia i vice
versa. Powo³uje siê na Bonhoeffera i wytykan¹ przez Mêczennika tani¹ ³askê,
zak³adaj¹c¹, i¿ usprawiedliwiony nie ma ¿adnych zobowi¹zañ etycznych. Lecz
musimy powiedzieæ, ¿e ignorowanie wzajemnej relacji miêdzy nimi oboma [uspra-
wiedliwieniem i uœwiêceniem] mo¿e tylko z miejsca prowadziæ do fa³szywych o
nich opinii i zwi¹zanych z tym b³êdów w praktyce: mo¿e prowadziæ do idei Boga,
który dzia³a w izolacji i idei Jego „taniej ³aski” (D. Bonhoeffer) i co za tym idzie

130 Co prawda Barth przyjmuje, ¿e usprawiedliwienie, uœwiêcenie i powo³anie (Berufung – vocatio) s¹
trzema równowartoœciowymi (gleichwertige) eksplikacjami podstawowej prawdy o zbawieniu (Die
Kirchliche Dogmatik, I/2, s. 131), to jednak nie twierdzi on, i¿ treœciowo s¹ one to¿same. Zob. Carl
Braaten: The Conflict Between Karl Barth and Lutheran Theology on Justification by Faith, art. cyt., s. 69;
Albrecht Peters: Rechtfertigung, seria: Handbuch Systematischer Theologie t. 12, red. Carl Heinz
Ratschow, Guetersloh 1984, s. 135.

131 Rechtfertigung, s. 262.
132 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 634.
133 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 520.
134 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 695.
135 Rechtfertigung, s. 81-82. Küng przywo³uje tutaj Die Kirchliche Dogmatik, I/1, s. 258-261; IV/1, s.

703-707. Dla Bartha Nie ma uczynków, które usprawiedliwiaj¹ – Rechtfertigung, s. 87.
136 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 586.
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do indolentnego kwietyzmu, gdzie porzuca siê odniesienie usprawiedliwienia do
uœwiêcenia. Mo¿e te¿ prowadziæ do wizji cz³owieka, który dzia³a w izolacji i co za
tym idzie do iluzorycznego aktywizmu, gdzie zapomina siê o odniesieniu uœwiêce-
nia do usprawiedliwienia137.

W oparciu o dotychczasowe ustalenia mo¿liwe staje siê okreœlenia charakteru
usprawiedliwienia w ujêciu teologii Bartha. Mimo zaznaczaj¹cego siê w jego
koncepcjach d¹¿enia do ucieczki od odium stricte deklaratywnego – czytaj tutaj:
oderwanego od egzystencji cz³owieka – rozumienia usprawiedliwienia, teolog ba-
zylejski potwierdza swe uto¿samienie z podstawow¹ w protestantyzmie interpre-
tacj¹ articulus iustificationis. Mówi ona, i¿ jest to jednostronny ³askawy akt
Bo¿y, uczyniony na zewn¹trz cz³owieka (ekstrynsyczny – extra nos), w Chrystu-
sie (in Christo) i ze wzglêdu na Chrystusa (propter Christum), na nasz¹ rzecz
(pro nobis) jako bezbo¿nych grzeszników (iustificatio impii), którzy je przyjmuj¹
sam¹ tylko wiar¹ (sola fide) – nie bêd¹c¹ zreszt¹ ani zas³ug¹ ani uczynkiem – i
bez udzia³u uczynków. Kalwiñska predylekcja Bartha ka¿e mu postrzegaæ uspra-
wiedliwienie jako jeden z aspektów i efektów unii wierz¹cego z Chrystusem,
wzbogacony innymi przejawami Bo¿ej nowoœci w pojednanym w Chrystusie
cz³owieku. Usprawiedliwienie, bêd¹ce uniewinniaj¹cym s³owem, werdyktem
Boga, przyrównywanym do orzeczenia s¹dowego (a wiêc aktem forensycznym,
forensis, forensisch), jest jednak skuteczne, przeobra¿aj¹c cz³owieka, co znajduje
wyraz w jego powi¹zaniu z innymi aspektami nowego ¿ycia chrzeœcijanina, w
tym z uœwiêceniem. Wyodrêbnienie usprawiedliwienia wzglêdem innych katego-
rii soteriologicznych, szczególnie wzglêdem sanctificatio, s³u¿yæ ma podkreœle-
niu darmowoœci i nieodwracalnej skutecznoœci czynu Chrystusa, zapewniaj¹cego
wierz¹cemu przebaczenie, pojednanie, nowy status i pokój z Bogiem. Dobro-
dziejstwa te s¹ dane ju¿ tu i teraz138, bez zas³ugi cz³owieka, chocia¿ sk³aniaj¹ go i
czyni¹ zdolnym do trwa³ej, owocuj¹cej dobrymi czynami i doskonaleniem etycz-
nym, wiêzi z Chrystusem. Barth zdecydowanie zatem przedk³ada forensyczny i
syntetyczny charakter usprawiedliwienia przed realnym i analitycznym139. Jeœli
pojawia siê w jego wywodach myœl o realnoœci usprawiedliwienia (owocach w
jestestwie cz³owieka), o jego wymiarze ontologicznym, to nie stanowi¹ one w
rozumieniu Bazylejczyka efektu ludzkich zabiegów (zas³ug) ani quasi-organicz-
nego procesu wzrostu sprawiedliwoœci jako skutku wspó³pracy wierz¹cego z ³a-
sk¹140. Usprawiedliwiaj¹ca sprawiedliwoœæ ma zawsze charakter zewnêtrzny i
jako taka jest przyswajana przez nawróconego grzesznika, co potwierdza bar-
thiañskie rozumienie zasady simul iustus et peccator.

137 Die Kirchliche Dogmatik, IV/2, s. 571.
138 Die Kirchliche Dogmatik, IV/1, s. 639.
139 Carl Braaten: art. cyt., s. 69.
140 Rechtfertigung, s. 94, 83.
141 Mark Schoof: Prze³om w teologii katolickiej. Pocz¹tki – drogi – perspektywy, t³um. Halina

Bortnowska, Kraków 1972, s. 125.
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Czy tylko „antypelagiañskie uzgodnienie”?

Mark Schoof charakteryzuj¹c znaczenie ksi¹¿ki Rechtfertigung pisze, i¿ to
przez jej publikacjê œwietny ekumenista Hans Küng, potrafi³ zadziwiæ samego
Karola Bartha141. Wielkie teolog ewangelicki rzeczywiœcie zafrapowany zosta³
odwa¿n¹ tez¹ katolickiego doktoranta, i¿ usprawiedliwienie w rozumieniu autora
„Dogmatyki koœcielnej” jest zgodne z katolickim pojêciem tej prawdy wiary.
Barth musia³ wiêc zareagowaæ i odpowiedŸ Bazylejczyka sta³a siê wstêpem do
kolejnych wydañ prze³omowego dzie³a Künga. W tym kordialnym liœcie z 31
stycznia 1957 r. Karol Barth po pierwsze chêtnie i z wdziêcznoœci¹ potwierdza, i¿
Küng najzupe³niej akuratnie odda³ w swej ksi¹¿ce jego pogl¹dy142. Po drugie, do-
cenia ekumeniczne znaczenie dzie³a, bêd¹ce znakiem zbli¿enia zwaœnionych (by³
to czas przedsoborowy) obozów konfesyjnych. Po trzecie wreszcie warunkowo
stwierdza zgodnoœæ w³asnych pogl¹dów na usprawiedliwienie ze stanowiskiem
katolickim. Czyni to w s³owach: Jeœli to, co przedstawi³eœ w drugiej czêœci
[ksi¹¿ki] jest rzeczywiœcie nauk¹ Koœcio³a Rzymskokatolickiego, to muszê oczywi-
œcie przyj¹æ, ¿e mój pogl¹d na usprawiedliwienie zgadza siê z pogl¹dem rzymsko-
katolickim (...). Kwesti¹ jest, czy to, co przedstawi³eœ rzeczywiœcie reprezentuje
naukê Twojego Koœcio³a143. Id¹c dalej, bêd¹c pod wra¿eniem ustaleñ Künga,
Barth zapytuje, jak to siê sta³o, ¿e szokuj¹ca prawda o zgodnoœci protestanckich
pogl¹dów w sprawie usprawiedliwienia z nauk¹ katolick¹  pozostawa³a w ukryciu
i to przed tak wieloma ludŸmi, zarówno spoza jak i przynale¿¹cych do Koœcio³a
Rzymskiego?144. Przy okazji na boku Bazylejczyk zagaduje swojego m³odszego
szwajcarskiego kolegê, czy prawdê o owej katolicko-protestanckiej bliskoœci od-
kry³ ju¿ przed czy dopiero po lekturze Die Kirchliche Dogmatik?

Okreœlaj¹c stopieñ zgodnoœci miêdzy wyra¿onym przez Bartha pogl¹dem na
usprawiedliwienie a stanowiskiem katolickim, Küng mówi o fundamentalnej zgo-
dzie w tej kwestii145, nie wykluczaj¹cej wszak obszarów opinii zró¿nicowanych.
Powstaje zatem pytanie, jak daleko owa jednomyœlnoœæ siêga, zwa¿ywszy na po-
czynione ju¿ spostrze¿enia na temat przekonañ obu teologów. Naprzód trzeba
jednak odnotowaæ zasadnicze znamiona postawy Hansa Künga w toku zestawia-
nia stanowisk. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, i¿ nasz teolog katolicki jest zawo³anym
ekumenist¹146 – by³ on ju¿ nim w okresie, kiedy ekumenizm w Koœciele Rzym-
skokatolickim raczkowa³. Ekumenicznoœæ ta przejawi³a siê miêdzy innymi w fa-

142 Karl Barth: Ein Brief an den Verfasser (w:) Rechtfertigung, s. 11.
143 Karl Barth: Ein Brief an den Verfasser, art. cyt., s. 11-12.
144 Karl Barth: Ein Brief an den Verfasser, art. cyt., s. 12.
145 Rechtfertigung, s. 276.
146 Jego przywi¹zanie do katolicyzmu wyra¿a siê chocia¿by w przekonaniu o istnieniu nieskoñczonego

bogactwa nauki katolickiej („die unendlich reiche katholische Lehre”) – Rechtfertigung, s. 189.



57HANSA KUENGA I KAROLA BARTHA DIALOG O USPRAWIEDLIWIENIU

scynacji dzie³em Bartha. Jego ksi¹¿ka jest œwiadectwem tej fascynacji, która go
sk³ania³a do wyszukiwania wszystkich w¹tków w³asnej tradycji wyznaniowej bli-
skich lub mo¿liwych do zbli¿enia wzglêdem pogl¹dów wielkiego Bazylejczyka.
Nastawienia tego nie wolno lekcewa¿yæ ani negowaæ, gdy¿ ludzie pokroju Künga
s¹ prawdziwymi budowniczymi mostów nad przepaœciami niechêci, obojêtnoœci,
ignorancji. Nie mniej, Rechtfertigung stanowi œwiadectwo wysi³ku maj¹cego na
celu wykazanie jeœli nie to¿samoœci to przynajmniej bliskoœci w niektórych
aspektach wizji barthiañskiej i doktryny rzymskokatolickiej. By to osi¹gn¹æ,
Hans Küng:

odkrywa obszary rzeczywistej jednoœci miêdzy wskazanymi stronami: dotyczy
to chrystocentryzmu w ujêciu dzie³a pojednania i rozumienia wolnej woli cz³o-
wieka;

stylizuje twierdzenia nauki katolickiej w taki sposób, by zbli¿yæ je do zdania
interlokutora147. Wydobywa ze swojej tradycji opinie dla swych tez najkorzyst-
niejsze, przedstawiaj¹c je w naœwietleniu umo¿liwiaj¹cym stwierdzenie bliskoœci
pogl¹dów stron – przyk³ad: stawiaj¹c hipotezê, i¿ zasada simul iustus et peccator
jest prawd¹ katolick¹, uzasadnia to przywo³uj¹c mszê rzymsk¹, która jego zda-
niem jest zapewnieniem o sprawiedliwoœci osób przyjmuj¹cych w jej trakcie dary
eucharystyczne i jednoczeœnie momentem wyznania grzechów tych, którzy jako
jednoczeœnie sprawiedliwi s¹ nimi obci¹¿eni148. Nara¿a siê na zarzut, ¿e msza jest
œwiadectwem religii zas³ugi, gdzie Koœció³ sk³ada ofiarê zadoœæuczynn¹, podczas
gdy grzesznik w œwietle wspomnianej formu³y jest usprawiedliwiony niezale¿nie
od swoich zas³ug;

pomija kwestie wprost neguj¹ce jego tezy. Przyk³adowo oœwiadcza, ¿e abstra-
huje od teologii sakramentów149, choæ jest to przecie¿ obszar, gdzie z Barthem
katolicyzm wchodzi w ostry spór, co jest niebagatelne dla teologii usprawiedli-
wienia. Küng pomija w swych rozwa¿aniach wêz³owe dla protestanckiej oceny
katolickiej nauki o usprawiedliwieniu zagadnienia: trassubstancjacji, ofiary mszy,
kultu maryjnego, papiestwa (lista podana przez Bartha)150, pielgrzymek, odpu-
stów, czyœæca, poœrednictwa kap³añskiego etc.;

krytykuje w³asny kr¹g wyznaniowy wytykaj¹c przyk³adowo, i¿ – jego zda-
niem wbrew oficjalnej nauce Magisterium – szereg katolików wierzy, ¿e uspra-
wiedliwienie jest efektem wspó³pracy bosko-ludzkiej151, ¿e teologia katolicka nie
zawsze jest w wypowiedziach na temat usprawiedliwienia precyzyjna152 czy
stwierdzaj¹c, ¿e najlepszy katolicki traktat o usprawiedliwieniu nie przekona

147 Na marginesie dodajmy, i¿ twierdzenia dogmatyczne Koœcio³a Küng postuluje interpretowaæ
dynamicznie. Podnosi, i¿ sam Koœció³ nie traktuje swojej nauki jak zbioru martwych formu³, jest
przeciwny jej petryfikacji etc. – Rechtfertigung, s. 106nn.

148 Rechtfertigung, s. 232nn.
149 Rechtfertigung, np. s. 256.
150 Karl Barth: Ein Brief an den Verfasser, art. cyt., s. 14.
151 Rechtfertigung, s. 97nn.
152 Rechtfertigung, s. 268.
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przedstawicieli innych wyznañ, jeœli ¿ycie Koœcio³a nie bêdzie zwiastowa³o
usprawiedliwienia przez wiarê a przez uczynki153.

Obszar zgodnoœci miêdzy przedmiotow¹ nauk¹ Bartha i Künga nie zdaje siê
byæ tak szeroki, jak to mo¿na by³o s¹dziæ na pierwszy rzut oka. Barthiañskie d¹-
¿enie do zaakcentowania w kontekœcie usprawiedliwienia realnych skutków dzie-
³a pojednania, które wyp³ywaj¹ z unii wierz¹cego z Chrystusem, nasunê³o teolo-
gowi katolickiemu myœl o identycznoœci tak pojmowanej realnoœci z niedeklara-
tywnym, analitycznym usprawiedliwieniem krzewionym przez Sobór Trydencki.
Barth jednak w podstawowych w¹tkach usprawiedliwienia subiektywnego pozo-
sta³ wierny zasadniczym tezom klasycznej reformowanej teologii ewangelickiej,
które w szeregu aspektów odbiegaj¹ od twierdzeñ Koœcio³a Rzymskokatolickie-
go. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿ da siê ustaliæ pewien istotny wspólny teren
³¹cz¹cy obie wskazane tradycje wyznaniowe: wyznacza go chrystocentryzm dzie-
³a pojednania oraz negacja synergizmu w zakresie inicjacji chrzeœcijañskiej154.

153 Rechtfertigung, s. 273.
154 Tak te¿ – Alister E. McGrath: Justification. Barth, Trent and Küng, Scottish Journal of Theology,

vol. 34, s. 517.
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SOBÓR WATYKAÑSKI II A ¯YDZI

Zag³ada narodu ¿ydowskiego sk³oni³a wielu chrzeœcijan do krytycznego spoj-
rzenia na minione stosunki chrzeœcijañsko-¿ydowskie i zdecydowa³a o poszuki-
waniu przez nich dróg, które doprowadz¹ do wzajemnego pojednania. Holokaust
stanowi ci¹gle wezwanie do daleko id¹cej transformacji chrzeœcijañskiej teologii,
tak, aby pomaga³a ona w budowaniu nowych relacji nie tylko pomiêdzy chrzeœci-
janami a wyznawcami judaizmu, lecz tak¿e z niereligijnymi ¯ydami. Procesy te
maj¹ dla wszystkich chrzeœcijan niezmiernie wa¿ne znaczenie. Niepokoiæ powi-
nien fakt, ¿e wyznawcy obu religii, które wyrastaj¹ z biblijnego Objawienia, nie
s¹ jeszcze ze sob¹ w dostatecznym stopniu pojednani. Wielokrotnie w tym kon-
tekœcie przypomina siê, ¿e ten w³aœnie podzia³, jak¿e dramatyczny w swoich na-
stêpstwach, stanowi najbardziej bolesne zerwanie wiêzów wœród tych, którzy
wierz¹ w Boga objawionego na kartach Pisma Œwiêtego. Postêpuj¹cy nieustannie
proces pojednania chrzeœcijañstwa z judaizmem mo¿e w takim razie byæ tak¿e
warunkiem pogodzenia wyznawców Chrystusa, którzy podejmuj¹ starania o po-
wiêkszenie obszarów, które stanowi¹ i wyznaczaj¹ ich jednoœæ. Jean Marie Lusti-
ger uwa¿a nawet, ¿e wzajemne uznanie judaizmu i chrzeœcijañstwa jest jednym z
warunków pojednania ca³ej ludzkoœci. Powiada on tak¿e, ¿e chrzeœcijanin jest
(...) bardziej chrzeœcijaninem, kiedy uznaje, czym jest obietnica i dar dany Izra-
elowi, a myœlê, ¿e i ¯yd by³by bardziej sob¹, gdyby uzna³ Dar dany wszystkim
narodom1. Nowe, bardziej pozytywne relacje pomiêdzy wyznawcami tych
dwóch, bliskich sobie, jak ¿adne inne, religii, okreœla siê za pomoc¹ terminu „dia-
log”. Twierdzenie takie poci¹ga za sob¹ powa¿ne konsekwencje, z których nie
zawsze zdaj¹ sobie sprawê szermierze chêtnie pos³uguj¹cy siê okreœleniem „dia-

1 J. M. Lustiger, Wybór Boga, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992, 374.



60 GRZEGORZ IGNATOWSKI

log”. Zak³ada ono przecie¿ uznanie stron za równych partnerów teologicznych
rozmów, koniecznoœæ zachowania w³asnej to¿samoœci, lecz tak¿e gotowoœæ do
przemyœlenia, a nawet zmiany w³asnych teologicznych przekonañ. Inne nastawie-
nie do braterskich rozmów mo¿e prowadziæ tylko do antydialogu i najczêœciej
wiedzie do konfliktów. Teologom ci¹gle potrzebne jest ogólne wsparcie wœród
tych, którzy odpowiadaj¹ za recepcjê teologicznych uzgodnieñ i przemyœleñ. Bez
ich akceptacji prace teologów mog¹ przybieraæ formê poezji, pisanej z za³o¿enia
do szuflady.

Gdy w niedalekiej perspektywie teologowie snuj¹ wizje daleko id¹cych
uzgodnieñ i pojednania, spojrzenie na publikacje religijne pokazuje, ¿e na pozio-
mie podstawowym trzeba uporaæ siê jeszcze z ci¹gle pokutuj¹cym i tradycyjnym
spojrzeniem na judaizm jako religiê zast¹pion¹ przez chrzeœcijañstwo i wizj¹ ¯y-
dów jako tych, którzy ponosz¹ dziedziczn¹ odpowiedzialnoœæ za œmieræ Jezusa
oraz s¹ odrzuceni przez Boga. Zagl¹daj¹c do szeroko rozumianej literatury reli-
gijnej ³atwo utwierdziæ siê w tym przekonaniu. Okazuje siê, ¿e przed wieloma
katolikami, którzy wezwani s¹ do tego, aby odkryæ trwa³y, ¿yciodajny dla nich
judaizm, jest w dalszym ci¹gu daleka droga do pokonania. Zapocz¹tkowana ona
zosta³a na Drugim Soborze Watykañskim przez uchwalenie, 28 paŸdziernika
1965 r., deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich, znanej po-
wszechnie jako „Nostra aetate”. Czwarty punkt tego dokumentu w ca³oœci po-
œwiêcony jest ¯ydom. Dyskusja, jaka toczy³a siê wokó³ tego dokumentu, jest
równie¿ dzisiaj niezmiernie pouczaj¹ca. Pokazuje, w jaki sposób Sekretariat ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu o ¯ydach,
musia³ zmagaæ siê z ludzkimi uprzedzeniami, które budowane, lub tylko uzasad-
niane, by³y przez odwo³ywanie siê do Pisma Œwiêtego. Nie jest trudno zauwa¿yæ
je tak¿e obecnie.

Zajrzyjmy do „Nostra aetate”, po 35 latach od opublikowania tego dokumentu.
W deklaracji tej czytamy miêdzy innymi, ¿e wy³¹cznie w³adze ¿ydowskie wraz ze
swoimi zwolennikami domaga³y siê œmierci Chrystusa i tak¿e, ¿e nie nale¿y
przedstawiaæ ¯ydów jako odrzuconych ani jako przeklêtych przez Boga, rzekomo
na podstawie Pisma Œwiêtego2. Stwierdzenie to znalaz³o siê w „Nostra aetate”
pomimo tego, ¿e opinie Ojców Soboru by³y w tej kwestii niezmiernie podzielone.
Wspomnijmy tylko biskupa Daniela Rajmunda Lamonta (z Umtali w Afryce),
który 29 wrzeœnia 1964 r., w czasie trzeciej sesji obrad soborowych, podczas dys-
kusji nad przysz³ym kszta³tem deklaracji przekonywa³, ¿e podobne stwierdzenia
mog¹ zaszkodziæ Koœcio³owi. Lamont pyta³: Czy rzeczywiœcie we wspó³czesnym
Koœciele antysemityzm jest tak rozpowszechniony, ¿e Sobór musi napominaæ kate-
chetów i kaznodziejów, aby nie nauczali w   taki sposób o ¯ydach? Nie jestem o
tym przekonany. Na podstawie w³asnego doœwiadczenia mogê poœwiadczyæ, ¿e

2 Dokument soborowy cytujê za G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów antysemityzmu,
Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie, £ódŸ 1999, s. 159. Porównaj tak¿e w: ¯ydzi i judaizm w
dokumentach Koœcio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (1965 – 1989), W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (red.),
Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, 35.
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3 D. R. Lamont, Patrum Orationes (De Iudaeis et non-christianis),  Acta Synodalia Sacrosancti Concilii
Oecumenici Vaticani II, t. III, periodus tertia, pars III, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXIV, 49.

4 Dalsze uwagi ojców Soboru oraz opinie Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan podajê za: Expensio
Modorum, w: Schema declarationis de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas (1965). Textus
emandatus, tam¿e, t. IV, periodus quarta, pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXVII, 705-716.

ani w ojczyŸnie, ani na terenach tzw. misji, nie us³ysza³em nigdy, aby ¯ydzi w ka-
techezie czy g³oszeniu S³owa byli przedstawiani  jako naród odrzucony lub prze-
klêty. Ponadto jestem pewien,  i¿  nikt spoœród tutaj obecnych nigdy nie g³osi³, ani
nie pozwoli³ rozpowszechniaæ tak wstrêtnej nauki. Tê optymistyczn¹ wypowiedŸ
Lamonta mo¿na uzasadniæ zapewne faktem, ¿e wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³ na mi-
sjach. Zatroskany by³ tak¿e o posoborow¹ wizjê Koœcio³a. W dalszej czêœci swo-
jej wypowiedzi nie omieszka³ mianowicie stwierdziæ, ¿e Sobór przeciwstawiaj¹c
siê tak nieprzychylnym opiniom o ¯ydach, rzuca³by nieprzyjemny cieñ na Ko-
œció³. Przysz³e pokolenia katolików, uzasadnia³ swoje uwagi Lamont, mia³yby
wyraŸne œwiadectwo, ¿e nauczano w taki w³aœnie nieprzejednany i wrogi sposób
o ¯ydach3.

WypowiedŸ biskupa Lamonta nie mia³a jednak solidnych i uzasadnionych
podstaw. W aktach soborowych znajdujemy wypowiedzi wielu ojców, którzy,
opieraj¹c siê na Piœmie Œwiêtym, przekonywali cz³onków Sekretariatu ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan, a wiêc instytucji, która by³a odpowiedzialna za przygotowanie
dokumentu soborowego o ¯ydach, ¿e ci ostatni nale¿¹ do narodu bogobójców, s¹
odrzuceni i przeklêci przez Boga. Na jakie fragmenty Pisma Œwiêtego powo³ywa-
li siê zwolennicy tych z³owrogo brzmi¹cych teorii o ¯ydach4? Przekonanie o tym,
¿e naród ¿ydowski jest ludem bogobójców wielu Ojców opiera³o na Pierwszym
Liœcie œw. Paw³a do Tesaloniczan (2, 15) oraz na fragmencie Ewangelii œw. Jana
(15, 24). Zacytujmy pierwsz¹ z wymienionych wypowiedzi Pisma Œwiêtego w
t³umaczeniu Biblii Tysi¹clecia. Œw. Pawe³ powiada tak: ¯ydzi zabili Pana Jezusa
i proroków, i nas tak¿e przeœladowali (1Tes 2, 15). W jaki sposób ustosunkowa³
siê do takiej interpretacji Pisma Œwiêtego Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan?
Koniec koñców to on by³ odpowiedzialny za dokument o ¯ydach i on musia³
przekonywaæ Ojców Soboru do swoich propozycji, które mia³y znaleŸæ siê w
przysz³ej deklaracji o religiach niechrzeœcijañskich. Cz³onkowie Sekretariatu, ko-
mentuj¹c 1 Tes 2, 15, wyjaœnili, ¿e aposto³ nie mówi³ o ludzie ¿ydowskim jako
takim, lecz tylko o w³adzach w Jerozolimie i Judei, które przeœladowa³y Jezusa i
jego wyznawców. Pozostawiaj¹c na boku rozwa¿ania, czy zacytowany fragment
z Listu do Tesaloniczan wyszed³ spod rêki aposto³a, dodajmy do przedstawionego
uzasadnienia i to, i¿ prawdopodobnie mamy w tym wypadku do czynienia rów-
nie¿ z jakimœ gwa³townym wybuchem gniewu Paw³a w stosunku do tych, którzy
przeszkadzali w jego apostolskiej pos³udze. O trudnoœciach aposto³a w Tesaloni-
kach ³atwo mo¿na siê przekonaæ czytaj¹c przede wszystkim Dzieje Apostolskie
(Dz 17, 1-9). W listach aposto³a niejedno znajdziemy œwiadectwo o tym, jak nie-
którzy ¯ydzi przeciwstawiali siê jego nauce. Dla tych, którzy szukali w Nowym
Testamencie argumentów dla poparcia swojej antysemickiej postawy przydatne



62 GRZEGORZ IGNATOWSKI

okazywa³y siê w przesz³oœci (nie jest wykluczone, ¿e tak¿e dzisiaj) nastêpne zda-
nia z tego samego Listu do Tesaloniczan, w którym czytamy o ¯ydach, i¿ przy-
szed³ na nich ostateczny gniew Bo¿y (2, 16). Wobec tego powiedzmy krótko: w
wypowiedzi tej odnajdujemy zapewne biblijn¹ koncepcjê „boskiej kary w ci¹gu
biegu historii” – ukarania wy³¹cznie w tym celu, aby zapobiec s¹dowi eschatolo-
gicznemu. W ¿adnym wypadku nie mo¿na powiedzieæ, ¿e Pawe³ ma na myœli
ostateczn¹ decyzjê Boga wobec narodu ¿ydowskiego. Co do jego losów, Pawe³
zmaga³ siê z tym tematem w innych swoich listach. PóŸniej, ju¿ jako bardziej
dojrza³y w tym wzglêdzie, powiada przecie¿, ¿e ca³y Izrael bêdzie zbawiony
(Rz 11, 26)5.

Inni ojcowie swoje negatywne stanowisko wobec narodu ¿ydowskiego
opierali na zasygnalizowanym ju¿ wczeœniej fragmencie z Ewangelii œw. Jana 15,
24. Czytamy w nim, i¿ w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedzia³: Gdybym
nie dokona³ wœród nich dzie³, których nikt inny nie dokona³, nie mieliby grzechu.
Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie i Ojca mego (J 15, 24).
Sekretariat ds. Jednoœci wyjaœni³ tym razem, ¿e s³owa Chrystusa odnosz¹ siê do
przywódców i tych, którzy ich popierali. Tych w³aœnie ludzi, jak podaje dalej Se-
kretariat, œw. Jan nazywa³ „¯ydami”. Sekretariat przypomnia³ tak¿e, ¿e ani w
czwartej Ewangelii, ani w ¿adnym innym piœmie Nowego Testamentu grzechy
tych, którzy przyczynili siê do œmierci Chrystusa nie s¹ okreœlone za pomoc¹ ter-
minu „bogobójstwo”. Powo³uj¹c siê na Dz 3, 17 Sekretariat stwierdzi³ ponadto,
¿e nieprzyjaciele Jezusa, niezale¿nie od tego, jaka jest ich wina, nie mog¹ byæ
uto¿samiani z ca³ym Izraelem. Podobnie ich zaœlepienie i zatwardzia³oœæ serca
nie mo¿e byæ rozszerzana na ca³y lud. W wydawanych dzisiaj dokumentach na
temat ¯ydów i judaizmu postuluje siê, aby w komentarzach liturgicznych i prze-
k³adach Pisma Œwiêtego uwzglêdniano fakt, ¿e za pomoc¹ terminu „¯ydzi” (Io-
udaioi) z czwartej Ewangelii okreœla siê przede wszystkim przywódców ¿ydow-
skich.

Przekonanie o tym, i¿ lud ¿ydowski zosta³ odrzucony przez Boga, niektó-
rzy ojcowie opierali na przypowieœci Jezusa o przewrotnych rolnikach (21 roz-
dzia³ Ewangelii œw. Mateusza). Przypominali oni na Soborze, ¿e Jezus, koñcz¹c
tê przypowieœæ, stwierdza zdecydowanie: Dlatego powiadam wam: Królestwo
Bo¿e bêdzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce (Mt 21, 43).
Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, podobnie jak w wypadku komentarza do
fragmentu z Ewangelii œw. Jana, wyjaœni³, i¿ Chrystus w tej przypowieœci oskar¿a
tylko przywódców, a nie ca³y naród.

Przypomniane powy¿ej fragmenty z Pisma Œwiêtego s¹ jedynymi, na które
powo³ywali siê na Soborze zwolennicy tezy o winie narodu ¿ydowskiego za
zbrodniê „bogobójstwa” i odrzuceniu  go przez Boga. Gdzie w takim razie po-
dzia³y siê najbardziej z³owrogo brzmi¹ce s³owa z Ewangelii œw. Mateusza: Krew

5 E. W. Stegemann, Remarques sur la polémique antijuda i que en 1Th 2, 14-16, w: D. Marguerat (éd.),
Le déchirement. Juifs et chrétiens au premier siecle, Labor et Fides, Geneve 1996, 106-112.
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Jego na nas i na dzieci nasze (27, 25)? Dla wielu mo¿e byæ zaskoczeniem fakt,
i¿ ci, którzy byli przekonani o przekazywanej z pokolenia na pokolenie winie
narodu ¿ydowskiego za œmieræ Chrystusa, dla uzasadnienia swoich tez nie wy-
korzystywali tego w³aœnie fragmentu Nowego Testamentu6. Nie znaczy to jed-
nak wcale, ¿e zapomniano o okrzyku t³umu z Mt 27, 25. Pos³ugiwano siê nim
jednak w zupe³nie przeciwnym celu: dla poparcia tezy, ¿e naród ¿ydowski nie
ponosi dziedzicznej odpowiedzialnoœci za ukrzy¿owanie Chrystusa. Wed³ug
niektórych ojców Soboru okrzyk zgromadzonego t³umu na Pi³atowym dziedziñ-
cu wskazuje wy³¹cznie na konkretne osoby, które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za
tamte wydarzenia: przywódców ¿ydowskich i tych, którzy przebywali wówczas
w Jerozolimie. Tymczasem mo¿na powiedzieæ, ¿e wielu wspó³czesnych antyse-
mitów pos³uguje siê tym w³aœnie fragmentem Nowego Testamentu dla uzasad-
nienia swoich anty¿ydowskich przekonañ. Przypomnijmy w takim razie, ¿e
wiêkszoœæ wspó³czesnych egzegetów twierdzi, i¿ mamy w tym wypadku do
czynienia z dodatkiem redakcyjnym oraz fundamentaln¹ dla chrzeœcijañstwa
tez¹, i¿ Krew Jezusa to nie nieszczêœcie, lecz ³aska i sprawiedliwoœæ. W takim
razie, jeœli krew Jezusa spad³a na dzieci Izraela, to wy³¹cznie jako krew odku-
pienia.

Wspó³czeœni katolicy, którzy byliby wrogo nastawieni do ¯ydów i szukali dla
uzasadnienia swojej postawy wypowiedzi z Nowego Testamentu, nie mog¹ po-
wo³ywaæ siê na oficjalne nauczanie Koœcio³a. W nowym „Katechizmie Koœcio³a
katolickiego” podano pozytywn¹ interpretacjê niektórych z przypomnianych tu
fragmentów Nowego Testamentu. W punkcie 575 przypomina siê, ¿e wrogami
Jezusa w czwartej Ewangelii s¹ w³adze ¿ydowskie, które okreœlane s¹ za pomoc¹
terminu „¯ydzi”. Trudno jednak powiedzieæ, dlaczego w polskim przek³adzie ka-
techizmu zamiast s³owem „w³adze”, pos³u¿ono siê terminem „autorytety”. I jak-
kolwiek niekiedy w³adza mo¿e wi¹zaæ siê z autorytetem, to jednak nasza rzeczy-
wistoœæ pokazuje, ¿e wcale tak byæ nie musi i nie by³o równie¿ za czasów Jezusa
Chrystusa. Nowy katechizm podaje tak¿e krótki komentarz do wspomnianego
powy¿ej 1 Tes 2, 14-15. W punkcie 597 stwierdza siê mianowicie, ¿e pomimo
oskar¿eñ mieszkañców Jerozolimy o zbiorow¹ odpowiedzialnoœæ za œmieræ Jezu-
sa, które zawarte s¹ przede wszystkim w Dziejach Apostolskich (Dz 2, 23. 36; 3,
13-14; 10, 5, 30; 7, 52; 10, 39; 13, 27. 28), s³owa te nale¿y interpretowaæ w inny
zupe³nie sposób. W oskar¿eniach tych, których przyk³adem jest tak¿e wspomnia-
ny fragment z Listu do Tesaloniczan, zawarte s¹ wezwania do nawrócenia.7 Fak-
tycznie, mo¿na w tej g³êboko zastanawiaj¹cej wypowiedzi zobaczyæ aposto³a
Paw³a jako postaæ posiadaj¹c¹ cechy charakterystyczne dla proroków Starego Te-
stamentu, którzy wzywaj¹c naród do opamiêtania, nigdy siê od niego nie odcina-

6 Najbardziej wnikliwe rozwa¿ania na temat Mt 27, 25 i jego wp³ywu na stosunki chrzeœcijañsko-
¿ydowskie przedstawia W. Chrostowski, Odpowiedzialnoœæ za œmieræ Jezusa Chrystusa, „Ateneum
Kap³añskie” 2(1990)222-241. Autor jednak b³êdnie podaje (s. 222-223), ¿e deklaracja soborowa odnosi siê
do tego fragmentu Ewangelii.

7 Por. Katechizm Koœcio³a katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum-Poznañ 1994.
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li. Tak samo postêpowa³ aposto³, który wielokrotnie w swoich listach dawa³ œwia-
dectwo, i¿ jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków.

Nawet pobie¿ne spojrzenie na materia³y katechetyczne, literaturê „medytacyj-
n¹” oraz œpiewy koœcielne pokazuje, ¿e wielu autorom daleko jeszcze do tego, co
oferuje nowa teologia. Mo¿na powiedzieæ nawet z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e
¯ydzi, nie precyzuj¹c dok³adnie, o których chodzi, s¹ w dalszym ci¹gu w kate-
chezie ogólnie przedstawiani jako ci, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za œmieræ
Jezusa z Nazaretu. Sytuacjê tak¹ ilustruje chocia¿by powszechnie u¿ywany w na-
szym kraju podrêcznik katechetyczny do klasy czwartej szko³y podstawowej za-
tytu³owany „Bóg z nami”. Relacjonuj¹c proces Jezusa autor katechezy za wszel-
k¹ cenê stara siê ukazaæ postaæ rzymskiego prokuratora Poncjusza Pi³ata jako ³a-
godnego i dobrotliwego w³adcê, przedstawiaj¹c tê niechlubn¹ postaæ w ostrym
kontraœcie do nieprzejednanych ¯ydów. Wszystko to jednak nie ma nic wspólne-
go ze stanem aktualnej wiedzy. Ka¿dy podrêcznik omawiaj¹cy tamte czasy poka-
zuje, ¿e rzymski prokurator by³ równie nieprzejednany jak cz³onkowie Wysokiej
Rady, a mo¿e nawet bardziej. W specjalnie przygotowanym do tych katechez
podrêczniku dla nauczyciela podaje siê np., ¿e Pi³at s¹dzi³ w czasie procesu Jezu-
sa, i¿ po ubiczowaniu wzrusz¹ siê ich serca i pozwol¹ Go uwolniæ. Niestety. ¯ydzi
zmusili Pi³ata do wydania wyroku œmierci na Jezusa Chrystusa8. Trzeba zapytaæ
wszystkich, którzy zabieraj¹ siê do opracowywania podrêczników katechetycz-
nych: czy mo¿na jeszcze dzisiaj, 35 lat po Soborze, nauczaæ w taki sposób, skoro
w „Nostra aetate” uroczyœcie zadekretowano, ¿e wy³¹cznie w³adze ¿ydowskie i
ich zwolennicy domagali siê œmierci Chrystusa? W takim razie, za bolesne wyda-
rzenia, które mia³y miejsce podczas Jego procesu, nie mo¿na oskar¿aæ wszyst-
kich bez rozró¿nienia ¯ydów ¿yj¹cych w tamtych czasach, a tym bardziej wspó³-
czesnych. Byæ mo¿e jakimœ usprawiedliwieniem dla treœci zawartych w tym pod-
rêczniku jest fakt, ¿e pierwsze jego wydanie mia³o miejsce jeszcze w 1973 r. i do
dzisiaj nie zosta³o skorygowane.

Z du¿ym niepokojem mo¿na tak¿e obserwowaæ szeroko rozpowszechnian¹ li-
teraturê „medytacyjn¹”. Dla przyk³adu spójrzmy na wydane w 1988 r. „Rozmowy
z Bogiem” Francisco F. Carvajala, które zalegaj¹ pó³ki katolickich ksiêgarni. W
tomie drugim autor przedstawia propozycje swoich przemyœleñ na liturgiczny
okres Wielkiego Postu i Wielkanocy. Mówi¹c o odpowiedzialnoœci za œmieræ Je-
zusa raz wskazuje na w³adze ¿ydowskie, by innym razem wyraŸnie sugerowaæ,
¿e chodzi o ca³y naród. Czytaj¹c rozwa¿ania Carvajala mo¿na wyrobiæ w sobie
pogl¹d, ¿e jest on przekonany, chocia¿ nie stwierdza tego bezpoœrednio, ¿e to
w³aœnie ¯ydzi ukrzy¿owali Jezusa9. Takie pogl¹dy autora s¹ zastanawiaj¹ce cho-
cia¿by z tego powodu, ¿e w ca³ej publikacji niezmiernie chêtnie odwo³uje siê on
do oficjalnego nauczania Koœcio³a, w tym tak¿e do Jana Paw³a II.

8 Bóg z nami. Czêœæ IV. Koœció³ wspólnot¹ eucharystyczn¹. Podrêcznik dla katechety, Gdañsk 1992,
361.

9 F. F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem (Medytacje na ka¿dy dzieñ), Apostolicum, Z¹bki 1998, t. II.
Szczególnie interesuj¹ce s¹ strony: 305, 309, 311, 315, 327-333.
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Jednym z postanowieñ Drugiego Soboru Watykañskiego by³a decyzja usu-
niêcia z jêzyka koœcielnego s³owa „bogobójcy”, za pomoc¹ którego, bez ¿adne-
go przekonywaj¹cego uzasadnienia teologicznego i wbrew przes³aniu Nowego
Testamentu, niechlubnie i obraŸliwie okreœlano w przesz³oœci cz³onków narodu
¿ydowskiego. Sekretariat by³ przekonany, opieraj¹c swoj¹ opiniê na wypowie-
dzi œw. Piotra z Dz 3, 17, ¿e nie mo¿na w ten sposób okreœlaæ nawet w³adz ¿y-
dowskich, poniewa¿ nie rozpozna³y one w osobie Jezusa z Nazaretu, Chrystusa
i Syna Bo¿ego. Koniecznoœæ usuniêcia tego s³owa z jêzyka religijnego, zda-
niem Sekretariatu ds. Jednoœci, mia³a wynikaæ tak¿e z faktu, ¿e w jêzykach
wspó³czesnych ten obraŸliwy termin niós³ ze sob¹ pewien potencja³ nienawiœci.
Faktycznie, trudno jest znaleŸæ obecnie w literaturze religijnej tak krzywdz¹ce
okreœlenie ¯ydów. Gdziekolwiek siê pojawia, musi budziæ uzasadniony sprze-
ciw. W wydanych w 1995 r. rozwa¿aniach „Drogi Krzy¿owej” przeznaczonych
dla dzieci, natrafiamy jednak na ten termin. Przedstawiaj¹c proces Jezusa przed
Pi³atem, autor podaje miêdzy innymi: Oto wydany zosta³ wyrok na Boga same-
go. Grzesznicy i bogobójcy wezwali przed swój trybuna³ Syna Bo¿ego i potê-
pili Go10.

I chocia¿ lepiej wypada konfrontacja wielkopostnych œpiewów liturgicznych z
oficjalnym nauczaniem Koœcio³a, to jednak nie mo¿na zapomnieæ, ¿e jedn¹ z naj-
bardziej popularnych pieœni wielkopostnych jest utwór zatytu³owany „Ludu mój,
ludu”. Wyjaœniaj¹c w podtytule temat pieœni i ³agodz¹c w ten sposób jej negatyw-
ne przes³anie, stwierdza siê jasno, i¿ w utworze tym przedstawiono wyrzuty, jakie
Chrystus robi grzesznikom i ¯ydom. W rzeczywistoœci chodzi wy³¹cznie o tych
ostatnich. Co wiêc zarzuca ¯ydom Chrystus? Wypomina im miêdzy innymi, ¿e:
poili Go octem, wydali na ubiczowanie, a potem kap³anom, w³óczni¹ przebili
bok, spoliczkowali, trzcin¹ bili po g³owie, w³o¿yli na g³owê koronê cierniow¹,
powiesili na krzy¿u razem z ³otrami. Nie jest trudno zauwa¿yæ, ¿e w pieœni tej,
wbrew temu wszystkiemu, co podaj¹ Ewangelie, zasadniczo czyny Rzymian
przypisane s¹ ¯ydom11. Warto podkreœliæ, ¿e zarówno œpiewnik, jak i zasygnali-
zowane powy¿ej pozycje ksi¹¿kowe, wydane zosta³y za pozwoleniem w³adzy ko-
œcielnej.

Instytucje, które chc¹ przyczyniæ siê do zbudowania klimatu zaufania po-
miêdzy chrzeœcijanami i wyznawcami judaizmu, musz¹ utwierdzaæ w przekona-
niu swoich wiernych, i¿ potomkowie Abrahama w dalszym ci¹gu wyznaj¹
¿yw¹ religiê, która prowadzi do Boga. W niektórych wydaniach Pisma Œwiête-
go spotykamy siê jednak z zupe³nie odwrotn¹ sytuacj¹. I tak wspomnijmy
tylko, ¿e Biblia Tysi¹clecia przed fragmentem z Listu do Rzymian 11, 1-10
zamieszcza podkreœlon¹ pogrubionym drukiem uwagê, ¿e odrzucenie Izraela

10 Droga Krzy¿owa. Uk³ad i wybór tekstów ks. Ryszard Ukleja, Wydawnictwo Salezjañskie 1995, 15.
Pod tekstem znajdujemy jeszcze tak¹ uwagê: Tekst z antologii: ks. W. Smerecki, Drogi Krzy¿owe,
opracowa³ ks. bp Jan Jaroszewski, Kraków 1980, s. 234-237.

11 Ks. Jan Siedlecki, Œpiewnik koœcielny, Wydawnictwo œw. Krzy¿a w Opolu, Opole 1982, s. 73-74.
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przez Boga jest czêœciowe i czasowe. Nie jest to chyba redakcyjna pomy³ka,
skoro przed Rz 11, 11-24 znajdujemy uwagê nastêpuj¹c¹: Przyczyny czasowego
odrzucenia12.

Przeciwstawienie siê szeroko rozpowszechnionemu twierdzeniu, ¿e ¯y-
dzi ponosz¹ zbiorow¹ i dziedziczn¹ odpowiedzialnoœæ za œmieræ Jezusa Chry-
stusa, by³o jednym z zasadniczych zadañ, jakie postawi³ przed sob¹ Sekreta-
riat ds. Jednoœci, przystêpuj¹c do opracowania dokumentu o ¯ydach. Usi³o-
wano tego dokonaæ za pomoc¹ ró¿nych sformu³owañ. Niektórzy z ojców
Soboru sugerowali, aby wykorzystaæ w tym celu tekst „Katechizmu Rzym-
skiego” (Soboru Trydenckiego). W katechizmie tym powiada siê, ¿e za ukrzy-
¿owanie Chrystusa winê ponosz¹ przede wszystkim ci chrzeœcijanie, którzy
pope³niaj¹ grzechy ciê¿kie – one doprowadzi³y do tego, i¿ dobrowolnie pod-
j¹³ On mêkê na krzy¿u. Nie znaczy to jednak wcale, ¿e katechizm zapomina o
¯ydach. Stwierdza siê w nim, i¿ wina tych ostatnich jest mniejsza, poniewa¿
nie rozpoznali w Chrystusie Syna Bo¿ego. W czasie obrad soborowych, 29
wrzeœnia 1964 r., Artur Elchinger, biskup Strasburga maj¹c na uwadze cier-
pienia i œmieræ Chrystusa mówi³: W rzeczywistoœci wszystko to powinno byæ
przypisane ka¿demu grzesznikowi, a zw³aszcza chrzeœcijanom, którzy popada-
j¹ w grzechy, jak to w sposób najbardziej oczywisty przypomnia³ Katechizm
Soboru Trydenckiego13. Wtórowa³ mu biskup z Waszyngtonu, Patrycjusz
O’Boyle. Tymczasem trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e Sekretariat ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan odrzuci³ propozycje i sugestie Elchingera i O’Boyle. Decyzjê
tê wyjaœni³ A. Bea w swoim komentarzu do deklaracji „Nostra aetate”. Prze-
wodnicz¹cy Sekretariatu ds. Jednoœci zauwa¿y³, ca³kiem s³usznie, i¿ wedle
„Katechizmu Rzymskiego” wina ¯ydów jako takich nie jest odrzucona
w sposób w³aœciwy. Bea wskazywa³, i¿ u¿ycie w tym katechizmie terminu
„wiêksza” nie wyklucza, lecz potwierdza winê po stronie ¯ydów. Przypo-
mnia³ tak¿e potem, i¿ ten sam katechizm w dalszej czêœci, bardziej wyraŸnie
podkreœla w tym wzglêdzie winê ¿ydowsk¹14. Nale¿y w takim razie zauwa¿yæ
z pewnym zdziwieniem, ¿e autorzy nowego „Katechizmu Koœcio³a katolickie-
go” (1992 r.), siêgaj¹ po zarzucony przez Beê „Katechizm Rzymski”.
W nowym katechizmie czytamy mianowicie: Trzeba uznaæ, ¿e nasza wina
jest w tym przypadku wiêksza ni¿ ¯ydów. Oni bowiem, wed³ug œwiadectwa
Aposto³a, „nie ukrzy¿owaliby Pana chwa³y” (1Kor 2, 8), gdyby Go poznali.
My przeciwnie, wyznajemy, ¿e Go znamy. Gdy wiêc zapieramy siê Go przez
nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiœ sposób nasze zbrodnicze rêce
(punkt 598).

Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ pewnego postêpu w przedstawianiu ¯ydów i
judaizmu we wspó³czesnych popularnych publikacjach. W jakiœ niedok³adny i

12 Pismo Œwiête Nowego Testamentu. W przek³adzie z jêzyka greckiego. Wydanie dziewi¹te na nowo
opracowane, Pallottinum-Poznañ 1988.

13 A. Elchinger, Patrum Orationes, dz. cyt., 30.
14 A. Bea, The Church and the Jewish People, Geoffrey Chapman, London-Dublin-Melbourne 1966, 107.
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ociê¿a³y sposób pod¹¿aj¹ one za nauk¹ Soboru i uwzglêdniaj¹ nowe, usankcjono-
wane wyniki najnowszych badañ teologicznych. Teologowie chrzeœcijañscy usi-
³uj¹ zbudowaæ now¹ i pozytywn¹ teologiê judaizmu na fakcie, ¿e przymierze za-
warte przez Boga z Izraelem jest i zachowuje trwa³¹ i niezmienn¹ wartoœæ. Opie-
raj¹c siê na listach œw. Paw³a, szczególnie do Rzymian i Efezjan, przypominaj¹
oni, ¿e Bóg nie odrzuci³ swojego ludu, chrzeœcijañstwo jest dzik¹ oliwk¹ zasa-
dzon¹ na solidnym korzeniu, a dary i powo³anie Bo¿e, jakim zosta³ obdarzony
Izrael, pozostaj¹ nieodwo³alne (por. Rz 11, 11-33). Znacznie dalej wspó³czesnym
katolikom do pogl¹dów wyra¿anych przez ojców Soboru (którzy domagali siê
odrzucenia pozytywnego dokumentu o ¯ydach, poniewa¿ nie odzwierciedla³ on,
wedle ich przekonañ, nauki Nowego Testamentu) ni¿ do przekonañ Jana Paw³a
II. Ten ostatni wielokrotnie przypomina³ katolikom o trwa³ym znaczeniu religij-
nego ¿ydowskiego dziedzictwa. Przemawiaj¹c do przedstawicieli spo³ecznoœci
¿ydowskiej we Francji (Strasburg, 9 paŸdziernika 1988 r.) zwraca³ uwagê na Bo-
skie i nieprzemijaj¹ce wybranie Izraela dla „uœwiêcenia Imienia”, aby s³u¿y³ ca³ej
ludzkoœci. To powo³anie do uœwiêcenia Imienia wyra¿acie w waszej codziennej
modlitwie Kadisz: „Niech bêdzie uwielbione i uœwiêcone Twe wielkie Imiê! lub
gdy g³osicie to s³owami Izajasza: „Œwiêty, Œwiêty Pan Zastêpów. Ca³a ziemia pe³-
na jest jego chwa³y!” (Iz 6, 3).

Uznanie trwa³ej religijnej wartoœci judaizmu i jego nieprzemijaj¹cego zna-
czenia dla chrzeœcijan stanowi wa¿ny element w przezwyciê¿aniu uprzedzeñ i
zbli¿eniu z ludŸmi, którzy wierz¹ w tego samego Boga Izraela. Chrzeœcijanie
musz¹ ci¹gle zmagaæ siê z w³asn¹ teologi¹, aby nie deprecjonowa³a ona ¿y-
dowskiej religii. Pierwszym z problemów, z którym trzeba siê zmierzyæ,
prawdopodobnie ca³emu chrzeœcijañstwu, jest typologiczna lektura Pisma
Œwiêtego. Jest to zagadnienie ci¹gle nie rozwi¹zane, które prowadzi³o w prze-
sz³oœci do anty¿ydowskich przekonañ, a dzisiaj mo¿e tak¿e byæ Ÿród³em
twierdzeñ o zast¹pieniu judaizmu przez chrzeœcijañstwo i w gruncie rzeczy
stanowiæ podstawê do usankcjonowania teologii substytucji – zast¹pienia Sy-
nagogi przez Koœció³.

Jest jednak jeszcze inny, niezmiernie trudny problem, podnoszony niekiedy
w dialogu. Przedstawmy go w formie pytania: czy judaizm mo¿e mieæ trwa³¹
i nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ, jako noœnik zbawienia, niezale¿nie od odkupienia,
które dokona³o siê w Jezusie Chrystusie? W Koœciele katolickim, gdy chodzi
o inne religie, przyjmuje siê za pewnik mo¿liwoœæ zbawienia poza widzialny-
mi jego granicami, a wiêc tak¿e dla  wyznawców innych religii. Jest to jednak
zawsze zbawienie udzielone przez Chrystusa. Tradycyjn¹ i Ÿle kojarz¹c¹ siê
zasadê: Extra Ecclesiam salus nulla (Poza Koœcio³em nie ma zbawienia) t³u-
maczy siê dzisiaj: Extra Christum salus nulla (Poza Chrystusem nie ma zba-
wienia). Pomijaj¹c szczegó³owe rozwa¿ania na ten temat mo¿na powiedzieæ,
¿e wszelkie zbawienie, które osi¹ga siê na innej drodze, t³umaczy siê co naj-
mniej ukryt¹ skutecznoœci¹ krzy¿a Chrystusowego. Tak wiêc zawsze, ilekroæ
ktoœ osi¹ga ostateczne zbawienie, dostêpuje go dziêki mocy krzy¿a Chrystu-
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sa15. Zasada ta dotyczy tak¿e judaizmu. Nie ka¿dy chrzeœcijanin potrafi wobec
tego myœleæ o judaizmie w pozytywnym œwietle. Musi jednak z du¿¹ doz¹ ostro¿-
noœci o nim siê wypowiadaæ. Dzieli przecie¿ z jego wyznawcami pierwsz¹ i ob-
szerniejsz¹ czêœæ Biblii, œwiêtej ksiêgi objawionej przez Boga.

15 H. Waldenfels, Ukrzy¿owany i religie œwiata, Verbinum. Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów, Warszawa
1990, 31. Niezmiernie interesuj¹ce rozwa¿ania na ten temat przedstawia I. S. Ledwoñ, Wyj¹tkowy
charakter chrzeœcijañstwa, w: Chrzeœcijañstwo a religie, I. S. Ledwoñ, K. Pek (red.), Wydawnictwo
Ksiê¿y Marianów, Warszawa 1999, 81-100.



ZBIGNIEW PASZTA

MISJA I DIALOG W STOSUNKACH
MIÊDZY CHRZEŒCIJANAMI I ¯YDAMI

Niektórzy teologowie chrzeœcijañscy, jak np. Günther Harder, stawiaj¹ pyta-
nie, czy dialog z ¯ydami nie posiada tendencji misyjnych, czy nie jest jedynie
odmienn¹, now¹ form¹ misji?1 Jest to raczej nieuzasadniona podejrzliwoœæ. Oso-
by zaanga¿owane w dialog kieruj¹ siê przede wszystkim innymi oczekiwaniami
ni¿ propagatorzy misji. Nieufnoœæ powinna wiêc raczej dotyczyæ automatycznej
akceptacji tego szczególnego rodzaju misji w jej dotychczasowej formie, b¹dŸ
odrzucenia „z góry” ka¿dej z form.

Kwestionowanie misji ¿ydowskiej nie powinno byæ te¿ traktowane jako rêkoj-
mia autentycznoœci dialogu. Nie chodzi przecie¿ o jak¹œ jego absolutyzacjê. Nie
wydaje siê wiêc mo¿liwe sformu³owanie alternatywy: solidarnoœæ albo misja2.
Chrzeœcijañstwo mo¿e pozostawaæ wiarygodnym partnerem miêdzyreligijnej roz-
mowy i jednoczeœnie zachowywaæ wiernoœæ swemu pos³annictwu nie rezygnuj¹c
z g³oszenia Ewangelii ca³ej ludzkoœci.

Na pocz¹tku nale¿a³oby zapytaæ, jakie efekty powinna przynosiæ misja? Jedna
z wypowiedzi nowotestamentowych g³osi, i¿ wynikiem misji ma byæ porzucenie
ba³wochwalstwa i nawrócenie siê ku ¿ywemu i prawdziwemu Bogu (1 Tes 1,9).
W tym wiêc sensie Izrael jest ju¿ nawrócony, wiêcej, to on nawraca³ narody œwia-
ta! Przypomina o tym Harder, pisz¹c o religijnej s³u¿bie Izraela w dziejach, s³u¿-
bie, która utrzymana zosta³a na przekór rozmaitym pokusom i sta³a siê zasadni-
czym wk³adem w odbóstwienie (Entgötterung) œwiata3. Owszem, gdyby potrakto-

1 G. Harder, Kirche und Israel. Arbeiten zum christlich-jüdischen Verhältnis, Berlin 1986, s. 170.
2 Do tej kwestii nawi¹zuje m.in. wypowiedŸ niemieckiego rabina Joela Bergera. Por. Rabbiner wirft

Kirche Unglaubwürdigkeit, „epd-Wochenspiegel”, nr 48 z 1999 r.
3 G. Harder, dz.cyt.
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waæ wspomniany fragment NT literalnie, to w misji mogliby wyrêczyæ chrzeœci-
jan przedstawiciele ka¿dego abrahamickiego monoteizmu. A przecie¿ trudno
uznaæ, i¿ chrzeœcijañskie zwiastowanie skierowane jest dziœ wy³¹cznie do „po-
gan”, tak jak uwa¿a wielu teologów, m.in. Friedrich W. Marquart4.

Teza Marquarta mo¿e dziwiæ, jeœli pamiêta siê, ¿e to Izrael by³ najwczeœniej-
szym i g³ównym adresatem chrzeœcijañskiego zwiastowania (Mt 10,5-6). We-
zwanie zmartwychwsta³ego Chrystusa ma wprawdzie ju¿ charakter uniwersalny
(Mt 28, 19), jednak w ¿aden sposób nie wyklucza misji wobec ¯ydów ( tak jak
wczeœniejsze wezwanie wyklucza³o pogan i Samarytan). To uniwersalne po-
s³annictwo ma zreszt¹ realizowaæ nie kto inny, jak ¿ydowscy wyznawcy Chry-
stusa.

 Dziœ natomiast ca³y szkopu³ tkwi w³aœnie w braku spo³ecznoœci judeochrze-
œcijan. W ci¹gu ostatnich kilkunastu stuleci zwiastowaniem Jezusa – Mesjasza
zajmowali siê na dobr¹ sprawê jedynie „nawróceni poganie“5, a wiêc ludzie spo-
za kultury i œwiata ¿ydowskiego. Ich dzia³alnoœæ misyjna zazwyczaj prowadzi³a
wiêc ¯ydów ku asymilacji w „œwiecie narodów” , a trudno uznaæ, aby na tym
akurat polega³o gromadzenie owiec, które zginê³y z domu Izraela (Mt 10,6). Taka
„indywidualistycznie” zorientowana misja ( a o inn¹ trudno) wymierzona jest
zdaniem wielu wspó³czesnych teologów ( m. in. Paula van Burena i Hardera)6 w
jednoœæ Ludu Wybranego.

Czy Koœció³ utraci³ wiêc legitymacjê dla misji wœród ¯ydów? Tezê tak¹ repre-
zentuje poœród teologów ewangelickich Heinz Kremers, natomiast poœród kato-
lickich Pierre Lenhardt, który, w kontekœcie ¿ydowskim, sceptycznie traktuje nie
tylko pojêcie „misja”, ale tak¿e „œwiadectwo”7. Lenhardt uznaje judeochrzeœcijan
za niezbêdny ³¹cznik miêdzy egzystencj¹ Izraela i egzystencj¹ narodów oraz miê-
dzy hermeneutyk¹ rabiniczn¹ i chrzeœcijañsk¹. Przepaœæ, która powsta³a wraz ze
znikniêciem spo³ecznoœci chrzeœcijañskich ¯ydów, sta³a siê – zdaniem tego fran-
cuskiego teologa – w³aœciwie nie do pokonania dla chrzeœcijañskiej misji. Dowo-
dzi tego nie tyle zaskakuj¹co ma³a efektywnoœæ tej misji od schy³ku antyku, ale
przede wszystkim koniecznoœæ oderwania „nowych chrzeœcijan” od ich rodzime-
go, narodowego dziedzictwa, a tak¿e nierzadko towarzysz¹ca im nieufnoœæ chrze-
œcijan wobec motywów ich konwersji. Tak wiêc nieprzekraczalna granica miêdzy
Izraelem a narodami nadal istnieje, a w³aœciwie jedynie uleg³a odnowieniu po
dziejowym epizodzie narodzin chrzeœcijañstwa. W gruncie rzeczy teza Lenhardta
uderza tak¿e w zwolenników dialogu; charakter dziel¹cej strony przepaœci w za-
sadzie wyklucza porozumienie. Skoro tak, to w grê nie wchodzi wiêc ani œwia-
dectwo ani efektywny dialog.

4 F.W. Marquart, Eschatologie II, s. 163.
5 Innego scenariusza raczej nie ma. Odrodzenie antycznego fenomenu judeochrzeœcijan, mimo

usilnych prób rozmaitych misjonarzy, dotychczas bowiem nie nast¹pi³o.
6 Por. G. Harder, dz. cyt., s. 171.
7 P. Lenhardt, Aufgabe und Unmöglichkeit eines legitimen christlichen Zeugnisses gegenüber den

Juden, Berlin 1980.
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Sceptycyzm wobec misji podziela wspomniany ju¿ Heinz Kremers. Sporz¹-
dzony przez niego opis problemu posiada jednak bardziej historyczny charakter.
Teolog ten przekonuje, ¿e odk¹d poganochrzeœcijanie zdobyli liczebn¹ przewagê
w staro¿ytnym Koœciele, narzucili pragn¹cym przyst¹piæ do Koœcio³a ¯ydom wa-
runek ca³kowitego pozbycia siê ich dawnej to¿samoœci. Spe³nienie tego wymogu
mia³o przygotowywaæ do osi¹gniêcia zbawienia8. Powstawanie takich roszczeñ
wobec potencjalnych judeochrzeœcijan mog³o byæ refleksem teologicznych pole-
mik z judaizmem, postrzegania Koœcio³a jako antytezy, a nie kontynuacji Izraela,
a przecie¿ tak¿e politycznej i „si³owej” rywalizacji. Towarzyszy³ temu proces, w
wyniku którego grecka metafizyka zajê³a miejsce wolnoœci Ewangelii9. W efekcie
ci, spoœród których religijnego dziedzictwa wywodzi³ siê Jezus, nie mogli ju¿
wiêcej rozumieæ wydarzenia Chrystusa w sposób ¿ydowski. OdpowiedŸ na pyta-
nie o przyczyny trwaj¹cej do dziœ nieskutecznoœci tej misji wœród ¯ydów tkwi,
wed³ug Kremersa, w pysze dawnych poganochrzeœcijan, pysze ostatecznie ude-
rzaj¹cej w sam Koœció³.

Koœció³ nie sprosta³ wiêc powo³aniu, polegaj¹cemu na pojednaniu ¯ydów i
pogan w Chrystusie, lecz uczyni³ z tego powo³ania utopiê. Kremers wi¹¿e to fia-
sko z – jak to okreœla – absolutyzacj¹ Ewangelii, widoczn¹, jego zdaniem, szcze-
gólnie w pismach Aposto³a Jana, a tak¿e ze spo³ecznymi skutkami powstania
monstrualnego Koœcio³a pañstwowego w czwartym stuleciu10.

Istotnie, uœwiadomienie sobie „pluralistycznego” charakteru Koœcio³a pierw-
szych dwóch, trzech stuleci, mo¿e przyczyniæ siê do zrozumienia dzisiejszej spe-
cyfiki chrzeœcijañskiego œwiadectwa wobec ¯ydów. Nie ulega bowiem w¹tpliwo-
œci, ¿e dramat antycznych judeochrzeœcijan odcisn¹³ bodaj silniejsze piêtno na
postawie ¯ydów wobec misji chrzeœcijañskiej ni¿ np. Szoach11.

Argumenty o dziejowej utracie legitymacji misyjnej, przytaczane przez Len-
hardta i Kremersa, wydaj¹ siê mieæ du¿¹ si³ê przekonywania. Przypominaj¹ one
bowiem o pierwotnej, decyduj¹cej dla losów Koœcio³a misji, mianowicie o dziele
g³oszenia Ewangelii poganom przez chrzeœcijañskich ¯ydów. To przecie¿ my zo-

8 H. Kremers, Judenmission heute? Von der Judenmission zur brüderlichen Solidarität und zum
ökumenischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1979, s. 74.

9 Tam¿e.
10 Tam¿e, s. 76.
11 Nie s¹dzê, aby Auschwitz mia³o decyduj¹ce i globalne znaczenie dla legitymizacji chrzeœcijañskiego

œwiadectwa wobec ¯ydów. Natomiast bez w¹tpienia obci¹¿a historycznie samo pojêcie „misja wœród
¯ydów”. Pojêcie to –przynajmniej w jêzyku niemieckim – sta³o siê martwe. Przekonaniu temu da³ wyraz
Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze w marcu 2000 r. Por. Tübinger Fakultät gegen
Begriff „Judenmission”, „epd-Wochenspiegel” nr 10 z 2000 r. – Oœwiadczenie wydzia³u teologii mia³o z
kolei wp³yw na odrzucenie, w kwietniu 2000 r., dzia³alnoœci misyjnej wœród ¯ydów przez Synod
Ewangelickiego Koœcio³a Krajowego Wirtembergii. Por. Landessynode lehnt Mission unter Juden ab,
„epd-Wochenspiegel” nr 15 z 2000 r. – W Niemczech dyskusje nad odrzuceniem misji wœród ¯ydów
siêgaj¹ obrad Synodu Koœcio³a Ewangelickiego Nadrenii z 1980 r., a niedawno (w 1999 r.) przybra³y
formê ostrych polemik podczas Ewangelickich Dni Koœcio³a (Kirchentag). W listopadzie 1999 r.
odrzucenie tej misji zadeklarowa³ Ewangelicki Koœció³ Krajowy Westfalii, a tak¿e biskup Ewangelickiego
Koœcio³a Krajowego Bawarii. Por. „epd-Wochenspiegel” nr 45 i 47 z 1999 r.
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staliœmy w³¹czeni w misjê Izraela w œwiecie, a nie na odwrót. Dobitnie da³ temu
wyraz synod Koœcio³a Ewangelickiego Nadrenii w 1980 roku. W opublikowanym
wówczas oœwiadczeniu czytamy: Wyznajemy wiarê w Jezusa Chrystusa, ¯yda,
który jako Zbawiciel œwiata i Mesjasz Izraela wi¹¿e narody œwiata z ludem Bo-
¿ym. I dalej: Wierzymy w trwaj¹ce wybranie narodu ¿ydowskiego jako ludu Bo¿e-
go i uznajemy, ¿e Koœció³, przez Jezusa Chrystusa, zosta³ wprowadzony do Przy-
mierza Boga z Jego ludem12.

Powy¿sze przeœwiadczenie przywiod³o cz³onków synodu do sformu³owania
tezy, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy chrzeœcijañskim œwiadectwem wiary
sk³adanym ¯ydom, a tym, jakie kieruje siê do innych narodów. Wierzymy, ¿e ¯y-
dzi i chrzeœcijanie, w obu swoich powo³aniach, s¹ œwiadkami Bo¿ymi przed œwia-
tem i sob¹ nawzajem. Tote¿ jesteœmy przekonani, i¿ Koœció³ potrafi inaczej czu-
waæ nad swoim œwiadectwem wobec narodu ¿ydowskiego, ni¿ nad misj¹ (Koœcio-
³a) wobec œwiata narodów13.

Odmiennoœæ ta podyktowana jest m.in. trwa³oœci¹ Bo¿ych obietnic danych
Izraelowi i nieprzemijalnoœci¹ przys³uguj¹cych mu atrybutów. Te atrybuty, to:
synostwo Bo¿e, uczestnictwo w Jego chwale, w przymierzu, posiadanie prawa,
oddawanie prawdziwej czci Bogu, wiêzy krwi z prorokami i Chrystusem (Rz 9,
4-5). Œwiadectwo wiary chrzeœcijañskiej skierowane jest do tych, którzy pozosta-
j¹ spadkobiercami i szafarzami Bo¿ego Przymierza.

Izrael jest wiêc zgo³a innym adresatem chrzeœcijañskiego œwiadectwa ni¿ tzw.
„narody”. Jednak¿e problem, na który zwróci³ uwagê m.in. Georg Eichholz, to
w³aœnie zrównywanie Izraela z „poganami”14. Otó¿ odrzucenie Chrystusa przez
¯ydów traktuje siê niekiedy jako akt ich poganizacji, podczas gdy chodzi prze-
cie¿ o Mesjasza Izraela (2 Kor 1,20). ¯ydowskie odrzucenie chrzeœcijañskiego
zwiastowania nie jest jednak bez zwi¹zku ze zbawieniem pogan, a wrêcz umo¿li-
wi³o tym ostatnim przyjêcie Chrystusa (Rz 11,11-12). Paradoksalnie, odrzucenie
to by³o w historii pewnym koniecznym, tymczasowym rozstrzygniêciem. Tym-
czasowym, bo dopiero po nawróceniu siê wszystkich pogan do Boga zbawienie
stanie siê równie¿ udzia³em ca³ego Izraela (Rz 11,25-26). ¯ydzi znajduj¹ siê wiêc
na innym „etapie” zbawczego planu Boga ni¿ chrzeœcijanie i zupe³nie innym ni¿
poganie. Przynale¿noœæ do Izraela pozostaje nadal wielkim atutem (Rz 3,1-4). Je-
¿eli zatem uzna siê, ¿e Izrael jest bardziej „uprzywilejowanym” adresatem poœród
niechrzeœcijan, wówczas powraca pytanie o jego miejsce w dziejach zbawienia.

Niektórzy teologowie, podejmuj¹c próbê dania odpowiedzi na to pytanie, sta-
raj¹ siê stworzyæ wizjê dwóch dróg zbawienia. W jej ramach droga judaizmu po-

12 Synodalbeschluß zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Erklärung der
Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. Januar 1980, w: R. Rendtorff/H.H.
Hendrix (red.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945 bis 1985, Paderborn-München 1988
(dokument E III 8).

13 Tam¿e.
14 G. Eichholz, Die Theologie des Paulus im Umriß, 1972, cyt. za: B. Klappert, Israel ist das Licht der

Völker, „Lutherische Monatshefte” nr 1 z 1993 r.
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strzegana jest jako równoleg³a b¹dŸ równorzêdna do drogi chrzeœcijañstwa. Ta
wizja nie jest jednak wynikiem relatywizmu, wrêcz przeciwnie; opiera siê ona na
przeœwiadczeniu o absolutnym i trwa³ym charakterze Bo¿ego przymierza (Rz 3,1-
4). Zwolennicy takiego rozwi¹zania podkreœlaj¹ przede wszystkim Bo¿¹ suwe-
rennoœæ w dziele zbawienia15.

W takiej perspektywie na rolê judaizmu i chrzeœcijañstwa patrzy siê jako na
pewne „mo¿liwoœci” wyznania wiary w jedynego Boga Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba. Dla œwiata pogan, a¿ do czasu pojawienia siê chrzeœcijañstwa, tak¹ mo¿liwo-
œci¹ by³ judaizm. Natomiast od czasów powstania Bar Kochby (II w.n.e.) i „za-
mkniêcia siê” misyjnego judaizmu, chrzeœcijañstwo by³o dla pogan prawie jedyn¹
szans¹ wyznania wiary w Boga Izraela. Ale przedtem z powodzeniem misjê w
œwiecie prowadzi³ judaizm. Van Buren uwa¿a wobec tego za rzecz konieczn¹ ak-
ceptacjê istnienia chrzeœcijañstwa przez judaizm, i vice versa. Wspó³istnienie obu
religii traktuje on jako pod¹¿anie dwoma, równoleg³ymi drogami zbawienia.
Taka koncepcja s³u¿y oczywiœcie dialogowi, natomiast stawia pod znakiem zapy-
tania sens misji chrzeœcijañskiej wœród ¯ydów. Van Buren przekonuje, ¿e chrze-
œcijañskie œwiadectwo w ¿aden sposób nie powinno prowadziæ do naruszania,
równoleg³ej do chrzeœcijañskiej, drogi zbawczej judaizmu. Uwa¿a, ¿e jeœli œwia-
dectwo chrzeœcijañskie mo¿e spe³niæ jak¹kolwiek rolê, to jest ni¹ nak³anianie
agnostyków ¿ydowskich, aby powracali do religii w³asnego ludu, tj. do judaizmu.
Do tego samego wniosku dochodzi Lenhardt. Oto jego s³owa: Zwracaj¹c siê do
¯ydów chrzeœcijanin powinien przede wszystkim, ¿eby nie powiedzieæ wy³¹cznie,
œwiadczyæ o swoim w³asnym nawróceniu do Boga Abrahama Izaaka i Jakuba16.

Obraz „dwóch dróg” zbawienia jest dosyæ radykaln¹ propozycj¹ odejœcia od
dotychczasowych form misji, stawiaj¹cych sobie za cel nawrócenie ¯ydów na
chrzeœcijañstwo. Tak to ju¿ jednak bywa, ¿e radykalne, wyraŸne sformu³owania
najwiêcej „daj¹ do myœlenia”. Wydaje siê, ¿e nie trzeba siê zgadzaæ z przedsta-
wion¹ tu „dwoist¹” wizj¹, aby uznaæ, ¿e œwiadectwo chrzeœcijanina wobec Izra-
ela wymaga innej refleksji ni¿ to, jakie jest sk³adane wobec tzw. narodów. Swoj¹
drog¹ nawet podzielaj¹c sceptycyzm wobec „nawracania” ¯ydów, nie trzeba re-
zygnowaæ wobec nich z mo¿liwoœci sk³adania chrzeœcijañskiego œwiadectwa. Ta-
kie œwiadectwo nie musi pozostawaæ w sprzecznoœci z dialogiem. Dialog zak³ada
przecie¿ œmia³e, wyraŸne samookreœlenie siê ka¿dej ze stron.

Pora wiêc, aby wskazaæ na pewne minimum warunków dialogu.
I. Konieczna jest wzajemna akceptacja samookreœleñ. Dla nas oznacza to ak-

ceptacjê Izraela jako tego, który przygotowa³ drogê chrzeœcijañstwu, jak i powa¿-
ne potraktowanie owego „nie”, jakie Izrael wypowiada pod adresem chrzeœcijañ-
stwa. Owego „nie” winniœmy wys³uchaæ w taki sposób, w jaki sami chcielibyœmy
byæ wys³uchani17.

15 P. van Buren, Discerning the Way, w: Theology of Jewish-Christian Reality, London 1995, s. 54.
16 P. Lenhardt, dz. cyt., s. 103.
17 Tê myœl rozwin¹³ m.in. Paul van Buren, dz. cyt., s. 49n.
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II. Trzeba równie¿ wobec partnera dialogu odrzuciæ jakiekolwiek formy przy-
musu moralnego i psychicznego, stosowanie gróŸb o charakterze duchowym oraz
pejoratywne oceny jego religii. Dialog dyskredytuje równie¿ sk³adanie jawnych
b¹dŸ skrytych ofert w zakresie pomocy materialnej, kszta³cenia i opieki, które
oczekuj¹ na „rekompensatê” w postaci konwersji18.

III. Rzecz¹ szczególnie nagann¹ jest wykorzystywanie w dzia³alnoœci prozelic-
kiej braków w wykszta³ceniu religijnym. Stwierdzenie to dotyczy przede wszyst-
kim dzia³alnoœci misyjnej prowadzonej poœród ¿ydowskich agnostyków i ate-
istów z krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W odniesieniu do tego terenu nie
godzi siê mówiæ o „wolnym rynku” religii i ideologii.

IV. Choæ wydaje siê to czymœ oczywistym, warunkiem dialogu religijnego po-
winna byæ te¿ szeroka konfrontacja teologiczna. W rzeczywistoœci dialog przy-
biera zbyt czêsto kurtuazyjn¹, „fasadow¹” formê.

 Dialog kieruje siê wiêc pewnym zasadami i trafia po obu stronach na ukszta³-
towane wyobra¿enia. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w ci¹gu ostatniego pó³wiecza
uleg³ zasadniczej zmianie wizerunek judaizmu w oczach chrzeœcijan. Fakt ten
mia³ równie¿ decyduj¹cy wp³yw na chrzeœcijañsk¹ refleksjê nad prowadzeniem
dzia³alnoœci misyjnej wœród ¯ydów. Wœród partnerów ¿ydowskich trwa z  kolei
proces kszta³towania wizerunku chrzeœcijañstwa, któremu towarzyszy m.in. wy-
j¹tkowe zainteresowanie historycznymi postaciami Jezusa i aposto³ów. W pew-
nym sensie pocz¹tek temu procesowi da³ Franz Rosenzweig, a jego œladem pod¹-
¿yli Dawid Flusserl, Jacob Neussner i Emil Fackenheim19. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski wytrzyma³ próbê czasu, chocia¿ podjêto go w
okresie, w którym rozegra³a siê wielka tragedia w dziejach ¯ydów i chrzeœcijan.

 W tym samym stuleciu, ateistyczne spustoszenie zmobilizowa³o do wysi³ku
misyjnego i niekiedy do konkurencji wyznawców obu religii. Religijne wspó³za-
wodnictwo, to jednak nie zawsze „œwiêta zazdroœæ” o Bo¿¹ bliskoœæ, niekiedy to
po prostu manipulacja. W religijnym œwiadectwie pojawiaj¹cym siê miêdzy Ja i
Ty, nieuczciwoœæ wobec partnera to oszukiwanie samego siebie. Byæ mo¿e czy-
stoœci religijnego œwiadectwa s³u¿y natomiast w³aœnie dialog. Zadaniem dialogu
jest przecie¿ tak¿e, jeœli nie przede wszystkim, poznanie siebie.

18 O sprawach tych mówi dokument Œwiatowej Rady Koœcio³ów ”Rozwa¿ania ekumeniczne na temat
dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego” (1982), natomiast Wspólna Grupa Robocza ŒRK i Koœcio³a
rzymskokatolickiego og³osi³a dokument poœwiêcony zagadnieniom wspó³czesnego prozelityzmu:
„Wyzwanie prozelityzmu a powo³anie do wspólnego œwiadectwa” (1995); polski przek³ad ukaza³ siê w
SiDE 1996 nr 2, s. 137-148.

19 Por. E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer und die Juden, w: H. Kremers, L. Siegele-Wenschkewitz, B.
Klappert (red.), Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden. Geschichte,
Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212; E.L. Fackenheim, God’s Presence
in History. Jewish Affirmations anf Philosophical Reflections, New York 1972.
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Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki

Druga faza: lata 1984-1990

WPROWADZENIE

1. Jako przedstawiciele Koœcio³ów reformowanych i Koœcio³a rzymskokatolic-
kiego prowadziliœmy dialog, którego  celem by³o pog³êbienie wzajemnego zrozu-
mienia i wspieranie ewentualnego  pojednania obu naszych wspólnot. Nasze roz-
mowy odbywa³y siê pod oficjalnym patronatem Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów
Reformowanych i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Spotykaliœmy  siê w
Rzymie (W³ochy, 1984), Kappel-am-Albis (Szwajcaria, 1985), Wenecji (W³ochy,
1986), Cartigny (Szwajcaria, 1987) i Arricia (W³ochy, 1988). Niniejszy raport
jest rezultatem tych spotkañ. Wspólne podkomisje spotyka³y siê w Genewie
(1989 i 1990) w celu uwzglêdnienia dalszych propozycji komisji dotycz¹cych
tego raportu i przygotowania go do publikacji.

2.  Wczeœniejsza  faza tego dialogu odby³a siê pod tym samym patronatem w
latach 1970-1977. Seria rozmów zakoñczy³a siê og³oszeniem raportu pt. Obec-
noœæ Chrystusa w Koœciele i w  œwiecie1, który poœwiêci³ uwagê takim proble-
mom, jak: stosunek Chrystusa do Koœcio³a, Koœció³ jako autorytet nauczaj¹cy,
Eucharystia i urz¹d. Te wczeœniejsze  rozmowy doprowadzi³y do odkrycia godnej
uwagi wspólnej podstawy, lecz pewne kwestie, dotycz¹ce takich spraw, jak auto-
rytet, ordo (porz¹dek koœcielny) i dyscyplina koœcielna pozostawi³y jednak nie-
rozstrzygniête. Mniej wiêcej w tym samym czasie przedstawiciele Œwiatowej Fe-

1 Polski przek³ad: Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy
Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan ukaza³
siê w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1 (21) 1988, 73-101.
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deracji Luterañskiej wraz z reformowanymi i katolikami podjêli dialog trójstron-
ny, który zosta³ zakoñczony raportem pt. Teologia ma³¿eñstwa i problem ma³-
¿eñstw mieszanych2.

3.  Podczas tej drugiej, w³aœnie zakoñczonej fazy, skoncentrowaliœmy siê bar-
dziej bezpoœrednio na nauce o Koœciele. Niektóre problemy eklezjologiczne, po-
ruszone w rozmowach wczeœniejszych, by³y kontynuowane. Wykorzystuj¹c
wstêpn¹ pracê, obecnie zag³êbiliœmy siê bardziej w dziedzinê eklezjologii i tak po
raz pierwszy wprowadziliœmy do rozmów dwustronnych wa¿ne aspekty tego te-
matu. W ten sposób podjêliœmy próbê dalszego wyjaœnienia wspólnej podstawy
miêdzy naszymi wspólnotami i zarazem wyeksponowania ró¿nic, jakie pomiêdzy
nami pozostaj¹. Mamy nadziejê, ¿e te rezultaty zachêc¹ do dalszych kroków na
drodze do dawania wspólnego œwiadectwa i wspólnego ekumenicznego dzia³ania.

4.  Odkryliœmy ponownie, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y reformowa-
ne ³¹cz¹ ze sob¹ ró¿ne wiêzy. Obie wspólnoty wyznaj¹ Jezusa Chrystusa jako
Pana i Zbawiciela, potwierdzaj¹ wiarê trynitarn¹ Koœcio³a apostolskiego przez
stulecia i praktykuj¹ jeden chrzest w imiê Trójjedynego. W ostatnich latach refor-
mowani i katolicy rzymscy w wielu miejscach i na ró¿nych p³aszczyznach zaczêli
wspólnie doœwiadczaæ braterskiego wspó³¿ycia i d¹¿yæ do pe³niejszej wspólnoty
w prawdzie i mi³oœci ze wzglêdu na sprawê naszej wspólnej s³u¿by dla Jezusa
Chrystusa w œwiecie. Wspólna podstawa, w której posiadaniu s¹ nasze Koœcio³y,
jest szersza ni¿ byliœmy w stanie dostrzec w przesz³oœci.

5.  Mimo to ponownie tak¿e uœwiadomiliœmy sobie, ¿e miêdzy nami istniej¹
rozbie¿noœci i ró¿nice pogl¹dów. Niektóre z nich w trakcie tego dialogu ujawni³y
siê wyraŸnie i by³y przedmiotem bezpoœrednich debat. Inne zosta³y wprawdzie
dostrze¿one, lecz szczegó³ow¹ uwagê poœwiêci siê im dopiero w przysz³ym dia-
logu.

6.  Nasze wspólnoty s¹ powo³ane do wspólnego ¿ycia i – na ile to mo¿liwe –
do dawania wspólnego œwiadectwa i wspó³dzia³ania na rzecz przysz³ego pojedna-
nia. Wspólna podstawa, któr¹ dzielimy, zobowi¹zuje nas do otwartej postawy
wobec siebie i do d¹¿enia do tej wspólnoty, do której chcia³by nas prowadziæ
Duch Œwiêty.  Ka¿da wspólnota jest w swoim sumieniu zobowi¹zana do dania
œwiadectwa o tym, jak rozumie Ewangeliê, Koœció³ i wzajemn¹ relacjê miêdzy
nimi, ale jednoczeœnie jest te¿ zobowi¹zana do sk³adania tego œwiadectwa w dia-
logu i we wzajemnej pomocy. Artyku³owanie naszych ró¿nych stanowisk w mi³o-
œci ³¹czy siê dla nas z wyzwaniem do okazywania wiêkszej wiernoœci Jezusowi
Chrystusowi.

2 Tekst w: H. Meyer, L. Vischer (red.), Growth in Agreement: Reports and Agreed Statements of
Ecumenical Conversations on a World Level, New York-Geneva 1984, 277-306.
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7.   Raport przedstawia wyniki naszego dialogu w czterech rozdzia³ach. Roz-
dzia³ 1 nawi¹zuje do Reformacji XVI wieku i ukazuje szczegó³owo drogê, jak¹
od tego czasu obra³a ka¿da wspólnota. Nowe otwarcie, jakie dokona³o siê dziêki
kontaktom ekumenicznym, pomog³o nam dojrzeæ dzieje ka¿dego z nas w nowych
perspektywach i wyjaœniæ nasze dzisiejsze stosunki. Mo¿liwa jest teraz nowa oce-
na naszej wspólnej podstawy i naszych rozbie¿noœci; coraz bardziej zbli¿amy siê
do siebie, dziêki czemu bêdzie nas staæ na wspólne napisanie naszych oddziel-
nych dziejów.

8.  Fakt istnienia wspólnej podstawy stwarza nam mo¿liwoœæ  przedyskutowa-
nia tego, co pozostaje sporne. Jej treœæ wymaga szczegó³owego rozwa¿enia. Roz-
dzia³ 2 stara siê wykonaæ to zadanie. W centrum tego rozdzia³u znajduj¹ siê dwa
obszary fundamentalnej zgodnoœci pogl¹dów: to ¿e nasz Pan Jezus Chrystus jest
jedynym poœrednikiem miêdzy Bogiem a cz³owiekiem oraz ¿e otrzymujemy
usprawiedliwienie z ³aski przez wiarê. Z tego wynika, ¿e równie¿ wyznajemy
wspólnie, i¿ Koœció³ jest wspólnot¹ wszystkich, którzy zostaj¹ powo³ani, wyba-
wieni i uœwiêceni przez jedynego Poœrednika.

9.  W tej fazie dialogu nie d¹¿ymy do kompletnej eklezjologii. Jednak wyda-
wa³o nam siê, ¿e rzecz¹ szczególnie wa¿n¹ jest rozwa¿enie stosunku miêdzy
Ewangeli¹ a Koœcio³em w ich roli s³u¿ebnej i instrumentalnej. Rozdzia³ 3 podej-
muje tê kwestiê i zajmuje siê ni¹ w oparciu o szereg tematów:  Koœció³ jako cre-
atura verbi a Koœció³ jako sakrament ³aski; kontynuacja i dyskontynuacja w dzie-
jach Koœcio³a; kwestia struktury Koœcio³a i porz¹dku urzêdu pos³ugi. Ukazane
zostaj¹ pewne konwergencje, a problemy, których nie uda³o siê rozwi¹zaæ, bêd¹
przedmiotem przysz³ych rozwa¿añ.

10.   I wreszcie rozdzia³ 4 szkicuje pewne drogi wiod¹ce w przysz³oœæ. Na-
sze Koœcio³y spotykaj¹ siê ze sob¹ na ró¿nych obszarach. W sposób dostosowa-
ny do ka¿dorazowej sytuacji mo¿emy /1/ podj¹æ specyficzne  kroki dla pog³ê-
bienia naszej ju¿ istniej¹cej wspólnoty; /2/ tak podejœæ do problemów, ¿e umo¿-
liwi nam to pojednanie wspomnieñ; /3/ znaleŸæ obszary, na których mo¿emy
sk³adaæ wspólne œwiadectwo; /4/ zastanowiæ siê nad istot¹ jednoœci, której szu-
kamy.

11.   Komisja do spraw dialogu przedk³ada ten raport swoim zleceniodawcom
w nadziei, ¿e doda nam wszystkim otuchy do pracy na rzecz jednoœci chrzeœcijan,
która – wierzymy – jest wol¹ Boga.
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Rozdzia³ 1

KU POJEDNANIU WSPOMNIEÑ

1.1  Sk¹d przychodzimy?

12. Sk¹d przychodz¹ nasze wspólnoty? Jakimi posz³y drogami w przeci¹gu
450 lat – razem i oddzielnie, w interakcji, reakcji i id¹c odrêbnymi drogami – aby
dojœæ do miejsca, w którym siê dzisiaj znajduj¹? Pierwszy rozdzia³ relacjonuje
dzieje wzajemnych stosunków, które napisa³a ka¿da z delegacji po przeprowa-
dzonej konsultacji, dzieje widziane przez nas teraz po piêciu latach dialogu.

13.  Dzisiaj, u schy³ku 20. stulecia, nasze Koœcio³y nie s¹ tym samym partne-
rem dialogu, jakim by³y jeszcze pokolenie wczeœniej, nie wspominaj¹c ju¿ sytu-
acji w XVI wieku. W przesz³oœci mieliœmy sk³onnoœæ czytaæ nasz¹ historiê  za-
równo selektywnie jak równie¿ polemicznie. W pewnej mierze czynimy to jesz-
cze dzisiaj. Wydarzenia, które mia³y decyduj¹ce znaczenie dla naszego ¿ycia,
ogl¹damy przez krzywe konfesyjne zwierciad³o. Dzisiejsza rzeczywistoœæ na-
szych Koœcio³ów jest interpretowana i usprawiedliwiana przez taki sposób odczy-
tywania przesz³oœci. Jednak rodzi siê w nas zdolnoœæ przekraczania tych ograni-
czeñ /a/ przez to, ¿e wykorzystujemy wspólnie wyniki obiektywnych badañ na-
ukowych i /b/ prze dialog, który nasze Koœcio³y prowadzi³y ze sob¹ podczas tej
konsultacji i w innych miejscach.

14.  Wspó³czesne badania historyczne umo¿liwi³y  nie tylko nowy ogl¹d ról,
jakie odegraliœmy w okresie Reformacji i w jej nastêpstwie. Umo¿liwiaj¹ nam
one równie¿ osi¹gniêcie powa¿nej zgodnoœci pogl¹dów w sprawie Ÿróde³, metod
badawczych i podstaw  do wyci¹gania odpowiednich wniosków koñcowych.
Nowa miara obiektywizmu sta³a siê mo¿liwa. Jeœli w sposób nieunikniony stale
jeszcze interpretujemy i wybieramy, wówczas mamy przynajmniej œwiadomoœæ,
¿e to czynimy i co oznacza fakt, gdy d¹¿ymy do jeszcze wiêkszego obiektywi-
zmu  i bardziej zrównowa¿onej oceny.

15.  Metoda u¿yta w obecnym dialogu pog³êbi³a tak¿e nasze wspólne rozumie-
nie historii. Najpierw przygotowaliœmy oddzielnie projekty poszczególnych czê-
œci tego rozdzia³u. Wspólnie czytaj¹c i rewiduj¹c te projekty, uczyliœmy siê jedni
od drugich i modyfikowaliœmy to, coœmy napisali. Przypomniano nam, ¿e nasi
przodkowie przez stulecia czêsto b³êdnie rozumieli intencje i jêzyk drugiej stro-
ny. Nauczyliœmy siê, ¿e o naszych dziejach  decydowa³a niekiedy  akcja i nastê-
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puj¹ca po niej reakcja, lecz ¿e kiedy indziej pod¹¿aliœmy oddzielnymi drogami.
Niekiedy ostro dyskutowaliœmy ze sob¹ i przy tej okazji odczuwaliœmy niektóre
namiêtnoœci, które podyktowa³y przebieg wydarzeñ historycznych i które w pew-
nym sensie wp³ywaj¹ na nas jeszcze dzisiaj.

16.  To wszystko doprowadzi³o do pewnej nowej oceny przesz³oœci. Rozpo-
czêliœmy proces rozwiewania szerzonych o sobie mitów i usuwania nieporozu-
mieñ. Po osi¹gniêciu tego etapu musimy, jak ukazuje to wniosek koñcowy, kro-
czyæ dalej ku pojednaniu wspomnieñ, co umo¿liwi nam jedno  wspólne rozumie-
nie przesz³oœci a nie jej dwa ró¿ne ujêcia.

1.2  Perspektywa reformowana

1.2.1  Eklezjologiczne ¿yczenia reformatorów

17.  Reformacja XVI wieku by³a odpowiedzi¹ na rozpowszechnione ¿¹danie
ogólnej odnowy Koœcio³a i spo³eczeñstwa. To ¿¹danie da³o siê s³yszeæ ju¿ znacz-
nie wczeœniej: w XIV i XV stuleciu sta³o siê bardziej uporczywe, doprowadzi³o
do pojawienia siê wspólnot reformowanych jak waldensi i husyci oraz do odpo-
wiednich wyst¹pieñ na soborach Koœcio³a. W XVI wieku doprowadzi³o ostatecz-
nie do utworzenia wielkich Koœcio³ów protestanckich w ró¿nych czêœciach Euro-
py. Tak wiêc  jednoœæ œredniowiecznego Koœcio³a zachodniego zosta³a rozbita nie
tylko przez oddzielenie siê Koœcio³ów protestanckich od Stolicy Apostolskiej,
lecz tak¿e przez fakt, ¿e Reformacja sk³ada³a siê z wielu ruchów reformy, które
pojawia³y siê w ró¿nych momentach i w ró¿nych miejscach, bêd¹c czêsto w kon-
flikcie ze sob¹, i które doprowadzi³y do powstania ró¿nych wspólnot i grup kon-
fesyjnych, które dzisiaj znamy.

18.  Chocia¿ Koœcio³y reformowane uwa¿a³y siê za ruch inny ni¿ Reformacja
luterañska w Niemczech, to jednak dzieli³y z ni¹ te same fundamentalne przeko-
nania: podkreœla³y, ¿e Jezus Chrystus jest jedyn¹ G³ow¹ Koœcio³a; ¿e orêdzie
Ewangelii musi byæ s³yszane i zwiastowane jako jedyne S³owo Bo¿e, gdy¿ tylko
ono przyczynia siê do powstania autentycznej wiary; ¿e praktykê i instytucje Ko-
œcio³a trzeba uporz¹dkowaæ na nowo zgodnie ze S³owem Bo¿ym objawionym w
Piœmie Œwiêtym. We wszystkich tych dzia³aniach nie by³o intencji tworzenia „no-
wego” Koœcio³a. Cel polega³ na zreformowaniu Koœcio³a w pos³uszeñstwie wo-
bec woli Bo¿ej objawionej w Jego S³owie, przywróceniu „prawdziwego oblicza
Koœcio³a” i, jako konieczny element tego procesu, na rezygnacji z nauk, instytu-
cji i praktyk, które – jak uwa¿ano – zniekszta³ci³y orêdzie Ewangelii oraz zaciem-
ni³y prawdziw¹ istotê i powo³anie Koœcio³a. Z wielu z³o¿onych przyczyn wy³oni-
³y siê z tego nowe formy organizacyjne Koœcio³ów – formy bardzo rozga³êzione
pod wzglêdem spo³ecznym, politycznym i ekonomicznym, które z jednej strony
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charakteryzowa³y siê now¹ wizj¹ powo³ania i misji Koœcio³a, z drugiej zaœ odrzu-
ceniem du¿ej czêœci tego, co wskutek rozwoju powsta³o  we wczeœniejszych stu-
leciach.

19.  G³ówne wypowiedzi wczesnej eklezjologii reformowanej dotyczy³y nastê-
puj¹cych kwestii:

–  jednoœci i powszechnoœci  jednego prawdziwego Koœcio³a, do którego nale-
¿¹ ci, których powo³a³ lub powo³a Bóg w Jezusie Chrystusie;

–  autorytetu Jezusa Chrystusa, który kieruje Koœcio³em przez S³owo w mocy
swego Ducha;

–  identyfikacji autentycznego „Koœcio³a widzialnego” przez powo³anie siê na
prawdziwe g³oszenie S³owa oraz w³aœciwe sprawowanie dwóch sakramentów
Pana, chrztu i Wieczerzy Pañskiej;

–  znaczenia w³aœciwego porz¹dku koœcielnego, którego oœrodek stanowi
urz¹d pos³ugi S³owa i Sakramentu, i paralelnie do tego nadzór sprawowany przez
starszych, którzy ze s³ugami S³owa dziel¹ siê odpowiedzialnoœci¹ za kierowanie
sprawami Koœcio³a.

20.  W konsekwencji  tych stwierdzeñ reformatorzy odrzucili w ¿yciu Koœcio-
³a to wszystko, co wed³ug ich rozumienia zaciemnia³o jedyne poœrednictwo Jezu-
sa Chrystusa i co zdawa³o siê nadawaæ Koœcio³owi wyolbrzymion¹ rolê obok
Niego. Nacisk, jaki wskutek kontrowersji po³o¿ono na autorytecie Koœcio³a i jego
hierarchii doprowadzi³ ich do zakwestionowania wartoœci sukcesji biskupiej jako
wyrazu ci¹g³oœci Koœcio³a w prawdzie apostolskiej przez stulecia. Szczególnie
odrzucali takie nauki, jak:

–  powo³ywanie siê na tradycjê Koœcio³a jako autorytet dorównuj¹cy Pismu
Œwiêtemu lub stanowi¹c¹ wraz z nim jego czêœæ sk³adow¹;

–  uniwersalny autorytet papie¿a;
–  roszczenie, jakoby sobory Koœcio³a stanowi³y nieomylny autorytet naucza-

j¹cy;
–  kanoniczne rozró¿nienie miêdzy urzêdem biskupa a jakimkolwiek innym

s³ug¹ S³owa i Sakramentu.

1.2.2  Powstanie i rozwój Koœcio³ów reformowanych

21.  Mo¿na sobie dobrze wyobraziæ, ¿e wiele, a mo¿e nawet wszystkie cele
reformatorów mog³y siê urzeczywistniæ bez podzia³u Koœcio³a zachodniego na
ró¿ne tradycje konfesyjne. Ich cele i d¹¿enia mog³y z up³ywem czasu zostaæ
przyjête przez ca³y Koœció³ oraz osi¹gn¹æ swoje spe³nienie w szeroko pojêtej,
zjednoczonej Reformacji. W rzeczywistoœci jednak do tego nie dosz³o. Kierow-
nictwo Koœcio³a zachodniego nie by³o generalnie przygotowane do tego, aby za-
akceptowaæ zmiany w doktrynie, porz¹dku koœcielnym i praktyce, do których d¹-
¿yli reformatorzy. Reformatorzy ze swej strony byli przekonani, ¿e stawka jest
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wysoka, gdy¿ chodzi o pos³uszeñstwo wobec Boga i prawdy Ewangelii; sprzeciw
interpretowali oni jako niechêæ wobec nawrócenia i odnowy. Poza tym proces re-
formy dokonywa³ siê w ró¿nym tempie, przyjmuj¹c ró¿ny kszta³t w ró¿nych œro-
dowiskach lokalnych i narodowych. Rezultatem by³ podzia³ i czêsto wzajemne
wykluczanie siê nawet wœród Koœcio³ów reformacyjnych.

22.  Tutaj jak i w póŸniejszym rozwoju Koœcio³ów reformowanych istotn¹ rolê
odegra³y takie czynniki, jak geografia, polityka, rozwój spo³eczny i ekonomiczny.
Reformacja mia³a miejsce w okresie radykalnego prze³omu intelektualnego, kul-
turowego i politycznego, który nieodwracalnie zmieni³ oblicze Europy i utorowa³
drogê nadejœciu wspó³czesnego œwiata. Powstaj¹ce Koœcio³y reformowane XVI
stulecia mia³y wp³yw na te szerzej pojête ruchy i zosta³y te¿ ze swej strony przez
nie ukszta³towane. Kraje znajduj¹ce siê pod najwiêkszym wp³ywem teologii re-
formowanej odgrywa³y wiod¹c¹ rolê wœród tych,  w których w XVI i XVII stule-
ciu – na dobre lub na z³e – wspierano zal¹¿ki wspó³czesnej demokracji, rozwinê-
³y siê nowe formy porz¹dku ekonomicznego, pierwszy etap rozkwitu osi¹gnê³o
autonomiczne przyrodoznawstwo oraz coraz silniej i natarczywiej rozbrzmiewa³o
¿¹danie tolerancji religijnej. Gdzie uzyskiwa³ wp³yw reformowany etos, tam roz-
wija³ siê handel, rzucane by³o wyzwanie despotyzmowi, pojawia³y siê impulsy
sprzyjaj¹ce parlamentarnej formie rz¹dów oraz dochodzi³o w du¿ej mierze do
wzmocnienia œwiadomoœci narodowej.

23.   W trakcie tych przemian okaza³o siê jednak, ¿e Koœcio³y reformowane
same mog³y paœæ ofiar¹ wielu tych b³êdów, które same krytykowa³y w Koœciele
rzymskokatolickim. Niekiedy legitymizowa³y one ciemiê¿ycielskie systemy, po-
pada³y w klerykalizm i stawa³y siê coraz bardziej nietolerancyjne wobec pogl¹-
dów g³oszonych przez  mniejszoœæ. Niekiedy ponosi³y winê za potêpienia, spale-
nia i wygnania, np. w odniesieniu do nowochrzczeñców (anabaptystów) w Szwaj-
carii, a wiêc za dzia³ania, które w wielu przypadkach w sposób typowy by³y
uwarunkowane czasowo, ale z tego powodu nie mog¹ byæ usprawiedliwione. Re-
formowani mieli te¿ niekiedy sk³onnoœæ do ró¿nych form narodowego szowini-
zmu, kolonializmu i rasizmu. Niekiedy krytyka ich przeciwników (a szczególnie
papiestwa) by³a nieokie³znana, tak trzeba powiedzieæ nawet uwzglêdniwszy epo-
kê, w której oszczercza mowa by³a na porz¹dku dziennym.

24.  Twierdzi siê, ¿e dziedzictwo i wp³yw myœli reformowanej, obok myœli re-
nesansu i póŸnego humanizmu, w istotny sposób przyczyni³y siê do powstania
nowo¿ytnej  kultury zachodniej. Mniejsza zgoda istnieje w odniesieniu do cha-
rakteru tego wp³ywu tworz¹cego nowo¿ytnoœæ. Twierdzi siê, ¿e Reformacja pod
wieloma wzglêdami by³a bardziej zjawiskiem œredniowiecznym ni¿ nowo¿ytnym,
a mimo to zapocz¹tkowa³a procesy, które mia³y daleko siêgaj¹cy wp³yw. Nawet
Oœwiecenie XVIII wieku mo¿e uchodziæ s³usznie za ruch, który zawdziêcza wie-
le tym impulsom, chocia¿ w przewa¿nie zeœwiecczonej formie; w podobny spo-
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sób mo¿na widzieæ pojawienie siê nowo¿ytnej krytyki biblijnej w XVIII stuleciu
i jej szybki rozwój od XIX stulecia.

25.  Koœcio³y reformowane nie mog³y unikn¹æ ze swej strony tych wszystkich
bezpoœrednich i poœrednich wp³ywów Renesansu i Reformacji. Trzeba przyznaæ,
¿e – szczególnie do po³owy XIX stulecia, ale niekiedy te¿ d³u¿ej – charakteryzo-
wa³a je tendencja  do coraz dalszych podzia³ów w zasadniczych kwestiach teolo-
gicznych i eklezjologicznych. Sk³onnoœæ tê pog³êbi³ jeszcze racjonalizm w kszta³-
cie tendencji do wci¹gania teologii w systemy œciœle dedukcyjne. Niekiedy racjo-
nalizm w niektórych Koœcio³ach reformowanych przyczynia³ siê do powstania
ruchów, które nawet kwestionowa³y takie podstawowe przekonania dogmatyczne,
jak Trójca Œwiêta i boskoœæ Jezusa Chrystusa. Dalsze Ÿród³o ró¿nic tkwi³o w ró¿-
nych pogl¹dach na w³aœciwy porz¹dek koœcielny, czy na przyk³ad kierownictwo
Koœcio³a ma mieæ charakter synodalny, kongregacjonalny lub episkopalny.

26.  Rodzina Koœcio³ów reformowanych stale wzrasta³a i poszerza³a siê a¿ do
czasów wspó³czesnych. Rozrost rodziny reformowanej ma w pierwszym rzêdzie
przyczynê w ruchu misyjnym dwóch ostatnich stuleci. W 1875 r. powsta³ Œwiato-
wy Alians Koœcio³ów Reformowanych jako miejsce spotkañ œwiatowej rodziny
Koœcio³ów reformowanych i prezbiteriañskich. W 1970 r. Alians zosta³ poszerzo-
ny przez w³¹czenie do niego równie¿ Koœcio³ów kongregacjonalnych. Alians li-
czy dzisiaj 170 Koœcio³ów cz³onkowskich. Wiêkszoœæ tych Koœcio³ów znajduje
siê w Azji, Afryce, Ameryce £aciñskiej i na Pacyfiku. Poza tym ostatnie stulecie
by³o œwiadkiem znacz¹cych wysi³ków zmierzaj¹cych do ponownych zjednoczeñ
w obrêbie rodziny reformowanej, a po roku 1918 ró¿ne Koœcio³y reformowane
utworzy³y unie przekraczaj¹ce granice konfesyjne. Wœród Koœcio³ów cz³onkow-
skich Aliansu istnieje te¿ dzisiaj 16 Koœcio³ów unijnych, poczynaj¹c od Koœcio³a
Ewangelickiego Braci Czeskich (1918) a¿ po Zjednoczony Koœció³ Reformowa-
ny  w Zjednoczonym Królestwie (1981). Jednoczeœnie Alians w coraz wiêkszej
mierze uœwiadomi³ sobie potrzebê d¹¿enia do coraz pe³niejszej jednoœci ekume-
nicznej.  Zwa¿aj¹c  na trwa³e dziedzictwo Reformacji, Alians pamiêta jednocze-
œnie o wspólnym powo³aniu wszystkich chrzeœcijan dzisiaj do wyznawania i trzy-
mania siê tego, z czym wszyscy czuj¹ siê zwi¹zani i w co wszyscy wierz¹; chodzi
tu o  Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie, który jest jedynym S³owem Boga. Tylko
Jego powinniœmy s³uchaæ, tylko Jemu powinniœmy ufaæ i byæ pos³uszni zarówno w
¿yciu, jak i wobec œmierci („Barmeñska Deklaracja Teologiczna” z 1934 r.).

27.  Wykonuj¹c swoje teologiczne zadanie Œwiatowy Alians Koœcio³ów Refor-
mowanych siêga do tych Ÿróde³, które dostarczy³a bogata tradycja teologii refor-
mowanej przez stulecia, poczynaj¹c od Zwingliego i Kalwina oraz innych wspó³-
czesnych im reformatorów a¿ po takie postaci z niedawnej przesz³oœci, jak Karl
Barth, Josef Hromadka i Reinhold Niebuhr. Alians czuje siê tak¿e zwi¹zany z
dziedzictwem œwiadectwa, sk³adanego od XVI wieku w oparciu o pisma wyzna-
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niowe Koœcio³ów reformowanych, d¹¿y te¿ do wiernego kontynuowania tego
œwiadectwa w dzisiejszych czasach. Nie czyni tego jednak w duchu w¹sko pojê-
tego tradycjonalistycznego konfesjonalizmu reformowanego. Zajmuje raczej
otwart¹ postawê ekumeniczn¹ i stara siê reagowaæ na wspó³czesne i przysz³e wy-
zwania o charakterze spo³ecznym, kulturowym i etycznym. Wk³ad teologii refor-
mowanej do ¿ycia koœcielnego dziœ nie polega po prostu na zachowaniu tradycji
teologicznych lub utrzymaniu instytucji koœcielnych ze wzglêdu na nie same, lecz
na byciu, jak powiada Karl Barth, skromn¹, woln¹, krytyczn¹ i radosn¹ nauk¹
(por. „Einführung in die Evangelische Theologie”, 1. Vorlesung), która bada rze-
czywistoœæ Boga w relacji do nas ludzi jako jednostek i jako wspólnoty w œwietle
Jezusa Chrystusa, Emanuela, Boga z nami.

1.2.3  Wspó³czesne postawy reformowane wobec
Koœcio³a rzymskokatolickiego

28.  Przed Drugim Soborem Watykañskim, nie bacz¹c na godne uwagi wyj¹t-
ki, ogólny pogl¹d reformowany by³ taki, i¿ Koœció³ rzymskokatolicki nie usto-
sunkowa³ siê do rzeczywistego wyzwania Reformacji i pozosta³ w istocie Koœcio-
³em „nie zreformowanym”. To przekonanie w czasach nowo¿ytnych na p³asz-
czyŸnie doktryny  znalaz³o potwierdzenie przez og³oszenie dogmatów o
nieomylnoœci papie¿a (1870), niepokalanym poczêciu Marii (1854) i jej ciele-
snym wniebowziêciu (1950). Na obszarze praktycznym to samo przekonanie wy-
rasta³o z doœwiadczenia mniejszoœci reformowanych w krajach zdominowanych
przez katolicyzm rzymski. A¿ do dnia dzisiejszego pamiêæ o  przeœladowaniach
mniejszoœci reformowanych odgrywa wa¿n¹ rolê. Odrêbny w du¿ej mierze roz-
wój obu tradycji koœcielnych – nawet wówczas, gdy w tym samym kraju dokony-
wa³ siê paralelnie ku sobie – przyczynia³ siê wœród chrzeœcijan i Koœcio³ów refor-
mowanych do wzrostu sk³onnoœci traktowania Koœcio³a rzymskokatolickiego w
œwietle jego reakcji na Reformacjê oraz do wzmocnienia negatywnych postaw
wobec rzymskokatolickiego nauczania, pobo¿noœci i praktyki.

29.  Oznaki zmiany tej perspektywy pojawi³y siê po raz pierwszy w XIX stule-
ciu, pozosta³y jednak zjawiskiem sporadycznym. W XX stuleciu zacieœni³y siê
kontakty i ujawni³o siê pragnienie nowego wzajemnego zrozumienia, co by³o w
du¿ej mierze skutkiem aktywnej roli, jak¹ wiele Koœcio³ów reformowanych od-
grywa³o w ruchu ekumenicznym od pocz¹tku jego istnienia. Ale rzeczywista i
zasadniczo nowa atmosfera miêdzy Koœcio³ami reformowanymi a Koœcio³em
rzymskokatolickim zaczê³a siê szerzyæ od pontyfikatu Jana XXIII i wydarzeñ
zwi¹zanych z Drugim Soborem Watykañskim. Obecnoœæ obserwatorów reformo-
wanych na soborze i potem przy innych okazjach, doœwiadczenie ekumenicznego
kontaktu, wspólne dzia³anie, nabo¿eñstwo i dialog na ró¿nych p³aszczyznach, od
wspólnot lokalnych po komisje miêdzynarodowe, jak równie¿ kooperacja i
wspó³praca miêdzy uczonymi reformowanymi i katolickimi w dziedzinie teologii
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egzegetycznej, historycznej, systematycznej i praktycznej – wszystko to przyczy-
ni³o siê do zniwelowania nieporozumieñ i odrzucenia wypaczonego obrazu
wspó³czesnej rzeczywistoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego. Dokonuj¹ce siê
przemiany w sposób szczególny pomog³y reformowanym doceniæ powagê, z jak¹
Koœció³ rzymskokatolicki umieœci³ S³owo  Bo¿e w centrum swego ¿ycia, w tym
tak¿e w nowej reformie liturgicznej.

30.  Ogólnie mo¿na dzisiaj powiedzieæ, ¿e w ostatnich dziesiêcioleciach mia³
miejsce proces nowego oszacowania i nowej oceny Koœcio³a rzymskokatolickie-
go poœród Koœcio³ów reformowanych, aczkolwiek nie nastêpowa³ on wszêdzie w
tym samym tempie. W ³onie rodziny reformowanej istniej¹ tacy, których postawa
wobec Koœcio³a rzymskokatolickiego pozostaje w istocie negatywna: u jednych
wynika to z przekonania, ¿e obecne przemiany w Koœciele rzymskokatolickim
nie dotknê³y w rzeczywistoœci zagadnieñ postawionych przez Reformacjê,  u dru-
gich decyduj¹ce znaczenie ma fakt, ¿e w du¿ej mierze nie reaguj¹ oni na wspó³-
czeœnie nawi¹zywane kontakty ekumeniczne, które nie s¹ dla nich ani wyzwa-
niem, ani zachêt¹ do przemyœlenia tradycyjnej postawy. Jest to jednak tylko czêœæ
obrazu. Inne œrodowiska tradycji reformowanej podjê³y trud nowej konstruktyw-
nej i krytycznej oceny zarówno wspó³czesnego nauczania i praktyki Koœcio³a
rzymskokatolickiego jak równie¿ klasycznych kwestii spornych.

31.  Po stronie reformowanej wzrasta przekonanie, ¿e chocia¿ z przyczyn teo-
logicznych i historycznych konieczna by³a w swoim czasie Reformacja, to jednak
nie nale¿a³o akceptowaæ podzia³u Koœcio³a jako ostatniego s³owa; ¿e w ka¿dym
razie  jest rzecz¹ jednostronn¹ czytanie dziejów przesz³ych w ten sposób, jak
gdyby ca³a prawda znajdowa³a siê po stronie reformatorów a w ogóle nie po stro-
nie ich krytyków i oponentów w obozie rzymskokatolickim; ¿e zarówno w najod-
leglejszej jak i niedawnej przesz³oœci istnia³o wiele pozytywnych zjawisk rów-
nie¿ w Koœciele rzymskokatolickim; ¿e w dzisiejszej sytuacji pojawiaj¹ siê nowe
wyzwania dla chrzeœcijañskiego œwiadectwa i s³u¿by, na które w miarê mo¿noœci
powinno siê reagowaæ  wspólnie a nie oddzielnie; i – mo¿e najwa¿niejsza ze
wszystkich spraw – ¿e chrzeœcijanie reformowani, wraz ze swymi od³¹czonymi
braæmi i siostrami wyznania rzymskokatolickiego, s¹ powo³ani do poszukiwania
jednoœci, której Chrystus chce dla swojego Koœcio³a, i to zarówno w odniesieniu
do wspó³czesnego œwiadectwa jak równie¿ w odniesieniu do tradycji le¿¹cych u
podstaw  rozbie¿noœci pogl¹dów. Dialog teologiczny, wspólne grupy robocze,
które zajmuj¹ siê zagadnieniami doktryny i etyki, jak i programy wspólnych ak-
cji, podjête w ostatnich latach przez Koœcio³y reformowane wspólnie z Koœcio-
³em rzymskokatolickim – to wszystko odzwierciedla ten nowy klimat, œwiadczy o
nowej i bardziej pozytywnej ocenie Koœcio³a rzymskokatolickiego jako ekume-
nicznego partnera oraz podtrzymuje nadziejê na dalszy wzrost wzajemnego zro-
zumienia w przysz³oœci.
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32. Nie powinno to oznaczaæ, ¿e miêdzy Koœcio³ami reformowanymi a Ko-
œcio³em rzymskokatolickim zosta³y rozwi¹zane wszystkie problemy, ale  ¿e szu-
kanie rozwi¹zañ jest w toku i ¿e wspólnie zajmuj¹ siê nim obie strony. Kwestia,
która wymaga szczególnego rozwa¿enia, brzmi: czy nasze obie tradycje, tak jak
to mia³o miejsce w XVI stuleciu, musimy widzieæ jeszcze jako  te, które wzajem-
nie siê wykluczaj¹? A mo¿e trzeba je widzieæ raczej jako tradycje zdolne do po-
jednania? Czy moglibyœmy siê uznaæ wzajemnie za partnerów podczas poszuki-
wania pe³nej wspólnoty? Te poszukiwania mog³yby nas doprowadziæ do odkrycia
w obu naszych tradycjach wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê aspektów, wi¹zaæ sza-
cunek  dla pytañ i przekonañ reformatorów z uznaniem tego,  ¿e Koœcio³y refor-
mowane mog¹ siê czegoœ tak¿e nauczyæ od Koœcio³a rzymskokatolickiego i mog¹
te¿ uœwiadamiaæ, ¿e chrzeœcijanie reformowani i rzymskokatoliccy potrzebuj¹ siê
wzajemnie w ich wzajemnym wysi³ku okazania  wiêkszej wiernoœci  wobec
Ewangelii. Ci, którzy zaczêli myœleæ w ten sposób, próbuj¹ po³¹czyæ swoje dzie-
dzictwo  potomków Reformacji z doœwiadczeniem wspólnoty  braci i sióstr z
Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz uczyæ  siê od nich. Pytaj¹: czy nasza wspólna
wiara potrafi w³¹czyæ kwestie, które nas podzieli³y i czêœciowo jeszcze dziel¹, w
szerszy horyzont pojednania?

1.3  Perspektywa rzymskokatolicka

1.3.1 D¹¿enia eklezjologiczne i reformistyczne katolików rzymskich
w okresie Reformacji

33.  W jakiej sytuacji znajdowa³ siê Koœció³ zachodni w przeddzieñ Reforma-
cji? Wspó³czeœni, podobnie jak póŸniejsi historycy, dostrzegli wiele zjawisk god-
nych krytyki. W rzeczywistoœci jedn¹ z najbardziej charakterystycznych w³aœci-
woœci tego stulecia by³a gwa³townoœæ jego retoryki przeciw pewnym nadu¿y-
ciom. Oczywiœcie podejmowano wysi³ki na rzecz poprawy istniej¹cego stanu
rzeczy. W sposób nagl¹cy i systematyczny podjêto reformê w Koœciele katolic-
kim dopiero jednak wówczas, gdy zaj¹³ siê ni¹ Sobór Trydencki (1545-1563).
Lecz w tym momencie Reformacja protestancka by³a ju¿ umocniona i znajdowa³a
siê w ofensywie.

34.  Szczególnie piêtnowano w owym czasie korupcjê jak równie¿ polityczne i
militarne uwik³ania niektórych papie¿y i cz³onków kurii;  nieobecnoœæ biskupów w
ich diecezjach, ich czêsto ostentacyjne bogactwo i zaniedbywanie obowi¹zków
duszpasterskich; niewiedzê wielu cz³onków ni¿szego kleru; gorsz¹ce czêsto ¿ycie
cz³onków kleru, w tym równie¿ biskupów i niektórych papie¿y; niezbyt krzepi¹c¹
rywalizacjê miêdzy zakonami religijnymi; nadu¿ycia duszpasterskie oparte na
wprowadzaj¹cym w b³¹d nauczaniu o skutecznoœci pewnych rytów i rytua³ów; b³a-
h¹ i ja³ow¹ spekulacjê teologiczn¹ na uniwersytetach oraz wystêpowanie tych sa-
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mych niedostatków na ambonie; brak jakiejkolwiek zorganizowanej katechezy œwiec-
kich; pobo¿noœæ ludow¹,  która w du¿ej mierze opiera³a siê na zabobonnych prakty-
kach. Os¹d Koœcio³a bezpoœrednio przed Reformacj¹ by³ wiêc surowy – i to s³usznie.

35.  D¹¿enia do reformy pozosta³y sporadyczne, nieskoordynowane i ograni-
czone do pewnych segmentów spo³eczeñstwa. Poœród tych wysi³ków istnia³ ruch
obserwantów w zakonach ¿ebraczych, którzy starali siê przywróciæ prostotê pier-
wotnej inspiracji. Ponadto oko³o roku 1517 w Hiszpanii by³a w toku reforma kle-
ru diecezjalnego. Ruch humanistyczny zachêca³ do reformy teologii i urzêdu,
która bezpoœrednio mia³a zale¿eæ od tekstów biblijnych; opowiada³ siê on za re-
form¹ kszta³cenia zarówno kleru jak i œwieckich, proponuj¹c idea³ pobo¿noœci
opartej na pog³êbieniu ¿ycia wewnêtrznego i prostocie praktyk religijnych. We
wczesnych stadiach Reformacji ta wymagaj¹ca szybkich rozstrzygniêæ sytuacja
odzwierciedla³a siê tak¿e w próbach papie¿a Hadriana VI (1522-23) zmierzaj¹-
cych do zreformowania  kurii i innych segmentów ¿ycia koœcielnego. Szczególna
gwa³townoœæ, z jak¹ piêtnowano nadu¿ycia w pewnych obszarach ¿ycia Koœcio³a
i spo³eczeñstwa, jest poza tym dowodem istnienia wzmo¿onych odczuæ religij-
nych.  Z tej perspektywy trzeba patrzeæ na wielkie postaci Reformacji jak rów-
nie¿ katolickiej reformy jako na produkt d¹¿eñ owego stulecia, w którym siê uro-
dzili. W tym sensie s¹ oni zwi¹zani z tymi d¹¿eniami jak i wzajemnie ze sob¹.

36.  Jak wiêc mo¿emy wyjaœniæ sprzeciw, na jaki natknê³y siê propozycje re-
formatorów, Lutra, Zwingliego i Kalwina?  W³aœnie w tym punkcie objawia siê
brak ci¹g³oœci z wczeœniejszymi d¹¿eniami do reformy. Podczas gdy te wcze-
œniejsze wysi³ki dotyczy³y dyscypliny, edukacji, praktyki pastoralnej i podobnych
spraw, Luter, a póŸniej Zwingli i Kalwin, nawi¹zywa³ najpierw i przede wszyst-
kim do nauki. Wielu ludzi – nie tylko teologów – by³o takim postawieniem spraw
zaskoczonych i nie okazywa³o chêci zaakceptowania tego nag³ego zwrotu ku re-
formie nauki, a przede wszystkim podkreœlanej przez Lutra nauki o usprawiedli-
wieniu. Byli oni wzburzeni wnioskiem, ¿e Koœció³ znajdowa³ siê przez stulecia w
b³êdzie co do prawdziwego znaczenia Ewangelii. Poza tym „przypadek Lutra”
uwik³a³ siê wnet w g¹szcz rywalizacji osobistych i teologicznych oraz polityki
cesarsko-papieskiej, tak ¿e w sposób tragiczny i niemal bezpowrotny  utrudnione
by³o od samego pocz¹tku bezstronne postêpowanie i ów spokój, które s¹ wyma-
gane w odniesieniu do pos³uszeñstwa wobec Ducha. Praktycznie w tym samym
momencie po obu stronach zaczê³a dominowaæ w dyskusjach teologicznych reto-
ryka ze sk³onnoœci¹ do ubli¿ania.

37.  W takiej atmosferze postulaty i propozycje reformatorów by³y czêsto nie-
w³aœciwie rozumiane przez katolików, a potem równie czêsto przedstawiane w
karykaturalnej formie. Bezpoœredni dostêp do ich pism by³ w najlepszym przy-
padku mo¿liwy tylko czêœciowo, w najgorszym przypadku by³ nawet uwa¿any za
niepotrzebny. To oznacza³o, ¿e niemal bez wyj¹tku nie zdo³ano poj¹æ, i¿ dla re-
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formatorów usprawiedliwienie by³o zagadnieniem centralnym i œciœle zwi¹zanym
z Ewangeli¹. Bardzo ma³o katolików rozumia³o naprawdê , ¿e tym, o co chodzi³o
reformatorom, nie by³a po prostu ta lub inna nauka, praktyka lub instytucja, lecz
sama Ewangelia. Tak wiêc katolicy w dalszym ci¹gu rozumieli „reformê” w zna-
czeniu przedreformacyjnym, tzn. jako dotycz¹c¹ zagadnieñ dyscypliny i duszpa-
sterstwa w tradycyjnej formie. Zajmowanie siê  Reformacj¹ rozumieli jako od-
rzucenie jej „b³êdów doktrynalnych”.

38.  W krêgach katolickich uwaga skupia³a siê bardziej lub mniej bezpoœred-
nio na zagadnieniach eklezjologicznych. W okresie poprzedzaj¹cym Reformacjê
refleksja na temat Koœcio³a dzieli³a siê na dwa g³ówne ujêcia. Pierwsze obejmo-
wa³o  dzie³a polemiczne i apologetyczne, które zajmowa³y siê porz¹dkiem ko-
œcielnym i by³y rezultatem sporów miêdzy papie¿em z jednej strony a biskupami
lub przywódcami œwieckimi z drugiej. Sposób argumentacji by³ jurystyczny i po-
lityczny. Dzie³a, które dostarcza³y gotow¹, aczkolwiek pod wzglêdem teologicz-
nym i biblijnym niedostateczn¹ obronê pewnych instytucji koœcielnych, potem
zosta³y wykorzystane przeciw reformatorom.

39.  Druga ujêcie  obejmowa³o  za³o¿enia, które we  w³aœciwym znaczeniu
mia³y charakter teologiczny,  jednak w daleko mniej systematyczny sposób by³y
elementem sk³adowym  piœmiennictwa  i praktyki. Za³o¿enia te by³y jednak g³ê-
boko zakorzenione w myœleniu wielu ludzi, przeto trzeba je uwzglêdniæ, jeœli
chcemy zrozumieæ katolicki sprzeciw wobec Reformacji. Niektóre z tych za³o¿eñ
i wyci¹gniête z nich ostateczne wnioski mia³y nastêpuj¹ce brzmienie:

–  Chrystus za³o¿y³ Koœció³ i zbudowa³ go na aposto³ach; s¹ oni podstaw¹
urzêdu biskupiego i autorytetu w Koœciele. W ramach tego porz¹dku biskup Rzy-
mu posiada³ wiêcej ni¿ prymat honorowy, tak¿e gdy wiele dyskutowano nad isto-
t¹, zasiêgiem  i funkcj¹ tego prymatu.

Tote¿ propozycje reformatorów dotycz¹ce  porz¹dku koœcielnego jawi³y siê
jako atak na apostolsk¹ podstawê Koœcio³a.

– Chrystus obieca³ Koœcio³owi jednoœæ. Ogólna zgoda w doktrynie, trwaj¹ca
przez stulecia, by³a potwierdzeniem autentycznoœci dzia³ania Ducha Œwiêtego i
znakiem nieomylnej obecnoœci Chrystusa w Koœciele.

Tote¿ zamieszanie towarzysz¹ce Reformacji oraz konflikt  miêdzy niektórymi
z reformatorów uwa¿ano za pozytywny dowód na to, ¿e Duch Bo¿y nie rozwija³
wœród nich dzia³alnoœci.

–  Chocia¿ Koœció³ ¿y³ pod w³adz¹ Pisma Œwiêtego, to chronologicznie istnia³
wczeœniej ni¿ pisma Nowego Testamentu, dlatego od  najwczeœniejszych czasów
g³osi³ przekonanie, ¿e jako wspólnota, zw³aszcza zgromadzona  na soborze, jest
autorytatywnym interpretatorem S³owa Bo¿ego.

W przeciwieñstwie do tego reformatorzy przypisywali  sami sobie  prawo in-
terpretowania Pisma Œwiêtego w sposób, który by³ sprzeczny z istniej¹c¹ tradycj¹
wspólnoty, i mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e nie dysponuj¹ ¿adnym pe³nomoc-
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nictwem w zakresie jego interpretacji, pe³nomocnictwem opartym z koniecznoœci
na wspólnocie.

–  Naczeln¹ odpowiedzialnoœæ za sprawy koœcielne ponosz¹ biskupi.
W przeciwieñstwie do tego mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e Luter, Zwingli i

reformatorzy angielscy oddaj¹ Koœció³ w rêce ksi¹¿¹t i zwierzchnoœci œwieckich,
tak ¿e zachodzi³o niebezpieczeñstwo, i¿ Koœció³ przemieni siê w zwyk³y instru-
ment œwieckiej polityki.

1.3.2  Sobór w Trydencie i reforma rzymskokatolicka

40.   W przeci¹gu niewielu lat po rozpoczêciu Reformacji wielu uœwiadomi³o
sobie powagê kryzysu. Mniej oczywiste by³y œrodki, jakich nale¿a³o u¿yæ do
skutecznego uporania siê z nim. Szczególnie w Niemczech rozleg³o siê jednak
wnet wo³anie o sobór. Papie¿ Pawe³ III zwo³a³ Sobór Trydencki w grudniu 1545
roku. A¿ do tego momentu – ca³e pokolenie po og³oszeniu 95 tez przez Lutra –
sytuacja tak siê usztywni³a i pogorszy³a, ¿e pojednanie – po ludzku mówi¹c –
by³o niemo¿liwe. Odpowiedzialnoœæ za d³ugie zwlekanie ze zwo³aniem soboru
przypisaæ trzeba czêœciowo skomplikowanej sytuacji politycznej oraz dwuznacz-
nej i niechêtnej postawie niektórych przywódców protestanckich, ale g³ównie
trzeba jej szukaæ w bojaŸliwej, chwiejnej i samowystarczalnej polityce papie¿a
Klemensa VII (1523-34). W chwili, gdy Sobór Trydencki rozpoczyna³ pracê,
Zwingli ju¿ nie ¿y³ (1531), Lutrowi pozosta³o mniej ni¿ rok ¿ycia, a inni reforma-
torzy (jak np. Kalwin) byli ju¿ ca³kowicie  przekonani, ¿e Rzym nie mia³ chêci
przeprowadziæ g³êbokiej reformy, której siê domagali.

41.  Losem Soboru w Trydencie by³o to, ¿e trwa³ – z d³ugimi przerwami –
ponad 18 lat; jego obrady  zakoñczy³y siê ostatecznie w grudniu 1563 roku. Wie-
le przyczyn z³o¿y³o siê na to, ¿e nie powiod³y siê próby pozyskania  protestan-
tów, tak ¿e ostatecznie udzia³ w soborze ograniczy³ siê do katolików. Fakt ten
ukaza³, ¿e podzia³y religijne by³y ju¿  g³êbokie i szeroko rozpowszechnione. W
takiej sytuacji przebieg soboru niemal z koniecznoœci przyczyni³ siê do potwier-
dzenia i zaostrzenia podzia³ów; podobnie postêpowa³y i nadal bêd¹ postêpowaæ
ró¿ne wyznania protestanckie.

42.  Trydent zaj¹³ siê zarówno problemami doktryny jak i dyscypliny. Spoœród
jego dekretów doktrynalnych przedmiotem najg³êbszej dyskusji i najpowa¿niej-
szych badañ by³  Dekret o usprawiedliwieniu, który zosta³ zaaprobowany w roku
1547. G³ówni autorzy dekretu z najwiêksz¹ powag¹ potraktowali skargê Lutra i
innych, ¿e Koœció³ w swojej rzeczywistej  praktyce g³osi³ pelagiañsk¹ naukê o
usprawiedliwieniu. Podjêto wszelki wysi³ek, aby unikn¹æ sformu³owañ, którym
mo¿na by³o zarzuciæ tê herezjê, jednak z godn¹ uwagi troskliwoœci¹ postarano siê
te¿ o to, aby w wydarzeniu zbawczym – obok nadrzêdnoœci ³aski – podkreœliæ
pewien stopieñ odpowiedzialnoœci ludzkiej. W innych dekretach o charakterze
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doktrynalnym Trydent poœwiêci³ szczególn¹ uwagê sakramentom, gdy¿ zauwa¿o-
no, ¿e w³aœnie one sta³y siê przedmiotem ostrej krytyki.

43.  Sobór Trydencki by³ o¿ywiony przekonaniem, ¿e znajdowa³ siê pod
szczególnym przewodnictwem Ducha Œwiêtego i sam uwa¿a³ siê za szczególne
narzêdzie trwa³ej dzia³alnoœci Chrystusa w Koœciele. Silniej ni¿ jakikolwiek  z
wczeœniejszych soborów Trydent wyraŸnie podkreœli³ kontynuacjê  w praktyce,
nauce i strukturze Koœcio³a wobec  epoki apostolskiej. To podkreœlenie stanowi³o
przeszkodê dla  powa¿nego rozwa¿enia wiêkszoœci zmian, jakie reformatorzy na
podstawie lektury Nowego Testamentu uznali za niezbêdne. Na soborze uznano
za rzecz oczywist¹ pewn¹ wzajemnoœæ S³owa i Koœcio³a, która jest dana i po-
œwiadczona zarówno w pierwotnym jak i wspó³czesnym Koœciele. Sobór, inaczej
ni¿ reformatorzy, przyzna³ autorytet apostolski pewnym „tradycjom”, aczkolwiek
powstrzyma³ siê przed sporz¹dzeniem ich  listy.

44.  Trydent, co jest godne uwagi, dba³ o to, aby nie potêpiæ ¿adnego stanowi-
ska doktrynalnego „teologów katolickich”, i chocia¿ nigdy nie wymienia³ po
imieniu ¿adnego reformatora, potêpia³ to, co w jego przekonaniu by³o protestanc-
kim b³êdnowierstwem. Dekrety soboru  trzeba wiêc interpretowaæ bardzo ostro¿-
nie. Z wielu przyczyn, równie¿ z powodu pluralizmu pogl¹dów, Trydent nie z³o-
¿y³ praktycznie ¿adnej bezpoœredniej i wyraŸnej deklaracji wobec szalej¹cych
wówczas dysput eklezjologicznych. Mimo to sam fakt, ¿e sobór siê odby³, ju¿ by³
wyrazem samozrozumienia Koœcio³a.

45.  W „dekretach reformy” Trydent wypowiedzia³ swoje za³o¿enia w ogól-
nych pojêciach prawniczych. Jednak zamiarem tych dekretów by³o przyczynienie
siê do poprawy sprawowania urzêdu i skutecznoœci duszpasterstwa. Trydent po-
twierdzaj¹c tradycyjne struktury, niektóre z nich zdefiniowa³ jednak w nowy spo-
sób. Byæ mo¿e najdalej id¹c¹, choæ prezentowan¹ w sposób ukryty, now¹ defini-
cj¹ eklezjologiczn¹ w okresie soboru i w owym czasie by³a ta, która powiada³a,
¿e Koœció³ jest w pierwszym rzêdzie instytucj¹ pastoraln¹. Szczególnym d¹¿e-
niem Trydentu by³o sk³onienie  biskupów do w³aœciwie pastoralnego pojmowania
swojego urzêdu. Jako g³ówne zadanie wyznaczy³ im g³oszenie S³owa Bo¿ego;
by³o to zadanie, które z najwiêksz¹ powag¹ podjê³o wielu biskupów okresu po-
trydenckiego, którzy szli za przyk³adem, danym im przez  Karola Boromeusza i
innych.

46.  Chocia¿ Trydent przywi¹zywa³ najwiêksze znaczenie do odpowiedzialno-
œci biskupów za zwiastowanie S³owa Bo¿ego (por. Sessio XXIV, 11 listopada
1563, can. IV De Reformatione: COD [1973] 763), to nauka o sakramencie œwiê-
ceñ, promulgowana kilka miesiêcy wczeœniej w tym¿e  roku, nie pozostawia³a
¿adnego miejsca s³u¿bie S³owa; sobór czyni³ ogromny wysi³ek w obronie nauki o
sakramentach (Sessio XXIII, 15 lipca 1563, De Ordine: COD [1973] 742nn.).
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Fakt ten ukrywa, co w katolicyzmie faktycznie dzia³o siê w owym czasie i przez
kilka nastêpnych stuleci. W rzeczywistoœci pos³uga S³owa traktowana by³a po-
wa¿nie nie tyle z powodu krytyki reformatorów, lecz dlatego, ¿e pod tym wzglê-
dem protestanci i katolicy kierowali siê tymi samymi idea³ami reformy, mimo ¿e
wiele elementów kazania katolickiego nie mia³o takiego nasycenia biblijnego, ja-
kie mog³oby zadowoliæ reformowanych.

47.  Ten rozwój pos³ugi S³owa ilustruje to, ¿e reforma katolicka w XVI i XVII
wieku mia³a zakres  znacznie szerszy ni¿ postanowienia Soboru w Trydencie, i ¿e
nie mo¿na miêdzy nimi stawiaæ znaku równoœci. Reforma ta, obok wielu innych
d¹¿eñ, przyczyni³a siê do ogromnego rozkwitu ¿ycia duchowego i pielêgnacji
doœwiadczenia religijnego, rozbudowy programu katechezy, poszerzonych pro-
gramów szkolnych dla œwieckich i kleru, jak i nowych form s³u¿by i ewangeliza-
cji. Chocia¿ reforma w wielu punktach czyni³a dodatnie wra¿enie, istnia³y te¿
niepowodzenia i fa³szywe kroki. Na przyk³ad liczne wczeœniejsze nadu¿ycia, jak
praktyki nepotyzmu na dworze papieskim i wielkopañski styl ¿ycia episkopatu,
prawie nie uleg³y zmianie; ró¿ne inkwizycje, pos³uguj¹ce siê œrodkami represji,
jak konfiskata w³asnoœci, banicja i egzekucje, mia³y skrajnie negatywne skutki.
Czytanie Biblii w jêzyku narodowym, aczkolwiek nie zawsze zakazane ludziom
œwieckim (w przeciwieñstwie do tego, co siê czêsto twierdzi), podlega³o jednak
nadzwyczaj surowym obostrzeniom, które w praktyce oddzia³ywa³y na œwieckich
zniechêcaj¹co. Ludzie wykszta³ceni byli w stanie j¹ czytaæ po ³acinie, jak czyni³
to kler, lecz ci, którzy chcieli j¹ czytaæ w jêzyku narodowym, byli czêsto trakto-
wani z podejrzliwoœci¹. Poza tym same dekrety doktrynalne i dyscyplinarne Try-
dentu by³y czêsto interpretowane rygorystycznie i stronniczo, niezgodnie z inten-
cj¹ samego soboru.

1.3.3  Od Trydentu do dzisiaj

48.  Pos³uszeñstwo uchwa³om trydenckim okazywano w ró¿ny sposób, rów-
nie¿ przez to, ¿e podkreœlano szczególnie odmiennoœæ pogl¹dów protestantów  o
Koœciele. Gdy na przyk³ad apologeci rzymskokatoliccy podkreœlali znamiona
Koœcio³a – jeden, œwiêty, katolicki i apostolski – wówczas stanowisko  katolickie
by³o skierowane ku odrzuceniu  twierdzeñ eklezjologicznych  protestanckich
przeciwników, jak i na przedstawienie tego, w co wierzyli na temat Koœcio³a
sami chrzeœcijanie rzymskokatoliccy. Tak wiêc w przeciwieñstwie do zró¿nico-
wanych nurtów protestanckich, chrzeœcijanie rzymskokatoliccy byli zjednoczeni
w jednym widzialnym Koœciele pod w³adz¹ papie¿a; gdy reformatorzy bronili
usprawiedliwienia wy³¹cznie z wiary, chrzeœcijanie rzymskokatoliccy bronili te¿
roli dobrych uczynków podczas uœwiêcania (w procesie dochodzenia do œwiêto-
œci) i przywi¹zywali znaczenie do ³aski, która umo¿liwia  godne przyjêcie sakra-
mentów; podczas gdy nowoutworzone Koœcio³y protestanckie zerwa³y z sukcesj¹
apostolsk¹ Koœcio³a powszechnego, Koœció³ rzymskokatolicki zachowa³ trójstop-
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niowy urz¹d apostolski episkopatu, prezbiteriatu i diakonatu; gdzie reformatorzy
zdali siê na indywidualn¹ interpretacjê Pisma œw., tam chrzeœcijanie rzymskoka-
toliccy twierdzili, ¿e stoj¹ na stra¿y pe³ni nauki katolickiej, któr¹ niezmiennie od
czasów Chrystusa przekazywano przez stulecia.

49.  Taka jednostronna argumentacja (z której po II Soborze Watykañskim zre-
zygnowali na ogó³ teolodzy rzymskokatoliccy) by³a – choæ nie w przekonaniu
protestantów – skuteczna pod wzglêdem apologetycznym, gdy¿  przynajmniej
chrzeœcijanom rzymskokatolickim dawa³a pewnoœæ, i¿ ich Koœció³ by³ jednym i
jedynym prawdziwym Koœcio³em Jezusa Chrystusa. Apologeci potrydenccy pod-
kreœlali te¿ sk³onnoœæ protestantyzmu do podzia³ów w przeciwieñstwie do jedno-
œci organicznej katolicyzmu rzymskiego. W tym samym czasie katolicyzm potry-
dencki stawa³ siê coraz bardziej jurydyczny  w podejœciu do wielu zagadnieñ, a
eklezjologia szuka³a coraz wiêkszego oparcia w instytucjach i koncentrowa³a siê
na papiestwie.

50.  Ta eklezjologia „piramidalna”, która powstawa³a w kontekœcie rodz¹cego
siê  nacjonalizmu, otrzyma³a znaczne wzmocnienie w XIX stuleciu, gdy zarówno
prerogatywy duchowe jak i w³adza polityczna papiestwa sta³y siê przedmiotem
czêstych ataków. Wielu eklezjologów pospieszy³o  zarówno z obron¹ duchowej
niezale¿noœci jak i autorytetu nauczaj¹cego papie¿y. Jednoczeœnie na p³aszczyŸ-
nie ludu koœcielnego papie¿ urós³ do rangi  symbolu jednoœci rzymskokatolickiej,
a ka¿de jego, nawet najmniej wa¿ne zalecenie stawa³o siê spraw¹ bezwarunkowe-
go pos³uszeñstwa. W oczach wielu, zarówno w obrêbie jak i poza Koœcio³em
rzymskokatolickim rodzi³o siê wra¿enie, ¿e centralizm papieski uleg³ absolutyza-
cji przez naukê Pierwszego Soboru Watykañskiego o „Prymacie i nieomylnym
autorytecie nauczaj¹cym rzymskiego pontifexa”. Wskutek odroczenia obrad  so-
boru krótko po przyjêciu tej uchwa³y, Vaticanum I nie mia³o wystarczaj¹cej spo-
sobnoœci do w³¹czenia obszerniejszych kwestii eklezjologicznych do schematu
De Ecclesia; schemat ten, przewidziany do debaty, nie zosta³ nigdy przyjêty.

51.  W rzeczywistoœci nauka Pierwszego Soboru Watykañskiego jest pod tym
wzglêdem bardziej zniuansowana ni¿ byli to gotowi uznaæ jego ultramontañscy
zwolennicy lub antypapiescy przeciwnicy. Na przyk³ad Vaticanum I nie naucza³o,
¿e papie¿ jest nieomylny – jak mówi pogl¹d pokutuj¹cy wœród ludu. Raczej na-
ucza³o, ¿e papie¿, pod dok³adnie ustalonymi i ograniczonymi warunkami, mo¿e
sprawowaæ oficjalnie nieomylnoœæ darowan¹ przez Boga ca³emu Koœcio³owi,
rozstrzygaj¹c kwestie wiary i moralnoœci w imieniu Koœcio³a powszechnego.

52.  Pewne si³y, które istnia³y ju¿ wówczas, oddzia³a³y zasadniczo na Koœció³
katolicki w XX stuleciu, wywieraj¹c równie¿ wp³yw na eklezjologiê. Ruchy od-
nowy w dziedzinie studiów biblijnych, liturgii, teologii, problemów duszpaster-
skich, ekumenizmu i innych dziedzin utorowa³y drogê Drugiemu Soborowi Wa-
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tykañskiemu (1962-1965). Ulegaj¹c te¿ wp³ywowi ruchu ekumenicznego, bogata
prezentacja Koœcio³a ze strony tego soboru w Lumen Gentium ró¿ni³a siê znacz-
nie od apologetycznych metod przesz³oœci. Koncentruj¹c  siê nie tylko na aspek-
cie instytucjonalnym, lecz tak¿e na podstawowych przekonaniach  biblijnych i
patrystycznych w sprawie Koœcio³a, Lumen Gentium podkreœla³a  na nowo –
wœród innych tematów – pojêcie Koœcio³a jako ludu Bo¿ego i jako wspólnoty.
Wszyscy cz³onkowie ludu Bo¿ego – powiadano – uczestnicz¹, aczkolwiek w ró¿-
ny sposób, w ¿yciu Chrystusa oraz  w Jego urzêdzie jako proroka, kap³ana i króla
(LG 9-13). Sobór opisa³ wymiary kolegialnoœci, w jakiej biskupi ca³ego œwiata
¿yj¹ we wspólnocie ze sob¹ i z papie¿em, g³ow¹ kolegium biskupiego. Aczkol-
wiek sobór powtórzy³ naukê o prymacie biskupa Rzymu, to jednoczeœnie podkre-
œli³, ¿e biskupi sprawuj¹ te¿ w³asn¹ w³adzê dla dobra swoich wiernych, a tak¿e
dla dobra ca³ego Koœcio³a (LG 22). Sobór podkreœlaj¹c eklezjologiê wspólnoty
(communio), by³ równie¿ w stanie przedstawiæ nowe pogl¹dy na temat ju¿ istnie-
j¹cych – mimo podzia³ów – stosunków z cz³onkami innych Koœcio³ów i wspólnot
koœcielnych; mówi³o siê tutaj o rzeczywistej, aczkolwiek niedoskona³ej wspólno-
cie, która istnieje w oparciu o chrzest (Unitatis Redintegratio 22).

53.  Jak ju¿ zosta³o  ukazane, katolicy zgadzaj¹ siê z pogl¹dem, ¿e w Koœciele
XVI stulecia istnia³a koniecznoœæ reformy. Uznaj¹ równie¿ fakt, ¿e autorytety
koœcielne nie podjê³y reformy, która ewentualnie powstrzyma³aby tragiczne po-
dzia³y, jakie mia³y miejsce. Jednoczeœnie jednak Koœció³ rzymskokatolicki nigdy
nie zaakceptowa³ pewnych kroków podjêtych przez reformatorów, kroków zwi¹-
zanych z oddzieleniem siê od wspólnoty rzymskokatolickiej, tak samo nie pogo-
dzi³ siê z pewnymi stanowiskami teologicznymi, które rozwinê³y siê we wspólno-
tach reformowanych. Te problemy pragnie on wyjaœniæ w dialogu z reformowa-
nymi. Ró¿ne drogi, na których od XVI stulecia realizowa³a siê reforma i odnowa
w ³onie Koœcio³a katolickiego, ukazuj¹, ¿e istnia³y Ÿród³a si³ zdolne do przepro-
wadzenia reformy od wewn¹trz. Chocia¿ Sobór w Trydencie odby³ siê za póŸno,
aby unikn¹æ podzia³ów, przyczyni³ siê on do oczyszczenia nauki katolickiej i
wprowadzenia reform, które mia³y trwa³e skutki w Koœciele. Powstanie nowych
zakonów od XVI do XX stulecia jak równie¿ odnowa starszych zakonów da³y
nowe impulsy dzia³alnoœci misyjnej. Od XVI stulecia da³ siê zaobserwowaæ
wzrost ewangelizacji. Misjonarze katoliccy – niekiedy za cenê w³asnego ¿ycia –
zanosili Ewangeliê do krajów, w których nigdy przedtem jej nie s³yszano. W tra-
dycyjnych krajach chrzeœcijañskich inne grupy podkreœla³y apostolat s³u¿by wo-
bec ubogich i wychowania m³odzie¿y lub odnowê ¿ycia kontemplacyjnego. Ru-
chy zwi¹zane z ¿yciem duchowym œwieckich i akcj¹ katolick¹ rozkwit³y szcze-
gólnie w XX stuleciu, paralelnie do ruchów odnowy liturgicznej, biblijnej i
pastoralnej. Tego rodzaju  przemiany i wiele innych utorowa³y drogê wa¿nym re-
formom i odnowie, do których dosz³o w Koœciele katolickim dziêki Drugiemu
Soborowi Watykañskiemu; Koœció³ dzisiejszy d¹¿y w dalszym ci¹gu do wype³-
nienia tego dzie³a.
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1.3.4  Aktualny stosunek Koœcio³a rzymskokatolickiego
do Koœcio³ów reformowanych

54.  Stale wzrasta³o równie¿ doœwiadczenie ekumeniczne chrzeœcijan rzym-
skokatolickich, niekiedy œwiadomie przez takie inicjatywy, jak Tydzieñ Modlitwy
o Jednoœæ Chrzeœcijan, a niekiedy z uwagi na okolicznoœci, jak podczas prze¿yæ
drugiej wojny œwiatowej, kiedy to chrzeœcijanie z ró¿nych Koœcio³ów wspólnie
cierpieli i umierali jako jeñcy i uchodŸcy. Chocia¿ takie wspólne doœwiadczenia
przyczyni³y siê do poprawy klimatu ekumenicznego, w którym zbiera³o siê Vati-
canum II, nawet ktoœ z najwiêkszym darem prorockim nie by³ w stanie przepo-
wiedzieæ, ¿e sobór stworzy coœ, co oka¿e siê byæ szeroko pojêt¹ reorientacj¹ w
liturgii i w ¿yciu, w teologii i w myœleniu Koœcio³a rzymskokatolickiego.

55.  W okresie przed Vaticanum II postawa wiêkszoœci katolików rzymskich
wobec protestantów w ogóle, a cz³onków Koœcio³ów reformowanych w szczegól-
noœci, by³a negatywna, chocia¿ stopieñ negatywnego nastawienia siêga³ od
otwartej wrogoœci w jednych okolicznoœciach po ostro¿n¹ akceptacjê w innych.
PrzyjaŸñ miêdzy cz³onkami obu tradycji wystêpowa³a najwy¿ej w relacjach ro-
dzinnych, zawodowych i spo³ecznych, w których czêsto nie zajmowano siê roz-
wa¿aniem religijnych ró¿nic. Prawdziwy dialog teologiczny, aczkolwiek znany,
mia³ jednak miejsce stosunkowo rzadko; powszechniejsze by³y polemiki, w któ-
rych katolicy rzymscy krytykowali a niekiedy karykaturowali historiê, naukê i
nabo¿eñstwo swoich protestanckich „przeciwników”.

56.  Negatywne nastawienie rzymskokatolickie wobec Koœcio³ów reformowa-
nych mia³o kilka powi¹zanych ze sob¹ przyczyn. Na p³aszczyŸnie eklezjologicz-
nej najbardziej oczywistym punktem spornym by³o reformowane odrzucenie
urzêdu biskupiego i papiestwa, a odrzucenie to wyra¿ano te¿ czêsto w sposób,
który katolicy rzymscy odczuwali jako najwiêksz¹ zniewagê. Inny powód antago-
nizmu polega³ na tym, ¿e reformowana zasada sola scriptura znajdowa³a ujœcie w
odrzuceniu pewnych rzymskokatolickich nauk i praktyk, jak charakter ofiarny
mszy, pobo¿noœæ maryjna i uzyskiwanie odpustów.

57.  Wspomniane ró¿nice religijne ulega³y jeszcze pog³êbieniu przez nierów-
noœci spo³eczne, ekonomiczne i polityczne. Na terenach, w których katolicy
rzymscy byli mniejszoœci¹, czuli siê oni czêsto uciskani przez „estabilishment
protestancki”. Oddzielny i czêsto antagonistyczny rozwój wspólnot reformowa-
nych i rzymskokatolickich sk³ania³ siê ku uwiecznianiu stereotypów, a w niektó-
rych przypadkach nawet dzisiaj mo¿e on jeszcze utrudniaæ dialog.

58.  Chocia¿ miêdzy teologami reformowanymi i rzymskokatolickimi jeszcze
przed Drugim Soborem Watykañskim istnia³ w niektórych przypadkach ekume-
niczny dialog, to jednak dopiero sobór doprowadzi³ do znamiennego prze³omu w
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zakresie przezwyciê¿enia d³ugotrwa³ego przeciwieñstwa w stosunkach reformo-
wano-rzymskokatolickich. Jeœli nawet sobór zmierza³ w pierwszym rzêdzie do
osi¹gniêcia aggiornamento w Koœciele rzymskokatolickim, to przecie¿ obecnoœæ
obserwatorów z innych wspólnot chrzeœcijañskich, tak¿e z Koœcio³ów reformo-
wanych, by³a ci¹g³ym przypomnieniem, ¿e reforma i odnowa koœcielna nie s¹ tyl-
ko sprawami wewnêtrznymi, lecz maj¹ tak¿e ekumeniczne implikacje.

59. „Dekret o ekumenizmie”  (Unitatis Redintegratio) zwróci³ szczególn¹
uwagê na to, ¿e Koœcio³y i wspólnoty, które wy³oni³y siê z Reformacji, ³¹czy z
Koœcio³em katolickim szczególny zwi¹zek i powinowactwo, poniewa¿ lud chrze-
œcijañski przez wiele minionych wieków ¿y³ we wspólnym Koœciele (nr 19). Przy-
zna³, ¿e Duch Chrystusa nie wzbrania³ siê pos³ugiwaæ tymi wspólnotami jako
œrodkami zbawienia (nr 3). Sobór zachêci³ katolików do pracy na rzecz ponowne-
go zjednoczenia wszystkich chrzeœcijan przez dialog ekumeniczny, zmniejszanie
uprzedzeñ i wspó³pracê nad projektami wzajemnego zainteresowania. Zamiast
powtarzaæ polemiczne oskar¿enia, przypisuj¹ce protestantom grzech roz³amu, so-
bór uzna³ ich za „braci od³¹czonych” (fratres seiuncti), którzy s¹ usprawiedliwie-
ni z wiary przez chrzest, otaczaj¹ czci¹ spisane S³owo Bo¿e, wspó³uczestnicz¹ w
¿yciu ³aski, przyjmuj¹ dary Ducha Œwiêtego, czcz¹ œmieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa, gdy gromadz¹ siê podczas Wieczerzy Pañskiej, i daj¹ œwiadectwo o
Chrystusie przez moralny tryb ¿ycia, dzie³a mi³oœci bliŸniego oraz przez wysi³ki
na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w œwiecie.

60.  W latach po Vaticanum II wspomniany proces pojednania by³ kontynu-
owany w ró¿ny sposób i na wielu p³aszczyznach – lokalnej, krajowej, regionalnej
i miêdzynarodowej. Na przyk³ad reformowani i katolicy rzymscy wspólnie mo-
dlili siê, byli zaanga¿owani w dialog teologiczny na ró¿nych p³aszczyznach; zbie-
rali siê w celu t³umaczenia Biblii; wspó³pracowali przy realizacji wielu projektów
poœwiêconych problemom zaanga¿owania spo³ecznego, sprawiedliwoœci ekono-
micznej i œwiadectwa politycznego. Wspólne wysi³ki watykañskiego Sekretariatu
ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych po-
dejmowane na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej spotka³y siê z uznaniem papie¿a
Jana Paw³a II w liœcie do dr. Jamesa McCorda, prezydenta ŒAKR, z okazji Zgro-
madzenia Ogólnego w Ottawie w lipcu 1982 roku:

Z drogi, na któr¹ weszliœmy, nie mo¿e byæ odwrotu; mo¿emy pójœæ tylko do przo-
du; to jest powód, dla którego d¹¿ymy do zamanifestowania jednoœci w sposób do-
skonalszy i lepiej widzialny, tak, jak Bóg pragnie jej dla wszystkich, którzy w Niego
wierz¹ (Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, „Information Service” 51 [1983] 30).

61.  W dziedzinie nauki wspomnianym wysi³kom na rzecz pojednania towa-
rzyszy³y nowe interpretacje historii i teologii Reformacji. Na przyk³ad w sensie
ogólnym teologowie rzymskokatoliccy uznaj¹ dzisiaj, ¿e wiele pytañ, postawio-
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nych przez reformatorów, wymaga³o pilnego potraktowania i rozwa¿enia. Zarazem
historykom rzymskokatolickim sympatyczniejsi stali siê Zwingli i Kalwin, mimo ¿e
nie aprobuj¹ oni wszystkich aspektów ich myœli; nie widzi siê ju¿ w nich g³ównie
buntowników przeciw autorytetowi koœcielnemu, lecz reformatorów, którzy przez
swoje rozumienie Ewangelii czuli siê zobowi¹zani za wszelk¹ cenê do kontynu-
owania swoich wysi³ków na rzecz zreformowania Koœcio³a. Gorliwoœæ, jaka o¿y-
wia³a te dwie wybitne osobistoœci religijne historii Szwajcarii, spotka³a siê z uzna-
niem ze strony papie¿a Jana Paw³a II, który z okazji swojej wizyty pastoralnej Ko-
œcio³a Katolickiego Szwajcarii w 1984 roku wyrazi³ je w s³owach:

Dziedzictwo myœli i przekonañ etycznych ka¿dego z obu mê¿ów z si³¹ i dynami-
k¹ pozosta³o ¿ywe w ró¿nych czêœciach chrzeœcijañstwa. Z jednej strony nie wol-
no nam zapominaæ, ¿e ich dzie³o reformy pozostaje dla nas sta³ym wyzwaniem,
uobecniaj¹c nam zawsze nasze podzia³y koœcielne. Jednak z drugiej strony nikt
nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e pewne elementy teologii i duchowoœci ka¿dego z nich
nadal g³êboko nas ³¹cz¹ (Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, „Information Se-
rvice” 55 [1984] 47).

1.4  Konkluzja

62.  Jak wspomniano na pocz¹tku tego rozdzia³u, te przegl¹dy naszych dzie-
jów, mimo tak krótkiego ich naszkicowania, ukaza³y nam, „sk¹d przychodzimy”,
tak ¿e mo¿emy lepiej zrozumieæ, w jakim miejscu znajdujemy siê dzisiaj. Tak
wiêc mo¿emy lepiej zrozumieæ, co jeszcze trzeba zrobiæ w zakresie nowej oceny
naszej przesz³oœci. Dostrzegamy wyraŸniej, jak bardzo samozrozumienie ka¿dego
z nas zosta³o uformowane przez konfesyjn¹ historiografiê XVI i XVII stulecia. Te
ró¿ni¹ce siê od siebie samointerpretacje doprowadzi³y ze swej strony do ustalenia
szeregu ró¿nych wartoœci, symboli, za³o¿eñ i instytucji – jednym s³owem, do po-
wstania ró¿nych kultur religijnych i koœcielnych. Rezultat jest taki, ¿e dzisiaj, jak
w przesz³oœci, te same s³owa, nawet te same wyra¿enia biblijne s¹ niekiedy przez
nas przyswajane i rozumiane w ca³kiem ró¿ny sposób.

63.  W³aœnie uznanie, ¿e tak rzeczywiœcie jest, oznacza wa¿ny postêp w próbie
uwolnienia naszych wspomnieñ ze znacz¹cych resentymentów i b³êdnych interpre-
tacji. Sami jednak musimy jeszcze z wiêkszym zaanga¿owaniem podchodziæ do
zadania jednania ze sob¹ tych wspomnieñ, pisz¹c wspólnie historiê wydarzeñ XVI
stulecia. Przy tej okazji winniœmy baczyæ nie tylko na zderzenie przekonañ doty-
cz¹cych doktryny i porz¹dku koœcielnego, lecz tak¿e dostrzec, jak póŸniej nasze
oba Koœcio³y wyartyku³owa³y  swoje rozumienie tych spraw w instytucjach, kultu-
rze i ¿yciu codziennym wierz¹cych. Przede wszystkim jednak musimy prosiæ Chry-
stusa i jedni drugich o przebaczenie z powodu sposobu, w jaki nasze podzia³y po-
wodowa³y zgorszenie i by³y przeszkod¹ w zwiastowaniu Ewangelii.
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Rozdzia³ 2

NASZE WSPÓLNE WYZNANIE WIARY

1.1  Nasz Pan Jezus Chrystus:
jedyny poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi

64.   Zanim zajmiemy siê sprawami, które miêdzy naszymi Koœcio³ami s¹
jeszcze przedmiotem braku zgody i ró¿nic, jako komisja do spraw dialogu propo-
nujemy wyznaæ wspólnie nasz¹ wiarê w Chrystusa. Tej wypowiedzi na temat
wiary dajemy tytu³ „wyznanie”, chocia¿ nie jest ona ani wyznaniem w sensie
eklezjalnym, ani kompletnym przedstawieniem wiary. Czynimy to w przekona-
niu, ¿e znaczenie tego, co wspólnie mo¿emy powiedzieæ, na taki tytu³ zas³uguje.

 65.  Sk³adamy to wyznanie wiary z ¿yczeniem publicznego oznajmienia na-
szego pragnienia zbadania przyczyn, które w przesz³oœci spowodowa³y nasz roz-
³am i dokonania oceny, czy w swojej istocie s¹ one jeszcze tak donios³e, ¿e
usprawiedliwiaj¹ dalsze istnienie tego podzia³u. Jezus Chrystus, w którego imie-
niu nasi przodkowie oddzielili siê od siebie, jest tak¿e Tym, który jednoczy nas
we wspólnocie przebaczenia i pokrewieñstwa. Chcielibyœmy równie¿ wyraziæ na-
sze przekonanie, ¿e to, co nas jednoczy jako chrzeœcijan, jest wa¿niejsze i istot-
niejsze ni¿ to, co nas jako katolików rzymskich i reformowanych dzieli. Jeœli na-
wet nie jest dana nam jeszcze pe³na wspólnota, to naszych wzajemnych stosun-
ków nie mo¿emy wyraziæ w pojêciach podzia³u i roz³amu.

66.  Poza tym czynimy to wyznanie wobec œwiata, w którym ¿yjemy, chc¹c
przed nim z³o¿yæ wspólne œwiadectwo. Z szacunkiem  wobec wszystkich, którzy
szukaj¹ Boga, jakkolwiek Go nazywaj¹ lub nawet jeœli nie znaleŸli dot¹d dla Nie-
go imienia, chcielibyœmy zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê zbawienia, któr¹ przyniós³
Bóg w Jezusie Chrystusie, Bóg, który udziela siê cz³owiekowi. W tej Dobrej No-
winie my chrzeœcijanie znajdujemy ju¿ nasze pojednanie i si³ê do pracy na rzecz
pe³niejszego pojednania wszystkich z Bogiem , a tak¿e jednych z drugimi.

67.  Wyznanie to wymaga od nas uznania autorytetu Pisma Œwiêtego w formie
ustalonej przez Koœció³ pierwszych wieków; jego nauce chcemy zachowaæ pos³u-
szeñstwo. Chcielibyœmy przypomnieæ, co na ten temat powiedziano w raporcie
pierwszej fazy naszego dialogu („Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”,
25-33). W podobny sposób uznajemy wspólnie  w nauce wczesnego Koœcio³a
moc norma normata, tj. autorytet, który podlega autorytetowi Pisma Œwiêtego;
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jest naszym ¿yczeniem, ¿eby czystoœæ tej nauki nie zosta³a naruszona. Nauczanie
Koœcio³a mia³o byæ autentycznym objaœnieniem  wypowiedzi trynitarnych i chry-
stologicznych wczesnych wyznañ wiary i soborów (por. „Obecnoœæ Chrystusa w
Koœciele i w œwiecie”, 34-38).

1.1.1  Chrystus, poœrednik i pojednawca

68.  Przed wszystkimi ludŸmi, naszymi braæmi i siostrami, zwiastujemy œmieræ
Pana (por. 1 Kor 11,26) i Jego zmartwychwstanie z umar³ych (por. Rz 10,9; Dz 2,32;
3,15). W tej tajemnicy œmierci i zmartwychwstania wyznajemy wydarzenie, które ra-
tuje ludzkoœæ, tzw. wyzwala j¹ z niedoli, w której znajduje siê z powodu grzechu, i
w³¹cza j¹ do wspólnoty ¿ycia z Bogiem. Wydarzenie to objawia, kim jest Bóg, kim
jesteœmy my i kim jest Chrystus jako poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi.

69.  (a) Bóg jest Tym, który wybra³ nas [w Chrystusie] przed za³o¿eniem œwia-
ta /.../; w mi³oœci przeznaczy³ nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa
(Ef 1,4-5); jest to Bóg czu³y i mi³osierny, który nie chce œmierci grzesznika, chce
raczej, ¿eby grzesznik siê nawróci³ i ¿y³. Bóg jest Tym, który umi³owa³ nas a¿ do
œmierci. W osobie Jezusa Chrystusa faktycznie sam Bóg umar³ na krzy¿u, gdy¿
Bóg w Chrystusie œwiat z sob¹ pojedna³ (2 Kor 5,19). Nie by³a to jednak „œmieræ
Boga”, któr¹ zwiastowano w ostatnim czasie; by³a to œmieræ jedynego sprawiedli-
wego, który wpad³ w rêce z³ych ludzi  i który swojej misji pozosta³ wierny do
koñca. Jezus zmar³ œmierci¹, która jest zwyciêstwem nad t¹ œmierci¹, która jest
udzia³em wszystkich. Bo¿a wszechmoc objawia siê w najg³êbszej s³aboœci natury
ludzkiej, któr¹ przyj¹³ solidaryzuj¹c siê z nami. Jeœli œmieræ Jezusa jest dzie³em
grzeszników, to Bóg w wiecznoœci w³¹czy³ j¹ do planu zbawienia i urzeczywistni³
to ¿yciodajne dzie³o, wskrzeszaj¹c Jezusa z umar³ych. Umieszczony w samym
centrum ludzkiej przemocy, Jezus przez swoj¹ mi³oœæ przemieni³ dzie³o œmierci
w dzie³o ¿ycia.

(b) Œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa objawiaj¹ nam tak¿e, kim jesteœmy: nie
tylko zwyk³ymi stworzeniami, które s¹ przedmiotem Bo¿ego upodobania, lecz
tak¿e ludŸmi, którzy potrafi¹ grzeszyæ, którzy historycznie znajduj¹ siê w wiê-
zach grzechu, jaki jest naszym przekleñstwem. Od samego pocz¹tku skrywamy
siê przed Bogiem, z tego te¿ powodu  Bóg jest przed nami ukryty. Nie oznacza
to, ¿e Bóg jest odleg³y i niedostêpny,  lecz ¿e my odrzucamy Boga, który jest
nam zbyt bliski i zbyt otwarty. Tê œwiadomoœæ wyobcowania i wygnania w cen-
trum wiary nazywamy grzechem. Uznajemy, ¿e istnieje zdrada zaufania, które
Bóg w nas pok³ada,  i ¿e serce Boga jest zasmucone z powodu naszego roz³amu.
Z tej sytuacji nie umiemy siê wyzwoliæ w³asnymi si³ami. To jest powód, dla któ-
rego   koniecznoœæ i oczekiwanie poœrednika maj¹ tak centralne znaczenie dla
Starego Przymierza, w którym prawo, ofiara, proroctwa, m¹droœæ s¹ sposobami
mediacji miêdzy ¿ywym Bogiem a ludzkoœci¹ podleg³¹ grzechowi i œmierci. Jed-
nak ¿adna z tych dróg nie osi¹ga w pe³ni  celu. Z powodu grzechu prawo, które
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by³o przeznaczone do ¿ycia, zajmuje siê os¹dzaniem  i potêpianiem, prowadz¹c
w ten sposób do œmierci. Zastêpcze ofiary s¹ powtarzane bez koñca. Proroctwa
odwlekaj¹ siê, czekaj¹ na swój czas, milkn¹. M¹droœæ pozostaje idea³em. W Jezu-
sie, jedynym poœredniku, w Jego œmierci i w Jego zmartwychwstaniu zostajemy
radykalnie uwolnieni z tej sytuacji: droga prawdziwego ¿ycia jest dla nas na
nowo otwarta.

(c)  Œmieræ i zmartwychwstanie ods³aniaj¹ nam ostatecznie, kim jest sam Je-
zus, mianowicie jedynym poœrednikiem miêdzy Bogiem a ludŸmi, Tym, który
przychodzi, aby pojednaæ nas z Bogiem. Z tej w³aœnie przyczyny przyjmujemy
wspólnie wyznanie wiary Nowego Testamentu: Albowiem jeden jest Bóg, jeden
te¿ poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi, cz³owiek Chrystus Jezus, który siebie sa-
mego z³o¿y³ jako okup za wszystkich (1 Tm 2,5-6). Wyznajemy, ¿e nie ma ¿adne-
go imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyœmy byæ zbawieni
(Dz 4,12).

70.   Poœrednictwo i pojednanie nabra³y kszta³tów, uzyska³y lokalizacjê, zosta-
³y nazwane i uosobione w Jezusie z Nazaretu – sk¹d, tak wierzono w owym cza-
sie, nie mog³o przyjœæ nic dobrego. W Jerozolimie –od czasów Dawida Bóg po-
stawi³ znak równoœci miêdzy tym miastem  a miejscem pokoju Bo¿ego – Jezus
zosta³ skazany i stracony, przez moc Boga zosta³ wskrzeszony i zaj¹³ miejsce po
Jego prawicy. To orêdzie ewangeliczne jest stale jeszcze orêdziem, które zaska-
kuje i wywiera ogromne wra¿enie; Koœció³ jest jego odbiorc¹ i zwiastunem.

71.  Przeto wspólnie wyznajemy, ¿e Chrystus, który zosta³ ustanowiony po-
œrednikiem, przyczynia siê do  naszego pojednania we wszystkich jego wymia-
rach: jedna Boga z ludŸmi, ludzi ze sob¹ i ludzkoœæ z Bogiem.

–  Z jednej strony w Jezusie Chrystusie i za Jego poœrednictwem  mamy fak-
tycznie pojednanie z Bogiem. Gdy¿ wszelki datek dobry i wszelki dar doskona³y
zstêpuje z góry od Ojca œwiat³oœci (Jk 1,17). Gdy¿ wszystko to jest z Boga, który
nas pojedna³ z sob¹ przez Chrystusa i poruczy³ nam s³u¿bê pojednania (2 Kor
5,18). W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów (Ef 1,7).

–  Z drugiej strony w Jezusie Chrystusie i za Jego poœrednictwem jesteœmy
pojednani ze sob¹. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawi³, ¿e z dwojga
jednoœæ powsta³a, i zburzy³ w ciele swoim stoj¹c¹ poœrodku przegrodê z muru
nieprzyjaŸni, aby  stworzyæ w sobie samym z dwóch jednego cz³owieka, i pojed-
naæ obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzy¿, zniweczywszy na nim nie-
przyjaŸñ; i przyszed³szy, zwiastowa³ pokój wam, którzyœcie daleko, i pokój tym,
którzy s¹ blisko (Ef 2,14-17). Pionowe i poziome wymiary pojednania s¹ wzajem-
nie od siebie zale¿ne: jak wrogoœæ jest konsekwencj¹ i znakiem oddzielenia od
Boga, tak pojednanie w pokoju miêdzy ludŸmi jest owocem i znakiem pojednania
z Bogiem. Od Chrystusa otrzymujemy dar pojednania, który usi³uje rozszerzyæ
siê na wszystkich. Dajemy o tym wspólne œwiadectwo we wierze.
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–  I wreszcie, dziêki Jezusowi Chrystusowi ¯ydzi i poganie maj¹ dostêp do
Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu (Ef 2,18). W Chrystusie i przez Chrystusa
mo¿emy sk³adaæ cia³a nasze jako ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, mi³¹ Bogu, bo taka winna
byæ duchowa s³u¿ba (Rz 12,1). Gdy¿ On siebie samego wyda³ za nas jako dar i
ofiarê Bogu ku mi³ej wonnoœci (Ef 5,2). Jezus Chrystus jest oznak¹ koñca potê-
pienia przez Zakon, gdy¿ On jest dla nas i sprawiedliwoœci¹, i poœwiêceniem, i
odkupieniem (1 Kor 1,30); jest oznak¹ koñca ofiary Zakonu, gdy¿ Wszed³ raz na
zawsze do œwi¹tyni /.../ z w³asn¹ krwi¹ swoj¹, dokonawszy wiecznego odkupienia
(Hbr 9,12); Chrystus jest oznak¹ koñca czekania na proroctwa, gdy¿ On jest spe³-
nieniem wszystkiego, co o Nim napisano w zakonie Moj¿esza i u proroków, i w
Psalmach (£k 24,44); Chrystus jest oznak¹ koñca anonimowoœci m¹droœci, gdy¿
On sam jest m¹droœci¹ Bo¿¹ (1 Kor 1,24).

72.  Wyznajemy wspólnie, ¿e jak jest jeden Bóg, tak jeden jest równie¿ po-
œrednik i pojednawca miêdzy Bogiem a ludŸmi, i ¿e pe³nia pojednania w sposób
ca³oœciowy i doskona³y zawarta jest w Nim. Nikt i nic tego jedynego w swoim
rodzaju poœrednictwa, które raz na zawsze (Hbr 9,12) zosta³o urzeczywistnione
przez Chrystusa, poœrednika nowego przymierza (Hbr 9,15; por. 8,6 i 12,24), nie
mo¿e zast¹piæ i zdublowaæ, udoskonaliæ lub w jakiœ sposób przez dodanie czegoœ
uzupe³niæ. To poœrednictwo stale jeszcze jest obecne i skuteczne w osobie zmar-
twychwsta³ego Chrystusa, który mo¿e zbawiæ na zawsze tych, którzy przez niego
przystêpuj¹ do Boga, bo ¿yje zawsze, aby siê wstawiaæ za nimi (Hbr 7,25).

2.1.2  Dzie³o Chrystusa objawia, ¿e jest On Synem
w ramach Trójcy Œwiêtej

73.  W swoim ¿yciu i w swojej œmierci Jezus zostaje objawiony jako Syn par
excellence Bo¿y, Ten, który jako jedyny zna Ojca a Ojciec jako jedyny zna Jego
(por. Mt 11,27), który do Boga potrafi siê zwracaæ s³owami: Abba, Ojcze (Mk 14,
36). Tak wiêc w œwietle zmartwychwstania i wywy¿szenia Jezusa chrzeœcijanie
wyznali, ¿e zosta³ uczyniony Chrystusem i Panem (por. Dz 2,36), i ¿e jest Tym,
do którego odnosz¹ siê s³owa Psalmu: Synem moim jesteœ, dzisiaj ciê zrodzi³em
(Dz 13,33; por. Hbr 1,5). On jest Tym, którego pos³a³ nam Bóg (por. Ga 4,4), o
którym powiada siê: chocia¿ by³ w postaci Bo¿ej, nie upiera³ siê zach³annie przy
tym, aby byæ równym Bogu, lecz wypar³ siê samego siebie, przyj¹³ postaæ s³ugi i
sta³ siê podobny ludziom; a okazawszy siê z postawy cz³owiekiem, uni¿y³ samego
siebie i by³ pos³uszny a¿ do œmierci, i to do œmierci krzy¿owej (Flp 2,6-8). Dlatego
z Koœcio³em wszystkich epok wyznajemy, ¿e Jezus Chrystus jest zarazem praw-
dziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem, ¿e jest zarazem zjednoczony z Bo-
giem i solidarnie zwi¹zany z ludzkoœci¹, ¿e  nie jest istot¹  poœredni¹ miêdzy
Bogiem a cz³owiekiem, lecz rzeczywistym poœrednikiem, który jest w stanie
wprowadziæ Boga i cz³owieka do bezpoœredniej wspólnoty. Jego pojednawcze
poœrednictwo kieruje nasz wzrok na Jego poœrednictwo w stworzeniu: On jest
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pierworodnym wszelkiego stworzenia. Poniewa¿ w nim zosta³o stworzone wszyst-
ko, co jest na niebie i na ziemi  /.../ wszystko przez niego i dla niego zosta³o stwo-
rzone (Kol 1,15-16). On jest S³owem i wszystko przez nie powsta³o (J 1,3). Po-
œrednictwo Chrystusa uzyskuje w ten sposób kosmiczn¹ uniwersalnoœæ: zmierza
ono do przemiany naszego œwiata w Bogu.

74.  Wreszcie dzie³o Jezusa, Syna, objawia nam rolê Ducha, który jest wspól-
ny Jemu i Ojcu. On ods³ania nam, ¿e Bóg jest trój-jedyny.

75.  Duch Œwiêty jest obecny i aktywny w ca³ej historii zbawienia. W ¿yciu
Jezusa Duch Œwiêty pojawia siê we wszystkich decyduj¹cych momentach: Jezus
zosta³ poczêty przez Ducha Œwiêtego (por. £k 1,35; Mt 1,20); Duch zst¹pi³ na
Niego podczas chrztu (£k 3,22); zosta³ nape³niony Duchem Œwiêtym (£k 4,1);
sprawowa³ sw¹ s³u¿bê przepe³niony moc¹ Ducha (£k 4,14). Zwiastowa³, ¿e pro-
roctwo Ksiêgi Izajasza: Duch Pañski nade mn¹, przeto namaœci³ mnie (61,1), w
Nim siê wype³ni³o (£k 4,17-21). On rozradowa³ siê w Duchu Œwiêtym (£k
10,21). Nikt, poza Nim, nigdy nie móg³ powiedzieæ, ¿e udzielono mu Ducha bez
miary (J 3,34). Co wiêcej, to On obiecuje, ¿e poœle Ducha (J 14,26; 16,7), On te¿
po swoim zmartwychwstaniu wzywa Ducha, aby wst¹pi³ na uczniów (J 20,22),
gdy¿ Jego œmieræ by³a  aktem „oddania” Ducha Bogu i jednoczeœnie aktem „prze-
kazania Ducha” (J 19,30). Bóg z kolei przywraca Go do ¿ycia i daje Mu Ducha
po to, aby móg³ Go nam udzieliæ (por. Dz 2,32-33). Przez ¿ycie, œmieræ i zmar-
twychwstanie Jezusa Duch Œwiêty staje siê wspólnym darem Ojca i Syna dla
ludzkoœci.

76.  Jak Duch zst¹pi³ na Jezusa w momencie Jego chrztu, tak zstêpuje On na
uczniów zebranych w „górnej izbie” (Dz 2,1-12), jak i na pogan, którzy s³uchaj¹
S³owa Bo¿ego (Dz 10,44-48). Te trzy œciœle ze sob¹ powi¹zane „zst¹pienia” sk³a-
daj¹ siê na akt za³o¿enia Koœcio³a, czyni¹c go „œwi¹tyni¹ Ducha”. Tak zosta³ do-
koñczony  plan polegaj¹cy na powo³aniu do ¿ycia ludu, plan, do którego realiza-
cji zmierza³ od pocz¹tku Bóg, Stwórca i Zbawiciel.

2.2  Usprawiedliwienie z ³aski przez wiarê

77.  Poniewa¿ wierzymy w Chrystusa, jedynego poœrednika miêdzy Bogiem a
ludŸmi, wierzymy, ¿e zostajemy usprawiedliwieni przez ³askê, która od Niego
pochodzi, i to za pomoc¹ wiary, która jest ¿yw¹ i ¿yciodajn¹ wiar¹. Uznajemy, ¿e
nasze usprawiedliwienie jest ca³kiem niezas³u¿onym dzie³em, które czyni Bóg w
Chrystusie. Wierzymy, ¿e wierz¹ce przyjêcie usprawiedliwienia jest samo w so-
bie darem ³aski. Przez ³askê wiary uznajemy, ¿e Jezus z Nazaretu, przez swoje
zmartwychwstanie ustanowiony Chrystusem i Panem, jest Tym, który nas ratuje i
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prowadzi do wspólnoty ¿yciowej z Bogiem. Poleganie  w przypadku zbawienia
na czymœ innym ni¿ wiara oznacza³oby pomniejszenie pe³ni osi¹ganej i oferowa-
nej w Jezusie Chrystusie. Zamiast wype³nienia by³oby to os³abienie Ewangelii.

78.  W ten sposób mówienie o naszym usprawiedliwieniu i pojednaniu z Bo-
giem oznacza podkreœlenie, ¿e wiara jest przede wszystkim przyjêciem (Rz 5,1-
2); ona zostaje przyjêta, po czym sk³ada podziêkowanie za ³askê. Wskrzeszenie
Jezusa Chrystusa do ¿ycia, którego œmieræ by³a zawiniona przez wszystkich, do-
kona³o siê wy³¹cznie za spraw¹ Boga; jest ono wydarzeniem eschatologicznym,
które charakteryzuje wiarê jako przyjêcie daru Boga a nie jako jakieœ dzie³o ludz-
kie (Ef 2,8-10). Nasze usprawiedliwienie, tj. nasze przebaczenie, nasze wyzwole-
nie, nasze ¿ycie z Bogiem, otrzymujemy od Chrystusa. Wiara wyzwala nas z do-
mniemania, ¿e w jakiœ sposób mo¿emy zbawiæ samych siebie; przez wiarê otrzy-
mujemy pocieszenie mimo obaw, ¿e sami spowodujemy sw¹ zgubê. Zostajemy
obdarzeni wolnoœci¹, aby otworzyæ siê na uœwiêcenie, którego Bóg chce dla nas.

79.  Osoba usprawiedliwiona przez wolny dar wiary, tj. przez wiarê, która zo-
sta³a przyjêta w pe³nej wolnoœci, mo¿e ¿yæ od tego momentu w stanie sprawiedli-
woœci. Osoba, która otrzyma³a ³askê, jest wezwana do wydawania owoców, które
s¹ godne tej ³aski. Usprawiedliwienie czyni j¹ dziedzicem Bo¿ym, a wspó³dziedzi-
cem Chrystusa (Rz 8,17). Kto otrzyma³ za darmo, ten jest zobowi¹zany do
wdziêcznoœci i s³u¿by. Nie jest to nowa forma niewoli, lecz nowa droga wprzód. I
tak usprawiedliwienie przez wiarê przynosi z sob¹ dar uœwiêcenia, który ci¹gle
mo¿e powiêkszaæ siê, poniewa¿ stwarza ¿ycie, sprawiedliwoœæ i wolnoœæ. Jezus
Chrystus, poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi, jest te¿ jedyn¹ drog¹, która prowa-
dzi do podobania siê Bogu.  Wiara przyjmuje dobrowolnie i daje aktywne œwia-
dectwo, bêd¹c czynn¹ w mi³oœci (Ga 5,6).

1.2  Powo³anie Koœcio³a:
jego rola w usprawiedliwieniu z ³aski przez wiarê

80.  Wspólnie wyznajemy wiarê w Koœció³, gdy¿ nie ma wyizolowanego
usprawiedliwienia. Ka¿de usprawiedliwienie ma miejsce we wspólnocie wierz¹-
cych lub odnosi siê do zgromadzenia tej wspólnoty. Spraw¹ fundamentaln¹ jest
dla nas wszystkich obecnoœæ Chrystusa w Koœciele, która uwa¿ana jest jednocze-
œnie za rzeczywistoœæ ³aski i za konkretn¹ wspólnotê w czasie i przestrzeni. Sam
Chrystus dzia³a w Koœciele w zwiastowaniu S³owa, w sprawowaniu sakramen-
tów, w modlitwie i orêdownictwie dla œwiata. Tê obecnoœæ i to dzia³anie umo¿li-
wia Duch, przez którego Chrystus wzywa ludzi do pojednania ze sob¹ i wyra¿e-
nia  przez nich swojej rzeczywistoœci, pragnie równie¿ zapoznaæ  ich z tajemnic¹
poœwiêcenia samego siebie za nich.
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81.  Powo³anie Koœcio³a ma swoje miejsce poœród odwiecznego planu zbawie-
nia Trójjedynego Boga dla ludzkoœci. W tym sensie Koœció³ jest ju¿ obecny przy
stworzeniu (Kol 1,15-18). Jest obecny w historii ludzkoœci: Koœció³ od czasów
Abla – jak nazywano go w pierwszych wiekach. Jest on tak¿e obecny w przymie-
rzu, które zostaje obiecane Abrahamowi, od którego mia³ siê wywodziæ lud wy-
brany. Jeszcze silniej Koœció³ jest obecny przy tworzeniu ludu przymierza. Przez
zakon i proroków Bóg wzywa ten lud i przygotowuje go do wspólnoty, która
wype³ni siê przez pos³anie Immanuela, Boga z nami (por. Mt 1,23). Nowoœæ, któ-
ra zostaje wprowadzona przez inkarnacjê S³owa, nie stawia pod znakiem zapyta-
nia ci¹g³oœci historii zbawienia. Tak samo nie stawia pod znakiem zapytania zna-
czenia ingerencji tego¿ S³owa i Ducha w trakcie objawienia starotestamentowe-
go. Albowiem Bóg nie odrzuci³ tego ludu (Rz 11,1). Dalsze istnienie ludu
wybranego jest istotn¹ czêœci¹ dziejów zbawienia.

82.  Mimo to wierzymy, ¿e przyjœcie Chrystusa, wcielonego S³owa, wi¹¿e siê
z radykaln¹ zmian¹ sytuacji œwiata w wizji Boga. Odt¹d dar Bo¿y, który Bóg
uczyni³ w Jezusie Chrystusie, ma charakter nieodwracalny i ostateczny. Ze strony
Boga zbawienie jest urzeczywistnione i oferowane wszystkim. Bóg w nowy spo-
sób jest wewnêtrznie obecny wœród wiernych (Jr 31,33; Ez 36,26) przez Ducha
Œwiêtego, który przystosowuje ich do obrazu Jezusa Chrystusa. Jednoczeœnie
obecnoœæ Boga uzyskuje wymiar uniwersalny; nie ogranicza siê ona do jednego
ludu, lecz zostaje zaoferowana wszystkim ludziom, którzy s¹ wezwani do groma-
dzenia siê przez Chrystusa w Duchu.

83.  Dlatego wierzymy, ¿e lud Bo¿y, zgromadzony przez œmieræ i zmartwych-
wstanie Chrystusa, nie ¿yje tylko w oparciu o obietnicê. Odt¹d ¿yje on tak¿e
przez dar, który ju¿ otrzyma³ przez tajemnicê Jezusa, Chrystusa i Pana, który po-
s³a³ swojego Ducha. Wyznajemy przeto Jezusa Chrystusa jako fundament Ko-
œcio³a (1 Kor 3,11).

84.  Za³o¿enie Koœcio³a ma miejsce  w czasie i odbywa siê w etapach, które s¹
zwi¹zane z szerzeniem siê wydarzenia Chrystusowego. Istniej¹ trzy œciœle ze sob¹
zwi¹zane etapy:

(a) Najpierw istnieje dzia³alnoœæ misyjna Jezusa, gdy ¿y³ na ziemi w ciele
(Hbr 5,7): Jego zwiastowanie królestwa, oparte na obietnicach Starego Testamen-
tu i Jego potê¿ne dzie³a; zaproszenie, by w Niego uwierzyæ i skierowane do
wszystkich wezwanie do nawrócenia; gromadzenie uczniów, mê¿czyzn i kobiet
(£k 8,1-3) i ustalenie grupy dwunastu (Mk 3,13-19); zmiana imienia Szymona na
Piotra (Mt 16,18) i rola, któr¹ przypisuje siê mu w krêgu uczniów (£k 22,31-32).

(b) Drugim etapem jest sprawowanie przez Jezusa Wieczerzy Pañskiej z krê-
giem tych samych uczniów jako pami¹tki (£k 22,14-20) ofiarowania swojego ¿y-
cia za wszystkich; Jego œmieræ na krzy¿u, przez któr¹ spowodowa³ zbawienie
wszystkich (J 12,32); zmartwychwstanie Jezusa, które gromadzi rozproszon¹
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wspólnotê Jego uczniów. Zmartwychwsta³y Chrystus przez czterdzieœci dni pra-
cuje nad pog³êbieniem wiary swoich uczniów (Dz 1,2-3); podczas po¿egnania
daje im nakaz praktykowania chrztu (Mt 28,18), zwiastowania pokuty i przeba-
czenia oraz dawania œwiadectwa o Nim (£k 24,47-48).

(c) Trzecim etapem jest zes³anie Ducha na wspólnotê stu dwudziestu, zgroma-
dzon¹ w dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego (Dz 2,2-4). Uczniowie zostaj¹ wys³ani do
Izraelitów i pogan, o czym  œwiadczy dar Ducha dla pogan (Dz 10,44), który  mo¿-
na nazwaæ „nowym zes³aniem Ducha Œwiêtego”. W ten sposób Koœció³ zostaje za-
³o¿ony raz na zawsze, kompletnie urz¹dzony i wyposa¿ony dla swojego uniwersal-
nego powo³ania w œwiecie i dla swojego eschatologicznego przeznaczenia. Ten dar
Ducha to pierwszy plon. Dzie³o odnowy i gromadzenia Ducha zostanie w pe³ni
osi¹gniête i zamanifestowane dopiero wówczas, gdy Chrystus powróci w chwale.

85.  Koœció³ zosta³ stworzony jako wspólnota mê¿czyzn i kobiet, którzy maj¹
mieæ udzia³ w zbawczym dzia³aniu Jezusa Chrystusa. On pojedna³ go z Bogiem,
uwolni³ od grzechu i  wyzwoli³ od z³a. I s¹ usprawiedliwieni darmo, z ³aski jego,
przez odkupienie w Chrystusie Jezusie (Rz 3,24).

86.  Usprawiedliwienie uczniów Jezusa, grzesznych jednostek, które zostaj¹
usprawiedliwiene darmo przez ³askê, bez jakiejkolwiek w³asnej zas³ugi, by³o jed-
nym z konstytutywnych doœwiadczeñ wiary chrzeœcijañskiej od za³o¿enia Koœcio³a.
Usprawiedliwienie z ³aski przez wiarê otrzymujemy w Koœciele. To nie oznacza, ¿e
Koœció³ sprawuje jakiekolwiek poœrednictwo, które uzupe³nia poœrednictwo Chry-
stusa lub ¿e wyposa¿ony jest w w³adzê, która jest niezale¿na od daru ³aski. Koœció³
jest jednoczeœnie miejscem,  narzêdziem i s³ug¹ wybranym przez Boga, by nag³o-
œniæ S³owo Chrystusa i sprawowaæ sakramenty w imieniu Boga przez stulecia. Gdy
Koœció³ zwiastuje wiernie S³owo zbawienia,  sprawuje sakramenty w pos³uszeñ-
stwie wobec nakazu Pana i wzywa moc Ducha, wówczas mo¿e byæ pewny, ¿e bê-
dzie wys³uchany, gdy¿ w jego pos³udze realizuje siê czyn samego Chrystusa.

87.  S³u¿ebna i instrumentalna rola Koœcio³a w zwiastowaniu Ewangelii i spra-
wowaniu sakramentów w ¿aden sposób nie narusza suwerennej wolnoœci Boga.
Fakt, ¿e  Bóg pos³uguje siê  dzia³aniem  przez Koœció³ dla zbawienia wierz¹cych
nie oznacza, i¿ zbawiaj¹ca ³aska ogranicza siê do tego œrodka. Suwerenna wol-
noœæ Boga mo¿e zawsze powo³aæ kogoœ do zbawienia niezale¿nie od takiego
dzia³ania. Ale jest rzecz¹ prawid³ow¹, kiedy mówimy, ¿e Bo¿e wezwanie  odnosi
siê stale do Koœcio³a, o ile wezwanie to ma na myœli budowanie Koœcio³a, który
jest cia³em Chrystusa (1 Kor 12,27-28; Ef 1,22-23) [por. nr 101].

88.  To wspólne wyznanie dotycz¹ce Koœcio³a, jego powo³ania i roli w uspra-
wiedliwieniu z ³aski przez wiarê, stwarza pozytywny kontekst dla studiowania
pewnych kwestii, które nas stale jeszcze dziel¹ w rozumieniu relacji miêdzy
Ewangeli¹ Chrystusa a Koœcio³em jako wspólnot¹ istniej¹c¹ w œwiecie.
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Rozdzia³ 3

KOŒCIÓ£, KTÓRY WYZNAJEMY
I NASZE PODZIA£Y   HISTORYCZNE

 3.1  Wprowadzenie

89.  Trudnoœci, które w dalszym ci¹gu s¹ jeszcze  przyczyn¹ podzia³u naszych
wspólnot, bior¹ siê w du¿ej mierze z odmiennego rozumienia relacji miêdzy ge-
nez¹ i powo³aniem jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a w
zbawczym planie Boga a formami jego historycznej egzystencji. Obie nasze
wspólnoty uwa¿aj¹, ¿e przynale¿¹ do Una Sancta, ró¿ni¹ siê jednak w rozumieniu
tej przynale¿noœci.

90.  Podejmuj¹c ten temat, nie mo¿emy ograniczaæ siê do eklezjologii porów-
nawczej. Nasza metoda domaga siê, abyœmy rzeczywiœcie mówili to, co wspólnie
mo¿emy powiedzieæ, jak równie¿ bez dwuznacznoœci byœmy uznali to, co jeszcze
nie mo¿e byæ przedmiotem konsensu.

91.  Ze wspomnian¹ spraw¹ wi¹¿e siê podwójne wyzwanie. Po pierwsze ist-
niej¹ ró¿nice w perspektywie, i to tego rodzaju, ¿e w pozycji partnera znajduje-
my uzupe³niaj¹cy punkt widzenia lub odmienne roz³o¿enie akcentów w przypad-
ku okreœlonej, wspólnie przyjmowanej prawdy. Otwieraj¹c siê na krytykê partne-
ra mo¿emy nauczyæ siê wypowiadania w³asnego pogl¹du w zrównowa¿ony
sposób i ewentualnego znajdowania wspólnej p³aszczyzny wzajemnego zrozu-
mienia.

92.  Po drugie jednak wydaje siê, ¿e niektóre nasze pozycje ró¿ni¹ siê po pro-
stu od siebie. Nie daj¹ siê one wzajemnie pogodziæ lub porównaæ ze sob¹. Nie
pozostaje nam zatem – przynajmniej w chwili obecnej – nic innego jak pogodziæ
lub nie pogodziæ siê z tym stanem rzeczy, jednoczeœnie musimy szukaæ dalej wy-
jaœnienia istoty naszych niezgodnoœci. Miêdzy innymi stwierdzamy, ¿e nie potra-
fimy ustaliæ, które problemy s¹ wystarczaj¹co powa¿ne, aby uzyska³y rangê roz-
³amowo-koœcielnych. Kwestie, które ze strony rzymskokatolickiej s¹ przeszkoda-
mi dla pe³nej wspólnoty, nie s¹ takimi koniecznie z perspektywy reformowanych,
i vice versa. Nie zwalnia nas to z odpowiedzialnoœci szukania pojednania nawet
w tych sprawach, co do których mo¿e siê wydawaæ, ¿e pokonywanie istniej¹cych
barier jest ca³kiem nierealne.  W miêdzyczasie szanujemy siê wzajemnie i jeste-
œmy wdziêczni za rozmiar wspólnoty, która jest miêdzy nami ju¿  mo¿liwa.
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93. W raporcie tym nie podejmujemy ca³oœci problemów eklezjologicznych.
Preferujemy objaœnienie trzech szczególnych obszarów dyskusji, i to z uwzglêd-
nieniem najbardziej istotnych kwestii; obszary te mog¹ rzuciæ œwiat³o na drogê
do pe³niejszego konsensu. Zajmiemy siê najpierw dwiema koncepcjami  Koœcio-
³a, które, mimo dziel¹cych je ró¿nic, uwa¿amy za koncepcje  potencjalnie kom-
plementarne. Potem zajmiemy siê dwoma obszarami oczywistej rozbie¿noœci lub
niemo¿noœci pogodzenia pogl¹dów. Chodzi tu o  nasze wizje ci¹g³oœci i braku
ci¹g³oœci w historii Koœcio³a jak równie¿ wizje widzialnoœci Koœcio³a i  uporz¹d-
kowanego urzêdu koœcielnego.

3.2 Dwie koncepcje Koœcio³a

94.  Podkreœlaliœmy ju¿ s³u¿ebn¹ i instrumentaln¹ rolê Koœcio³a w zwiastowa-
niu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów (nr 85-86). S³owo i sakrament nale¿¹
w równej mierze do w³aœciwej istoty Koœcio³a. Oferuj¹ nam one tak¿e dwie ró¿ne
koncepcje rozumienia Koœcio³a i sposobu, w jaki pe³ni on swoj¹ s³u¿ebn¹ i in-
strumentaln¹ rolê; pierwsza jest bardziej „reformowana”, druga bardziej „rzym-
skokatolicka”.

3.2.1  Koœció³ jako creatura verbi

95.  Koœció³ egzystuj¹cy w historii jako wspólnota by³ rozumiany i opisany w
tradycji reformowanej jako creatura verbi, jako twór S³owa. Bóg jest zarówno
odwiecznym S³owem jak i Duchem; przez S³owo i Ducha Boga zosta³y stworzo-
ne wszystkie rzeczy; pojednanie i odnowa s¹ dzie³em tego samego Boga, dokona-
nym  przez to samo S³owo i tego samego Ducha.

96.  S³owo Bo¿e przyjê³o w historii trojak¹ formê. W pierwszym rzêdzie jest
to S³owo, które sta³o siê cia³em; chodzi tu o wcielonego, ukrzy¿owanego i zmar-
twychwsta³ego Jezusa Chrystusa. W dalszej kolejnoœci jest to S³owo wypowie-
dziane w dziejach Boga z Jego ludem i spisane w pismach Starego i Nowego Te-
stamentu jako œwiadectwo o Jezusie Chrystusie. Po trzecie jest to S³owo s³yszane
i zwiastowane w kazaniu, w œwiadectwie i w dzia³alnoœci Koœcio³a. Ta trzecia
forma jest zale¿na od drugiej i z ni¹ zwi¹zana; za jej poœrednictwem ma ona do-
stêp do pierwszej formy, S³owa wcielonego  w Jezusie Chrystusie. Z tego powo-
du tradycja reformowana podkreœla³a tak zdecydowanie, ¿e kazanie, nauczanie i
œwiadectwo Koœcio³a przez stulecia – dogmat i tradycja Koœcio³a – musz¹ byæ
stale podporz¹dkowane œwiadectwu Biblii, ¿e raczej Pismo ni¿ Tradycja jest spi-
sanym S³owem Bo¿ym oraz jedyn¹ nieomyln¹ regu³¹ wiary i praktyki. Pismo jest
instancj¹ kontroln¹, która musi przewodziæ zwiastowaniu Koœcio³a, jeœli zwiasto-
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wanie to ma dawaæ autentyczne œwiadectwo o  S³owie Bo¿ym w Jezusie Chrystu-
sie oraz byæ zwiastowanym S³owem. Albowiem S³owo Bo¿e jest jedynym trwa-
³ym S³owem: S³owem s¹du i mi³osierdzia, radosnym orêdziem pojednania, zapo-
wiedzi¹ królestwa Bo¿ego. Jest to S³owo, które jest ¿ywe tak, jak ¿ywy jest sam
Chrystus: jest to S³owo, które wzywa, gdy¿ chce byæ us³yszane, otrzymaæ odpo-
wiedŸ i rozbrzmiewaæ; jest to S³owo, które domaga siê odpowiedzi, pos³uszeñ-
stwa i zobowi¹zania jako S³owo ³aski, które wywo³uje i umo¿liwia autentyczn¹
wiarê.

97.   Koœció³ jest uzale¿niony od tego S³owa – S³owa wcielonego, S³owa spi-
sanego i S³owa zwiastowanego – przynajmniej w trojaki sposób.

– Koœció³ jest zbudowany na S³owie Bo¿ym.
– Koœció³ w swoim byciu Koœcio³em zostaje zachowany przez S³owo Bo¿e.
– Koœció³ jest stale uzale¿niony od S³owa Bo¿ego odnoœnie do swojej inspira-

cji, si³y i odnowy.

98.  W ka¿dym z tych aspektów dochodzi do wspó³dzia³ania S³owa i Ducha
Bo¿ego, gdy¿ moc Ducha jest tym czynnikiem, który umo¿liwia s³uchanie S³owa
i odpowiedŸ wiary. S³owo  i Duch Bo¿y tworz¹, zachowuj¹ i kieruj¹ wspólnie
wspólnot¹ Koœcio³a w historii ludzkoœci i za jej poœrednictwem. Koœció³, jak
sama wiara, powstaje przez s³uchanie S³owa  w mocy Ducha Bo¿ego, on ¿yje ex
auditu, ze s³uchania.

99.  To podkreœlanie s³uchania S³owa Bo¿ego mia³o centralne znaczenie w teo-
logii reformowanej od XVI stulecia. Dlatego te¿ reformowani prawdziwe zwia-
stowanie S³owa wraz z w³aœciwym udzielaniem sakramentów zgodnie z ustano-
wieniem Jezusa Chrystusa podnieœli do rangi decyduj¹cego znamienia prawdzi-
wego Koœcio³a. T³em tego podkreœlenia jest mocna œwiadomoœæ sposobu, w jaki
Stary Testament zwiastowa³ S³owo Pana, nowotestamentowego uznania Jezusa
Chrystusa jako S³owa, które na pocz¹tku by³o u Boga – i nowego sensu odkrytego
w XVI stuleciu, ¿e Biblia jest ¿ywym, aktualnym S³owem, z którym bynajmniej
nie zawsze harmonizowa³a  rozwijaj¹ca siê nauka i ustrój Koœcio³a. Zamiast po-
wo³ywania siê na ci¹g³oœæ, zwyczaj i instytucjê, reformowani wskazywali  na
¿ywy g³os ¿ywego Boga jako na istotny i decyduj¹cy czynnik; Koœció³ jako cre-
atura verbi, chc¹c w ogóle ¿yæ, musi uwzglêdniæ ten czynnik.

100.  Jak dot¹d nasza prezentacja mia³a charakter wzglêdnie tradycyjny i do-
brze znany. Jednak mimo zamierzonej organicznej relacji miêdzy S³owem a Ko-
œcio³em, tradycja reformowana nie zawsze konsekwentnie siê jej trzyma³a. Nie-
kiedy sk³ania³a siê do werbalizmu, redukcji Ewangelii do doktryny, a S³owa, któ-
re sta³o siê cia³em w Jezusie Chrystusie, do teorii teologicznej. Zwiastowanie
S³owa traktowano po prostu jako zewnêtrzn¹ a nie wewnêtrzn¹ cechê Koœcio³a;
sam Koœció³ zosta³ bardziej uznany za miejsce, w którym dokonuje siê interpreta-
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cja Pisma Œwiêtego ni¿ jako wspólnota, która ¿yje ze S³owa. Takie sposoby rozu-
mienia pozostaj¹ w tyle za pe³nym znaczeniem creatura verbi jako opisem istoty
i powo³ania Koœcio³a.

101.  Koœció³ jest tworem S³owa, poniewa¿ samo S³owo jest stwórczym S³o-
wem ³aski Boga, przez które zostajemy usprawiedliwieni i odnowieni. Koœció³
jest wspólnot¹ ludzk¹, stworzon¹ i kierowan¹ dziêki tej ³asce; jest on wspólnot¹
³aski, która jest powo³ana do takiego wzglêdem siebie usposobienia, jakie by³o w
Chrystusie Jezusie (Flp 2,5). Wspólnota wiary nie jest wiêc tylko wspólnot¹, w
której g³osi siê Ewangeliê; s³uchaj¹c jej i odpowiadaj¹c na S³owo ³aski, wspólno-
ta staje siê sama œrodkiem s³u¿¹cym do wyznawania wiary a jej wiara „znakiem”
lub „zastawem” dla œwiata; jest ona sama czêœci¹ œwiata, przekszta³con¹ przez
otrzymane wezwanie i odnowion¹ przez S³owo Bo¿e.

3.2.2 Koœció³ jako sakrament ³aski

102.  Ju¿ przed Vaticanum II wielu teologów rzymskokatolickich opisywa³o
Koœció³ jako „sakrament”, gdy¿ pojêcie to jest zwi¹zane z biblijnym terminem
„misterium”. Taki sakramentalny opis podkreœla porównanie miêdzy tym, czym
jest Koœció³, a tym, co dokonuje siê w celebracji sakramentów. Przejêcie tego
pojêcia przez Drugi Sobór Watykañski w jego wypowiedziach o Koœciele („Lu-
men Gentium”, 1,1)  sprawi³o, ¿e upowszechni³o siê ono  w myœli rzymskokato-
lickiej.

103.  Drugi Sobór Watykañski powiedzia³ o Koœciele z powodu jego bliskiej
³¹cznoœci z Chrystusem, ¿e jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzêdziem
wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego („Lu-
men Gentium” 1). Koœció³ zostaje przedstawiony jako powszechny sakrament
zbawienia („Lumen Gentium” 48; „Gaudium et Spes” 45; „Ad Gentes” 1), wi-
dzialny sakrament owej zbawczej jednoœci („Lumen Gentium” 9), przedziwna
tajemnica („Sacrosanctum Concilium” 5). W niektórych przypadkach tekst sobo-
rowy ukazuje g³êbokie korzenie tego rozumienia Koœcio³a w myœli patrystycznej,
powo³uj¹c siê na niektóre wypowiedzi Cypriana, który mówi o jednoœci koœciel-
nej jako sakramencie (LG 9 i SC 26). Te formu³y odnosi on potem bezpoœrednio
do Koœcio³a, poszerzaj¹c dynamikê ich znaczenia. Jednoczeœnie powo³uje siê na
modlitwê w Mszale Rzymskim przed reform¹ Wielkiego Tygodnia, która powia-
da, ¿e z boku umieraj¹cego na Krzy¿u Chrystusa zrodzi³ siê przedziwny sakra-
ment ca³ego Koœcio³a (SC 5).

104.  Zastosowanie kategorii „sakrament” wobec Koœcio³a wi¹¿e siê z po-
dwójn¹ analogi¹. Z jednej strony chodzi tu o analogiê w zwi¹zku z zastosowa-
niem tej kategorii wobec Chrystusa. Chrystus jest faktycznie prasakramentem
Boga przez to, ¿e Logos sta³ siê Cia³em, przyjmuj¹c nasze cz³owieczeñstwo. Je-
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zus jest pe³nym objawieniem ³aski (por. J 1,14) i obrazem Boga niewidzialnego
(Kol 1,15), tym, który sta³ siê dla wszystkich, którzy mu s¹ pos³uszni, sprawc¹
zbawienia (Hbr 5,9). Dlatego Pawe³ zwiastuje tajemnicê Chrystusow¹ (Kol 4,3).
Augustyn, dla którego pojêcia „misterium” i „sakrament” s¹ praktycznie ekwiwa-
lentne, pisa³ póŸniej: Nie ma innego misterium Boga ni¿ Chrystus (PL 33,845).
Dla œw. Tomasza pierwotnymi sakramentami naszego zbawienia s¹ tajemnice
Cia³a Chrystusowego; szczególnie cierpienie i zmartwychwstanie Chrystusa s¹
sakramentami ze wzglêdu na swój podwójny charakter; s¹ one zarówno znakiem
przyk³adowym jak i przyczyn¹ instrumentaln¹ i skuteczn¹ (por. Comp. Theol.
239; S. Th. IIIa; Q. 62, art. 5 ad primum). Luter uto¿samia³ siê z t¹ tradycyjn¹
interpretacj¹ Chrystusa: Ksiêgi Œwiête znaj¹ tylko jeden sakrament, którym jest
sam Chrystus Pan („Disputatio de fide infusa et acquisita” [1520], Propositio 18:
WA 6,86). Wszelkie mówienie na temat sakramentalnoœci Koœcio³a musi wiêc
uwzglêdniæ absolutn¹ w³adzê Chrystusa nad Koœcio³em i sakramentami. Chrystus
jest jedynym w swoim rodzaju, podstawowym sakramentem, to znaczy aktywn¹ i
pierwotn¹ moc¹ ca³ej ekonomii zbawienia, która ujawni³a siê w naszym œwiecie.
Koœció³ jest sakramentem przez dar Chrystusa, gdy¿ zosta³o mu powierzone, aby
by³ znakiem i instrumentem Chrystusa.

105.  Nowy Testament nie stosuje  bezpoœrednio pojêcia „misterium” wobec
Koœcio³a, chocia¿ Ef 5,32 odnosi ten termin do Rdz 2,24 i przedstawia ten werset w
relacji miêdzy Chrystusem a Koœcio³em (a ³aciñska Wulgata przet³umaczy³a „mi-
sterium” jako „sacramentum”). Koœció³ jest wiêc tylko sakramentem ustanowio-
nym przez Chrystusa i ca³kowicie od Niego zale¿nym. Jego byt i jego czynnoœci
sakramentalne s¹ owocem dobrowolnego daru otrzymanego od Chrystusa, daru,
wobec którego pozostaje On w relacji radykalnie transcendentnej, lecz którego
udziela jednak ze wzglêdu na zbawienie ludzkoœci. Dlatego te¿ Koœció³ po Drugim
Soborze Watykañskim na zasadzie bliskiej analogii upodabnia siê do tajemnicy
S³owa Wcielonego, bowiem i jego jedna z³o¿ona rzeczywistoœæ zrasta siê z pier-
wiastka boskiego i ludzkiego (LG 8). Mimo tej analogii nie wolno nam zapominaæ
o radykalnej ró¿nicy, jaka nadal istnieje miêdzy Chrystusem a Koœcio³em. Koœció³
jest  Oblubienic¹ i Cia³em Chrystusa wy³¹cznie dziêki darowi Ducha.

106.  Z drugiej strony Koœció³ jest nazywany sakramentem w analogii do litur-
gii chrztu i Eucharystii, które greccy ojcowie, ju¿ w analogii do pauliñskiego
mysterion,  nazywali „tajemnicami”. Sakramenty s¹ gestami i s³owami, które
Chrystus powierzy³ swojemu Koœcio³owi; zwi¹za³ z nimi obietnicê ³aski przez
dar swojego Ducha.

107.  W Koœciele jako „sakramencie” buduje siê pomost miêdzy widzialnym
obliczem stworzenia a planem Bo¿ym, który urzeczywistnia siê w przymierzu (por.
Groupe de Dombes, L’Esprit Saint, l’Eglise et le Sacrement, 23). Mo¿na te¿ –
pos³uguj¹c siê nieco innym s³ownictwem – nazwaæ Koœció³  ¿ywym znakiem. Po-
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jêcia „sakrament” i „znak” mieszcz¹ w sobie ³¹cznoœæ i ci¹g³oœæ miêdzy ró¿nymi
momentami ekonomii zbawienia; okreœlaj¹ one Koœció³ jednoczeœnie jako miej-
sce obecnoœci i dystansu; i przedstawiaj¹ Koœció³ jako instrument i s³ugê jedyne-
go poœrednictwa Chrystusa. Koœció³ jest zawsze s³ug¹ tego jedynego poœrednic-
twa, lecz nigdy jego Ÿród³em lub panem.

108.  Jak poœrednictwo Chrystusa realizowa³o siê w sposób widzialny w ta-
jemnicy Jego wcielenia, ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania, tak te¿ Koœció³ zosta³
za³o¿ony jako widzialny znak i instrument tego jedynego poœrednictwa w czasie i
przestrzeni. Koœció³ jest instrumentem w rêkach Chrystusa, gdy¿ przez g³oszenie
S³owa, sprawowanie sakramentów i kierowanie wspólnot¹ sprawuje urz¹d pos³u-
gi, który jest ca³kowicie zale¿ny od Pana tak, jak narzêdzie  w rêku robotnika.
Nowy Testament opisuje wiêc urz¹d pos³ugi Koœcio³a jako urz¹d, który s³u¿y
urzêdowi Chrystusa. Sprawuj¹cy urz¹d s¹ wspó³pracownikami Bo¿ymi (1 Kor
3,9), s³ugami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bo¿ych (1 Kor 4,1), s³ugami nowe-
go przymierza (2 Kor 3,6), s³ugami pojednania, które czyni Chrystus (por. 2 Kor
5,18) i – bardziej ogólniej – wys³annikami lub tymi, którzy w miejsce Chrystusa
poselstwo sprawuj¹ (2 Kor 5,20).

109.  Urz¹d pos³ugi Koœcio³a zostaje powierzony grzesznym ludziom. Tote¿
grozi mu wypaczenie  lub zaniedbanie, niew³aœciwe sprawowanie lub zbytnie
podkreœlanie jego znaczenia. Jednak rzeczywistoœæ daru Bo¿ego przewy¿sza za-
wsze ludzki b³¹d, a Bo¿a wiernoœæ wobec Koœcio³a strze¿e go nieustannie zgod-
nie z obietnic¹ (Mt 28,20), która zachowuje go przez stulecia w g³oszeniu posel-
stwa o zbawieniu.

110.  Koœció³ jest wiêc ukonstytuowany jako sakrament, instrument jedynego
poœrednictwa Chrystusa, znak skutecznej obecnoœci tego poœrednictwa. Koœció³
jest tym, jeœli ¿yje S³owem Bo¿ym, które go zrodzi³o i które zwiastuje, Koœció³
jest tym w takiej mierze, w jakiej jest otwarty i pos³uszny wobec Ducha, który
mieszka w jego wnêtrzu. Paraklet zachowuje i stale odnawia pamiêæ o Chrystusie
w Koœciele (J 14,26; 16,15) a¿ do powrotu Zbawiciela. Paraklet ten spe³nia w
Koœciele pos³ugê wolnoœci (2 Kor 3,17), prawdy (J 16,13), uœwiêcenia (Rz 8,12-
13) i przemiany (2 Kor 3,18). W ten sposób Koœció³ jest nosicielem tradycji S³o-
wa, to znaczy sakramentem S³owa Bo¿ego. Jest on nosicielem przekazywania
zbawienia, to znaczy sakramentem Chrystusa i Ducha.

111.  Koœció³ widziany w odniesieniu do swego Ÿród³a mo¿e byæ opisany jako
sakrament Boga, Chrystusa i Ducha – jako sakrament ³aski. Widziany w odniesie-
niu do swego poselstwa i powo³ania, mo¿e byæ nazwany sakramentem królestwa
Bo¿ego lub sakramentem zbawienia („Lumen Gentium”,48): niejako sakramen-
tem, czyli znakiem i narzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoœci
ca³ego rodzaju ludzkiego (tam¿e, 1).
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3.2.3  Pytania i refleksje

112.  Zgodnie uznajemy radykaln¹ zale¿noœæ Koœcio³a w przyjmowaniu trans-
cendentnego daru, który daje mu Bóg, uznajemy te¿ ten dar jako podstawê jego
aktywnej s³u¿by dla zbawienia ludzkoœci. Jednak istoty tego zbawczego czynu
nie rozumiemy jeszcze w taki sam sposób. Reformowani twierdz¹ zwykle, ¿e ka-
tolicy przypisuj¹ Koœcio³owi rolê w³aœciw¹ Chrystusowi. Z kolei katolicy rzym-
scy zarzucaj¹ reformowanym zwykle, ¿e trzymaj¹ Koœció³ z dala od dzie³a zbaw-
czego i rezygnuj¹ z pewnoœci, ¿e Chrystus jest prawdziwie obecny i aktywny w
swoim Koœciele. Oba pogl¹dy s¹ karykaturami, lecz mog¹ nam pomóc skoncen-
trowaæ uwagê na rzeczywistych fundamentalnych ró¿nicach  perspektywy, ró¿ni-
cach, którym za symbol s³u¿¹ tematy creatura verbi i sacramentum gratiae.

113.  Obie koncepcje, twór S³owa i sakrament ³aski, mog¹ byæ widziane faktycz-
nie jako wyraz tej samej instrumentalnej  rzeczywistoœci przejawiaj¹cej siê w ró¿-
nych aspektach, jako wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê lub jako dwie strony tego same-
go medalu. Mog¹ byæ one tak¿e biegunami kreatywnego napiêcia miêdzy naszymi
Koœcio³ami. Szczególny punkt, w którym to napiêcie staje siê oczywiste, zostaje
osi¹gniêty wówczas, gdy pada pytanie, jak kwestie dotycz¹ce ci¹g³oœci i porz¹dku
w Koœciele na przestrzeni wieków jawi¹ siê w œwietle tych dwóch koncepcji.

3.3  Ci¹g³oœæ Koœcio³a przez stulecia

114.  W jakim sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e jeden Koœció³ zachowa³ siê z po-
kolenia na pokolenie? Pytanie to ma bezpoœrednie znaczenie dla stosunków miê-
dzy Koœcio³ami reformowanymi a Koœcio³em rzymskokatolickim, gdy¿ wydarze-
nia, które doprowadzi³y do Reformacji i spowodowa³y roz³am, zdaj¹ siê nasuwaæ
wniosek, ¿e w ¿yciu jednego Koœcio³a pojawi³ siê brak ci¹g³oœci.

3.3.1  Wiernoœæ Boga i nasza grzesznoœæ

115.  Wspólnie wierzymy, ¿e Bóg pozostaje wierny swojej obietnicy i nigdy
nie opuszcza ludu, który powo³a³ do ¿ycia. Wierny jest Bóg, który was powo³a³ do
spo³ecznoœci Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego (1 Kor 1,9).  Podstaw¹
naszego przekonania jest to, ¿e Koœció³ przez stulecia zajmuje siê nieustannie
wype³nianiem  misji, któr¹ mu powierzono a¿ do skoñczenia œwiata, gdy¿ bramy
piekielne nie przemog¹ go (Mt 16,18). Chrystus, który pozostaje z nami a¿ do
skoñczenia œwiata (por. Mt 28,20), za poœrednictwem Koœcio³a prowadzi nas nie-
zawodnie do zbawienia.

116.  Ci¹g³oœæ Koœcio³a ma swój pocz¹tek: jest nim wys³anie aposto³ów przez
Chrystusa na misje, wys³anie, które  czyni z nich „aposto³ów”. Ci¹g³oœæ ta posia-
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da cel, jest nim misja (apostole) uczynienia uczniami wszystkie narody (por. Mt
28,19). W³aœnie dlatego Koœció³ z punktu widzenia swojej istoty jest Koœcio³em
apostolskim, a jego urz¹d pos³ugiwania nale¿y rozumieæ w ramach sukcesji apo-
stolskiej. Jak stwierdziliœmy w naszym wczeœniejszym dokumencie, sukcesja wy-
maga historycznej ci¹g³oœci z pierwszymi aposto³ami oraz jednoczesnego, ³aska-
wego i o¿ywiaj¹cego dzia³ania Ducha Œwiêtego („Obecnoœæ Chrystusa w Koœcie-
le i w œwiecie”, nr 101). Apostolskoœæ jest wówczas ¿yw¹ rzeczywistoœci¹, która
jednoczeœnie zachowuje Koœció³ we wspólnocie z jego ¿ywym Ÿród³em i pozwala
mu nieustannie odnawiaæ sw¹ m³odoœæ, tak aby móc dost¹piæ  królestwa Bo¿ego.

117.  £aska wiernoœci Boga zostaje darowana mê¿czyznom i kobietom, którzy
s¹ czêœci¹ d³ugiej historii i – poza tym – grzesznikami. OdpowiedŸ Koœcio³a na
wiernoœæ Boga musi byæ stale odnawiana, aby sprostaæ wyzwaniom ró¿nych epok
i kultur. Koœció³ nie jest godny swego imienia, jeœli nie jest ¿ywym i twórczym
œwiadkiem, który podchodzi konkretnie do potrzeb ludu. Dlatego te¿ ci¹g³oœæ
Koœcio³a wymaga, a¿eby uzna³ siebie za semper reformanda. Grzesznoœæ ludzi,
która dotyka nie tylko cz³onków Koœcio³a, lecz tak¿e jego instytucje, jest przeci-
wieñstwem wiernoœci wobec Boga. Jeœli nawet ludzka grzesznoœæ nie parali¿uje
ca³kiem Koœcio³a, to jednak mimo to mo¿e przynieœæ du¿¹ szkodê jego misji i
œwiadectwu. Uznaje siê nieustann¹ potrzebê  reformowania Koœcio³a. Do piel-
grzymuj¹cego Koœcio³a kieruje Chrystus wo³anie o nieustanna reformê, której
Koœció³ wci¹¿ potrzebuje jako ziemska i ludzka instytucja („Unitatis Redintegra-
tio” 6). Koœció³ musi wiêc ¿yæ w ramach ci¹g³ej dynamiki nawrócenia.

3.3.2  Potrzeba reformy i odnowy

118.   Przyznajemy, ¿e w okresie Reformacji Koœcio³owi potrzebna by³a pilnie
reforma. Uznajemy, ¿e ró¿ne d¹¿enia do reformy w swej najg³êbszej inspiracji
by³y znakami dzia³ania Ducha Œwiêtego. W wydarzeniu reformacyjnym rolê ode-
gra³o S³owo Bo¿e, owo S³owo, które jest ¿ywe i skuteczne, ostrzejsze ni¿ wszelki
miecz obosieczny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha (Hbr 4,12). Nie
wszystko, co siê wydarzy³o, mo¿na przypisaæ S³owu, gdy¿  w podziale Koœcio³a
zachodniego mia³a te¿ udzia³ ludzka grzesznoœæ. Nasza wspólna œwiadomoœæ
tego faktu wzywa nas do rozró¿niania duchów, tzn. do odró¿niania w tym proce-
sie dzie³a ludzkiej grzesznoœci od dzie³a Ducha. Jako katolicy rzymscy i reformo-
wani nie powinniœmy tutaj d¹¿yæ do usprawiedliwiania siebie. Ka¿dy z nas musi
przej¹æ odpowiedzialnoœæ za w³asn¹ przesz³oœæ i za tê czêœæ winy, która by³a jego
udzia³em.

119.  Ale to nie wszystko. Jeœli prawd¹ jest, ¿e Bóg wspó³dzia³a we wszystkim
(mo¿na by rzec, ¿e nawet dotyczy to grzechu) ku dobremu z tymi, którzy Boga
mi³uj¹, to jest z tymi, którzy wed³ug postanowienia jego s¹ powo³ani (Rz 8,28),
wówczas musimy uznaæ istnienie tajemniczego planu Boga, który – mimo nasze-
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go podzia³u – zmierza do spe³nienia. Nasze ci¹g³a konwersja  do Chrystusa winna
pomóc nam w odkrywaniu i zrozumieniu pozytywnego znaczenia tego wydarze-
nia w ¿yciu Koœcio³a Chrystusowego. Plan ten przypomina nam o zale¿noœci Ko-
œcio³a od Chrystusa i Ducha, który w nim i dla niego dzia³a w suwerennej wolno-
œci. Zaprasza nas do poznania nowych owoców œwiêtoœci. W³¹cza nas do chrze-
œcijañskiego d¹¿enia, które zmusza nas do pojednania ze sob¹ w naszym ¿yciu
wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê aspektów jednej Ewangelii. Refleksja nad pozy-
tywnym znaczeniem Reformacji – mimo podzia³u – dotyczy nas wszystkich, po-
niewa¿ jest ona wa¿nym wydarzeniem w historii Koœcio³a.

3.3.3  Pytania i refleksje

120.  Mimo wszystko aktualny stan spraw przedstawia siê tak, i¿ w dalszym
ci¹gu istniej¹ ró¿nice miêdzy nami w rozumieniu ci¹g³oœci Koœcio³a i jego wi-
dzialnoœci. Koœcio³y reformowane k³ad¹ g³ówny nacisk na  kontynuacjê w wy-
znaniu wiary i nauczaniu Ewangelii. W tym sensie Koœció³ pozostaje Koœcio³em
apostolskim a jego s³udzy powo³ani przez Ducha stanowi¹ czêœæ sukcesji apostol-
skiej. Koœció³ katolicki ze swej strony uwa¿a, ¿e owa apostolskoœæ wiary i zwia-
stowania podobnie jak apostolskoœæ sprawowania sakramentów jest zwi¹zana z
okreœlon¹ liczb¹ widzialnych znaków,   przez które dzia³a Duch; w sposób szcze-
gólny jest ona zwi¹zana z sukcesj¹ apostolsk¹ biskupów.

121.  Uznajemy rzeczywistoœæ tradycji, lecz przywi¹zujemy do niej nie to
samo znaczenie. Reformowani widz¹ w Piœmie Œwiêtym wystarczaj¹ce œwiadec-
two poselstwa Ewangelii, poselstwa, które stale na nowo rodzi z siebie zdolnoœæ
do w³aœciwego jego zrozumienia („Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”,
nr 29) i jest miejscem bezpoœredniego przekazywania prawdy. Nie sugeruje to
bynajmniej lekcewa¿enia tradycji jako wyrazu wiernej wspólnoty poprzez stule-
cia. Katolicy ze swej strony uznaj¹ Pismo za norma normans ca³ej nauki wiary,
ale uwa¿aj¹, i¿ Pismo, jako dzie³o ¿ywego przekazu pokolenia apostolskiego,
musi ze swej strony byæ czytane i interpretowane w ¿ywy sposób w akcie nie-
przerwanego przekazu. To konstytuuje tradycjê Koœcio³a w ca³ej jego historii.
Autorytet tej ¿ywej tradycji i decyzji urzêdu nauczaj¹cego, które wyra¿aj¹ j¹ od
czasu do czasu, opiera siê na podporz¹dkowaniu jej poselstwu Pisma. Chc¹c po-
móc ludowi Bo¿emu  w zachowaniu pos³uszeñstwa temu poselstwu, Koœció³ po-
dejmuje interpretacyjne decyzje na temat rozumienia Ewangelii (por. „Obecnoœæ
Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”, nr 30 i 32).

122.  Prócz tego ró¿nimy siê w rozumieniu istoty grzechu w Koœciele. Niew¹t-
pliwie wspólnie uznajemy, ¿e jakiekolwiek by³oby oddzia³ywanie grzechu na
osoby i instytucje, œwiêtoœæ zwiastowania S³owa i sprawowania sakramentów
trwa nieprzerwanie, gdy¿ dar Boga dla Koœcio³a ma charakter nieodwo³alny. W
tym sensie Koœció³ jest Koœcio³em œwiêtym, gdy¿ jest instrumentem tego daru
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œwiêtoœci, który pochodzi od Boga. Reformowani jednak uwa¿aj¹, ¿e wiernoœæ
Boga jest silniejsza ni¿ nasza niewiernoœæ, ni¿ czêste b³êdy i sprzeciwy Koœcio³a
wobec S³owa Bo¿ego („Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”, nr 42).
Przeto Koœció³ mo¿e prze¿ywaæ momenty, kiedy – mimo wzorowego œwiadectwa
pojedynczych osób – jego prawdziwa to¿samoœæ jest zaciemniona przez grzech
do tego stopnia, ¿e nie da siê jej rozpoznaæ. To nie oznacza, ¿e Bóg opuszcza
Koœció³, który, dla reformowanych, nadal istnieje i bêdzie istnia³ a¿ do skoñcze-
nia œwiata. Po stronie katolickiej uwa¿a siê, ¿e grzech ludzki, nawet gdy jego za-
siêg jest tak wielki, ¿e w du¿ej mierze niszczy znaki i instytucje Koœcio³a, nigdy
nie niweczy jego poselstwa ³aski i zbawienia oraz nigdy w istotny sposób nie fa³-
szuje zwiastowania prawdy, gdy¿ Bóg nieomylnie kieruje Koœcio³em, nabytym
w³asn¹ krwi¹ Jego Syna (Dz 20,28). Czasy najgorszych nadu¿yæ by³y czêsto cza-
sami, w których rozkwita³a wielka œwiêtoœæ. Innymi s³owy: w ró¿ny sposób wi-
dzimy relacjê miêdzy Koœcio³em a królestwem Bo¿ym. Reformowani trzymaj¹
siê bardziej obietnicy „jeszcze nie”, katolicy podkreœlaj¹ bardziej rzeczywistoœæ
daru „ju¿ teraz”.

123.  Wskutek powy¿szych okolicznoœci ró¿nimy siê w interpretacji podzia³u,
jaki nast¹pi³ w XVI stuleciu. Reformowani uwa¿aj¹, ¿e Reformacja by³a zerwa-
niem z katolickim „establishmentem” owych czasów. Establishment ten by³ w
du¿ej mierze skorumpowany i niezdolny do dania odpowiedzi na wezwanie do
reformy w sensie powrotu do czystoœci Ewangelii i œwiêtoœci wczesnego Koœcio-
³a. Tym niemniej  nie oznacza to, ¿e wyros³y z tego podzia³ by³ istotnym zerwa-
niem z ci¹g³oœci¹ Koœcio³a. Jednak dla katolików to zerwanie zada³o dotkliwy
cios ci¹g³oœci tradycji wywodz¹cej siê od aposto³ów, tradycji, któr¹ ¿y³o siê przez
wiele stuleci. Reformowani zrywaj¹c z tradycj¹ struktury urzêdu  zranili g³êboko
apostolskoœæ swoich Koœcio³ów. Powaga tego os¹du jest dzisiaj z³agodzona, gdy¿
kontakty ekumeniczne bardziej uœwiadomi³y katolikom cechy autentycznej to¿sa-
moœci chrzeœcijañskiej, która zachowa³a siê w tych Koœcio³ach.

124.  W przysz³oœci dialog nasz bêdzie musia³ siê zaj¹æ nastêpuj¹cymi kwe-
stiami, które s¹ jeszcze czêsto przyczyn¹ podzia³u:

(1) Bior¹c pod uwagê interpretacjê wy¿ej przedstawionych pozycji, co refor-
mowani i katolicy mog¹ powiedzieæ teraz wspólnie na temat ruchów reformy
XVI stulecia –  ich przyczyn, przebiegu i rezultatów?

(2)   Jeœli uznajemy – na podstawie chrztu i innych czynników koœcielnych –
¿e mimo trwania podzia³ów koœcielnych istnieje ju¿ rzeczywista, aczkolwiek nie-
doskona³a wspólnota miêdzy reformowanymi i katolikami rzymskimi, wówczas
musimy siê zapytaæ, jakie implikacje ma ta wspólnota dla naszego rozumienia
ci¹g³oœci Koœcio³a?

(3)  W jakiej mierze mo¿emy zwiastowaæ wspólnie  Ewangeliê w jêzyku, któ-
ry rozumiej¹ ludzie dzisiejsi, nawet gdy ró¿nimy siê w pewien sposób  w naszym
rozumieniu wiary apostolskiej?
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(4)  Jak mo¿emy pogodziæ ze sob¹ wolnoœæ pojedynczego chrzeœcijanina w
przyswajaniu poselstwa chrzeœcijañskiego z odpowiedzialnoœci¹ Koœcio³a za au-
torytatywne nauczanie tego poselstwa?

W przesz³oœci odpowiadaliœmy zazwyczaj na takie pytania z naszych oddziel-
nych perspektyw eklezjologicznych; w przysz³oœci bêdziemy musieli opracowaæ
wspóln¹ odpowiedŸ w dialogu.

3.4  Widzialnoœæ i  struktura urzêdów Koœcio³a

125.  Wspólnoty reformowane i rzymskokatolickie ró¿ni¹ siê jeszcze w inny,
trzeci sposób pod wzglêdem  rozumienia przez nie relacji miêdzy Ewangeli¹ a
Koœcio³em. Nasza ró¿nica ma tu do czynienia z rol¹ widzialnej struktury, zw³asz-
cza odnoœnie do misji i urzêdu pos³ugi. Najpierw przyjrzymy siê widzialnoœci i
niewidzialnoœci w Koœciele jako takim, a potem zajmiemy siê jego misj¹ i struk-
tur¹ urzêdów.

3.4.1 Koœció³: widzialny i niewidzialny

126.  W przesz³oœci Koœcio³y reformowane wykazywa³y niekiedy tendencjê
nie tylko do rozró¿niania, ale i do rozdzielania Koœcio³a niewidzialnego, który
jest wy³¹cznie znany Bogu, i Koœcio³a widzialnego, który  manifestuje siê w
œwiecie jako wspólnota zgromadzona wokó³  S³owa i Sakramentu. W rzeczywi-
stoœci takie rozró¿nienie nie jest elementem autentycznej nauki reformowanej.
Wspólnie mo¿emy potwierdziæ istnienie nierozdzielnego zwi¹zku miêdzy Ko-
œcio³em niewidzialnym i widzialnym. Istnieje tylko jeden jedyny Koœció³ Bo¿y.
Koœció³ ten, powo³any do ¿ycia przez zmartwychwsta³ego Chrystusa, tworzy jed-
no cia³o, jest powo³any do jednej nadziei i wyznaje : Jeden Pan, jedna wiara, je-
den chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich (Ef 4,4-6). Chrystus przez swego Du-
cha sprawi³, ¿e Koœció³ ten jest w stanie zajmowaæ siê misj¹ i s³u¿b¹ w œwiecie,
oraz obdarzy³ go zdolnoœci¹ wzywania innych do tej samej jednoœci, nadziei i
wiary. Od najdawniejszych czasów dziêki ³asce Bo¿ej by³ wyposa¿ony w pos³ugi,
które s¹ niezbêdne i wystarczaj¹ce do wype³niania jego misji.

127.  Koœció³ niewidzialny jest ukryt¹ stron¹ widzialnego, ziemskiego Koœcio-
³a. Koœció³ ukazuje siê œwiatu, gdy¿ jest powo³any do uczestniczenia w króle-
stwie Bo¿ym jako wybrany lud Bo¿y. Ten widzialny/niewidzialny Koœció³ urze-
czywistnia siê jako wydarzenie i jako instytucja, gdziekolwiek i kiedykolwiek
Bóg wzywa mê¿czyzn i kobiety do s³u¿by.

128.  Ten widzialny/niewidzialny Koœció³ ¿yje w œwiecie jako wspólnota
strukturalna. Zgromadzony wokó³ S³owa i Sakramentu jest on zdolny do zwia-
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stowania œwiatu Bo¿ej Ewangelii zbawienia. Jego widzialna struktura winna przy-
gotowaæ wspólnotê do s³u¿by jako instrument Chrystusa dla zbawienia œwiata. W
ten sposób daje wszystkim ludziom œwiadectwo o zbawczym dzia³aniu Boga w Je-
zusie Chrystusie. To œwiadectwo Koœcio³a widzialnego/niewidzialnego doprowadza
go czêsto do konfrontacji z œwiatem. Sk³adaj¹c takie œwiadectwo Koœció³ odkrywa,
¿e sam jest wezwany do s³awienia i gloryfikowania Boga. Celem Koœcio³a w ca³ej
jego widzialnej dzia³alnoœci jest Soli Deo gloria, ad maiorem Dei gloriam.

129.  Nasze pogl¹dy rozchodz¹ siê jednak w sprawie  bli¿szej identyfikacji
Koœcio³a z jego widzialnymi aspektami i jego widzialn¹ struktur¹. Katolicy rzym-
scy twierdz¹, ¿e Koœció³ Chrystusowy „trwa” (subsistit) w Koœciele rzymskoka-
tolickim („Lumen Gentium” 8); sformu³owanie to, przyjête na Drugim Soborze
Watykañskim, chcia³o  unikn¹æ w ten sposób  identyfikacji tego Koœcio³a z Ko-
œcio³em Chrystusowym. Katolicy  przyznaj¹ podobnie, ¿e wiele wa¿nych elemen-
tów lub dóbr, dziêki którym Koœció³ siê buduje, istnieje w Koœcio³ach i oddzielo-
nych Wspólnotach, które wcale nie s¹ pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy
zbawienia („Unitatis Redintegratio” 3). Wy³ania siê przeto pytanie, do jakiego
stopnia s¹ oni w stanie uznaæ, ¿e Koœció³ Chrystusowy istnieje te¿ w Koœcio³ach
reformowanych. Reformowani ze swej strony nie rozumiej¹ Koœcio³a jako cze-
goœ, co da siê zredukowaæ do tej lub innej wspólnoty, hierarchii lub instytucji.
Twierdz¹, ¿e przynale¿¹ do Koœcio³a i uznaj¹ przynale¿noœæ koœcieln¹ równie¿
innych chrzeœcijan. Ich g³ówn¹ trudnoœci¹  nie jest rozszerzenie tego uznania na
Koœció³ rzymskokatolicki, lecz wizja, jak¹ posiada ten Koœció³ na temat swojej
szczególnej relacji z Koœcio³em Jezusa Chrystusa.

3.4.2  Misja i struktura urzêdów

130.  Katolicy i reformowani s¹ zgodni w tym, i¿ ustrój Koœcio³a ma swój po-
cz¹tek w Ewangelii, któr¹ zmartwychwsta³y Chrystus nakaza³ zwiastowaæ swoim
uczniom. W tej perspektywie jest on dany w pierwszym rzêdzie w S³owie i Sa-
kramencie:  IdŸcie tedy i czyñcie uczniami wszystkie narody, chrzcz¹c je w imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego, ucz¹c je przestrzegaæ wszystkiego, co wam przy-
kaza³em. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata (Mt
28,19-20; por. £k 24,47-48; J 20,21b).

131.  Dla tych, którzy naœladuj¹ Chrystusa, S³owo Bo¿e, zawarte w Piœmie
Œwiêtym oraz  zwiastowane, prze¿ywane i interpretowane  w Koœciele, jest fun-
damentalnym i niezbywalnym punktem odniesienia dla ustroju Koœcio³a. Pismo
Œwiête jest nosicielem S³owa zbawienia, przez które rodzi siê wiara. Wiara pro-
wadzi do chrztu i karmi siê uroczystoœci¹ Wieczerzy Pañskiej, Eucharysti¹.

132.  Misja, któr¹ zmartwychwsta³y Chrystus powierzy³ jedenastu uczniom
(Mt 28,16) i z  której wyrós³ Koœció³, oznacza, ¿e nale¿y rozró¿niaæ miêdzy tymi,
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którzy zwiastuj¹ Ewangeliê (wy) a tymi, którym jest ona zwiastowana (czyñcie
uczniami). Poza tym poci¹ga to za sob¹ pos³ugê S³owa, sakramentu i nadzoru,
któr¹ nada³ Koœcio³owi Chrystus, aby ```` sprawowana przez niektórych jego
cz³onków dla dobra wszystkich. Ta trojaka funkcja pos³ugi wyposa¿a Koœció³ dla
jego misji w œwiecie.

133.  Ten porz¹dek pos³ugi manifestuje siê przede wszystkim w pos³udze S³o-
wa, tj. w g³oszeniu Ewangelii, S³owa Bo¿ego, które od nas s³yszeliœcie (1 Tes
2,13; por. 2 Kor 11,7), zapowiedzi pokuty i przebaczenia grzechów w imieniu
Jezusa (£k 24,47-48) jak i w zwiastowaniu Tego, którego namaœci³ Duch Pañski,
aby zwiastowa³ ubogim dobr¹ nowinê  a uciœnionych wypuœci³ na wolnoœæ (£k
4,18). On, który by³ zwiastunem S³owa Bo¿ego par excellence, sta³ siê w ten spo-
sób Tym, którego zwiastowano w S³owie, które wybrani prze Niego œwiadkowie
(Dz 10,41-42) zanosz¹ a¿ po krañce ziemi (Dz 1,8).

134.  Porz¹dek pos³ugi znajduje swój wyraz tak¿e w owych rytach koœciel-
nych, które zgodnie z tradycj¹ nosz¹ nazwê sakramentów. Wierzymy, ¿e w nich
sam Chrystus przez Ducha dzia³a poœród swego ludu. Koœció³ zostaje uformowa-
ny przez chrzest, w którym wszyscy, którzy wierz¹ w Chrystusa, nie tylko zostaj¹
obmyci i zapieczêtowani przez Trój-jedynego Boga, lecz tak¿e buduj¹ siê w dom
duchowy, w kap³añstwo œwiête (1 P 2,5). W podobny sposób wspólnota wiary,
nadziei i mi³oœci znajduje swój punkt zborny w Wieczerzy Pañskiej lub Euchary-
stii: Poniewa¿ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno cia³o, wszyscy
bowiem jesteœmy uczestnikami jednego chleba (1 Kor 10,17). Takie ryty wspólnie
ze S³owem Bo¿ym s¹ skutecznymi œrodkami ³aski dla wierz¹cych; przez nie bu-
duje siê i karmi ca³y lud Bo¿y.

135.  Oprócz tego porz¹dek ten manifestuje siê  w pos³udze nadzoru (episkope),
która ze wzglêdu na wiernoœæ, jednoœæ, harmoniê, wzrost i dyscyplinê pielgrzymu-
j¹cego ludu Bo¿ego jest sprawowana przez cz³onków Koœcio³a pod przewodnic-
twem Chrystusa, prawdziwego pasterza i stró¿a („episkopos”) wszystkich dusz (1
P 2,25). Ró¿ne „dary ³aski”, „pos³ugi” i „sposoby dzia³ania” powstaj¹ w Koœciele z
inspiracji Ducha Bo¿ego (1 Kor 12,4-6), ale wszyscy cz³onkowie powo³ani s¹ do
otaczania trosk¹ tej samej jednoœci, harmonii i integralnoœci Koœcio³a.

136.  Przywództwo w Nowym Testamencie w ró¿nych okresach czasu i w ró¿-
nych miejscach przyjmowa³o ró¿ne okreœlenia i ró¿ne formy (por. np. Dz 1,20-
25; 20,17; 28; 1 Kor 12,28; Ef 4,11-13; Flp 1,1; 1 Tm 3,1-13; 4,14; 5,3-22; Tt 1,5-
9). Pawe³ okreœla siebie czêsto jako s³ugê Jezusa Chrystusa (Rz 1,1; Ga 1,10; Flp
1,1) i w tym charakterze  pisze do za³o¿onych przez siebie Koœcio³ów powo³uj¹c
siê na autorytet, który mu przys³uguje na podstawie Ewangelii, któr¹ g³osi (1 Tes
2,9, 13; por. 1 Kor 15,11: Czy wiêc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwie-
rzyliœcie). Chocia¿ nie posiadamy bezpoœredniego dowodu, ¿e zbory, które za³o-
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¿y³ Pawe³, by³y zorganizowane prezbiterialnie, lecz dysponujemy tylko wypowie-
dzi¹ z Dz 14,23, gdzie Pawe³ – wed³ug £ukasza – wyznacza³ w ka¿dym z nich
starszych, to jednak zdawa³ sobie sprawê, ¿e w niektórych zborach, do których
pisa³, istnia³a struktura kierownicza. Np. 1 Tes 5,12: A prosimy was, bracia, aby-
œcie darzyli uznaniem tych, którzy pracuj¹ wœród was, s¹ prze³o¿onymi waszymi
w Panu i napominaj¹ was; Flp 1,1: przekazane zostaj¹ pozdrowienia dla wszyst-
kich œwiêtych /.../ w Filippi wraz z biskupami i diakonami („syn episkopois kai
diakonois”). Z ró¿nych form przywódczych, o których wspominaj¹ listy paster-
skie, wyros³a podstawowa struktura – episkopoi,  prezbiter i diakon – która do
koñca drugiego stulecia zdoby³a sobie uznanie.

137.  Ta struktura przywódcza rozwinê³a siê z pewnych form nowotestamento-
wych, podczas gdy inne (nawet starsze) formy nie przesz³y takiego rozwoju. Roz-
winiêcie i teologiczn¹ interpretacjê przywództwa koœcielnego w okresie, który
nast¹pi³ bezpoœrednio po czasach Nowego Testamentu, trzeba widzieæ na tle szer-
szego rozwoju wczesnego Koœcio³a i artyku³owania przez ten Koœció³ wiary (por.
1 Klem 40-44, zw³aszcza 42,1-2.4; 44,1-2; Ignacy z Antiochii, Eph 2,1-5; Magn
2; Hippolytus, Trad. Apost.). Z up³ywem czasu zmieni³y siê niektóre funkcje ta-
kich przywódców; mimo to urz¹d biskupa, prezbitera i diakona sta³ siê w staro-
¿ytnym  Koœciele uniwersalnym modelem przywództwa koœcielnego.

3.5  Wzajemne wyzwanie

138.  Obecnie zbadaliœmy i zastanawialiœmy siê nad  trzema wymiarami relacji
miêdzy Ewangeli¹ a Koœcio³em. Mimo zgodnych pogl¹dów pozostaj¹ te¿ miêdzy
nami ró¿nice, które wymagaj¹  dalszego zbadania i stawiaj¹ nas wobec nowych
wyzwañ.

139.  Po pierwsze, odnoœnie do kwestii autorytetu nauczaj¹cego w Koœciele,
poprzedni raport, „Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie” (nr 24-42), opi-
sa³ nasz¹ zgodnoœæ pogl¹dów, któr¹ w du¿ej mierze podzielamy  w sprawie rozu-
mienia Pisma œw. i kanonu. W tej dziedzinie dosz³o do zasadniczego wyjaœnienia
dawnych spornych tematów. Dokument ten ustali³ równie¿ j¹dro tego, co dzieli
nas jeszcze w dziedzinie interpretacji Pisma œw., autorytetu wyznañ wiary i roz-
strzygniêæ soborowych, jak równie¿ w kwestii nieomylnoœci Koœcio³a. Ró¿nice te
istniej¹ do dnia dzisiejszego. Poœród tych ró¿nic szczególne znaczenie maj¹ na-
stêpuj¹ce:

–  Obie strony podkreœlaj¹ nieomylny charakter zwiastowania i nauczania in-
spirowanego przez Ducha, których odzwierciedleniem s¹ Ewangelia i Pismo œw.
Katolicy rzymscy odnosz¹ owo zwiastowanie i nauczanie do autorytetu ustano-
wionego przez Boga w Koœciele;  autorytetowi temu,  w s³u¿bie na rzecz S³owa
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Bo¿ego w Piœmie œw. i Tradycji, powierzono pe³nomocnictwo interpretowania go
w autentyczny sposób, a w  okreœlonych przypadkach otrzymuje on wsparcie
Ducha Œwiêtego podczas nieomylnego wypowiadania siê w kwestiach wiary i
moralnoœci. Reformowani takie zwiastowanie  i nauczanie odnosz¹ ostatecznie do
najwy¿szego autorytetu S³owa Bo¿ego w Piœmie œw. w przekonaniu, ¿e  oœwieca
je Ducha Œwiêty.

140.  Po drugie, mimo rosn¹cego zbli¿enia w kwestii sakramentów stale ist-
nieje miêdzy nami niezgodnoœæ nie tylko co do ich liczby, lecz równie¿ ró¿nica w
rozumieniu „sakramentu” i pe³nomocnictwa tego, który go udziela. Katolicy
rzymscy, zgodnie z Soborem Trydenckim, uznaj¹ siedem sakramentów (DS
1601), aczkolwiek chrztowi i Eucharystii przypisuj¹ wiêksze znaczenie ni¿ innym
i uznaj¹ w Eucharystii oœrodek ¿ycia sakramentalnego Koœcio³a. Koœcio³y refor-
mowane uznaj¹ chrzest i Wieczerzê Pañsk¹ jako sakramenty we w³aœciwym
znaczeniu, aczkolwiek w na³o¿eniu r¹k widz¹ skuteczny znak, który wprowadza
wierz¹cego w powierzony mu urz¹d i utwierdza w tym urzêdzie („Obecnoœæ Chry-
stusa w Koœciele i w œwiecie”, nr 98). Sam Kalwin nie mia³ nic przeciwko nazy-
waniu ordynacji sakramentem, ale nie sytuowa³ jej na tej samej p³aszczyŸnie jak
chrzest i Eucharystiê, poniewa¿ nie dotyczy³a wszystkich chrzeœcijan („Institutio
Religionis Christianae” IV: 19,28).

141.  Po trzecie, poprzedni dokument („Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w
œwiecie”, nr 98) dostarcza  wspólny opis ordynacji, ukazuj¹c jej podwójne odnie-
sienie do przesz³ych i obecnych czynów Jezusa Chrystusa i do sta³ego dzia³ania
Ducha Œwiêtego. Mimo to istota ordynacji wywo³uje wœród nas jeszcze trudnoœci.
Czy z nak³adaniem r¹k wi¹¿e siê pe³nomocnictwo misyjne, przekazanie w³adzy
lub w³¹czenie do stanu duchownego? (por. tam¿e, nr 108). Czy z drugiej strony
defekt pod wzglêdem formy mo¿e postawiæ pod znakiem zapytania urz¹d lub
wrêcz go uniewa¿niæ – albo defekt ten daje siê uzdrowiæ dziêki ³¹cznoœci z wiar¹
Koœcio³a? (tam¿e).

Dalsza ró¿nica w sprawie urzêdu z mocy ordynacji nie mo¿e zostaæ zignoro-
wana szczególnie w czasach dzisiejszych. W Koœcio³ach reformowanych, podob-
nie jak w  wielu innych Koœcio³ach protestanckich,  w ostatnich dziesiêcioleciach
coraz powszechniejsz¹ praktyk¹ sta³o siê ordynowanie kobiet, którym nie nak³ada
siê ¿adnych  ograniczeñ w zakresie sprawowania pos³ugi S³owa i Sakramentu.

142.  Po czwarte, w kwestii, jak musi byæ sprawowany autorytet Chrystusa
w Koœciele, jesteœmy zgodni co do tego, ¿e struktura urzêdu ma w zasadzie cha-
rakter kolegialny (por. „Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”, nr 102).
Jesteœmy zgodni co do koniecznoœci istnienia episkope w Koœciele, i to na p³asz-
czyŸnie lokalnej (dla duszpasterstwa w ka¿dej wspólnocie), regionalnej (dla ³¹cz-
noœci wzajemnej wspólnot) i œwiatowej (dla kierowania ponadnarodow¹ wspól-
not¹ Koœcio³ów). Istniej¹ miêdzy nami ró¿nice co do tego, kto na tych ró¿nych
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p³aszczyznach mo¿e byæ uznany jako episkopos i na czym polega jego funkcja
lub rola.

a) Katolicy podkreœlaj¹, ¿e urz¹d z mocy ordynacji jest darem Bo¿ym, który
jest udzielany powo³anym (por. Rz 1,1) osobom we wspólnocie. Przez sakrament
œwiêceñ duchowny jednoczy siê z Chrystusem, jedynym arcykap³anem w nowy
sposób, dziêki czemu staje siê zdolny do reprezentowania Go we wspólnocie i w
jej imieniu. Kto otrzyma³ œwiêcenia, ten mo¿e dzia³aæ in persona Christi; jego
urz¹d jest urzêdem pos³añca dzia³aj¹cego w imieniu Chrystusa w s³u¿bie na rzecz
S³owa Bo¿ego (por. 2 Kor 3,5). Œwiêcenie kap³añskie uzdalnia do reprezentowa-
nia Koœcio³a przed Bogiem w sytuacji, gdy sam Koœció³ sk³ada ofiarê Ojcu przez
Chrystusa w Duchu Œwiêtym. Wszystkie te aspekty pos³ugiwania duchownego
urzeczywistniaj¹ siê szczególnie w sprawowaniu Eucharystii. Tak wiêc urz¹d z
mocy ordynacji wprowadza Koœció³ w pe³n¹ i trwa³¹ zale¿noœæ od jego jedynego
Pana.

b)  Podobnie dla katolików oœrodkiem pos³ugiwania jest wyœwiêcony jako na-
stêpca aposto³ów biskup, który albo we w³asnej osobie, albo przez swoich wspó³-
pracowników, kap³anów i diakonów, kontynuuje we wspólnocie zwiastowanie
wiary apostolskiej i sprawowanie sakramentów. Jego rol¹ jest tak¿e troszczenie
siê o harmonijne (homothymadon) wspó³¿ycie w obrêbie wspólnoty. Biskup re-
prezentuje tak¿e swój Koœció³ wobec innych Koœcio³ów lokalnych w ramach
wspólnoty uniwersalnej. Zobowi¹zani do wzajemnego utrzymywania i pog³êbia-
nia wspólnoty wszystkich Koœcio³ów, biskupi, wspólnie z biskupem Rzymu, któ-
ry przewodzi uniwersalnej wspólnocie, tworz¹ „kolegium”. „Kolegium” to jest
uwa¿ane za kontynuacjê „kolegium” aposto³ów, wœród których Piotr by³ pierw-
szy. Biskup Rzymu, który jest uwa¿any za nastêpcê Piotra, jest pierwszym cz³on-
kiem tego kolegium i posiada autorytet, który jest konieczny dla wype³nienia
jego pos³ugi na rzecz jednoœci ca³ego Koœcio³a w apostolskiej wierze i ¿yciu.

c)  Równie¿ Koœcio³y reformowane podkreœlaj¹ znaczenie urzêdu S³owa i Sa-
kramentu, sprawowanego na mocy ordynacji,  dla ¿ycia Koœcio³a (por. Ef 4,11-
16). Reformowane rozumienie urzêdu jest ogólnie rzecz bior¹c bardziej „keryg-
matyczne” ni¿ „kap³añskie”; odpowiada to œwiadomoœci S³owa Bo¿ego jako
mocy, dziêki której  ¿yje Koœció³. W ramach tej perspektywy istnieje jednak w³a-
œciwa œwiadomoœæ tego, ¿e duchowny reformowany dzia³a w imieniu Chrystusa –
np. podczas kazania, podczas udzielania sakramentów, w duszpasterstwie – i tak-
¿e reprezentuje lud, gdy kszta³tuje nabo¿eñstwo i mu przewodzi. Z tego powodu
Koœcio³y reformowane przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie do przygotowania i ordynacji
duchownych, podkreœlaj¹c koniecznoœæ ustalonego porz¹dku i nak³adania r¹k
przez nale¿ycie ordynowanych duchownych.

d)  Reformowani podkreœlaj¹ kolegialne sprawowanie episkope. Na p³asz-
czyŸnie lokalnej odpowiedzialnoœæ znajduje siê w rêkach pastorów, starszych i/
lub diakonów, przy czym znacz¹c¹ rolê odgrywa tu czêsto zgromadzenie koœciel-
ne. Na p³aszczyŸnie regionalnej i krajowej jest ono sprawowane kolektywnie
przez synody. To samo obowi¹zuje zasadniczo tak¿e na p³aszczyŸnie uniwersal-



120 KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU KOŒCIO£A

nej. Reformowani nigdy nie porzucili nadziei na zwo³anie uniwersalnego soboru,
opartego na autorytecie Biblii. Nadzieja ta jeszcze siê nie spe³ni³a, chocia¿ eku-
meniczne zgromadzenia œwiatowe w naszym stuleciu s¹ wa¿nym krokiem ku jej
realizacji.

e)  Reformowani trzymaj¹ siê tego, i¿ XVI stulecie stworzy³o now¹ formê po-
rz¹dku koœcielnego, opart¹ na Piœmie œw. i praktyce starego Koœcio³a oraz dosto-
sowan¹ do potrzeb nowej sytuacji. Jeszcze dzisiaj Koœcio³y reformowane trzyma-
j¹ siê tej struktury i s¹ przekonane, ¿e jest ona struktur¹ uprawnion¹ i u¿yteczn¹
w ¿yciu Koœcio³a. Nie wyklucza to mo¿liwoœci dalszego rozwoju w ekumenicz-
nej przysz³oœci Koœcio³a.

143.  Wreszcie rozpoczêliœmy pracê nad szczególnie trudn¹ kwesti¹ struk-
tury urzêdu, który jest  niezbêdny dla wspólnoty w Koœciele uniwersalnym.
Poprzedni raport („Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”) wzmiankowa³
ju¿ o tej sprawie. Nasza dyskusja nad tym tematem pokaza³a, jak skomplikowane
s¹ zawarte w nim problemy i jak ró¿ne s¹ perspektywy, w których problemy te s¹
rozwa¿ane po obu stronach. Temat ten zas³uguje na bli¿sz¹ uwagê w ramach kon-
tynuowanego dialogu o  strukturze i urzêdzie Koœcio³a.

144. Jako program przysz³ego dialogu proponujemy nastêpuj¹ce kwestie:
–  Nasze interpretacje  Pisma œw. s¹ zwi¹zane nieroz³¹cznie z przekonaniami

eklezjologicznymi. Z jakimi hermeneutycznymi i doktrynalnymi zamiarami pod-
chodzimy do Nowego Testamentu, poszukuj¹c wskazówek dla porz¹dku Koœcio³a
w ekumenicznej przysz³oœci?

–  Jakie znaczenie w dzisiejszym Koœciele ma rola przypisywana Piotrowi w
niektórych centralnych wypowiedziach Nowego Testamentu  – oraz sposób, w
jaki owa rola by³a interpretowana we wczesnym Koœciele?

–  Na czym polega  ³¹cznoœæ miêdzy urzêdem przewodniczenia, opisanym w
Nowym Testamencie (prze³o¿ony, przewodnik, biskupi, pasterze) i w staro¿yt-
nym Koœciele a (a) biskupami rzymskokatolickimi, (b) reformowanymi urzêdami
S³owa i Sakramentów?
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Rozdzia³ 4

DALSZA DROGA

145.  Piêæ lat naszego dialogu przekona³o nas o tym, ¿e teraz istnieje nowa
sytuacja miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a Koœcio³ami reformowanymi.
Sta³o siê oczywiste, ¿e obie konfesje ³¹czy wiele wspólnego i dlatego mog¹ wejœæ
w ¿yw¹ relacjê ze sob¹. Spotkania w wielu czêœciach œwiata doprowadzi³y do
wzajemnej otwartoœci i nowego zrozumienia. Sta³o siê rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e obie
strony maj¹ sobie wiele do powiedzenia i równie¿ wiele od siebie mog¹ siê na-
uczyæ.

146.  Wspólny fundament, który jednoczy nasze Koœcio³y, jest znacznie wiêk-
szy ni¿ zazwyczaj przyjmowano. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e Bóg darowa³ nam
ju¿ jednoœæ w Chrystusie. Nie od nas zale¿y tworzenie jednoœci, gdy¿ w Chrystu-
sie jest ona ju¿ nam dana. Jednoœæ ta uwidoczni siê poœród nas wówczas, gdy we
wierze i pos³uszeñstwie przyznamy siê do Niego, realizuj¹c w naszych Koœcio-
³ach w pe³ni to, czego On od nas oczekuje. Wierzymy mocno, ¿e jednocz¹ca si³a
Ducha Œwiêtego musi okazaæ siê silniejsz¹ ni¿ wszelki podzia³, który nast¹pi³ z
powodu naszej ludzkiej grzesznoœci. Umacnia to nasze przekonanie, ¿e musimy
pracowaæ dla ostatecznego celu pe³nej wspólnoty w jednej wierze i jednej wspól-
nocie eucharystycznej.

147.  Jednoczeœnie nasz dialog ukaza³ równie¿, ¿e pewne ró¿nice w rozumie-
niu relacji  miêdzy Ewangeli¹ a Koœcio³em nie s¹ jeszcze przezwyciê¿one. Dlate-
go rzecz¹ nierealistyczn¹ by³oby przyjêcie pogl¹du, ¿e teraz nadszed³ czas og³o-
szenia pe³nej wspólnoty miêdzy naszymi Koœcio³ami.

148.  Wierzymy jednak, ¿e ¿ywa relacja, jaka powsta³a miêdzy naszymi Ko-
œcio³ami, umo¿liwia nowy sposób postêpowania z tymi ró¿nicami. Nie nale¿y ich
uwa¿aæ w pierwszym rzêdzie za powody wzajemnego wykluczenia, lecz raczej
nale¿y je widzieæ  jako pole wzajemnego wyzwania. W ekumenicznym spotkaniu
mo¿emy pog³êbiæ nasze rozumienie i nasze pos³uszeñstwo. Mo¿emy odkryæ w
drugim dar ³aski Bo¿ej.

149.  Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyj¹³ nas, ku chwale
Boga (Rz 15,7). W oparciu o to wezwanie aposto³a Paw³a dochodzimy do wnio-
sku, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y reformowane nie powinny d³u¿ej
znajdowaæ siê w opozycji do siebie lub ¿yæ po prostu obok siebie. Raczej, mimo
swoich ró¿nic, winny one ¿yæ jedne dla drugich, by byæ œwiadkami dla Chrystu-
sa. Kieruj¹c siê tym pos³annictwem winny siê one otworzyæ wobec siebie.



122 KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU KOŒCIO£A

4.1  Ró¿norodnoœæ sytuacji

150.  W niektórych krajach osi¹gniêto ju¿ daleko id¹ce porozumienie. Odby³y
siê oficjalne dialogi, które na ogó³ doprowadzi³y do wyników, które s¹ podobne
do tych, jakie znajduj¹ siê w tym raporcie. W paru innych krajach Koœcio³y
utrzymuj¹ ze sob¹ bliskie relacje i wspó³pracuj¹ regularnie w celu wspólnego re-
agowania na wa¿ne problemy ¿ycia publicznego. Jednak istniej¹ te¿ kraje, gdzie
ich relacje nawet dzisiaj niemal nie wychodz¹ poza okolicznoœciowe i indywidu-
alne kontakty. Nieufnoœæ odziedziczona z przesz³oœci nie jest jeszcze przezwyciê-
¿ona. Sytuacje polityczne i czynniki socjologiczne odgrywaj¹ czêsto znacz¹c¹
rolê w przypadku tej nieufnoœci. W niektórych miejscach Koœció³ rzymskokato-
licki i Koœcio³y reformowane znajduj¹ siê nawet na przeciwleg³ych biegunach
politycznego konfliktu. Gdzie indziej bli¿sze stosunki zostaj¹ utrudnione z powo-
du liczebnej si³y partnera: zawsze gdy wielki Koœció³ ma naprzeciw siebie nie-
liczn¹ mniejszoœæ, zachodzi ogromna potrzeba taktu i wysi³ku, jeœli maj¹ byæ
stworzone ¿ywe stosunki. W wielu miejscach zró¿nicowanie Koœcio³ów reformo-
wanych jeszcze bardziej komplikuje dialog i wspó³pracê miêdzy konfesjami.

151.  Jesteœmy zgodni co do tego, ¿e trzeba podj¹æ inicjatywy zmierzaj¹ce do
pog³êbienia wspólnoty chrzeœcijañskiej w ka¿dym kraju. Jesteœmy wdziêczni za
zbli¿enia, do których doszliœmy w dialogu na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, i
wierzymy, ¿e rezultaty te mog¹ s³u¿yæ jako zachêta dla Koœcio³ów w ka¿dym
kraju. Lecz po¿¹danej ¿ywej relacji nie da siê stworzyæ tylko przez porozumienia
osi¹gane na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Po pierwsze, wed³ug reformowane-
go rozumienia ka¿dy Koœció³ cz³onkowski jest odpowiedzialny za swoje w³asne
wyznanie, ¿ycie i œwiadectwo; wskutek tego Œwiatowy Alians Koœcio³ów Refor-
mowanych nie ma wi¹¿¹cego autorytetu wobec swoich Koœcio³ów cz³onkow-
skich. Po drugie, jesteœmy przekonani, ¿e wezwanie do jednoœci musi mieæ stale
na myœli  konkretn¹ i ¿yw¹ wspólnotê. Jest ono zawsze skierowane do „wszyst-
kich w ka¿dym miejscu”. Wierzymy jednak, ¿e wzajemne zrozumienie, osi¹gniê-
te w dialogu miêdzynarodowym, winno s³u¿yæ jako zachêta do tworzenia aktyw-
niejszych stosunków miêdzy naszymi Koœcio³ami na p³aszczyŸnie lokalnej.

4.2 Kroki na drodze do jednoœci

152.  Proponujemy, ¿eby dialogi miêdzy Koœcio³ami lokalnymi uwzglêdnia³y
nastêpuj¹ce kroki na drodze do jednoœci.

(a) Nasze Koœcio³y powinny manifestowaæ wzajemne uznanie chrztu. W nie-
których krajach Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y reformowane osi¹gnê³y ju¿
porozumienie w sprawie pe³nego i niekwestionowanego  uznania chrztu drugiego
partnera pod warunkiem, ¿e zosta³ dokonany w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiête-
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go oraz przy u¿yciu wody. Wierzymy, ¿e takie porozumienia mo¿na i nale¿y za-
wieraæ we wszystkich miejscach bez wahania. Takie porozumienie oznacza, ¿e w
¿adnych okolicznoœciach nie mo¿e mieæ miejsca powtórzenie chrztu, który odby³
siê w drugim Koœciele. Wzajemne uznanie chrztu ma byæ rozumiane jako wyraz
g³êbokiej wspólnoty, któr¹ sam Jezus Chrystus tworzy poœród swoich uczniów,
wspólnoty, której ¿aden ludzki b³¹d  nie mo¿e zniszczyæ.

(b) Chocia¿ dzisiaj wzajemne uznanie chrztu jest ju¿ mo¿liwe, nie jesteœmy
jeszcze w stanie wspólnie sprawowaæ Eucharystii lub Wieczerzy Pañskiej. Nasze
ró¿ne pogl¹dy na temat relacji miêdzy Ewangeli¹ a Koœcio³em maj¹ te¿ skutki w
sprawie dopuszczenia do komunii.

Koœcio³y reformowane stoj¹ na stanowisku, ¿e w³aœnie dlatego, i¿ sam Chry-
stus jest gospodarzem przy stole, Koœcio³owi nie wolno stwarzaæ jakichkolwiek
przeszkód. Wszyscy, którzy otrzymali chrzest  i mi³uj¹ Pana Jezusa Chrystusa, s¹
zaproszeni na Ucztê Pana (por. oœwiadczenie ŒAKR, Princeton 1954).

Z drugiej strony Koœció³ rzymskokatolicki jest przekonany, ¿e sprawowanie
Eucharystii jest w istocie wyznaniem wiary, w którym ca³y Koœció³ sam siebie
poznaje i wyra¿a. Przeto uczestnictwo w Eucharystii zak³ada bycie w zgodnoœci z
wiar¹ Koœcio³a, który j¹ sprawuje.

 Ta ró¿nica w rozumieniu udzia³u w Eucharystii musi byæ respektowana przez
obie strony. Mimo to przypominamy i potwierdzamy postêp we wspólnym rozu-
mieniu Eucharystii, który zosta³ osi¹gniêty ju¿ w pierwszej fazie naszego dialogu
(„Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie”, 67-92). Aspekty wspólnego rozu-
mienia zosta³y ujête w s³owach, które tutaj powtarzamy: I tak, z wdziêcznoœci¹
uznajemy, ¿e obie tradycje – reformowana i rzymskokatolicka – wierz¹ w realn¹
obecnoœæ Chrystusa w Eucharystii, obie te¿ trzymaj¹ siê przynajmniej pogl¹du,
¿e Eucharystia jest miêdzy innymi:

–  pami¹tk¹ œmierci i zmartwychwstania Pana;
–  Ÿród³em wspólnoty mi³oœci z Nim w mocy  Ducha (st¹d wiêc epikleza w

liturgii);
–  Ÿród³em eschatologicznej nadziei na Jego powrót („Obecnoœæ Chrystusa w

Koœciele i w œwiecie”, nr 91).
(c) W wielu krajach w ostatnich latach wzros³a gwa³townie liczba ma³¿eñstw

mieszanych. Przeto nie zaskakuje fakt, ¿e stale na nowo pojawia³ siê problem
w³aœciwego postêpowania wobec tej  nowej rzeczywistoœci. Uwa¿amy, ¿e w ma³-
¿eñstwach mieszanych mo¿na dostrzec mo¿liwoœæ spotkania miêdzy obu trady-
cjami, aczkolwiek nie da siê zaprzeczyæ, ze istniej¹ pewne trudnoœci. Za rzecz
znacz¹c¹ uwa¿amy to, ¿e oba Koœcio³y przejmuj¹ wspólnie odpowiedzialnoœæ
duszpastersk¹ za tych, którzy ¿yj¹ lub wzrastaj¹ w ma³¿eñstwach mieszanych, i
to w sposób, który uwzglêdnia integralnoœæ sumienia  ka¿dej jednostki i respektu-
je jej prawa. Odnoœnie do tej kwestii trzeba te¿ siêgn¹æ do raportu z dialogu miê-
dzy Koœcio³em rzymskokatolickim, Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Œwiato-
wym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych („Teologia ma³¿eñstwa i problem
ma³¿eñstw mieszanych”, por. wy¿ej nr 2).
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4.3  Ku pojednaniu wspomnieñ

153.  W rozdziale 1 podjêliœmy próbê nowego zrozumienia naszej oddzielnej
historii. Teraz trzeba zrobiæ dalszy krok. Od zrozumienia wspomnieñ musimy
przejœæ do pojednania wspomnieñ katolików rzymskich ze wspomnieniami re-
formowanych, i vice versa. Wspólne wspomnienia, nawet gdy s¹ bolesne, mog¹
w odpowiednim czasie staæ siê podstaw¹ nowych wzajemnych wiêzi i rosn¹cego
poczucia wspólnej to¿samoœci.

154.  Tê propozycjê przedstawia³y wielokrotnie zarówno autorytety reformo-
wane, jak i rzymskokatolickie. Papie¿ Jan Pawe³ II wyrazi³ j¹ w nastêpuj¹cych
s³owach: Wspomnienie wydarzeñ przesz³oœci nie mo¿e ograniczyæ wolnoœci na-
szych aktualnych wysi³ków zmierzaj¹cych do usuniêcia szkód wywo³anych tymi
wydarzeniami. Uporanie siê z tymi wspomnieniami jest jednym z g³ównych ele-
mentów ekumenicznego postêpu. Prowadzi ono do szczerego uznania wzajemnych
uchybieñ i pope³nionych b³êdów w sposobie, w jaki reagowano na siebie, mimo
¿e  zamiarem, jakim siê wszyscy kierowali, by³o doprowadzenie  Koœcio³a do
zgodnoœci  z wol¹ Pana (Przemówienie do cz³onków Szwajcarskiego Zwi¹zku
Koœcio³ów Ewangelickich, 14 czerwca 1984 r.).

155.  Rozdzia³ 1 ukazuje, jak wiele osi¹gniêto pod tym wzglêdem. Na przy-
k³ad wspomniano o wysi³kach historyków rzymskokatolickich zmierzaj¹cych do
opracowania nowej interpretacji wielkich reformatorów, zw³aszcza Jana Kalwina,
albo o próbie Aliansu widzenia wspomnieñ zwi¹zanych z odwo³aniem edyktu
nantejskiego w nowym œwietle. Jednak wiele zostaje jeszcze do zrobienia.

156. Zilustruj¹ to nastêpuj¹ce przyk³ady:
(a)  Poruszony ju¿ zosta³ problem interpretacji roz³amu spowodowanego przez

Reformacjê. Przemyœlenia teologiczne, które zosta³y ju¿ przedstawione, wymaga-
j¹ jeszcze wspólnego podjêcia powa¿nych badañ historycznych.

(b) Musimy zaj¹æ siê problemem potêpieñ, jakie wypowiedzia³y przeciw sobie
Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y reformowane. Polemika miêdzy Koœcio³ami
znalaz³a swój wyraz w wypowiedzeniu wzajemnych anatem, których skutki s¹
jeszcze odczuwalne dzisiaj. Wystarczy na przyk³ad przypomnieæ sobie tylko po-
têpienie pewnych rzymskokatolickich nauk i praktyk w reformowanych wyzna-
niach wiary, jak Katechizm heidelberski lub Wyznanie westminsterskie, albo
identyfikowanie nauk, które potêpi³ Sobór w Trydencie, z pewnymi pogl¹dami
reformatorów. Chc¹c odró¿niæ uzasadnione troski, wypowiedziane w tych dekla-
racjach, od polemicznych zniekszta³ceñ, trzeba podj¹æ  œwiadome wysi³ki w dzie-
dzinie badañ teologicznych i historycznych.

(c)  Szczególn¹ uwagê nale¿a³oby  poœwiêciæ sposobowi, w jaki podzia³ kon-
fesyjny zosta³ przeniesiony do Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii. Koœcio³y na tych
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terenach nie mia³y ¿adnego udzia³u w powstaniu podzia³u. Tylko wskutek migra-
cji lub misyjnej ekspansji dosz³o do przeniesienia owych podzia³ów europejskich
na te kontynenty. Jakie w³aœciwie jeszcze dzisiaj istniej¹  powody dla oddzielnej
egzystencji tych Koœcio³ów? Dok³adna analiza historyczna mog³aby ukazaæ nowe
czynniki podzia³u, które na³o¿y³y siê na  odziedziczone ró¿nice konfesyjne.

4.4  Wspólne œwiadectwo w œwiecie dzisiejszym

157.   „¯yæ dla siebie” jako Koœcio³y musi tak¿e oznaczaæ „dawanie wspólne-
go œwiadectwa”. Uwa¿amy, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y reformowane
musz¹ podj¹æ wszelki wysi³ek, aby wspólnie przemówiæ do wspó³czesnych ludzi,
którym Bóg pragnie przekazaæ Chrystusowe poselstwo o zbawieniu.

158.  Trzeba wykorzystaæ ka¿d¹ sposobnoœæ do zajêcia wspólnego stanowiska
wobec wspó³czesnych problemów. Nasz podzia³ nie mo¿e byæ dla nas przeszkod¹
do wyra¿enia konsensu, który ju¿ osi¹gnêliœmy w dawaniu œwiadectwa. Na przy-
k³ad Koœció³ rzymskokatolicki i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych s¹
w pe³ni zgodne co do tego, ¿e ka¿da forma rasizmu jest sprzeczna z Ewangeli¹ i
musi byæ z tego powodu odrzucona. Szczególnie w apartheidzie widz¹ system,
który Koœció³ chrzeœcijañski musi potêpiæ, jeœli nie chce naraziæ na szwank swo-
jej ewangelicznej  wiarygodnoœci.

159.  Coœ bardzo podobnego ma zastosowanie odnoœnie do œwiadectwa Ko-
œcio³ów w takich kwestiach, jak sprawiedliwoœæ, pokój i zachowanie stworzenia
Bo¿ego. Najg³êbsze przekonania w dziedzinie wiary zobowi¹zuj¹ oba Koœcio³y
do z³o¿enia zdecydowanego œwiadectwa w odniesieniu do tych obszarów. Naru-
szy³yby one integralnoœæ swojej doktryny, gdyby zaniedba³y tê sprawê.

160.   Wiemy jednak tak¿e, ¿e wyzwania, które w naszych czasach i naszej
epoce domagaj¹ siê wspólnego wyznania wiary, przyczyniaj¹ siê równie¿ do po-
wstawania nowych ró¿nic i podzia³ów, które mog¹  zbyt obci¹¿yæ i naraziæ na
niebezpieczeñstwo nasz¹ jeszcze kruch¹ wspólnotê. Tote¿ tym wiêksze znaczenie
ma to, i¿ stale od nowa s³uchamy tego, co mówi dzisiaj Duch Koœcio³a: Duch,
który prowadziæ nas bêdzie do pe³ni prawdy.

4.5 Jakiej jednoœci szukamy?

161.  Chocia¿ og³oszenie pe³nej wspólnoty to jeszcze odleg³a przysz³oœæ, dla
stosunków miêdzy naszymi Koœcio³ami wa¿ne jest to, abyœmy doszli do porozu-
mienia w sprawie wizji celu ostatecznego, który powinien byæ si³¹ motoryczn¹
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naszych wysi³ków. Jest to kwestia, która potrzebuje dalszego studium. Przed³o¿o-
no ró¿ne modele jednoœci, które zas³uguj¹ na uwagê. Wierzymy jednak, ¿e w na-
szych reformowano-rzymskokatolickich relacjach i w ruchu ekumenicznym w
ogóle nale¿y poœwiêciæ uwagê „jednoœci, której szukamy”, której da³o wyraz
Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Nairobi (1975). Tekst ten,
opisuj¹cy  „wspólnotê soborow¹”, brzmi nastêpuj¹co:

Jeden Koœció³ nale¿y rozumieæ jako soborow¹ wspólnotê Koœcio³ów lokal-
nych faktycznie ze sob¹ zjednoczonych.

W tej soborowej wspólnocie ka¿dy Koœció³ lokalny wespó³ z drugim ma
pe³n¹ katolickoœæ, wyznaje tê sam¹ wiarê apostolsk¹ i uznaje przeto innych za
cz³onków tego samego Koœcio³a Chrystusa, bowiem kieruje nim ten sam Duch.

Jak stwierdzi³o Zgromadzenie Ogólne w New Delhi, nale¿¹ oni do siebie,
gdy¿ przyjêli ten sam chrzest i celebruj¹ tê sam¹ Wieczerzê Pañsk¹, uznaj¹ cz³on-
ków i urzêdy duchowne innych Koœcio³ów lokalnych, jednocz¹ siê we wspólnym
zadaniu wyznawania Ewangelii Chrystusa przez zwiastowanie i s³u¿bê w œwiecie
i wobec œwiata. W tym celu ka¿dy pojedynczy Koœció³ lokalny d¹¿y do utrzymania
zapocz¹tkowanych stosunków, nawi¹zania nowych z bratnimi Koœcio³ami lokal-
nymi i dania im wyrazu podczas spotkañ soborowych zawsze tam, gdzie tego wy-
maga wype³nianie wspólnej misji  (Pi¹te Zgromadzenie Ogólne ŒRK, Raport sek-
cji II „Jednoœæ Koœcio³a – za³o¿enia i wymogi”, SiDE 1988 nr 4, s. 99).

162.  W deklaracji z Nairobi widzimy szkic tego, w jaki sposób jednoœæ orga-
niczna mog³aby przybraæ formê strukturaln¹ nawet na p³aszczyŸnie œwiatowej.
Deklaracja nie opisuje obecnego stanu stosunków miêdzy Koœcio³ami, lecz s³u¿y
raczej celowi – bez odnoszenia siê do koncyliarystycznych kontrowersji przesz³o-
œci – wyartyku³owania idei i wizji jednoœci, ku której mog¹ zmierzaæ chrzeœcija-
nie, aby przezwyciê¿yæ swoje podzia³y.

163.  Niektóre opisane w tym tekœcie rysy zasadnicze spotka³y siê od tego cza-
su z dalsz¹ uwag¹ w ramach naszego dialogu i w ramach szeroko rozumianego
ruchu ekumenicznego. Decyduj¹cym czynnikiem w opisie jest to, ¿e ka¿da
wspólnota lokalna wyznaje tê sam¹ wiarê apostolsk¹. Bez tego nie mo¿e byæ jed-
noœci. W niniejszym raporcie na przyk³ad rozdzia³ 2 „Nasze wspólne wyznanie
wiary” wskazuje na wa¿ne aspekty wiary apostolskiej, które mo¿emy wspólnie
wyznawaæ. Fundamentalne znaczenie dla jednoœci ma tak¿e niezbêdna wspólna
wiara  dotycz¹ca chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego. Wa¿nym wk³a-
dem do osi¹gniêcia tego celu jest dokument Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a w
sprawie chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego, wobec którego usto-
sunkowa³y siê oficjalnie Koœcio³y.

164.  Jeœli ma rosn¹æ ¿ywa relacja miêdzy naszymi Koœcio³ami, wówczas mu-
simy œwiadomie wspieraæ regularne kontakty miêdzy sob¹. Jeœli ka¿dy Koœció³
ma braæ pod uwagê Bo¿y dar ³aski w innym Koœciele, wówczas ka¿dy z nich
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musi siê zorientowaæ na drugi. Odziedziczone problemy doktrynalne domagaj¹
siê dalszej refleksji. Nowopowsta³e problemy (np. stosunki i dialog z wyznawca-
mi innych religii lub problemy, które wynikaj¹ z postêpu nauki i technologii)
musz¹ staæ siê przedmiotem szczerego i otwartego dialogu. Drog¹ do jednoœci
mo¿na pod¹¿aæ tym chêtniej, im bardziej obie wspólnoty naucz¹ siê ws³uchiwaæ
wspólnie w S³owo Bo¿e i w kwestie, które przedstawia drugi partner.

165.  Modlimy siê do Boga o darowanie nam Ducha, który przyczyni siê do
leczenia ran, gromadzenia i budowania ludu Chrystusowego, oczyszczenia i po-
nownego wys³ania nas do œwiata.

UCZESTNICY

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych

Cz³onkowie:
Rev. Dean Lewis S. Mudge (USA), wspó³przewodnicz¹cy
Rev. prof. dr Shirley C. Guthrie (USA) [spotkania: 1984-1987]
Rev. prof. Dr Alaisdair I. C. Heron (Niemcy)
Rev. Bernard M. Muindi (Kenia) [spotkania: 1984, 1985, 1987]
Biskup Mercuria M. Serina (Filipiny) [spotkania: 1984-1985]

Konsultanci:
Rev. dr Lukas Vischer (Szwajcaria)
Rev. prof. dr Paolo Ricca (W³ochy)
Rev. prof. dr John E. Burkhard (USA) [1986]
Rev. Alan Falconer (Irlandia) [1986]
Rev. dr Alan E. Lewis (Szkocja) [1985]

Sztab:
Rev. dr Alan P. F. Sell (Genewa) [1984-1987]
Rev. Henny Dirks-Blatt (Genewa) [1985]
Rev. Christiane Nolting (Genewa) [1988]

Koœció³ rzymskokatolicki

Cz³onkowie:
Rev. prof. Bernard Sesboüe SJ (Francja) , wspó³przewodnicz¹cy
Rev. prof. Joseph A. Fitzmyer SJ (USA)
Rev. prof. John F. Fitzsimmons (Szkocja) [spotkania; 1984, 1985, 1988]
Rev. prof. Francis T. Lysinge (Kamerun)
Rev. prof. dr Joseph Trütsch (Szwajcaria) [spotkania: 1984, 1985, 1988]



128 KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU KOŒCIO£A

Konsultanci:
Msgr. dr Aloys Klein (Niemcy) [spotkania: 1985, 1986, 1988]
Dom Emmanuel Lanne OSB (Belgia) [1986-1988]
Rev. dr John Ford CSC (USA) [1987-1988]
Rev. dr John O’Malley SJ (USA) [1987-1988]
Rev. dr Elmar Salmann OSB (W³ochy) [1984]
Ref. Prof. dr Heinz Schütte (Niemcy) [1984]

Sztab:
Msgr. Dr Aloys Klein (Rzym) [1984]
Rev. Dr Pierre Duprey, M. Afr. (Rzym)
Msgr dr John A. Radano (Rzym) [1985-1988]

Obserwator Œwiatowej Rady Koœcio³ów:
Rev. prof. dr Günther Wagner (Szwajcaria) [1985, 1986, 1988]

Przek³ad z jêzyka angielskiego i niemieckiego:
Karol Karski



ASPEKTY EKUMENICZNE
ROKU JUBILEUSZOWEGO 2000

Na œwiecie...

Papie¿ Jan Pawe³ II wielokrotnie wyra¿a³ ¿yczenie, aby rok 2000 od narodze-
nia Chrystusa Pana zasta³ nas jeœli nie ca³kowicie pojednanymi, to przynajmniej o
wiele bli¿szymi przezwyciê¿enia podzia³ów powsta³ych w drugim tysi¹cleciu. U
schy³ku obecnego tysi¹clecia – pisa³ Jan Pawe³ II w swoim liœcie apostolskim
„Tertio millennio adveniente”, poœwiêconym przygotowaniom do obchodów
Wielkiego Jubileuszu – Koœció³ powinien zwróciæ siê z jeszcze ¿arliwszym b³aga-
niem do Ducha Œwiêtego, prosz¹c Go o ³askê zjednoczenia chrzeœcijan. Jest to
problem kluczowy dla ewangelicznego œwiadectwa w œwiecie.

Dlatego te¿ – zgodnie z wol¹ papie¿a – zarówno w Watykanie, jak i na szcze-
blu Koœcio³ów lokalnych, obchody Roku Jubileuszowego mia³y ekumeniczny
wymiar. W rozwa¿aniu 16 stycznia 2000 przed modlitw¹ „Anio³ Pañski” Jan Pa-
we³ II powiedzia³, ¿e Wielki Jubileusz Roku 2000 ma charakter wybitnie ekume-
niczny, gdy¿ jest konkretnym znakiem drogi, któr¹ pod¹¿aj¹ wierni ró¿nych
chrzeœcijañskich Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych.

Aby podkreœliæ ten w³aœnie fundamentalny aspekt Roku 2000, ekumeniczn¹ opra-
wê nadano otwarciu Drzwi Œwiêtych w czwartej z rzymskich tzw. bazylik wiêkszych
– œw. Paw³a za Murami. Aktu tego, wraz z papie¿em – po raz pierwszych w dziejach
chrzeœcijañstwa – dokonali 18 stycznia przedstawiciele bratnich Koœcio³ów. Ca³y
œwiat obieg³y zdjêcia pokazuj¹ce papie¿a klêcz¹cego u progu otwartych Drzwi Œwiê-
tych w otoczeniu prawos³awnego metropolity Atanazego, reprezentuj¹cego patriarchê
ekumenicznego Bart³omieja I, oraz arcybiskupa Canterbury George’a Carey’a, pry-
masa Koœcio³a Anglikañskiego. Podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego czytano tekst
o jednoœci Koœcio³a autorstwa rosyjskiego teologa prawos³awnego Gieorgija Florow-
skiego oraz fragment z pism Dietricha Bonhoeffera, luterañskiego pastora zamordo-
wanego przez nazistów w obozie koncentracyjnym.
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W homilii Jan Pawe³ II powiedzia³: Prosty symbol otwieraj¹cej siê bramy kry-
je w sobie niezwyk³e bogactwo znaczenia: og³asza wszystkim, ¿e Jezus Chrystusa
jest Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem dla ka¿dego cz³owieka. To orêdzie bêdzie docieraæ
do ludzi z tym wiêksz¹ moc¹, im bardziej bêdziemy zjednoczeni, ukazuj¹c innym,
¿e jesteœmy uczniami Chrystusa, przez to ¿e wzajemnie siê mi³ujemy, tak jak On
nas umi³owa³.

Niespe³na dwa miesi¹ce póŸniej nast¹pi³o wydarzenie, które zosta³o uznane za
jedno z najwa¿niejszych obecnego pontyfikatu. 12 marca, w bazylice œw. Piotra,
podczas tzw. Mszy Przebaczenia, papie¿ wyzna³ winy Koœcio³a pope³nione w
przesz³oœci, tak¿e wobec braci innych wyznañ. Nie by³o to zaskoczeniem, gdy¿
we wspominanym liœcie „Tertio millennio adveniente” Jan Pawe³ II podkreœli³, ¿e
Koœció³ nie mo¿e przekroczyæ progu nowego tysi¹clecia, nie przynaglaj¹c swoich
synów do oczyszczenia siê przez pokutê z b³êdów, niewiernoœci, niekonsekwencji i
zaniedbañ.

Liturgiê, podczas której nast¹pi³o wyznanie win Koœcio³a, poprzedzi³o opubli-
kowanie dokumentu Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej, zatytu³owanego:
„Pamiêæ i pojednanie: Koœció³ i winy przesz³oœci”.

Podczas wstrz¹saj¹cej Mszy Przebaczenia papie¿ modli³ siê m.in. s³owami:
Prosimy o przebaczenie za podzia³y, które dokona³y siê wœród chrzeœcijan, za
stosowanie przemocy, do której niektórzy z nich uciekali siê w s³u¿bie prawdy i
za postawy nieufnoœci i wrogoœci zajmowane nieraz wobec wyznawców innych
religii.

Po kazaniu Jana Paw³a II kardyna³owie i arcybiskupi stoj¹cy na czele dyka-
sterii watykañskich wyznawali poszczególne winy Koœcio³a. Wyznano m.in.
grzechy, które naruszy³y jednoœæ Cia³a Chrystusa oraz winy pope³nione wobec
¯ydów.

Wydarzenie to znalaz³o tak¿e rezonans w innych Koœcio³ach chrzeœcijañskich.
W odpowiedzi na wypowiedzian¹ przez papie¿a proœbê o przebaczenie za winy
katolików wobec innych chrzeœcijan, Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny prze-
prosi³ z kolei katolików za winy im wyrz¹dzone przez metodystów. Metodyœci po
raz pierwszy przyznali siê tak¿e publicznie do grzechu rasizmu i poprosili koloro-
wych chrzeœcijan o przebaczenie.

W Roku Jubileuszowym papie¿ odby³ te¿ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej (20-
26 marca), która by³a znacz¹cym krokiem w zbli¿eniu siê chrzeœcijan, ¯ydów i
muzu³manów. Przedstawiciele innych religii, dziêki s³owom i charyzmie papie¿a,
doœwiadczyli chrzeœcijañstwa, kojarzonego tam nadal z krucjatami, o innym obli-
czu: przyjaznego, pe³nego szacunku wobec innych, gotowego do dialogu. Z tej
niezwykle bogatej pielgrzymki najbardziej w pamiêci pozostan¹ chyba dwa wy-
darzenia: ho³d z³o¿ony przez Jana Paw³a II ofiarom Holocaustu w Instytucie Pa-
miêci Yad Vashem oraz modlitwa papie¿a przed Œcian¹ P³aczu. W Yad Vashem
biskup Rzymu zapewni³ naród izraelski, ¿e Koœció³ katolicki powodowany ewan-
gelicznym nakazem prawdy i mi³oœci, nie zaœ wzglêdami politycznymi, jest g³êbo-
ko zasmucony przejawami nienawiœci, aktami przeœladowañ oraz antysemityzmu
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wobec ¯ydów ze strony chrzeœcijan przez wszystkie czasy i w ka¿dym miejscu.
Zaœ przed Œcian¹ P³aczu, najœwiêtszym miejscu dla wyznawców judaizmu, Jan
Pawe³ II, wzorem pobo¿nych ¯ydów wsun¹³ w szczeliny muru karteczkê z mo-
dlitw¹. By³a to proœba o wybaczenie za grzechy pope³nione przez chrzeœcijan
wobec ¯ydów.

Wa¿nym wydarzeniem Roku Jubileuszowego by³o „Ekumeniczne Wspomnie-
nie Œwiadków Wiary XX wieku”, które mia³o miejsce wieczorem 7 maja 2000 r.
w rzymskim Koloseum. Ekumeniczny charakter temu wydarzeniu nadano zgod-
nie z pragnieniem Papie¿a, który w swoim liœcie apostolskim „Tertio millennio
adveniente” napisa³, ¿e Œwiadectwo o Chrystusie, dawane a¿ do przelania krwi,
sta³o siê wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawos³awnych, angli-
kanów i protestantów. W nabo¿eñstwie uczestniczyli przedstawiciele prawie 20
Koœcio³ów ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, a wiele innych wyrazi³o duchow¹
³¹cznoœæ z rzymsk¹ uroczystoœci¹.

W homilii Jan Pawe³ II mówi³ do przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów: Drodzy
bracia i siostry, cenne dziedzictwo, jakie przekazali nam ci mê¿ni œwiadkowie,
jest wspólnym skarbem wszystkich Koœcio³ów i wszystkich Wspólnot koœcielnych.
To dziedzictwo przemawia donioœlejszym g³osem ni¿ podzia³y. Ekumenizm mê-
czenników i œwiadków wiary jest najbardziej przekonuj¹cy; wskazuje drogê jed-
noœci chrzeœcijanom XXI wieku. Jest to dziedzictwo krzy¿a prze¿ywane w œwietle
Paschy: dziedzictwo, które wzbogaca i wspomaga chrzeœcijan, wchodz¹cych w
nowe tysi¹clecie.

Po homilii i wspólnym wyznaniu wiary, nast¹pi³o wspomnienie œwiadków
wiary, ludzi dzia³aj¹cych na wszystkich kontynentach i reprezentuj¹cych ró¿ne
Koœcio³y. Po wspomnieniu ka¿dej grupy œwiadków – byli tam m .in. mêczennicy
sowieckiego totalitaryzmu, ofiary nazizmu i faszyzmu, przeœladowani za wier-
noœæ Chrystusowi na ró¿nych kontynentach – jeden z przedstawicieli Koœcio³ów
zapala³ znicz u stóp krucyfiksu, góruj¹cego nad Koloseum, oraz dosypywa³ ka-
dzid³a do kadzielnicy, umieszczonej przed ksiêg¹ Ewangelii, bêd¹cej znakiem
modlitwy sprawiedliwych.

Wœród owych „œwiadków wiary XX wieku” by³o najwiêcej katolików. Ale
znalaz³ siê te¿ wœród nich przeœladowany w pierwszym okresie w³adzy sowiec-
kiej prawos³awny patriarcha moskiewski Tichon (wymieniony w pierwszej kolej-
noœci). By³ te¿ ks. Paul Schneider, pastor luterañski, osadzony w obozie koncen-
tracyjnym w Buchenwaldzie za sprzeciw wobec nazizmu ( mêczony za to, ¿e nie
chcia³ oddawaæ czci swastyce, zmar³ 18 lipca 1939 r. wskutek tortur i ekspery-
mentów pseudomedycznych). W gronie œwiadków by³ te¿ W.G.R. Jotchman, ka-
nadyjski baptysta, który pracuj¹c w leprozorium w Nigerii, nios¹c pomoc chorym
podczas epidemii zapalenia opon mózgowych, zarazi³ siê i zmar³ w wieku 23 lat.

Jak relacjonuje watykañskie „L`Osservatore Romano”, znakiem jednoœci w
wierze, któr¹ wyznawali chrzeœcijañscy œwiadkowie Ewangelii w XX stuleciu,
by³a odœpiewana wspólnie przez zgromadzonych – na zakoñczenie nabo¿eñstwa
ekumenicznego – modlitwa „Ojcze nasz”.
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Natomiast 5 sierpnia, w bazylice œw. Jana na Lateranie, odby³o siê ekumenicz-
ne czuwanie, zorganizowane z inicjatywy patriarchy Konstantynopola, Bart³o-
mieja I. W modlitwach wziêli udzia³ katolicy, prawos³awni, koptowie, anglikanie,
luteranie i prezbiterianie. Jan Pawe³ II nazwa³ to nabo¿eñstwo wspania³ym czu-
waniem w komunii wiary i celów.

... i w Polsce

Równie¿ obchody Roku Jubileuszowego w Polsce mia³y wiele akcentów eku-
menicznych. Najwa¿niejszym wydarzeniem by³o podpisanie w dniu 23 stycznia w
koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy deklaracji uznaj¹cej wa¿noœæ chrztu.
Podpisa³y j¹: Koœció³ katolicki i Koœcio³y cz³onkowskie Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, z wyj¹tkiem baptystów, praktykuj¹cych wy³¹cznie chrzest doros³ych.

Kilka dnia wczeœniej, 16 stycznia, w Siemianowicach, katolicy zwrócili parafii
ewangelicko-augsburskiej koœció³, zajmowany od 1946 r. przez siostry wizytki.
To, co w tej chwili prze¿ywamy, wpisze siê w historiê polskiego ruchu ekumenicz-
nego jako znak pokoju i pojednania – powiedzia³ zwierzchnik Koœcio³a Ewange-
licko-Augsburskiego w RP, bp Jan Szarek.

Dobrze siê sta³o, ¿e w zorganizowanych z wielk¹ pomp¹ obchodach jubile-
uszowych w GnieŸnie, kolebce naszej pañstwowoœci i chrzeœcijañstwa, reprezen-
towane by³y ró¿ne Koœcio³y chrzeœcijañskie.

Liturgia ekumenicznego nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego, odprawiona 12 marca z
udzia³em legata papieskiego, kardyna³a Angelo Sodano, nawi¹zywa³a do chrztu
Polski sprzed 1000 lat i mia³a charakter pokutny. Luterañski biskup Jan Szarek
przeprasza³ za zbyt czêste nazywanie z³a dobrem, co prowadzi³o do zniekszta³ca-
nia sumieñ. Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego,
metropolita Sawa wyzna³: Byliœmy zbyt obojêtni na tych, którzy cierpi¹. Za du¿o
by³o w nas egoizmu i nieprawoœci. Prymas Polski, kardyna³ Józef Glemp, prze-
prasza³ Boga za zbyt czêste poni¿anie bliŸnich i powodowane pych¹ ukazywanie
siebie w lepszym œwietle ni¿ w rzeczywistoœci.

Ewenementem by³o przes³anie skierowane z Gniezna do polskiej m³odzie¿y
przez zwierzchników Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

W archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej nabo¿eñstwo ekumeniczne z udzia-
³em nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka by³o g³ównym ak-
centem drugiego dnia (17 czerwca) Wielkiego Jubileuszu. Kazanie wyg³osi³ ks.
Piotr Gaœ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, który powiedzia³ m.in.:
W Koœciele nie ma elity – wszyscy jesteœmy dzieæmi jednego Boga, dlatego po-
dzia³y, które s¹ miêdzy nami, nie powinny nas zniechêcaæ do dialogu, ale poprzez
modlitwê do Chrystusa coraz bardziej zbli¿aæ do siebie.
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Nieoczekiwany dla  protestantów akcent ekspiacyjny mia³y mazurskie obcho-
dy 2000 roku, które odby³y siê 22 czerwca w ewangelickim koœciele Chrystusa
Zbawiciela w Olsztynie. Podczas nabo¿eñstwa z udzia³em prezesa PRE bp. Jana
Szarka, rzymskokatolicki biskup pomocniczy archidiecezji warmiñskiej, bp Ja-
cek Jezierski, odczyta³ list metropolity, arcybiskupa Edmunda Piszcza, ze s³owa-
mi: Koœció³ rzymskokatolicki przeprasza braci i siostry ewangelików za krzywdy
wyrz¹dzone w przesz³oœci na Warmii i Mazurach, w imiê Jezusa Chrystusa, który
nas wszystkich jednoczy. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e z okazji Wielkiego Jubile-
uszu, duchowni oœmiu Koœcio³ów dzia³aj¹cych na Warmii i Mazurach, opubliko-
wali wspólne s³owo pasterskie.

I wszystko by³oby wspaniale, gdyby nie wydana 5 wrzeœnia przez Kongrega-
cjê Nauki Wiary deklaracja „Dominus Iesus”, która zak³óci³a atmosferê jednoœci
Roku Jubileuszowego. Jedna z kluczowych tez tej deklaracji brzmi, ¿e do zba-
wienie konieczny jest Koœció³, który istnieje w pe³ni tylko w Koœciele katolic-
kim. Dokument ten, mimo zapewnieñ teologów katolickich, i¿ nie stwierdza on,
¿e tylko katolicy mog¹ byæ zbawieni, spotka³ siê z krytyk¹ przedstawicieli in-
nych Koœcio³ów na ca³ym œwiecie.

Polscy biskupi Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w stanowisku z dnia 7
wrzeœnia wyrazili zdziwienie, ¿e deklaracja ukaza³a siê w roku wielkich ekume-
nicznych nadziei, jakim jest rok Jubileuszu 2000-lecia wcielenia Syna Bo¿ego,
Jezusa Chrystusa. Ich zdaniem deklaracja ta    godzi w doœæ dobry klimat obcho-
dów jubileuszowych i stawia pytanie o przysz³oœæ dialogu ekumenicznego. Rosz-
czenie sobie prawa jednego z podmiotów dialogu do wy³¹cznoœci w kwestiach tak
zasadniczych, jak zbawienie, staje siê przedmiotem naszej g³êbokiej troski i mo-
dlitwy przyczynnej – napisali biskupi luterañscy.

Uznaj¹c racje Kongregacji do opublikowania tego dokumentu w sytuacji, gdy
coraz czêœciej relatywizowana jest prawda o Chrystusie, nale¿y jednak braæ pod
uwagê obawy innych Koœcio³ów. Wynikaj¹ one z tego, czy wobec ich pewnego
zdeprecjonowania, a nawet zakwestionowania w niektórych przypadkach ich
eklezjalnoœci, mog¹ czuæ siê one jako pe³noprawni partnerzy dialogu ekumenicz-
nego.

Grzegorz Polak
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Do¿yliœmy czasów, kiedy serdeczne nekrologi o ksiê¿ach katolickich ukazuj¹
siê w pismach ¿ydowskich. W numerze 7-8 miesiêcznika „Midrasz”, obok nekro-
logu ks. prof. Józefa Tischnera, znalaz³a siê ramka z czarn¹ obwódk¹ nastêpuj¹-
cej treœci: Z wielkim bólem ¿egnamy tragicznie zmar³ego œ.p. ksiêdza profesora
Andrzeja Zuberbiera, Wspó³przewodnicz¹cego Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯y-
dów. W rozmowie miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami bardzo bêdzie brak jego czy-
stego g³osu. Redakcja „Midrasza”. Nekrolog ten ukaza³ siê po œmierci ks. Zuber-
biera, który zgin¹³ w wieku 78 lat w wypadku samochodowym 27 czerwca 2000
r. Do tragedii dosz³o w Piotrkowicach, 20 km od Kielc, miasta, w którym ks.
Andrzej przyj¹³ w 1946 r. œwiêcenia kap³añskie i od 1951 r. wyk³ada³ w miejsco-
wym Wy¿szym Seminarium Duchownym. Najprawdopodobniej ks. Zuberbier za-
s³ab³, gdy¿ samochód zjecha³ z prostej drogi i uderzy³ w drzewo.

Wracaj¹c do nekrologu w „Midraszu”, to wydaje siê, ¿e ocena jego postawy
dokonana przez ¿ydowskich przyjació³ jest bardzo trafna. Rzeczywiœcie, w dialo-
gu miêdzyreligijnym i miêdzywyznaniowym g³os ks. Profesora brzmia³ czysto,
bez fa³szywych tonów. Nie by³ cz³owiekiem, który do „swoich”, za plecami part-
nerów dialogu mówi³ co innego. Ten ³agodny, opanowany, niezwykle kulturalny
cz³owiek, potrafi³ jednak reagowaæ zdecydowanie – choæ nie gwa³townie – na
przejawy antysemityzmu jego kolegów-ksiê¿y.

Pamiêtam go z posiedzeñ Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Za-
wsze mi siê wydawa³o, ¿e z osób wchodz¹cych w sk³ad naszego gremium ks.
Zuberbier wykazywa³ najwiêksz¹ wra¿liwoœæ na obawy i bóle strony ¿ydowskiej.

By³ bez w¹tpienia jednym z najaktywniejszych cz³onków Komitetu Episkopa-
tu do Dialogu z Judaizmem. To on przygotowywa³ mozolnie projekt listu Episko-
patu Polski na temat stosunku do ¯ydów i judaizmu w zwi¹zku z jubileuszem
dwóch tysiêcy lat chrzeœcijañstwa.
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Tego typu praca jest ca³kowicie anonimowa i honorowa – nie dostaje siê za ni¹
ani grosza, a nierzadko dop³aca siê z w³asnej kieszeni. Ks. Andrzej odbija³ na
ksero kolejne wersje swego projektu, szed³ na pocztê i wysy³a³ wszystkim kilku-
nastu cz³onkom komitetu do konsultacji.

Od dwóch lat, obok ¯yda Stanis³awa Krajewskiego, by³ wspó³przewodnicz¹-
cym Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Po œmierci ks. Profesora dr Krajewski,
na ³amach katolickiego pisma, da³ o nim nastêpuj¹ce – jak¿e wymowne – œwia-
dectwo:  W ci¹gu ostatniego roku zbli¿yliœmy siê do siebie. W styczniu tego roku
by³ jednym z czterech ksiê¿y obecnych w synagodze na bar micwie mojego 13-
letniego syna Gabriela. W czerwcu reprezentowa³ Koœció³ na spotkaniu solidar-
noœciowym z trzynastoma ¯ydami irañskimi, którym grozi kara œmierci. Niedawno
wspólnie prowadziliœmy uroczystoœæ Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, podczas której
przyznaliœmy tytu³ Cz³owieka Pojednania ksiêdzu Deselaersowi z Oœwiêcimia.
Trudno przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e nie bêdzie dalszego ci¹gu. Ale, jak rzecze Ka-
znodzieja, „nie ma w³adzy nad dniem œmierci”.

Od 1986 r. by³ cz³onkiem Podkomisji, a nastêpnie Komisji Episkopatu do Dia-
logu z Judaizmem. Po zmianach w strukturze Episkopatu Polski zosta³ konsulto-
rem Komitetu Episkopatu do Dialogu z Judaizmem.

Zaanga¿owanie w dialog z naszym starszymi braæmi w wierze to tylko zaled-
wie  wycinek – acz niezmiernie istotny – w jego bogatej dzia³alnoœci naukowej,
dydaktycznej, duszpasterskiej i spo³ecznej.

Ponadto w latach 60-tych by³ cz³onkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu,
z której jednak wyst¹pi³ na znak solidarnoœci z o. Krzysztofem Kasznic¹, domini-
kaninem, usuniêtym z tego gremium za publiczn¹ krytykê jednej z kurii bisku-
pich. Ekumenizm wyk³ada³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Kielcach.
Ze strony katolickiej by³ wspó³autorem niezwykle cennego „Porównania wy-
znañ”, opublikowanego przez ewangelicko-reformowan¹ „Jednotê”.

Równie¿ to, co napisa³ – a zostawi³ po sobie imponuj¹cy dorobek: 9 ksi¹¿ek,
101 artyku³ów naukowych, 308 popularnonaukowych i 65 hase³ encyklopedycz-
nych – œwiadczy o jego szerokich horyzontach i postawie otwartoœci. Jego kolega
ks. prof. Józef Kudasiewicz, we wspomnieniu w „Tygodniku Powszechnym”, ju¿
w pierwszym zdaniu artyku³u wydobywa tê cechê pisz¹c : Odszed³ od nas wielki
teolog dialogu, œwiadek Soboru Watykañskiego II i jego trudnej recepcji w pol-
skim Koœciele.

Jak zauwa¿y³ ks. Kudasiewicz, czêsto w wyk³adach, konferencjach i artyku-
³ach cytowa³ 32 numer „Konstytucji dogmatycznej o Koœciele”, który mówi o
jednoœci ludu Bo¿ego, o wspólnej godnoœci cz³onków tego ludu wynikaj¹cej z
chrztu, o wspólnej ³asce dzieci Bo¿ych, wspólnym powo³aniu do doskona³oœci i
do pracy nad budowaniem Cia³a Chrystusowego.

Odnowê soborow¹ traktowa³ niezwykle serio i niemal ca³¹ swoj¹ twórczoœæ
teologiczn¹ i dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ poœwiêci³ na przyswajanie polskim katoli-
kom nauki Vaticanum II. Nie mo¿na by³o tego czyniæ inaczej jak w duchu eku-
menizmu, którym emanowa³ Sobór Watykañski II na ca³y Koœció³ katolicki.
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W wywiadzie zamieszczonym w ksi¹¿ce „Dzieci Soboru zadaj¹ pytania” po-
wiedzia³ coœ, co znacznie odbiega³o w tonie od póŸniejszej, wydanej ju¿ po jego
œmierci  przez watykañsk¹ Kongregacjê Nauki Wiary kontrowersyjnej deklaracji
„Dominus Iesus”. Na pytanie: Czy w nauczaniu Soboru Koœció³ Chrystusowy jest
idea³em do realizacji, idea³em, do którego trzeba dopiero zmierzaæ?, ks. prof.
Zuberbier odpowiedzia³: Realnymi Koœcio³ami s¹ Koœcio³y: katolicki, prawos³aw-
ny, ewangelicki. Wszystkie one nawi¹zuj¹ do samego Chrystusa, Jego wymagañ,
Jego S³owo maj¹ za swoja Konstytucjê. S¹ one Koœcio³ami Chrystusowymi na
tyle, na ile rzeczywiœcie realizuj¹ myœl Chrystusa. Jednak Koœcio³a Chrystusowe-
go nie mo¿na uwa¿aæ za jakiœ byt idealny. Nie istnieje on poza historycznymi Ko-
œcio³ami chrzeœcijañskimi. Nale¿y go rozumieæ jako sumê tych wymagañ, które
Chrystus stawia³ swojemu Koœcio³owi; sumê tych wartoœci, które chcia³ mieæ w
swoim Koœciele, a które nie realizuj¹ siê nigdy w pe³ni. Realizuj¹ siê one w kon-
kretnych wspólnotach historycznych, które nazywaj¹ siê Koœcio³ami, które chc¹
spe³niaæ wolê Jezusa Chrystusa.

Dalej powiedzia³ coœ, pod czym móg³by chyba siê podpisaæ ka¿dy ekumenista,
niezale¿nie od konfesji: D¹¿enie do jednoœci nie wyra¿a siê dzisiaj w idei powro-
tu Koœcio³ów czy to prawos³awnych, czy ewangelickich, do jednoœci z Koœcio³em
rzymskim; do jednoœci powsta³ej w wyniku powrotu „skruszonych” braci od³¹-
czonych do Koœcio³a rzymskokatolickiego. Jednoœæ chrzeœcijañstwa realizuje siê
poprzez coraz pe³niejsz¹ realizacjê Ewangelii. Nie wiemy, jaki bêdzie, czy jaki
mia³by byœ kszta³t przysz³ego, jednego Koœcio³a. Modlimy siê o jednoœæ w takiej
formie, jak¹ zechce mu daæ Duch Œwiêty.

Nale¿a³ bez w¹tpienia do czo³ówki polskich teologów. Byæ mo¿e gdyby pisa³
w jakimœ bardziej znanym na œwiecie jêzyku, zyska³by popularnoœæ wykraczaj¹c¹
daleko poza swoj¹ ojczyznê, choæ jeden z jego najbardziej obiecuj¹cych uczniów,
ks. Ignacy Bokwa, zaliczy³ ks. Zuberbiera do grona najwybitniejszych teologów
europejskich. Je¿eli idzie o ni¿ej podpisanego, to chcia³bym wskazaæ na znako-
mity „S³ownik teologiczny” wydany w 1985 r. pod jego redakcj¹ i z wieloma
opracowanymi przezeñ has³ami. Dzie³ko to, zreszt¹ ulubiona praca zmar³ego pro-
fesora, jest – moim zdaniem – po¿yteczniejsze i lepsze (przynajmniej fragmenta-
mi) ni¿ wydany tak¿e w Polsce „Ma³y s³ownik teologiczny” s³ynnego Karla Rah-
nera i Herberta Vorgrimlera.

Ks. prof. Zuberbier t³umaczy bardziej precyzyjnie terminy teologiczne i lepiej
oddaje istotê rzeczy ni¿ opromieniony s³aw¹ jednego z najwiêkszych teologów
wspó³czesnoœci niemiecki jezuita. WeŸmy pocz¹tek has³a „Eucharystia”. U Rahne-
ra brzmi on tak : Eucharystia (gr. eucharistein – dziêkowaæ; eu – dobrze; charis –
dar) okreœla – zgodnie z sensem s³ownym i pierwotnym zastosowaniem tego termi-
nu – dziêkczynienie tego, który zosta³ obdarowany i jest za to wdziêczny. Natomiast
ks. prof. Zuberbier od razu przechodzi do istoty rzeczy pisz¹c w pierwszym zdaniu:
Eucharystia (gr.: eucharistein – dziêkowaæ) – stanowi centralny akt kultu chrzeœci-
jañskiego: uobecnia paschalne misterium Jezusa i wyra¿a najg³êbiej ¿ycie chrzeœci-
jañskie, jako realizacjê Chrystusowego przykazania mi³oœci.
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Podobnie jest z innymi has³ami. Niedawno – na u¿ytek popularnego artyku³u –
definiowa³em istotê kultu maryjnego. „S³ownik” ks. Zuberbiera okaza³ mi siê po-
mocny, natomiast dzie³ko Rahnera szybko wróci³o na pó³kê.

Pisa³ jêzykiem zrozumia³ym, w przeciwieñstwie do wielu teologów, którzy w
sposób niezwykle pokrêtny t³umacz¹ najprostsze prawdy Bo¿e, wychodz¹c z za-
³o¿enia, ¿e tym tekst jest m¹drzejszy, im wiêcej jest w nim obcych terminów.

By³ teologiem skromnym i dyskretnym. Ojciec prof. Jacek Salij w numerze
pó³rocznika „Studia Theologica Varsaviensia” zadedykowanym ks. Zuberbierowi
w 75 rocznicê urodzin, zwróci³ uwagê na imponuj¹c¹ mu cechê teologii Ks. Pro-
fesora, mianowicie jego niezwyk³¹ umiejêtnoœæ naœladowania Bo¿ej niewidzial-
noœci: W Andrzejowych ksi¹¿kach zupe³nie nie widaæ Zuberbiera. Jest w nich rze-
czowy, kompetentny, prosty, zaanga¿owany wyk³ad wiary. Nawet pewnoœæ wiary,
któr¹ te ksi¹¿ki s¹ wype³nione, jest ponadsubiektywna – stwierdzi³ o. Salij.

Ten wieloletni profesor ATK (pracowa³ na tej uczelni od 1968 r., kolejno jako
adiunkt, docent i profesor, a w latach 1972-1992 kierowa³ tam Katedr¹ Teologii
Dogmatycznej I) twierdzi³, ¿e trzeba byæ najpierw cz³owiekiem wierz¹cym, aby
uprawiaæ teologiê. Uwa¿a³, ¿e ¿ycie Bo¿e, a wiêc ¿ycie Ojca, Syna i Ducha Œwiê-
tego stanowi tajemnicê dostêpn¹ raczej dla jakiegoœ doœwiadczenia wewnêtrzne-
go, ni¿ dla wnikliwoœci intelektualnej.

Arcybiskup Alfons Nossol, wstrz¹œniêty œmierci¹ ks. Zuberbiera, którego na-
zwa³ swoim naukowym mistrzem, stwierdzi³, ¿e zosta³ on powo³any ju¿ nie do
mówienia o Bogu, ale do mówienia z Nim, do ogl¹dania Go twarz¹ w twarz.

Grzegorz Polak
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Z zagranicy

–   1 stycznia Koœció³ Luterañski Szwecji utraci³ status Koœcio³a pañstwowe-
go. Ju¿ w czerwcu 1999 Koœció³ ten nada³ sobie nowy ustrój koœcielny. Wraz z
utrat¹ dotychczasowego statusu  Koœció³ ten przestaje finansowaæ siê za pomoc¹
podatku koœcielnego œci¹ganego przez pañstwo. Pañstwo szwedzkie zobowi¹zuje
siê jednak do dalszego finansowego utrzymywania budynków koœcielnych. Bi-
skupi nie bêd¹ ju¿ powo³ywani przez rz¹d, lecz wybierani przez synody diece-
zjalne.

–  Wed³ug informacji „Katholische Nachrichten-Agentur”” (Bonn) z 4 stycz-
nia, Patriarchat Moskiewski zawiesi³ w roku 2000 oficjalnie swoj¹ wspó³pracê w
Komitecie Naczelnym i Wykonawczym Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Nie oznacza
to jednak wyst¹pienia Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego z ŒRK.

–  W dniach 5-9 stycznia obradowa³ w Melbourne (Australia) XVIII Œwiatowy
Kongres Baptystów, który zgromadzi³ ponad 6000 uczestników. Jego organizato-
rem by³ Œwiatowy Zwi¹zek Baptystów, który zrzesza 196 konwencji i unii bapty-
stycznych na ca³ym œwiecie. ŒZB reprezentuje 43 mln chrzeœcijan, tj. ok. 80 %
wszystkich baptystów. Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ kongresu by³ wybór
nowego prezydenta. Zosta³ nim pastor koreañski Jang Hwan Kim (l. 64).Urz¹d
ten sprawowaæ bêdzie przez piêæ lat, tj. do nastêpnego kongresu. Pytany na kon-
ferencji prasowej o przysz³¹ wspó³pracê baptystów z innymi Koœcio³ami, pastor
Kim oœwiadczy³, ¿e baptyœci musz¹ wspó³pracowaæ z innymi chrzeœcijanami. Z
kolei sekretarz generalny dr Denton Lotz doda³ w uzupe³nieniu, ¿e baptyœci szu-
kaj¹ nie jednoœci strukturalnej, lecz jednoœci w ró¿norodnoœci. Kongres zaakcep-
towa³ równie¿ rezolucjê deklaruj¹c¹ lata 2000 – 2010 Dekad¹ sprawiedliwoœci
spo³ecznej.
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–  Niemiecki komitet krajowy Œwiatowej Federacji Luterañskiej zdystansowa³
siê jednoznacznie od praktyki odpustowej Koœcio³a rzymskokatolickiego w
„Roku Œwiêtym” 2000. Przewodnicz¹cy komitetu bp Hans Christian Knuth na-
zwa³  10 stycznia tê praktykê ekumenicznym zgorszeniem. Krytyka ta nie mo¿e
jednak prowadziæ do zerwania stosunków miêdzy luteranami i katolikami. Jednak
Koœcio³y luterañskie nie bêd¹ siê anga¿owaæ w ¿adnym przedsiêwziêciu Koœcio³a
rzymskokatolickiego maj¹cym zwi¹zek z praktyk¹ odpustów – oœwiadczy³ bp
Knuth. – Z kolei Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Niemiec
(VELKD) oœwiadczy³ 14 stycznia, ¿e katolicka nauka o odpustach jest sprzeczna
ze Wspóln¹ deklaracj¹ w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisan¹ przez
Watykan i ŒFL. Koœció³ rzymskokatolicki musi postawiæ sobie pytanie, czy w
œwietle tej deklaracji mo¿e on jeszcze obstawaæ przy swojej praktyce odpustów.
Równie¿ luteranie w³oscy oœwiadczyli, ¿e nie bêd¹ uczestniczyæ w ¿adnych spo-
tkaniach zwi¹zanych z udzielaniem odpustów.

–  W Carberry Tower k. Edynburga odby³o siê w dniach 11-15 stycznia szóste
spotkanie przedstawicieli orientalnych Koœcio³ów narodowych i Œwiatowego
Aliansu Koœcio³ów Reformowanych. Kontynuuj¹c wczeœniejsze dyskusje na te-
mat chrystologii, Pisma œw. i Tradycji, natury i misji Koœcio³a oraz urzêdu du-
chownego/kap³añstwa, g³ównym tematem obecnego spotkania by³a rola sakra-
mentu w ¿yciu i œwiadectwie Koœcio³a. Dwaj delegaci reformowani przedstawili
zasadnicze aspekty reformowanego rozumienia sakramentu; pierwszy uczyni³ to
ogólnie, drugi w odniesieniu do chrztu i Wieczerzy Pañskiej. Tak samo post¹pili
trzej teolodzy z Koœcio³ów orientalnych. Wkrótce okaza³o siê, ¿e dyskusja bêdzie
siê koncentrowaæ na zagadnieniu liczby sakramentów. ¯ywo debatowano nad
rol¹ i uznaniem czynnoœci koœcielnych, takich jak pokuta, konfirmacja, kap³añ-
stwo, ma³¿eñstwo i namaszczenie chorych, które dla reformowanych s¹ tylko
wa¿nymi rytami koœcielnymi, natomiast dla chrzeœcijan orientalnych sakramenta-
mi. Dyskusja przesz³a potem na rozumienie sakramentów w odniesieniu do spra-
wy zbawienia. Reformowani podkreœlali, ¿e s¹ one wa¿nymi darami ³aski, dla ich
partnerów ich znaczenie polega na tym, ¿e maj¹ powi¹zanie ze zbawieniem. Dys-
kutowano te¿ nad rol¹ reformatorów oraz nad znaczeniem kontynuacji i zmiany
w Koœciele. Obie strony uwa¿a³y, ¿e korzystne bêd¹ dalsze rozmowy dotycz¹ce
rozumienia sakramentów i Koœcio³a. Postanowiono wiêc, ¿e kwestiami tymi zaj-
mie siê nastepne spotkanie, które – na zaproszenie katolikosa Arama I – odbêdzie
siê w dniach 23-28 stycznia 20001 r. w Antelias (Liban). Poprzednie spotkania
odby³y siê w Egipcie, Holandii, Indiach, USA i Syrii.

–  W wieku 71 lat zmar³a 12 stycznia w Minneapolis Ruth Sovik, by³a zastêp-
ca sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Po pracy misyjnej w Azji,
w 1965 r. rozpoczê³a pracê w Genewie jako asystent redaktora „International Re-
view of Mission”, publikacji Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK.
W 1978 r. objê³a stanowisko dyrektora Komisji. Potem przez kilka lat dzia³a³a w
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Œwiatowej Organizacji Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet (YWCA),
m.in. na stanowisku sekretarza generalnego. W 1985 r. zosta³a jednym z trzech
zastêpców sekretarza generalnego ŒRK. Po przejœciu na emeryturê w 1991 r. po-
wróci³a do USA. By³a cz³onkiem Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ame-
ryce. Jej m¹¿, Arne Sovik, emerytowany duchowny luterañski, by³ w przesz³oœci
dyrektorem Wydzia³u Misji Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Genewie.

–  Z okazji Roku Œwiêtego zgromadzili siê w styczniu  w Jerozolimie
zwierzchnicy autokefalicznych i autonomicznych Koœcio³ów prawos³awnych. W
opublikowanym komunikacie opowiedzieli siê oni za dalszym uczestnictwem w
ruchu ekumenicznym. Nale¿y d¹¿yæ do przywrócenia jednoœci koœcielnej w taki
sposób, w jaki istnia³a ona w pierwszym tysi¹cleciu chrzeœcijañstwa. Zwierzchni-
cy koœcielni potêpili rasizm, nacjonalizm i uleganie Koœcio³a pogl¹dom nacjona-
listycznym. Nie wolno czyniæ ró¿nicy miêdzy ludŸmi z powodu pochodzenia,
koloru skóry, p³ci, zamo¿noœci lub ubóstwa. Przywódcy koœcielni potêpili jedno-
myœlnie prozelityzm. Jednoczeœnie podkreœlili koniecznoœæ zaanga¿owania wier-
nych na rzecz zachowania stworzenia. Ze zwierzchników koœcielnych brakowa³o
jedynie patriarchów Aleksandrii i Antiochii.

– 18 stycznia mia³a miejsce ceremonia otwarcia Drzwi Œwiêtych rzymskiej
bazyliki œw. Paw³a za Murami. Nabo¿eñstwo poprzedzaj¹ce tê ceremoniê mia³o
wyj¹tkowo uroczysty przebieg i oprawê. Rozpoczê³o siê ono uroczystym proce-
sjonalnym wejœciem do œwiêtyni papie¿a i przedstawicieli 22 Koœcio³ów i wspól-
not wyznaniowych z ca³ego œwiata. Obecni byli m.in. abp George Carey, honoro-
wy zwierzchnik Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich, reprezentant patriarchy
Konstantynopola metropolita Atanazy, bp Christian Krause – prezydent Œwiato-
wej Federacji Luterañskiej, abp Antonius Glazemaker – honorowy przewodnicz¹-
cy Wspólnoty Koœcio³ów Starokatolickich Unii Utrechckiej, pani dr Frances Al-
guire – przewodnicz¹ca Œwiatowej Rady Metodystycznej. Polski Autokefaliczny
Koœció³ Prawos³awny reprezentowa³ ks. mitrat Anatol Szyd³owski, dziekan okrê-
gu warszawskiego.

 –  Œwiatowa Federacja Luterañska og³osi³a 26 stycznia, ¿e w roku 1999 liczba
luteran w œwiecie wzros³a o 1,6 mln. Pod koniec minionego roku wszystkie Ko-
œcio³y luterañskie zrzesza³y 63,1 mln wiernych, z czego 59,5 mln nale¿a³o do jed-
nego ze 128 Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL. Do wzrostu przyczyni³ siê przede
wszystkim Protestancko-Chrzeœcijañski Koœció³ Batak w Indonezji, który pozy-
ska³ milion nowych cz³onków. Ponad po³owa wszystkich luteran, 37 mln, ¿yje w
Europie. Tutaj nast¹pi³ w porównaniu z rokiem 1998 niewielki ubytek. Najwiêcej
luteran mieszka  w Niemczech – 13, 9 mln. W porównaniu z rokiem 1998 uby³o
tam 84 tys. cz³onków. Najwiêkszym Koœcio³em cz³onkowskim ŒFL jest Koœció³
Szwecji (7, 5 mln), dalej plasuj¹ siê Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Ameryce
(5, 1 mln) i Koœció³ Luterañski Finlandii (4, 6 mln).
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–  W wieku 61 lat zmar³ w Wiedniu 28 stycznia wieloletni przewodnicz¹cy
ekumenicznej fundacji „Pro Oriente” Alfred Stirnemann. Organizacja ta, powo³a-
na do ¿ycia w 1964 r. przez ówczesnego arcybiskupa Wiednia kard. Franza Köni-
ga, zajmuje siê szeroko pojêtym dialogiem z Koœcio³ami wschodnimi. Alfred
Stirnemann rozpocz¹³ pracê jako sekretarz generalny fundacji ju¿ w rok po utwo-
rzeniu i pe³ni³ ten urz¹d do 1993 r., gdy zosta³ jej przewodnicz¹cym na miejsce
emerytowanego prezydenta Austrii Rudolfa Kirchschlägera. By³ osob¹ wysoko
cenion¹ w dialogu na rzecz porozumienia z prawos³awiem i Koœcio³ami przed-
chalcedoñskimi.

–  Sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan bp Walter Kasper pod-
czas wizyty w Œwiatowej Radzie Koœcio³ow w Genewie w dniu 2 lutego oœwiad-
czy³, ¿e porozumienie luterañsko-katolickie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu
mo¿e mieæ tak¿e znaczenie dla innych Koœcio³ów Reformacji. Jego zdaniem na-
le¿a³oby zbadaæ, jak dalece zró¿nicowany konsens znaleziony przez luteran i ka-
tolików mo¿na by poszerzyæ równie¿ na inne Koœcio³y ewangelickie – stwierdzi³
bp Kasper. By³a to jego pierwsza wizyta w siedzibie ŒRK po objêciu latem 1999
r. funkcji sekretarza Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Jako wa¿ny temat
dalszej wspó³pracy miêdzy Watykanem a ŒRK bp Kasper wymieni³ chrzest. Zaj-
mie siê t¹ kwesti¹ najbli¿sze posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej Watykan-
Genewa podczas posiedzenia plenarnego w Bejrucie (Liban)  w maju. Poza wza-
jemnym uznaniem chrztu musi te¿ chodziæ o to, jak dalece daje siê lepiej wyraziæ
jego znaczenie jako sakramentalnego fundamentu jednoœci chrzeœcijañskiej w li-
turgii. Chodzi o kwestiê, jak mo¿emy wspólnie œwiêtowaæ nasz¹ wspóln¹ wiarê
chrzeœcijañsk¹- stwierdzi³ bp Kasper.

–   Wspóln¹ deklaracj¹ wyra¿aj¹c¹ chêæ bli¿szej wspó³pracy w przysz³oœci za-
koñczy³o siê doroczne spotkanie Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
i Konferencji Koœcio³ow Europejskich, której obrady odby³y siê w dniach 3-6 lu-
tego w Pradze. Kontynuacji i pog³êbianiu wspó³pracy ekumenicznej maj¹ s³u¿yæ
Wytyczne, podpisane w Pradze przez przewodnicz¹cego CCEE – kard. Miloslava
Vlka z Pragi i prezydenta KKE – metropolitê Jeremiasza z Pary¿a. Ten historycz-
ny dokument g³osi, ¿e Koœcio³y s¹ œwiadome odpowiedzialnoœci za to, ¿e w g³o-
szeniu Ewangelii w Europie musz¹ dawaæ wspólne œwiadectwo i d¹¿yæ do wspó³-
pracy w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym. CCEE i KKE zobowi¹zuj¹ siê te¿ s³u-
chaæ siebie nawzajem z uwag¹ i szacunkiem. Wœród tematów, nad którymi
Koœcio³y pragn¹ wspólnie pracowaæ, wymienia siê  przede wszystkim rolê  isla-
mu w Europie, piêtnowanie przemocy wobec kobiet, rozwi¹zywanie problemów
ekologicznych i inicjatywy pokojowe. Szczególn¹ uwagê Koœcio³y powinny
zwróciæ na pozytywne i negatywne sytuacje w stosunkach pomiêdzy nimi na
p³aszczyŸnie zarówno regionalnej jak i narodowej, wspieraj¹c w ten sposob pro-
ces pojednania i poszukiwania dróg, na których bêdzie mo¿na przyczyniæ siê do
rozwi¹zania powsta³ych problemów. Kard. Vlk podkreœli³, ¿e jako miejsce podpi-
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sania dokumentu œwiadomie zosta³a wybrana Kaplica Betlejemska, w której
przed 500 laty  g³osi³ kazania czeski teolog i myœliciel Jan Hus. To podkreœla
wagê podpisanego dokumentu, powiedzia³ przewodnicz¹cy CCEE. – CCEE ist-
nieje od 1971 r. i skupia wszystkie (w liczbie 35) krajowe konferencje episkopa-
tów Europy. KKE zrzesza 125 Koœcio³ów prawos³awnych, starokatolickich, an-
glikañskich i protestanckich.

–  W Watykanie og³oszono 15 lutego, ¿e nowym arcybiskupem Westminsteru
oraz prymasem Koœcio³a katolickiego Anglii i Walii zosta³ bp Cormac Murphy-
O’Connor (l. 67). Przez 22 lata sta³ on na czele diecezji Arundel i Brighton. No-
minacja ta zosta³a pozytywnie przyjêta przez czo³owych reprezentantów innych
Koœcio³ów Wielkiej Brytanii, gdy¿ nowy arcybiskup Westminsteru od wielu lat
odgrywa³ w swoim Koœciele wiod¹c¹ rolê w dialogu ekumenicznym. Od 1982 r.
by³ wspó³przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymsko-
katolickiej.

–  Diakonka Denise Wyss (l. 34) zosta³a 19 lutego wyœwiêcona na piewsz¹
kap³ankê Koœcio³a Starokatolickiego Szwajcarii. Œwiêceñ kap³añskich udzieli³ jej
emerytowany starokatolicki arcybiskup Utrechtu Antonius Jan Glazemaker pod-
czas uroczystego nabo¿eñstwa w Solurze. Obowi¹zki duszpasterskie ks. Wyss
sprawowaæ bêdzie w swojej parafii Baden-Brugg. Synod Koœcio³a Starokatolic-
kiego Szwajcarii, zrzeszaj¹cego 14 tys. cz³onków, po wieloletnich dyskusjach za-
decydowa³ w 1999 r. o dopuszczeniu kobiet do kap³añstwa. Jest to ju¿ czwarty
Koœció³ tradycji starokatolickiej zwi¹zany z Uni¹ Utrechck¹, który udzieli³ œwiê-
ceñ kap³añskich kobiecie. Przedtem zrobi³y to Koœcio³y w Niemczech, Austrii i
Holandii. Natomiast Koœcio³y starokatolickie w USA i Kanadzie, Polsce i Cze-
chach zajmuj¹ wobec ordynacji kobiet postawê negatywn¹ lub wyczekuj¹c¹.

–  21 lutego powsta³o w Heidelbergu Towarzystwo im. Martina Bubera po-
œwiêcone pielêgnowaniu dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Przewodnicz¹cym
towarzystwa zosta³ wydawca Lothar Stiehm. Buber by³ wybitnym filozofem i
teologiem, uczonym, który dawa³ ró¿ne inspiracje dialogowi ¿ydowsko-chrzeœci-
jañskiemu, a tak¿e psychologii, pedagogice i psychoterapii. Przed wyjazdem do
Palestyny w 1938 r. Buber naucza³ we Frankfurcie n. M. Jego g³ównym dzie³em
filozoficznym jest „Ja i ty” z 1923 r.

–  Papie¿ Jan Pawe³ II odby³ w dniach 24-26 lutego podró¿ do Egiptu. Z³o¿y³
on kurtuazyjn¹ wizytê zwierzchnikowi Koœcio³a koptyjskiego – papie¿owi Alek-
sandrii i patriarsze Stolicy œw. Marka – Szenudzie III oraz wielkiemu szejkowi
Uniwersytetu al-Azhar i duchowemu przywódcy sunnitów egipskich – Mohme-
dowi Sajjedowi Tantawiemu. Podczas mszy w hali sportowej w Kairze tematem
wyg³oszonej homilii papieskiej by³ dialog miêdzyreligijny. Papie¿ podkreœli³ zna-
czenie wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan wobec œwiata i unikania wszystkiego,
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co mog³oby spowodowaæ nowe nieporozumienia i nieufnoœæ. Punktem g³ównym
papieskiej pielgrzymki  by³a Góra Synaj i znajduj¹cy siê u jej stóp prawos³awny
klasztor œw. Katarzyny. Przy tej okazji Jan Pawe³ II oœwiadczy³, ¿e z wielk¹ rado-
œci¹ i wzruszeniem przybywa tam, gdzie Bóg ujawni³ swoje Imiê i gdzie nada³
Prawo: Tutaj na Górze Synaj prawda o tym, kim jest Bóg, sta³a siê podstaw¹ i
gwarancj¹ przymierza a Dekalog jest prawem ¿ycia i prawem wolnoœci. Papie¿
podkreœli³, ¿e wiatr, który dziœ jeszcze wieje z Góry Synaj, przynosi nam usilne
zaproszenie do dialogu wiernych wielkich religii monoteistycznych, dialogu, który
by s³u¿y³ rodzinie ludzkiej. Mnisi na Synaju przyjêli papie¿a bardzo serdecznie,
ale nie wziêli udzia³u w nabo¿eñstwie, które papie¿ odprawi³ przed klasztorem.

–  Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów na posiedzeniu w Bos-
sey ko³o Genewy w dniach 29 lutego – 3 marca podj¹³ uchwa³ê, ¿e najbli¿sze
posiedzenie Komitetu Naczelnego odbêdzie siê w dniach 29 stycznia – 6 lutego
2001 r. w Berlinie. Podczas tego posiedzenia, wspólnie z Koœcio³ami z ca³ego
œwiata, nast¹pi uroczyste otwarcie Dekady przezwyciê¿ania przemocy. Poza tym
Komitet Wykonawczy wezwa³ rz¹d Federacji Rosyjskiej do zapewnienia  wi¹¿¹-
cych gwarancji przestrzegania praw ludzkich i zaspokajania potrzeb humanitar-
nych osób dotkniêtych wojn¹ w Czeczenii. W wydanym oœwiadczeniu w³adze
ŒRK domagaj¹ siê ustanowienia odpowiedniej pomocy, utworzenia korytarzy hu-
manitarnych /.../ jak i zapewnienia dostêpu odpowiedzialnych miêdzynarodowych
organizacji humanitarnych. Komitet Wykonawczy zwraca uwagê w swoim
oœwiadczeniu tak¿e na sprawozdania o masowym naruszaniu praw ludzkich na
obszarach czeczeñskich bêd¹cych pod kontrol¹ rosyjsk¹ i prosi usilnie w³adze
rosyjskie o zapewnienie dostêpu na te tereny odpowiednim gremiom ONZ jak i
OBWE.

–  Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze opowiedzia³ siê
za rezygnacj¹ z kontrowersyjnego pojêcia „misja wœród ¯ydów”. W oœwiadcze-
niu opublikowanym 6 marca stwierdza siê, ¿e pojêcie to jest tak obci¹¿one, i¿
utrudnia porozumienie ¯ydów i chrzeœcijan. O „wotum w sprawie stosunków
¯ydów i chrzeœcijan” prosi³ przedstawicieli wydzia³u teologicznego biskup Ko-
œcio³a ewangelickiego Wirtembergii Eberhardt Renz, jako ¿e problemem tym za-
j¹æ siê ma wkrótce synod koœcielny. Oœwiadczenie stwierdza, i¿ chrzeœcijañstwo
w Niemczech nie mo¿e wymazaæ ze swej pamiêci wspó³winy za mord na naro-
dzie dokonany w okresie rz¹dów nazistowskich. Chrzeœcijanie w Niemczech mu-
sz¹ liczyæ siê z tym, ¿e ich chrzeœcijañskie œwiadectwo sta³o siê dla ¯ydów nie-
wiarygodne.

– Z badañ przeprowadzonych na Uniwersytecie w Bristolu a og³oszonych 7
marca wynika, ¿e szeœæ lat po pierwszej ordynacji kobiet wiele kap³anek Koœcio-
³a Anglikañskiego Anglii ¿ali siê na stosowan¹ wobec nich dyskryminacjê. W
wielu parafiach wierni okazuj¹ wobec swoich kap³anek niezadowolenie. Niektóre
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z nich otrzymywa³y listy z pogró¿kami lub by³y wyzywane od czarownic. Oko³o
70 % zapytanych kobiet przyzna³o, ¿e wiêkszoœæ wspó³braci w urzêdzie odmawia
przyjmowania Komunii œw. z r¹k kobiety. Ogó³em w Koœciele Anglii pracuj¹
1702 kap³anki.

–  Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna Koœcio³a rzymskokatolickiego og³o-
si³a w Watykanie 7 marca dokument „Pamiêæ i pojednanie: Koœció³ a winy prze-
sz³oœci”. Kilkudziesiêciostronicowy dokument uznaje, ¿e wspó³odpowiedzialnoœæ
za podzia³ chrzeœcijañstwa, stosowanie przemocy w g³oszeniu Ewangelii, brak
sprzeciwu wobec antysemityzmu, zgorszenie, które prowadzi do ateizmu, odpo-
wiedzialnoœæ za z³o w dzisiejszym œwiecie, relatywizm etyczny, odmawianie pra-
wa do ¿ycia i niewra¿liwoœæ na krzyk biednych to podstawowe dziedziny, w któ-
rych Koœció³ rzymskokatolicki na progu trzeciego tysi¹clecia musi dokonaæ ra-
chunku sumienia i prosiæ o przebaczenie. Bicie siê w piersi na wiele siê nie zda,
jeœli nie wyci¹gniemy rêki do naszych braci, prosz¹c ich o przebaczenie, jeœli nie
bêdziemy bardziej wyczuleni na sytuacjê Koœcio³a w dzisiejszym œwiecie – powie-
dzia³ kard. Roger Etchegaray, prezentuj¹c dokument na konferencji prasowej.
Podczas konferencji podkreœlono, ¿e dokument nie nale¿y do Magisterium Ko-
œcio³a i nie jest czêœci¹ papieskiego nauczania, przynosi natomiast refleksj¹ teolo-
giczn¹ nt. zainspirowanego przez Jana Paw³a II procesu oczyszczania pamiêci.

– Koœció³ katolicki to coœ wiêcej ni¿ roz³am, ale te¿ nie mo¿na  go uwa¿aæ za
heretycki – powiedzia³ 9 marca w Moskwie metropolita smoleñski i kaliningradz-
ki Cyryl, przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunkow Koœcielnych Pa-
triarchatu Moskiewskiego. Odpowiedzia³ w ten sposób na pytanie: Czy katoli-
cyzm rzymski jest herezj¹? – zadane mu przez jednego z dziennikarzy uczestni-
cz¹cych w I Kongresie Prasy Prawos³awnej w Moskwie. Metropolita wyjaœni³, ¿e
tradycja prawos³awna przewiduje trzy „obrzêdy” przyjêcia do Koœcio³a: przez
chrzest, bierzmowanie i pokutê. Ten pierwszy sposób praktykuje siê wobec oczy-
wistych heretyków; protestanci, którzy pozostaj¹ w œrodowisku koœcielnym, ale
pozbawionym ³aski, mog¹ zostaæ przyjêci przez bierzmowanie, natomiast staro-
obrzêdowców i katolików, którzy maj¹ w sobie ³askê Ducha Œwiêtego, przyjmuje
siê na ³ono prawos³awia przez pokutê – stwierdzi³ hierarcha. Odnosz¹c siê do
ró¿nic dogmatycznych miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³em prawos³awnym
metropolita za najwa¿niejsze uzna³ nauczanie o nieomylnoœci papieskiej i o po-
wszechnej jurysdykcji papie¿a nad œwiatem. Zarazem jednak doda³, ¿e rozbie¿no-
œci tych nigdy nie okreœlano mianem heretyckich, gdy¿ ¿aden sobór ich tak nie
scharakteryzowa³.  Przy tej samej okazji metropolita Cyryl oœwiadczy³, ¿e pomi-
mo postêpu w rozmowach miêdzy Moskw¹ a Konstantynopolem nt. jurysdykcji i
statusu parafii prawos³awnych w Estonii dosz³o do wzrostu napiêcia miêdzy obu
Koœcio³ami. Od 1996 r. trwa proces dobrowolnego dzielenia siê parafii estoñ-
skich miêdzy dwie jurysdykcje, zgodnie z ustaleniami osi¹gniêtymi podczas roz-
mów delegacji obu Patriarchatów w Zurychu w tym¿e roku. Tymczasem strona
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konstantynopolitañska odmówi³a wykonania punktu o wspólnej rejestracji parafii w
Estonii przez oba Koœcio³y – powiedzia³ Cyryl. Doda³, ¿e metropolita Stefan, mia-
nowany przez Konstantynopol zwierzchnikiem Estoñskiego Apostolskiego Koœcio-
³a Prawos³awnego (EAKP), wyrazi³ gotowoœæ wykonania postanowieñ z Zurychu
jedynie pod warunkiem uznania go za jedynego kanonicznego zwierzchnika tego
Koœcio³a. Tymczasem – zdaniem metropolity Cyryla – Estonia stanowi nieod³¹czn¹
czêœæ terytorium kanonicznego Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.

–  11 marca  wprowadzono w urz¹d  nowego starokatolickiego arcybiskupa
Utrechtu. Zosta³ nim teolog belgijski Joris Vercammen (l. 47). Arcybiskup
Utrechtu jest z urzêdu przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Konferencji Bisku-
pów Starokatolickich.  Abp Vercammen jest nastêpc¹ abpa Antoniusa Glazema-
kera, który po 18 latach przeszed³ na emeryturê. Nowy arcybiskup by³ w 1979 r.
wyœwiêcony na kap³ana rzymskokatolickiego. Do Koœcio³a starokatolickiego
przeszed³ w 1988 r. W Holandii jest 8000 starokatolików, na ca³ym œwiecie ³¹cz-
nie ok. 500 tys. Koœcio³y starokatolickie wy³oni³y siê po I Soborze Watykañskim
jako ruch protestu przeciw uchwalonym tam dogmatom o niemylnoœci i prymacie
jurysdykcyjnym papie¿a. W 1889 r. po³¹czy³y siê one w Unii Utrechckiej Koœcio-
³ów Starokatolickich.

–  W niedzielê 12 marca papie¿ Jan Pawe³ II podczas mszy w bazylice œw. Pio-
tra z okazji og³oszenia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu Dniem Przebaczenia
modli³ siê: Módlmy siê, aby pamiêtaj¹c o cierpieniach, jakich zazna³ Izrael w
ci¹gu dziejów, chrzeœcijanie umieli uznaæ grzechy pope³nione przez wielu z nich
przeciwko Ludowi Przymierza, a przez to zdo³ali oczyœciæ swoje serca. Bo¿e /.../
bolejemy g³êboko nad postêpowaniem tych, którzy w ci¹gu dziejów przysporzyli
cierpieñ Twoim synom, a prosz¹c Ciê o przebaczenie, pragniemy tworzyæ trwa³¹
wiêŸ prawdziwego braterstwa z Ludem Przymierza. W homilii zaœ papie¿ powie-
dzia³: Wyznajemy z ca³¹ œwiadomoœci¹ nasz¹ odpowiedzialnoœæ jako chrzeœcijan
za z³o dnia dzisiejszego /.../ Koœció³ dzisiaj i zawsze czuje siê powo³any do
oczyszczenia pamiêci z tych smutnych przejawów ka¿dego uczucia gniewu i rywa-
lizacji. Jubileusz staje siê w ten sposób dla wszystkich w³aœciw¹ okazj¹ dla g³êbo-
kiego nawrócenia siê ku Ewangelii. Komentatorzy prasy izraelskiej i g³ówny asz-
kenazyjski rabin Izraela, Meir Lau, wyrazili rozczarowanie „ogólnikowoœci¹” i
„niedookreœleniem” formu³ papieskiej proœby o przebaczenie za grzechy pope³-
nione wobec ¯ydów.

–  Zakres w³adzy zwierzchnika Koœcio³a Anglikañskiego Anglii, arcybiskupa
Canterbury George’a Carey’a  ma ulec poszerzeniu. Jak poinformowa³y gazety
brytyjskie w dniu 14 marca, dla sprawowania urzêdu ma on otrzymaæ dodatkowe
œrodki. Abp Carey zaprzeczy³, jakoby w realizowaniu reformy wzorowano siê na
Koœciele katolickim: Nie chcemy anglikañskiej wersji Watykanu – oœwiadczy³.
Komisja pod kierownictwem by³ego ministra spraw zagranicznych Douglasa
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Hurda ma do lata przed³o¿yæ pierwsze propozycje. Jako zwierzchnik Koœcio³a,
zgodnie z konstytucj¹, arcybiskup Canterbury zajmuje w hierarchii pañstwowej
drugie miejsce po rodzinie królewskiej. Jednak we w³asnym Koœciele jego
uprawnienia s¹ bardzo ograniczone. W przeciwieñstwie do papie¿a nie przys³u-
guje mu zwierzchnoœæ nad ¿adn¹ diecezj¹ poza w³asn¹. Anglikañscy przywódcy
koœcielni zaprzeczaj¹, jakoby rewizja uprawnieñ arcybiskupa mia³a doprowadziæ
do autorytarnych  rz¹dów koœcielnych wed³ug rzymskiego wzoru.

–  Z inicjatywy fundacji „Pro Oriente” odby³o siê w Wiedniu 15 marca sym-
pozjum poœwiêcone osobie i dzie³u Jana Husa. Z tej okazji przyby³ do stolicy
Austrii zwierzchnik Czechos³owackiego Koœcio³a Husyckiego patriarcha Josef
Spak. W wywiadzie dla „Kathpress” patriarcha podkreœli³, ¿e jego Koœció³
uznaje biskupa Rzymu jako primus inter pares. Reformatora czeskiego Jana
Husa Spak nazwa³ wielkim wzorem nie tylko dla jego spo³ecznoœci koœcielnej.
Co do sytuacji Koœcio³ów w Czechach patriarcha stwierdzi³, ¿e wszystkie – z
Koœcio³em rzymskokatolickim w³¹cznie – znajduj¹ siê w sytuacji mniejszoœcio-
wej, gdy¿ tylko 40 % ogó³u spo³eczeñstwa uwa¿a siê za ludzi wierz¹cych. Po-
informowa³, ¿e jego Koœció³ ma 135 tys. wiernych. W obecnej sytuacji spo³ecz-
no-politycznej jest trudno pozyskiwaæ nowych cz³onków, zw³aszcza wœród lu-
dzi m³odych. Nie ma natomiast problemów z kandydatami do stanu
duchownego. Kobiety dopuszcza siê do urzêdu duchownego ju¿ od 1947 r. Sta-
nowi¹ one 40 % ogó³u duchowieñstwa. Jedn¹ z piêciu diecezji w O³omuñcu
kieruje od niedawna kobieta-biskup. Czechos³owacki Koœció³ Husycki powsta³
po pierwszej wojnie œwiatowej, utworzyli go duchowni i œwieccy, którzy porzu-
cili Koœció³ rzymskokatolicki.

–  „Wiadomoœci KAI” z 16 marca, powo³uj¹c siê na „International Bulletin of
Missionary Research” poinformowa³y, ¿e chrzeœcijaninem jest co trzeci spoœród 6
mld. mieszkañców Ziemi. Oprócz miliarda katolików, 342 mln. protestantów, 215
mln. prawos³awnych i 80 mln. anglikanów, jest tak¿e 500 mln. wyznawców Ko-
œcio³ów typu zielonoœwi¹tkowego, o charakterze charyzmatycznym. Rozwój
chrzeœcijañstwa odbywa siê obecnie nie w Europie czy Ameryce Pó³nocnej, lecz
w Afryce i Azji, gdzie wyznawcy Chrystusa s¹ dziœ trzykrotnie liczniejsi  ni¿ w
1970 r. Oznacza to, ¿e centrum chrzeœcijañstwa systematycznie przesuwa siê na
pó³kulê po³udniow¹.

–  Konferencja Koœcio³ów Europejskich wypowiedzia³a siê za zintensyfikowa-
n¹ dzia³alnoœci¹ misyjn¹ w Europie. W tym celu Koœcio³y powinny potraktowaæ
powa¿nie swoj¹ wspó³pracê ekumeniczn¹, oœwiadczyli uczestnicy  piêciodniowej
konsultacji w dniu 17 marca w Bad Herrenalb „w zaleceniach koñcowych”. Czy-
tamy w nich, ¿e elementem misji jest okazywanie przez Koœcio³y i wspólnoty re-
ligijne wzajemnego szacunku. Wa¿ne jest przeto, aby ró¿ne wyznania swoje pro-
gramy misyjne w³¹czy³y do edukacji teologicznej i wzajemnie je uzgadnia³y.
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–  18 marca w Wachtbergu ko³o Bonn w wieku 90 lat zmar³ Eberhard Bethge.
By³ przyjacielem i zarazem biografem ks. Dietricha Bonhoeffera (1906-1945), zna-
nym tak¿e w œrodowisku polskim (polskie wydanie biografii Bonhoeffera autorstwa
E. Bethgego ukaza³o siê nak³adem Oœrodka Wydawniczego „Augustana” w 1996
roku). Od 1969 r. by³ honorowym profesorem uniwersytetu boñskiego. Na œwiecie
zas³yn¹³ po opublikowaniu listów wiêziennych Bonhoeffera pod tytu³em „Wider-
stand und Ergebung” (Opór i poddanie). By³ propagatorem spuœcizny teologicznej
Bonhoeffera. E. Bethge urodzi³ siê w 1909 r. w Warchau ko³o Magdeburga w rodzi-
nie duchownego. Teologiê studiowa³ w Królewcu, Berlinie, Wiedniu, Tybindze i
Halle.  Po ukoñczeniu studiów teologicznych wst¹pi³ w 1935 r. do prowadzonego
przez Bonhoeffera seminarium Koœcio³a Wyznaj¹cego w Finkenwalde k. Szczeci-
na. Po wojnie by³ pocz¹tkowo asystentem biskupa berliñskiego Otto Dibeliusa, na-
stêpnie otacza³ opiek¹ duszpastersk¹ parafie niemieckie w Londynie, wreszcie kie-
rowa³ studium pastoralnym Krajowego Koœcio³a Ewangelickiego Nadrenii. W la-
tach 1967-1976 by³ cz³onkiem kierownictwa Koœcio³a nadreñskiego, gdzie
anga¿owa³ siê w odnowê stosunków chrzeœcijañsko-¿ydowskich.

–  W Nairobi (Kenia) w dniach 20-21 marca odby³o siê pierwsze wspólne po-
siedzenie przedstawicieli Komitetu Generalnego Ogólnoafrykañskiej Konferencji
Koœcio³ów i  Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. G³ównym przed-
miotem dyskusji by³y problemy , które zagra¿aj¹ ¿yciu w Afryce, jak równie¿
znaki nadziei na tym kontynencie. Chodzi³o o zidentyfikowanie priorytetowych
problemów Afryki, którymi bêd¹ mog³y siê zaj¹æ  wspólnie obie organizacje na
pocz¹tku nowego stulecia. S¹ to: sprawiedliwoœæ ekonomiczna i sprawne rz¹dze-
nie; rozwi¹zywanie konfliktów, tworzenie pokoju i pojednanie; zdrowie i eduka-
cja; ¿ycie duchowe, to¿samoœæ i jednoœæ.

–  Papie¿ Jan Pawe³ II przebywa³ w dniach 20-26 marca z pielgrzymk¹ w Ziemi
Œwiêtej. Wizyta ta by³a jednym z najwa¿niejszych momentów  obchodów Wielkie-
go Jubileuszu Roku 2000. Pod¹¿aj¹c œladami Jezusa papie¿ apelowa³ do Koœcio³ów
i religii o odnowê wiary, a do ca³ej ludzkoœci o budowê pokoju drog¹ szacunku dla
praw ka¿dej istoty ludzkiej. Jan Pawe³ II odwiedzi³ najwa¿niejsze miejsca zwi¹zane
z histori¹ zbawienia: Górê  Nebo, miejsce chrztu Jezusa nad Jordanem, Betlejem,
Górê B³ogos³awieñstw, Nazaret i ewangeliczne miejsca po³o¿one nad jeziorem Ga-
lilejskim, przede wszystkim zaœ Jerozolimê, w której mia³a miejsce bezprecedenso-
wa wizyta w Instytucie Pamiêci Yad Vashem oraz przy Œcianie P³aczu. Podczas
ostatniej Mszy œw. tej pielgrzymki, sprawowanej w bazylice Grobu Pañskiego, pa-
pie¿ przypomnia³, ¿e Mêka i Zmartwychwstanie Jezusa stanowi¹ wspólne Ÿród³o
wiary wszystkich chrzeœcijan. Z tego Ÿród³a winni te¿ oni czerpaæ nadziejê  i si³ê do
szukania jednoœci i g³oszenia œwiatu Dobrej Nowiny.

–  3 kwietnia odby³o siê w Genewie wprowadzenie w urz¹d nowego sekretarza
generalnego Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych, ks. Setri Nyomi
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(l. 45) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego Ghany. Jest on pierwszym nieuropejskim
teologiem, który stan¹³ na czele tej miêdzynarodowej organizacji, zrzeszaj¹cej
217 Koœcio³ów tradycji reformowanej, prezbiteriañskiej i kongregacjonalnej.
ŒAKR zrzesza 75 milionów chrzeœcijan, ¿yj¹cych w przesz³o 100 krajach œwiata.
W swoim inauguracyjnym przemówieniu nowy sekretarz generalny wezwa³
wspó³wyznawców do wzmo¿onej walki z niesprawiedliwoœci¹ ekonomiczn¹.
Chodzi nie tylko o s³owa, ale i czyny – podkreœli³.

–  W dniach 3-7 kwietnia odby³o siê w Pittsburgu (USA) siódme posiedzenie
komisji mieszanej Koœcio³ów prawos³awnych i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów
Reformowanych. Przedmiotem dyskusji by³y takie sprawy, jak  cz³onkostwo i in-
korkorporacja w Cia³o Chrystusa, chrzest  i  bierzmowanie (konfirmacja) oraz
apostolskoœæ Koœcio³a. Cz³onkowie komisji przygotowali wstêpne wspólne stano-
wisko na temat tych kwestii; jego ostateczna wersja ma byæ opracowana  podczas
nastêpnego posiedzenia.

–  8 kwietnia zmar³ w Pradze w wieku 75 lat Jaroslav Ondra, teolog Ewange-
lickiego Koœcio³a Czeskobraterskiego, który na prze³omie lat piêædziesiatych i
szeœædziesi¹tych pe³ni³ funkcjê sekretarza generalnego Chrzeœcijañskiej Konfe-
rencji Pokojowej. W 1968 r., po inwazji wojsk Uk³adu Warszawskiego na Cze-
chos³owacjê, pod wp³ywem nacisków politycznych by³ zmuszony do rezygnacji z
pe³nionej funkcji. Od 1970 r. do przejœcia na emeryturê by³ profesorem na Wy-
dziale Teologii Ewangelickiej im. J. A. Komeñskiego w Pradze.

–   W wywiadzie dla tygodnika boñskiego „Rheinischer Merkur” (12 kwietnia)
patriarcha moskiewski Aleksy II mówi³ o kryzysie zaufania we wzajemnych sto-
sunkach Koœcio³ów chrzeœcijañskich na œwiecie i w Rosji. Zosta³ on wywo³any
masowym pojawieniem siê misjonarzy zagranicznych w Rosji – stwierdzi³ patriar-
cha. Szczególnie do zaostrzenia sytuacji przyczyniaj¹ siê misyjne grupy ewange-
likalne, które pojawiaj¹ siê w Rosji i w s¹siaduj¹cych z ni¹ pañstwach. Patriarcha
okaza³ zrozumienie dla odbudowy struktur koœcielnych w niemieckich Koœcio-
³ach luterañskich na Wschodzie. O prozelityzm oskar¿y³ natomiast Koœció³ kato-
licki. Ze szczególn¹ trosk¹ œledzi Aleksy II rozwój sytuacji na Ukrainie zachod-
niej. Na tym terenie Koœció³ katolicki rytu bizantyjskiego (unici) prowadzi nad-
zwyczaj agresywn¹ politykê, próbuj¹c zniszczyæ chrzeœcijañstwo prawos³awne. Z
tego powodu pogarszaj¹  siê stosunki z Rzymem. Pozytywnie Aleksy II oceni³
rosyjsk¹ ustawê religijna z 1997 r., która spotka³a siê z miêdzynarodow¹ krytyk¹,
gdy¿ zapewnia pozycjê dominuj¹c¹ Rosyjskiemu Koœcio³owi Prawos³awnemu.
Poprzednia ustawa z 1990 r. w sposób naiwny i niekontrolowany zapewnia³a
przywileje. Reprezentanci destruktywnych kultów, zaopatrzeni w worki pe³ne pie-
niêdzy, przybywali do Rosji, gdzie rozwijali czêsto aktywn¹, nie pozbawion¹
cech kryminalnych, dzia³alnoœæ. Nowa ustawa ogranicza pole dzia³ania ekstremi-
zmów pseudoreligijnych. Rozdzia³ Koœcio³a i pañstwa jest dla prawos³awia mo¿-
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liwy do przyjêcia – stwierdzi³ Aleksy. W jego ocenie, œwiatowy ruch ekumenicz-
ny znajduje siê w kryzysie. Œwiatowa Rada Koœcio³ów, zrzeszaj¹ca Koœcio³y
ewangelickie i prawos³awne,  utraci³a prawdziw¹ wizjê celu, jakim jest jednoœæ
Koœcio³ów. Nie wie te¿ ona, za pomoc¹ jakich form i metod mo¿na osi¹gn¹æ ten
cel. Patriarcha Aleksy domaga siê otwartego dialogu równych partnerów, dialogu
pozbawionego jakiejkolwiek dominacji strukturalnej i konfesyjnej. Koœcio³y pra-
wos³awne domagaj¹ siê od wielu lat wzmocnienia ich pozycji w ŒRK.

–  Zwierzchnicy Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Ziemi Œwiêtej wyst¹pili po raz
pierwszy ze wspólnym orêdziem wielkanocnym do wiernych. Mamy dzisiaj za-
œwiadczyæ wiar¹, ¿e prawda Bo¿a jest niezbêdna w naszym codziennym ¿yciu. Je-
zus powiedzia³: „Ja jestem Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem” (J 14,6). W pod¹¿aniu za
prawd¹ trzeba kierowaæ siê postaw¹ szczeroœci i wspó³czucia wobec innych ludzi
– napisali hierarchowie katoliccy, prawos³awni i protestanccy w Ziemi Œwiêtej.
Zwierzchnicy Koœcio³ów chrzeœcijañskich wyrazili nadziejê, ¿e wszyscy wierz¹cy
i w³adze œwieckie bêd¹ dzia³a³y szczerze, aby usun¹æ przeszkody  na drodze zro-
zumienia i sprawiedliwego pokoju w naszym regionie. Przypomnieli te¿ niedawn¹
podró¿ apostolsk¹ Jana Paw³a II do Ziemi Œwiêtej oraz nawiedzenia miejsc œwiê-
tych przez patriarchê Ormian Karekina II i innych patriarchów prawos³awnych.
Ekumeniczne orêdzie podpisali m.in. patriarchowie jerozolimscy – prawos³awny
Diodor I, ³aciñski abp Michel Sabbah i ormiañski Torkom II oraz o. Giovanni
Battistelli OFM – kustosz Ziemi Œwiêtej, abp Anba Abraham – egzarcha koptyj-
ski, abp Swerios Malki Pourad – wikariusz patriarchy syryjskiego, abp Gabriel –
egzarcha etiopski, bp Riah Abu El-Assal z Koœcio³a anglikañskiego i in.

–   Po raz pierwszy w 56-letniej historii Kanadyjskiej Rady Koœcio³ów jej
przewodnicz¹cym zosta³ katolik rzymski. Podczas posiedzenia w Edmonton w
dniach 3-5 maja 46-osobowy zarz¹d KRK wybra³ Andre Vallee, biskupa Hearst
(pó³nocne Ontario) swoim nowym liderem. Koœció³ rzymskokatolicki w Kana-
dzie, jako najwiêksza wspólnota religijna w tym kraju (ponad 12 mln wiernych)
sta³ siê cz³onkiem KRK w czerwcu 1997 r. Ogó³em w sk³ad tej organizacji wcho-
dzi 19 Koœcio³ów cz³onkowskich.

–  7 maja odby³o siê w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papie¿a
Jana Paw³a II Ekumeniczne Wspomnienie Œwiadków Wiary XX wieku. W uro-
czystoœci wziêli udzia³ zwierzchnicy b¹dŸ wysokiej rangi przedstawiciele 18 Ko-
œcio³ów i organizacji wyznaniowych, reprezentuj¹cych wszystkie g³ówne tradycje
chrzeœcijañskie. Sk³ada³a siê ona z nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego i oœmiu wezwañ,
podczas których wymieniono œwiadków, którzy oddali ¿ycie za Chrystusa, m.in.
rosyjskiego patriarchê prawos³awnego Tichona, zamordowanego w 1925 r., grec-
kokatolickiego biskupa rumuñskiego Ioana Suciu, który zmar³ w wiêzieniu w
1950 r., arcybiskupa salwadorskiego Oscara Romero, zamordowanego w 1980 r.
Swoje œwiadectwo z³o¿y³ m.in. b. wiêzieñ obozu hitlerowskiego w Dachau, bi-
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skup senior diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej Ignacy Je¿. Szacuje siê, ¿e liczba
mêczenników za wiarê w XX w. mo¿e stanowiæ 2/3 wszystkich, którzy w ci¹gu
2000 lat zginêli za wiarê Chrystusa.

–   10 maja zmar³a nagle w wieku 50 lat Nelinda Primavera-Briones, pierwsza
kobieta powo³ana na stanowisko biskupa w Zjednoczonym Koœciele Chrystuso-
wym na Filipinach. Koœció³ ten powsta³ w 1948 r. przez po³¹czenie Koœcio³ów
protestanckich ró¿nych tradycji (prezbiterianie, kongregacjonaliœci metodyœci i
in.). Pod wzglêdem administracyjnym dzieli siê na 2000 parafii, które otaczaj¹
opiek¹ duszpastersk¹ 300 tys. wiernych. Prac¹ duszpastersk¹ trudni siê 525 du-
chownych pod kierownictwem 5 biskupów.

– Za³o¿yciel i przeor ekumenicznej  Wspólnoty w Taize brat Roger Schutz
ukoñczy³ 12 maja 85 lat. Ten reformowany duchowny sta³ siê znany szczególnie
z powodu organizowanego od 1974 r. Europejskiego Spotkania M³odzie¿y, które
corocznie gromadz¹ dziesi¹tki tysiêcy mlodych ludzi z calego œwiata. Jego chary-
zma i si³a przekonywania czyni¹ z niego symbol jednoœci chrzeœcijañskiej, woli
pokoju i zaanga¿owania po stronie ubogich.

–  Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny poprosi³ katolików o przebaczenie za
wszystko z³o im wyrz¹dzone. Obraduj¹ca w Cleveland (USA) Konferencja Gene-
ralna Metodystów na zakoñczenie obrad wyda³a 12 maja oœwiadczenie, w którym
przyjmuje wypowiedzian¹ przez papie¿a Jana Paw³a II proœbê o przebaczenie za
winy pope³nione przez katolików wobec chrzeœcijan innych Koœcio³ów. Metody-
œci ze swej strony s¹ równie¿ œwiadomi w³asnych b³êdów – stwierdzono w
oœwiadczeniu. Po raz pierwszy Koœció³ metodystyczny przyzna³ siê te¿ publicz-
nie do grzechu rasizmu i poprosi³ kolorowych chrzeœcijan o przebaczenie. Ko-
œcio³y metodystyczne czarnej ludnoœci od³¹czy³y siê na prze³omie XVIII i XIX
wieku od pozosta³ych Koœcio³ów metodystycznych, gdy¿ te nie wypowiedzia³y
siê wyraŸnie przeciwko niewolnictwu i apartheidowi.

–  Bezprecedensowe spotkanie przedstawicieli wszystkich Koœcio³ów chrze-
œcijañskich we Francji odby³o siê 13 maja w Lyonie. W spotkaniu i towarzysz¹-
cym mu nabo¿eñstwie, zorganizowanym z inicjatywy krajowej rady Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, wziê³o udzia³ ponad 120 osób kieruj¹cych Koœcio³ami we Fran-
cji, w tym po³owa biskupów katolickich z kard. Jean-Marie Lustigerem. Spotka-
niu wspó³przewodniczyli arcybiskup Lyonu, Louis-Marie Bille, przewodnicz¹cy
Konferencji Biskupów Francji, pastor Jean-Arnold de Clermont, przewodnicz¹cy
Federacji Protestantów Francuskich oraz bp Jeremiasz, przewodnicz¹cy Zgroma-
dzenia Episkopatu Prawos³awnego we Francji.

–  W Toronto (Kanada) odby³a siê w dniach 14-20 maja historyczna konsulta-
cja 25 biskupów anglikañskich i rzymskokatolickich, reprezentuj¹cych 13 krajów
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œwiata. Celem spotkania by³o dokonanie przegl¹du i oceny osi¹gniêæ trwaj¹cego
od 30 lat dialogu miêdzy przedstawicielami obu tradycji koœcielnych. Uczestnicy
obrad postanowili powo³aæ komisjê, która ma zbadaæ mozliwoœci ponownego
zjednoczenia obu Koœcio³ów. Dali te¿ oni wyraz nadziei, ¿e Watykan uzna œwiê-
cenia anglikañskie. Obradami kierowali wspólnie: anglikañski arcybiskjup Can-
terbury George Carey i przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan
kard. Edward Cassidy.

–  W wieku 90 lat zmar³ 17 maja lord Donald Coggan, arcybiskup Canterbury
i honorowy prymas Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich w latach 1974-1980. W
latach 1957-1976 pe³ni³ on funkcjê przewodnicz¹cego Œwiatowego Zwi¹zku To-
warzystw Biblijnych. W licznych publikacjach zajmowa³ siê on rol¹ Biblii, by³
zaanga¿owany jako wydawca „New English Bible” i „Revised English Bible”.
Za³o¿ona przez niego fundacja „Lord Coggan Memorial Fund” wspiera³a po
upadku systemu sowieckiego rozpowszechnianie Biblii dla dzieci w Rosji.

– Papie¿ Jana Pawe³ II ukoñczy³ 18 maja 80 lat. Wœród gratulacji, które na-
p³ynê³y z ca³ego œwiata, znajdowa³a siê równie¿ depesza sekretarza generalne-
go Œwiatowej Federacji Luterañskiej, ks. Ishmaela Noko, który podziêkowa³
papie¿owi za jego zas³ugi w dziedzinie ekumenii i pojednania. W szczególny
sposób podziêkowa³ Janowi Paw³owi II za jego wk³ad w podpisanie Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Z kolei patriarcha Rosyjskiego
Koœcio³a Prawos³awnego Aleksy II stwierdzi³ w swoich ¿yczeniach, ¿e w ci¹gu
wielu lat pos³ugi Jan Pawe³ II zaskarbi³ sobie wdziêcznoœæ chrzeœcijan z wielu
krajów. Wyrazi³ jednoczeœnie ¿yczenie, by problemy w stosunkach miêdzy Ko-
œcio³em katolickim a Koœcio³em prawos³awnym zosta³y rozwi¹zane dziêki
wspólnym wysi³kom. Patriarcha ¿yczy³ równie¿, by nowe milenium pozwoli³o
przezwyciê¿yæ ró¿nice i sprzecznoœci pomiêdzy Wschodem i Zachodem. Nato-
miast prawos³awny patriarcha Rumunii Teoktyst napisa³: Dziêki ³asce mi³osier-
nego Boga, Jego Œwi¹tobliwoœæ obchodzi 80. urodziny. Przez ca³y ten czas Jego
Œwi¹tobliwoœæ niós³ krzy¿ wraz ze wszystkim, co on oznacza: poprzez cierpienie
na drodze krzy¿owej a¿ do pustego grobu Zmartwychwstania Chrystusa. Teok-
tyst przypomnia³ te¿ wizyte Jana Paw³a II w Rumunii w maju 1999 r., stwier-
dzaj¹c, ¿e stanowi³a ona krok w kierunku urzeczywistnienia jednoœci chrzeœci-
jañskiej.

– W Sao Paulo (Brazylia) w dniach 18-24 maja toczy³y siê obrady przedsta-
wicieli Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych i Koœcio³ów zielono-
œwi¹tkowych z Finlandii, Korei, Filipin, Szwajcarii i USA. Reprezentanci refor-
mowani przybyli z Brazylii, Czech, Niemiec, Ghany, W³och, Korei, Libanu, Ho-
landii, Szwecji, Szwajcarii i USA. By³o to ostatnie z serii piêciu spotkañ
miêdzynarodowego dialogu zielonoœwi¹tkowo-reformowanego. Pierwsze spotka-
nie odby³o siê w Torre Pellice (W³ochy) w 1996 r. pod has³em: „Duchowoœæ a
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wyzwania codziennoœci”. Podczas drugiego spotkania w Chicago w 1997 r. zajêto
siê „Rol¹ i miejscem Ducha Œwiêtego w Koœciele”. Trzecia sesja w Kappel
(Szwajcaria) w 1998 r. dyskutowa³a nad „Duchem Œwiêtym i misj¹ w perspek-
tywie eschatologicznej”. Czwarte spotkanie, które mia³o miejsce w Seulu (Ko-
rea p³d) w 1999 r. zajê³a siê tematem: „Duch Œwiêty, charyzmaty (dary) i króle-
stwo Bo¿e”. Pi¹ta, ostatnia sesja w Sao Paulo skoncentrowa³a uwagê na „Du-
chu Œwiêtym w Koœciele i œwiecie” oraz próbowa³a podsumowaæ i oceniæ
rezultaty wczeœniejszych sesji, a tak¿e wyszczególniæ punkty, w których osi¹-
gniêto zgodnoœæ, a tak¿e takie, które wymagaj¹ dalszych badañ. Wspólne sta-
nowisko przyjête na zakoñczenie spotkania podsumowuje pracê piêciu spotkañ.
Zajmuje siê nastêpuj¹cymi kwestiami: Duch Œwiêty a S³owo Bo¿e; Duch Œwiê-
ty a Koœció³; Duch Œwiêty a misja; Duch Œwiêty a królestwo Bo¿e. Og³oszenie
ostatecznej wersji przewiduje siê na wrzesieñ. Uczestnicy wyrazili nadziejê, ¿e
miêdzynarodowy dialog dwustronny bêdzie kontynuowany. Gospodarzami spo-
tkania byli: Niezale¿ny Koœció³ Prezbiteriañski Brazylii i Pierwszy Niezale¿ny
Koœció³ Prezbiteriañski Sao Paulo. Obradom wspó³przewodniczyli: prof. Cecil
Mervin Robeck (zielonoœwi¹tkowiec, USA) i prof. Milian Opocensky (reformo-
wany, Czechy).

–  KAI poinformowa³ 25 maja, ¿e Koœció³ anglikañski Irlandii zaapelowa³ do
Koœcio³a katolickiego tego kraju o dopuszczenie interkomunii. Opublikowane w
tej sprawie oœwiadczenie komisji ekumenicznej Koœcio³a anglikañskiego uzna³o
za ca³kowicie niezrozumia³y fakt, i¿ Koœció³ katolicki zabrania swoim wyznaw-
com przyjmowania Komunii œw. w œwi¹tyniach anglikañskich. Dokument zwróci³
jednoczeœnie uwagê, ¿e Koœció³ anglikañski Irlandii jest autentyczn¹ czêœci¹ Ko-
œcio³a powszechnego i dlatego zezwala swoim cz³onkom na przyjmowanie Ko-
munii podczas nabo¿eñstw w œwi¹tyniach katolickich.

–   W Libanie obradowa³a w ostatnich dniach maja Wspólna Grupa Robocza
Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów.  W czasie obrad
omawiano m. in.: eklezjologiczne nastêpstwa chrztu oraz istotê i cel dialogu eku-
menicznego, znaczenie ruchów charyzmatycznych i wspólnej antropologii chrze-
œcijañskiej. Otwieraj¹c obrady sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan
bp Walter Kasper wyrazi³ nadziejê, ¿e  mo¿liwe bêdzie przezwyciê¿enie wszyst-
kich przeszkód utrudniaj¹cych  wspó³pracê ekumeniczn¹ miêdzy wyznaniami.
Abp Józef ¯yciñski, cz³onek Wspólnej Grupy Roboczej, oœwiadczy³ po powrocie
do kraju, ¿e podczas obrad jako pozytywny przyk³ad osi¹gniêæ ekumenicznych
wskazywano Polskê, wyra¿ano uznanie za to, co osi¹gniêto  w zwi¹zku z podpi-
saniem deklaracji o uznaniu wa¿noœci chrztu œw. w ró¿nych Koœcio³ach. 30 maja
delegacja wysokich przedstawicieli obu stron z³ozy³a wizytê prezydentowi Liba-
nu Emile Lahoudowi, dyskutuj¹c z nim potrzebê zapewnienia bezpieczeñstwa
wszystkim wspólnotom zamieszkuj¹cym w Libanie po³udniowym w zwi¹zku z
planowanym wycofaniem wojsk izraelskich z tego terenu.
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– W Tomohon (Indonezja)  w pierwszych dniach czerwca obradowa³o XI
Zgromadzenie Ogólne Chrzeœcijañskiej Konferencji Azji. W wydanym oœwiad-
czeniu znalaz³o siê ostrze¿enie wobec mniejszoœci religijnych, zw³aszcza chrze-
œcijan, z powodu niebezpieczeñstw, jakie gro¿¹ im ze strony wspólnot wiêkszo-
œciowych. Szczególn¹ uwagê zwrócono na wzrost fundamentalizmu hinduistycz-
nego w Indiach i Nepalu, islamskiego w Pakistanie, Bangladeszu i na
Maldiwach oraz na buddyjskie tendencje ekstremistyczne w Sri Lance. Zaapelo-
wano do rz¹dów Indii i Pakistanu o otoczenie trosk¹ przeœladowanych chrzeœci-
jan i innych mniejszoœci religijnych oraz o likwidacjê przepisów ograniczaj¹-
cych wolnoœæ religijn¹.  Zastanawiano siê te¿ nad sposobem nawi¹zania kon-
taktów z Koœcio³ami niecz³onkowskimi, zw³aszcza z Koœcio³em rzymsko-
katolickim, Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i ewangelikalnymi.W zwi¹zku
z trudnoœciami finansowymi  zasz³a potrzeba zredukowania personalu i niektó-
rych struktur organizacyjnych. Zgromadzenie wybra³o czterech nowych prezy-
dentów na now¹ piêcioletni¹ kadencjê. ChKA zrzesza ponad 100 Koœcio³ów
(protestanckich, anglikañskich i prawos³awnych) oraz  rad chrzeœcijañskich.

– Wizyta papie¿a Jana Paw³a II w Rosji nie jest w zasadzie wykluczona, ale
musi ona zostaæ wczeœniej bardzo troskliwie przygotowana – zadeklarowa³ pa-
triarcha Moskwy i Ca³ej Rusi, Aleksy II, w wywiadzie opublikowanym przez
dziennik „Komersant” (10 czerwca). W przeciwnym wypadku – zdaniem patriar-
chy – papieska wizyta by³aby wy³¹cznie telewizyjnym show zakrywaj¹cym nie
rozwi¹zane problemy pomiêdzy Koœcio³ami.  Patriarcha zarzuci³ papie¿owi, ¿e
odmawia potêpienia okupowania cerkwi prawos³awnych w trzech diecezjach Za-
chodniej Ukrainy przez miejscowych grekokatolików. Ta rana nie przestaje
krwawiæ i zagra¿a naszym stosunkom z Rzymem – doda³ Aleksy II. Dzieñ wcze-
œniej podczas nabo¿eñstwa z okazji 10. rocznicy swego wyboru na najwy¿sze sta-
nowisko w RKP, Aleksy II odrzuci³ mo¿liwoœæ zaproszenia Jana Paw³a II do
Moskwy i podziêkowa³ prezydentowi W³adimirowi Putinowi za to, ¿e podczas
wizyty w Watykanie nie ponowi³ zaproszenia papie¿a do Rosji.

–  Tradycyjnie jak co roku prezydenci Œwiatowej Rady Koœcio³ów skierowali
do Koœcio³ów cz³onkowskich orêdzie z okazji œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego
(11 czerwca). Czytamy w nim: Œwiadectwo aposto³ów, które zrodzi³o siê w to
œwiêto, obali³o wiele murów i ujawnilo, ¿e kr¹g mi³oœci Chrystusa nie jest krê-
giem, który odgradza siê od innych, lecz raczej ich obejmuje. Ta wizja jest dla
nas jako naœladowców Chrystusa w dalszym ci¹gu wezwaniem i zobowi¹zaniem.
/.../  Praktykuj¹c nasz¹ jednoœæ w Duchu w obrêbie Koœcio³a tworzymy pokój,
który potem mo¿emy przekazywaæ œwiatu. ¯yjemy w coraz bardziej z³o¿onej
i zglobalizowanej wspólnocie i musimy sobie wyraŸniej uœwiadomiæ, ¿e sieæ sto-
sunków miêdzyludzkich wykracza daleko poza kr¹g osób nam pokrewnych i ¿e
obejmuje naszych bliŸnich z innych kultur, religii i sposobów ¿ycia. Jeœli nie do-
strzegamy pragnienia pokoju, który w tych stosunkach dochodzi do g³osu, i jeœli
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nie jesteœmy w stanie z mi³oœci¹ Bo¿¹ reagowaæ na to pragnienie, wówczas nie
jesteœmy wierni Chrystusowi.

– 12 czerwca w wieku 54 lat zmar³ nagle Marlin VanElderen, redaktor na-
czelny biura wydawniczengo Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. By³ cz³on-
kiem Chrzeœcijañskiego Koœcio³a Reformowanego w Ameryce Pó³nocnej. Pracê
w Genewie rozpocz¹³ w 1980 r. jako doradca Wydzia³u Komunikacji ŒRK.
W 1982 r. zosta³ redaktorem czasopisma „One World”, a w dwa lata póŸniej  re-
daktorem naczelnym biura wydawniczego ŒRK. Podczas swej 18-letniej dzia³al-
noœci w s³u¿bie ŒRK VanElderen stara³ siê o w³aœciw¹ prezentacjê i interpretacjê
pracy, misji i wizji ŒRK. Wiele ksi¹¿êk i broszur zawdziêczaj¹ ukazanie siê jego
umiejêtnoœciom pisarskim i redaktorskim. Œmieræ dotknê³a go w momencie fina-
lizowania pracy nad nowym wydaniem „Dictionary of the Ecumenical Move-
ment” (leksykon ekumenizmu).

–  Patriarcha Aleksy II i metropolita Cyryl – ka¿dy z osobna – przyjêli w Moskwie
delegacjê Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan pod przewodnictwem kard.
Edwarda Cassidy’ego. Tematem spotkania by³y napiêcia pomiêdzy prawos³awnymi a
grekokatolikami na Ukrainie Zachodniej oraz zbli¿aj¹ca siê sesja dialogu katolicko-
prawos³awnego w Baltimore (USA). W sk³ad delegacji watykañskiej weszli ponadto:
sekretarz Rady bp Walter Kasper i pracownik Sekretariatu ks. Józef Maj.

–  Przysz³oœæ chrzeœcijan na naszym kontynencie i ekumenizm by³y g³ównymi
tematami dorocznego spotkania sekretarzy generalnych krajowych konferencji
biskupich Europy, które odby³o siê w Rzymie w dniach 22-25 czerwca  z okazji
Wielkiego Jubileuszu. Uczestnicy omówili pierwsze reakcje na Kartê Ekumenicz-
n¹ dla Europy (Charta Oecumenica), opracowywan¹ od 1997 r. wspólnie przez
Radê Konferencji Episkopatów Europy i Konferencjê Koœcio³ów Europejskich, a
która ma byæ gotowa w przysz³ym roku.

–  Watykañski kardyna³-sekretarz stanu Angelo Sodano podczas wizyty na
Expo w Hanowerze w dniu 29 czerwca wypowiedzia³ siê przeciw wspólnej Wie-
czerzy Pañskiej katolików i protestantów. Jego zdaniem, Eucharystia jest w
pierwszym rzêdzie symbolem jednoœci, a dzisiaj nie jesteœmy jeszcze tak daleko.
Przewodnicz¹cy Niemieckiej Konferencji Biskupów, bp Karl Lehmann, wypo-
wiedzia³ siê  przy tej okazji za szybkim postêpem w ekumenii, ostrzeg³ jednak
przed prób¹ ustalenia daty wspólnego sprawowania Wieczerzy Pañskiej.

–   Oby Aposto³owie Piotr i Pawe³ wyjednali nam dar jednoœci chrzeœcijan –
powiedzia³ Jan Pawe³ II podczas homilii w czasie Mszy œw. z okazji uroczystoœci
œw. Piotra i Paw³a (29 czerwca). W trakcie popo³udniowej Eucharystii Biskup
Rzymu na³o¿y³ paliusze 24 nowym metropolitom. Papie¿ wezwa³ ich do s³u¿by
jednoœci: Pamiêtajcie, drodzy Bracia, ¿e jako Pasterze wezwani jesteœmy, by
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strzec czystoœci Ewangelii i jednoœci Koœcio³a Chrystusowego, zbudowanego na
»skale« wiary Piotrowej. Na liturgii obecni byli cz³onkowie delegacji Patriarchatu
Ekumenicznego Konstantynopola, która tradycyjnie ju¿ przyby³a do Rzymu na to
œwiêto. Delegaci pod przewodnictwem metropolity Atanazego odbyli tak¿e rozmo-
wy w Papieskiej Radzie ds.  Jednoœci Chrzeœcijan oraz spotkali siê z Janem Paw³em
II, przekazuj¹c mu orêdzie od patriarchy ekumenicznego Bart³omieja I. Tego same-
go dnia, przed modlitw¹ Anio³ Pañski, Jan Pawe³ II wyrazi³ sw¹ radoœæ z przyjazdu
prawos³awnej delegacji oraz powierzy³ pielgrzymom dwie szczególnie dla niego
wa¿ne intencje modlitewne: jednoœæ chrzeœcijan i now¹ ewangelizacjê. Papie¿ pro-
si³ te¿ œw. Piotra o wstawiennictwo, a¿eby pos³uga jego nastêpcy uznana zosta³a i
zaakceptowania przez wszystkich jako s³u¿ba jednoœci Ludu Bo¿ego”, œwiêtego
Paw³a zaœ o wsparcie dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³a, szczególnie wobec tych
wszystkich, do których nie dotar³a jeszcze Dobra Nowina Chrystusa Zbawiciela.

Z kraju

–  Dwa tysi¹ce lat temu historia ludzkoœci nabra³a nowego wymiaru – dlatego
œwiêtujemy Wielki Jubileusz Zbawienia – napisali w liœcie bo¿onarodzeniowym
biskupi Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego z okazji Wielkiego
Jubileuszu 2000-lecia Wcielenia Jezusa Chrystusa. Biskupi, na czele z prawo-
s³awnym metropolit¹ warszawskim i ca³ej Polski, wezwali wiernych, aby uczcili
Wielki Jubileusz spe³nieniem woli Bo¿ej zapisanej w Piœmie Œwiêtym i g³oszonej
przez Koœció³ Œwiêtej Tradycji. Biskupi prawos³awni podkreœlili równie¿, ¿e hi-
storia nie jest pustym korytarzem, prowadz¹cym do nicoœci, a sens historii nada³
Jezus Chrystus, który ze wszystkich tragedii i nieszczêœæ czyni Paschê przejœciem
ku zmartwychwstaniu.

–  10 stycznia w Warszawie w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odby³o
siê posiedzenie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej
Rady Ekumenicznej pod przewodnictwem prezesa PRE bpa Jana Szarka oraz
przewodnicz¹cego Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu abpa Alfonsa Nossola.
Podczas spotkania omówiono i zatwierdzono Deklaracjê o wzajemnym uznaniu
Chrztu œw., która 14 stycznia zosta³a nastêpnie przed³o¿ona Radzie Sta³ej Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Ponadto Komisja omówi³a przebieg nabo¿eñstwa mile-
nijnego w GnieŸnie.

–  Mamy œwiadomoœæ, ¿e Koœció³ Chrystusowy doznawa³ wiele ran. Egoizm by³
przyczyn¹ podzia³u Koœcio³a. Wszyscy jesteœmy wezwani do uleczenia tej rany –
powiedzia³ 10 stycznia prawos³awny metropolita Sawa podczas spotkania op³atko-
wego w Warszawie. Wziêli w nim udzia³ prezydent Aleksander Kwaœniewski, pre-
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mier Jerzy Buzek, przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku-
menicznej oraz reprezentuj¹cy Koœció³ rzymskokatolicki prymas Polski kard. Józef
Glemp, abp Alfons Nossol i bp Piotr Libera. Spotkanie odby³o siê w domu metro-
politów prawos³awnych w Warszawie. Podczas uroczystoœci prezes PRE, biskup
ewangelicko-augsburski Jan Szarek wyrazi³ nadziejê, ¿e pañstwo bêdzie wspó³pra-
cowa³o z Koœcio³ami na rzecz osób starszych i opuszczonych. O ekumenicznych
op³atkach bp Szarek powiedzia³, ¿e maj¹ one rangê symbolu, gdy¿ wspó³pracê eku-
meniczn¹ rozumiemy w³aœnie jako spotkanie i dialog – rozmowê prowadzon¹ ze
wszystkimi ludŸmi dobrej woli, niezale¿nie od wyznawanego œwiatopogl¹du.

–  W oœwiadczeniu, przekazanym 10 stycznia prasie znajduje siê stwierdzenie,
¿e Koœció³ ewangelicko-augsburski nie przyk³ada tak du¿ej wagi do Wielkiego Ju-
bileuszu i nie uznaje jubileuszowych odpustów Koœcio³a rzymskokatolickiego. Wi-
dzi jednak potrzebê czynienia przez chrzeœcijan w roku 2000 rachunku sumienia,
d¹¿enia do wiêkszej ich jednoœci, a przede wszystkim wiêkszej pracy charytatyw-
nej. Koœció³ ewangelicko-augsburski nie nadaje rokowi 2000 wymiaru eschatolo-
gicznego. Przyznaje jednak, ¿e stanowi on wa¿n¹ cezurê i sk³ania do refleksji, nie
powinna ona jednak utwierdzaæ chrzeœcijan w nastroju triumfalizmu.

–  Wielki Jubileusz zdynamizuje dialog ekumeniczny – powiedzia³ 14 stycznia
podczas spotkania z dzienikarzami i redaktorami naczelnymi prasy , radia i tele-
wizji abp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Doda³, ¿e to nieprawda, i¿ ekumenizm drepcze w miejscu, choæ czas spektakular-
nych wydarzeñ ju¿ min¹³.

–  16 stycznia w Siemianowicach  Œl¹skich odby³o siê nabo¿eñstwo z okazji
zwrócenia luteranom koœcio³a parafialnego, po 50-letnim u¿ytkowaniu go przez
Koœció³ rzymskokatolicki. W uroczystym nabo¿eñstwie wziêli udzia³ m. in.: bp
Jan Szarek – zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego i rzymskokatolic-
ki metropolita katowicki abp Damian Zimoñ.

– 17 stycznia z okazji III Dnia Judaizmu w ró¿nych oœrodkach naszego kraju
odby³y siê okolicznoœciowe nabo¿eñstwa, spotkania i prelekcje. W Krakowie
zorganizowano sesjê poœwiêcon¹ roli objawienia u progu Trzeciego Tysi¹clecia.
Na sesjê do franciszkañskiej auli b³. Jakuba przybyli biskup Stanis³aw G¹decki,
Jerzy Kichler, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin ¯ydowskich Rzeczypospolitej,
Tadeusz Jakubowicz, przewodnicz¹cy ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej w Kra-
kowie, a tak¿e cz³onkowie Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Spotkanie pro-
wadzi³ ks. prof. Zdzis³aw Kijas OFM. W spotkaniu w Lublinie uczestniczy³ abp
Józef ¯yciñski, który nazwa³ je Wspólnotow¹ modlitw¹ rodzinn¹ starszych i
m³odszych braci. O historii i znaczeniu Dnia Judaizmu w Koœciele rzymskokato-
lickim mówi³ dr S³awomir ¯urek, redaktor wydanego na ten rok Kalendarza Eku-
menicznego. Prelekcje, osobiste œwiadectwa i nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego z³o¿y-
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³y siê na Dzieñ Judaizmu w katolickiej diecezji w³oc³awskiej. Uczestniczy³ w
nich ordynariusz w³oc³awski bp Bronis³aw Dembowski.

–  Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I, honorowy zwierzch-
nik Koœcio³a prawos³awnego, przebywa³ w dniach 22-25 stycznia w Polsce. Przy-
by³ na zaproszenie marsza³ka Sejmu Macieja P³a¿yñskiego i wyg³osi³ specjalne
przes³anie w polskim parlamencie. Bart³omiej I podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e
Koœció³ prawos³awny jest ¿ywotnie zainteresowany w przezwyciê¿eniu napiêæ we
wspó³czesnym œwiecie. Ponadto podczas wizyty patriarcha spotka³ siê z najwy¿szy-
mi w³adzami RP (z prezydentem Aleksandrem Kwaœniewskim i premierem Józe-
fem Buzkiem), wiernymi prawos³awnymi, zwierzchnikami Koœcio³ów cz³onkow-
skich Polskiej Rady Ekumenicznej i prymasem Koœcio³a rzymskokatolickiego Jó-
zefem Glempem. Prymas Glemp zaznaczy³ podczas spotkania, ¿e wizyta patriarchy
Konstantynopola w Warszawie jest znakiem postêpuj¹cego dialogu ekumenicznego.
W swoim przemówieniu Bart³omiej I zaakcentowa³, ¿e rok 2000 jest szczególnym
momentem w dziejach ludzkoœci, a zw³aszcza chrzeœcijañstwa. Stwierdzi³, ¿e oby-
dwa Koœcio³y musz¹ podj¹æ w przysz³oœci bardziej zdecydowane dzia³ania na rzecz
jednoœci. Przyzna³, ¿e wszelkie obchody Roku Jubileuszowego maj¹ s³u¿yæ uœwia-
domieniu, ¿e obydwa Koœcio³y s¹ odpowiedzialne za b³êdy i zaniedbania przesz³o-
œci. Podczas spotkania w PRE Bart³omiej I przyzna³, ¿e obecnie kontakty pomiêdzy
prawos³awiem a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów przechodz¹ trudne momenty. Prawo-
s³awie odczuwa wobec siebie pewne niesprawiedliwoœci ze strony Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, gdy chodzi o udzia³ we w³adzach, w podejmowaniu decyzji, w g³osowa-
niu. Jednoczeœnie wyrazi³ nadziejê, ¿e w ci¹gu 2-3 lat powinno nast¹piæ pe³ne poro-
zumienie i zapaœæ ostateczna decyzja co do dalszego cz³onkostwa Koœcio³a prawo-
s³awnego w ŒRK. Stosunki z Rzymem okreœli³ Bart³omiej I jako dobre. Znakiem
dobrych relacji katolicko-prawos³awnych jest wznowienie po kilku latach prac mie-
szanej komisji. Kolejne spotkanie odbêdzie siê w lipcu br. w Baltimore. Zostanie na
nim podjêta kwestia uniatyzmu. Koœció³ prawos³awny zauwa¿a w niektórych kra-
jach po upadku komunizmu, w S³owacji, Rumunii, na Zachodniej Ukrainie wrogoœæ
wobec siebie ze strony Koœcio³a greckokatolickiego, co zatruwa stosunki obu Ko-
œcio³ów i utrudnia dialog – powiedzia³ Bart³omiej I. Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e
dialog nie jest przerwany, gdy¿ my jako chrzeœcijanie nie mamy innych sposobów
rozwi¹zywania trudnoœci ni¿ dialog. Patriarcha wyrazi³ radoœæ z powodu podpisania
w Polsce Wspólnej deklaracji w sprawie wzajemnego uznawania sakramentu
chrztu.

–  Zwierzchnicy szeœciu  Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicz-
nej oraz Koœcio³a rzymskokatolickiego podpisali 23 stycznia podczas uroczyste-
go nabo¿eñstwa ekumenicznego  w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trój-
cy w Warszawie tekst Deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci Chrztu Œwiête-
go. Deklaracja stwierdza, ¿e chrzest przyjêty w jednym z Koœcio³ów
chrzeœcijañskich w Polsce bêdzie uznawany jako wa¿ny w ka¿dym z nich. Doku-
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ment zosta³ wypracowany w toku rozmów przez Koœcio³y zrzeszone w PRE i Ko-
œció³ katolicki. Podpisali go prymas Koœcio³a rzymskokatolickiego kard. Józef Glemp
– przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, bp Jan Szarek – zwierzchnik Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Zdzis³aw Tranda – zwierzchnik Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego, bp Edward Puœlecki – zwierzchnik Koœcio³a Ewange-
licko-Metodystycznego, bp Wiktor Wysoczañski – zwierzchnik Koœcio³a Polskokato-
lickiego, bp W³odzimierz Jaworski – zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Maria-
witów. Prawos³awny metropolita Warszawy i ca³ej Polski abp Sawa podpisa³ deklara-
cjê 22 stycznia w obecnoœci patriarchy Konstantynopola Bart³omieja I, któremu
towarzyszy³ w podró¿y do Wroc³awia. Dokumentu z przyczyn teologicznych nie
podpisa³ Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów. W nabo¿eñstwie uczestniczyli równie¿ pre-
mier Jerzy Buzek z ma³¿onk¹, a tak¿e nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowal-
czyk, abp Alfons Nossol – przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
i bp Piotr Libera – sekretarz generalny Episkopatu Polski. Koœció³ Œwiêtej Trójcy
licznie wype³nili wierni. Na pocz¹tku uroczystoœci zebranych przywita³ biskup war-
szawskiej diecezji Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. Mieczys³aw Cieœlar.
Podkreœli³, ¿e podpisanie wspólnej deklaracji ma przyczyniæ siê  do dawania œwiadec-
twa przez chrzeœcijan, ¿e pok³adaj¹ ca³¹ ufnoœæ i nadziejê w Jezusie. Po liturgii
wstêpnej i liturgii S³owa kazanie wyg³osi³ kard. Józef Glemp. Mówca powiedzia³, ¿e
rozdarcie chrzeœcijañstwa trwa ju¿ od wieków, dlatego na powrót do jednoœci trzeba
du¿o czasu. Podkreœli³, ¿e jesteœmy na pocz¹tku drogi trudnej ale piêknej. Przypo-
mnia³ tak¿e kolejne wa¿ne wydarzenia na drodze dialogu ekumenicznego, w tym tak-
¿e podpisanie wspolnej deklaracji katolicko-luterañskiej na temat usprawiedliwienia.
Kard. Glemp podkreœli³ w tym kontekœcie znaczenie podpisania wspólnej deklaracji o
chrzcie w Polsce. S³owo refleksji wyg³osi³ tak¿e prezes PRE bp Jan Szarek, który
powiedzia³, ¿e podpisanie deklaracji oraz nabo¿eñstwo, w którym uczestniczymy, jest
znakiem czasu oraz œwiadectwem, ¿e gotowi jesteœmy w imieniu Jezusa Chrystusa
d¹¿yæ konsekwentnie i skutecznie do jednoœci Koœcio³a. Zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e jed-
noœæ Koœcio³a nie musi oznaczaæ jednoœci organizacyjnej, mo¿emy ¿yæ obok siebie w
jednoœci w Chrystusie i w pojednanej ró¿norodnoœci. Zaznaczy³, ¿e dzisiaj znakiem
ekumenizmu jest wspólne dzia³anie i œwiadectwo. Bp Szarek przypomnia³ tak¿e w
zarysie historiê podpisania tej deklaracji o uznaniu chrztu. Podziêkowa³ tak¿e wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do jej powstania, a zw³aszcza bp. W³adys³awowi Mizio³-
kowi i o. Celestynowi Napiórkowskiemu. Na zakoñczenie zachêci³ zebranych: jed-
najmy siê i ¿yjmy w mi³oœci. Po wyst¹pieniu bpa Szarka i krótkiej pieœni nast¹pi³o
odczytanie deklaracji, po czym zwierzchnicy Koœcio³ów j¹ podpisali (tekst zamieœci-
liœmy w poprzednim numerze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”).

–  Takie sympozja powinny nas prowadziæ do wspólnej pracy wœród ludzi do-
tkniêtych niedol¹ – powiedzia³ bp Mieczys³aw Cis³o w homilii podczas sympozjum
ekumenicznego, odbywaj¹cego siê w dniach 10-14 lutego w domu rekolekcyjnym
przy Zak³adzie dla Niewidomych w Laskach. Spotkanie z udzia³em ponad 50 m³o-
dych chrzeœcijan ró¿nych wyznañ odbywa³o siê pod has³em: „Chrzeœcijanie XXI wie-
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ku – Perspektywy jednoœci – Koœció³ dla wszystkich otwarty – Powrót do korzeni”.
W pierwszym dniu spotkania mówiono o perspektywach jednoœci Koœcio³a w kontek-
œcie podpisanych niedawno na p³aszczyŸnie œwiatowej katolicko-luterañskiej Wspól-
nej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu i w Polsce Deklaracji o wzajem-
nym uznaniu wa¿noœci Chrztu œw. O stanowisku Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego
w tej kwestii mówi³ ks. Roman Pracki, natomiast Koœcio³a rzymskokatolickiego – o.
prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski. Dziêki tym dokumentom mo¿na w wieku XXI
zakoñczyæ wiek XVI, czyli rozwi¹zaæ problemy czasów Reformacji – powiedzia³ o.
Napiórkowski. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e to dopiero prawdziwy pocz¹tek drogi ku jedno-
œci. Ostatni dzieñ sympozjum poœwiêcony by³ judaizmowi i nosi³ tytu³ „Powrót do
korzeni”. Ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z KUL mówi³ o podobieñstwach
filozofii Jana Paw³a II i Emmanueala Levinasa. Podkreœli³, ¿e wspólnym ich mianow-
nikiem jest mówienie o koniecznoœci przyjêcia drugiego cz³owieka wraz z jego inno-
œci¹. Jego referat wywo³a³ bardzo o¿ywion¹ dyskusjê, która skupi³a siê wokó³ proble-
mów zwi¹zanych z judaizmem, stosunkiem Polaków do ¯ydów. By³a ona prób¹ usto-
sunkowania siê zebranych do pewnych uproszczeñ i generalizowania postaw. –
Ekumeniczne spotkania m³odych w Laskach odbywaj¹ siê od 1976 roku.

–  W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu
Kazimierz Morawski – doradca prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego – wrê-
czy³ 22 lutego Nagrodê im. œw. Brata Alberta metropolicie sankpetersburskiemu i

chowieñstwa katolickiego i prawos³awnego z Polski oraz z miejscowej eparchii
(diecezji) prawos³awnej. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e metropolita W³odzi-
mierz otrzyma³ nagrodê za wysi³ki na rzecz jednoœci chrzeœcijan.

– Wydzia³ Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie zorga-
nizowa³ w dniach 1-2 marca sympozjum poœwiêcone ¿yciu i dzie³u ks. biskupa
Franciszka Hodura (1866-1953) – g³ównego za³o¿yciela Polskiego Narodowego
Koœcio³a Katolickiego w USA, z którego wywodzi siê Koœció³ Polskokatolicki w
naszym kraju. Referentami byli przedstawiciele PNKK w USA (bp dr Kazimierz
Grotnik), Koœcio³a Polskokatolickiego (bp prof. Wiktor Wysoczañski, dr Marek
Ambro¿y), Koœcio³a Starokatolickiego w Niemczech (dr Angela Berlis), Koœcio³a
Rzymskokatolickiego (m.in. ks. prof. Daniel Olszewski, o. prof. Zdzis³aw Kijas,
ks. prof. Lucjan Balter), a tak¿e naukowcy z ró¿nych polskich oœrodków uniwer-
syteckich (prof. Hieronim Kubiak z UJ, prof. Tadeusz Stegner z Uniwersytetu
Gdañskiego, prof. Izabela Rusin z Uniwersytetu Warszawskiego i in.).

–  W pi¹tek 3 marca w ca³ym kraju odbywa³y siê nabo¿eñstwa z okazji Œwia-
towego Dnia Modlitwy Kobiet. To coroczne ekumeniczne nabo¿eñstwo odpra-
wiane by³o w tym roku wed³ug liturgii opracowanej przez chrzeœcijanki z Indone-
zji pod has³em: „Talita kumi! Dziewczynko, mówiê ci, wstañ!”. W Warszawie
gospodarzem nabo¿eñstwa by³a wolska parafia Koœcio³a Starokatolickiego Ma-
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riawitów. Cz³onkinie Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
oraz z Polskiego Zwi¹zku Kobiet Katolickich w swoich przygotowaniach dozna-
³y serdecznej pomocy ze strony proboszcza, ks. £ukasza Kaczorka i cz³onkiñ
miejscowej parafii. Kazanie wyg³osi³a mgr teologii Gra¿yna Zychowicz, maria-
witka. Kolektê zebran¹ podczas nabo¿eñstwa w t³umnie wype³nionym koœciele
przekazano na Dom Wspólnoty „Chleb ¯ycia” s. Ma³gorzaty Chmielowskiej.

–  3 marca obradowa³a w Warszawie Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów,
która wyda³a wspólny komunikat stwierdzaj¹cy, ¿e dodawanie etykietki religijnej
trwaj¹cym konfliktom pomiêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami jest nadu¿yciem.

–  Dnia 4 marca w siedzibie Biskupa Diecezji W³oc³awskiej Koœcio³a Rzymskokato-
lickiego we W³oc³awku odby³o siê pi¹te w posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu
Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim
Mariawitów w sk³adzie: ze strony rzymskokatolickiej: bp Bronis³aw Dembowski –
wspó³przewodnicz¹cy, ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak;
ze strony mariawickiej: bp Ludwik Jab³oñski – wspó³przwodnicz¹cy, ks. prof. Pawe³
Rudnicki i ks. mgr Grzegorz Dró¿d¿.W trakcie posiedzenia odniesiono siê do stanu re-
lacji pomiêdzy obu Koœcio³ami w minionym pó³roczu. Pozytywnie oceniono przebieg
Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Bp B. Dembowski przedstawi³ wyniki
wstêpnej kwerendy, dotycz¹cej mariawityzmi w Archiwum Watykañskim. Podczas po-
szukiwañ stwierdzono, ¿e archiwa zawieraj¹ ogromn¹ liczbê materia³ów, czêœciowo w
jêzyku polskim, w wiêkszoœci zaœ w jêzykach: ³aciñskim, w³oskim, francuskim. Mate-
ria³y wymagaj¹ uporz¹dkowania. W zwi¹zku z tym ustalono metodê dalszych poszuki-
wañ. Pozytywnie oceniono zapowiedŸ udzia³u delegacji obu Koœcio³ów podczas obcho-
dów Wielkiego Jubileuszu zarówno w Koœciele Rzymskokatolickim, jak i Koœciele Sta-
rokatolickim Mariawitów. Na zaproszenie bp. Ludwika Jab³oñskiego nastêpne
posiedzenie komisji odbêdzie siê w £odzi dnia 11 paŸdziernika.

–  Przedstawiciele trzech wyznañ chrzeœcijañskich i judaizmu poœwiêcili 9
marca przed warszawsk¹ katedr¹ polow¹ 3 dzwony. W czerwcu zostan¹ one zain-
stalowane na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Miednoje i Charko-
wie. Ekumeniczne nabo¿eñstwo poprowadzili: prymas Polski kard. Józef Glemp,
nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, zwierzchnik Koœcio³a Ewan-
gelicko-Augsburskiego a zarazem prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jan
Szarek, prawos³awny metropolita Warszawy i ca³ej Polski abp Sawa oraz prze-
wodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin ¯ydowskich w Polsce Pawe³ Wildstein.

–  12 marca odby³ siê w GnieŸnie II Zjazd GnieŸnieñski, czyli spotkanie prezyden-
tów pañstw œrodkowoeuropejskich i wspólne nabo¿eñstwo ekumeniczne z udzia³em
ok. tysi¹ca mlodzie¿y, upamiêtniaj¹ce wydarzenie sprzed tysi¹ca lat – spotkanie Bole-
s³awa Chrobrego z cesarzem Ottonem III. Nabo¿eñstwo ekumeniczne, w którym
uczestniczyli prezydenci, by³o centralnym momentem uroczystoœci z okazji Synodu i
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Zjazdu GnieŸnieñskiego w 1000 roku. Witaj¹c przyby³ych, abp Henryk Muszyñski,
metropolita gnieŸnieñski, podkreœli³, ¿e Zjazd GnieŸnieñski oznacza³ przyjêcie Polski
do grona ówczesnej Europy, a obecnoœæ prezydentów na wspó³czesnej uroczystoœci
jest radosnym znakiem i zapowiedzi¹ budowania wspólnoty europejskiej na trwa³ych
fundamentach wzajemnego poszanowania, wspó³pracy, solidarnoœci narodów przez
nich reprezentowanych. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jan Szarek powie-
dzia³: Tylko chrzeœcijañstwo mo¿e daæ duszê Europie, dopiero wówczas bêdzie ona
Ojczyzn¹ dla wielu ma³ych ojczyzn. Natomiast prawos³awny metropolita Sawa
oœwiadczy³: Jest to spotkanie historyczne, niemal o równym znaczeniu jak to sprzed
tysi¹ca lat. Uobecnia nam ono czas, kiedy chrzeœcijañstwo nie by³o jeszcze podzielo-
ne. Tak¿e i dzisiaj, mimo ¿e historia wnios³a do chrzeœcijañstwa wiele podzia³ów, to
Bóg chcia³, byœmy  siê tu w GnieŸnie spotkali, apeluj¹c do m³odzie¿y i Europy o œwia-
dectwo Chrystusa. W modlitwie wiernych abp Sawa, prymas Józef Glemp oraz bp
Jan Szarek prosili o pojednanie Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Po przekazaniu sobie
znaku pokoju zgromadzeni odmówili „Ojcze nasz”.

–  12 marca zakoñczy³ siê trwaj¹cy od paŸdziernika 1999 r. program „Spotka-
nie z innymi – inni nie znacz¹ obcy”. Program ten zainicjowany zosta³ przez
gminê ¿ydowsk¹ we Wroc³awiu i prowadzony by³ wspólnie z parafi¹ luterañsk¹,
rzymskokatolicka i prawos³awn¹. Twórcy programu, który obj¹³ ok. 60 dzieci (po
piêtnaœcioro z ka¿dej wspólnoty), postawili sobie za cel o¿ywienie kontaktów
oraz budowanie postaw tolerancji i szacunku pomiêdzy dzieæmi ró¿nych wyznañ
przez zapoznanie ich z histori¹ wieloreligijnego i wielokulturowego Wroc³awia,
przewciwdzia³anie stereotypom i uprzedzeniom religijnym i narodowoœciowym.

–  Sejm uchwali³ 16 marca ustawê o Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.
Choæ ustawa ta nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych zmian, jednak uczelnia ta, kszta³c¹ca
œwieckich i duchownych ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich, uzyska³a ustawowe
potwierdzenie swojego istnienia. Jej dotychczasowa egzystencja opiera³a siê na
uchwale Rady Ministrów z 1954 r. W podobnym trybie w tym samym roku po-
wo³ano Akademiê Teologii Katolickiej, która – na podstawie ustawy sejmowej –
przekszta³ci³a siê w 1999 r. w Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.

–  Koniecznoœæ jeszcze wiêkszego ekumenicznego zaanga¿owania wszystkich
Koœcio³ów oraz trwanie w sta³ej nadziei na zjednoczenie chrzeœcijan – to g³ówne
wnioski z miêdzynarodowego sympozjum, zorganizowanego w dniach 17-18 mar-
ca w Opolu. Odby³o siê ono z okazji rozpoczêcia dzia³alnoœci przez utworzony w
ramach Wydzia³u Teologicznego miejscowego uniwersytetu Instytut Ekumenizmu i
Badañ nad Integracj¹. W spotkaniu uczestniczyli znawcy zagadnienia z ró¿nych
Koœcio³ów i wyznañ z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech i USA oraz studenci
tego wydzia³u. W uroczystym otwarciu placówki wzi¹³ tak¿e udzia³ sekretarz Pa-
pieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan bp Walter Kasper. W drugim, ostatnim dniu
imprezy w trzech grupach roboczych omawiano m.in. ró¿ne aspekty ekumenizmu
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zarówno w naszym kraju, jak i za granic¹, zagadnienia duchowoœci w ró¿nych wy-
znaniach i tradycjach oraz katechezy ekumenicznej. Szczególnie wiele emocji i
kontrowersji wzbudzi³ referat ks. prof. Wac³awa Hryniewicza, dyrektora Instytutu
Ekumenicznego KUL, który dzieñ wczeœniej wypowiedzia³ siê bardzo krytycznie
na temat ujemnych skutków unii i uniatyzmu dla dialogu katolicko-prawos³awnego.
Z jego pogl¹dami polemizowali zarówno grekokatolicy jak i „³acinnicy”. Z ostr¹
krytyk¹ niektórych uczestników spotka³o siê wyst¹pienie ks. prof. Lucjana Baltera
z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, który bilansuj¹c
dotychczasowe wysi³ki ekumeniczne w naszym kraju w niekorzystnym i fa³szy-
wym œwietle przedstawi³ Polsk¹ Radê Ekumeniczna i jej Koœcio³y cz³onkowskie.

–  W dniach 18 i 19 marca obradowa³ w Warszawie Synod Koœcio³a Ewange-
licko-Augsburskiego w RP. Posiedzenie mia³o przede wszystkim charakter spra-
wozdawczy. Pod koniec obrad Synod wyda³ „Oœwiadczenie z okazji nowego ty-
si¹clecia” oraz „Stanowisko do dokumentu Leuenberskiej Wspólnoty dotycz¹ce-
go stosunku chrzeœcijan do ¯ydów” (ostatni z wymienionych dokumentów
zamieœciliœmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).

– Nie bójmy siê ekumenizmu! – wo³a³ abp Alfons Nossol podczas nabo¿eñ-
stwa wieñcz¹cego centralne w Polsce katolicko-ewangelickie uroczystoœci  w ra-
mach Jubileuszu Roku 2000. Zakoñczy³y siê one 25 marca w Bielsku-Bia³ej  na-
bo¿eñstwem z udzia³em przedstawicieli kilku wyznañ chrzeœcijañskich, któremu
przewodniczy³ ordynariusz katolickiej diecezji bielsko-¿ywieckiej bp Tadeusz
Rakoczy. Kazania wyg³osili arcybiskup opolski Alfons Nossol i biskup diecezji
cieszyñskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. Pawe³ Anweiler. Ekume-
nizm to dziœ s³owo wielkie i wa¿ne – podkreœla³ arcybiskup. Jego zdaniem jednak
wielu z nas, z obu Koœcio³ów, boi siê i nie rozumie ekumenicznej rzeczywistoœci.
Uczestnikom nabo¿eñstwa arcybiskup ¿yczy³ radoœci, bo nie kto inny jak Marcin
Luter mówi³, ¿e jest ona kapeluszem doktorskim naszej wiary. Tylko tak, z rado-
œci¹, mo¿emy wejœæ w trzecie tysi¹clecie – doda³ arcybiskup. Bp Anweiler nawi¹-
za³ natomiast do obchodzonej tego dnia uroczystoœci Zwiastowania. Zaapelowa³,
by ws³uchaæ siê w g³os p³yn¹cy z Nazaretu, przyj¹æ Chrystusa, uznaæ Go za swo-
jego króla. Tylko wtedy bêdziemy Jego wiarygodnymi œwiadkami – doda³.

–   Biskup Christian Krause – prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej i
zarazem zwierzchnik Ewangelickiego Koœcio³a Krajowego w Brunszwiku (Niem-
cy) przebywa³ z oficjaln¹ wizyt¹ w Polsce  w dniachod 5 do 9 kwietnia. Przyby³
do naszego kraju na zaproszenie Konsystorza i Biskupa Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego w RP. Celem wizyty by³o zapoznanie siê z ¿yciem polskich lute-
ran. Prezydent ŒFL przeprowadzi³ rozmowy z bp. Janem Szarkiem, z biskupami
diecezjalnymi i zwierzchnikami Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku-
menicznej. Zosta³ przyjêty przez Aleksandra Kwaœniewskiego, prezydenta RP,
Jerzego Buzka, premiera RP, Macieja P³a¿yñskiego, marsza³ka Sejmu RP, abp.
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Józefa Glempa, prymasa i abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza papieskiego. Pod-
czas rozmów z hierarchami rzymskokatolickimi otwarcie by³y dyskutowane nie-
które trudne kwestie, jak zwrot koœcio³ów, podkreœlono te¿, ¿e pierwsze efekty
ju¿ w tej materii osi¹gniêto. Goœæ zwiedzi³ Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologicz-
n¹, odwiedzi³ dwie sto³eczne parafie luterañskie, zapozna³ siê z prac¹ Ewangelic-
kiego Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie-Jeziornej. W niedzielê wyg³osi³ ka-
zanie w ewangelicko-augsburskim koœciele Œwiêtej Trójcy w Warszawie. Na kon-
ferencji prasowej wyrazi³ pogl¹d, ¿e w prowadzonych obecnie dialogach
teologicznych chodzi nie tyle o pe³n¹ jednoœæ miêdzy Koœcio³ami, ile raczej o
pojednan¹ ró¿norodnoœæ, a wiêc o porozumienie siê w sprawach najwa¿niej-
szych, a tak¿e o wzajemny szacunek. Doda³, ¿e jeœli uda siê to osi¹gn¹æ, to po
niedawnym podpisaniu z Koœcio³em katolickim deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu bêdziemy mogli dogadaæ siê tak¿e w innych sprawach.

–  Przedstawiciele piêciu Koœcio³ów chrzeœcijañskich spotkali siê w sobotê, 15
kwietnia, na nabo¿eñstwie ekumenicznym w klasztorze ojców franciszkanów w
Piñczowie nad Pilic¹, aby uczciæ pamiêæ najwiêkszego polskiego reformatora Ko-
œcio³a, ks. Jana £askiego, w 440. rocznicê jego œmierci. Organizatorami tej religij-
nej uroczystoœci byli: Komitet Za³o¿ycielski Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego Polskiej
Rady Ekumenicznej w Kielcach oraz ojcowie franciszkanie w Piñczowie, ojcowie
kapucyni w Kielcach i kielecka parafia ewangelicko-augsburska. Nabo¿eñstwo S³o-
wa rozpocz¹³ przeor piñczowskiego klasztoru, o. Hieronim Tar³owski OMI, który
po s³owach powitania podkreœli³ rolê ks. Jana £askiego w dziele reformy Koœcio³a.
Liturgii w obrz¹dku ewangelicko-reformowanym przewodniczy³ ks. dr Robert
Opala z parafii luterañskiej w Kielcach, natomiast kazanie wyg³osi³ ks. Roman Li-
piñski z Warszawy, reprezentuj¹cy Koœció³ ewangelicko-reformowany. W modli-
twie powszechnej Koœcio³a duchowni piêciu wyznañ: rzymscy katolicy, polskoka-
tolik, metodysta, luteranin i ewangelik reformowany, dali wyraz jednoœci Koœcio³a
Chrystusowego, prosz¹c Boga o pojednanie miêdzy chrzeœcijanami.

–  ¯ydzi i chrzeœcijanie modlili siê 16 kwietnia wspólnie w miejscach upa-
miêtniaj¹cych martyrologiê ¿ydowsk¹ w warszawskim Getcie. Modlitwê prowa-
dzili: duchowny katolicki ks. Roman Indrzejczyk, duchowny Koœcio³a ewangelic-
ko-augsburskiego ks. S³awomir Sikora, a ¿ydowski kadisz – reprezentanci sto-
³ecznej gminy ¿ydowskiej, m.in. dr Stanis³aw Krajewski, wspó³przewodnicz¹cy
Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Procesjê prowadzi³ dominikanin o. Marek
Nowak. Spotkanie, które zakoñczy³o siê na Umschlagplatzu s³owami modlitwy
Jana Paw³a II w intencji ¿ydowskiego narodu, tradycyjnie ju¿ od lat organizuje
Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów.

–  Oko³o 5 tysiêcy ³odzian uczestniczy³o w Wielki Pi¹tek (21 kwietnia) w ekume-
nicznej Drodze Krzy¿owej ulicami miasta. W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawi-
ciele szeœciu Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, starokatolickiego mariawitów, polsko-
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katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i ewangelic-
ko-metodystycznego. Pierwsza stacja Drogi Krzy¿owej przygotowana zosta³a przy
koœciele ewangelicko-augsburskim œw. Mateusza. Tam trzech rzymskokatolickich bi-
skupów: abpa W³adys³awa Zió³ka, bpa Adama Lepê i bpa Ireneusza Pêkalskiego po-
witali duchowni Koœcio³ów zrzeszonych w PRE: ks. Adam Kleszczyñski (metody-
sta), przewodnicz¹cy ³ódzkiego oddzia³u PRE, bp Mieczys³aw Cieœlar (luteranin) i bp
Ludwik Jab³oñski (mariawita). Trzecia stacja usytuowana by³a przy ³ódzkiej katedrze
rzymskokatolickiej, a ostatnia przy koœciele jezuitów. Duchowni ró¿nych wyznañ
zgodnie stwierdzili, ¿e to historyczne wydarzenie bêdzie mia³o wp³yw na dalsz¹
wspó³pracê miêdzy Koœcio³ami. Po zakoñczeniu uroczystoœci abp Zió³ek oœwiadczy³:
Naszemu miastu potrzeba by³o takiego œwie¿ego oddechu, takiego poruszenia wód,
nieraz zasta³ych. A ks. Kleszczyñski podkreœli³: Ró¿nice doktrynalne nie przeszkadza-
j¹ nam nie tylko w sk³adaniu wspólnego œwiadectwa, ale i we wspó³pracy, oby coraz
bli¿szej. Bo tego przecie¿ wymaga od nas Jezus Chrystus.

– 1 maja zmar³ w Warszawie w wieku 93 lat ks. dr Tadeusz Wojak, wieloletni
dyrektor Wydawnictwa „Zwiastun” Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, dobry
znawca dziejów Reformacji w Polsce. Ordynowany na duchownego w 1931 r., w
1938 r. zosta³ duszpasterzem polskiej m³odzie¿y luterañskiej. Po wojnie odbudo-
wywa³ ¿ycie parafialne w Starym Bielsku i wspó³organizowa³ pracê ewangeliza-
cyjno-misyjn¹ Koœcio³a. W 1964 r. obroni³ doktorat pt. „Polemika Grzegorza z
¯arnowca z zagadnienia tolerancji w XVI w.”, a w 1967 r. obj¹³ kierownictwo
Wydawnictwa „Zwiastun”. By³ d³ugoletnim czlonkiem Synodu i konsystorskiej
komisji egzaminacyjnej. Na emeryturê przeszed³ po 47 latach s³u¿by, a ostatni¹
jego prac¹ by³ podrêcznik historii Koœcio³a dla m³odzie¿y.

–  Doroczn¹ Konferencjê Rotary Internationale Polska poprzedzi³o 11 maja na-
bo¿eñstwo ekumeniczne we wroc³awskim koœciele garnizonowym.  Liturgiê pro-
wadzili wspólnie: ewangelicki biskup Ryszard Bogusz, proboszcz prawos³awnej
katedry wroc³awskiej ks. Aleksander Konachowicz i kap³ani rzymskokatoliccy na
czele z kanclerzem Wroc³awskiej Kurii Metropolitalnej ks. Stanis³awem Pietraszk¹.
Powsta³a w 1965 r. organizacja zrzesza przedstawicieli œwiata biznesu. Jej celem
jest przede wszystkim niesienie pomocy humanitarnej, promowanie wysokich stan-
dardów etycznych, przyczynianie siê do budowy pokoju na ca³ym œwiecie, a tak¿e
zbli¿enie do siebie ludzi ró¿nych wyznañ. Obecnie ruch rotariañski liczy na ca³ym
œwiecie ponad 1 mln cz³onków zrzeszonych w 26 tys. klubów dzia³aj¹cych w 146
krajach. Prezydent Wroc³awskiego Rotary Club Roman Gramza w rozmowie z
KAI podkreœli³, ¿e opinie o antykoœcielnym charakterze tego ruchu s¹ zupe³nie bez-
podstawne.

–  12 maja zmar³ w Warszawie w wieku 86 lat biskup senior W³adys³aw Mi-
zio³ek, zas³u¿ony ekumenista (sylwetkê Zmar³ego zamieœciliœmy w poprzednim
zeszycie „Studiów).
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–  Niezale¿nie od wyznawanej wiary powinniœmy ¿yæ tym, czego naucza nasza
religia – powiedzia³ do Polaków Dalajlama, duchowy i polityczny przywódca Ty-
betañczyków (12 maja). Wraz z przedstawicielami Koœcio³a rzymskokatolickiego,
Koœcio³a  prawos³awnego, Koœcio³ów ewangelickich, spo³ecznoœci buddyjskiej,
gminy ¿ydowskiej i muzu³mañskiej modli³ siê on w koœciele œrodowisk twórczych
przy pl. Teatralnym w Warszawie. Zdaniem Dalajlamy wszystkie wielkie religie
nios¹ ze sob¹ przes³anie mi³oœci, wspó³czucia, wybaczania, zadowolenia i dyscypli-
ny. ,Na tej podstawie mo¿emy budowaæ prawdziw¹ harmoniê – podkreœli³ przywód-
ca Tybetañczyków. Ró¿nice rodz¹ siê w momencie, gdy religia jest tylko w naszej
g³owie. Wspóln¹ modlitwê poprowadzi³ krajowy duszpasterz œrodowisk twórczych
ks. Wies³aw A. Niewêg³owski. Dalajlama przebywa³ w Polsce od 10 do 13 maja.

–  Europejski Kongres ¯ydów wyrazi³ zadowolenie z wypowiedzi kard. Józefa
Glempa, który przeprosi³ publicznie  za przejawy antysemityzmu w wypowiedziach i
dzia³aniach niektórych ksiê¿y polskich. Witamy z zadowoleniem przeprosiny kardyna-
³a Glempa za antysemityzm wystêpuj¹cy w polskim Koœciele katolickim – stwierdza
og³oszone 24 maja oœwiadczenie Kongresu. Europejski Kongres ¯ydów zwróci³ uwa-
gê w swym oœwiadczeniu, ¿e wypowiedŸ polskiego kardyna³a nast¹pi³a w kilka tygo-
dni po marcowej wizycie Jana Paw³a II w Izraelu, która doprowadzi³a do znacznego
postêpu w stosunkach miêdzy Koœcio³em katolickim a narodem ¿ydowskim.

–  Koœció³ Polskokatolicki poprosi³ o przebaczenie Koœció³ Rzymskokatolicki  i sam
mu przebaczy³.  Odby³o siê to podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego 26 maja we wro-
c³awskiej œwi¹tyni rzymskokatolickiej. Koœció³ polskokatolicki by³ reprezentowany
m.in. przez swego biskupa naczelnego Wiktora Wysoczañskiego, Koœció³ rzymskokato-
licki – przez kilku biskupów, z kardyna³em Henrykiem Gulbinowiczem na czele.

–   Tradycyjne ju¿ XVII ekumeniczne spotkanie m³odzie¿owe w Kodniu nad
Bugiem odby³o siê w ostatni weekend (26-28) maja. Program obejmowa³ modlitwy
w ró¿nych rytach liturgicznych, dyskusje i relaks. Abp Alfons Nossol w liœcie do
uczestników napisa³: Nasze ¿ycie duchowe rozwija siê wœród bardzo z³o¿onego i
delikatnego splotu rzeczywistoœci, prawdy, obowi¹zków, odcieni psychologicznych i
uczuciowych, z którymi nale¿y siê liczyæ. Stopieñ kultury mierzy siê stopniem zdol-
noœci pluralistycznego ujmowania spraw /.../ Wszystko jest z³o¿one, g³êbokie, nosi
œlady nieokreœlonoœci, jakby odbicia nieskoñczonego bytu Trójcy Œwiêtej, od której
wszystko pochodzi. Cz³owiek, który ma oczy otwarte, który obserwuje, myœli i modli
siê, czuje siê zaskoczony iloœci¹ rzeczy, ich wielkoœci¹, mo¿liwoœci¹ odkrywania
coraz to nowych aspektów, a tak¿e tajemnic¹, jaka je okrywa.

–  Brak dostatecznego porozumienia i jednoœci miêdzy katolikami a prawos³aw-
nymi, to – wedle rzymskokatolickiego  metropolity bia³ostockiego – g³ówny grzech
spo³ecznoœci katolików na Bia³ostocczyŸnie. Chcia³bym, ¿eby wyznawcy Koœcio³ów
mogli stan¹æ pod jednym krzy¿em Chrystusowym i razem powiedzieæ „Odpuœæ nam
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nasze winy” – powiedzia³ abp Stanis³aw Szymecki podczas uroczystoœci milenij-
nych w Bia³ymstoku, z udzia³em Prymasa Polski oraz kilkudziesiêciu biskupów (9
czerwca).  Brak zrozumienia miêdzy ludŸmi ró¿nych wyznañ na Bia³ostocczyŸnie
to – zdaniem metropolity Szymeckiego – swoista rana i niepowodzenie Koœcio³a
katolickiego. Kard. Glemp z kolei apelowa³ do zgromadzonych, aby mi³osierdzie
zawsze i w ka¿dych okolicznoœciach by³o inspiracj¹ do wzajemnego zrozumienia
miêdzy ludŸmi oraz tworzenia wspólnego dobra i wartoœci.

–  Bp W³adys³aw Mizio³ek zosta³ poœmiertnie odznaczony tytu³em honorowego
cz³onka Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów. Rada obradowa³a w Gdañsku na
II walnym zebraniu z okazji uroczystoœci 40-lecia tamtejszej gminy muzu³mañskiej
oraz 10. rocznicy otwarcia meczetu w Gdañsku-Oliwie (jednego z trzech istniej¹cych
w Polsce). Cz³onkowie Rady wybrali nowe w³adze. Dotychczasowego sekretarza ge-
neralnego Macieja Musê Konopackiego zast¹pi³ o. Adam W¹s, werbista. Wspó³prze-
wodnicz¹cymi zostali po raz drugi: Selim Chazbijewicz, imam meczetu w Gdañsku,
a ze strony katolickiej – Zdzis³aw Bielecki, prezes Fundacji Dzie³o Odbudowy Mi³o-
œci (DOM). W obradach uczestniczyli tak¿e przedstawiciele wspólnot muzu³mañ-
skich z Bia³orusi i Litwy. Przy okazji obrad Rady w Muzeum Etnograficznym w Oli-
wie zosta³a otwarta wystawa „Tatarzy polscy”, a w gdañskim meczecie odby³o siê
spotkanie modlitewne z udzia³em muzu³manów, chrzeœcijan i ¯ydów.

–  Biskup Jan Szarek, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i pre-
zes Polskiej Rady Ekumenicznej, otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Chrzeœcijañ-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Decyzjê tak¹ podj¹³ senat uczelni w
dniu 15 czerwca. Uzasadniaj¹c decyzjê, senat podkreœli³ zas³ugi bp. Szarka w wielu
dziedzinach, m. in. w zakresie zacieœniania wspólnoty Koœcio³ów zrzeszonych w
PRE i ich wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim i innymi Koœcio³ami, zaan-
ga¿owania w sprawy diakonii, kszta³cenia pracowników koœcielnych i kadr nauko-
wo-dydaktycznych ChAT oraz równego traktowania w ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym kraju wszystkich, bez wzglêdu na przynale¿noœæ religijn¹ i narodow¹.

–  Rada Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego omawia³a na posiedzeniu
w dniu 16 czerwca w Warszawie projekt  dokumentu wyznaj¹cego winy Koœcio³a
rzymskokatolickiego wzglêdem judaizmu, niewierz¹cych i wyznawców innych
religii. Rada podsumowa³a równie¿ III Dzieñ Judaizmu w Polsce. Okaza³o siê, ¿e
w ró¿nych diecezjach ró¿nie go zorganizowano. Niektóre diecezje stara³y siê
wprowadziæ spotkanie modlitewne, poprowadziæ jak¹œ sesjê, zorganizowa³y jakieœ
spotkania kulturalne, które przybli¿a³y judaizm z ca³ym dziedzictwem kulturalnym
¯ydów polskich – powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady  bp Stanis³aw G¹decki. W
niektórych diecezjach biskupi jedynie poprosili swoje parafie, by do modlitwy
powszechnej w³¹czy³y intencje za wszystkich ¯ydów. Jednak kilka diecezji w
ogóle nie dostrzeg³o problemu i nie zorganizowa³o nic. Zdaniem bp. G¹deckiego
œwiadczy to o niezrozumieniu idei Dnia Judaizmu. Chodzi przede wszystkim o
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zmianê mentalnoœci samych katolików, którzy powinni odkryæ wiêŸ ³¹cz¹c¹ juda-
izm i chrzeœcijañstwo – t³umaczy³ ideê Dnia Judaizmu bp G¹decki.

–  Uroczystoœæ nadania ks. Manfredowi Deselaersowi przez Polsk¹ Radê Chrzeœci-
jan i ¯ydów tytu³u Cz³owiek Pojednania odby³a siê w Warszawie (16 czerwca). Laureat
jest Niemcem zaanga¿owanym w pojednanie polsko-niemieckie i niemiecko-¿ydow-
skie. Od 1990 r. mieszka w Oœwiêcimiu i pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy. Na-
pisa³ ksi¹¿kê „Bóg a z³o – w œwietle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa, komendan-
ta Auschwitz”. Podczas uroczystoœci ks. Deselaers przeprosi³ ¯ydów za przeœladowania
ich przez chrzeœcijan oraz Polaków za to, co ich spotka³o ze strony Niemców.

–  W wypadku samochodowym pod Kielcami zgin¹³ 27 czerwca ks. prof. dr hab.
Andrzej Zuberbier – jeden z najwybitniejszych teologów specjalizuj¹cych siê w
teologii dogmatycznej i uczestnik dialogu miêdzyreligijnego. Mia³ 78 lat. Urodzi³
siê 16 kwietnia 1922 r. w Warszawie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k bp. Cze-
s³awa Kaczmarka w 1946 r. Dzia³alnoœæ naukowa ks. prof. Zuberbiera koncentro-
wa³a siê wokó³ przemian zachodz¹cych we wspó³czesnej teologii katolickiej, jej
otwarcia na filozofiê wspó³czesn¹ oraz zwi¹zków miêdzy teologia a kultur¹.
Uczestniczy³ w wielu sympozjach miêdzynarodowych i spotkaniach teologiczno-
naukowych. By³ autorem ponad 100 prac i rozpraw oraz kilku ksi¹¿ek. Do najwa¿-
niejszych nale¿¹: „Teologia dzisiaj” oraz „Wierzê. Podstawowe prawdy wiary”. Od
1986 r. by³ cz³onkiem Podkomisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, potem
konsultorem Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. W 1998 r. wybrany
zosta³ wspó³przewodnicz¹cym Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów.

–  28 czerwca, w wieku 69 lat zmar³ w Krakowie  ks. prof. Józef Tischner – je-
den z najwybitniejszych polskich teologów i filozofów katolickich. Od kilku lat
cierpia³ on na raka krtani. By³ ksiêdzem archidiecezji krakowskiej, profesorem dok-
torem habilitowanym filozofii, dziekanem Wydzia³u Filozoficznego Papieskiej
Akademii Teologicznej, prezesem Instytutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu, cz³on-
kiem Komitetu Doradczego Unii Wolnoœci. Urodzi³ siê 12 marca 1931 r. w Starym
S¹czu w rodzinie nauczycielskiej. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1955 r. z r¹k bp.
Franciszka Jopa. Studiowa³ na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskie-
go w Krakowie, Wydziale Filozofii Chrzeœcijañskiej Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie, Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Doktorat uzyska³ na UJ w 1966 r., habilitacjê w 1974 r. na Wydziale Filozofii ATK,
w 1985 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie. By³ doktorem honoris causa Uniwersytetu £ódzkiego i Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Krakowie. Do najwa¿niejszych publikacji ks. prof. Tischnera
mo¿na zaliczyæ: „Etykê solidarnoœci” (1981), „Polski kszta³t dialogu” (1981), „My-
œlenie wed³ug wartoœci” (1982), „Nieszczêsny dar wolnoœci” (1996), „Historia filo-
zofii po góralsku” (1997), „Spór o istnienie cz³owieka” (1998).

Opracowa³: Karol Karski
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Kto jest kim w teologii anglikañskiej

The SPCK Handbook of Anglican Theologians, praca zbiorowa pod
red. Alistera McGratha, Society for Promoting Christian

Knowledge, London 1998, ss. XIV + 236 + 2 nlb.

W ostatnim pó³wieczu anglikanizm zwyk³o siê uznawaæ za przyk³ad wyznania
pozostaj¹cego w ustawicznym kryzysie. Powoduj¹ go powa¿ne kontrowersje
oscyluj¹ce zw³aszcza wokó³ kwestii œwiêceñ biskupich kobiet, ma³¿eñstw homo-
seksualnych, pañstwowego charakteru Koœcio³a w Anglii, istnienia piek³a etc.
Zagadnienia te niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na obraz tej tradycji konfesyjnej, choæ nie-
s³usznie przys³aniaj¹ konstruktywne elementy chrzeœcijañskiej codziennoœci
œwiatowego anglikanizmu. Walory duchowe i witalnoœæ niektórych jego nurtów
bezwzglêdnie nie pozwalaj¹ na nierozs¹dne uogólnienia, w rodzaju u¿ytych w
ukazuj¹cym siê w Warszawie szowinistycznym piœmie „Fronda”, gdzie sam Ko-
œció³ Anglii okreœla siê bez ogródek mianem „Koœcio³a sodomy”.

Sprawie kontynuacji najlepszych tradycji anglikanizmu oddany jest wyró¿nia-
j¹cy siê dogmatyk oksfordzki Alister Edgar McGrath, w szeregu publikacji eks-
ponuj¹cy dokonania teologii anglikañskiej i jej wk³ad do spuœcizny ogólnochrze-
œcijañskiej. Do jego nowszych inicjatyw w tym wzglêdzie zalicza siê wydany w
1998 r. s³ownik teologów anglikañskich, prezentuj¹cy dorobek czo³owych myœli-
cieli tej proweniencji, ¿yj¹cych w ró¿nych epokach historycznych, wywodz¹cych
siê ze wszystkich Koœcio³ów tworz¹cych obecnie Wspólnotê Anglikañsk¹ i przy-
nale¿¹cych do poszczególnych odmian anglikanizmu.

The SPCK Handbook of Anglican Theologians jest dzie³em zbiorowym, przy-
gotowanym przez trzydziestu autorów z ró¿nych krajów pod przewodnictwem
McGratha, jako redaktora naukowego pracy. Licz¹ca ponad 250 stron w formacie
A5 ksi¹¿ka, obok czêœci w³aœciwej zawieraj¹cej biogramy tytu³owych teologów,
posiada obszerne wprowadzenia na temat kszta³towania siê i stanu teologii angli-
kañskiej w poszczególnych obszarach œwiata (Regional Survey of Anglican The-
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ology). Tego rodzaju introdukcja u³atwia dostrze¿enie odmiennoœci poszczegól-
nych tradycji narodowych w anglikañskiej refleksji teologicznej, jej wewnêtrzny
pluralizm i wzajemne oddzia³ywanie poszczególnych pr¹dów. Autorzy tomu zde-
cydowali siê wyodrêbniæ nastêpuj¹ce regiony geograficzne, bêd¹ce œrodowi-
skiem, swoistym Sitz im Leben odrêbnego sposobu prowadzenia roboty teolo-
gicznej w ³onie anglikanizmu: Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, Nowa
Zelandia i Polinezja, Po³udniowa Afryka, Po³udniowa Azja i Wschodnia Afryka.
Oczywiœcie dorobek i znaczenie poszczególnych wskazanych tutaj obszarów
kszta³tuje siê rozmaicie. Inaczej przedstawia siê spuœcizna i potencja³ metropo-
lii Ecclesia Anglicana, którym by³y i nadal s¹ Wyspy Brytyjskie a inaczej np.
Wschodnia Afryka. Redaktorowi tekstu nie uda³o siê wymóc na autorach mate-
ria³ów z tej czêœci zaprezentowania zbli¿onej jakoœci tekstów – niezrównany
w tej mierze jest b³yskotliwy i erudycyjny artyku³ Paula Avisa, uznanego an-
gielskiego dogmatyka i teologa historycznego, prezentuj¹cego otwieraj¹cy tej
fragment ksi¹¿ki materia³ nt. anglikañskich dokonañ teologicznych w Wielkiej
Brytanii. Niew¹tpliwym walorem wszystkich tekstów jest d¹¿enie do ukazania
najnowszych tendencji w teologii anglikañskiej, co czyni z pracy swoisty aktu-
alny raport o obecnym stanie tego rodzaju refleksji intelektualnej. Ka¿dy „zarys
regionalny” dowartoœciowany zosta³ poprzez opatrzenie go kluczow¹ bibliogra-
fi¹ zagadnienia.

W³aœciwa czêœæ pracy obejmuje blisko 2/3 ksi¹¿ki i sk³ada siê z oko³o 100 bio-
gramów ró¿nej objêtoœci i jakoœci. Najwidoczniej – zgodnie chyba z anglikañ-
skim etosem (comprehensiveness, zupe³nej inkluzywnoœci) – redaktor nie d¹¿y³
do ujednolicania nadsy³anych do tomu opracowañ. Zawsze jednak posiadaj¹ one
fragment podaj¹cy ¿yciorys danego myœliciela, opis jego zapatrywañ i dokonañ
oraz wykaz g³ównych publikacji. Gros hase³ przynosi nowy materia³, nowe ujêcie
przedmiotowej postaci, niektóre jednak niewiele ró¿ni¹ siê od tekstów zamiesz-
czonych w klasycznym ju¿ The Oxford Dictionary of the Christian Church pod
red. F.L. Crossa i E. A. Livingstone (najnowsza edycja z 1983 r.) oraz w angiel-
skim Dictionary of National Biography. Praca przedstawia sylwetki teologów po-
chodz¹cych ze wszystkich Koœcio³ów anglikañskich, duchownych i œwieckich,
zmar³ych i ¿yj¹cych. Obok wielkich i najs³ynniejszych jak np. Cranmer, Ridley,
Jeremy Taylor, Temple, Gore, Ramsey, znalaz³y siê tak¿e postaci wybitne acz za-
poznane (np. Colenso, Frith, Barnes). Redaktor nie wyjaœnia zasad doboru na-
zwisk uwzglêdnionych w opracowaniu. Brak jasnoœci w tej sprawie dotkliwy jest
zw³aszcza w odniesieniu do wspó³czesnych twórców. Mamy tutaj co prawda np.
Macquarrie’ego (który zreszt¹ dodatkowo jest wspó³autorem tomu), Mascalla,
Ramsey’a, Stotta, Booty’ego i Packera, ale z niewiadomych przyczyn pominiêty
zosta³ chocia¿by Carey, Cuppitt, C.S. Lewis, J.A.T. Robinson i Runcie. Zadbano,
by poœród omawianych postaci znaleŸli siê reprezentanci wszystkich trzech od-
mian anglikanizmu (a mo¿e czterech? – nurt charyzmatyczny zaczyna siê po-
strzegaæ jako jego kolejny pr¹d po anglokatolickim, liberalnym i ewangelikal-
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nym). Na kartach s³ownika (jak chce tytu³: podrêcznika) znajdziemy tak¿e bio-
gramy osób zwykle uto¿samianych z innymi wyznaniami chrzeœcijañskimi: doty-
czy to zw³aszcza Jana Henryka Newmana i braci Wesleyów. Jak wiadomo pierw-
szy dokona³ konwersji na katolicyzm i otrzyma³ póŸniej kapelusz kardynalski,
zaœ Wesleyowie, mimo formalnej i wytrwa³ej przynale¿noœci do Church of En-
gland, byli architektami i przywódcami metodyzmu. Ze wzglêdu na zupe³nie wy-
j¹tkowy wk³ad anglikanów w rozwój ruchu ekumenicznego, osoby zajmuj¹ce siê
ekumen¹ znajd¹ tutaj szereg profili wiod¹cych moderatorów ruchu jednoœci, na
czele z biskupami Bellem i Brentem.

Praca jest niezwykle wartoœciowa poznawczo, bogata w cenny detal biogra-
ficzny i z zakresu opinii teologicznych reprezentowanych przez „bohaterów” ha-
se³. Wiele tekstów zosta³o napisanych ze swad¹, na sposób w³aœciwy pisarstwu -
z zw³aszcza historiografii - angielskiej, podaje wiele ciekawostek, „smakowitych
k¹sków”, anegdotycznych niemal szczegó³ów ilustruj¹cych przebieg ¿ycia i do-
konania prezentowanych postaci. Nie dzieje siê to kosztem prezentacji teologicz-
nych zapatrywañ poszczególnych myœlicieli, dziêki czemu leksykon ten jest
zwiêz³ym wprowadzaj¹cym kompendium wiedzy o teologii anglikañskiej, wczo-
rajszej i dzisiejszej.

Satysfakcjê sprawia kontakt z formaln¹ stron¹ ksi¹¿ki. Publikacja jest œwia-
dectwem kunsztu edytorskiego wydawcy – staro¿ytnego, tak trzeba rzec – angli-
kañskiego wydawnictwa koœcielnego pn. Society for Promoting Christian Know-
ledge, dzia³aj¹cego nieprzerwanie od trzystu lat (s³ownik ukaza³ siê w rocznico-
wym roku 1998). Zaopatrzono j¹ w indeks nazwisk pojawiaj¹cych siê na
przestrzeni ca³ej pracy (s¹ jednak niedopatrzenia – np. pominiêto wzmianki o
C.S. Lewisie, który pomimo, ¿e nie otrzyma³ tu odrêbnego has³a, jest wspomnia-
ny gdzie indziej), oraz – co jest nowoœci¹ w tego rodzaju publikacjach – wykaz
adresów internetowych, pod którymi mo¿na znaleŸæ informacje o anglikanizmie.
Bior¹c pod uwagê ogó³ walorów prezentowanej publikacji encyklopedycznej na-
le¿y j¹ poleciæ wszystkim zainteresowanym teologi¹ obszaru angielskojêzyczne-
go, a zw³aszcza wszystkim fachowym bibliotekom teologicznym.

Tadeusz J. Zieliñski
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