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ARTYKU£Y

KATOLIKOS ARAM I

ŒWIATOWA RADA KOŒCIO£ÓW
A RELIGIE NIECHRZEŒCIJAÑSKIE1

W liœcie czytelnika do wydawcy „International Herald Tribune” mogliœmy nie-
dawno przeczytaæ: Podstawowe problemy, z którymi dzisiaj jesteœmy konfronto-
wani, powstaj¹ przez religiê. Terroryzm i kontrterroryzm w œwiecie wyrastaj¹
w du¿ej mierze z religijnego fanatyzmu i ekstremistycznych systemów religijnych2.
Mniej wiêcej w tym samym czasie pewien cz³onek mojego Koœcio³a przys³a³ mi
list: Mamy dosyæ przemocy i nienawiœci; œwiat zmierza ku moralnemu i duchowe-
mu zniszczeniu. Tylko religia mo¿e przynieœæ ludzkoœci pokój i sprawiedliwoœæ,
mi³oœæ i pojednanie. Jeœli nawet takie sprzeczne ze sob¹ postawy wobec religii
nie s¹ niczym nowym w historii ludzkoœci, to jednak takie opinie jak przytoczone
wyraŸnie przybra³y na sile w ostatnim dziesiêcioleciu.

Dwie charakterystyczne cechy religii zas³uguj¹ na nasz¹ uwagê:

1. Religia jako si³a transformacji i destabilizacji

W XX stuleciu marksizm w Zwi¹zku Radzieckim i sekularyzacja na Zacho-
dzie wypar³y religiê na margines ¿ycia publicznego. Ale dzisiaj religia sta³a siê
znowu wa¿nym czynnikiem spo³ecznym. Wielu myœlicieli przepowiada, ¿e

1 Raport przewodnicz¹cego (moderatora) Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów
przedstawiony 27 sierpnia 2003 r. podczas obrad w Genewie.

2 „International Herald Tribune”  z 22 maja 2003 r., s. 7.
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XXI wiek bêdzie „epok¹ religii”. Ju¿ teraz religia wywiera silny wp³yw na poli-
tykê œwiatow¹. Sta³a siê ona integralnym elementem naszego ¿ycia codzienne-
go, ma wp³yw na nasze ¿ycie osobiste, nasze wspólnoty i ¿ycie publiczne spo³e-
czeñstw, i to nawet w krajach, w których tradycyjnie i ustawowo istnieje zdecy-
dowany rozdzia³ miêdzy pañstwem i Koœcio³em. Wzrasta œwiadomoœæ, ¿e
religia zajmuje szczególne miejsce w ¿yciu ludzi. W œwiecie, zdominowanym
przez kulturê œmierci, ludzie szukaj¹ treœci ¿ycia w religii. W spo³eczeñstwie,
któremu zagra¿a za³amanie siê i utrata nadziei, ludzie szukaj¹ nadziei i sensu
¿ycia w religii.

Relacja miêdzy religi¹ a polityk¹ jest kwesti¹ perspektywy. Niektórzy uwa-
¿aj¹, ¿e religia, zgodnie ze swoj¹ istot¹ i powo³aniem, zawsze odgrywa polityczn¹
rolê. Dla innych nie ma klarownego  podzia³u miêdzy religi¹ i polityk¹. Jeszcze
inni uwa¿aj¹ religiê za sprawê prywatn¹. Te ró¿ne impulsy i tendencje sta³y siê
przyczyn¹ zamieszania we wszystkich praktycznie religiach. St¹d te¿ w niektó-
rych krajach nadu¿ywa siê religii dla celów politycznych, a w innych wykorzy-
stuje siê j¹ dla usprawiedliwienia wodz¹cych na manowce ideologii i umocnienia
niesprawiedliwych struktur.

Jako reakcja na niekontrolowan¹ dominacjê kultur antropocentrycznych, o¿y-
wiona religijnoœæ wyra¿a siê niekiedy w œlepym konserwatyzmie i wojuj¹cym
fundamentalizmie, które wi¹¿¹ siê z daleko siêgaj¹cymi niebezpieczeñstwami.
Ciasna i ekskluzywistyczna interpretacja religii szerzy siê mniej lub bardziej na
gruncie wszystkich religii. W rzeczywistoœci religia znajduje siê obecnie w fazie
testu i próby. W ¿yciu spo³ecznym odgrywa ona coraz bardziej ambiwalentn¹
rolê, coraz wiêksza staje siê przepaœæ miêdzy religi¹ jako teoretyczn¹ koncepcj¹ a
religi¹ jako praktyk¹. Te sprzeczne obrazy i funkcje religii, po pierwsze jako si³a
etyczno-moralna i katalizator przemian spo³ecznych i politycznych, i po drugie
jako destabilizuj¹ca si³a, wytwarzaj¹ atmosferê zamieszania i  ambiwalencji.
Przeto zachodzi potrzeba dokonania krytycznej oceny samozrozumienia religii i
jej powo³ania.

2. Pluralizm religijny
jako Ÿród³o strachu i nadziei

W wielu regionach rosn¹cej roli religii w ¿yciu publicznym towarzysz¹ znacz-
ne zmiany w krajobrazie religijnym. W miejsce religijnie homogenicznych spo³e-
czeñstw pojawiaj¹ siê spo³eczeñstwa multireligijne. Dzisiaj, jako ¿e religie ¿yj¹
ze sob¹ w permanentnie bliskim kontakcie, pluralizm religijny nie jest ju¿ pyta-
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niem teoretycznym; raczej wp³ywa on bardzo bezpoœrednio na ¿ycie spo³eczne,
przyczyniaj¹c siê do powstania nowych paradygmatów, nowych stylów ¿ycia
i nowego samozrozumienia. Stwarza on tak¿e ró¿norodne relacje i skomplikowa-
ne struktury przynale¿noœci w obrêbie naszych instytucji, naszych rodzin i nawet
w nas samych.

Niektórzy boj¹ siê synkretycznego potencja³u pluralizmu religijnego, inni
natomiast dostrzegaj¹ w nim szansê na pog³êbienie i wzbogacenie swojej wiary.
Jednych pluralizm zachêca do dialogu i wymiany, przyczyniaj¹c siê przez to do
wzbogacenia i postêpu; w przypadku innych sprzyja o¿ywieniu ciasnych wiêzi i
fanatycznych tendencji, stwarzaj¹c tym samym napiêcia i polaryzacjê. Czy ma
to oznaczaæ, ¿e wkroczyliœmy oto w epokê niepewnoœci, pe³nej obawy i stra-
chu, sprzecznoœci i konfliktów? Czy we wspólnocie, w której ¿yjemy, bêdziemy
odbieraæ siebie jako bliŸnich lub jako obcych? W wielu czêœciach œwiata koeg-
zystencja  religii sta³a siê spraw¹ niepewn¹. Religie potrafi¹ wywo³ywaæ nieuf-
noœæ i nietolerancjê a tak¿e podgrzewaæ konflikty etniczne i polityczne, gdy
nie udaje siê znaleŸæ wspólnej podstawy harmonijnej koegzystencji. Tote¿
wspó³pracy miêdzyreligijnej wsparcia udziela powa¿ny dialog teologiczny
jako element niezbêdny, z którym nie mo¿na zwlekaæ. Poza tym Koœcio³y
i ruch ekumeniczny musz¹ d¹¿yæ do g³êbszego teologicznego zrozumienia plu-
ralizmu religijnego, gdy¿ pluralizm ten wp³ywa bardzo bezpoœrednio na
kontekst, w którym Koœció³ jest powo³any do dawania œwiadectwa o Bogu
w Chrystusie.

Nasza ekumeniczna wizja obejmuje ca³¹ ludzkoœæ, ³¹cznie z wyznawcami in-
nych religii.  W naszej deklaracji „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji
Œwiatowej Rady Koœcio³ów” daliœmy ca³kiem jednoznaczny  wyraz naszemu
zobowi¹zaniu do wspierania dialogu i wspó³pracy z wyznawcami innych religii
w celu zbudowania stabilnych wspólnot ludzkich. W naszej ekumenicznej wizji
oœwiadczyliœmy: Otwieramy siê na kulturê dialogu i solidarnoœci, która polega
na wspó³¿yciu z obcymi i œwiadomym spotkaniu z wyznawcami innych religii.
„Dialogiczna koegzystencja” z innymi religiami de facto wywiera wp³yw na
nasz¹ teologiczn¹ percepcjê, nasze stosunki i sposób artyku³owania przez nas
naszej wiary chrzeœcijañskiej. W moim ostatnim raporcie zaj¹³em siê kwesti¹
„bycia Koœcio³em” w zglobalizowanym œwiecie, tzn.  eklezjologicznymi impli-
kacjami globalizacji. W tym raporcie zajmê siê kwesti¹ „bycia Koœcio³em”
w pluralistycznych spo³eczeñstwach oraz skutkami pluralizmu dla eklezjolo-
gicznego samozrozumienia i misyjnego  powo³ania Koœcio³a.
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DIALOG MIÊDZYRELIGIJNY – TRWA£YM
ELEMENTEM D¥¯EÑ EKUMENICZNYCH

We wszystkich stuleciach, w których Koœció³ ¿y³ poœród wyznawców ró¿nych
religii, dialog z nimi stanowi³ nieodzowny element ¿ycia Koœcio³a. Wspó³czesny
ruch ekumeniczny od samego pocz¹tku traktowa³ postawê chrzeœcijañsk¹ wobec
innych tradycji religijnych jako wa¿n¹ kwestiê.

1. Piêædziesi¹t lat ekumenicznych doœwiadczeñ

Podczas pierwszego wielkiego wydarzenia we wspó³czesnym ruchu ekume-
nicznym, Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 roku, problem
innych religii zajmowa³ bardzo wysok¹ pozycjê w programie obrad. Nastêpna
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Jerozolimie w 1928 roku zajê³a siê zagadnie-
niem rozumienia innych religii i stosunkiem chrzeœcijañstwa do nich. Konferen-
cja podkreœli³a ekskluzywne i uniwersalne znaczenie Chrystusa, lecz jednocze-
œnie wezwa³a wszystkie religie do wspó³pracy w celu wspólnego zwalczania skut-
ków sekularyzacji. W obawie przed „synkretyczn¹ myœl¹” teologów azjatyckich,
teologowie zachodni obstawali przy ekskluzywnym znaczeniu wiary biblijnej,
opartej na objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie. Teologowie nie-zachodni pod-
kreœlali wprawdzie tak¿e ekskluzywne znaczenie i objawieniowy charakter wyda-
rzenia Chrystusowego,  jednak dostrzegali te¿ oznaki Bo¿ego objawienia w in-
nych religiach.

Zgromadzenia Ogólne ŒRK w Amsterdamie [1948] i Evanston [1954] konty-
nuowa³y tê dyskusjê. Na Zgromadzeniu w New Delhi [1961] kwestia dialogu
miêdzyreligijnego powoli krystalizowa³a siê, aby w Uppsali [1968] znaleŸæ siê
jako odrêbny punkt na porz¹dku obrad Rady. Rok 1969 stanowi³ punkt zwrotny.
W tym roku Komitet Naczelny wypowiedzia³ siê za zwo³aniem w 1970 r. konsul-
tacji na temat dialogu w Ajaltoun (Liban). W oparciu o „Memorandum z Ajalto-
un” Komitet Naczelny na swoim posiedzeniu w 1971 r. w Addis Abebie (Etiopia)
postanowi³ powo³aæ do ¿ycia nowy podzespó³ programowy „Dialog z wyznawca-
mi ró¿nych religii i ideologii”. Zgromadzenie Ogólne w Nairobi [1975]  inten-
sywnie kontynuowa³o tê debatê, podkreœlaj¹c potrzebê wyjaœnienia istoty, celu i
granic dialogu. Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver [1983] przedmio-
tem krytycznej dyskusji sta³a siê  teologia religii. Projekt studyjny „Nikt nie wie-
rzy dla samego siebie: teologiczne odkrycia w dialogu miêdzyreligijnym” stano-
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wi³ próbê dalszej refleksji nad zagadnieniami, którymi zajmowa³o siê Zgroma-
dzenie w Vancouver. Nowe elementy do debaty wnios³y Zgromadzenia Ogólne
w Canberze [1991] i Harare [1998], jak równie¿ Œwiatowe Konferencje Misyj-
ne w San Antonio (1989) i Bahia (1996).

W 1979 r. Rada opracowa³a „Wytyczne dla dialogu z wyznawcami ró¿nych
religii i ideologii”. Poniewa¿ od tego czasu pojawi³y siê tendencje wywierania
wp³ywu na istotê i zasiêg dialogu, przeto Komitet Naczelny przygotowa³ w 2002
r. now¹ wersjê „Wytycznych”. Rzecz¹ wa¿n¹ jest zwrócenie uwagi, ¿e dialog
miêdzyreligijny przestawi³ siê w ostatnim dziesiêcioleciu z problematyki syste-
matyczno - teologicznej na kwestie i obszary maj¹ce praktyczne odniesienie do
¿ycia spo³ecznego. Ponadto dialog ten sta³ siê przedmiotem zainteresowania ró¿-
nych agend Rady. W ten lub inny sposób niemal wszystkie programy Rady zajê³y
siê sprawami i kwestiami, które maj¹ do czynienia z dialogiem miêdzyreligijnym,
stosunkami i wspó³prac¹ z innymi religiami. Wiele regionalnych i krajowych rad
koœcielnych oraz ekumenicznych struktur  potraktowa³o  ten dialog jako wa¿ny
punkt swojej dzia³alnoœci w reakcji na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê w œwiecie jak
 i w bezpoœrednim otoczeniu religijnym, niektóre uczyni³y z niego nawet mocny i
sta³y element pracy programowej.

Tymczasem dialog miêdzyreligijny zaczyna te¿ zajmowaæ wa¿ne miejsce
w teologii i œwiadectwie Koœcio³a rzymskokatolickiego. Od Drugiego Soboru
Watykañskiego [1962-65] jest on integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ oficjalnego progra-
mu dzia³alnoœci tego Koœcio³a. Papie¿ Pawe³ VI powo³a³ specjalny Sekretariat
(przekszta³cony potem w Papiesk¹ Radê) ds. Dialogu Miêdzyreligijnego. Odt¹d
szczególne znaczenie miêdzyreligijnych stosunków i dialogu dla misji i ¿ycia
Koœcio³a w zmieniaj¹cym siê œwiecie zosta³o wyartyku³owane w serii papieskich
encyklik i oœwiadczeñ. Apel Jana Paw³a II do przywódców religijnych o zgroma-
dzenie siê w Asy¿u w 1986 i 2002 roku na wspólnej modlitwie w intencji pokoju,
jak równie¿ inne miêdzyreligijne inicjatywy, które podj¹³ papie¿, da³y zbli¿eniu
miêdzyreligijnemu nowe impulsy.

Trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e stosunkom chrzeœcijañsko-muzu³mañskim,
których znaczenie by³o stale dostrzegane  w ruchu ekumenicznym, trzeba daæ
pierwszeñstwo w obliczu aktualnych wydarzeñ w œwiecie. Wspólne korzenie
abrahamickie i d³uga historia koegzystencji chrzeœcijan i muzu³manów stanowi¹
pozytywn¹ przes³ankê tego dialogu. Jednoczeœnie globalne realia stwarzaj¹ nowe
napiêcia, którymi trzeba siê zaj¹æ w pilny i zdecydowany sposób.

Dok³adne spojrzenie na najwa¿niejsze przemiany w dialogu miêdzyreligijnym
w drugiej po³owie minionego stulecia prowadzi nas nieuchronnie do nastêpuj¹-
cych wniosków koñcowych. Po pierwsze, ruch ekumeniczny zawsze zdawa³ so-
bie sprawê z koniecznoœci znalezienia odpowiedniego sposobu podejœcia do rze-
czywistoœci ró¿nych tradycji religijnych. Wœród Koœcio³ów istnia³y jednak w tej
dziedzinie ró¿nice w zakresie priorytetów i rozk³adania akcentów. Po drugie, acz-
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kolwiek Rada opracowa³a „Wytyczne” i „Ekumeniczne rozwa¿ania”, to jednak po
raz kolejny z³o¿y³a oœwiadczenie, ¿e nie mo¿e ona opracowaæ ani teologii dialogu
ani uniwersalnych zasad dialogu, poniewa¿ jej Koœcio³y cz³onkowskie ¿yj¹ w
ró¿nych kontekstach i poczyni³y ró¿ne doœwiadczenia w dialogu z wyznawcami
innych religii. Po trzecie, dialog doprowadzi³ do kontrowersji w Koœcio³ach i
miêdzy Koœcio³ami. Niektórzy wyrazili obawy odnoœnie celów dialogu, inni za-
kwestionowali mo¿liwoœæ wystêpowania prawdy w innych religiach. Dialog jest
i pozostaje najbardziej skomplikowanym i kontrowersyjnym wymiarem ruchu
ekumenicznego.

2. Rozwijanie wspólnych perspektyw dialogu

W ostatnich piêædziesiêciu latach dyskutowaliœmy z innymi religiami na temat
podstawy, istoty i celu dialogu. Wydawaliœmy oœwiadczenia i opracowywaliœmy
wytyczne. Jak przedstawiaj¹ siê wspólne perspektywy i doœwiadczenia, które
uzyskaliœmy, oraz jakie daj¹ siê zauwa¿yæ tendencje i wyzwania?
a) Dialog jest poszukiwaniem prawdy. Wszystkie religie s¹ w pewien choæ zró¿-

nicowany sposób nosicielami prawdy, ka¿da religia posiada w³asne wyobra¿e-
nia o prawdzie i zwi¹zane z ni¹ roszczenia. Dialog daje religii poczucie bycia
niekompletn¹ bez innych. Nie oznacza to, ¿e brakuje jej pe³ni lub jakiegoœ ele-
mentu. Dialog jest procesem wzajemnego uczenia siê i umiejêtnoœci ws³uchi-
wania siê. Mo¿e prowadziæ do odkrycia nowych wymiarów prawdy. Mo¿e te¿
sk³oniæ jak¹œ religiê do zdefiniowania na nowo i potwierdzenia swojej prawdy.

b) Dialog nie zagra¿a w³asnej wierze. Raczej pomaga on uczestnikom dialogu
wzrastaæ w doœwiadczeniu wiary. Tote¿ dialog nie oznacza omijania proble-
mów; raczej zajmuje siê nimi intensywnie, ale nie po to, aby usuwaæ ró¿nice,
lecz aby sk³oniæ partnera do kompleksowego zajêcia siê tymi ró¿nicami. Taka
jest podstawa i si³a motoryczna dialogu. Poszanowanie integralnoœci, przeko-
nañ i zasad doktrynalnych ka¿dej religii stanowi sine qua non ka¿dego powa¿-
nego, otwartego i krytycznego dialogu.

c) Celem dialogu nie s¹ negocjacje, lecz wzajemne dowartoœciowanie partnera i
pog³êbienie wzajemnego zaufania. Dialog powinien stawiaæ pytania i gwaran-
towaæ, ¿e wniesione zostan¹ szersze perspektywy i œwie¿e spojrzenie. W dialo-
gu ró¿nice nie zostaj¹ usuniête, lecz szczerze wyjaœnione, w³aœciwie dostrze-
¿one i ufnie akceptowane. Dialog mo¿e prowadziæ zarówno do dywergencji,
jak i konwergencji, mo¿e nawet stwarzaæ wzrost poczucia ambiwalencji. Jed-
nak mo¿e te¿ otwieraæ now¹ przestrzeñ dla twórczej wymiany i wiêkszego
zbli¿enia. W dialogu chodzi zawsze o kreatywny i bardzo ryzykowny proces.
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d) Dialog, który jest prowadzony w duchu wzajemnego respektu, stwarza nadzie-
jê poœród beznadziejnoœci i zw¹tpienia. W przypadku konfliktów i w sytu-
acjach nadzwyczajnych dialog mo¿e staæ siê ostateczn¹ drog¹ wyjœcia. W sy-
tuacjach naznaczonych nieufnoœci¹ mo¿e on wnieœæ wa¿ny wk³ad do niwelo-
wania strachu i nieufnoœci oraz tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania.
W otwartym dialogu wzajemne stereotypowe wyobra¿enia zostaj¹ zast¹pione
wiêkszym wzajemnym zrozumieniem; w ten sposób dialog staje siê znakiem
nadziei i bardzo obiecuj¹cym œrodkiem do urzeczywistniania pokoju i pojed-
nania.

e) Podejœcie ekskluzywistyczne, konfrontacyjny jêzyk i duch os¹dzania nie mog¹
mieæ miejsca w dialogu. Prawdziwy dialog jest otwart¹ wymian¹ informacji,
przekonañ i doœwiadczeñ. Dialog implikuje, byœmy wzajemnie rzucali sobie
wyzwanie i stawiali pytania. Dziêki przejrzystoœci, prostocie i pokorze w dia-
logu mo¿emy siê lepiej poznaæ wzajemnie i uzyskaæ wiêcej zrozumienia i re-
spektu. Przez dialog poznajemy partnera od strony wewnêtrznej, gdy¿ umo¿li-
wia on nam wgl¹d w jego doœwiadczenia.
Spogl¹daj¹c na aktualn¹ rzeczywistoœæ dialogu miêdzyreligijnego jest rzecz¹

wa¿n¹ zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce sprawy. Po pierwsze, dialog nie jest ju¿ dzi-
siaj dzia³alnoœci¹ akademick¹, w której bior¹ udzia³ historycy, naukowcy i teolo-
dzy, gdy¿ jego uczestnikami s¹ obecnie ludzie reprezentuj¹cy wszystkie obszary
¿ycia. Prze¿ywamy dialog ¿ycia, który obejmuje wszystkie aspekty i obszary
ludzkiej egzystencji. Przeto w dialogu nie chodzi ju¿ tylko o prost¹ wymianê po-
gl¹dów, lecz o doœwiadczenie wspólnego ¿ycia, wspólnej refleksji i wspólnej pra-
cy. Po drugie, dialog musi odbywaæ siê w okreœlonym kontekœcie. Koœcio³y
i wspólnoty, które ¿yj¹ w ró¿nych œrodowiskach, zostaj¹ skonfrontowane z ró¿ny-
mi d¹¿eniami i problemami, które wynikaj¹ ze wspó³¿ycia z wyznawcami innych
religii. Ta rzeczywistoœæ domaga siê dialogów na wielu p³aszczyznach i w ró¿nej
formie oraz dostosowania ka¿dego z nich do konkretnej sytuacji.

3. Nowe zainteresowanie dialogiem

W ostatnich latach nast¹pi³ przera¿aj¹cy wzrost konfliktów etnicznych, funda-
mentalizmu religijnego i towarzysz¹cej tym zjawiskom przemocy. W odpowiedzi
na te tendencje nast¹pi³ znacz¹cy wzrost inicjatyw miêdzyreligijnych. Celem
wiêkszoœci tych inicjatyw jest rozwi¹zywanie konfliktów i wspieranie pokoju.
Niektóre z nich d¹¿¹ tak¿e do rozwoju wspólnych wytycznych w zakresie etyki,
opartych na wspólnych wartoœciach i przekonaniach. Inne, przeprowadzane
w ³¹cznoœci z globalnymi i regionalnymi wydarzeniami i procesami, pragn¹ moc-
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niej zwi¹zaæ religie z tymi wysi³kami. Niekiedy kieruje siê zaproszenie do czo³o-
wych osobistoœci religijnych, aby udzieli³y poparcia wielkim polityczno – spo-
³ecznym, ekonomicznym, naukowym a nawet politycznym konferencjom.
W przypadku niemal wszystkich tych inicjatyw chodzi o jednorazowe wydarze-
nia, pozbawione jasno okreœlonego celu, tote¿ si³a ich oddzia³ywania jest ograni-
czona. Zachodzi jednak pilna potrzeba powi¹zania inicjatyw miêdzyreligijnych
z konkretnym kontekstem i tematyk¹, trzeba te¿ zharmonizowaæ ze sob¹ dialogi
bilateralne, trilateralne i multilateralne.

W sprawozdaniach i deklaracjach z posiedzeñ i inicjatyw miêdzyreligijnych
jest mowa o „niedokoñczonym zadaniu”. Jednak zadanie jest nie tylko niedokoñ-
czone, lecz posiada dzisiaj w porównaniu z przesz³oœci¹ charakter bardziej kry-
tyczny i kompleksowy. ¯yjemy w œwiecie, który pod wzglêdem ekologicznym,
politycznym, gospodarczym i moralno-etycznym jest œwiatem zranionym. Religie
nie wysz³y dotychczas poza unilateralne i w niektórych przypadkach multilateral-
ne deklaracje, w których da³y wyraz g³êbokiego zatroskania problemami i wyda-
rzeniami wywieraj¹cymi wp³yw na ¿ycie spo³eczne. W obliczu zaostrzaj¹cych siê
kryzysów w œwiecie zachodzi pilna potrzeba, aby religie z postawy zwyk³ego re-
agowania przesz³y do formu³owania wspólnych odpowiedzi. Stoj¹ one przed za-
daniem zamanifestowania swojej „ekumenicznoœci”. Dialog daje religiom jedyn¹
mo¿liwoœæ zajêcia postawy proaktywnej, konkretnego wyartyku³owania wspólnej
opinii i aktywnego wspó³dzia³ania w transformacji spo³eczeñstwa.

Uczestnicy miêdzyreligijnego spotkania w Ajaltoun stwierdzili: Nie dostrzega-
my jeszcze ¿adnego rozwi¹zania3. Równie¿ dzisiaj jako chrzeœcijanie musimy so-
bie postawiæ pytanie, czy znaleŸliœmy „rozwi¹zanie”? Mam co do tego w¹tpliwo-
œci. Komitet Naczelny w 1971 r. oœwiadczy³: Potrzebna jest otwarta i sta³a dysku-
sja miêdzy Koœcio³ami na temat istoty i znaczenia dialogu, jak równie¿ na temat
poczynionych doœwiadczeñ i uzyskanych przekonañ4. WypowiedŸ ta tak¿e dzisiaj
zachowuje sw¹ aktualnoœæ. Nie ma alternatywy dla dialogu, który wszystkie reli-
gie stawia przed wyzwaniem przekroczenia w³asnych granic instytucjonalnych i
doktrynalnych, aby w ten sposób umo¿liwiæ poszukiwanie wspólnych podstaw
wspólnego ¿ycia, wspólnej refleksji i wspó³pracy. W oparciu o tê koncepcjê i wi-
zjê nasze Koœcio³y s¹ wezwane do ponownego i odpowiedzialnego w³¹czenia siê
w tê wspóln¹ przygodê5. W obliczu z³o¿onego i delikatnego charakteru dialogu
miêdzyreligijnego, trzeba stale badaæ i oceniaæ zaanga¿owanie Koœcio³ów pos³u-
guj¹c siê krytycznymi i realistycznymi kryteriami.

3 Dialogue between Men of Living Faiths – the Ajaltoun Memorandum, w: Living Faiths and the
Ecumenical Movement, ed. by S. J. Samartha, Geneva 1971, s. 21.

4 Tam¿e, s. 9.
5 The World Council of Churches and Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies – An Interim

Policy Statement of Guidelines, tam¿e, s. 51.
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CZY JEST MO¯LIWA TEOLOGIA HOLISTYCZNA
I INKLUZYWNA?

Udzia³ Koœcio³a w dialogu trzeba widzieæ we w³aœciwej perspektywie teolo-
gicznej, gdy¿ w przeciwnym wypadku mo¿e on byæ przyczyn¹ zamieszania i ry-
zyka. Gdzie s¹ mo¿liwe do przyjêcia przez Koœció³ granice dialogu? Chrzeœcija-
nie, którzy prowadz¹ dialog z wyznawcami innych religii, musz¹ wiedzieæ, jak¹
powinni zajmowaæ postawê wobec innych religii i parametrów wspólnej dyskusji.
Na podstawie mojego ubieg³orocznego raportu Komitet Naczelny wyda³ zalece-
nie, aby Wiara i Ustrój wspólnie z Komisj¹ ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
oraz Biurem ds. Miêdzyreligijnych Stosunków i Dialogu rozwa¿y³y odpowiednie
teologiczne podejœcie do spraw zwi¹zanych ze stosunkiem chrzeœcijañstwa do in-
nych religii6. Dla teologii chrzeœcijañskiej spo³eczeñstwa multireligijne stanowi¹
now¹ sytuacjê; fakt ich istnienia sprawia, ¿e teologia czuje siê zmuszona wejœæ na
nowe drogi. Teologiczne podejœcie do innych religii i dialog z nimi musz¹ z ko-
niecznoœci zawieraæ nastêpuj¹ce elementy i wymiary:

1. Wymiar chrystologiczny

Chrystologia, a szczególnie ekonomia zbawienia, odegra³y kluczow¹ rolê
w rozwoju chrzeœcijañskiego nastawienia wobec innych religii. Jakie miejsce zaj-
muj¹ wyznawcy innych religii w zbawczym dzia³aniu Boga w historii? Teologo-
wie chrzeœcijañscy naœwietlali tê trudn¹ kwestiê z ró¿nego punktu widzenia.
Roszczenie do wyj¹tkowoœci i uniwersalnoœci Chrystusa, bêd¹ce j¹drem naucza-
nia chrzeœcijañskiego, jest i pozostaje kontrowersyjnym tematem dialogu. Niektó-
rzy teologowie reprezentuj¹ w tym punkcie kategoryczn¹ pozycjê; argumentuj¹,
¿e wszystkie religie, które nie uznaj¹ Chrystusa, s¹ pozbawione prawdy. Inni
wierz¹, ¿e dzia³anie zbawcze Boga przekracza granice instytucjonalnego chrze-
œcijañstwa, i ¿e dlatego nie wolno nam os¹dzaæ innych7. S¹ oni przekonani, ¿e
zachodzi mo¿liwoœæ uznania innych religii za integraln¹ czêœæ sk³adow¹ uniwer-
salnego zbawczego planu Boga, ale pod warunkiem, ¿e ich nauki nie s¹ zasadni-
czo sprzeczne z Bo¿ym objawieniem w Chrystusie.

6 The Minutes of the Central Committee (sierpieñ/wrzesieñ 2002), Policy Reference Committee II.
7 Living Faiths and the Ecumenical Movement…, s. 40.
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Ruch ekumeniczny poszerzy³ zasiêg naszej chrystologicznej myœli. W centrum
Bo¿ej ekonomii zbawienia znajduje siê wydarzenie Chrystusowe, ale nie mo¿na
go ograniczaæ do jego manifestacji w historii; obejmuje ono ca³¹ ludzkoœæ i stwo-
rzenie oraz  znajduje ró¿ne formy wyrazu8. To jednak bynajmniej nie stawia pod
znakiem zapytania wyj¹tkowoœci i uniwersalnoœci Chrystusa. W rzeczywistoœci
w Chrystusie wszyscy zostan¹ o¿ywieni (1 Kor 15, 22), a Koœció³ jest sakramen-
tem, pierwocin¹ ca³ej ludzkoœci powo³anej do zbawienia. W tym kontekœcie nie-
którzy mówili o nieznanym lub ukrytym Chrystusie (Panikkar, M. M. Thomas),
który w ten lub inny sposób jest obecny w ka¿dym cz³owieku. Jeszcze inni rozwi-
nêli koncepcje anonimowych chrzeœcijan (Karl Rahner). Niektórzy zaproponowa-
li chrystocentryczny synkretyzm (Samartha). Inni mówili o komplementarnoœci
i konwergencji chrzeœcijañstwa z innymi religiami (J. Dupuis). Jaka zachodzi za-
tem relacja pomiêdzy Bo¿¹ ekonomi¹ zbawienia w Chrystusie a ekonomi¹ Jego
obecnoœci i Jego dzia³ania w innych religiach?9 Ta kontrowersyjna kwestia wy-
maga powa¿nego zbadania. Koncepcja, opisana przez wschodnich Ojców Koœcio-
³a jako teologia Logosu, mo¿e nam pomóc dostrzec w perspektywie kosmicznej
Bo¿¹ ekonomiê zbawienia w Chrystusie. W rzeczywistoœci teologia Logosu wy-
³oni³a siê nie tylko z myœli filozoficznej Ojców Koœcio³a wschodniego, lecz wyro-
s³a tak¿e z egzystencjalnych doœwiadczeñ Koœcio³ów prawos³awnych z pogana-
mi, ¯ydami i póŸniej muzu³manami. Tote¿ teologia Logosu, która Bo¿¹ ekonomiê
wyprowadza daleko poza jej historyczne ograniczenia, mo¿e otworzyæ nowe dro-
gi dla kreatywnej wymiany teologicznej z innymi religiami.

2. Wymiar pneumatologiczny

Teologia patrystyczna k³ad³a specjalny nacisk na pneumatologiê, gdy¿ widzia-
³a w niej dobr¹ mo¿liwoœæ ukazania katolickoœci Bo¿ej ekonomii w Chrystusie.
Ekonomia Ducha Œwiêtego ró¿ni siê od ekonomii Syna, ale trzeba j¹ rozpatrywaæ
w kontekœcie ekonomii zbawienia Trójjedynego Boga, nie paralelnie z Bo¿ym
dzia³aniem zbawczym w Chrystusie i nie poza nim.  Duch Œwiêty wieje, gdzie
chce (J 3, 8); widzimy tylko Jego „znaki”. Pneumatologia prawos³awna opisuj¹c
dzia³anie Ducha Œwiêtego powiada, ¿e ma ono charakter kosmiczny, nieustanny,

8 Religious Plurality: Theological Perspectives  and Affirmations (Baar Statement, 1990), w: The
Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices, ed. By Michael Kinnamon and Brian
E. Cope, Geneva 1997, s. 418; The San Antonio Report, Geneva 1990, s. 33, & 29.

9 Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies, Geneva 1979, s.13, & 23; polski
przek³ad: Dialog we wspólnocie. Wytyczne w sprawie dialogu z przedstawicielami ró¿nych religii i ideologii,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 4 (1986) z. 3 (15), s. 61.
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niewidzialny i tajemniczy. W Bo¿ym akcie stworzenia i nowego stworzenia spe-
cyficzna funkcja Ducha Œwiêtego polega na „udoskonalaniu”, „dokañczaniu”,
„przewodzeniu”, „kierowaniu”, „wyzwalaniu”, „odnawianiu” i „spe³nianiu”,
o czym pisali ju¿ Ojcowie Koœcio³a10.

Tak wiêc pneumatologia poszerza nasz¹ teologiczn¹ wizjê i otwiera nam oczy
na to, jak Duch Bo¿y dzia³a w ¿yciu wyznawców innych religii. Zgromadzenie
Ogólne w Canberze wraz ze swoim tematem „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty, odnów ca³e
stworzenie” wnios³o wa¿ny wk³ad do poszerzenia naszej myœli teologicznej. Jed-
nak to samo Zgromadzenie wywo³a³o te¿ du¿¹ kontrowersjê  w sprawie sposobu,
w jaki Koœcio³y, które ¿yj¹ w kontekstach miêdzyreligijnych, dostrzegaj¹ istotê i
funkcjê Ducha Œwiêtego. Dzia³anie Ducha Œwiêtego obejmuje ca³e stworzenie
i ca³e dzieje ludzkoœci; pozwala nam ono poznaæ, w jaki sposób Bóg tak¿e poza
wydarzeniem Chrystusowym ingeruje w ludzk¹ historiê. Wyprowadza Chrystusa
z ram historycznego Jezusa i granic Koœcio³a. Stanowisko „Dominus Iesus”
w tym punkcie jest znacz¹ce: Ponadto, zbawcze dzia³anie, jakie Jezus Chrystus
prowadzi ze swoim Duchem i przez Niego, rozci¹ga siê na ca³¹ ludzkoœæ ponad
widzialnymi granicami Koœcio³a11. Duch Œwiêty prowadzi nas w rzeczywistoœci
do wszelkiej prawdy. Wierzê, ¿e teologowie prawos³awni swoj¹ teologi¹ Logosu
i swoim mocnym podkreœlaniem pneumatologii mog¹ i powinni w sposób szcze-
gólny przyczyniæ siê do teologicznego rozumienia religijnego pluralizmu.

3. Wymiar misjologiczny

Chrzeœcijanie zostaj¹ wys³ani na ca³y œwiat (Mt 28, 18-19). Nie mo¿emy misji
zaszkodziæ, gdy¿ nie jest to nasza misja; to jest misja Boga. Ale w spo³eczeñ-
stwach pluralistycznych musimy zrewidowaæ i na nowo oceniæ nasze dominuj¹ce
zasady, strategie i metody misyjne. Nowe misyjne samozrozumienie pomo¿e nam
przezwyciê¿yæ trwaj¹c¹ dychotomiê miêdzy dialogiem i misj¹. W rzeczywistoœci
dialog nie jest ani koñcem misji, ani jej nowym instrumentem. Jest on, w pewnym
sensie, zbli¿aniem siê do drugiego nie w celu jego nawrócenia, lecz z³o¿enia
œwiadectwa o wyznawanej wierze.

Misja chrzeœcijañska opiera siê na Bo¿ym dzia³aniu zbawczym w Chrystusie.
Zbawcze dzia³anie Boga przekracza jednak granice Koœcio³a i objawia siê w ró¿-

10 Dla dalszej analizy por. moj¹ ksi¹¿kê: Orthodox Perspectives on Mission, Oxford 1992, szczególnie
strony 39-64.

11 Cyt. za polskim tekstem: Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus” – O jedynoœci
i powszechnoœci zbawczej Jezusa Chrystusa i Koœcio³a, Warszawa [2000], nr 12.
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norodny sposób w historii. Religie ze swojej strony daj¹ bardzo ró¿ne odpowiedzi
na Bo¿¹ propozycjê zbawienia. Inkluzywne rozumienie zbawczego dzia³ania
Boga sprawia, ¿e Koœció³ spogl¹da na religie jako na czêœæ zbawczego planu
Boga a nie jako na zwyk³e „obszary misyjne”. Nasza strategia misyjna zw³aszcza
w pluralistycznych kontekstach nie powinna byæ nastawiona na zdobywanie no-
wych cz³onków. Raczej powinniœmy szukaæ w innych religiach wartoœci bliskich
Chrystusowi i obudziæ Chrystusa, który w nocy religii drzemie12. Pracê misyjn¹
Koœcio³a powinniœmy rozumieæ jako szczególne, nie wy³¹czne dzia³anie zbawcze
Boga. W San Antonio zdo³ano sformu³owaæ w tym punkcie klarowne sformu³o-
wanie: Nie znamy ¿adnej innej drogi do zbawienia ni¿ Jezus Chrystus; zarazem
jednak nie mo¿emy wyznaczaæ granic dzia³aniu zbawczemu Boga. W odniesieniu
do „napiêcia” istniej¹cego miêdzy tymi sprzecznymi przekonaniami, powiada siê:
Doceniamy to napiêcie  i nie staramy siê go rozwi¹zaæ13. „Dominus Iesus” nawi¹-
zuje równie¿ do tego problemu, mówi¹c o koniecznoœci jednoczesnego posiada-
nia obu tych prawd – faktycznie danej mo¿liwoœci  zbawienia w Chrystusie dla
wszystkich ludzi i niezbêdnoœci Koœcio³a w tym zbawieniu14. Jestem mocno prze-
konany, ¿e to misjologiczne samozrozumienie i ta misjologiczna samoprezentacja
Koœcio³a nie nara¿¹ missio dei na niebezpieczeñstwo; raczej powinny jej otwo-
rzyæ nowe perspektywy.

4. Wymiar eschatologiczny

Eschatologii w pismach biblijnych przypada podstawowe znaczenie. Duch
Œwiêty prowadzi ludzkoœæ i stworzenie do ostatecznego spe³nienia w Chrystusie.
Koœció³ nie jest rzeczywistoœci¹ ustabilizowan¹; raczej ¿yje on w oczekiwaniu na
paruzjê – powrót Chrystusa. Koœció³ jest sakramentem przysz³ej jednoœci. W teo-
logii chrzeœcijañskiej eschatologia jest rzeczywistoœci¹ „tu i teraz”, która    swoje
spe³nienie znajdzie w paruzji. W tym miejscu na nasz¹ uwagê zas³uguj¹ trzy spra-
wy. Po pierwsze, eschatologia sprawia, ¿e wiara chrzeœcijañska jest dostrzegana
jako wiara zorientowana na przysz³oœæ i otwarta na Bo¿e dzie³o przemiany; po
drugie, eschatologia stawia chrzeœcijañskie roszczenie do wy³¹cznoœci w szerszej
perspektywie, gdy¿ „wszystko” zmierza do eschatonu i „mieœci siê” w Chrystusie
(Ef 1, 9-10); wreszcie po trzecie, eschatologia stwarza przestrzeñ dla dynamiczne-

12 G. Khodr, Christianity in a pluralistic world – The Economy of the Holy Spirit, w: Living Faiths and
the Ecumenical Movement, dz. cyt., s. 141-142.

13 The San Antonio Report, dz. cyt., s. 142-143.
14 Deklaracja „Dominus Iesus”, dz. cyt., nr 12.
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go wzajemnego oddzia³ywania w ramach Bo¿ego planu zbawienia dla ca³ej ludz-
koœci i stworzenia.

Religie nie s¹ zapatrzonymi w siebie i samowystarczalnymi instytucjami, które
troszcz¹ siê tylko o swoje dalsze istnienie. One kieruj¹ wzrok poza siebie i w ró¿-
ny sposób anga¿uj¹ siê na rzecz osi¹gniêcia swoich celów. Dlatego wszystkie re-
ligie we wszystkich aspektach swojego ¿ycia zawieraj¹ potencjalnie elementy
eschatologicznej wizji. Czy mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e religie s¹ tymczasowy-
mi rzeczywistoœciami, które znajduj¹ siê na drodze do eschatologicznej konwer-
gencji, przysz³oœci Boga? Czy w takim razie jest rzecz¹ w³aœciw¹ traktowanie
dialogu jako drogi, która prowadzi religie do wype³nienia zbawczego planu Boga
(Ef 1, 10)?

Pluralizm religijny jest darem Boga. Bóg przemawia do innych religii przez
ukrytego Chrystusa. Wymiary chrystologiczne, pneumatologiczne, misjologiczne
i eschatologiczne wzajemnie powi¹zane ze sob¹ pomog¹ nam zg³êbiæ drogi Boga
poza Koœcio³em, którymi urzeczywistnia On swój zbawczy plan dla ca³ej ludzko-
œci. Tote¿ moim zdaniem te cztery elementy musz¹ tworzyæ ramy naszego dialo-
gu teologicznego z innymi religiami.

Pluralizm religijny domaga siê od naszej teologii przemyœlenia na nowo jej
paradygmatów i stereotypowych postaw oraz opracowania nowej hermeneutyki
umo¿liwiaj¹cej podjêcie znacz¹cego dialogu z innymi religiami. Tego rodzaju
powa¿ny wysi³ek musi byæ powi¹zany: po pierwsze, z opracowaniem holistycz-
nej (ca³oœciowej) teologii, która zaoferuje szerzej ujête perspektywy  i otworzy
nowe drogi w stosunkach z innymi religiami; po drugie, z rozwiniêciem dyna-
micznych ram teologicznych, dziêki którym mo¿liwe bêdzie twórcze wzajemne
oddzia³ywanie na siebie uniwersalnego wymiaru Bo¿ego planu zbawienia dla
ca³ej ludzkoœci i partykularnego wymiaru Jego objawienia w Chrystusie. Po
trzecie, z opracowaniem inkluzywnego (integracyjnego) jêzyka teologicznego,
który zachowa specyfikê i integralnoœæ wiary chrzeœcijañskiej i przeniesie ak-
cent z chrystocentryzmu na teocentryzm w interesie krytycznych relacji z inny-
mi religijnymi treœciami. Po czwarte, ze stworzeniem otwartej teologii, ze swej
istoty nastawionej na dialog oraz ze swej natury zdolnej do wra¿liwego reago-
wania na nowe sytuacje i zmieniaj¹ce siê konteksty. S¹dzê, ¿e tylko z pomoc¹
tak uniwersalnej teologii bêdziemy mogli wejœæ w odpowiedni dialog z roszcze-
niami religii do wy³¹cznoœci i przekonaæ je do spojrzenia na siebie jako na wiel-
koœci zmierzaj¹ce ku eschatologicznej przysz³oœci Boga.   Tylko za pomoc¹ ta-
kiej teologii bêdziemy mogli zmierzyæ siê z podstawow¹ kwesti¹ ekumeniczn¹,
co oznacza „bycie Koœcio³em” w kontekœcie pluralistycznych spo³eczeñstw.
W rzeczywistoœci s¹ nam potrzebne nowe sposoby rozumienia Ewangelii i do-
stosowania jej do nowych realiów. Musimy wspólnie z innymi religiami poszu-
kiwaæ wiarygodnych i spolegliwych dróg, które mog¹ nam pomóc ¿yæ odpowie-
dzialnie i we wzajemnej zgodzie.
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¯YÆ RAZEM Z ISTNIEJ¥CYMI RÓ¯NICAMI

Globalizacja ³¹czy ludzi nie bacz¹c na ich religiê, rasê i kulturê. W globalnej
wiosce musimy ze sob¹ wspó³¿yæ. Dialog przestaje byæ tylko kwesti¹ teolo-
giczn¹; jest on w istocie egzystencjalnym wyzwaniem do wspólnego ¿ycia. Przez
stulecia religie budowa³y swoje w³asne wspólnoty, swój w³asny etos duchowy,
swoje w³asne teologiczne, etyczne i prawnokoœcielne mury dla w³asnej ochrony.
Dzisiaj nabiera kszta³tu nowa kultura koegzystencji; wyznawcy ró¿nych religii
coraz bardziej zdaj¹ sobie sprawê ze swojej wspólnej kruchoœci i swojego wspól-
nego losu przed Bogiem. To poczucie wspólnoœci i wzajemnej przynale¿noœci
prowadzi dzisiaj do czegoœ, co nazywam duchowoœci¹ wspólnego ¿ycia, która
manifestuje siê za pomoc¹ ró¿nych form i œrodków. Paralelnie do tej rosn¹cej ten-
dencji prze¿ywamy tak¿e zaostrzenie napiêæ miêdzy to¿samoœci¹ i pluralizmem,
które w wielu spo³eczeñstwach prowadzi do konfrontacji i dezintegracji. W œwie-
cie, który jest zajêty zrywaniem starych murów, powstaj¹ de facto nowe mury
podzia³u. Jeœli z pluralizmu nie wy³ania siê solidarna i zintegrowana wspólnota,
wówczas trzeba siê liczyæ z niebezpieczeñstwem jego dzia³añ dezintegracyjnych,
prowadz¹cych ostatecznie do wzrostu nieufnoœci i nowych podzia³ów.

Koniecznoœæ wspó³¿ycia wynika nie tylko z globalizacji. Wspólne ¿ycie jest
darem Boga. Wszyscy jesteœmy Jego domownikami. ¯ycie we wspólnocie jest
integralnym elementem wszystkich religii. W tym kontekœcie nale¿a³y przypo-
mnieæ, ¿e ŒRK w dialogu z innymi religiami od pocz¹tku podkreœla³a, ¿e wspól-
nota jest zarazem kontekstem, jak i celem dialogu. S¹dzê, ¿e w œwiecie, w którym
wspólnoty permanentnie i bezpoœrednio nara¿one s¹ na niebezpieczeñstwo utraty
to¿samoœci i integralnoœci, trzeba podejmowaæ dalsze wysi³ki zmierzaj¹ce do
umocnienia uzyskanego przekonania. Pytanie brzmi: jakiej wspólnoty powinni-
œmy poszukiwaæ z naszymi bliŸnimi? Wspó³¿ycie jako wspólnota stawia nas
przed z³o¿onymi problemami i krytycznymi pytaniami, na które wszystkie religie
bêd¹ musia³y odpowiedzieæ w odpowiedni sposób.

1. Przestrzeñ dla „drugiego”

Wspólnota mo¿e to¿samoœæ ochraniaæ albo t³umiæ. Z kolei to¿samoœæ mo¿e
dzieliæ, izolowaæ i wykluczaæ; mo¿e nawet niszczyæ wspólnotê. Zagro¿enia to¿sa-
moœci rozniecaj¹ konflikty. Z wszystkich tych przyczyn musimy budowaæ wspól-
noty, które wzmocni¹ to¿samoœæ ludzi i jednoczeœnie umo¿liwi¹ im wspó³dzia³a-
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nie ze sob¹ w ramach procesu wzajemnego uczenia siê od siebie i dzielenia siê
posiadanymi dobrami. W tej sprawie chcia³bym poczyniæ nastêpuj¹ce uwagi:
a) Religia dostarcza g³êbokiego poczucia to¿samoœci i przynale¿noœci. W niektó-

rych spo³eczeñstwach religia jest najbardziej wyrazist¹ form¹ wyra¿ania w³a-
snej to¿samoœci i s³u¿y jako cecha identyfikacyjna. Poniewa¿ w¹sko rozumia-
na to¿samoœæ religijna ma charakter ekskluzywizmu, przeto mo¿e ona prowa-
dziæ do nieufnoœci, wyobcowania i nietolerancji. To¿samoœæ religijna jest
czêsto postrzegana jako przeciwieñstwo pluralizmu, tak ¿e religijny pluralizm
uchodzi za potencjaln¹ przyczynê konfliktu. Wspó³czeœnie ma to miejsce
w wielu spo³eczeñstwach, tote¿ religie musz¹ bardzo ostro¿nie obchodziæ siê
z tym zjawiskiem.

b) „Bycie innym” jest darem Boga a bycie cz³owiekiem oznacza pokorne i
wdziêczne przyjmowanie Bo¿ego daru. Definiuj¹c siebie w izolacji od innych
oznacza, ¿e ich odrzucamy. Wspólne ¿ycie oznacza, ¿e nasz¹ to¿samoœæ defi-
niujemy w relacji do innych. To¿samoœæ religijna nie powinna prowadziæ do
ekskluzywistycznego i absolutystycznego samozrozumienia. Wprowadzi³o by
to religiê w stan izolacji, która jest po¿ywk¹ dla nienawiœci i przemocy. Ponie-
wa¿ nie mo¿emy zmieniæ dziel¹cych nas ró¿nic, przeto powinniœmy siê na-
uczyæ wzajemnego traktowania siebie takimi, jakimi jesteœmy. Powinniœmy re-
spektowaæ godnoœæ zró¿nicowania15 i odstêpowaæ drugiemu przestrzeñ, w któ-
rej ró¿ne to¿samoœci nie podejm¹ konfrontacji, lecz nawi¹¿¹ ze sob¹ dialog.

c) Wspólnoty religijne s¹ wezwane do odrzucenia ekskluzywnych i egocentrycz-
nych pogl¹dów na wspólnotê, powinny te¿ zbadaæ krytycznie zwi¹zane z t¹
kwesti¹ stereotypy. Takie podejœcie przyczyni siê do wytworzenia atmosfery za-
ufania, a to z kolei u³atwi powstanie wspólnoty. Wspó³¿ycie jako wspólnota
zmusza jej cz³onków do odkrywania i definiowania na nowo swojej to¿samoœci,
wzmacniania jej i przyczyniania siê do wzrostu jej wiarygodnoœci. Wspólnota
lokalna, która religijnie i etnicznie ró¿ni siê od swego œrodowiska i ¿yje w izola-
cji poœród  szerszej wspólnoty, mo¿e wytworzyæ mentalnoœæ fundamentali-
styczn¹. W zglobalizowanych i pluralistycznych wspólnotach „inny” musi staæ
siê bliŸnim a nie izolowanym obcym. Jeœli akceptujemy innoœæ innego, wówczas
mo¿emy wzajemn¹ wrogoœæ przekszta³ciæ we wzajemn¹ kreatywnoœæ i wzrost,
przyczyniaj¹c siê w ten sposób do budowy harmonijnej wspólnoty.

d) Wspó³¿ycie jako wspólnota wymaga takiego rozumienia to¿samoœci, które
wspiera integracjê a nie prowadzi do dezintegracji lub wyobcowania; które in-
nego przyjmuje zamiast go odrzucaæ; które innego obdarza przestrzeni¹ za-
miast jego przestrzeñ okupowaæ. Jak mo¿emy wyartyku³owaæ nasze samozro-
zumienie i wspólnie z naszym bliŸnim zdefiniowaæ nasze wspólne rozumie-
nie? Globalizacja bêdzie wywo³ywaæ coraz intensywniej g³êboki kryzys

15 J. Sacks, The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations, London 2002.
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to¿samoœci. Jedyn¹ si³¹, która jest wystarczaj¹co silna, aby broniæ siê przed
tym zagro¿eniem i chroniæ to¿samoœæ, jest religia. Przez dialog ludzie wierz¹-
cy musz¹ dojœæ do przekonania, ¿e ich to¿samoœæ jest zakorzeniona w domo-
stwie Boga i stanowi czêœæ jednej wspólnej to¿samoœci w Bogu. W przeciw-
nym razie wzrastaj¹cy pluralizm oraz si³y globalizacji i sekularyzacji wcze-
œniej lub póŸniej doprowadz¹ do tego, ¿e spo³eczeñstwa, które znajduj¹ siê pod
siln¹ dominacj¹ religii, bêd¹ targane konfliktami miêdzy to¿samoœciami.

2. Od dialogu we wspólnocie
do dialogu dla wspólnoty

W spo³eczeñstwa pluralistycznych istniej¹ wspólnoty wiêkszoœciowe i  mniej-
szoœciowe. Chc¹c prze¿yæ jako wspólnota, grupy mniejszoœciowe propaguj¹ czê-
sto siln¹ ³¹cznoœæ z to¿samoœci¹ religijn¹ i kulturow¹, z czym wi¹¿e siê odgradza-
nie od innych wspólnot. Takie wspólnoty s¹ ¿yznym gruntem dla si³ propaguj¹-
cych odgraniczanie, ucisk i polaryzacjê, si³, które ukrywaj¹ siê czêsto pod
p³aszczem przekonañ i praktyk religijnych i które wykorzystuje siê dla celów et-
nicznych i politycznych. Chc¹c przeciwstawiæ siê tym si³om wspólnoty religijne
musz¹  budowaæ mosty zaufania, które pozwol¹ im wspó³¿yæ ze sob¹ w pokoju i
harmonii oraz w poczuciu wzajemnej odpowiedzialnoœci i obowi¹zku wzajemne-
go rozliczania siê przed sob¹. Budowanie wspólnoty jest rzecz¹ pilniejsz¹ ni¿ kie-
dykolwiek przedtem, tote¿ oczekuje siê od religii, ¿e potraktuj¹ tê sprawê jako
zadanie priorytetowe. Musz¹ one opracowaæ  szersz¹ wizjê wspólnoty i nowy pa-
radygmat jej budowania. Wk³ad do tego procesu mog¹ wnieœæ nastêpuj¹ce czyn-
niki i impulsy:
a) Bóg przez swojego Ducha stale przyczynia siê do powstawania ludzkich wspól-

not. Budowanie wspólnoty implikuje relacjê z Bogiem, jednych z drugimi i
z natur¹. Wymiary te maj¹ centralne znaczenie dla tworzenia i zachowania
wspólnoty. Nie stajemy siê wspólnot¹ tylko dlatego, ¿e wspólnie zamieszkujemy
okreœlony obszar geograficzny. Wspólnotê urzeczywistniamy raczej przez to, ¿e
posiadamy wspólne wartoœci, które determinuj¹ te stosunki oraz przyczyniaj¹ siê
do wzmocnienia zaufania i wzajemnej akceptacji. Wspólnota pluralistyczna, któ-
ra nie posiada wspólnych podstaw moralno-etycznych jako punktu odniesienia,
ulegnie za³amaniu lub przynajmniej utraci spoiwo i orientacjê. Gdy brakuje pod-
stawowych wartoœci moralno-etycznych, które s¹ niezbêdne dla utrzymania i or-
ganizacji ¿ycia wspólnoty ludzkiej, wówczas rodz¹ siê liczne negatywne zjawi-
ska, które zagra¿aj¹ integralnoœci i bezpieczeñstwu wspólnot.
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b) Napiêcie istniej¹ce miêdzy akceptacj¹ i odrzuceniem, tolerancj¹ i ekstremi-
zmem, funkcjonuje w ró¿nych spo³eczeñstwach w zró¿nicowanych formach.
Wspólne zasady etyczne nie przyczyni¹ siê same z siebie do z³agodzenia ist-
niej¹cego napiêcia. Pilnie potrzebna jest nam kultura wzajemnego zaufania –
jako sine qua non prawdziwej wspólnoty. Jeœli chcemy wspó³¿yæ jako osoby
sobie bliskie, wówczas musimy zawi¹zaæ relacje oparte na zaufaniu, relacje,
które konkretyzuj¹ siê w bardziej wiarygodnym poszanowaniu wiary ka¿dego
z nas. Bêdzie to mo¿liwe tylko wówczas, gdy zadamy sobie trud rzeczywiste-
go zrozumienia innych religii. Dialogiem nie jest zwyk³e rozmawianie ze sob¹;
z dialogiem mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy przyczyniamy siê do
budowy zaufania i wspólnoty ponad granicami etnicznymi, religijnymi i kultu-
rowymi. Prawdziwy dialog odnosi zwyciêstwo nad nieufnoœci¹.

c) Dla przezwyciê¿enia nieufnoœci i napiêæ, które pluralizm religijny wytwarza
miêdzy to¿samoœci¹ grupow¹ a szerzej pojêt¹ to¿samoœci¹ wspólnotow¹, part-
nerzy dialogu musz¹ przyczyniæ siê do powstania poczucia wzajemnej przyna-
le¿noœci. Wspólnoty niesprawiedliwe lub nieautentyczne s¹ zainteresowane
w ustanowieniu chwiejnej równowagi miêdzy ró¿nymi to¿samoœciami – a to
utrudnia wytworzenie pomiêdzy ró¿nymi grupami poczucia przynale¿noœci do
wiêkszej wspólnoty. W autentycznej wspólnocie to¿samoœci zrastaj¹ siê ze
sob¹ i powstaje silne poczucie przynale¿noœci jednych do drugich. ¯yæ jako
wspólnota oznacza w rzeczywistoœci nie tylko dzielenie ze sob¹ przestrzeni
geograficznej, lecz tak¿e wzajemne przyznawanie sobie przestrzeni duchowej,
intelektualnej, politycznej, spo³ecznej i ekonomicznej.

d) Istnienie relacji wiêkszoœæ – mniejszoœæ w ramach jakiejœ wspólnoty mo¿e ³atwo
przyczyniæ siê do jej rozbicia. Chc¹c temu zapobiec trzeba w procesie budowa-
nia wspólnoty sprzyjaæ rozwojowi poczucia partnerstwa, partycypacji i obowi¹z-
ku rozliczania siê przed sob¹. Trzeba wytworzyæ œwiadomoœæ wspólnych obo-
wi¹zków i praw, opartych w³aœnie na przynale¿noœci do tej wspólnoty. Œwiado-
moœæ ta mo¿e wtedy partnerom dialogu dostarczyæ si³y niezbêdnej do
zatrzymania wspólnot religijnych i grup etnicznych w ramach wiêkszej wspólno-
ty, sk³onienia ich do wzajemnego dzielenia siê troskami i radoœciami oraz zajêcia
siê wspólnymi problemami w poczuciu wspólnej odpowiedzialnoœci.

e) Nie ma wspólnoty, która nie charakteryzowa³aby siê ró¿norodnoœci¹. W praw-
dziwej wspólnocie wiêkszoœæ akceptuje ró¿norodnoœæ a mniejszoœci uwa¿aj¹
siê za integralny element ca³oœci. Akceptowanie ró¿norodnoœci przyczynia siê
do integracji, poczucia wzajemnej przynale¿noœci i równoprawnej partycypa-
cji. Zintegrowane i koherentne ró¿nice mog¹ pomóc wspólnocie przed popad-
niêciem w myœlenie plemienne oraz zachêciæ j¹ do wprowadzenia zaufania
w miejsce nieufnoœci, zbli¿enia w miejsce wyobcowania i pojednania w miej-
sce napiêcia. Ró¿norodnoœæ oznacza odrzucenie ekskluzywizmu, który jest
Ÿród³em unilateralizmu (jednostronnoœci), fundamentalizmu, rasizmu, etnocen-
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tryzmu i podobnych nieszczêœæ, które niszcz¹ wspólnotê i moralno-etyczne
fundamenty spo³eczeñstwa.

f) Centralne znaczenie dla budowania wspólnoty ma wspólne potwierdzanie
œwiêtoœci ¿ycia. Wartoœci, które wspieraj¹ pe³niê, integralnoœæ i godnoœæ ¿ycia
s³u¿¹ jako wytyczne dla wszelkich wysi³ków na rzecz budowy wspólnoty.
Wspólnota ze swojej istoty przyczynia siê do stworzenia jakoœci ¿ycia, której
noœnikami s¹ wartoœci moralno-etyczne i duchowe. Œwiêtoœæ ¿ycia zalicza siê
do esse religii. Przeto religie powinny anga¿owaæ siê na rzecz ¿ycia we
wszystkich jego przejawach; powinny one podkreœlaæ holistyczn¹ (ca³oœciow¹)
wizjê ¿ycia i wspieraæ kulturê, która anga¿uje siê na rzecz zdolnego do prze-
trwania spo³eczeñstwa i systemu ekologicznego oraz posiada g³êboki szacunek
dla ¿ycia.

g) Dla Koœcio³a wydarzenie Chrystusowe jest fundamentem nowej wspólnoty.
W Chrystusie Bóg przywraca ca³oœæ, integralnoœæ oraz godnoœæ stworzenia i
ludzkoœci. Koœció³ jest zaczynem i znakiem wspólnoty, która spe³ni siê w pa-
ruzji. Tote¿ budowanie wspólnoty jest misj¹, któr¹ Bóg powierzy³ Koœcio³owi.
Jakie s¹ implikacje naszej wspólnoty w Chrystusie dla szerszej wspólnoty,
któr¹ dzielimy z naszymi bliŸnimi? Rzecz¹ pomocn¹ mo¿e byæ tutaj koncepcja
„wspólnoty wspólnot”, która zrodzi³a siê w latach osiemdziesi¹tych w ruchu
ekumenicznym. Poszukiwanie wspólnoty, rozpatrywane w nowym globalnym
kontekœcie, musi pozostaæ g³ównym przedmiotem zainteresowania dialogu
miêdzyreligijnego i miêdzyreligijnej wspó³pracy Rady. Jak wyznawcy ró¿nych
religii mog¹ wspó³¿yæ ze sob¹ jako jedna wspólnota a jednoczeœnie akcepto-
waæ i respektowaæ ró¿nice, prawa i obowi¹zki, które otrzymali od Boga? Co
Koœció³ wespó³ z innymi religiami mo¿e uczyniæ, aby ludzie, którzy ¿yj¹
wspólnie w jednym miejscu, przekszta³cili swoje ¿ycie w wielk¹ wspólnotê?
Pluralizm wzywa Koœcio³y do nowego samozrozumienia i zaanga¿owania mi-
syjnego. Ufam, ¿e najbli¿sza Œwiatowa Konferencja Misyjna w 2005 roku zaj-
mie siê we w³aœciwy sposób tym trudnym tematem.

POSZUKIWANIE NOWYCH SPOSOBÓW
DAWANIA WSPÓLNEGO ŒWIADECTWA

Dialog i budowanie wspólnoty implikuj¹ wspó³pracê. Nasz niespokojny œwiat
oczekuje, ¿e religie odegraj¹ w nim rolê doradcy. To doradzanie nie powinno
wyra¿aæ siê we wspólnych deklaracjach, lecz we wspólnym dzia³aniu religii. Czy
religie s¹ w stanie sformu³owaæ wspóln¹ wizjê ludzkoœci, która ich wspólnemu



27

ŒWIATOWA RADA KOŒCIO£ÓW A RELIGIE NIECHRZEŒCIJAÑSKIE

œwiadectwu umo¿liwi nadanie perspektyw i treœci? Musimy zachowaæ realizm.
Musimy jasno powiedzieæ, co mo¿emy a czego nie mo¿emy wspólnie czyniæ.
Dialog powinien potwierdziæ i pog³êbiæ na nowo to, co jednoczy religie. Powi-
nien te¿ wyeksponowaæ kwestie, które dziel¹, i to nie w sposób konfrontacyjny,
lecz w duchu wzajemnego zrozumienia i respektu. Postawa reakcyjna, apologe-
tyczna i defensywna w ¿aden sposób nie przyczyni siê do uwiarygodnienia religii.
Religie musz¹ byæ proaktywne. Zawi³oœci i polaryzacje we wspó³czesnym œwie-
cie sprawiaj¹, ¿e zachodzi pilna potrzeba zgodnego wspó³dzia³ania religii w fun-
damentalnych kwestiach ponad ró¿nicami koncepcyjnymi. S¹dzê, ¿e g³ówna od-
powiedzialnoœæ religii polega na zajêciu siê tymi wspólnymi obszarami i kwestia-
mi, w których chodzi o podstawowe wartoœci i zasady decyduj¹ce o ¿yciu
spo³eczeñstw. Chcia³bym zwróciæ uwagê na trzy specyficzne obszary, w których
zorganizowana i skuteczna wspó³praca religii jest mo¿liwa i nieodzowna.

1. O transformuj¹c¹ i integruj¹c¹ edukacjê religijn¹

W spo³eczeñstwach multireligijnych edukacja religijna ma centralne znacze-
nie. Mo¿e byæ ona czynnikiem sprzyjaj¹cym  lub niesprzyjaj¹cym  rozwijaniu
zdolnoœci do wspólnego ¿ycia i œwiadectwa. Pluralizm jest wyzwaniem i szans¹
dla edukacji miêdzyreligijnej. Nie domaga siê on ciasnego nauczania religijnego,
lecz takiego, które bêdzie otwarte i zarazem krytyczne wobec swojego otoczenia.
Urzeczywistnienie takiego nauczania wymagaæ bêdzie zrewidowania istniej¹cych
systemów edukacyjnych, zaœ samo  nauczanie religijne bêdzie musia³o siê zaj¹æ
intensywniej aktualnymi i kontekstualnymi kwestiami. Religie maj¹ ró¿ne pogl¹-
dy na edukacjê, wszystkie jednak s¹ zgodne w tym, ¿e podstawowym celem edu-
kacji religijnej jest duchowy wzrost i formacja moralna. Nastêpuj¹ce propozycje
mog¹ pomóc religiom w reorganizowaniu edukacji religijnej w spo³eczeñstwach
pluralistycznych:
a) Podstawowym celem edukacji religijnej jest przekazywanie poprawnej, obiek-

tywnej i wyczerpuj¹cej wiedzy na temat religii – wiedzy ukazuj¹cej je takimi,
jakimi s¹, a nie takimi, jakimi je postrzegamy. Dziêki wzajemnej znajomoœci
³atwiej wyzbywamy siê strachu przed sob¹, ³atwiej mo¿emy te¿ usuwaæ postê-
powania i postawy, które we wzajemnych kontaktach sprzyjaj¹ fanatyzmowi i
niewra¿liwoœci. Niewiedza prowadzi do uprzedzeñ i fa³szywych ocen; nato-
miast znajomoœæ mo¿e sprzyjaæ powstaniu zaufania.  Nauczanie religijne mo¿e
staæ siê skutecznym instrumentem pielêgnowania kontaktów i przyjaŸni oraz
dochodzenia do wspólnej odpowiedzialnoœci.
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b) Nauczanie religijne musi wspieraæ kulturê ró¿norodnoœci przez zwalczanie
ekskluzywizmu i ekstremizmu. Taki proces staje siê mo¿liwy, gdy z jednej
strony zostaj¹ ustalone wspólne wartoœci i wspólne sprawy, z drugiej zaœ stro-
ny nastêpuje ponowne odkrycie i akceptacja w³asnej odrêbnoœci. Musimy d¹-
¿yæ do systemu edukacyjnego i polityki edukacyjnej, promuj¹cych twórcze
wzajemne oddzia³ywanie na siebie partykularyzmu i pluralizmu.

c) Edukacja religijna musi byæ nakierowana na budowanie wspólnoty. W tym kon-
tekœcie centralne znaczenie ma poszanowanie innoœci innego, unikanie absolut-
nych roszczeñ, które kwestionuj¹ racjê bytu innego oraz stworzenie bezpiecznej
przestrzeni dla komunikacji i uczenia siê. Taki otwarty i dynamiczny proces edu-
kacji przyczyni siê w istotny sposób do pog³êbienia poczucia wspólnoty.

d)  Religie musz¹ d¹¿yæ do stworzenia holistycznego (ca³oœciowego) systemu
i holistycznej wizji edukacji. Respektuj¹c partykularyzm ka¿dej religii, trzeba
jednak wspieraæ proces edukacyjny o charakterze integracyjnym (inkluzyw-
nym) i interaktywnym. Religia jest czynnikiem, który sprzyja wyzwoleniu,
odnowie i przemianie; potrafi ona jednak tak¿e wyzwalaæ si³y gnêbicielskie.
Edukacja jest skutecznym instrumentem, który mo¿e byæ wykorzystany dla
obu celów. Nale¿y wiêc zwróciæ siê do religii z pilnym apelem o nadanie edu-
kacji religijnej takiego kszta³tu, ¿eby sta³a siê ona procesem transformacji i in-
tegracji.

2. Religia w s³u¿bie uzdrawiania i pojednania

Ludzkoœæ i stworzenie cierpi¹ z powodu kruchoœci, fragmentaryzacji i polary-
zacji. Potrzebuj¹ uzdrowienia, integralnoœci i pojednania. Oczekuje siê, ¿e religia,
któr¹ wykorzystuje siê niekiedy dla tworzenia podzia³ów i konfrontacji, w wier-
noœci i pos³uszeñstwie wobec swojej istoty i swojego powo³ania podejmie s³u¿bê
na rzecz uzdrowienia i pojednania. Szczególnie w sytuacjach niepewnoœci religia
musi przyczyniaæ siê do budowania zaufania i pojednania.
a) W œwiecie wzrastaj¹cej alienacji i konfrontacji religie powinny wspólnie sprze-

ciwiaæ siê sytuacjom, w których religia jest nadu¿ywana dla podsycania napiêæ
etnicznych i politycznych. Te sytuacje zniekszta³caj¹ prawdziwy wizerunek re-
ligii i kwestionuj¹ jej wiarygodnoœæ. Religie musz¹ pomagaæ sobie wzajemnie
w za³agodzeniu potencjalnych konfliktów. Dialog móg³by s³u¿yæ jako skutecz-
ny œrodek zapobiegawczy, kieruj¹c  religie w stronê aktywnej s³u¿by  na rzecz
uzdrowienia i pojednania, s³u¿by, która w dzisiejszym  œwiecie jest pilnie po-
trzebna.
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b) Dziêki procesowi wspólnej refleksji i wspólnej akcji religie mog¹ wspó³dzia³aæ
ze sob¹ w promowaniu takich wartoœci, jak uzdrowienie, integralnoœæ oraz od-
powiedzialne traktowanie jedni drugich i stworzenia. Centralne znaczenie ma
to, ¿eby religie w swoim ¿yciu i œwiadectwie manifestowa³y konkretnie swoje
istotne wartoœci – poszanowanie ¿ycia, mi³oœæ, przebaczenie i pokorê.
My chrzeœcijanie wierzymy, ¿e Bóg przez  Chrystusa pojedna³ œwiat z samym
sob¹ i ¿e Koœció³ jest powo³any do sprawowania urzêdu nadziei i pojednania
(2 Kor 5, 18).

3. O aktywn¹ prorock¹ rolê

Jeœli religie nie przejm¹ wspólnie aktywnej roli prorockiej w odniesieniu do
spraw o wspólnym zainteresowaniu, wówczas dialog miêdzyreligijny straci po-
wa¿nie na znaczeniu i zagro¿ona zostanie wiarygodnoœæ religii. Rola prorocka,
wspólna specyficzna cecha wszystkich religii, domaga siê wyjœcia poza w³asne
granice i interesy oraz poœwiêcenia siê wspólnej sprawie. Dziêki przejêciu roli
prorockiej religie mog¹ prowadziæ duchow¹ walkê z mocami z³a, które nieustan-
nie staraj¹ siê opanowaæ wszystkie obszary ¿ycia ludzkiego. Religie pracuj¹c
wspólnie nad przejêciem tej roli staj¹ siê tub¹ g³osu pozbawionych i moraln¹ si³¹,
która cementuje wspólnoty i prowadzi je do wspólnej przysz³oœci. Rola prorocka
religii ³¹czy siê z koniecznoœci¹ podjêcia wspólnych dzia³añ szczególnie w nastê-
puj¹cych dziedzinach:
a) Wspólnie z innymi aktorami ¿ycia spo³ecznego religie musz¹ zaanga¿owaæ siê

na rzecz spo³eczeñstwa cywilnego (civil society), kieruj¹cego siê wartoœciami
duchowymi i moralnymi, spo³eczeñstwa opartego na zasadach odpowiedzial-
noœci i partycypacji, prawach i obowi¹zkach, sprawiedliwoœci i obowi¹zku
rozliczania siê z dokonañ; spo³eczeñstwa kierowanego przez rz¹dy, które
w swoich dzia³aniach przestrzegaj¹ zasad jawnoœci, rozliczania siê i sprawie-
dliwoœci.

b) Fundamentalizm religijny, który ogólnie jest oceniany jako reakcja na sekula-
ryzacjê i jako d¹¿enie powrotu do Ÿróde³ religii, sta³ siê najwiêkszym wrogiem
religii i najniebezpieczniejsz¹ si³¹ naszej epoki. We wszystkich religiach tkwi¹
potencjalnie elementy fundamentalistyczne. Przezwyciê¿enie fundamentali-
zmu  a zw³aszcza jego wojowniczych form stanowi najwy¿szy priorytet dla
wszystkich religii.

c) Religia jest czynicielem pokoju; wystêpuje te¿ ona w obronie  sprawiedliwoœci,
co jest zgodne z jej prawdziwym powo³aniem. Tote¿ w kwestiach sprawiedli-
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woœci i pokoju religia nie mo¿e zaj¹æ biernej postawy. Chodzi przy tym o war-
toœci uniwersalne, które maj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ niezale¿nie od przynale¿noœci
religijnej, narodowej, klasowej i p³ciowej. Staj¹c po stronie uciskanych religie
broni¹ nie tylko praw ludzkich, lecz tak¿e wiarygodnoœci i znaczenia religii.
Walka o pokój oparty na sprawiedliwoœci jest w rzeczywistoœci jednym z naj-
wa¿niejszych zadañ religii.

d) Zapobieganie jest dalszym wa¿nym wymiarem prorockiej roli religii. Za po-
moc¹ takich dzia³añ, jak praca uœwiadamiaj¹ca, monitorowanie i wstawiennic-
two religie musz¹ staraæ siê zapobiegaæ jej nadu¿ywaniu; sta³o siê ono bowiem
wa¿n¹ przyczyn¹ tak wielu tragedii i konfliktów, które nawiedzi³y liczne
wspólnoty i regiony.

e) Przemoc jest jedn¹ z najbardziej niepokoj¹cych cech dzisiejszych spo³eczeñstw.
Du¿a czêœæ tej przemocy wyrasta z opozycji wobec sekularyzacji i globalizacji.
W ka¿dej religii znajdujemy sektory, które uto¿samiaj¹ siê z koncepcjami anty-
globalistycznymi, inne sektory zdecydowanie te koncepcje odrzucaj¹. Religiê
wykorzystuje siê  czêsto dla  usprawiedliwienia przemocy. W rzeczywistoœci
przemoc staje siê bardziej przera¿aj¹ca, gdy to usprawiedliwienie posiada korze-
nie religijne. J¹drem wszystkich religii jest niestosowanie przemocy. Tote¿ musi-
my podj¹æ dzia³ania na rzecz usuniêcia przyczyn przemocy, polegaj¹ce na
wspieraniu ¿ycia, godnoœci, sprawiedliwoœci oraz globalnej kultury pokoju.
W ten sposób religie mog³yby z³o¿yæ wspólne œwiadectwo w œwiecie.

DIALOG Z INNYMI RELIGIAMI
– EKUMENICZNYM PRIORYTETEM

W reakcji na nowe globalne tendencje i towarzysz¹ce im wydarzenia, które
w ostatnich kilku latach wywar³y wp³yw na ¿ycie Koœcio³ów, spo³eczeñstw i reli-
gii, ŒRK zaczê³a przywi¹zywaæ jeszcze wiêksz¹ wagê do dialogu. Mam mocne
przekonanie, ¿e dialog, kontakty i wspó³praca z innymi religiami musz¹ odgry-
waæ wybitn¹ rolê w ekumenicznym œwiadectwie Koœcio³ów w okresie, w którym
rewidujemy programy i struktury Rady oraz przygotowujemy siê do wszczêcia
procesu zmierzaj¹cego do nadania ekumenizmowi nowego kszta³tu na miarê XXI
stulecia. W kontekœcie tym chcia³bym poczyniæ nastêpuj¹ce uwagi:
1. Rada wraz ze swoimi ponad 50-letnimi bogatymi doœwiadczeniami winna d¹-

¿yæ do tego, aby staæ siê skutecznym koordynatorem wspó³pracy na ró¿nych
poziomach oraz globalnym rzecznikiem spraw zwi¹zanych z miêdzyreligijnym
zaanga¿owaniem. W kontekœcie tym zadanie Rady mog³oby byæ dwojakie:
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umocnienie i zintensyfikowanie bilateralnych i multilateralnych dialogów miê-
dzyreligijnych na p³aszczyŸnie œwiatowej  oraz wspieranie podobnych inicja-
tyw na p³aszczyŸnie regionalnej i krajowej. Wiele Koœcio³ów, organizacji po-
zarz¹dowych, wiêkszych instytucji zwi¹zanych z innymi religiami  a nawet
niektóre rz¹dy oczekuj¹ od ŒRK takich inicjatyw. Poza tym z dokumentu „Ku
wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” wyraŸnie wynika, ¿e dialog
miêdzyreligijny i wspó³praca miêdzyreligijna s¹ integralnym elementem eku-
menicznego powo³ania Rady.

2. Ruch ekumeniczny musi podj¹æ  krytyczn¹ refleksjê nad eklezjologicznym i
misjologicznym znaczeniem religijnego pluralizmu. Do rozwoju tego procesu
przyczyni¹ siê w znacz¹cy sposób studia Wiary i Ustroju - ”Istota i przezna-
czenie Koœcio³a” i „Antropologia teologiczna” – temat Konferencji Komisji
ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji - „Chrystus powo³a³ nas, byœmy byli
wspólnotami pojednania i uzdrowienia” –  oraz programy „Dekada przezwy-
ciê¿ania przemocy” i „W s³u¿bie ¿ycia”; ten ostatni to jeden z  g³ównych prio-
rytetów Rady po Zgromadzeniu Ogólnym w Harare.

3. Dialog miêdzyreligijny nie mo¿e byæ traktowany jako ostatni œrodek w pertrak-
tacjach politycznych lub odbywaæ siê tylko w sytuacji zagro¿enia. Dialog teo-
logiczny musi mieæ w³asn¹ integralnoœæ, agendê i metodykê. Oczekuje siê, ¿e
Rada wype³ni treœci¹ swoj¹ wzrastaj¹c¹ aktywnoœæ miêdzyreligijn¹ i nada jej
w³aœciwy kierunek. W tym kontekœcie i na tle doœwiadczeñ, które zgromadzili-
œmy w ostatnich latach musimy uwzglêdniæ szczególnie nastêpuj¹ce punkty:
po pierwsze, tematyka dialogu nie mo¿e siê ci¹gle powtarzaæ; trzeba podj¹æ
aktualne, krytyczne i tak¿e kontrowersyjne kwestie, które nawi¹zuj¹ do kon-
kretnych sytuacji zwi¹zanych z ¿yciem religii oraz zajmuj¹ siê relacj¹ miêdzy
religi¹ a spo³eczeñstwem; po drugie, Rada musi w sposób skuteczniejszy, le-
piej zorganizowany i bardziej uniwersalny kszta³towaæ swoje miêdzyreligijne
inicjatywy przy aktywnym udziale wa¿nych osobistoœci, zarówno duchownych
jak œwieckich, oraz w œcis³ej wspó³pracy z instytucjami religijnymi i osobami
zajmuj¹cymi siê problemem dialogu; po trzecie, dialogi miêdzyreligijne nie
mog¹ byæ jednorazowymi wydarzeniami; musz¹ one staæ siê czêœci¹ globalne-
go programu Rady i jej nieprzerwanego œwiadectwa ekumenicznego.

4. Edukacja chrzeœcijañska w spo³eczeñstwach multireligijnych musi zachowaæ
wysoki priorytet w pracach Rady. Bogate doœwiadczenia, które Rada naby³a w
ostatniej dekadzie, winny pomóc Koœcio³om w uœwiadomieniu chrzeœcijan, jak
w spotkaniu z innymi winni manifestowaæ swoj¹ to¿samoœæ, oraz w rozwijaniu
nowych modeli i metod skutecznej pracy edukacyjnej w pluralistycznych kon-
tekstach. W ramach sta³ych wysi³ków Koœcio³ów zmierzaj¹cych do zdefinio-
wania na nowo istoty i roli teologicznej edukacji i duchownej formacji w spo-
³eczeñstwach pluralistycznych, wymiar miêdzyreligijny powinien otrzymaæ
szczególn¹ rangê.
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5. Wskutek globalnych przemian Koœcio³y zaczê³y poœwiêcaæ wiêcej czasu i ener-
gii dialogowi miêdzyreligijnemu, który tymczasem zajmuje wysok¹ pozycjê w
ekumenicznej agendzie Koœcio³ów. Zainteresowanie tym dialogiem szczegól-
nie w pewnych regionach jest tak wielkie, ¿e niektórzy mogliby to zinterpreto-
waæ jako przejœcie od ekumenii miêdzykoœcielnej do ekumenii miêdzyreligij-
nej – tzw. „szerszej ekumenii”. W tym kontekœcie na nasz¹ uwagê zas³uguj¹
dwa punkty: po pierwsze, wiêkszoœæ naszych Koœcio³ów nie jest przygotowana
do tego, by podj¹æ dialog miêdzyreligijny oraz zaj¹æ siê konkretnymi skutkami
pluralizmu dla ¿ycia Koœcio³a na p³aszczyŸnie parafialnej. Mimo to  spoczywa
na nich wielka odpowiedzialnoœæ udzielania jednoznacznych  wskazówek
wiernym, którzy znajduj¹ siê w codziennym egzystencjalnym dialogu ze swo-
imi s¹siadami; winno to nastêpowaæ  przez organizowanie seminariów  i inne
inicjatywy. Rada mo¿e pomóc Koœcio³om w tym procesie. Po drugie, nasze
Koœcio³y musz¹ w miarê mo¿liwoœci unikaæ sytuacji, która sugerowa³aby, ¿e
stanowi¹ element arbitralnej, wyizolowanej i selektywnej dzia³alnoœci miêdzy-
religijnej na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej lub miêdzynarodowej. W takich
przypadkach decyduj¹ce znaczenie ma konsultacja z Koœcio³ami lokalnymi,
z krajowymi lub regionalnymi organizacjami ekumenicznymi oraz z ŒRK, któ-
ra mo¿e zagwarantowaæ spójne i skuteczne chrzeœcijañskie uczestnictwo.

NA WSPÓLNEJ DRODZE

W œwiecie, w którym szerzy siê brak nadziei oraz dewaluuj¹ siê wartoœci du-
chowe, zachodzi pilna potrzeba, ¿eby religie w³¹czy³y siê do procesu krytycznej
samooceny i samooczyszczenia, umo¿liwiaj¹cego wyzwolenie religii z jej ambi-
walentnej roli. Oczekuje siê, ¿e religie zdefiniuj¹ na nowo swoje wspólne warto-
œci oraz odnowi¹ swoje wspólne wypowiedzi i zobowi¹zania, oferuj¹c etyczno-
moralny fundament dla ³adu œwiatowego i jego polityki wewnêtrznej oraz jasn¹
wizjê sprawiedliwego i zdolnego do przetrwania œwiata. Ka¿da religia, która d¹¿y
do w³adzy, traci racjê bytu. Bóg jest Panem ca³ej ludzkoœci i stworzenia, On strze-
¿e i zachowuje je, jest te¿ sprawc¹ pojednania. Religia jest s³ug¹ i poœrednikiem
uniwersalnego planu Boga.

Wspó³¿ycie z wyznawcami innych religii, zastanawianie siê i wspó³praca
z nimi w sprawach wspólnego zainteresowania jest ryzykownym, lecz wzbudza-
j¹cym nadziejê procesem. Nam, chrzeœcijanom towarzyszyæ bêdzie przy tym za-
wsze obawa przed synkretyzmem i zdrad¹ Ewangelii, równie¿ w przysz³oœci nie
uwolnimy siê od ambiwalentnych uczuæ i niepewnoœci. Mo¿e te¿ siê zdarzyæ, ¿e



33

ŒWIATOWA RADA KOŒCIO£ÓW A RELIGIE NIECHRZEŒCIJAÑSKIE

w wielu kwestiach nie osi¹gniemy wspólnego punktu widzenia, lecz mimo to
dialog jest nieodwracalnym procesem. Musimy przeto stawiæ czo³a wyzwaniu,
które domaga siê od nas  ¿ycia nasz¹ wiar¹ oraz odpowiedzialnego i wiernego
zwiastowania Chrystusa w pluralistycznych spo³eczeñstwach. Musimy te¿ wy-
korzystaæ okazjê do podjêcia  powa¿nego i odwa¿nego dialogu oraz z³o¿enia
œwiadectwa wspólnie z wyznawcami innych religii. Nasza Ekumeniczna Wizja
przypomina nam: Ponownie, tu i teraz,  potwierdzamy nasze zadanie, które po-
lega na ukonkretnieniu wizji dotycz¹cej celu powo³ania ludu Bo¿ego. Mamy
ró¿ne cele i przekonania religijne. Jednak nasze wspólne  Ÿród³o, nasze wspólne
cz³owieczeñstwo i nasz wspólny cel dodaj¹ nam bodŸca, aby udaæ siê wspólnie
w drogê ku Bo¿ej przysz³oœci. Pozwólcie, byœmy jako chrzeœcijanie wspólnie z
wyznawcami innych religii poszli t¹ drog¹, która doprowadzi nas do ponowne-
go odkrycia naszych wspólnych Ÿróde³ i naszych wspólnych prawd. Pozwólcie,
byœmy weszli z wyznawcami innych religii w kreatywny proces odnowy i prze-
miany, który poprowadzi nas do eschatologicznego spe³nienia i pojednania ca³ej
ludzkoœci i stworzenia.

T³umaczy³: Karol Karski
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RUCH EKUMENICZNY
Z PERSPEKTYWY PAPIESKIEJ RADY
DO SPRAW JEDNOŒCI CHRZEŒCIJAN

I. Podstawy

Praca Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PRdsJCh) w ostatnich dwóch
latach, jakie minê³y od ostatniego posiedzenia plenarnego w listopadzie 2001 r.,
polega³a – zgodnie z nasz¹ misj¹ – na wspieraniu naszego ekumenicznego zobo-
wi¹zania, „tak jak je rozumie Koœció³” (por. CD 16)1. To znaczy odbywa³a siê ona
w oparciu o katolickie zasady ekumenizmu, sformu³owane przez Sobór Watykañ-
ski II (UR 2-4) i twórczo interpretowane bardzo czêsto przez obecnego papie¿a,
szczególnie w encyklice „Ut unum sint” (1995). Podstaw prawnych dostarczaj¹:
Codex Iuris Canonicis (CIC), Codex Canonum Ecclesiarum Orientatium  (CCEOr),
Konstytucja „Pastor bonus” (1988) i Dyrektorium ekumeniczne (1993).

PRdsJCh nie uprawia ekumenii na w³asn¹ rêkê i wed³ug w³asnego uznania.
W swoich dzia³aniach kierujemy siê nakazem Jezusa, wypowiedzianym  w modli-
twie w przeddzieñ Jego œmierci (J 17, 21), i misj¹ Koœcio³a. Papie¿ wielokrotnie
podkreœla³, ¿e Koœció³ na Soborze Watykañskim II postanowi³ wkroczyæ nie-
odwo³alnie na drogê ekumenizmu (UUS 3). Jednoœæ jest podstawowym pojêciem
Starego i Nowego Testamentu oraz wyznania wiary Koœcio³a. Wyznajemy, ¿e ist-
nieje  jeden Bóg, jeden Pan Jezus Chrystus, jeden Duch, jeden Chrzest, jeden

1 Tekst przemówienia wyg³oszonego podczas posiedzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan w Rzymie w dniu 3 listopada 2003 roku (red.).
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Koœció³ (Ef 4, 4-6). Dlatego ekumenia nie jest tylko dodatkiem do pastoralnej
misji Koœcio³a, lecz  stanowi jej j¹dro (UUS 9; 20); Sobór Watykañski II uzna³ j¹
za jedno z g³ównych swoich zadañ (UR 1) i jest ona jednym z pastoralnych prio-
rytetów obecnego pontyfikatu (UUS 99). Droga ekumenizmu jest drog¹ Koœcio³a
(UUS 7).

Ze spraw¹ popierania jednoœci chrzeœcijañskiej ³¹czy siê ekumenizm ad extra,
tzn. dialog z Koœcio³ami i Wspólnotami koœcielnymi, które nie znajduj¹ siê w pe³-
nej wspólnocie z Koœcio³em katolickim, i ekumenizm ad intra, tzn. wspieranie
ekumenicznej sprawy w samym Koœciele katolickim. Temu ostatniemu celowi
s³u¿¹ m. in. spotkania z biskupami i konferencjami episkopatów przede wszyst-
kim z okazji wizyt ad limina, liczne wizyty i wyk³ady, których celem jest pozna-
nie i inspirowanie lokalnej pracy ekumenicznej.

We wszystkich tych wysi³kach an intra i ad extra  chodzi nie o ekumenizm
jakikolwiek, lecz o ekumenizm w prawdzie i mi³oœci, w ¿adnym jednak wypadku
nie o ekumenizm urzeczywistniany kosztem prawdy (UR 11; UUS 18; 36). Celem
jest widzialna jednoœæ Koœcio³a we wierze, sakramentach - zw³aszcza w zakresie
wspólnego sprawowania Eucharystii - i przywództwie koœcielnym (UR 2; UUS
9). Podczas ostatniego zgromadzenia plenarnego staraliœmy siê wyjaœniæ ten cel
za pomoc¹ biblijnego i starokoœcielnego pojêcia communio w ramach katolickiej
eklezjologii communio. To za³o¿enie by³o podstaw¹ naszej pracy w ostatnich obu
latach. Chcemy je na obecnym zgromadzeniu plenarnym pog³êbiæ za pomoc¹ du-
chowego wymiaru communio, opisanego przez papie¿a Jana Paw³a II w „Novo
millennio ineunte”  (2001), jego „programowym piœmie” na trzecie tysi¹clecie
(nr 43-45).

II. Sytuacja ekumeniczna – blaski i cienie

1.
W zakresie zadania, jakie na³o¿ono na nas w ostatnich dwóch latach, nic siê

nie zmieni³o, jednak szybkim przemianom uleg³a sytuacja, w której przysz³o nam
to zadanie wype³niaæ.  W dalszym ci¹gu swoj¹ aktualnoœæ zachowuje to, co
w roku 2001 powiedziano o zmieniaj¹cej siê sytuacji ekumenicznej. Ówczesna
analiza potwierdzi³a siê; pog³êbi³y siê zmiany w ekumenicznym krajobrazie, o
którym wówczas by³a mowa. Blaski i cienie równowa¿¹ siê.

Z jednej strony nast¹pi³ na szczêœcie wzrost œwiadomoœci ekumenicznej
„u podstaw”; dla wielu parafii i wspólnot ekumenia sta³a siê elementem niemal
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oczywistym, przyczyniaj¹cym siê do ich wzbogacenia; jest ona mocno zakorze-
niona w ¿yciu Koœcio³a. Zarówno sprawozdania na temat praktykowania ekume-
nii duchowej, przygotowane na to zgromadzenie plenarne, jak równie¿ ankieta,
przeprowadzona przez nasz¹ dykasteriê wœród konferencji episkopatów dla uzy-
skania informacji na temat zasiêgu Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, po-
kaza³y, ¿e – jeœli nawet istniej¹ obszary, na których ekumenia duchowa oczekuje
na postêp – œwiadomoœæ ekumenii duchowej prze¿ywa zasadniczy wzrost. Ogól-
nie mo¿na powiedzieæ: misja powierzona PRdsJCh odpowiada oczekiwaniu i tê-
sknocie bardzo wielu chrzeœcijan, aby wszyscy byli jedno.

To co papie¿ Jan Pawe³ II opisa³ w 1995 r. w encyklice „Ut unum sint” jako
owoce dotychczasowego dialogu ekumenicznego, zachowuje w dalszym ci¹gu
swoj¹ wa¿noœæ: Po raz pierwszy w dziejach zosta³a podjêta dzia³alnoœæ na
rzecz zjednoczenia chrzeœcijan na tak wielk¹ skalê i w tak rozleg³ym zakresie.
Ju¿ samo to jest wielkim darem Bo¿ym, za który trzeba dziêkowaæ (nr 41). Jako
w³aœciwy owoc papie¿ wymienia ponownie odkryte braterstwo. Obserwujemy
na przyk³ad, ¿e chrzeœcijanie nale¿¹cy do  jednego wyznania nie uwa¿aj¹ ju¿
innych  chrzeœcijan za wrogów czy ludzi obcych, lecz kieruj¹c siê autentycznym
duchem Kazania na Górze widz¹ w nich braci i siostry. W podsumowaniu pa-
pie¿ powiada: Jednym s³owem, chrzeœcijanie nawrócili siê na bratersk¹ mi³oœæ,
która ogarnia wszystkich uczniów Chrystusa. I dodaje: Trzeba powtórzyæ w tym
kontekœcie, ¿e uznanie braterstwa ³¹cz¹cego nas z innymi nie jest przejawem
jakiejœ liberalnej filantropii albo niejasnego poczucia rodzinnoœci. Wynika
z uznania jednego Chrztu i z p³yn¹cego st¹d wymogu, aby Bóg by³ uwielbiony
w swoim dziele (nr 42).

Jednoœæ Koœcio³a jest zarazem znakiem i narzêdziem jednoœci ludzkoœci
(LG 1). Dlatego solidarnoœæ chrzeœcijan jest elementem s³u¿by wobec ludzko-
œci. Wzros³a tak¿e ta wspó³praca w s³u¿bie na rzecz wolnoœci, sprawiedliwoœci,
pokoju, przysz³oœci œwiata i w zakresie konkretnej s³u¿by charytatywno-diako-
nackiej. Jest oczywiste – i dowodzi tego doœwiadczenie – ¿e w pewnych okolicz-
noœciach wspólny g³os chrzeœcijan oddzia³uje silniej ni¿ g³os odosobniony
(nr 43).

Du¿e wra¿enie sprawi³a okolicznoœæ, gdy w minionym i w tym roku wszystkie
Koœcio³y i Wspólnoty koœcielne w spontanicznej zgodnoœci opowiedzia³y siê za
pokojem i przeciw wojnie. Podczas Dnia Modlitwy o Pokój w Asy¿u w 2002 r.
wspólnie podkreœli³y, ¿e Bóg jest S³owem Pokoju i dlatego nigdy nie mo¿na siê
nim pos³ugiwaæ dla usprawiedliwienia przemocy. W Europie oraz przy podkreœla-
niu i zachowywaniu chrzeœcijañskich korzeni Europy dosz³o do intensywnej
wspó³pracy zarówno z Koœcio³ami prawos³awnymi jak i z Konferencj¹ Koœcio-
³ów Europejskich (KKE).



37

RUCH EKUMENICZNY Z PERSPEKTYWY PAPIESKIEJ RADY DS. JEDNOŒCI CHRZEŒCIJAN

2.
Z drugiej strony obok ruchu ekumenicznego zmierzaj¹cego do jednoœci istnie-

je, niestety, tak¿e, ruch przeciwstawny, który prowadzi do napiêæ, czêœciowo tak-
¿e do podzia³ów w ³onie istniej¹cych Koœcio³ów, Wspólnot koœcielnych i rodzin
konfesyjnych. Podczas kiedy z jednej strony udaje siê czêœciowo przezwyciê¿yæ
stare przeciwieñstwa lub przynajmniej dojœæ do zbli¿enia, to z drugiej strony po-
jawiaj¹ siê nowe, przewa¿nie etyczne ró¿nice w zagadnieniach takich, jak abor-
cja, rozwód, eutanazja, homoseksualizm i in.; równie¿ kwestie etniczne, spo³ecz-
ne i polityczne staj¹ siê czêsto czynnikiem roz³amowym. Napiêcia miêdzy auto-
kefalicznymi Koœcio³ami prawos³awnymi, w ³onie Wspólnoty anglikañskiej
jak równie¿ Wspólnot wyros³ych z Reformacji, niekiedy tak¿e wewn¹trz Koœcio-
³a katolickiego, s¹ szkodliwe dla dialogu ekumenicznego, gdy¿ niedostatki kon-
sensu w relacjach wewnêtrznych utrudniaj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ tworzenie
ekumenicznego konsensu w relacjach zewnêtrznych. Mo¿e to prowadziæ do eku-
menicznego parali¿u, a w efekcie do braku zdolnoœci w podejmowaniu ekume-
nicznych dzia³añ.

W kontekœcie tym wy³ania siê pytanie: Kim s¹ nasi partnerzy, gdy poszczegól-
ne œwiatowe rodziny wyznaniowe s¹ sparali¿owane wskutek wewnêtrznych kon-
fliktów, lecz pojedyncze grupy pukaj¹ do naszych drzwi? Zasadniczo PRdsJCh
prowadzi teologiczne dialogi tylko z ogó³em Koœcio³ów prawos³awnych oraz
z konfesyjnymi rodzinami œwiatowymi. Jednak w obecnej sytuacji wy³ania siê
pytanie, które by³o stawiane ju¿ podczas ostatniego posiedzenia plenarnego, czy,
mianowicie, jest do pomyœlenia „ekumenizm dwóch prêdkoœci”. Pytanie jest nie-
w¹tpliwie delikatne, ale czy ze wzglêdów dyplomatycznych mo¿na na d³u¿sz¹
metê unikaæ na nie odpowiedzi?

Dalszy problem wynika z tego, ¿e ekumeniczna œwiadomoœæ i ekumeniczna
praktyka s¹ czêsto sp³ycone. Modernistyczne i postmodernistyczne, pluralistycz-
ne i relatywistyczne myœlenie, od¿egnuj¹ce siê od kwestii prawdy, nie chce ju¿
dostrzegaæ istniej¹cych ró¿nic w sprawach wiary i wi¹¿e siê z fa³szywie rozu-
mian¹ tolerancj¹, której oparciem jest nie respekt przed inn¹ opini¹, lecz obojêt-
noœæ wobec w³asnych i obcych przekonañ religijnych. Trzeba oczywiœcie wyraŸ-
nie powiedzieæ: ekumenia nie jest przyczyn¹, lecz ofiar¹ tego sk¹din¹d rozpo-
wszechnionego relatywizmu, z którym wi¹¿e siê utrata wiedzy i substancji
religijnej. Bowiem mentalnoœæ, która s¹dzi, ¿e problemy dogmatyczne s¹ ju¿
w gruncie rzeczy rozwi¹zane lub w miêdzyczasie sta³y siê niewa¿ne i przestarza-
³e, prowadzi tylko przejœciowo do „dzikiej ekumenii”, przekraczaj¹cej granice
dyscypliny koœcielnej; lecz ostatecznym rezultatem tego procesu bêdzie  jej likwi-
dacja. W ten sposób ekumenia sama zaczyna wskazywaæ, ¿e jest niepotrzebna.

Wobec tego niebezpieczeñstwa – we wszystkich Koœcio³ach i Wspólnotach
koœcielnych – pojawiaj¹ siê oznaki nowego konfesjonalizmu. Mimo uzasadnione-
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go i zas³uguj¹cego na powa¿ne potraktowanie zatroskania, wycofywanie siê na
pozycjê zadowalaj¹c¹ siê strze¿eniem w³asnej  to¿samoœci konfesyjnej nie jest
¿adnym rozwi¹zaniem. W postawie tej przejawia siê tak stary jak i nowy partyku-
laryzm i nacjonalizm, antyglobalistyczna mentalnoœæ, i zamiast niezbêdnej dla
ruchu ekumenicznego gotowoœci do zmiany myœlenia, nawrócenia i pojednania,
tendencja ku apodyktycznoœci, inercji i wygodnictwa. Jeœli postawy te rozwin¹
siê w fanatyczny fundamentalizm, wówczas tak¿e dzisiaj mog¹ one prowadziæ do
powstawania form konfesjonalistycznych przeœladowañ zwi¹zanych nawet z u¿y-
ciem przemocy.

3.
Z tym ostatnim zjawiskiem spotykamy siê przede wszystkim w starych i no-

wych sektach jak równie¿ w niektórych nowych ruchach religijnych. Przede
wszystkim biskupi z tzw. Trzeciego Œwiata uwra¿liwiaj¹ nas na tê problematykê.
Chodzi tu o zagadnienia, które dopiero w okresie posoborowym ujawni³y w pe³ni
swoj¹ aktualnoœæ. Nawi¹zuje do nich Dyrektorium ekumeniczne (nr 35-36), wspo-
minaj¹ o nich równie¿ synody kontynentalne i liczne przemówienia papieskie.
Problem jest nadzwyczaj z³o¿ony a przyczyny niezmiernie zró¿nicowane. Ju¿
samo pojêcie „sekta” jest bardzo trudne do zdefiniowania; w tej sprawie do dzi-
siaj teolodzy i socjolodzy religii nie osi¹gnêli konsensu. Mamy tu do czynienia z
bardzo szerokim i w ¿adnym wypadku jednolitym spektrum zjawisk, które w ró¿-
ny sposób jawi siê w religijnym klimacie Trzeciego Œwiata, w procesach rozpadu
w krajach by³ego bloku wschodniego jak te¿ wewn¹trz materialnie przesyconej
zeœwiecczonej cywilizacji zachodniej.

Ró¿ne przyczyny z³o¿y³y siê na powstanie tego ruchu.  Pewn¹ rolê odegra³a
tutaj autentyczna troska o duchowy wymiar ¿ycia i zaniedbania pastoralne; do-
chodz¹ do tego motywy eklektyczno-synkretyczne i œwiatopogl¹dowe nowej gno-
zy, lecz tak¿e motywy polityczne i ekonomiczne. Inne czynniki to: ¿¹dza pogoni
za cudami, nieodparta chêæ  zwrócenia na siebie uwagi oraz zjawiska demonolo-
giczne.

Trzeba jasno odró¿niaæ od siebie problematykê dotycz¹c¹ sekt i problematykê
ekumeniczn¹. Dialog ekumeniczny w sposób oczywisty zak³ada wzajemne oka-
zywanie sobie szacunku. Nawet gdy powœci¹gliwoœæ i ¿yczliwoœæ wiele spraw
u³atwiaj¹, dialog pozostaje trudny, a nawet niemo¿liwy tam, gdzie sekty w agre-
sywny sposób reprezentuj¹ fanatyczny ekskluzywizm zbawczy. Jednak w prakty-
ce stany przejœciowe mog¹ byæ p³ynne. Widaæ to przede wszystkim na przyk³a-
dzie ruchów charyzmatycznych i pentekostalnych. Z wieloma spoœród tych ru-
chów utrzymujemy zdecydowanie przyjazny i owocny dialog; z innymi nie jest to
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mo¿liwe z powodu ich agresywnie prozelickiego nastawienia. Zadanie poszukiwa-
nia dialogu tam, gdzie on jest mo¿liwy, zachowuje aktualnoœæ, gdy¿ ruchy te gwa³-
townie rozwijaj¹ siê na ca³ym œwiecie, podczas kiedy tradycyjne Koœcio³y ewange-
lickie liczbowo w skali globalnej malej¹. Jest to wa¿ny aspekt szybko zmieniaj¹cej
siê i ró¿nicuj¹cej sytuacji ekumenicznej w œwiecie, która tak¿e domaga siê nowego
objaœnienia relacji zachodz¹cej miêdzy ekumeniczn¹ teologi¹ i misj¹.

Poni¿ej dokonamy pewnego objaœnienia niektórych aspektów tej zmieniaj¹cej
siê sytuacji na podstawie poszczególnych dialogów.

III. Postêp w dialogu z Koœcio³ami wschodnimi

1.
W ostatnich latach dialog z Koœcio³ami wschodnimi odgrywa³ du¿¹ rolê.

£¹czy nas z nimi wielka bliskoœæ w sprawach dotycz¹cych wiary, sakramentów i
urzêdu biskupiego. £¹czy nas z nimi wspólnota w rodzaju tej, jaka istnieje miê-
dzy Koœcio³ami lokalnymi jako Koœcio³ami siostrzanymi (UR 14; UUS 55-57;
60). Przechowuj¹ one duchowe bogactwo, które jest dziedzictwem ca³ego Ko-
œcio³a (OE 1). Podczas tych kontaktów stwierdzamy te¿ oczywiœcie, ¿e ró¿norod-
ne czynniki nieteologiczne, odmienna historia, kultura i mentalnoœæ, s¹ czêsto
przyczyn¹ ogromnych trudnoœci w zakresie porozumienia. Jednak z wdziêczno-
œci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e w obu ostatnich latach wiêzi braterskiej communio
z niektórymi Koœcio³ami prawos³awnymi uleg³y zacieœnieniu w sposób, który
wczeœniej trudno by³o sobie wyobraziæ. Równie¿ to jest zbyt ma³o znanym, nie-
wystarczaj¹co docenianym aspektem zmienionej sytuacji ekumenicznej.

Do tego ekumenicznego postêpu przyczyni³y siê znacznie podró¿e papie¿a do
krajów zamieszka³ych w wiêkszoœci przez prawos³awnych; podró¿e te – obejmu-
j¹ce Rumuniê, Armeniê, Egipt i Synaj, Jerozolimê, Syriê, Grecjê, Bu³gariê – by³y
mo¿liwe dziêki otwartej postawie poszczególnych patriarchatów. Równie¿ PRd-
sJCh za poœrednictwem licznych odwiedzin mog³a nawi¹zaæ ró¿norodne nowe
kontakty i przyjaŸnie. Niektóre Koœcio³y prawos³awne zareagowa³y przez sk³ada-
nie rewizyt z udzia³em dostojników wysokiego szczebla. Wrêcz zdumiewaj¹cy
jest zmieniony klimat w stosunkach z Koœcio³ami prawos³awnymi Grecji, Bu³ga-
rii i Serbii. Ogólnie mo¿emy powiedzieæ, ¿e ma miejsce wzrost przyjaznej wspó³-
pracy z poszczególnymi Koœcio³ami prawos³awnymi. W tym miejscu chcia³bym
wyraŸnie podkreœliæ, ¿e stosunki z Patriarchatem ekumenicznym pozostaj¹ w dal-
szym ci¹gu intensywne i serdeczne.
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Z Koœcio³ami orientalnymi dialog rozwin¹³ siê w sposób, który pozwala
z optymizmem spogl¹daæ w przysz³oœæ. Po rozmowach dwustronnych z poszcze-
gólnymi Koœcio³ami w styczniu bie¿¹cego roku rozpocz¹³ siê ³¹czny dialog
z wszystkimi Koœcio³ami tradycji orientalnej. Atmosfera tego spotkania przygoto-
wawczego by³a powa¿na, przyjazna i braterska. W styczniu przysz³ego roku od-
bêdzie siê pierwsza sesja plenarna tego dialogu, prawdopodobnie w Egipcie.
Wielki szacunek, a nawet osobiste uwielbienie, okazywane Janowi Paw³owi II
tak¿e w Koœcio³ach prawos³awnych, da³y siê zauwa¿yæ przede wszystkim z oka-
zji 25-lecia jego pontyfikatu.

Wa¿n¹ rolê w poprawie stosunków odgrywa praca Comitato Cattolico per la
Collaborazione Culturale (CCCC). Poza nieustannie poszukiwanymi stypendiami
zajêliœmy siê wspieraniem oœrodków teologicznych (Miñsk, Kijów, Sofia, Bel-
grad, Moskwa) przez dofinansowanie i dostarczanie literatury. To wspieranie
przysz³ych kap³anów i œwieckich w s³u¿bie koœcielnej traktujemy d³ugofalowo
jako inwestycjê ekumeniczn¹ o brzemiennych dla przysz³oœci skutkach.  PRdsJCh
utrzymuje sta³y kontakt z ”CNEWA”, „Kirche in Not”, „Renovabis” i „Missio”,
s³u¿¹c wszystkim tym organizacjom rad¹ i zachêt¹. Dziêki kontaktom z poszcze-
gólnymi diecezjami, instytucjami (Ostkirchliches Institut w Regensburgu, Pro
Oriente w Wiedniu i in.) i wspólnotami (S. Egido, Focolare i in.) jesteœmy na bie-
¿¹co zorientowani w tych sprawach.

2.
Stosunki z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym, które do politycznego prze-

³omu w latach 1989/90 na ogó³ uk³ada³y siê dobrze,  uleg³y od tego czasu powa¿-
nej komplikacji (niedawno ujawni³ siê tak¿e kryzys w stosunkach z Gruziñskim
Koœcio³em Prawos³awnym). Zarzuty dotycz¹ uniatyzmu (w odniesieniu do Ukra-
iny zachodniej) i prozelityzmu; o¿ywi³y siê one po powo³aniu sta³ej hierarchii
katolickiej w Federacji Rosyjskiej w lutym 2002 r. i ostatnio w Kazachstanie, jak
równie¿ po utworzeniu dwóch nowych diecezji w Ukrainie wschodniej. T³o tego
sporu stanowi¹ problemy teologiczne zwi¹zane z pojêciem Koœcio³a (autokefalia,
terytorium kanoniczne, rozumienie pojêcia „Koœcio³y siostrzane”) jak równie¿
kwestie zwi¹zane z religijno-kulturowym przetrwaniem, uto¿samianiem siê
z w³asn¹ kultur¹ w opozycji do zachodniego liberalizmu, przy czym tak¿e wol-
noœæ religijna jest rozumiana jako wyraz tego liberalizmu.

Dialog nie zosta³ jednak ca³kiem zerwany; w ostatnich dwóch latach istnia³o
wiele nieformalnych kontaktów, w ostatnim czasie tak¿e oznak, które wskazuj¹
na powoln¹, lecz wyraŸn¹ poprawê stosunków. Po naszej stronie, przy ca³ym
trwaniu przy sprawach zasadniczych, niezbêdna jest cierpliwoœæ, umiar, zrozu-
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mienie problemów i trosk strony rosyjskiej, a przede wszystkim respekt wobec
wielowiekowej bogatej tradycji ¿ycia duchowego Rosji. By³oby po¿¹dane, gdyby
na tym pod³o¿u móg³ powstaæ swego rodzaju „kodeks postêpowania” miêdzy ro-
syjsko-prawos³awnym Patriarchatem a rosyjsko-katolick¹ Konferencj¹ Episkopa-
tu (lub Stolic¹ Apostolsk¹). Poza tym zaznaczaj¹ siê ró¿ne dziedziny, w których
œciœlejsza wspó³praca by³aby do pomyœlenia i po¿¹dana w interesie obu stron (Eu-
ropa, Bliski Wschód, pokój na œwiecie).

3.
Najwiêkszy problem naszych stosunków z Koœcio³ami wschodnimi polega na

tym, ¿e istniej¹cy od roku 1980 miêdzynarodowy dialog teologiczny uleg³ zawie-
szeniu po ostatnim posiedzeniu plenarnym w Baltimore (2000). Na posiedzeniu
tym nie by³o mo¿liwoœci na postêp w kwestii uniatyzmu. Chocia¿ obie strony za-
deklarowa³y sw¹ wolê kontynuowania dialogu, mocne zdecydowanie pod tym
wzglêdem okazywa³y przede wszystkim Koœció³ katolicki i Patriarchat ekume-
niczny, to jednak trudnoœci wewn¹trzprawos³awne zadecydowa³y o tym, ¿e zwo-
³anie posiedzenia Komisji okaza³o siê niemo¿liwe. W miêdzyczasie Patriarchat
ekumeniczny podj¹³ starania zmierzaj¹ce do ustanowienia konsensu wœród Ko-
œcio³ów prawos³awnych na temat kontynuacji dialogu, tematyki i przewodnictwa
strony prawos³awnej. Miejmy nadziejê, ¿e podczas tradycyjnej wizyty w Fanarze
z okazji œwiêta œw. Andrzeja z koñcem listopada osi¹gniemy pozytywny rezultat.

PRdsJCh zorganizowa³a w maju tego roku sympozjum akademickie poœwiêco-
ne kwestii urzêdu Piotrowego, rozumiej¹c je nie jako namiastkê, lecz jako przy-
gotowanie do oficjalnego dialogu. Sympozjum to zajê³o siê kwesti¹ zaproszenia,
jakie Jan Pawe³ II wypowiedzia³ w UUS 95. Charakteryzowa³o siê ono wysokim
poziomem akademickim i znakomit¹ atmosfer¹; przy wszystkich ró¿nicach po
jednej i drugiej stronie zauwa¿yæ siê da³a postawa otwartoœci wobec partnera.
W najbli¿szym czasie zostanie opublikowana dokumentacja z tego sympozjum.
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy wyrazili ¿yczenie zwo³ania w nieodleg³ej przy-
sz³oœci kolejnego spotkania na temat koinonii/communio. Tematem tym dotykamy
centralnego problemu teologicznego w stosunkach z Koœcio³ami wschodnimi: kon-
cepcji autokefalii, która wed³ug wypowiedzi niektórych znacz¹cych teologów pra-
wos³awnych stanowi te¿ centralny problem prawos³awia. W przysz³oœci trzeba wy-
pracowaæ konkretn¹ koncepcjê i praktykê uniwersalnej Wspólnoty, oczywiœcie przy
pe³nym respekcie dla bogatych i starych, liturgicznych, teologicznych, duchowych i
prawonokoœcielnych tradycji Koœcio³ów wschodnich (UR 14-18).

Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e mówienie o ogólnym kryzysie w stosun-
kach z Koœcio³ami orientalnymi jest ca³kiem nieuzasadnione. S³uszny jest raczej
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pogl¹d, ¿e nasze stosunki znajduj¹ siê ogólnie rzecz bior¹c na dobrej i obiecuj¹cej
drodze. Na zdrowy rozs¹dek nie mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w najbli¿szym okresie
czasu dojdzie do sensacyjnych wyników. Prawdopodobnie trzeba siê liczyæ za-
wsze z niepowodzeniami, ale byæ mo¿e Duch Bo¿y trzyma te¿ w pogotowiu tê
lub inn¹ pozytywn¹ niespodziankê. Na ogó³ jednak za pomoc¹ ma³ych kroków
dochodzi siê wprawdzie wolniej lecz za to bezpieczniej do celu ni¿ za pomoc¹
wielkich skoków.

IV. Dialog z zachodnimi Wspólnotami koœcielnymi

1.
Ró¿nice o charakterze historycznym i kulturowym, lecz tak¿e doktrynalnym s¹

w przypadku Wspólnot koœcielnych Zachodu g³êbsze ni¿ z Koœcio³ami Wschodu
(UUS 64-68). Zasadniczo dialogów tych dotyczy to, co ju¿ zosta³o powiedziane
na temat blasków i cieni ekumenizmu. Prowadzimy wiele dialogów; Koœció³ ka-
tolicki jest wœród Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych tym Koœcio³em, który
zdecydowanie przoduje w iloœci prowadzonych dialogów ekumenicznych. Po
Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999) dialogi te, o
czym œwiadcz¹ przed³o¿one raporty, czyni¹ powolny, lecz powa¿ny postêp w ra-
mach rozwijaj¹cych siê dobrych stosunków. W wielu dialogach zauwa¿yæ siê daje
pozytywny rozwój, zw³aszcza w przypadku World Evangelical Alliance i doku-
mentu Church, Evangelisation and Bonds of Koinonia, a tak¿e  z metodystami,
którzy rozpoczêli proces przy³¹czania siê do Wspólnej deklaracji. Z mennonitami
i adwentystami rozpoczêliœmy nowe dialogi lub raczej rozmowy. Trudnoœci wy³o-
ni³y siê po Deklaracji „Dominus Iesus” (2000) oraz w zwi¹zku z encyklik¹ Ecc-
lesia de Eucharistia (2003) i Ekumenicznymi Dniami Koœcio³a w Berlinie (czer-
wiec 2003). Na ogó³ jednak istnieje ju¿ dostatecznie dobra doza zaufania, która
pomaga przezwyciê¿yæ stale na nowo pojawiaj¹ce siê trudnoœci lub rozdŸwiêki i
w miarê mo¿noœci je rozwi¹zywaæ.

W sposób szczególny chcia³bym wspomnieæ o dialogu ze Wspólnot¹ Angli-
kañsk¹. Po dokumencie The Gift of Authority (1998) Miêdzynarodowa Komisja
Anglikañsko-Rzymskokatolicka koñczy obecnie pracê nad dokumentem poœwiê-
conym mariologii. Dwa  lata temu, po spotkaniu w Mississauga (2000), utworzy-
liœmy na p³aszczyŸnie biskupów now¹ Miêdzynarodow¹ Komisjê Katolicko-An-
glikañsk¹ ds. Misji i Jednoœci (IARCCUM), która zajmuje siê recepcj¹ uchwalo-
nych dotychczas dokumentów. Dialog ze Wspólnot¹ Anglikañsk¹ ukazuje mo¿e
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wyraŸniej ni¿ inne dialogi wspó³czesny problem i bezradnoœæ,  w jakiej znajduje
siê ekumenizm. Chodzi tu o problemy z zakresu etyki i o demonta¿ wewnêtrzny
wspólnoty koœcielnej. Podczas wizyty nowego arcybiskupa Canterbury u papie¿a
Jana Paw³a II w paŸdzierniku 2003 r. mieliœmy sposobnoœæ omówienia tych tema-
tów w otwartej i zarazem przyjaznej atmosferze. Jako ekumeniczny partner nie
mo¿emy, oczywiœcie,  ingerowaæ w wewnêtrzne sprawy drugiego partnera; z dru-
giej jednak strony  jesteœmy we wzajemnych relacjach  nie tylko obserwatorami,
lecz tak¿e solidarnym partnerem; sieæ ekumeniczna sta³a siê w miêdzyczasie tak
gêsta, ¿e ka¿da decyzja jednego partnera dotyka tak¿e stosunków z wszystkimi
innymi partnerami, tote¿ powinniœmy  podejmowaæ nasze decyzje w ramach wza-
jemnej solidarnoœci.

Ta solidarnoœæ i zaanga¿owanie na rzecz jednoœci wszystkich uczniów Chry-
stusa jest te¿ podstaw¹ naszej wspó³pracy z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, g³ównie
za poœrednictwem Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a. Problemy i trudnoœci prawo-
s³awnych cz³onków, dotycz¹ce eklezjologii i wspólnej modlitwy podczas ekume-
nicznych spotkañ, s¹ nowymi wyzwaniami; jednoczeœnie pokazuj¹ one zmienion¹
sytuacjê ekumeniczn¹. Dokonuj¹ce siê  zmiany s¹ dostrzegalne  tak¿e w dyskusji
nad now¹ konfiguracj¹ ekumenii (ró¿ne ekumeniczne koalicje, statut ŒRK, Chri-
stian World Communions, regionalne organizacje ekumeniczne, ekumeniczne or-
ganizacje pozarz¹dowe etc.). Wyniki tej dyskusji s¹ jeszcze w pe³ni otwarte.

2.
Dok³adniejsza analiza pojawiaj¹cych siê trudnoœci prowadzi do wniosku, ¿e

niezale¿nie od nastrojów maj¹cych przewa¿nie przejœciowy charakter, istnieje
merytoryczny problem podstawowy dialogu ze Wspólnotami koœcielnymi wyro-
s³ymi z tradycji reformacyjnej.  W tym przypadku mamy do czynienia z ró¿nymi
eklezjologiami, które prowadz¹ do ró¿nych pogl¹dów w zakresie ekumenicznego
celu; pogl¹dy te ze swej strony prowadz¹ do ró¿nych postaw w zakresie oczeki-
wañ, a wiêc z perspektywy istoty rzeczy do wzajemnych rozczarowañ, gdy¿ part-
ner nie odpowiada ka¿dorazowo w³asnym oczekiwaniom lub w ogóle nie mo¿e
im odpowiadaæ ze wzglêdu na swój inaczej ukszta³towany ekumeniczny cel. Sy-
tuacja ta doprowadzi³a czêœciowo do swoistego pata, który, dopóki  nie dojdzie do
zasadniczego rozwi¹zania zagadnieñ z zakresu eklezjologii, bêdzie przeszkod¹
w osi¹gniêciu istotnego postêpu.

Jak ju¿ zosta³o zaznaczone, ekumenicznym celem – z perspektywy katolickiej
– jest widzialna pe³na wspólnota koœcielna w zakresie  wiary, sakramentów i kie-
rownictwa koœcielnego. Traktuje ona – o czym œwiadczy przyk³ad Koœcio³ów
wschodnich – ró¿norodnoœæ w przejawianiu siê poszczególnych Koœcio³ów lokal-
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nych, o ile te nie oznaczaj¹ merytorycznych przeciwieñstw, jako bogactwo. Od
tak rozumianej wspólnoty odró¿niæ trzeba model jednoœci, który w nawi¹zaniu do
Konkordii leuenberskiej (1973) sta³ siê dominuj¹cy przede wszystkim w konty-
nentalnym protestantyzmie europejskim.

Wed³ug tego modelu istniej¹ce dotychczas podzielone Koœcio³y konfesyjne za-
wi¹zuj¹ wspólnotê koœcieln¹, która jako za³o¿enie przyjmuje podstawowy kon-
sens w rozumieniu Ewangelii, lecz pozostawia w stanie nienaruszonym zró¿nico-
wane i bêd¹ce dotychczas czynnikiem dziel¹cym wyznania wiary. Koœcio³y te
w zakresie wyznaniowym i instytucjonalnym pozostaj¹ podzielone, lecz zawie-
raj¹ wspólnotê ambony i Wieczerzy Pañskiej oraz wzajemnie uznaj¹ swoje urzê-
dy. Pluralizm konfesyjny nie uchodzi ju¿ za skandal, lecz – jak Ernst Käsemann
i po nim inni starali siê wykazaæ – za zjawisko  uprawnione na gruncie Nowego
Testamentu. Tê liniê reprezentuj¹ ostatnie dokumenty Koœcio³a Ewangelickiego
w Niemczech – Wspólnota koœcielna wed³ug ewangelickiego rozumienia (2001)
i Wieczerza Pañska (2003).

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e to rozumienie wspólnoty koœcielnej ró¿ni siê zasadni-
czo od jednoœci koœcielnej (communio) w rozumieniu katolickim. Na tym tle staje
siê zrozumia³e, ¿e -  i dlaczego - Koœcio³y protestanckie d¹¿¹ wspó³czeœnie do
interkomunii lub goœcinnoœci eucharystycznej, tak jak w podobny sposób jest zro-
zumia³e, ¿e - i dlaczego - Koœció³ katolicki musi to d¹¿enie rozumieæ jako ¿¹da-
nie, na które nie mo¿e siê zgodziæ, gdy¿ oznacza³oby to rezygnacjê z eklezjolo-
gicznego samozrozumienia. Odwrotnie, wyobra¿enie ekumenicznego celu, zgod-
ne z katolickim samozrozumieniem, jest w rozumieniu Koœcio³ów protestanckich
¿¹daniem, na które nie mog¹ siê zgodziæ, gdy¿ wi¹¿e siê z uznaniem urzêdu bi-
skupiego i Piotrowego. Tak wiêc dochodzimy do sytuacji patowej, któr¹ mo¿na
te¿ okreœliæ jako momentaln¹ ekumeniczn¹ aporiê.

3.
Model leuenberski nie jest po stronie ewangelickiej bynajmniej jedynym mo-

delem. Istniej¹ te¿ wyniki dialogu anglikanów z luterañskimi Koœcio³ami skan-
dynawskimi, ujête w Deklaracji z Porvoo (1992), z Koœcio³em Ewangelicko-
Luterañskim w Ameryce w Deklaracji Called to Common Mission (2001)
i z Koœcio³em Luterañskim w Kanadzie w Deklaracji Called to Full Commu-
nion z Waterloo (2001). Dialogi te wpisuj¹ siê w tradycjê zwi¹zan¹ z Dokumen-
tem z Limy w sprawie Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego (BEM,
1982). To samo mo¿na powiedzieæ o dokumencie dialogu katolicko-anglikañ-
skiego The Gift of Authority (1998) i niemieckim dokumencie Communio Sanc-
torum (2000).
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Ewangeliccy i katoliccy luterolodzy wykazali, ¿e Luter (jak inni reformato-
rzy) nie chcia³ tworzyæ w³asnego Koœcio³a wyznaniowego, lecz d¹¿y³ do zrefor-
mowania istniej¹cego Koœcio³a powszechnego w duchu Ewangelii. Zamiar ten
zakoñczy³ siê niepowodzeniem z przyczyn teologicznych i politycznych.
Jeœli ruch ekumeniczny w ramach wymiany darów (UUS 28) uznaje uprawnion¹
troskê wyra¿an¹ przez obie strony dialogu, wówczas trac¹ na znaczeniu argu-
menty uzasadniaj¹ce podzia³ koœcielny. W tym znaczeniu F. Heiler, ruch wy-
sokokoœcielny, dawny Ruch Una Sancta, wspó³czeœnie W. Pannenberg, H. Mey-
er oraz inni niemieccy, amerykañscy i skandynawscy teolodzy luterañscy, do-
prowadzili do koncepcji ewangelickiej katolickoœci, która nie zadowala siê
niepojednan¹ wieloœci¹, lecz d¹¿y do rzeczywiœcie pojednanej ró¿norodnoœci
i prawdziwej jednoœci w wieloœci; prowadzi ona do uznania urzêdu bisku-
piego w apostolskiej sukcesji i – aktualnie jeszcze z zastrze¿eniami – urzêdu
Piotrowego.

Mamy tutaj do czynienia z dwiema ró¿nymi interpretacjami reformacyjnego
d¹¿enia w XVI wieku. Pierwsza podkreœla istnienie podstawowej ró¿nicy, druga
natomiast bierze za punkt wyjœcia podstawowy konsens, który na drodze eku-
menicznego dialogu i wymiany darów ma prowadziæ do pe³nego konsensu obej-
muj¹cego uprawnion¹ wieloœæ. Dopóki w ³onie Koœcio³ów wyros³ych z Refor-
macji nie zostanie usuniêta ta ró¿nica miêdzy „ekumeni¹ konsensu” i „ekume-
ni¹ ró¿nicy”, dopóty nie mo¿na bêdzie z tymi Wspólnotami koœcielnymi
osi¹gn¹æ zasadniczego postêpu. PRdsJCh zaproponowa³a Œwiatowej Federacji
Luterañskiej przedyskutowanie tego kompleksu tematycznego w ramach zbli¿a-
j¹cej siê 500. rocznicy rozpoczêcia Reformacji, przypadaj¹cej w 2017 roku.

V. Ekumenia w najbli¿szej przysz³oœci

W nadchodz¹cym roku obchodziæ bêdziemy czterdziest¹ rocznice promulgacji
soborowego dekretu Unitatis Redintegratio (1964). W roku 2004 przypada rów-
nie¿ wspomnienie zwi¹zane ze zdobyciem Konstantynopola podczas czwartej
wyprawy krzy¿owej (1204), a rok póŸniej (2005) obchodziæ bêdziemy 40. roczni-
cê odwo³ania ekskomunik miêdzy Rzymem i Konstantynopolem (1965). Przede
wszystkim z okazji pierwszego z wymienionych wydarzeñ PRdsJCh organizuje
spotkanie na p³aszczyŸnie przewodnicz¹cych komisji ds. ekumenizmu Konferen-
cji Episkopatów i Synodów Koœcio³ów katolicko-orientalnych sui iuris w celu
przemyœlenia stanu i przysz³oœci ruchu ekumenicznego oraz dania stronie katolic-
kiej w ruchu ekumenicznym nowego impulsu.
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Ukazana sytuacja nie jest powodem do rezygnacji. Jak to zosta³o przedstawio-
ne podczas ostatniego spotkania plenarnego, ruch ekumeniczny doprowadzi³
w miêdzyczasie do sytuacji przejœciowej charakteryzuj¹cej siê dobrym s¹siedz-
twem oraz pog³êbion¹, ale jeszcze nie pe³n¹ eklezjaln¹ communio. Teraz chodzi o
to, aby w ramach ekumenizmu tê sytuacjê przejœciow¹ ukszta³towaæ i nape³niæ
¿yciem. W tym zakresie istnieje wiele, w du¿ej mierze jeszcze nie wyczerpanych
mo¿liwoœci, o czym mo¿na siê by³o przekonaæ podczas posiedzenia plenarnego
w 2001 roku. Umiejêtne ich wykorzystanie mo¿e przyczyniæ siê do powstania no-
wej i bardziej odprê¿onej sytuacji, która ze swej strony umo¿liwi zasadniczy po-
stêp. Na naszej drodze bylibyœmy ju¿ znacznie dalej, gdybyœmy czynili tylko to
wszystko, co ju¿ dzisiaj bez trudnoœci i bez jakiegokolwiek naruszenia prawa ko-
œcielnego jest mo¿liwe i tak¿e wskazane.

W tym kontekœcie chcia³bym wskazaæ na tylko trzy zadania, przy czym punkt
ciê¿koœci spoczywa na punkcie trzecim, który jest w³aœciwym tematem tegorocz-
nego posiedzenia plenarnego:

1.
Wobec aktualnego niebezpieczeñstwa erozji podstaw, na jakich wed³ug kato-

lickiego rozumienia opiera siê ekumenia (UR 2-4), to jest chrztu i wiary chrzciel-
nej, a wiêc Credo, konieczne jest nowe umocnienie fundamentów. PRdsJCh zaini-
cjowa³a tê pracê, prosz¹c konferencje episkopatów, aby te z ekumenicznymi part-
nerami podpisa³y lub zrewidowa³y i pog³êbi³y ju¿ istniej¹ce porozumienia
w sprawie wzajemnego uznania chrztu. Przy tym chodzi tu nie tylko o formalne
uznanie wa¿noœci chrztu, udzielanego wod¹ i w formie trynitarnej, lecz tak¿e o
porozumienie w sprawie rozumienia chrztu i zwi¹zanego z nim wyznania wiary.
Dotychczasowe echo na tê sugestiê dodaje otuchy. Konieczna jest oczywiœcie dal-
sza praca nad tym projektem.

2.
Arystoteles zwróci³ uwagê, ¿e spoiwem ka¿dej wspólnoty, równie¿ pañstwa,

jest przyjaŸñ (Etyka nikomachejska 1155; 1160a-61a). PrzyjaŸñ jest tak¿e wa¿n¹
kategori¹ nowotestamentow¹ i samookreœleniem pierwszych chrzeœcijan
(J 15, 11-15; 3 J 15). Do szerzenia ekumenii przyczyniaj¹ siê w pierwszym rzê-
dzie nie dokumenty i akcje, lecz przyjaŸnie przekraczaj¹ce granice konfesyjne.
Na podstawie jednego Chrztu, wspólnego cz³onkostwa w jednym Ciele Chrystusa
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i ¿ycia wywodz¹cego siê z jednego Ducha Œwiêtego, przyjaŸnie te  wykraczaj¹
poza zwyk³¹ ludzk¹ sympatiê,  tworz¹c dopiero klimat zaufania i wzajemnej ak-
ceptacji, który umo¿liwia istotny postêp w teologicznym dialogu. PRdsJCh stara
siê dlatego o nawi¹zywanie mo¿liwie wielu kontaktów osobistych i wspó³dzia³a-
nie  w tworzeniu sieci ekumenicznej przyjaŸni.

3.
Dusz¹ i sercem ruchu ekumenicznego jest ekumenizm duchowy (UR 7n;

UUS 21). Mówi¹c o ekumenicznej duchowoœci, rozumiemy pod tym niestety zde-
waluowanym s³owem nie mglist¹, nieokreœlon¹, czysto uczuciow¹, stroni¹c¹ od
zdrowego rozs¹dku, subiektywistyczn¹ duchowoœæ, która nie troszczy siê o
obiektywn¹ naukê Koœcio³a lub na ni¹ nie zwa¿a. Chodzi raczej o to, by nauka
Pisma œw., ¿ywa tradycja Koœcio³a, jak równie¿ rezultaty dialogów ekumenicznych
przepojone zosta³y konkretnym ¿yciem. Ekumeniczny akcjonizm w czystej formie
nie osi¹ga zamierzonego celu; rozmowy ekspertów, jakkolwiek wa¿ne, przechodz¹
nad g³owami „normalnych” wierz¹cych, nie dotykaj¹c ich serc i ¿ycia. Poszerzenie
ruchu ekumenicznego jest mo¿liwe tylko przez jego pog³êbienie.

Elementem ekumenicznej duchowoœci jest w pierwszym rzêdzie modlitwa,
zmawiana w sposób szczególnie intensywny podczas Tygodnia Modlitwy o Jed-
noœæ; w niej uœwiadamiamy sobie, ¿e jednoœci nie mo¿emy „uczyniæ”. Jednoœæ
jest darem Ducha, której jako ludzie nie mo¿emy ustanowiæ (UUS 21-27). Wa¿ne
jest osobiste nawrócenie i uœwiêcenie, gdy¿ bez tego i instytucjonalnej odnowy
nie ma ekumenii (UUS 15n; 21; 34n; 82n), a w konsekwencji duchowoœci com-
munio (Novo millennio ineunte, 43-45). Dalej chcia³bym wymieniæ: wspólne czy-
tanie i rozwa¿anie Pisma œw., wymianê miêdzy klasztorami, wspólnotami i rucha-
mi ¿ycia duchowego, odwiedzanie miejsc pielgrzymek i oœrodków ¿ycia ducho-
wego, zajmowanie siê wielkimi œwiadkami wiary i nowymi „mêczennikami”. S¹
to przyk³ady, które daj¹ siê uzupe³niæ. Dodam jeszcze, ¿e prawdopodobnie temat
mariologii i oddawania czci Marii mo¿e byæ podjêty ekumenicznie w sposób w³a-
œciwy i rokuj¹cy sukces tylko w kontekœcie ¿ycia duchowego.

Bior¹c za punkt wyjœcia oczyszczone i wyjaœnione rozumienie ekumenicznej
duchowoœci widzê mo¿liwoœæ dojœcia do odnowionej i pog³êbionej ekumenicznej
praktyki, która ekumenicznej sprawie nada nowego rozmachu, wyprowadzaj¹c j¹
z bie¿¹cych trudnoœci, aporii i kryzysów.

T³um. Karol Karski
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ECCLESIA DE EUCHARISTIA
A NADZIEJE CHRZEŒCIJAN
NA WSPÓLNOTÊ STO£U PAÑSKIEGO

W Wielki Czwartek, siedemnastego kwietnia 2003 roku, papie¿ Jan Pawe³ II
og³osi³ encyklikê Ecclesia de Eucharistia1.  Ten licz¹cy osiemdziesi¹t stron doku-
ment jest czternast¹ encyklik¹ obecnego biskupa Rzymu. Tradycyjnie, encyklika
Jana Paw³a II jest adresowana do biskupów, do kap³anów i diakonów, do zakonni-
ków i zakonnic, do katolików œwieckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli.
Z za³o¿enia dokument ów ma wiêc charakter ekumeniczny.

Jan Pawe³ II pragnie rozpaliæ zdumienie chrzeœcijan nad tajemnic¹ zbawie-
nia, która uobecnia siê w Eucharystii, bêd¹cej centrum ¿ycia Koœcio³a. Papie¿
z nostalgi¹ wspomina celebracje eucharystyczne którym przewodniczy³. Odbywa-
³y siê one w przeró¿nych miejscach, co m.in. jest dla niego przejawem wrêcz ko-
smicznego charakteru Eucharystii.

Pierwszy rozdzia³ encykliki, zatytu³owany Tajemnica wiary, dotyczy ofiar-
niczego charakteru Eucharystii, w której, poprzez pos³ugê kap³ana, dochodzi do
sakramentalnego uobecnienia Cia³a i Krwi Chrystusa, ofiarowanych za zbawienie
œwiata. Celebracja Wieczerzy Pañskiej nie jest powtórzeniem Paschy b¹dŸ jej po-
mno¿eniem w przestrzeni i czasie. Stanowi ona uobecnienie, po kres czasu, jedy-
nej ofiary Krzy¿a Chrystusa, bêd¹c dla wiernych lekarstwem nieœmiertelnoœci,
antidotum na œmieræ, wedle cytowanego w encyklice œw. Ignacego z Antiochii.
Jako swoista antycypacja Raju, jest Ofiara eucharystyczna tak¿e wezwaniem do
wiernych, by podejmowali odpowiedzialnoœæ za œwiat doczesny. S³abi, bezbronni
i ubodzy nieustannie oczekuj¹ pomocy od bliŸnich, którzy poprzez sw¹ solidarn¹
pomoc mog¹ podsycaæ w potrzebuj¹cych braciach chrzeœcijañsk¹ nadziejê.

1 Por.: Jan Pawe³ II,  Ecclesia de Eucharistia .O Eucharystii w ¿yciu Koœcio³a, Kraków 2003.
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Eucharystia buduje Koœció³, tak brzmi tytu³ drugiego rozdzia³u encykliki.
Poprzez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej wzmacnia siê i odnawia w³¹cze-
nie w Chrystusa, jakie dokonuje siê podczas chrztu œw. Jak pisze Jan Pawe³ II: Mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e nie tylko ka¿dy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz tak¿e Chrystus
przyjmuje ka¿dego z nas2. Cia³o i Krew Chrystusa s¹ moc¹ jednoœci Koœcio³a: jest
on zjednoczony ze swym Panem, który obecny pod postaciami chleba i wina nie-
ustannie go buduje. Koœció³ rzymskokatolicki czci postaci eucharystyczne tak¿e
poza celebracj¹ Wieczerzy Pañskiej jako swój najwiêkszy skarb.

Trzeci rozdzia³ papieskiego dokumentu nosi tytu³: Apostolski charakter
Eucharystii i Koœcio³a. Jego pe³nia jest organicznie zwi¹zana z sukcesj¹ apo-
stolsk¹. Zdaniem Jana Paw³a II, nie mo¿na wiêc mówiæ o autentycznej Wieczerzy
Pañskiej bez jej zwi¹zku z biskupem. Kap³an, sprawuj¹cy w ³¹cznoœci z bisku-
pem Eucharystiê, dzia³a in persona Christi, co oznacza swego rodzaju sakramen-
talne uto¿samienie siê z Prawdziwym i Wiecznym Kap³anem, który Sam tylko Je-
den jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i Sprawc¹ tej swojej Ofiary – i
przez nikogo w³aœciwie nie mo¿e byæ w jej spe³nianiu wyrêczony3. Celebrans nie
jest w³aœcicielem Eucharystii, lecz jej s³ug¹ dla dobra wspólnoty wiernych.
Ta zaœ, podobnie, nie „posiada” sakramentu, lecz otrzymuje go jako dar.

Eucharystia a komunia koœcielna, to tytu³ czwartego rozdzia³u encykliki.
Koœció³, dysponuj¹c Cia³em i Krwi¹ Chrystusa dla zbawienia œwiata, pozostaje
wierny poleceniom swego Pana. Zjednoczony w dyscyplinie sakramentalnej oraz
wierny nauczaniu apostolskiemu, Koœció³ musi przejawiaæ sw¹ mistyczn¹ jed-
noœæ w sposób widzialny. Dzieje siê to poprzez Eucharystiê, której nie nale¿y
traktowaæ, zdaniem biskupa Rzymu, jako œrodka budowania komunii pomiêdzy
podzielonymi chrzeœcijanami. Wspólnota w Sakramencie O³tarza zak³ada bo-
wiem ju¿ istniej¹c¹ komuniê i wzmacnia j¹. Ta zaœ nie mo¿e byæ osi¹gniêta bez
wczeœniejszego wyeliminowania ró¿nic i nieœcis³oœci w rozumieniu prawd wiary
pomiêdzy chrzeœcijanami.

Piêknu celebracji eucharystycznej jest poœwiêcony rozdzia³ pi¹ty. Poprzez
zewnêtrzne znaki, wspólnota zgromadzona na Eucharystii wyra¿a sw¹ radoœæ
i wdziêcznoœæ za tak wielki Dar. Liczne dzie³a sztuki i utwory muzyczne, powsta-
³e na przestrzeni dziejów, obrazuj¹ mi³oœæ Koœcio³a do swego Boskiego Oblu-
bieñca. Dzisiejszym celebracjom eucharystycznym równie¿ nale¿y nadawaæ
(bywa, ¿e zatarty) rys piêkna.

Ostatni z rozdzia³ów dokumentu jest zatytu³owany: W szkole Maryi, „Nie-
wiasty Eucharystii”. Zawiera on oryginaln¹ refleksjê nad analogi¹ pomiêdzy
Matk¹ Bo¿¹, która nosz¹c w swym ³onie cia³o Jezusa sta³a siê pierwszym taber-
nakulum, a Koœcio³em przechowuj¹cym w swym sercu dla œwiata Cia³o i Krew

2 Tam¿e, nr 22.
3 Tam¿e, nr 29.
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Chrystusa. Uczta Eucharystyczna jest dana wierz¹cym, by ich ¿ycie stawa³o siê
nieustaj¹cym Magnificat. Eucharystia jest bowiem – jak pisze papie¿ – podobnie
jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem i dziêkczynieniem. Kiedy Maryja
wznosi okrzyk: „Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój w Bogu, Zbawicie-
lu moim”, nosi ju¿ w ³onie Jezusa. Wielbi Ojca „przez Jezusa”, lecz wielbi Go
tak¿e „w” Jezusie i „z” Jezusem4.

W Zakoñczeniu encykliki Jan Pawe³ II pisze, ¿e ci, którzy chc¹ pod¹¿aæ
drog¹ œwiêtoœci, nie potrzebuj¹ nowych programów. Jedynym programem jest
sam Chrystus, który winien byæ kochany, naœladowany i g³oszony. Realizacja
tych za³o¿eñ wiedzie przez Eucharystiê, czego przyk³adów dostarczaj¹ postacie
œwiêtych, którzy swe duchowe pragnienie gasili w niewyczerpanym Ÿródle tego
misterium, nabieraj¹c zeñ mocy niezbêdnej do pe³nej realizacji swego chrzcielne-
go powo³ania.

Ecclesia de Eucharistia przywo³uje nauczanie Soboru Trydenckiego, Sobo-
ru Watykañskiego II, wczeœniejszych encyklik papieskich oraz Kodeksu Prawa
Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Koœcio³ów Wschodnich. Warte podkreœlenia
jest to, ¿e na oœmiu cytowanych przez Jana Paw³a II autorów wczesnochrzeœcijañ-
skich, a¿ szeœciu pochodzi ze Wschodu. Papie¿ odnosi siê równie¿ do wra¿liwo-
œci prawos³awnej poprzez zaakcentowanie roli Ducha Œwiêtego w sprawowaniu
Eucharystii5.

EKUMENICZNE T£O POWSTANIA ENCYKLIKI

W dniach poprzedzaj¹cych ukazanie siê papieskiego dokumentu, w Rzy-
mie goœci³ z po¿egnaln¹ wizyt¹ prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej, bi-
skup dr Christian Krause, którego kadencja na tym stanowisku zakoñczy³a siê na
Zgromadzeniu ŒFL w Winnipeg w Kanadzie w lipcu 2003 roku6.

Bp Krause, zwracaj¹c siê 11 kwietnia 2003 r.  do papie¿a, zaapelowa³
o wzmo¿enie wysi³ków na rzecz przezwyciê¿enia ró¿nic pomiêdzy Koœcio³em
rzymskokatolickim a Koœcio³ami luterañskimi, jeœli chodzi o kwestiê goœcinnoœci
eucharystycznej. Nasze wspólnoty oczekuj¹ na ten widzialny znak i ¿ywe do-

4 Tam¿e, nr 58.
5 Por. J.L. Allen Jr., Encyclical reflects on Eucharist, warns of abuses,  „National Catholic Reporter”,

April 25, 2003; - Holy See’s Summary of Encyclical ‘Ecclesia de Eucharistia’,  „Zenit”, 17. 04. 2003.
6 por. LWF President Krause Meets Pope John Paul II at the Vatican,  „Lutheran World Federation

News”, 11.04.2003.
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œwiadczenie jednoœci w Chrystusie, stwierdzi³ luterañski biskup. Jego zdaniem,
porozumienia w sprawach doktrynalnych powinny mieæ instytucjonalne i ekume-
niczne konsekwencje. Biskup Krause podkreœli³, ¿e w centrum dzisiejszych debat
ekumenicznych winien znaleŸæ siê sakrament chrztu jako podstawowe Ÿród³o jed-
noœci chrzeœcijan. Dziêki temu, oczywist¹ by³aby prawda, i¿ jednoœæ Koœcio³a
jest owocem zbawczej wspólnoty, która zosta³a nam ju¿ dana w Chrystusie.
Zarówno w katolicyzmie, jak i w luteranizmie przyjmuje siê istnienie œcis³ego
zwi¹zku pomiêdzy chrztem a Eucharysti¹. Poprzez chrzest zostajemy w³¹czeni
w Cia³o Chrystusa, zaœ w czasie Eucharystii celebrujemy tê sam¹ komuniê
w Chrystusie.

Dziêki Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisa-
nej 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu, katolicy i luteranie, w wielu miejscach
na œwiecie, postrzegaj¹ siebie nawzajem jako siostry i braci w wierze. Deklaracja
stworzy³a wspóln¹ podstawê dla rozwoju wspólnoty pomiêdzy Koœcio³ami
Zachodu, daj¹c wyraz szczególnej wiêzi pomiêdzy nimi.

Podczas audiencji, papie¿ podarowa³ biskupowi Krause krzy¿ biskupi, wy-
konany z okazji Roku Jubileuszowego 2000. Tego rodzaju krzy¿ oraz pierœcieñ s¹
w katolicyzmie g³ównymi symbolami episkopalnej w³adzy. Na zaproszenie Jana
Paw³a II,  bp Krause uczestniczy³ 13 kwietnia 2003 r. w liturgii Niedzieli Palmo-
wej na Placu Œw. Piotra w Rzymie7.

Kilka dni wczeœniej, 4 kwietnia, zaprezentowano w Stuttgarcie dokument
zatytu³owany Wspólnota Wieczerzy Pañskiej jest mo¿liwa8. Dokument ten zosta³
stworzony przez teologów z trzech placówek: Katolickiego Instytutu Badañ
Ekumenicznych w Tybindze w Niemczech, Luterañskiego Instytutu Badañ Eku-
menicznych w Strasburgu we Francji oraz Instytutu Studiów Wyznaniowych
w Bensheim w Niemczech.

Wed³ug kierowników tych placówek, goœcinnoœæ eucharystyczna w stosun-
ku do wiernych innych Koœcio³ów powinna staæ siê czymœ normalnym w sytuacji,
gdy ludzie ci prze¿ywaj¹ autentyczn¹ wspólnotê ekumeniczn¹ z chrzeœcijanami
z danego Koœcio³a. Gdy, na dodatek, pomiêdzy Koœcio³ami istnieje podstawowa
zbie¿noœæ w rozumieniu Eucharystii, wówczas tradycyjne zastrze¿enia co do po-
stulowanej praktyki trac¹ swe znaczenie. Dzieje siê tak np. w odniesieniu do ma³-
¿eñstw mieszanych oraz w sytuacjach, gdy chrzeœcijanie uczestnicz¹ w nabo¿eñ-
stwach w Koœcio³ach nie swojej tradycji w zwi¹zku z wa¿nymi okazjami, takimi
jak np. œluby, chrzty, pogrzeby, bierzmowania/konfirmacje. Zdaniem wspomnia-
nych kierowników, zbli¿enie ekumeniczne osi¹gnê³o stadium, w którym mo¿na
przejœæ od wyj¹tkowych rozwi¹zañ duszpasterskich (w odniesieniu do przystêpo-

7 Por. LWF President Krause Remains Optimistic about Improved Relations between Lutherans and
Roman Catholics, „LWF News”, 14.04.2003.

8 Por. polski przek³ad: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2003 nr 2 (53), s. 78-86.
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wania do Eucharystii), do oficjalnego praktykowania goœcinnoœci eucharystycz-
nej. Ich zdaniem, aktualnie nie istniej¹ przekonywaj¹ce racje teologiczne zabra-
niaj¹ce wymienionej praktyki. Jej realizacja jest mo¿liwa ju¿ teraz, zanim Ko-
œcio³y uzgodni¹ w ca³ej pe³ni swe pogl¹dy na temat Eucharystii, pos³ugi duchow-
nej i Koœcio³a. Umo¿liwia to ju¿ osi¹gniêta zbie¿noœæ w zasadniczych kwestiach
teologicznych.

Wed³ug omawianego dokumentu, zamiast o dopuszczaniu w specyficznych
przypadkach chrzeœcijan z innych Koœcio³ów do Sto³u Pañskiego, nale¿y mówiæ
o odmowie takiego dopuszczania w odniesieniu do wszystkich wiernych. Wspól-
nota ekumeniczna i brak goœcinnoœci eucharystycznej pozostaj¹ ze sob¹
w sprzecznoœci, os³abiaj¹c wiarygodnoœæ chrzeœcijañstwa wobec œwiata. Bram¹
wiod¹c¹ do wspólnoty Koœcio³a – Cia³a Chrystusa jest chrzest. Wspólnota ta jest
ustawicznie umacniana poprzez Eucharystiê. Poniewa¿ mistyczne Cia³o Chrystu-
sa wykracza poza ramy jakiegokolwiek partykularnego Koœcio³a, to ¿adna cele-
bracja eucharystyczna nie mo¿e autentycznie przybli¿aæ jednoœci Chrystusowego
Cia³a, jeœli wyklucza ona wspó³braci chrzeœcijan z innych Koœcio³ów, jak konsta-
tuj¹ autorzy dokumentu. Wspó³udzia³ w Wieczerzy Pañskiej siêga dalej ni¿
wspólnota pomiêdzy Koœcio³ami, gdy¿ gdziekolwiek Eucharystia jest sprawowa-
na, zgodnie z ¿yczeniem i ustanowieniem Chrystusa, tam On, moc¹ Ducha Œwiê-
tego, jest cieleœnie obecny.

Autorzy dokumentu wzywaj¹ w³adze Koœcio³ów, by – ze wzglêdu na
prawdziw¹ wspólnotê ekumeniczn¹  i kieruj¹c siê  duszpastersk¹ trosk¹ – otwar-
cie zaprasza³y wspó³braci chrzeœcijan do Sto³u Pañskiego, miast tolerowaæ przy-
padki interkomunii b¹dŸ wyra¿aæ reglamentowane na ni¹ przyzwolenie. Zasad¹
powinien byæ tu duch braterskiej goœcinnoœci w miejsce zakazów i ograniczeñ.

EWANGELICKA REAKCJA
NA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

Niemal natychmiast po og³oszeniu papieskiej encykliki, 17 kwietnia 2003
roku, oœwiadczenie na jej temat wyda³ sekretarz generalny Œwiatowej Federacji
Luterañskiej, ks. dr Ishmael Noko9. Stwierdza w nim, ¿e watykañski dokument
bêdzie starannie studiowany przez luteranów, szczególnie zaœ jego czêœci poœwiê-
cone duchowemu wymiarowi Eucharystii, które nie budz¹ w nich kontrowersji.

9 Por. LWF General Secretary: Pope’s Encyclical on the Eucharist Does Not Give Sufficient
Consideration to Ecumenical Dialogue Achivements,  “LWF News” 17.04.2003.
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Dzisiejszy œwiat, wype³niony bólem i podzia³ami, winien zwróciæ sw¹ du-
chow¹ uwagê na cudowne misterium Bo¿ej obecnoœci w sobie. Chrzeœcijanie po-
szukuj¹ w wierze tego, co ³¹czy ich ponad podzia³ami. Têskni¹ oni za moc¹ p³yn¹c¹
z dzielenia daru jednoœci w Chrystusie, tak¿e poprzez Eucharystiê. Ks. Noko pod-
nosi dalej argument, który pojawi³ siê wczeœniej w ekumenicznym dokumencie
Wspólnota Wieczerzy Pañskiej jest mo¿liwa: poniewa¿ Eucharystia zosta³a ustano-
wiona przez samego Chrystusa, który ofiaruje siê w tym sakramencie wszystkim
w³¹czonym w Niego poprzez chrzest, to granice celebracji eucharystycznej w Ko-
œciele powszechnym nie s¹ to¿same z granicami instytucjonalnych Koœcio³ów. Wy-
nika st¹d potrzeba d¹¿enia do widzialnej jednoœci Koœcio³a jako centralny temat
dialogów ekumenicznych. Cel ten mo¿e, zdaniem sekretarza generalnego ŒFL, zo-
staæ przybli¿ony poprzez nawi¹zywanie pe³nej komunii przez Koœcio³y.

Encyklika przywo³uje znacz¹ce osi¹gniêcia dialogów ekumenicznych, pro-
wadzonych przez Koœció³ katolicki w ostatnich latach. Budz¹ one nadziejê na
przysz³oœæ. Jednoczeœnie jednak, jak zauwa¿a luterañski reprezentant, watykañski
dokument raz jeszcze stwierdza brak wa¿nych œwiêceñ duchownych opartych na
sukcesji apostolskiej w Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji. W zwi¹zku z tym,
Koœcio³y te, które nie s¹ w komunii z Koœcio³em katolickim, nie celebruj¹ rów-
nie¿ pe³ni misterium Sakramentu O³tarza. Tak brzmi¹ca konstatacja pokazuje, ¿e
ustalenia ekumeniczne poczynione przez lata, które up³ynê³y od zakoñczenia Va-
ticanum Secundum, nie zaowocowa³y ewolucj¹ stanowiska katolickiego Magiste-
rium. Bilateralne dialogi, w które zaanga¿owany jest Koœció³ katolicki, nie pro-
wadz¹, po jego stronie, do zmian w zasadach dotycz¹cych administrowania sakra-
mentem Eucharystii, stwierdzi³ sekretarz generalny ŒFL.

Jeœli znacz¹ce porozumienia ekumeniczne, jak choæby przywo³ywana
wczeœniej luterañsko – katolicka Wspólna deklaracja w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu, nie bêd¹ znajdywa³y konsekwencji w relacjach pomiêdzy instytu-
cjonalnymi Koœcio³ami, to dialog ekumeniczny mo¿e os³abn¹æ, zaœ wartoœæ tych
ustaleñ straciæ na znaczeniu. Niejasny stan rzeczy pod tym wzglêdem nie satys-
fakcjonuje zarówno Koœcio³a katolickiego, jak i jego ekumenicznych partnerów.

W najbli¿szym czasie nie nale¿y oczekiwaæ katolicko – ewangelickiej in-
terkomunii b¹dŸ koncelebracji eucharystycznej, niemniej, na drodze do ich osi¹-
gniêcia trzeba, zdaniem ks. Ishmaela Noko, mieæ nadziejê na podjêcie duszpaster-
skich ustaleñ umo¿liwiaj¹cych w szerszym zakresie praktykowanie eucharystycz-
nej goœcinnoœci. Jest to szczególnie wa¿ne dla tradycji koœcielnych takich jak
luteranizm, w którym ¿ycie sakramentalne stanowi sedno rozumienia Koœcio³a i
jego jednoœci.

Chrzeœcijanie winni wzmóc wysi³ki, by poprzez ekumeniczne dialogi, mo-
dlitwê i wspólne œwiadectwo, sakramentalne ¿ycie ich Koœcio³ów, w którym
obecny jest sam Chrystus, stawa³o siê coraz bardziej przedziwnym Ÿród³em ich
jednoœci, miast podzia³ów. Jednoœci, o jak¹ modli³ siê sam Zbawiciel.
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Znacznie ostrzej na papiesk¹ encyklikê zareagowa³ przedstawiciel austriac-
kiego Koœcio³a ewangelickiego, ks. dr Michael Bünker10. Wed³ug niego, doku-
ment ten jest rozczarowuj¹cy dla dialogu ekumenicznego pomiêdzy Koœcio³em
ewangelickim a rzymskokatolickim. Choæ encyklika nie zawiera zasadniczych
nowoœci, to wysi³ki Koœcio³ów na rzecz wspólnego rozumienia Eucharystii spo-
tka³y siê w niej z jasnym „nie” ze strony Rzymu. Papieska wypowiedŸ ma, dla
Michaela Bünkera, charakter dyscyplinuj¹cy i jasno kwestionuje dotychczasowe
wysi³ki na rzecz wspólnego rozumienia Sakramentu O³tarza. Dokument ten jest
szczególnie przykry dla ma³¿eñstw mieszanych, ¿ywi¹cych nadziejê na zmianê i
wiêksz¹ otwartoœæ ze strony Koœcio³a katolickiego w odniesieniu do dotychczaso-
wej praktyki duszpasterskiej. Michael Bünker odrzuca równie¿ watykañsk¹ kon-
statacjê „niekompletnoœci” Wieczerzy Pañskiej w protestantyzmie. Wed³ug niego,
Koœció³ ewangelicki opiera swe nauczanie w tym zakresie na Piœmie Œwiêtym i
celebruje Eucharystiê zgodnie z ustanowieniem Jezusa Chrystusa. W rozumieniu
ewangelickim, to nie konkretny Koœció³ zaprasza do Komunii, lecz sam Jezus
Chrystus. St¹d, rozmaite obostrzenia koœcielne nie powinny zajmowaæ pierwszo-
planowego miejsca, gdy¿ mog¹ one zaciemniaæ g³êboki sens Eucharystii oraz jej
goœcinny charakter. Michael Bünker podkreœli³, ¿e Koœció³ ewangelicki podtrzy-
muje sw¹ deklaracjê goœcinnoœci eucharystycznej i zapraszaj¹c wszystkich
ochrzczonych jest szczêœliwy, gdy ci z niej korzystaj¹.

W podobnym tonie wypowiedzia³ siê ks. Paul Weiland, luterañski superin-
tendent Dolnej Austrii11. Szczególnie przykre jest, wed³ug niego, to, ¿e Ecclesia
de Eucharistia nie zawiera nic nowego w stosunku do wczeœniejszych wypowie-
dzi doktrynalnych Koœcio³a rzymskokatolickiego. Teologia i dialogi ekumeniczne
poczyni³y znacz¹ce postêpy w stosunku do stwierdzeñ encykliki. Zawarty w niej
opis ewangelickiego rozumienia Wieczerzy Pañskiej jako ledwie „pami¹tkowej
uczty” wskazuje, zdaniem ks. superintendenta Paula Weilanda, na to, ¿e dialog
luterañsko – katolicki na ten temat pozostaje dla Watykanu nieznany b¹dŸ nie jest
brany przezeñ na serio. Odniesienie encykliki do sukcesji apostolskiej tak¿e mija
siê z prawd¹, gdy¿ pozostawanie w nurcie tradycji apostolskiej nie mo¿e byæ,
wed³ug austriackiego superintendenta, mierzone poprzez zewnêtrzne formy, takie
jak np. nak³adanie r¹k, lecz przez sw¹ treœæ. Zaœ pod tym wzglêdem, Koœció³
ewangelicki pozostaje na wiele sposobów bli¿szy aposto³om ni¿ Koœció³ rzym-
skokatolicki.  Zdaniem superintendenta i przewodnicz¹cego Zwi¹zku  Ewangelic-
kiego w Austrii, ewangelicka celebracja Wieczerzy Pañskiej jest w wiêkszym
stopniu zbli¿ona do Ostatniej Wieczerzy, której przewodniczy³ Jezus Chrystus,

10 Por. Austrian Protestant Chuch Official Bünker: Encyclical on Eucharist ‘Dissapointing’ for
Ecumenical Dialogue,  „LWF News”, 17.04.2003.

11 Por. Austrian Superintendent Weiland: Theology and Ecumenism Further than Vatican,  „LWF News”,
27.04.2003.
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ni¿ rzymskokatolicka celebracja Eucharystii. Nie oznacza to jednak, ¿e z ewange-
lickiego punktu widzenia celebracja katolicka jest niewa¿na, bowiem tym, co od-
grywa tu decyduj¹c¹ rolê, jest obecnoœæ Jezusa Chrystusa, a nie specyfika ko-
œcielnych ceremonii. Objaœnienia Eucharystii, które nie bior¹ pod uwagê ustaleñ
ekumenicznych, nie polepszaj¹ jej autentycznie katolickiego rozumienia. Nie u³a-
twiaj¹ te¿ troski duszpasterskiej, np. w odniesieniu do ma³¿eñstw mieszanych
(a w nich, zw³aszcza do chrzeœcijan katolików), owocuj¹c raczej niezrozumie-
niem i niepewnoœci¹. Dla Koœcio³a ewangelickiego papieska encyklika ma nie-
wielkie znaczenie, gdy¿ jego wierni wiedz¹, ¿e dostêpuj¹ odpuszczenia grzechów
i komunii z Jezusem Chrystusem konkretnie i w pe³ni podczas celebracji Wiecze-
rzy Pañskiej. Dlatego w³aœciw¹ praktyk¹ jest niewykluczanie ochrzczonych
chrzeœcijan z uczestniczenia w niej. Jednak¿e encyklika uœwiadamia katolikom,
¿e, jako cz³onkowie Koœcio³a opartego na hierarchii biskupiej, musz¹ podporz¹d-
kowaæ siê jej wskazaniom, nawet w przypadku, gdy uwa¿aj¹ je za niew³aœciwe
i postêpuj¹ odmiennie. W ten sposób, zdaniem superintendenta Paula Weilanda,
encyklika odmawia znaczenia „ekumenizmowi ukrytemu” lub, by u¿yæ okreœle-
nia kardyna³a Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, „dzikiemu ekumenizmowi”.

Interesuj¹ca jest ocena Ecclesia de Eucharistia dokonana przez  biskupa
Johannesa Friedricha, zwierzchnika   Koœcio³a ewangelicko – luterañskiego Ba-
warii, a jednoczeœnie rzecznika  do spraw relacji z katolicyzmem z ramienia Zjed-
noczonego  Koœcio³a Luterañskiego Niemiec (VELKD)12. VELKD skupia oko³o
11 mln. niemieckich luteranów, zaœ na jego czele stoi biskup dr Christian Knuth.

W oficjalnym oœwiadczeniu na temat encykliki, biskup Friedrich wyra¿a uzna-
nie dla papieskiej konstatacji centralnej roli kultu w ¿yciu Koœcio³a. Jednoczeœnie
jednak wyra¿a ¿al, i¿ w watykañskim dokumencie nie znalaz³ siê równie mocny
akcent dotycz¹cy S³owa, na którym – obok Sakramentu – opiera siê Koœció³. Zda-
niem bpa Friedricha, Koœcio³y ewangelickie nie podzielaj¹ katolickiego pogl¹du
dotycz¹cego œcis³ego zwi¹zku pomiêdzy Wieczerz¹ Pañsk¹ a œwiêceniami ka-
p³añskimi oraz „nazbyt sakramentalnego” rozumienia Koœcio³a.

Luterañski biskup zwraca uwagê na punkt 30 encykliki, w którym papie¿ pod-
nosi w¹tek znacz¹cego postêpu dialogu ekumenicznego, daj¹cego nadziejê na
pe³ne pojednanie chrzeœcijan. Zdaniem rzecznika VELKD, jasne jest, ¿e Ecclesia
de Eucharistia nie jest dokumentem antyekumenicznym. Ze wzglêdu na ró¿nice
co do doktryny o transsubstancjacji oraz œwiêceñ kap³añskich, goœcinnoœæ eucha-
rystyczna nie jest jeszcze mo¿liwa, podobnie jak ekumeniczne liturgie s³owa
w ramach Mszy œw. Niemniej, encyklika pod tym wzglêdem  „otwiera drzwi”
b¹dŸ „pozostawia je uchylonymi”, gdy¿ nie wyklucza ona ekumenicznych liturgii

12 Por. German Lutheran Church’s Representative on Pope’s Encyclical,  “LWF News”, 27.04.2003.
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s³owa odprawianych jako dodatek do niedzielnych Mszy œw. Co wiêcej, okreœla
je ona mianem godnych pochwa³y w okreœlonych okolicznoœciach. Takie celebra-
cje, jak pisze Jan Pawe³ II, przygotowuj¹ do upragnionej pe³nej jednoœci, tak¿e
eucharystycznej, lecz nie mog¹ jej zast¹piæ. Wed³ug niemieckiego biskupa, jest to
wa¿ny sygna³ z Rzymu, który dla wszystkich ludzi nastawionych ekumenicznie i
têskni¹cych za jednoœci¹ mo¿e stanowiæ Ÿród³o otuchy. Choæ papie¿ stwierdza
niemo¿noœæ wspólnego odprawiania liturgii eucharystycznej (punkt 45), a tak¿e
wyklucza wzajemn¹ goœcinnoœæ eucharystyczn¹ (punkt 46), jednak cytuje te¿ sw¹
encyklikê Ut unum sint z 1995 r.: Mimo to gor¹co pragniemy odprawiaæ razem
jedyn¹ Eucharystiê Chrystusa i to pragnienie ju¿ staje siê wspólnym uwielbie-
niem i wspólna modlitw¹ b³agaln¹. Razem zwracamy siê do Ojca i czynimy to
coraz bardziej „jednym sercem”.

Dla luterañskiego biskupa wa¿ne jest pozytywne przedstawienie ekumenicz-
nych wysi³ków na rzecz osi¹gniêcia wspólnego celu. Jego zdaniem, punkt 45 en-
cykliki, mówi¹cy o mo¿liwoœci dopuszczania do przyjmowania Eucharystii
w Koœciele katolickim w szczególnych przypadkach pojedynczych osób, mo¿e zo-
staæ odczytany jako wyra¿enie goœcinnoœci eucharystycznej wobec chrzeœcijan
nie-katolików. W nastêpnym punkcie, Jan Pawe³ II rozszerza tê deklaracjê na sa-
kramenty: pokuty i namaszczenia chorych. Otwiera to, wed³ug bpa Friedricha,
mo¿liwoœci wspólnego wzrostu w wierze dla ma³¿eñstw i rodzin mieszanych.

Watykañski dokument przypomina katolick¹ doktrynê na temat Eucharystii,
jednoczeœnie jednak nie zamyka jej na wspó³czesne wyzwania duszpasterskie
i ekumeniczne. Zdaniem luterañskiego biskupa, by w pe³ni doceniæ encyklikê
Ecclesia de Eucharistia, nie nale¿y odczytywaæ jej przez pryzmat ekumenicznych
nadziei, lecz wczeœniejszych encyklik eucharystycznych, takich jak np. napisane
przez Leona XIII, Caritatis Studium z 1898 r., lub Mirae Caritatis z 1902 r.

STANOWISKO ANGLIKAÑSKIE

Dyrektor ds. ekumenicznych Biura Wspólnoty Anglikañskiej, ks. Gregory Ca-
meron, w dniu 23 kwietnia 2003 roku odnotowa³ z szacunkiem publikacjê ency-
kliki13. Jego zdaniem, papie¿ wybra³ w³aœciwy moment, by zwróciæ uwagê chrze-
œcijan na centralne miejsce Eucharystii w ich ¿yciu. Anglikanie bardzo licz¹ na
to, ¿e encyklika stanie siê przedmiotem studiów gremiów katolicko – anglikañ-

13 Por. Initial Response to the Papal Encyclical “Ecclesia de Eucharistia” issued on Maundy Thursday,
17 April 2003,  “Anglican Communion News Service”, 23 April 2003.
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skich, takich jak: Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko – Rzymskokatolicka
(ARCIC) oraz Miêdzynarodowa Anglikañsko – Rzymskokatolicka Komisja ds.
Jednoœci i Misji (IARCCUM). Ks. Gregory Cameron wyrazi³ nadziejê, ¿e dziêki
tym pracom uda siê wyznaczyæ drogê wiod¹c¹ do punktu, w którym anglikanie
i katolicy bêd¹ mogli wspólnie dzieliæ Eucharystiê.

Mniej optymistycznie ocenia encyklikê bp Christopher Epting, odpowiedzial-
ny w Koœciele episkopalnym (USA) za relacje ekumeniczne i miêdzywyznanio-
we14. Wed³ug niego, Ecclesia de Eucharistia w ogóle nie bierze pod uwagê nad-
zwyczajnego rozwoju dialogu katolicko - anglikañskiego, zarówno na forum miê-
dzynarodowym jak i w USA. Jest to szczególnie smutne, zwa¿ywszy na
kilkadziesi¹t lat pracy ekumenicznych gremiów, od zakoñczenia Soboru Waty-
kañskiego II.

Trudno uznaæ powy¿sz¹ opiniê za pozbawion¹ racji. Oto bowiem ju¿ w 1971 r.
Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko - Rzymskokatolicka (ARCIC) wyda³a w
Windsorze Wspólne Oœwiadczenie na temat Doktryny Eucharystycznej („Agreed
Statement on Eucharistic Doctrine”), w którego ostatnim punkcie  czytamy:
wierzymy, ¿e osi¹gnêliœmy zasadnicze porozumienie w sprawie doktryny euchary-
stycznej. Choæ jesteœmy uwarunkowani  przez tradycyjne sposoby artyku³owania i
praktykowania naszej wiary eucharystycznej, ¿ywimy przekonanie, i¿ jeœli istniej¹
jakiekolwiek dziel¹ce nas ró¿nice, to mog¹ one zostaæ rozwi¹zane w oparciu o wy-
³o¿one tu podstawy. Uznajemy istnienie ró¿norodnych stanowisk teologicznych w
obrêbie naszych wspólnot. Niemniej, stawiamy sobie za cel wspólne wzniesienie siê
ponad doktrynalne nieporozumienia przesz³oœci. Wyra¿amy nadziejê, ¿e w kontek-
œcie osi¹gniêtego porozumienia co do wiary eucharystycznej doktryna ta nie bêdzie
ju¿ d³u¿ej stanowi³a przeszkody na drodze do poszukiwanej przez nas jednoœci15.

Anglikañski weteran oficjalnych dialogów z Koœcio³em rzymskokatolickim,
prof. J. Robert Wright z General Theological Seminary w Nowym Jorku wyra¿a
obawê, ¿e zakazy zawarte w Ecclesia de Eucharistia mog¹ wzmocniæ wra¿enie,
i¿ Jan Pawe³ II nie ma ju¿ nic nowego do wniesienia do œwiatowej ekumenii.
Na nieszczêœcie, wyra¿one przezeñ w encyklice gor¹ce pragnienie jednoœci chrze-
œcijan jest, zdaniem Roberta Wrighta, przyt³umione, (jeœli nie w ogóle zgaszone)
poprzez restrykcje dotycz¹ce Eucharystii, zarówno w odniesieniu do wiernych
Koœcio³a katolickiego, jak i innych chrzeœcijan16.

Encyklika Jana Paw³a II Ecclesia de Eucharistia ma swego rodzaju precedens
w postaci dokumentu dotycz¹cego roli Eucharystii w ¿yciu Koœcio³a, wydanego
przez Konferencje Biskupów Katolickich Anglii i Walii oraz Irlandii i Szkocji

14 Por. J. Solheim, Chuch leaders express disappointment with papal encyclical on Eucharist,  ACNS,
April 30, 2003.

15 Por. Anglican/Roman Catholic International Commision, Agreed Statement On Eucharistic Doctrine,
w: http://www.prounione.urbe.it/dia-int/arcic/doc/e_arcic_eucharist.html.

16 Por. J. Solheim, art. cyt.
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w 1998 r., pod tytu³em One Bread, One Body. Jego autorzy, nawi¹zuj¹c do s³ów œw.
Paw³a: Kto bowiem spo¿ywa i pije nie zwa¿aj¹c na Cia³o Pañskie, wyrok sobie spo-
¿ywa i pije (1 Kor 11,29), podkreœlaj¹, ¿e odnosz¹ siê one zarówno do Cia³a eucha-
rystycznego, jak i Cia³a eklezjalnego - Koœcio³a. Chrystus ofiaruje siebie poprzez
Koœció³, st¹d, jak mówi Dyrektorium Ekumeniczne, Komunia eucharystyczna jest
nierozerwalnie zwi¹zana z pe³n¹, wyra¿an¹ widzialnie, komuni¹ eklezjaln¹. W za-
koñczeniu dokumentu, biskupi stwierdzaj¹, i¿ zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e naucza-
nie Koœcio³a katolickiego dotycz¹ce tego, kto mo¿e (i nie mo¿e) byæ dopuszczany
do Komunii budzi cierpienie, zarówno wœród innych chrzeœcijan, jak i niektórych
katolików. Jednak¿e, to nie koœcielne normy w sprawie udzielania sakramentów
wywo³uj¹ podzia³. S¹ one prostym odzwierciedleniem i konsekwencj¹ ju¿ istniej¹ce-
go,  bolesnego podzia³u spowodowanego brakiem jednoœci chrzeœcijan. Ludzie czê-
sto zadaj¹ pytanie: „co zrobi³by Jezus?” sugeruj¹c, ¿e ofiarowa³by swój dar ka¿de-
mu, kto o niego poprosi. Jezus sam by³ przyczyn¹ podzia³u. Jego wol¹ by³o, aby
wszyscy stanowili jedno, lecz Jego nauczanie i czyny powodowa³y, ¿e ludzie odcho-
dzili od Niego. Dotyczy³o to nawet Jego „trudnej mowy” na temat Chleba ¯ycia.
Jednoœæ w Chrystusie, to zarówno jednoœæ w prawdzie jak i w mi³oœci17.

One Bread, One Body jest w swej treœci niemal to¿samy z encyklik¹ Jana Paw-
³a II. Expressis verbis sformu³owany jest tam zakaz przystêpowania przez katoli-
ków do sakramentów Komunii, spowiedzi i namaszczenia chorych, udzielanych
przez duchownych Wspólnoty Anglikañskiej z powodu niewa¿noœci (z katolic-
kiego punktu widzenia) œwiêceñ anglikañskich. Dla tej przyczyny przypadki wy-
j¹tkowego udzielania sakramentów pomiêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³a-
mi Wspólnoty Anglikañskiej nie mog¹ byæ wzajemne, w przeciwieñstwie do rela-
cji katolicko – prawos³awnych.

Odpowiedzi¹ biskupów Koœcio³a Anglii by³, opublikowany w 2001 r., doku-
ment The Eucharist: Sacrament of Unity. Obok stwierdzenia zasadniczych zbie¿-
noœci co do doktryny wyra¿onej w One Bread, One Body, biskupi anglikañscy
wskazuj¹, ¿e Koœció³ Anglii wierzy w rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa w Eucha-
rystii, nie podejmuj¹c jednak spekulacji na temat jej charakteru. W tym kontek-
œcie przytoczono fragment Deklaracji z Porvoo z 1996 r., na mocy której Wspól-
nota Anglikañska i niektóre z europejskich Koœcio³ów luterañskich zawar³y
wspólnotê koœcieln¹: cia³o  i krew Chrystusa s¹ rzeczywiœcie obecne, rozdawane i
otrzymywane pod postaciami chleba i wina18.

Od 1968 r. anglikanie uznaj¹, ¿e goœcinnoœæ eucharystyczna stanowi w³a-
œciw¹ antycypacjê pe³nej, widzialnej jednoœci Koœcio³a. Ich zdaniem, Eucharystia

17 Catholic Bishops’ Conferences of England and Wales, Ireland, Scotland, One Bread One Body, nr 119,
w: http://www.tasc.ac.uk/cc/resource/obob/obob03.htm.

18 House of Bishops of the Church of England, The Eucharist: Sacrament of Unity, nr 29, Church House
Publishing, London, 2001.
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jako jeden z najwiêkszych darów Boga danych Koœcio³owi jest te¿ œrodkiem do
budowania Cia³a Chrystusa. St¹d, Komunia eucharystyczna nie powinna byæ re-
alizowana dopiero po osi¹gniêciu ca³kowitej komunii eklezjalnej. Anglikanie nie
zgadzaj¹ siê te¿ z katolickim zarzutem „defektu” w odniesieniu do swych œwiê-
ceñ duchownych i do sprawowanej przez nich Eucharystii. Zdaniem biskupów
Koœcio³a Anglii, cz³onkami Koœcio³a katolickiego s¹ wszyscy ochrzczeni wod¹
w imiê Trójcy Œwiêtej. Wed³ug nich, osoby przystêpuj¹ce do Komunii euchary-
stycznej wyznaj¹ co do niej wiarê katolick¹, gdy aktywnie uczestnicz¹ w liturgii,
w³¹czaj¹c w to recytacjê Credo Nicejsko – Konstantynopolitañskiego b¹dŸ Apo-
stolskiego oraz rozmaitych aklamacji i s³ów amen ze strony wiernych. Przede
wszystkim chodzi tu o zakoñczenie modlitwy eucharystycznej oraz o moment sa-
mego przyjêcia Komunii. Anglikañscy hierarchowie sugeruj¹, ¿e takie uto¿samia-
nie siê z wiar¹ Koœcio³a powinno wystarczyæ do dopuszczania do Komunii. Ich
zdaniem, One Bread, One Body umo¿liwia wzajemn¹ goœcinnoœæ eucharystyczn¹
pomiêdzy Koœcio³ami: katolickim i prawos³awnym, pomimo, i¿ wierni drugiego
z nich (podobnie jak anglikanie) nie zachowuj¹ komunii z papie¿em oraz nie przyj-
muj¹ doktryny o transsubstancjacji, choæ oczywiœcie wierz¹ w realn¹ obecnoœæ
Chrystusa w Eucharystii. Dla wielu anglikanów taka sytuacja jest krzywdz¹ca.

Na zakoñczenie swego dokumentu, biskupi anglikañscy zwracaj¹ siê do swych
katolickich odpowiedników z Wysp Brytyjskich i Irlandii: Jakie implikacje niesie
fakt, ¿e wielu anglikanów obecnych od czasu do czasu na rzymskokatolickiej Eu-
charystii, choæ bez komunikowania, konstatuje, ¿e mog¹ z czystym sumieniem wy-
powiedzieæ szczere „amen”  na zakoñczenie modlitwy eucharystycznej? Niektórzy
z rzymskokatolickich ekspertów sugeruj¹, i¿ taka sytuacja jest testem wskazuj¹-
cym na w³aœciwe przygotowanie do przyjêcia Komunii19.

CHRZEST £¥CZY, EUCHARYSTIA…?

Jednym z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie ekumenizmu po stronie
Koœcio³a rzymskokatolickiego jest bez w¹tpienia kardyna³ Walter Kasper. W jed-
nym z niedawnych wywiadów stwierdzi³ on: Dla nas katolików, wspólnota ko-
œcielna i Komunia eucharystyczna to jedno. Nie mo¿emy spotykaæ siê w najbar-
dziej za¿y³ej komunii wewnêtrznej, bêd¹cej sensem Eucharystii, by potem znów
siê roz³¹czaæ na drogach wiod¹cych do ró¿nych Koœcio³ów. Powiem to inaczej:

19 Tam¿e, nr 50.
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pod wzglêdem wspólnoty eucharystycznej zasadnicze znaczenie ma dla nas mo¿li-
woœæ wypowiedzenia „amen” na zakoñczenie wielkiej modlitwy eucharystycznej.
W liturgii katolickiej wspólnota odpowiada „amen”, co oznacza jej zgodê na to,
co siê wydarzy³o oraz co zosta³o powiedziane podczas wielkiej modlitwy. Tylko ci,
którzy mog¹ powiedzieæ „amen”, mog¹ równie¿ podejœæ potem, by wyci¹gn¹æ
swe rêce. W przeciwnym razie Komunia nie jest godziwa20.

Czy powy¿sze stwierdzenia watykañskiego hierarchy, jak¿e bliskie pogl¹dom
anglikanów, mo¿na odczytywaæ jako swoist¹ zapowiedŸ ewolucji katolickiego
Magisterium ku ³askawszemu postrzeganiu goœcinnoœci eucharystycznej? Mam
nadziejê, ¿e tak. Wydaje siê bowiem, ¿e poprzestawanie na rutynowym stwier-
dzaniu, i¿ podzia³y wœród Koœcio³ów w coraz wiêkszym stopniu staj¹ siê skanda-
lem wobec œwiata (z czym mo¿na siê spotkaæ w wiêkszoœci wypowiedzi chrzeœci-
jañskich teologów i dostojników koœcielnych na temat ekumenizmu), przestaje
wnosiæ do sprawy ekumenii coœ naprawdê nowego.

Myœlê, ¿e pod tym wzglêdem skuteczniejsze by³oby wprowadzanie w ¿ycie
sugestii zawartych w ju¿ istniej¹cych dokumentach ekumenicznych. Jest ich wie-
le. Bywa, ¿e uzgodnienia te licz¹ ju¿ po kilkadziesi¹t lat (jak choæby, cytowane
tu, eucharystyczne uzgodnienie anglikañsko – katolickie), lecz nadal zachowuj¹
sw¹ aktualnoœæ, „domagaj¹c siê” realizacji.

Jednym z takich dokumentów jest Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie du-
chowne (Baptism, Eucharist and Ministry, BEM). Dokument z Limy z 1982 (wyd.
polskie, Lublin 1989), powsta³y pod auspicjami Komisji „Wiara i Ustrój”, dzia³a-
j¹cej w ramach Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Zdaniem Dagmar Heller z Koœcio³a
Ewangelickiego Niemiec, pe³ni¹cej funkcjê sekretarza wykonawczego Komisji
„Wiara i Ustrój”, Dokument z Limy stanowi jeden z najwa¿niejszych kroków na-
przód, jeœli chodzi o Eucharystiê, w ostatnich latach. W jego tworzeniu brali
udzia³ przedstawiciele wszystkich najwiêkszych tradycji chrzeœcijañskich, stara-
j¹c siê, na ile to mo¿liwe, zaj¹æ wspólne stanowisko. Eucharystia jest, wed³ug
Dokumentu, anamnez¹ Chrystusa, przywo³aniem Ducha Œwiêtego, uczt¹ Króle-
stwa i wspólnot¹ wiernych. BEM nie rozwi¹zuje wszystkich kontrowersji, nie-
mniej stara siê znaleŸæ sformu³owania  najmniej dyskusyjne. Dotyczy to np.
obecnoœci Chrystusa w Eucharystii. Stwierdza siê, ¿e uczta eucharystyczna stano-
wi sakrament Cia³a i Krwi Chrystusa, w którym jest On rzeczywiœcie obecny, bez
prób dalszego definiowania tej obecnoœci21. Pogl¹d taki wydaje siê byæ zgodny
z przywo³ywanym przez Jana Paw³a II w Ecclesia de Eucharistia stwierdzeniem
Paw³a VI, mówi¹cym, ¿e ka¿de t³umaczenie teologiczne, które w jakiœ sposób
chcia³oby przenikn¹æ te tajemnice, aby by³o w zgodzie z wiar¹ katolick¹, musi

20 Cardinal Kasper: The Division of Churches ‘Increasingly Turning into a Scandal before the World’,
“LWF News”, 14.07.2003.

21 Por. D. Heller, Eucharistic Fellowship  in the Third Millenium?,  “The Ecumenical Review”, April 1999.
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przyj¹æ, ¿e po przeistoczeniu, w obiektywnej rzeczywistoœci, niezale¿nie od nasze-
go ducha, chleb i wino przesta³y istnieæ tak, ¿e od tego momentu sta³y siê czci-
godnym Cia³em i Krwi¹ Pana Jezusa, które rzeczywiœcie mamy przed sob¹ pod
sakramentalnymi postaciami chleba i wina22.

Dokument z Limy i jego recepcja wskazuj¹ na znacz¹c¹ zgodnoœæ w rozumie-
niu i prze¿ywaniu Eucharystii przez chrzeœcijan. BEM u³atwi³ ustanowienie w la-
tach dziewiêædziesi¹tych XX w. goœcinnoœci eucharystycznej pomiêdzy Wspól-
not¹ Anglikañsk¹ a Koœcio³em Ewangelickim Niemiec (Deklaracja z Miœni,
1992 r.) czy te¿ Koœcio³ami protestanckimi Francji oraz osi¹gniêcie pe³nej wspól-
noty koœcielnej pomiêdzy Koœcio³ami anglikañskimi Wielkiej Brytanii i Irlandii
a Koœcio³ami luterañskimi Norwegii, Szwecji, Finlandii i krajów nadba³tyckich
(wspomniana wczeœniej Deklaracja z Porvoo, 1996 r.).

Niezwykle bogata w ekumeniczne implikacje treœæ Dokumentu z Limy sk³ania
wybitnego znawcê tematu, ks. Wac³awa Hryniewicza, do postawienia pytania:
Dlaczego jako chrzeœcijanie jesteœmy zjednoczeni przez chrzest, lecz pozostajemy
nadal rozdzieleni w sprawowaniu Eucharystii?23

Chrzest stanowi podstawê jednoœci chrzeœcijan z Chrystusem oraz Koœcio³em.
Jak pisze ks. Hryniewicz, Eucharystia jest pe³nym urzeczywistnieniem tej zasad-
niczej jednoœci, wykraczaj¹cej poza wymiary partykularnego zgromadzenia. Zjed-
noczenie z Chrystusem jest zjednoczeniem wierz¹cych „we wszystkich czasach
i miejscach”. Katolickoœæ Eucharystii przejawia siê w³aœnie w tym, ¿e ka¿de
zgromadzenie eucharystyczne urzeczywistnia pe³niê Koœcio³a. W Dokumencie
z Limy  czytamy, ¿e ta katolickoœæ bêdzie niepe³na, dopóki prawo ochrzczonych
wierz¹cych oraz ich duchownych do uczestnictwa w celebracji eucharystycznej
i przewodniczenia jej w jednym Koœciele bêdzie kwestionowane przez tych, którzy
przewodnicz¹ innym zgromadzeniom eucharystycznym i s¹ ich cz³onkami24.

Dokument z Limy akcentuje jednoœæ chrztu i Eucharystii, bêd¹cej konse-
kwencj¹ pierwszego. Chrzest, jako wszczepienie w Chrystusa, wymaga ustawicz-
nego potwierdzania na nowo w ca³ym ¿yciu chrzeœcijanina. Najbardziej oczywist¹
form¹ takiej reafirmacji jest celebracja Eucharystii25. Teologiczn¹ aprobatê prote-
stantyzmu wobec interkomunii eucharystycznej, jako konsekwencji wspólnie
uznawanego chrztu, oddaj¹ pogl¹dy J. Moltmanna, wed³ug którego Wieczerza
Pañska urzeczywistnia siê na podstawie zaproszenia, które jest tak otwarte, jak
rozpostarte ramiona Chrystusa na krzy¿u. Poniewa¿ umar³ On dla pojednania
„œwiata”, w posi³ku tym œwiat otrzymuje zaproszenie do pojednania. To nie
otwartoœæ tego zaproszenia, lecz restryktywne normy Koœcio³ów musz¹ byæ uspra-

22 Jan Pawe³ II, Ecclesia de Eucharistia, nr 15.
23 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, Opole, 1998, s. 238.
24 Cyt. tam¿e, s.240.
25 Cyt. tam¿e, s.240.
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wiedliwione przed obliczem Ukrzy¿owanego. Któ¿ jednak mo¿e je przed nim
usprawiedliwiæ? Otwartoœæ zaproszenia Ukrzy¿owanego na Jego posi³ek i do
Jego wspólnoty siêga poza granice wyznaniowe. Siêga tak¿e poza granice chrze-
œcijañstwa, gdy¿ zwraca siê do „wszystkich narodów”, a najpierw do „grzeszni-
ków i celników”26.

Podobn¹ argumentacj¹, któr¹ mo¿emy odnaleŸæ tak¿e we wspomnianym wcze-
œniej, ekumenicznym dokumencie z 2003 r. Wspólnota Wieczerzy Pañskiej jest mo¿-
liwa, pos³u¿y³ siê przed ponad trzydziestu laty dzisiejszy kardyna³ Walter Kasper.
W ksi¹¿ce wydanej w 1971 r. pod tytu³em Chrzeœcijanie chc¹ jednej komunii, pisa³
on: Autentycznym zaburzeniem s¹ nie przypadki „otwartej komunii”, lecz podzia³ i
wzajemna ekskomunika Koœcio³ów. […] Dlatego pojedyncze przypadki wspólnego
œwiêtowania Eucharystii, jeœli dokonuj¹ siê w duchu chrzeœcijañskiej odpowiedzial-
noœci, mog¹ byæ znakiem nadziei, ¿e poprzez wspólny wysi³ek mo¿na pokonaæ po-
dzia³y z przesz³oœci w ten sposób, ¿e wszyscy zgromadz¹ siê w wierze w jednego
Pana wokó³ jednego sto³u, aby dzieliæ jeden Chleb i po³¹czyæ siê z jednym Cia³em27.

Wspólne uznawanie chrztu przez wiêkszoœæ Koœcio³ów, które nie prowadzi do
uczestniczenia w Eucharystii, jest, jak zauwa¿a ks. Hryniewicz, przejawem sytu-
acji anormalnej. Wydaje siê, ¿e mo¿e ona zostaæ przezwyciê¿ona w oparciu
o wczesnochrzeœcijañskie intuicje, wed³ug których uznanie sakramentów (w tym
równie¿ pos³ugiwania duchownego) w oddzielonych wspólnotach jest mo¿liwe o
tyle, o ile zachowa³y one intencjê czynienia tego, co zawsze czyni Koœció³ („inten-
tio faciendi quod facit Ecclesia”). Sytuacja podzia³u zak³ada mo¿liwoœæ istnienia
ró¿nic, a nawet b³êdów wykluczaj¹cych pe³n¹ wspólnotê sakramentaln¹. Nie
oznacza to jednak, ¿e sakramenty sprawowane w tej wspólnocie s¹ niewa¿ne. Re-
fleksja ekumeniczna ostatnich dziesiêcioleci przygotowa³a ju¿ wystarczaj¹cy
grunt do wzajemnego uznania sakramentów28.

Zasadnicze znaczenia dla procesu ekumenicznego zbli¿enia ma, jak siê wyda-
je, uznanie przez Koœcio³y wspólnej intencji wiary, przejawiaj¹cej siê w sposób
widzialny i konkretny za pomoc¹ znaków sakramentalnych oraz sukcesji w pos³u-
giwaniu duchownym29. Mamy tu do czynienia z obiektywn¹ rzeczywistoœci¹
zbawcz¹, która jest autonomiczna wobec odmiennych praktyk liturgicznych i teo-
logicznych formu³. Jej uznanie by³oby, zdaniem lubelskiego teologa, zaakcepto-
waniem wiernoœci innych Koœcio³ów wzglêdem Tradycji apostolskiej. W tej per-
spektywie wszystkie Koœcio³y siostrzane stanowi¹ czêœæ tej samej Tradycji i prze-
kazuj¹ poprzez dzieje tê sam¹ intencjê wiary30.

26 Cyt. tam¿e, s.242.
27 Cyt. za: Kara za interkomuniê, w: „Tygodnik Powszechny”, nr 30, 27 lipca 2003.
28 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, s.249.
29 Tam¿e, s.249.
30 Tam¿e, s.250.
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Bardzo cennym dla myœlenia ekumenicznego jest tak¿e w¹tek sakramentu jako
daru Bo¿ego, obecny w Dokumencie z Limy. Dotyczy on zarówno chrztu, jak i
Eucharystii, bêd¹cej w istotny sposób sakramentem daru, którego Bóg nam udzie-
la w Chrystusie moc¹ Ducha Œwiêtego. Ka¿dy chrzeœcijanin otrzymuje ten dar
zbawienia przez komuniê w Ciele i Krwi Chrystusa 31. Sakrament jako dar Boga
nie mo¿e byæ w³asnoœci¹ ¿adnego z Koœcio³ów b¹dŸ wspólnot. Jak zauwa¿a
ks. W. Hryniewicz, nie wolno nigdy traciæ z oczu podstawowego faktu, ¿e zmar-
twychwsta³y Chrystus i Duch Œwiêty pozostaj¹ po obydwu stronach ka¿dego po-
dzia³u. […] Przypisywane innym b³êdy doktrynalne i braki w ¿yciu koœcielnym
nie przeszkadzaj¹ Chrystusowi byæ obecnym w tych Koœcio³ach i wspólnotach.
Zmartwychwsta³y Pan nie jest wiêŸniem okreœlonych doktryn ani formu³ sakra-
mentalnych. Nikt z ludzi nie ma w³adzy rozporz¹dzania Nim i Jego Duchem. Je¿e-
li Chrystus jest obecny w sakramentach danego Koœcio³a czy wspólnoty (struktury
sakramentalne s¹ konieczne), wynika to z Jego w³asnej, Boskiej i suwerennej woli
zbawczej. Nie zmusza Go do tego ¿adna formu³a sakramentalna ani ¿aden rytua³.
B³êdy i grzechy ludzkie nie powstrzymuj¹ Chrystusa od udzielania daru swej pas-
chalnej obecnoœci, tak jak pomimo zgorszenia uczonych w Piœmie i faryzeuszy
(por. Mt 9,11-13; Mk 2,15-17) nie powstrzymywa³y Go za ¿ycia ziemskiego od
„szukania i zbawienia tego co zginê³o” (£k 19,10)32.

Zdaniem ks. Hryniewicza, spotkanie z Chrystusem i  przyjêcie Go oraz daru
Ducha Œwiêtego mo¿e dokonaæ siê bez s³ów i tematycznych w¹tków doktrynal-
nych. G³êbokie przenikanie siê œwiadomoœci ¿ywych osób czêsto dokonuje siê
w milczeniu. Doktrynalna poprawnoœæ nie jest najwa¿niejszym warunkiem praw-
dziwej asymilacji Chrystusa jako osobowej Prawdy i Pe³ni ¿ycia. Tylko On sam i
Jego Duch wiedz¹, kto prawdziwie przyjmuje paschalny dar nowego ¿ycia, a kto
siê z nim rozmija. S¹d nie nale¿y do ludzi – tym bardziej, ¿e dotyczy on sfery ludz-
kiego ducha oraz ¿ycia ca³ych wspólnot chrzeœcijañskich33. W¹tek daru pojawia
siê tak¿e w Ecclesia de Eucharistia, niemniej, jak siê wydaje, Jan Pawe³ II nie
wyci¹ga zeñ nazbyt daleko id¹cych konsekwencji o charakterze ekumenicznym.

Bodaj najistotniejszy problem dotycz¹cy uznania wa¿noœci Eucharystii spra-
wowanej w Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji oraz we Wspólnocie Anglikañ-
skiej przez katolicyzm i prawos³awie sprowadza siê do wa¿noœci pos³ugiwania
duchownego. Ukszta³towany w katolicyzmie jurydyczny model myœlenia o œwiê-
ceniach kap³añskich utrudnia szersze spojrzenie na tê kwestiê. Tymczasem,
w oparciu o tradycjê patrystyczn¹ i œredniowieczn¹34 mo¿na wierzyæ, ¿e Bóg
przez Chrystusa i Ducha Œwiêtego uzupe³nia ewentualne braki w tej materii, by

31 Cyt. za: Hryniewicz, Hermeneutyka, s.251.
32 Tam¿e, s. 252.
33 Tam¿e, s.256.
34 Por. Hryniewicz, Hermeneutyka.
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udzielaæ wspólnotom wierz¹cych swych darów. Potencjalne uznanie przez Ko-
œció³ katolicki i prawos³awny wa¿noœci œwiêceñ w protestantyzmie czy te¿ angli-
kanizmie nie powo³a do ¿ycia tego, czego nie by³o dot¹d, lecz umo¿liwi odkrycie
tego, co poprzez dzia³anie Chrystusa i Ducha Œwiêtego zosta³o uzupe³nione dla
dobra ogó³u zbawionych, jako istniej¹ce ju¿ wczeœniej.

Tego rodzaju intuicje s¹ ¿ywe w katolicyzmie od lat, jednak nie s¹ one, jak siê
wydaje, dzielone przez hierarchów, formu³uj¹cych Magisterium. Oto ju¿ w 1970
r. katoliccy teologowie prowadz¹cy dialog z luteranami w USA stwierdzali, ¿e w
argumentach, które zwykle przytacza siê przeciw wa¿noœci pos³ugiwania w spra-
wowaniu Eucharystii Koœcio³ów luterañskich, istniej¹ bardzo s³abe punkty.
W istocie nie widzimy ¿adnej przekonuj¹cej podstawy, która wyklucza³aby mo¿li-
woœæ uznania przez Koœció³ rzymskokatolicki wa¿noœci tego pos³ugiwania35.

Czy w przysz³oœci to przekonanie nabierze mocy oficjalnego stanowiska katoli-
cyzmu?  Paschalne rozumienie sakramentu jako suwerennego dzia³ania Chrystusa i
Ducha Œwiêtego daje na to nadziejê. Sk³ania te¿ do wiary w to, ¿e cud obecnoœci
urzeczywistnia siê w ka¿dej celebracji, która respektuje symbolizm eucharystyczny.
W ka¿dej wspólnocie zjednoczonej przez wiarê w Chrystusa i chrzest istnieje tak¿e
pewien stopieñ sukcesji apostolskiej i pos³ugiwania apostolskiego. Brak formalnej
sukcesji na³o¿enia r¹k nie pozbawia tej wspólnoty Jego rzeczywistej obecnoœci eu-
charystycznej. Rozumienie sakramentu w kategoriach osobowych pozwala dostrzec
rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa równie¿ w Eucharystii tych Koœcio³ów, które nie
maj¹ w¹sko pojêtej sukcesji apostolskiej36. Obecnoœæ eucharystyczna jest osobo-
wym darem Chrystusa, w którym Koœció³ jedynie poœredniczy. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e w¹skie pojmowanie sukcesji apostolskiej zosta³o zaniechane w dialogu katolicko
– prawos³awnym. Oznacza ona nie tylko zakorzenienie w nauczaniu apostolskim,
lecz tak¿e sukcesjê w trudach, wysi³kach i cierpieniach aposto³ów ponoszonych
w s³u¿bie Ewangelii, na wzór diakonii samego Chrystusa37.

Podzia³y Koœcio³a, choæ na pierwszy rzut oka wrêcz niemo¿liwe do przezwy-
ciê¿enia, nie siêgaj¹ jego ontycznej g³êbi. Koœció³, jak zauwa¿a lubelski teolog,
pozostaje jednoœci¹ w swym wymiarze ontologicznym i metaempirycznym. Jako
taki, mo¿e on istnieæ tylko w swej jednoœci i pe³ni, darowanych mu przez Boga.
Eklezjologicznym nonsensem jest, wed³ug ks. Hryniewicza, opisywanie egzysten-
cji Koœcio³a przez kategoriê „elementów”. Jednoœæ Koœcio³a jest zakorzeniona
w misterium Trójcy Œwiêtej, zaœ Bo¿a obietnica jego niezniszczalnoœci stanowi
podstawê nadziei na trwanie owej jednoœci. By dosz³o do przywrócenia wspólno-
ty eucharystycznej pomiêdzy chrzeœcijanami, niezbêdne jest wczeœniejsze do-
strze¿enie ontycznej jednoœci Koœcio³a w ³onie chrzeœcijañstwa.

35 Cyt. tam¿e, s. 266.
36 Tam¿e, s. 269
37 W. Hryniewicz OMI, Koœcio³y siostrzane, Warszawa, 1993, s.319.
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Katolicyzm i prawos³awie stoj¹ na stanowisku, ¿e wspó³udzia³ w sakramen-
tach musi zostaæ poprzedzony uzyskaniem zgodnoœci dogmatycznej. Jak pogo-
dziæ ten pogl¹d z innym, mówi¹cym, ¿e Eucharystia, bêd¹c znakiem jednoœci ju¿
istniej¹cej, przyczynia siê tak¿e do jednoœci poszukiwanej?

Przywo³ywany przez ks. Hryniewicza o. Sergiusz Bu³gakow, jeden z najwybit-
niejszych teologów prawos³awnych minionego stulecia, by³ zdania, ¿e ró¿nice
dogmatyczne pomiêdzy prawos³awiem a katolicyzmem mog¹ byæ przezwyciê¿o-
ne poprzez wspó³udzia³ w sakramentach. Stoj¹c na stanowisku ontycznej jednoœci
Koœcio³a pisa³ on: Dlaczego nie szukaæ przezwyciê¿enia herezji doktrynalnej po-
przez przezwyciê¿enie herezji ¿ycia, jak¹ stanowi podzia³? Czy¿ obecnie chrzeœci-
janie nie grzesz¹ tym, ¿e nie s³ysz¹ powszechnego zewu eucharystycznego i nie
id¹ za nim, ogarniêci swoimi namiêtnoœciami i podzia³ami38.

Jan Pawe³ II stwierdza w 44 punkcie Ecclesia de Eucharistia, ¿e droga ku pe³-
nej jednoœci mo¿e byæ realizowana tylko w prawdzie. Zaœ nieco dalej, w punkcie
46 pisze on: wierny katolik nie bêdzie móg³ przyj¹æ Komunii œw. we wspólnocie,
której brak wa¿nego sakramentu œwiêceñ. Wierne zachowywanie ca³oœci zasad
i norm ustalonych w tej materii jest jednoczeœnie wyrazem i gwarancj¹ mi³oœci
wobec Jezusa Chrystusa w Najœwiêtszym Sakramencie i wobec braci z innego
wyznania chrzeœcijañskiego, którym nale¿y siê œwiadectwo prawdy, jak równie¿
wobec samej sprawy d¹¿enia do jednoœci.

Czy oznacza to, ¿e katolicy nie mog¹ odczuwaæ gor¹cego pragnienia przyst¹-
pienia do Sto³u Pañskiego podczas celebracji ewangelickiej? Czy w sytuacji, gdy
jednak takie pragnienie odczuwaj¹ i realizuj¹ je, pozostaje ono w sprzecznoœci
z autentyczn¹ mi³oœci¹ do Jezusa Chrystusa? Trudno jest zgodziæ siê z tez¹, ¿e
postêpowanie wbrew przepisom koœcielnym zawsze i wszêdzie oznacza brak mi-
³oœci do Jezusa i braci. Czy zakaz przystêpowania przez katolików rzymskich do
Komunii w Koœciele greckokatolickim sta³ w przesz³oœci na stra¿y mi³oœci do Je-
zusa Chrystusa w Najœwiêtszym Sakramencie? Czy temu samemu s³u¿y³ rzym-
skokatolicki zakaz Komunii z kielicha, obowi¹zuj¹cy od Soboru Trydenckiego do
Vaticanum Secundum?

Jestem przekonany, ¿e, jak pisze ks. Hryniewicz, we wnêtrzu chrzeœcijanina
istnieje mo¿liwoœæ uleczenia schizm i podzia³ów pomiêdzy Koœcio³ami.  Sprawia
to gor¹ce pragnienie jednoœci, które urzeczywistnia siê w sytuacji, kiedy Koœcio³y
podzielaj¹c wspólnie wiarê w istotne prawdy chrzeœcijañstwa nie mog¹ lub nie s¹
w stanie przezwyciê¿yæ podzia³u39. Owocem takiego stanu jest wewnêtrzna wol-
noœæ i œwiadomoœæ przynale¿enia do nie podzielonego Koœcio³a Jezusa Chrystusa,
przy jednoczesnym zachowaniu lojalnoœci wobec w³asnego Koœcio³a. Wydaje siê,
¿e wówczas s³owa Chrystusa, wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy: „Pij-

38 Cyt. za tego¿: Hermeneutyka, s. 281.
39 Tam¿e, s. 233.
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cie z niego wszyscy; bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu bêdzie wylana
na odpuszczenie grzechów …”, nabieraj¹ dla wierz¹cego inkluzywnej wyrazistoœci.

 Czy¿ stan taki nie jest udzia³em wielu ma³¿eñstw i rodzin mieszanych, prze-
¿ywaj¹cych swoist¹ „podwójn¹ przynale¿noœæ” eklezjaln¹? Bywa, ¿e ludzie ci
z bólem odczuwaj¹ napiêcie pomiêdzy osi¹gniêt¹ ju¿ przez nich jednoœci¹ Ko-
œcio³a domowego, a istniej¹cym wci¹¿ podzia³em pomiêdzy ich macierzystymi
Koœcio³ami, który uniemo¿liwia im wspólne przystêpowanie do Sto³u Pañskiego,
nieraz w bardzo wyj¹tkowych sytuacjach, jak np. pierwsza Komunia dziecka.
Czy¿ w takiej sytuacji wykraczanie poza istniej¹ce normy koœcielne zawsze ozna-
cza wystêpowanie przeciwko nim oraz samemu Koœcio³owi i jego Panu? Czy nor-
my s¹ to¿same z Koœcio³em?  Doœwiadczenia ma³¿eñstw i rodzin miêdzykoœciel-
nych (interchurch families) potwierdzaj¹, ¿e ta sama prawda mo¿e byæ wyra¿ana
na ró¿ne sposoby, zaœ bardzo czêsto bywa, ¿e im wiêcej ich jest, tym g³êbiej mo¿-
na wnikn¹æ w rzeczywistoœæ samej prawdy40.

Jak zauwa¿a o. Stanis³aw C. Napiórkowski, z biblijnego rozumienia natury
prawdy wynika, ¿e ¿aden Koœció³ chrzeœcijañski nie zakoñczy³ jeszcze swojej dro-
gi, lecz pozostaje w stanie pielgrzymowania ku pe³ni prawdy i tylko czêœciowo
urzeczywistnia w sobie królestwo Bo¿e, które jest królestwem Prawdy. Bóg usta-
wicznie obdarowuje Koœció³ prawd¹, ale Koœció³ nigdy nie przestaje do niej d¹-
¿yæ, coraz g³êbiej j¹ rozumieæ, coraz bardziej ni¹ ¿yæ. Ramy jego nauczania nigdy
nie s¹ w stanie ogarn¹æ pe³ni prawdy, albowiem bije ona z nieograniczonego i
nieskoñczonego Ÿród³a Bo¿ego misterium. Do tajemnicy Boga mo¿emy siê zbli¿aæ,
ale nigdy jej w pe³ni i pod ka¿dym wzglêdem nie zg³êbimy. Nigdy nie jesteœmy
„posiadaczami” pe³ni prawdy, ale zawsze pielgrzymami krocz¹cymi ku jej pe³ni41.

O dynamicznym charakterze prawdy w odniesieniu do Eucharystii mo¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e w staro¿ytnoœci mianem prawdziwego Cia³a Chrystusa okre-
œlano Koœció³, termin „Cia³o Mistyczne” odnosz¹c do Postaci eucharystycznych.
W œredniowieczu nast¹pi³a pod tym wzglêdem zmiana. Chleb eucharystyczny za-
czêto okreœlaæ jako prawdziwe Cia³o Chrystusa, zaœ Koœció³ – jako Cia³o Mi-
styczne. Takie rozumienie usankcjonowa³ Bonifacy VIII w bulli Unam Sanctam
z 1302 r.42.

Odkrywanie ontycznej jednoœci Koœcio³a Jezusa Chrystusa mo¿e postêpowaæ
naprzód pod warunkiem przyjêcia przez chrzeœcijañstwo dynamicznego rozumie-
nia prawdy. Oznacza to koniecznoœæ zaakceptowania pewnych paradoksów. Jak
bowiem pisze o. Napiórkowski, Koœció³ nauczaj¹cy nieustannie siê uczy, daj¹cy –
sam potrzebuje darów, uœwiêcaj¹cy – przywo³uje Ducha Uœwiêciciela, g³osz¹cy

40 Por. United in baptism and marriage: Interchurch Families  Preparatory Paper for Rome 2003,
w: http://interchurch families.org/confer/rome2003/documents/2003Rome Preparatory.pdf

41 S. C. Napiórkowski OFM Conv, Bóg ³askawy, Warszawa, 2001, s.84.
42 Por. has³o eucharystyczny kult, w: Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2001.
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S³owo Bo¿e – sam musi go s³uchaæ, poprawiaj¹cy – sam potrzebuje korektur. Ko-
œció³ czysty – potrzebuje oczyszczenia, a wychowuj¹cy – wychowania43.

Jan Pawe³ II aprobuje w Ecclesia de Eucharistia wysi³ki na rzecz zrozumienia
prawdy o Wieczerzy Pañskiej, zw³aszcza jeœli myœlenie krytyczne jest w nich po-
³¹czone z „prze¿yciem wiary” Koœcio³a, ujmowanej szczególnie jako „niezawod-
ny charyzmat prawdy” Magisterium Koœcio³a oraz jako „g³êbokie pojmowanie
rzeczywistoœci duchowych”44.

PROROCKIE ZNIECIERPLIWIENIE
CZY NADU¯YCIE?

Jak¹ rolê w docieraniu do prawdy o Eucharystii, jako najwy¿szego sakramentu
nie podzielonego ontycznie i metaempirycznie Koœcio³a Jezusa Chrystusa, odgry-
waj¹ gesty proroczego zniecierpliwienia chrzeœcijan, jak choæby nabo¿eñstwo
ekumeniczne z otwart¹ komuni¹, zorganizowane 29 maja 2003 r. w Berlinie w ra-
mach Ekumenicznego Dnia Koœcio³ów? Odprawi³ je, zasuspendowa³y póŸniej
przez hierarchiê, rzymskokatolicki ksi¹dz, emerytowany profesor teologii z Sa-
arbrücken, Gothold Hasenhüttl dla ok. dwóch tysiêcy ewangelików i katolików45.

Papie¿ stwierdza w swej encyklice, ¿e wchodzenie katolików w interkomuniê
z braæmi od³¹czonymi mo¿e uwiarygodniaæ dwuznacznoœci dotycz¹ce natury Eu-
charystii i prowadziæ do zaniedbania obowi¹zku jasnego œwiadczenia o prawdzie.
Spowodowa³oby to opóŸnienie zapocz¹tkowanego procesu, zmierzaj¹cego ku pe³-
nej i widzialnej jednoœci46. Wspólne celebrowanie Eucharystii mog³oby, zdaniem
Jana Paw³a II, stanowiæ wrêcz przeszkodê do osi¹gniêcia pe³nej komunii, po-
mniejszaj¹c poczucie dystansu dziel¹cego nas od celu […] W tym zakresie zakaz
zawarty w prawie Koœcio³a nie zostawia miejsca na niepewnoœci, z poszanowa-
niem normy moralnej og³oszonej przez Sobór Watykañski II47.

S³owa te wydaj¹ siê byæ g³osem dyscyplinuj¹cego stra¿nika doktryny. Papie¿,
stoj¹cy na czele kolegium biskupów, sprawuje Nauczycielski Urz¹d Koœcio³a, któ-
rego zadaniem jest strze¿enie depozytu wiary moc¹ nieomylnoœci w nauczaniu.

43 Napiórkowski, dz. cyt., s.84-85.
44 Jan Pawe³ II, dz. cyt., nr. 15.
45 Por. J. Trenkner, Œwiêto jednoœci,  TP nr 23 z 8 czerwca 2003; -  Kara za interkomuniê,  TP nr 30 z 27

lipca 2003; - A. Rubinowicz-Gründler, Podzieleni u o³tarza,  „Gazeta Wyborcza” z 14-15 czerwca 2003.
- Wspólna Komunia Œwiêta przyczyn¹ kary, w: http://www.luteranie.pl/www/info/0306/kirchentag-kom.htm

46 Jan Pawe³ II, dz. cyt., nr 30.
47 Tam¿e, nr 44.
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Depozyt wiary jest tak¿e przekazywany przez wiernych, poprzez ich uczestnictwo
w kap³añstwie powszechnym. Nadto, co og³osi³ Sobór Watykañski II, depozyt wiary
oznacza nie tylko zbiór prawd o Bogu, lecz tak¿e zbawcze dzia³anie Boga (mi³oœæ
Chrystusa i charyzmaty Ducha Œwiêtego udzielane ka¿demu, kto przyjmuje d.w.)48.
Depozyt wiary, jak i sama prawda, ma charakter ¿ywy i dynamiczny. Wed³ug okre-
œlenia soborowego, Lud Bo¿y jest obdarzony nadprzyrodzonym zmys³em wiary.

Jak w zwi¹zku z tym nale¿a³oby okreœliæ sytuacjê, gdy wed³ug ankiety prze-
prowadzonej przez niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, a¿ 88 proc. tamtejszych
katolików i 86 proc. luteranów akceptuje, wbrew katolickiemu Magisterium, in-
terkomuniê?49. Czy w³aœciwe by³oby odmówienie tym chrzeœcijanom nadprzyro-
dzonego zmys³u wiary? Czy byliby go pozbawieni liczni teologowie i hierarcho-
wie Koœcio³ów chrzeœcijañskich, w tym rzymskokatolickiego, wypowiadaj¹cy siê
¿yczliwie o goœcinnoœci eucharystycznej i interkomunii? Czy¿ chrzeœcijanie
zgromadzeni 29 maja w ewangelickim Gethsemane-Kirche w Berlinie, przystêpu-
j¹c wspólnie do Sto³u Pañskiego, nie szli za g³osem powszechnego zewu euchary-
stycznego, o którym o. Sergiusz Bu³gakow pisa³ przed siedemdziesiêciu laty?
Wydaje siê, ¿e w³aœnie oni mogliby z ca³ym przekonaniem powtórzyæ, za przy-
wo³ywanym tak¿e przez papie¿a w Ecclesia de Eucharystia œw. Ignacym z Antio-
chii, i¿ s¹ ludŸmi wezwanymi do zjednoczenia. Warto dodaæ, ¿e w³aœnie ten Ojciec
Koœcio³a jako pierwszy u¿y³ okreœlenia „Koœció³ katolicki”, to jest powszechny50.

 Dlaczego udzielenie Komunii ewangelikom w Berlinie przez katolickiego ksiêdza
zosta³o okreœlone mianem nadu¿ycia godz¹cego w ekumeniê, podczas gdy taka sama
praktyka w stosunku do protestanckich cz³onków wspólnoty z Taizé uchodzi za go-
dziw¹? Dzieje siê tak dziêki papieskiemu zezwoleniu, niemniej, czy decyzja patriar-
chy Zachodu ma moc stwarzania tego, co dot¹d nie istnia³o, jeœli chodzi o warunki
osobowego spotkania wierz¹cych ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem, bêd¹cym Pe³-
ni¹ Prawdy i ¿ycia oraz Dawc¹ Ducha, by u¿yæ okreœlenia ks. Wac³awa Hryniewi-
cza? Jak¿e wa¿k¹ wydaje siê byæ jego intuicja, mówi¹ca, ¿e w ka¿dym cz³owieku do-
konuj¹ siê sprawy, które nie mieszcz¹ siê nawet w ramach uchwa³ soborów51.

Ekumenizm wymaga odwagi w poszukiwaniu nowych dróg i mo¿liwoœci,
stwierdza przywo³any wy¿ej teolog. Odpowiedzialnoœæ za stan podzia³u ci¹¿y na
ka¿dym chrzeœcijaninie i na ka¿dym Koœciele. Jesteœmy wci¹¿ zbyt ostro¿ni, ma³o-
duszni i bojaŸliwi wobec podzia³u, który zubo¿a ka¿dego z nas i pozbawia czegoœ,
co nale¿y do pe³ni chrzeœcijañstwa. Wszystkim nam potrzeba wiêkszego poczucia
pilnoœci i odpowiedzialnoœci52.

48 Por. has³o depozyt wiary w: Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa, 2001.
49 Por. „WiêŸ”, maj 2003, s. 139.
50 Por. Hryniewicz, Koœcio³y siostrzane, s. 352-353.
51 Tego¿, Na drodze pojednania, s. 273.
52 Tego¿, Hermeneutyka, s. 234.
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Papie¿ Jan Pawe³ II w zakoñczeniu Ecclesia de Eucharistia pisze: W pokor-
nym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Cia³o i Jego Krew, Chrystus
wêdruje razem z nami, jako nasza moc i nasz wiatyk i czyni nas œwiadkami na-
dziei dla wszystkich. Je¿eli wobec tej tajemnicy rozum doœwiadcza w³asnych
ograniczeñ, to serce oœwiecone ³ask¹ Ducha Œwiêtego dobrze wie, jak¹ przyj¹æ
postawê, zatapiaj¹c siê w adoracji i mi³oœci bez granic53.

S¹dzê, ¿e o podobnej postawie myœla³a Dagmar Heller, zwracaj¹c siê do
swych sióstr i braci z Koœcio³ów katolickiego i prawos³awnego z dramatycznym
pytaniem: Co waszym zdaniem powie Bóg, gdy bêdziemy musieli przed Nim sta-
n¹æ? Czy potêpi ksiêdza, który udzieli³ Komunii protestantowi? Czy potêpi katoli-
ka b¹dŸ prawos³awnego, który przyst¹pi³ do Wieczerzy Pañskiej w Koœciele prote-
stanckim? Nie mogê sobie tego wyobraziæ54.

Œmiem twierdziæ, ¿e gesty profetycznego zniecierpliwienia czynione przez
chrzeœcijan, którzy przystêpuj¹c do Sto³u Pañskiego w innych Koœcio³ach daj¹
wyraz swemu gor¹cemu pragnieniu jednoœci, nie powinny podlegaæ dyscyplinu-
j¹cym gestom ze strony hierarchii koœcielnej. Ufam, ¿e w przysz³oœci oka¿e siê,
¿e s¹ one w wiêkszym stopniu reakcj¹ na natchnienia Ducha Œwiêtego, ni¿ od-
rzuceniem gwarancji mi³oœci wobec Jezusa Chrystusa w Najœwiêtszym Sakra-
mencie, jak¹ jest wed³ug Jana Paw³a II zachowywanie norm prawa koœcielnego.

Wkraczanie na nowe drogi oznacza niebezpieczeñstwo pope³nienia b³êdu.
Jednak nadziejê przynosi prawda, ¿e Bóg jest zawsze wiêkszy i bardziej zdumie-
waj¹cy ni¿ to zdo³a³y odkryæ i wyraziæ nasze teologiczne doktryny, jak zauwa¿a
ks. Hryniewicz55. Wskazuje on na przyk³ad niektórych spoœród Ojców Koœcio³a,
zachêcaj¹cych do podejmowania piêknego, dobrego ryzyka w teologicznym
myœleniu, inspirowanym wewnêtrzn¹ wolnoœci¹ (por. tam¿e). Jej pogodnym
wyrazem s¹ s³owa ¿yj¹cego w IV stuleciu, bêd¹cym czasem sporów o naturê
Chrystusa, œw. Grzegorz z Nazjanzu: Filozofuj mi o œwiecie lub œwiatach,
o materii, o duszy, o rozumnych naturach lepszych i gorszych, o zmartwych-
wstaniu, o s¹dzie, odp³acie, mêce Chrystusa. Albowiem w tych sprawach, jeœli
ci siê powiedzie, nie bêdzie to bez po¿ytku, a jeœli zb³¹dzisz, nie bêdzie to nie-
bezpieczne56.

 Przyjaciel œw. Grzegorza z Nazjanzu, œw. Bazyli Wielki postulowa³: W myœle-
niu o Bogu nie b¹dŸcie ma³ostkowi57, co zdaje siê byæ dla mnie sednem przes³ania
ekumenicznej nadziei, tak¿e w odniesieniu do kwestii chrzeœcijañskiej wspólnoty
Sto³u Pañskiego.

53 Jan Pawe³ II, dz. cyt. nr. 62.
54 Heller, dz. cyt.
55 Hryniewicz, Na drodze, s. 272.
56 Tam¿e, s. 273.
57 Tam¿e, s. 271.
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SAM CHRYSTUS JEST NASZ¥
SPRAWIEDLIWOŒCI¥
Baptystyczna ocena Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu1

I. Donios³oœæ  dialogu ekumenicznego na temat
usprawiedliwienia

Prowadzony przez wiele lat dialog ekumeniczny miêdzy Koœcio³em rzymsko-
katolickim i Koœcio³ami luterañskimi s³usznie wiód³ ku próbie wypracowania
konsensu w przedmiocie nauki o usprawiedliwieniu. Jako articulus stantis et ca-
dentis ecclesiae doktryna o usprawiedliwieniu tworzy³a serce to¿samoœci luterañ-
skiej i w konsekwencji tak¿e to¿samoœci innych protestantów. A zatem powa¿ny
dialog teologiczny z jak¹kolwiek protestanck¹ wspólnot¹ koœcieln¹ powinien zaj-
mowaæ siê zagadnieniem iustificatio. Baptyœci jako protestanci podzielaj¹ soterio-
logiczn¹ koncentracjê i Reformacji i chrzeœcijañstwa apostolskiego. Ich zwiasto-
wanie i ¿ycie koœcielne s¹ skupione na prawdzie o ³askawym Bo¿ym akcie akcep-
tacji grzeszników tu i teraz ze wzglêdu na Chrystusa przyjmowanego przez
osobist¹ wiarê. Dobra Nowina o usprawiedliwieniu z ³aski przez wiarê, choæ
wspierana innymi podanymi przez biblijnych autorów obrazami i prawdami, jest

1 Tekst niniejszy jest przek³adem na jêzyk polski referatu wyg³oszonego po angielsku 5 grudnia 2003 r.
w ramach rozmów miêdzy Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystycznym a Koœcio³em Rzymskokatolickim
odbytych w siedzibie Papieskiej Rady do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan w Rzymie.
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zwykle przez baptystów g³oszona jako wiod¹ca eksplikacja samej Ewangelii.
St¹d te¿ zaproszenie do dialogu z katolikami na temat usprawiedliwienia daje
baptystom okazjê do wyartyku³owania ich zapatrywañ na temat centralnych kwe-
stii chrzeœcijañskiego pogl¹du na zbawienie. A przecie¿ dyskusja zagadnieñ sote-
riologicznych powinna byæ uznana za konieczny krok na drodze do autentycznej
konwergencji chrzeœcijan przynale¿¹cych do ró¿nych wspólnot. Ekumeniczne
przedsiêwziêcie maj¹ce na celu wspólne przywracanie i wspólny powrót do istoty
Ewangelii Chrystusa mo¿e byæ zatem postrzegane jako nasza powa¿na odpo-
wiedŸ na wezwanie Pana, aby byli jedno (J 17, 11). OdpowiedŸ ta jest oczekiwa-
na przez dzisiejszy œwiat, potrzebuj¹cy wspólnego œwiadectwa o Dobrej Nowinie
wyzwolenia i pe³ni, które mo¿na znaleŸæ w ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym
Synu Boga. W tym kontekœcie jest nasz¹ chrzeœcijañsk¹ powinnoœci¹ rozpozna-
waæ i unikaæ wszystkich nieuzasadnionych nieporozumieñ i podzia³ów miêdzy
naœladowcami Jezusa po to, by krzewiæ Bo¿¹ sprawê na naszym globie. Obecne
przyjazne kolokwium reprezentantów rzymskokatolickich i baptystycznych
chrzeœcijan musi byæ zatem postrzegane jako powód do prawdziwej ewangelicz-
nej radoœci i satysfakcji.

II. Ogólne uwagi na temat Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

1. Podpisana 31 paŸdziernika 1999 r. przez katolików i luteran Wspólna dekla-
racja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (dalej: WD)2 zdaje siê byæ dobr¹
podstaw¹ do katolicko-baptystycznego dialogu na temat usprawiedliwienia.
Mo¿na tak powiedzieæ poniewa¿:  po pierwsze, jest to w historii teologii
chrzeœcijañskiej jedno z najlepszych i jednoczeœnie najbardziej zwiêz³ych
oficjalnych (sporz¹dzonych w imieniu wspólnot koœcielnych) stanowisk w
sprawie tej¿e doktryny. Unikaj¹c stosowanych zwykle w toku dyskusji aka-
demickiej na ten temat termini technici, WD jest zarazem tekstem wzglêdnie
przystêpnym i komunikatywnym dla szerszego krêgu odbiorców;  po drugie,
na treœæ WD z³o¿y³a siê g³êboka i ca³oœciowa refleksja przeprowadzona w

2 Podstaw¹ prezentowanych rozwa¿añ by³ angielskojêzyczny tekst WD. W niniejszej – polskiej – wersji
referatu treœæ tego dokumentu przytacza siê za polskim przek³adem: Wspólna deklaracja w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu (1997). Projekt ostateczny. Œwiatowa Federacja Luterañska, Papieska Rada ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, z j. niemieckiego t³um. Karol Karski (w:) Deklaracja o usprawiedliwieniu. Historia powstania
– tekst deklaracji – opinie – komentarze, oprac. Karol Karski, Bielsko-Bia³a 2000, ss. 21-41. W dalszym
wywodzie przywo³anie jej tekstu zaznaczam poprzez podanie numeru odnoœnego paragrafu.
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³onie wspólnoty, która w ramach protestanckiego krêgu tradycyjnie sta³a na
czele œrodowisk podkreœlaj¹cych szczególn¹ i niezast¹pion¹ rolê doctrina iu-
stificationis; po trzecie, poœród niezaprzeczalnych walorów WD nale¿y
wskazaæ jej chrystocentryczny, biblijny i personalistyczny charakter, co prze-
s¹dza jej pozytywne walory w ocenie czynionej przez baptystycznych chrze-
œcijan. Mo¿emy w niej dostrzec dobre owoce Soboru Watykañskiego Drugie-
go oraz ruchu ekumenicznego, które pomog³y ekumenicznym partnerom
skoncentrowaæ ich teologiczne rozumowanie na Inkarnowanym Bogu ukaza-
nym na kartach Pisma i dostrzec istotê chrzeœcijañstwa w kategoriach ¿ywej
wiêzi zachodz¹cej miêdzy osobami Boga i grzesznika, co z kolei pozwala
unikn¹æ w ich wywodach scholastycznego jêzyka reifikacji wraz z jego licz-
nymi s³aboœciami.

2. Przechodz¹c do ogólnych uwag na temat nie satysfakcjonuj¹cych aspektów
omawianego dokumentu nale¿y wskazaæ zbyt w¹ski jego zakres tematyczny.
Powstaje wra¿enie, i¿ autorzy tekstu kierowali siê zamys³em pozostawienia
poza zakresem analizy szeregu kontrowersyjnych zagadnieñ, nieod³¹cznie
zwi¹zanych z kwesti¹ usprawiedliwienia, jeœli uznawaæ prawdê o nim za
normatywn¹ naukê w Koœciele. Co za tym idzie zasadnicza artykulacja osi¹-
gniêtego konsensu (par. 14-18), mimo ¿e jest znacz¹ca i w pewnym stopniu
prze³omowa, posiada charakter doœæ ogólny. Rozdzia³ 4 (par. 19-39), zatytu-
³owany „Rozwiniêcie wspólnego rozumienia usprawiedliwienia”, stawiaj¹cy
sobie za cel przedstawienie konsensu w bardziej szczegó³owy sposób, wyra-
¿a to samo podejœcie – tendencjê unikania problematycznych zagadnieñ
z zakresu sakramentologii (np. problem ex opera operato, odrodzeñczego
charakteru chrztu, ofiarniczego charakteru katolickiej mszy, kap³añstwa
ofiarniczego, niezbêdnoœci absolucji kap³añskiej), eklezjologii (np. problem
niezbêdnoœci sukcesji apostolskiej, powszechnej jurysdykcji papie¿a), escha-
tologii (np. problem czyœæca, odpustów, modlitwy za zmar³ych, czci dla osób
kanonizowanych) i etyki spo³ecznej. Dialoguj¹ce strony œwiadome faktu, i¿
szereg problemów pozostaj¹cych w nierozdzielnej wiêzi z usprawiedliwie-
niem nie mo¿e pozostaæ w d³u¿szej perspektywie bez rozpatrzenia w toku
dialogu, s³usznie stwierdzaj¹ w paragrafie 43, i¿ istniej¹ jeszcze kwestie ró¿-
nej rangi, które wymagaj¹ dalszego wyjaœnienia: dotycz¹ one miêdzy innymi
relacji miêdzy S³owem Bo¿ym a nauk¹ koœcieln¹, jak równie¿ nauki o Koœcie-
le, jego autorytetu, jednoœci, urzêdu i sakramentów, wreszcie relacji miêdzy
usprawiedliwieniem a etyk¹ spo³eczn¹. Fakt, i¿ dokument podpisany w Au-
gsburgu pozostawia na boku tego rodzaju wa¿ne zagadnienia sprawia, i¿ do-
tkniêty jest on zauwa¿aln¹ s³aboœci¹.
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III. Próba szczegó³owej baptystycznej oceny WD

1. Trzeci rozdzia³ WD (paragrafy 14-18) formu³uje naukê o usprawiedliwieniu
w taki sposób, ¿e mo¿e byæ on – przypuszczam – przyjêty bez wahania przez
wszystkich baptystów. Opinia ta nie mo¿e byæ podtrzymana w pe³ni w odniesie-
niu do rozdzia³u 4 zawieraj¹cego g³êbsz¹ eksplikacjê wspólnego katolicko-lute-
rañskiego rozumienia usprawiedliwienia (paragrafy 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37).
Wydaje siê byæ wszak¿e poza dyskusj¹, i¿ szczegó³owa artykulacja katolicko-lu-
terañskiego konsensu sformu³owanego w paragrafach 19, 22, 31, 34, 37 zas³ugu-
je na pe³ne poparcie ze strony baptystycznej. Baptyœci mogliby tak¿e zaakcepto-
waæ dwa pozosta³e stwierdzenia tej¿e kategorii (paragrafy 25 i 28), jednakowo¿
przy jednym wa¿nym zastrze¿eniu: sakrament/ustanowienie chrztu nie mo¿e byæ
uznawane za wy³¹czny, za jedyny locus usprawiedliwiaj¹cego dzia³ania Bo¿ego,
jak to najwyraŸniej stwierdzaj¹ rzymscy katolicy i luteranie.

2. Poniewa¿ wyliczonym powy¿ej paragrafom katolicko-luterañskiego uzgodnie-
nia towarzyszy artykulacja ró¿nic, które nadal istniej¹ (par. 40), baptyœci za-
sadniczo identyfikowaliby siê z perspektyw¹ luterañsk¹.
Wraz z luteranami baptyœci stwierdzaliby, i¿:
1) cz³owiek mo¿e jedynie przyj¹æ usprawiedliwienie (mere passive), nic nie

wnosz¹c w swoje w³asne usprawiedliwienie, gdy¿ wszyscy zgrzeszyli3

(Rz 3, 23) [par. 21];
2) cz³owiek jest usprawiedliwiony ze wzglêdu na zewnêtrzn¹ (ekstrynsyczn¹,

obc¹) wzglêdem nas sprawiedliwoœæ Chrystusa (aliena iustitia Christi)
[par. 23];

3) usprawiedliwienie i odnowa ¿ycia musz¹ byæ rozró¿niane w interesie uka-
zywania wyraŸnego obrazu, i¿ nasze zbawienie jest oparte nie na czymœ, co
wydarza siê w chrzeœcijaninie a na jedynym Sprawiedliwym, którym jest
sam Chrystus [par. 26];

4) usprawiedliwieni pozostaj¹ grzesznikami (1 J 1, 8; Rz 7, 17.20; Mt 6, 12)
(simul iustus et peccator) chocia¿ ich nowa natura, której przewodnikiem
jest Duch Œwiêty, prowadzi ich do pobo¿nego ¿ycia i codziennej walki
z grzechem, który jednak jest realny i niebezpieczny. Jednakowo¿, bêd¹c
w Chrystusie, mog¹ panowaæ nad grzechem (Rz 6, 12), który mo¿e byæ dla
nich peccatum regnatum, a wiêc grzechem, który nie mo¿e zniszczyæ ich
darmowo uzyskanej wiêzi z Bogiem (Rz 8, 1) [par. 29];

3 Teksty biblijne cytowane s¹ za wersj¹: Biblia to jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu. Nowy
przek³ad z jêzyków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisjê Przek³adu Pisma Œwiêtego,
Warszawa 1975.
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5) usprawiedliwieni mog¹ zasadnie radowaæ siê, i¿ posiadaj¹ pewnoœæ zbawie-
nia, która nie ma za podstawê ich w³asnych zdolnoœci i zas³ug, lecz jest oparta
na doskona³ym dziele Chrystusa. Œwiadomi tego faktu chrzeœcijanie powinni
sprawowaæ swoje zbawienie w pokorze (Flp 2, 12), pok³adaj¹c ca³¹ sw¹ uf-
noœæ w Jezusie Chrystusie – Jedynym, który nie mo¿e zawieœæ [par. 35];

6) usprawiedliwieni przez sam¹ wiarê musz¹ wzrastaæ w ³asce (2 P 3, 18),
uœwiêcaæ siê (Hbr 12, 14) i wydawaæ owoc Ducha (Ga 5, 11n). A zatem
sama wiara nigdy nie pozostaje sama (sola fides nunquam sola), lecz jest
czynna w mi³oœci. Jednakowo¿, pomimo wzrostu w uœwiêceniu, chrzeœcija-
nin niezmiennie jest przyjêty do ¿ycia wiecznego na podstawie doskona³ej
sprawiedliwoœci Chrystusa i w Nim wierz¹cy musi pok³adaæ swoj¹ osta-
teczn¹ ufnoœæ ku zbawieniu [par. 39].

3. Niezale¿nie od powy¿szego baptyœci z chrzeœcijañsk¹ satysfakcj¹ musz¹ uznaæ
fakt, i¿ w szczegó³owym rozwiniêciu katolicko-luterañskiego „wspólnego ro-
zumienia” usprawiedliwienia rzymscy katolicy, czerpi¹c ze swojej najlepszej
spuœcizny wyznaj¹ na nowo w WD, i¿:
1) wszyscy ludzie s¹ grzesznikami w zupe³noœci bezsilnymi w sprawach zba-

wienia (par. 19-20);
2) tylko ³aska Bo¿a a nie ¿adna zas³uga po stronie ludzi stanowi podstawê

przyjêcia nas przez Boga (par. 15, 17, 19, 24, 27);
3) jedyne Ÿród³o prawdziwej sprawiedliwoœci znajduje siê w Jezusie – Sam

Chrystus jest nasz¹ sprawiedliwoœci¹ (par. 15; zob. tak¿e: par. 16, 22, 38);
4) ³aska usprawiedliwienia nie staje siê nigdy w³asnoœci¹ cz³owieka, na któr¹

móg³by siê powo³aæ przed Bogiem. Stwierdzenie to mo¿na uznaæ za dekla-
racjê odst¹pienia od tradycyjnego rozumienia kategorii habitus (par. 27);

5) wiara ma charakter fiducjalny, tzn. Katolicy powiadaj¹: wierzyæ oznacza
powierzyæ samego siebie ca³kiem Bogu (par. 36);

6) usprawiedliwienie i uœwiêcenia s¹ postrzegane jako ró¿ne aspekty Bo¿ego
dzia³ania (par. 22);

7) oceniaj¹c realistycznie charakter ¿ycia chrzeœcijañskiego wysnuwa siê
wniosek, ¿e Duch Œwiêty prowadzi jednoczeœnie wierz¹cych do odnowy ich
¿ycia, któr¹ Bóg doprowadzi do koñca w ¿yciu wiecznym (par. 16);

8) wierz¹cy mo¿e byæ pewny tego, ¿e Bóg chce jego zbawienia, które to stwierdze-
nie jest wa¿nym elementem chrzeœcijañskiej pewnoœci – certitudo (par. 36);

9) nauka o usprawiedliwieniu jest nieodzownym kryterium, które ca³¹ naukê i
praktykê Koœcio³a chce skupiaæ nieustannie wokó³ Chrystusa (par. 18).

Poniewa¿ od czasów Reformacji wyliczone elementy nie by³y – wed³ug nasze-
go zrozumienia – wystarczaj¹co uznane w wierze i praktyce katolickiej, przeto
akcent po³o¿ony na nie we WD powinien byæ dostrze¿ony z wdziêcznoœci¹.
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Jednakowo¿ ze wzglêdu na przekonanie, i¿ dobrze pojête relacje ekumeniczne
wymagaj¹ od ich uczestników uczciwoœci i szczeroœci, musimy tutaj wyraŸnie
stwierdziæ, i¿ patrz¹c z perspektywy baptystycznej Wspólna deklaracja jest do-
tkniêta zauwa¿alnymi s³aboœciami. Zostan¹ one wskazane w poni¿szym rozdziale.

IV. Trzy zasadnicze baptystyczne postulaty
odnoœnie do treœci WD

Dla czytelnika WD zaznajomionego z tradycyjnym protestanckim rozumie-
niem usprawiedliwienia analiza przedmiotowego dokumentu wykazuje, i¿ rzym-
scy katolicy i luteranie nie wprowadzili do swoich wspólnych twierdzeñ dwóch
kluczowych elementów tego¿ dobrze zakorzenionego nauczania: mianowicie za-
sady sola fide oraz kategorii przypisania (imputatio) sprawiedliwoœci Chrystusa.
Chocia¿ w formu³ach wyra¿aj¹cych ró¿nice, które nadal istniej¹ i które s¹ ró¿ni-
cami dopuszczalnymi (par. 40) luteranie ze swojej strony nawi¹zuj¹ (choæ w nie-
typowej formie) do tych kategorii w bardziej lub mniej bezpoœredni sposób (np.
aluzja do imputatio: grzesznikowi [...] darowana zostaje sprawiedliwoœæ przed
Bogiem w Chrystusie), nie mniej jednak nieobecnoœæ obu z nich w katolicko-lute-
rañskim konsensie jest postrzegana przez baptystów jako oczywisty brak. By zro-
zumieæ powody takiej oceny nale¿y naprzód zarysowaæ klasyczne baptystyczne
rozumienie usprawiedliwienia.

Dla baptystów usprawiedliwienie – tak jak je odczytujemy z kart Nowego Te-
stamentu – jest Bo¿ym aktem zbawczym dokonanym monergistycznie przez sa-
mego Trójjedynego Boga z darmowej ³aski (sola gratia) wzglêdem beznadziejnie
bezsilnego grzesznika. Jest ono mo¿liwe ze wzglêdu na ukrzy¿owanego i zmar-
twychwsta³ego Chrystusa (propter Christum) a nie ze wzglêdu na jakiekolwiek
zdolnoœci i zas³ugi zachodz¹ce po stronie cz³owieka. Augustus Strong pisze: Ob-
wieszczenie, i¿ grzesznik jest przywrócony do Bo¿ej ³askawoœci ma swoj¹ podsta-
wê nie w charakterze grzesznika czy w jego zachowaniu, lecz jedynie w pos³u-
szeñstwie i sprawiedliwoœci Chrystusa (...)4. Poniewa¿ grzesznik musi byæ dosko-
na³y, by znaleŸæ siê w wiêzi z doskona³ym Bogiem i wejœæ do ¿ycia wiecznego,
nie jest on zdolny osi¹gn¹æ takiego stanu. Lecz Jezus Chrystus jest Zbawicielem

4 Augustus H. Strong, Systematic Theology. A Compendium and Commonplace-Book, The Judson Press,
Philadelphia 1907, s. 858. W uzasadnianiu stanowiska baptystycznego przywo³uje siê tutaj tylko szeroko
uznane wyznania wiary i dzie³a teologów wydane w ci¹gu ostatnich stu lat.
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i on zbawia nas od tej niezdolnoœci. W oparciu o sw¹ osobowoœæ i zas³ugi oferuje
On sw¹ w³asn¹ doskona³oœæ i sprawiedliwoœæ5, która zapewnia nam zupe³nie
nowy status przed Bogiem, dokonuje przeniesienia (translatio) do nowej wiêzi
z Bogiem. Œciœle mówi¹c, w tym wszystkim Chrystus oferuje nam nie mniej ni¿
siebie samego. Ten darmowy dar mo¿e byæ przez grzeszników jedynie przyjêty
(mere passive). Od siebie nie mo¿emy nic wnieœæ, gdy¿ nie mamy nic do zapro-
ponowania. Opamiêtuj¹c siê z naszego grzechu mo¿emy jedynie z³o¿yæ ca³¹
nasz¹ ufnoœæ w Chrystusie Jezusie i Jego sprawiedliwoœci. Jak ujê³a to w 1994 r.
Prezydencka Komisja Teologiczna Po³udniowej Konwencji Baptystycznej
w USA: Odkupieni s¹ usprawiedliwieni przed Bogiem z ³aski przez wiarê w Jezu-
sa Chrystusa ufaj¹c tylko Jemu dla swego zbawienia i uznaj¹c Go za Zbawiciela
i Pana6. A zatem w³aœciwa tutaj jest tylko sama wiara (sola fides), gdy¿ na tym
etapie jesteœmy obdarowanymi ¿ebrakami – ¿ebrak nie ma nic do zaoferowania:
mo¿e jedynie wyci¹gn¹æ sw¹ rêkê, a ta rêka to wiara, równie¿ bêd¹ca darem Bo-
¿ym. Dlatego te¿ usprawiedliwienie nachodzi nas jako bezbo¿nych – jako tych,
którzy jeszcze s¹ bez Boga i bez jakichkolwiek zas³ug. Dlatego usprawiedliwie-
nie dla baptystów bêdzie zawsze iustificatio impii – usprawiedliwieniem bezbo¿-
nych (Rz 4, 5).

Rozwa¿aj¹c nowoœæ dan¹ nam w usprawiedliwieniu nale¿y podkreœliæ, i¿ we-
d³ug baptystycznego rozumienia – podobnie jak to ujmowa³a typowa koncepcja
protestancka, melanchtoniañska – kategoria usprawiedliwienia oznacza nie tylko
odpuszczenie grzechów, ale tak¿e otrzymanie nowego statusu przed Bogiem7. Al-
bowiem usprawiedliwienie to odpuszczenie „plus” coœ jeszcze. W s³owach Augu-
stusa Stronga: W usprawiedliwieniu jest nie tylko uniewinnienie ale i przygarniê-
cie, nie tylko przebaczenie ale i podniesienie8. Jest to podniesienie do statusu
pewnej wolnoœci od potêpienia, gdy¿ chrzeœcijanie s¹ strze¿eni przez Jezusa
Chrystusa, który jest doskona³y. Jak powiada natchniony autor: Przeto teraz nie
ma ¿adnego potêpienia dla tych, którzy s¹ w Chrystusie Jezusie (Rz 8, 1). Nowy
status oznacza zapewnione przez Boga darmowe i ³askawe przywrócenie do stanu
¿yczliwoœci Bo¿ej9. Przeto przekonanie, i¿: (a) Bóg jest nam nieodwracalnie
³askawy i ¿yczliwy, (b) Bóg mimo ich grzesznoœci ju¿ wspania³omyœlnie i bez
zastrze¿eñ przyj¹³ tych, którzy Jemu ufaj¹ w sprawie ¿ycia wiecznego, (c) Bóg

5 John Piper, Counted Righteous in Christ. Should We Abandon the Imputation of Christ’s
Righteousness?, Inter-Varsity Press, Leicester 2003, s. 124; Bruce Milne, Know the Truth. A Handbook of
Christian Belief, Inter-Varsity Press, Leicester 1982, s. 155.

6 Cyt. za: Baptist Confessions, Covenants and Catechisms, red. Timothy i Denise George, Broadman and
Holman Publishers, Nashville Tenn. 1999, s. 155.

7 Stanley J. Grenz, Theology for the Community of God, Paternoster Press, Carlisle 1994, s. 567.
8 Augustus H. Strong, dz. cyt., s. 857.
9 Zob. Millard J. Erickson,  Christian Theology, Baker Book House, Grand Rapids Mich. 1985, s. 961.
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nie bêdzie nas ju¿ potêpia³, gdy¿ Jezus Chrystus doœwiadczy³ ze wzglêdu na nas
s¹du na krzy¿u – stanowi Ÿród³o prawdziwej pewnoœci i radoœci zbawienia.
Z tego wzglêdu mo¿na za ewangelikalnym anglikaninem powiedzieæ, ¿e kiedy
Bóg usprawiedliwia dzisiaj grzeszników, antycypuje On S¹d Ostateczny sprowa-
dzaj¹c w teraŸniejszoœæ to, co winno byæ spraw¹ ostatniego dnia10. W Ewangelii
Jana Jezus bowiem powiada: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, kto s³ucha
s³owa mego i wierzy temu, który mnie pos³a³, ma ¿ywot wieczny i nie stanie przed
s¹dem, lecz przeszed³ ze œmierci do ¿ywota (J 5, 24). W kontekœcie tych wypowie-
dzi rodzi siê proste pytanie: „Czy to nie jest zbyt piêkne, by by³o prawdziwe?”
I odpowiadamy: to orêdzie jest prawdziwe, gdy¿ takie jest samo serce Dobrej
Nowiny!

Poniewa¿ usprawiedliwieni znajduj¹ siê w unii z Chrystusem (unio cum Chri-
sto) i s¹ obdarzeni wielorakim b³ogos³awieñstwem Boga11, ¿yj¹ nowym ¿yciem
przynosz¹cym owoc Ducha. Zmiana moralna, jakiej doœwiadczaj¹ w ramach od-
rodzenia i usprawiedliwienia, jest w³aœciwym dowodem jakoœci ich wiary, gdy¿
wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 20).

Baptyœci zwykle obstaj¹ przy stanowisku, i¿ dla w³aœciwej eksplikacji najg³êb-
szej istoty usprawiedliwienia nale¿y u¿yæ kategorii sola fide i imputatio. Pominiê-
cie ich oznacza dla baptystów przeoczenie decyduj¹cych cech pe³nego obrazu ini-
cjacyjnego zbawczego dzie³a Boga. Zasada sola fide i pojêcie imputatio s¹ stra¿-
nikami w³aœciwej artykulacji czystej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Co za tym idzie
ka¿de autentyczne uzgodnienie w przedmiocie nauki o usprawiedliwieniu powin-
no zawieraæ trzy konieczne elementy, przedstawione tutaj jako g³ówne bapty-
styczne postulaty wzglêdem treœci WD:

1. Nale¿y w ca³ej rozci¹g³oœci uznaæ zasadê sola fide, gdy¿ jest ona gwarantem
wyrazistego przeœwiadczenia, i¿ grzesznik wchodz¹cy w wiêŸ z Bogiem nie
ma ¿adnego wk³adu w zaistnienie faktu przywrócenia osoby ludzkiej do stanu
Bo¿ej ¿yczliwoœci. Zaniedbuj¹c to pryncypium grzesznik mo¿e popaœæ w fa³-
szywe przekonanie, i¿ to jego czyny i zachowania (w tym i udzia³ w jakichkol-
wiek rytach) stanowi¹ podstawê jego pojednania i pokoju z Bogiem. Dla bap-
tystów zbawienie jest zawsze aktem pochodz¹cym z zewn¹trz (niem. Frem-
derlösung). Bez wiary w prawdê sola fide mo¿na naraziæ siê na pozostawanie
z dala od Dobrej Nowiny o doskona³ej podstawie zbawienia wiecznego, na
której stoimy. St¹d mo¿na siê naraziæ na duchowe b³¹dzenie, przysparzaj¹ce

10 John R.W. Stott, The Message of Romans. God’s Good News for the World, Inter-Varsity Press,
Leicester 1994, s. 110.

11 Zob. np. Baptist Confessions of Faith, red. William L. Lumpkin, Judson Press, Valley Forge 1969, s. 164.
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niepotrzebnych problemów i cierpieñ. W ten sposób cz³owiek mo¿e byæ daleki
od oddawania Bogu nale¿nej Mu chwa³y i czci, gdy¿ nie zna bogactwa i wiel-
koœci pewnego zbawienia Bo¿ego darmo dawanego tym, którzy pokornie po-
k³adaj¹ wszelk¹ swoj¹ ufnoœæ w Bogu, skale naszego zbawienia.
Poniewa¿ baptyœci prezentuj¹ radykaln¹ protestanck¹ interpretacjê zasady sola
fide nale¿y pamiêtaæ, i¿ postrzegaj¹ oni osobist¹ wiarê (fiducia) jak¹ jedyn¹ in-
strumentaln¹ przyczynê usprawiedliwienia. Nic prócz wiary/ufnoœci nie mo¿e
byæ uznane za konieczny œrodek przyjêcia Bo¿ej ³aski. Co za tym idzie pojêcie
sola fide gwarantuje respektowanie prawdy o suwerennej i nie zapoœredniczo-
nej ³asce. Obrzêd wzglêdnie sakrament chrztu, szczególnie w kontekœcie prak-
tyki chrztu udzielanego bez rozró¿nienia (ang. indiscriminate baptism), nie
mo¿e byæ uznany przez baptystów – nawet przez baptystów sakramentalizuj¹-
cych12 – za wy³¹czny instrument przyjêcia usprawiedliwienia, jak to stanowi
WD w paragrafach 11, 25, 28, 29 i 30. Niech mi bêdzie wolno w tym miejscu
zrelacjonowaæ krótk¹ wymianê zdañ, której by³em œwiadkiem w trakcie walne-
go zebrania IV Zboru Baptystycznego w Warszawie, którego jestem cz³on-
kiem. Zbór przyjmowa³ kandydatów do chrztu, którzy w najbli¿sz¹ niedzielê
mieli byæ zanurzeni w imiê Trójcy w wodzie. Jeden z kandydatów, nastolatek,
sk³ada³ ustne œwiadectwo o swoim ¿yciu z Chrystusem, po czym jeden z pre-
zbiterów zboru postawi³ mu pytanie w brzmieniu nastêpuj¹cym: Jeœliby tej
nocy Pan Jezus przyszed³ wzi¹æ Ciê do siebie, czy by³byœ przyjêty do niebiañ-
skiego domu Boga mimo tego, ¿e Twój chrzest ma siê odbyæ dopiero za ty-
dzieñ? Ch³opak szybko odpowiedzia³: Tak, pójdê do nieba tak samo jak poku-
tuj¹cy z³odziej, wisz¹cy na krzy¿u obok Pana Jezusa. Chocia¿ jego rêce by³y
przybite do krzy¿a i nie móg³ siê nawet poruszyæ, Pan wzi¹³ go wprost do raju,
poniewa¿ ca³¹ swoj¹ ufnoœæ z³o¿y³ w Synu Bo¿ym. Tyle relacji. Baptyœci
oczywiœcie wymagaj¹ od katechumenów wype³nienia Chrystusowego nakazu
chrzcielnego, ale przede wszystkim wierz¹, ¿e sola fides, sama wiara w Jezusa
wystarcza, by mieæ pe³n¹ wiêŸ z Bogiem. Albowiem usprawiedliwienie jest
dla nas wydarzeniem natychmiastowym – przytoczmy frazê u¿yt¹ przez teolo-
ga luterañskiego Horsta Georga Pöhlmanna – jak mgnienie oka (niem. Augen-
blick)13. Jest to wydarzenie nag³e, natychmiastowe i dokonuj¹ce siê raz na za-
wsze. Jak przypomina Augustus Strong: (...) poniewa¿ usprawiedliwienie jest
natychmiastowym aktem Boga, to jest ono pe³ne w chwili pierwszego uwierze-
nia przez grzesznika. Ono nie jest stopniowalne14.

12 Paul S. Fiddes, Baptism and the Process of Christian Initiation, The Ecumenical Review 54 (2002) nr
1, ss. 48-65.

13 Horst-Georg Pöhlmann, Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium, wyd. 5, Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn, Gütersloh 1990, s. 286.

14 Augustus H. Strong, dz. cyt., s. 865.
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2. Nale¿y w ca³ej rozci¹g³oœci uznaæ kategoriê imputacji. Chocia¿ jako pojêcie
odgrywa ona w tradycyjnym baptystycznym opisie usprawiedliwienia rolê
zbli¿on¹ do kategorii sola fide, to jednoczeœnie s³u¿y jako gwarant wiary, i¿
ludzie, którzy zostali przyjêci do spo³ecznoœci z Bogiem per fide propter Chri-
stum, nie mog¹ ufaæ w sprawie ostatecznego zbawienia swojej w³asnej spra-
wiedliwoœci. Nikt nie jest w rzeczywistoœci sprawiedliwy/doskona³y i jeœli
S³owo Bo¿e mówi o sprawiedliwoœci, to mówi ono o sprawiedliwoœci Chrystu-
sa nam imputowanej, przypisanej czy zaliczonej15. Jesteœmy sprawiedliwi lub
doskonali tylko w oczach Boga (coram Deo)16. Jak uj¹³ to Billy Graham:
Usprawiedliwienie jest dzie³em Boga, przez które uznaje On bezbo¿nego cz³o-
wieka za doskona³ego, podczas gdy nadal cz³owiek ten jest bezbo¿ny. Bóg sta-
wia jednak cz³owieka przed sob¹ tak jakby cz³owiek nigdy nie pope³ni³ grze-
chu17. W obecnym œmiertelnym stanie nigdy nie osi¹gniemy osobistej sprawie-
dliwoœci czy doskona³oœci. Jest ona spraw¹ eschatycznej przysz³oœci. Innymi
s³owy mówi¹c: nauka o imputatio jest s³owem prawdy – nie mamy swej w³a-
snej doskona³oœci ale jesteœmy os³oniêci doskona³oœci¹ Jezusa, która ratuje nas
od s¹du i potêpienia. A zatem usprawiedliwienie jest uznaniem za sprawiedli-
wych (niem. Gerechtsprechung) a nie uczynieniem nas realnie sprawiedliwymi
(niem. Gerechtmachung)18 jak to stwierdza WD w tytule podrozdziale 4.2.
i w paragrafie 27. Empiryczne doœwiadczenie ¿ycia naœladowców Chrystusa
pokazuje, ¿e nadal jesteœmy grzesznikami, chocia¿ grzesznicy ci powinni d¹-
¿yæ do naœladowania œwiêtego ¿ycia Jezusa Chrystusa, który jest zobowi¹zuj¹-
cym modelem egzystencji chrzeœcijañskiej. Wiedz¹c wszak, ¿e forensyczny,
prawniczy czy deklaratoryjny charakter19 usprawiedliwienia mo¿e byæ nadu¿y-
wany przez niektórych chrzeœcijan, mog¹cych postrzegaæ Dobr¹ Nowinê jako
nowinê o taniej ³asce – przed czym ostrzeg³ nas Dietrich Bonhoeffer – baptyœci
zwykle domagali siê od cz³onków swoich zborów dowodów pobo¿nego ¿ycia
(coram hominibus) i uwra¿liwiali ich na rzeczywistoœæ odrodzenia i uœwiêcenia,
które inicjowane s¹ wówczas, gdy cz³owiek wstêpuje w uniê z Chrystusem20.

3. Nale¿y w ca³ej rozci¹g³oœci uznaæ œciœle normatywn¹ rolê nauki o usprawiedli-
wieniu. Ten zasadniczy baptystyczny postulat pod adresem treœci WD wyma-
ga³by wprowadzenia doñ stwierdzenia woli Koœcio³ów, i¿ wszystkie doktryny
i praktyki zostan¹ dostosowane do prawdy o usprawiedliwieniu. Orêdzie

15 Bruce Milne, dz. cyt., s. 155.
16 Millard J. Erickson, dz. cyt., s. 954.
17 Billy Graham, Peace with God, wyd. popr., Grason, Minneapolis Mn. 1984, s. 142.
18 Millard J. Erickson, dz. cyt., ss. 956-957.
19 Augustus H. Strong, dz. cyt., s. 849.
20 Millard J. Erickson, dz. cyt., s. 958.
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usprawiedliwienia sola gratia et sola fide propter Christum jako najpe³niejsze
pojedyncze ujêcie, streszczenie, szyfr czy summa Ewangelii musi byæ bowiem
respektowane w codziennym ¿yciu chrzeœcijan i ich Koœcio³ów. Mo¿na una-
oczniæ tê potrzebê poprzez wskazanie faktu, i¿ wielu katolików wci¹¿ wierzy,
¿e trzeba zas³u¿yæ na wieczn¹ spo³ecznoœæ z Bogiem. Wed³ug baptystycznego
rozumienia nie nast¹pi realny konsens w zakresie nauki o usprawiedliwieniu
dopóki Koœcio³y nie zgodz¹ siê na zweryfikowanie przez tê wiod¹c¹ mate-
rialn¹, treœciow¹ normê zagadnieñ o charakterze sakramentologicznym, ekle-
zjologicznym, eschatologicznym i etycznym. Jestem pewien, ¿e owa dobra
wola dostosowania wszystkiego do czystej Ewangelii Jezusa Chrystusa otwo-
rzy nas na nowe b³ogos³awieñstwa od Pana, otworzy chrzeœcijan na siebie na-
wzajem i wzmocni sprawê Bo¿¹ w duchowo spragnionym œwiecie. Nie podle-
ga dyskusji przekonanie, ¿e w tym procesie oczyszczenia powinni znaleŸæ siê
równie¿ i baptyœci.
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Wybór nowego sekretarza generalnego, debaty na temat nowych form wspó³pra-
cy ekumenicznej oraz sytuacja ludzi niepe³nosprawnych w Koœciele – zdominowa-
³y obrady Komitetu Naczelnego; toczy³y siê one pod has³em: „S³u¿yæ ¿yciu”.  Pod-
jêto te¿ wa¿ne uchwa³y odnoœnie programu i przebiegu IX Zgromadzenia Ogólne-
go, które zbierze siê w lutym 2006 r. w brazylijskim mieœcie Porto Alegre.

Na stanowisko nowego sekretarza generalnego zosta³ wybrany ks. dr Samuel
Kobia z Koœcio³a Metodystycznego Kenii. W tajnym g³osowaniu otrzyma³ on
zdecydowan¹ wiêkszoœæ spoœród 134 oddanych g³osów. Jego kontrkandydatem
by³ luterañski teolog dr Trond Bakkevig z Norwegii. Kobia obejmie urz¹d w
styczniu 2004 r. jako nastêpca ks. dr. Konrada Raisera, który z koñcem 2003 r., po
jedenastoletnim urzêdowaniu, przechodzi na emeryturê. Kobia jest pierwszym
Afrykañczykiem wybranym na to najwa¿niejsze stanowisko w ŒRK.

Afrykanie maj¹ zdolnoœæ radowania siê ¿yciem poœród œmierci i okazywania
nadziei w sytuacjach, które zdaj¹ siê byæ beznadziejne – powiedzia³ Kobia. Oso-
biœcie prze¿ywa³ ju¿ bardzo trudne sytuacje i pomaga³a mu w tym jego zdolnoœæ
do okazywania nadziei.

Na pytanie dotycz¹ce ewentualnych zmian w stylu pracy ŒRK nowy sekretarz
generalny odpowiedzia³ wskazuj¹c na zasadniczo przyjêt¹ przez ŒRK procedurê
konsensu w podejmowaniu decyzji. Afrykañczycy s¹ obeznani z t¹ metod¹.  Jest
on zwolennikiem stylu pracy opartego na konsultacjach, wspó³decydowaniu i
„wys³uchiwaniu” (opinii)1.

1 Dotychczasow¹ drogê ¿yciow¹ i dokonania nowego sekretarza generalnego przedstawiamy w dziale
„Sylwetki”.
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Komitet Naczelny postanowi³ tak¿e, ¿e IX Zgromadzenie Ogólne obradowaæ
bêdzie pod has³em: „Bo¿e, przemieñ ten œwiat w swojej ³asce” („God, in your
grace, transform the world”).

Jako powa¿ne naruszenie prawa miêdzynarodowego Komitet Naczelny oceni³
wojnê z Irakiem. W opublikowanym oœwiadczeniu zawarte jest ¿¹danie zbudowa-
nia administracji przejœciowej pod przewodnictwem ONZ zwi¹zane z niezw³ocz-
nym i regularnym wycofaniem wojsk okupacyjnych.

ŒRK potêpi³a ponownie sprzeczn¹ z prawem miêdzynarodowym okupacjê ob-
szarów palestyñskich przez Izrael oraz skrytykowa³a ostro budowê tzw. muru
bezpieczeñstwa na zachodnim brzegu  Jordanu. Stwierdzono, ¿e czêœciowo ju¿
wybudowany 8-metrowy mur  o planowanej d³ugoœci 370 km przyczyni siê do
jeszcze wiêkszej izolacji mieszkañców palestyñskich wsi i miast.

W dalszych rezolucjach potêpia siê bezprawne aresztowania i tortury bêd¹ce
dzie³em si³ policyjnych i milicji w Zimbabwe. Naród zimbabwiañski jest ofiar¹
eskaluj¹cej pañstwowej przemocy i gwa³cenia podstawowych praw ludzkich.
W oœwiadczeniu na temat Liberii zostaje wyra¿ona nadzieja, ¿e po wymuszonej
abdykacji dotychczasowego prezydenta Charlesa Taylora rz¹d tymczasowy stwo-
rzy warunki dla wolnych wyborów pod koniec 2005 roku.

W deklaracji na temat Europy Komitet Naczelny wezwa³ Koœcio³y cz³onkow-
skie tego kontynentu do aktywnego wspó³kszta³towania europejskiego procesu
zjednoczenia. Komitet Naczelny uchwali³ wytyczne w tej sprawie. Przyjêto te¿
oœwiadczenie, które ostrzega przed nowymi podzia³ami przebiegaj¹cymi wzd³u¿
barier historycznych, religijnych, etnicznych i ekonomicznych. Dotyczy to za-
równo stosunków miêdzy kultur¹ prawos³awno-wschodni¹ a  kultur¹ zachodni¹
ukszta³towan¹ przez katolicyzm rzymski i protestantyzm, jak równie¿ relacji miê-
dzy chrzeœcijañstwem a islamem w Europie. ŒRK opowiedzia³a siê za szybkim
przyjêciem Bu³garii i Rumunii di Unii Europejskiej.

 Apeluje siê do Koœcio³ów, aby podczas dalszego procesu jednoczenia w ra-
mach Unii Europejskiej uwa¿nie œledzi³y te obszary, w których Europie przypada
globalna odpowiedzialnoœæ; chodzi tu o handel i rozwój, œrodowisko, pokój i za-
pobieganie konfliktom, migracjê i azyl jak równie¿ handel ludŸmi i rasizm. ŒRK
domaga siê, ¿eby naczelnymi celami polityki rozwojowej Unii Europejskiej sta³y
siê: usuwanie ubóstwa, przestrzeganie politycznych, ekonomicznych, spo³ecz-
nych i kulturalnych praw ludzkich oraz poszanowanie stworzenia Bo¿ego. Cele te
trzeba zintegrowaæ z innymi obszarami, jak rolnictwo, rybo³ówstwo, handel oraz
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa.

Wytyczne podkreœlaj¹, ¿e sama gospodarka rynkowa nie mo¿e stanowiæ pod-
stawy zjednoczonej Europy. Ludzie i spo³eczeñstwa zmieniaj¹ siê nie tylko wsku-
tek transakcji i handlu, lecz tak¿e pod wp³ywem przekonañ i idei. Serce i dusza
Europy, jej wartoœci i duchowoœæ wymagaj¹ ponownego odkrycia i odnowy. Ko-
œcio³y by³y w historii kontynentu zbyt czêsto nosicielami nacjonalistycznych ten-
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dencji i po¿ywk¹ dla konfliktów.  Musz¹ one wyzwoliæ swoje uzdrawiaj¹ce i po-
kój czyni¹ce si³y spo³eczne oraz znaleŸæ wewnêtrzne zasoby, które pozwol¹ im
z³o¿yæ œwiadectwo o nowej nadziei dla Europy.

Zdaniem ŒRK kultura politycznego kompromisu zaprezentowana w procesie
europejskiego jednoczenia oferuje polityczny model multilateralnej wspó³pracy.
Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK winny wspieraæ wizjê pokojowej, demokratycznej i
sprawiedliwej Europy od Islandii do Kaukazu, Europy, której jednoœæ opiera siê
na respektowaniu historycznej, kulturowej i religijnej ró¿norodnoœci.

W oparciu o dokument zatytu³owany „Koœció³ wszystkich”, przygotowany
przez Sieæ Ekumenicznych Obroñców Ludzi Niepe³nosprawnych (EDAN) ŒRK,
Komitet Naczelny stwierdzi³, ¿e ludzie niepe³nosprawni nadal nie zajmuj¹ w Ko-
œciele i spo³eczeñstwie nale¿nego im miejsca. Komitet Naczelny zaj¹³ siê kwe-
sti¹, co Koœcio³y mog³yby uczyniæ dla zmiany tej sytuacji.

Wspomniany dokument, którego autorami s¹ niepe³nosprawni, ich bliscy
i opiekunowie,  stwierdza, ¿e na ca³ym œwiecie ¿yje szacunkowo ok. 600 milio-
nów ludzi niepe³nosprawnych. Wielu z nich ¿yje odizolowanych od spo³eczeñ-
stwa. Istniej¹ mury wstydu, nienawiœci, strachu i ignorancji, lecz równie¿ mury
teologicznych uprzedzeñ i kulturowego niezrozumienia. Koœció³ jako wspólnota
inkluzywna jest powo³any do zrywania tych murów. Autorzy dokumentu pytaj¹,
co oznacza stwierdzenie, ¿e wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz i podo-
bieñstwo Boga, i jak nale¿y rozumieæ wypowiedŸ biblijn¹, ¿e wszystkie stworzo-
ne istoty s¹ dobre?

W dokumencie czytamy dalej, ¿e relacje w Ewangeliach o uzdrowieniu z cho-
roby i niesprawnoœci przez Jezusa s¹ tradycyjnie interpretowane jako wyzwolenie
i uzdolnienie do bogatszego ¿ycia. W tym sensie ludzie niepe³nosprawni uchodz¹
za s³abych, którym potrzebna jest pomoc. Staj¹ siê obiektami mi³oœci bliŸniego,
ludŸmi, którzy otrzymuj¹ to, co inni daj¹. Dlatego ludzie niepe³nosprawni nie
mog¹ w sposób równouprawniony spotykaæ siê z innymi ludŸmi w Koœciele.

Pogl¹d, jakoby niepe³nosprawni byli ludŸmi niekompletnymi by³  w przesz³oœci
podbudowywany ró¿nymi argumentami teologicznymi, jak kara za grzechy lub
niedostateczna wiara; jeszcze dzisiaj mo¿na siê z nimi spotkaæ w konserwatyw-
nych krêgach koœcielnych i organizacjach charytatywnych. Bardzo powoli zary-
sowuje siê zmiana, zaczyna siê szerzyæ przekonanie, ¿e ludzie niepe³nosprawni
dysponuj¹ doœwiadczeniami, które mog¹ wzbogaciæ Koœció³.

Wzywa siê Koœcio³y, aby z myœl¹ o ludziach niepe³nosprawnych lepiej prze-
myœla³y kszta³t nabo¿eñstwa. Podkreœla siê, ¿e to, co dochodzi do g³osu w liturgii
i w niepe³nosprawnoœci, ma do czynienia z kruchoœci¹ naszego ¿ycia i nasz¹ za-
le¿noœci¹ od Boga. Liturgia winna uwzglêdniaæ ca³ego cz³owieka, jego ruchy cia-
³a, zmys³y i rozum. Jêzyk powinien byæ podczas nabo¿eñstwa przepe³niony
wiêksz¹ wra¿liwoœci¹. W wyznaniu winy unikaæ trzeba bolesnych sformu³owañ,
takich jak grzech nas zniekszta³ci³. Zaleca siê te¿ czêstsze wprowadzanie do na-
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bo¿eñstwa elementów niewerbalnych i wizualnych. Wymienia siê tutaj ruchy ta-
neczne, przedstawienia sceniczne, oklaski podczas modlitwy, podnoszenie r¹k do
b³ogos³awieñstwa, ¿egnanie siê, obejmowanie siê, rozdzia³ darów, lecz równie¿
nak³adanie r¹k, umywanie nóg lub nak³adanie strojów. Przede wszystkim jednak
nale¿y podczas nabo¿eñstwa mieæ wzgl¹d na sposoby reagowania jego uczestni-
ków, którzy – œwiadomie lub nieœwiadomie – wytwarzaj¹ bariery wobec ludzi
niepe³nosprawnych.

Po Sudanie w tym roku, w roku przysz³ym g³ówne zainteresowanie og³oszonej
przez ŒRK Dekady na rzecz przezwyciê¿enia przemocy (2001-2010) skieruje siê
na USA. Odpowiednia uchwa³a stwierdza, ¿e Koœcio³y w tym kraju powinny
w szczególny sposób zaj¹æ siê wielorakimi formami przemocy. ŒRK chcia³aby je
zachêciæ  do zaanga¿owania siê na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju oraz  wysuniê-
cia na pierwszy plan pojêcia „Jednego Œwiata”. W latach 2005 i 2006 g³ówne za-
interesowanie Dekady dotyczyæ bêdzie Azji i Ameryki £aciñskiej.

W swoim raporcie przed Komitetem Naczelnym jego przewodnicz¹cy, ormiañ-
ski katolikos Cylicji Aram I podkreœli³ znaczenie dialogu miêdzyreligijnego
w epoce globalizacji. Globalizacja ³¹czy coraz wiêcej ludzi ze sob¹, ludzi wyzna-
j¹cych ró¿ne religie, odmiennych ras i kultur – podkreœli³ teolog Koœcio³a ormiañ-
skiego. Przez stulecia religie budowa³y w³asne wspólnoty, w³asny etos, w³asne
teologiczne, etyczne i prawnokoœcielne mury, aby uchroniæ samych siebie. Dzi-
siaj nabiera kszta³tu nowa kultura koegzystencji. Przewodnicz¹cy Komitetu Na-
czelnego wezwa³ wspólnoty religijne, które w przesz³oœci wywiera³y czêsto ambi-
walentny wp³yw na politykê œwiatow¹, aby przyst¹pi³y do  budowania mostów
zaufania2.

W swoim ostatnim raporcie przed Komitetem Naczelnym ustêpuj¹cy sekretarz
generalny Konrad  Raiser podkreœli³ raz jeszcze koniecznoœæ nowej architektury
dla Œwiatowej Rady Koœcio³ów i ruchu ekumenicznego. Jego zdaniem, przysz³o-
œci ruchu ekumenicznego nie mo¿na powierzyæ wy³¹cznie tradycyjnym Koœcio-
³om. ŒRK musi podj¹æ próbê sk³onienia do dialogu   równie¿ innych nosiciele
ruchu ekumenicznego; w kontekœcie tym wymieni³  s³u¿by na rzecz rozwoju i to-
warzystwa misyjne, Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe i ruchy ewangelikalne oraz  Ko-
œció³ rzymskokatolicki.

Raiser wyjaœni³, ¿e w dwóch dalszych krêgach problemowych Rady daj¹ siê za-
uwa¿yæ trwa³e rozwi¹zania. W Koœcio³ach prawos³awnych, w wyniku dzia³alnoœci
Komisji Nadzwyczajnej, krystalizuje siê nowa postawa wobec ŒRK. Komisja ta
zaproponowa³a miêdzy innymi model konsensu w zakresie podejmowania decyzji
na forum ŒRK. Z poparciem najwa¿niejszych organizacji partnerskich ŒRK spotka-
³a siê równie¿ inna propozycja Raisera, przedstawiona podczas obrad Komitetu
Naczelnego w 2002 r., dotycz¹ca przeorganizowania ruchu ekumenicznego.

2 Pe³ny tekst wyst¹pienia katolikosa Arama I zamieszczamy w dziale „Artyku³y”.
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Koniecznoœæ zmian strukturalnych wynika – wed³ug Raisera – z szybkiego
szerzenia siê procesu globalizacji i jej oddzia³ywania na funkcjonowanie miêdzy-
narodowego systemu. Rz¹dy i organizacje miêdzypañstwowe maj¹ trudnoœci w
dopasowaniu stylu pracy do nowej sytuacji. Istnieje ogólna sk³onnoœæ reagowania
na wyzwania pragmatycznymi zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi w na-
dziei, ¿e przez wprowadzenie luŸniejszych, bardziej przejrzystych i elastyczniej-
szych struktur zajdzie mo¿liwoœæ podniesienia swojego znaczenia.

Zdaniem Raisera, ŒRK winna w miejsce konfesyjnego modelu ekumenii wpro-
wadziæ ekumeniê koncyliarn¹. Swobodne uczestnictwo jest wa¿niejsze ni¿ insty-
tucjonalne cz³onkostwo. Uprawnionymi partnerami w szerz¹cym siê dialogu s¹
wszyscy, którzy przyjmuj¹ fundamentalne przekonania zawarte w „bazie dogma-
tycznej” ŒRK. Odbywaj¹ce siê obecnie rozmowy w sprawie powo³ania globalne-
go forum chrzeœcijañskiego opieraj¹ siê na tym fundamencie i mog¹ udzieliæ wa¿-
nych wskazówek dla nadania nowego kszta³tu ruchowi ekumenicznemu.

W raporcie Raisera zawarte te¿ by³o ostrze¿enie przed traktowaniem ¿ycia
ludzkiego w nowych biotechnologiach jak towar. Szczególnie nie wolno dopuœciæ
do tego, aby badania nad embrionami zosta³y podporz¹dkowane interesom eko-
nomicznym. Wszelkie ¿ycie nale¿y ostatecznie do Boga – podkreœli³ Raiser. Tak¿e
opatentowanie informacji genetycznej cz³owieka znajduje siê w konflikcie z t¹
zasad¹. Jednoczeœnie sekretarz generalny skrytykowa³ fakt, ¿e wzrasta liczba
przypadków wybierania ¿ycia ludzkiego przed urodzeniem. Nowe techniki selek-
cji, jak prenatalna diagnostyka genetyczna, toruj¹ drogê nowym formom eugeni-
ki. Nie wolno wywieraæ moralnego nacisku na rodziców, którzy okazuj¹ goto-
woœæ wychowania dzieci niepe³nosprawnych.

Ró¿norodna dzia³alnoœæ Konrada Raisera na niwie ekumenicznej zosta³a
uczczona w niedzielê, 31 sierpnia podczas nabo¿eñstwa po¿egnalnego w Centrum
Ekumenicznym i w czasie przyjêcia w Instytucie Ekumenicznym w Bossey. Pod-
czas nabo¿eñstwa Aram I jako kluczowe pojêcia charakteryzuj¹ce zaanga¿owanie
Raisera w ŒRK wymieni³ jakoœæ, zaanga¿owanie i wizjê. Przewodnicz¹cy Komi-
tetu Naczelnego stwierdzi³ dalej, ¿e dziêki swej rozleg³ej wiedzy, precyzyjnemu
analitycznemu umys³owi i wielkiemu zaanga¿owaniu Konrad pozostanie z pewno-
œci¹ wiod¹c¹ postaci¹ ruchu ekumenicznego.

W odpowiedzi Raiser stwierdzi³, ¿e jego g³ówn¹ trosk¹ jest znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, jak dostarczyæ ruchowi ekumenicznemu nowych impulsów.
Dlatego w ca³ej dyskusji chodzi o nadanie pracy Œwiatowej Rady Koœcio³ów no-
wego ³adu.  Wyobra¿enia i wizje Raisera w tej kwestii dzieli z nim jego nastêpca
Samuel Kobia; obu dzia³aczy ekumenicznych  wi¹¿e wieloletnia pe³na zaufania
wspó³praca. Raiser zapewni³, ¿e ze swego przysz³ego miejsca zamieszkania
w Berlinie gotów bêdzie na ka¿de zawo³anie przyjœæ Kobii z pomoc¹.

ŒRK – zdaniem Raisera – w du¿ej mierze przezwyciê¿y³a swój kryzys finan-
sowy. Po spadku przychodów Rada musia³a podj¹æ szereg trudnych decyzji per-
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sonalnych i zredukowaæ znacznie pracê programow¹. Proces ten jest ju¿ w du¿ej
mierze zakoñczony. Po¿yczka bankowa w wysokoœci 4 mln franków szwajcar-
skich (CHF), zaci¹gniêta w 2001 r., zosta³a ju¿ sp³acona.

Przyjêty bud¿et na rok 2003 zamyka siê kwot¹ 46, 2 mln CHF. Koszty Zgro-
madzenia Ogólnego w Porto Alegre zaplanowano na 6, 3 mln CHF i bêd¹ one
wyraŸnie ni¿sze ni¿ koszty poprzedniego Zgromadzenia w Harare. Liczbê delega-
tów ograniczono do 700 osób (w Harare by³o ich 1000), a trwanie spotkania do
dziesiêciu dni (wobec dwunastu w Harare).

Wzros³a gotowoœæ Koœcio³ów cz³onkowskich do przekazywania sk³adek na
rzecz ŒRK. 66 % wszystkich Koœcio³ów zap³aci³o sk³adki w 2002 r., rok wcze-
œniej by³o ich tylko 53 %. ŒRK ma nadziejê, ¿e do 2005 r. wszystkie Koœcio³y
cz³onkowskie zaczn¹ regulowaæ sk³adki, dziêki czemu z tego tytu³u wp³ywy
wzrosn¹ z szeœciu do dziesiêciu milionów CHF. Aktualnie sk³adki Koœcio³ów po-
krywaj¹ 15 procent bud¿etu.

Liczba pe³noprawnych Koœcio³ów cz³onkowskich pozostaje przy 342 Koœcio-
³ach. Dwie prowincje Jednoty Braterskiej w Ameryce – pó³nocna i po³udniowa –
postanowi³y wystêpowaæ w ŒRK jako jeden Koœció³ cz³onkowski. Jednoczeœnie
status nowego Koœcio³a cz³onkowskiego otrzyma³ Erytrejski Koœció³ Prawos³aw-
ny Tewahedo. Koœció³ ten by³ dotychczas reprezentowany przez Etiopski Koœció³
Prawos³awny. Liczy on, wed³ug jego w³asnych informacji, dwa miliony wier-
nych; administracyjnie dzieli siê na 1500 parafii, nad którymi opiekê duszpa-
stersk¹ sprawuje 15 tys. duchownych. Koœció³ ten jest cz³onkiem Ogólnoafrykañ-
skiej Konferencji Koœcio³ów, zalicza siê go  do rodziny orientalnych Koœcio³ów
narodowych.  Poza tym status „rad stowarzyszonych” otrzyma³y rady chrzeœci-
jañskie Nigerii, Norwegii i Porto Rico oraz Rada Protestancka Rwandy.

K.K.
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KONSULTACJA W SPRAWIE
NOWEGO KSZTA£TU

RUCHU EKUMENICZNEGO
Antelias, Liban, 17 – 20 listopada 2003

Komunikat

By³a to konsultacja przywódców koœcielnych, ekumenistów i socjologów, któ-
ra domaga³a siê szerszego uczestnictwa w intensywnych dyskusjach na temat
przysz³ego kszta³tu ruchu ekumenicznego.

Gospodarz konsultacji, Jego Œwi¹tobliwoœæ Aram I z Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego, który jest przewodnicz¹cym Komitetu Naczelnego Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, oœwiadczy³ w przemówieniu inauguracyjnym, ¿e ruch ekume-
niczny nie jest rzeczywistoœci¹ statyczn¹; w ca³ej jego historii stale na nowo kie-
rowano pod jego adresem krytyczne zapytania, i to nie zmieni³o siê do dzisiaj.
Uczestnicy konsultacji potwierdzili kontynuacyjny charakter organizacyjnych
zmian i zwrócili siê z proœb¹ do ŒRK o silniejsze wspieranie tego procesu.

Uczestnicy, w liczbie 36 osób, wybrani przez ŒRK na podstawie osobistych
kompetencji i doœwiadczeñ, pochodzili z ró¿nych Koœcio³ów cz³onkowskich i or-
ganizacji, tradycji i regionów. M³odzi ludzie, którzy bezpoœrednio przed rozpo-
czêciem  konsultacji odbyli w³asne posiedzenie na ten sam temat, byli równie¿ jej
uczestnikami. Konsultacja odby³a siê w siedzibie Ormiañskiego Katolikatu Cyli-
cji, gdzie uczestników podejmowa³ z wielk¹ goœcinnoœci¹ Ormiañski Koœció³
Apostolski.

Uczestnicy konsultacji przeanalizowali zmiany, jakie nast¹pi³y w ostatnich
piêædziesiêciu latach w œwiecie, jak równie¿ potencjalny wp³yw  tych zmian  na
struktury ruchu ekumenicznego. M³odzie¿ w deklaracji, któr¹ przyjê³a podczas
swojego posiedzenia, podkreœli³a, ¿e ¿yczenia wielu m³odych chrzeœcijan doty-
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cz¹ce  rozwi¹zania aktualnych problemów oikoumene, s¹ wys³uchiwane coraz
czêœciej  poza Koœcio³ami i organizacjami ekumenicznymi.

Uczestnicy postawili pytanie, czy nowa globalna rzeczywistoœæ sk³oni nas do
silniejszego skoncentrowania na ¿yciu naszej wizji ruchu ekumenicznego. Zgod-
nie potwierdzili, ¿e g³ównymi celami ruchu musz¹ pozostaæ d¹¿enie do jednoœci
oraz  dawanie wspólnego œwiadectwa i s³u¿ba wobec œwiecie, i ¿e cele te nie
musz¹ siê wzajemnie wykluczaæ, lecz  raczej powinny siê wzbogacaæ.

Ustêpuj¹cy sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Konrad Raiser podkreœli³: W ruchu
ekumenicznym chodzi generalnie o to, ¿eby przemieniæ i pog³êbiæ jakoœæ stosun-
ków w Koœcio³ach i miêdzy Koœcio³ami oraz w spo³ecznoœci ludzkiej jako odpo-
wiedŸ na Bo¿¹ obietnicê nowej ludzkiej spo³ecznoœci w Chrystusie i nadejœcia
królestwa Bo¿ego (...) Wartoœci, które le¿¹ u podstaw tego relacyjnego charakteru
ruchu ekumenicznego, winny znaleŸæ swój wyraz w etyce i kulturze wspó³pracy
miêdzy ró¿nymi partnerami.

Raport z konsultacji, zatytu³owany „From Antelias with Love”, zawiera prze-
myœlenia i impulsy, które nadaj¹ kierunek dalszemu procesowi. M. in. mówi
o tym, co uczestnicy rozumiej¹ przez nowy kszta³t ruchu ekumenicznego i w ja-
kiej relacji ten nowy kszta³t znajduje siê do trwaj¹cych wysi³ków na rzecz pog³ê-
bienia i poszerzenia ekumenicznej wspólnoty.

Uczestnicy potwierdzili, ¿e musz¹ mieæ miejsce powa¿ne i wieloaspektowe
dyskusje na temat nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego, jeœli ma dojœæ do jego
odnowy i ponownego o¿ywienia w powi¹zaniu z silniejsz¹ koncentracj¹ na kon-
kretnych sprawach wspó³czesnego œwiata.

Niektórzy opowiadali siê za stworzeniem elastycznych i dynamicznych struk-
tur, które mog³yby szybko reagowaæ na przemiany w œwiecie. Inni podkreœlali
koniecznoœæ wiêkszej koherencji i silniejszej wspó³pracy  miêdzy ró¿nymi eku-
menicznymi aktorami. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, ¿e przysz³y
proces dyskusji bêdzie siê musia³ toczyæ na mo¿liwie szerokiej bazie.

Kwestie zwi¹zane z nowym kszta³tem ruchu ekumenicznego s¹ zbyt wa¿ne, by-
œmy mogli je powierzyæ ma³ej grupie ludzi – czytamy w dokumencie. Do ŒRK
apeluje siê raczej, aby zaprosi³a do udzia³u w dyskusjach nas temat przysz³ego
kszta³tu ruchu ekumenicznego szerokie spektrum Koœcio³ów, organizacji partner-
skich, ruchów i innych reprezentantów ekumenii. W oparciu o nades³ane odpo-
wiedzi Rada zaprosi w 2004 roku reprezentatywn¹ grupê Koœcio³ów i innych
przedstawicieli ekumenii na posiedzenie, które podejmie decyzje w sprawie naj-
bli¿szych konkretnych kroków.

Ks. dr Samuel Kobia, nowo wybrany sekretarz generalny ŒRK, w odniesieniu
do posiedzenia w Antelias podkreœli³: Ten proces zmierzaj¹cy do nowego kszta³tu
daje nam sposobnoœæ do odnowy  i wzrostu naszych wysi³ków zmierzaj¹cych
do dawania przez jeden ruch ekumeniczny skuteczniejszego œwiadectwa o mi-
³oœci Boga.
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Raport

Na zaproszenie Œwiatowej Rady Koœcio³ów zebra³o siê grono teologów, przy-
wódców koœcielnych, ekumenistów i socjologów, by zastanowiæ siê wspólnie nad
nowym kszta³tem ruchu ekumenicznego. Uczestnicy wywodzili siê z ró¿nych
Koœcio³ów cz³onkowskich i instytucji, tradycji i regionów œwiata, w konsultacji
uczestniczyli jednak nie jako przedstawiciele swoich organizacji, lecz ze wzglêdu
na swoje osobiste kompetencje i doœwiadczenia. Wzbogaceniem obrad by³o
uczestnictwo m³odych ludzi, którzy przed rozpoczêciem konsultacji odbyli
w³asn¹ konferencjê na ten temat.

Konsultacja odby³a siê w oœrodku Ormiañskiego Katolikatu Cylicji, gdzie
uczestnicy byli podejmowani z wielk¹ goœcinnoœci¹ przez Jego Œwi¹tobliwoœæ
Arama I, przewodnicz¹cego Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Wykorzystali oni tê sposobnoœæ, aby uczestniczyæ w nabo¿eñstwach porannych
wspólnoty ormiañskiej i dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej na temat bogatych tradycji
tego staro¿ytnego Koœcio³a.

Uczestnicy konsultacji zostali skonfrontowani z realiami œwiatowej polityki,
co znalaz³o odbicie w fakcie zmiany libañskich przepisów wizowych w odniesie-
niu do obywateli niektórych krajów. Doprowadzi³o to do tego, ¿e niektórzy
uczestnicy dotarli z jedno- lub dwudniowym opóŸnieniem lub w ogóle nie otrzy-
mali zgody na wjazd do kraju. Uczestnicy byli wdziêczni Katolikatowi Ormiañ-
skiemu za jego nieustann¹ troskê o tych, którzy nie mogli opuœciæ lotnisk w Azji,
na Bliskim Wschodzie lub w Europie.

Konsultacja w Antelias w sprawie nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego po-
stawi³a sobie nastêpuj¹ce zadania:
 Przeanalizowanie najwa¿niejszych wyzwañ, wobec których stoimy wskutek

zmienionej sytuacji w œwiecie oraz ich implikacji dla nowego kszta³tu ruchu
ekumenicznego.

 Wyszczególnienie kluczowych obszarów, w których zadania ruchu ekume-
nicznego musz¹ ulec zmianie i odnowie.

 Opracowanie koncepcji procesu konsultacji i studiów, który winien prowadziæ  do
przed³o¿enia raportu  w sprawie nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego Komite-
towi Naczelnemu w 2005 r. i docelowo Zgromadzeniu Ogólnemu ŒRK (2006).

Grupa nie posiada³a ¿adnego mandatu do opracowania propozycji nowego
kszta³tu ruchu ekumenicznego. Dyskusje na ten temat trzeba bêdzie prowadziæ
w wielu ró¿nych gremiach przez d³u¿szy okres czasu. W Antelias chodzi³o raczej
o to, aby uczestnicy konsultacji dziêki wsparciu udzielonemu im przez doœwiad-
czonego zewnêtrznego doradcê zapocz¹tkowali proces refleksji na temat wyzwañ
wspó³czesnego œwiata  oraz wizji i wartoœci ruchu ekumenicznego.
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Zmieniony kontekst

Œwiat uleg³ radykalnej zmianie w okresie piêædziesiêciu lat, jakie up³ynê³y od
utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Uczestnicy obrad zwracali uwagê na nie-
które skutki ekonomicznej globalizacji, gwa³towny rozwój œrodków masowego
przekazu, wzrost znaczenia spo³eczeñstwa obywatelskiego, rosn¹c¹ rolê religii
w ¿yciu publicznym i g³êboko siêgaj¹ce zmiany, jakie dokona³y siê w Koœcio³ach
w ostatnich dziesiêcioleciach. Byli jednak œwiadomi, ¿e ich analiza tych zmian
mo¿e byæ tylko „powierzchowna”. Potrzebna bêdzie o wiele g³êbsza analiza, jeœli
bêdzie siê chcia³o zrozumieæ zmiany polityczne, ekonomiczne, spo³eczne i kultu-
ralne, wywieraj¹ce bezpoœredni wp³yw na ruch ekumeniczny, i udzielaæ wsparcia
Koœcio³om w ich œwiadectwie i s³u¿bie. Poniewa¿ analizy znajduj¹ siê zawsze
pod wp³ywem kontekstu, w którym zostaj¹ przeprowadzone, przeto wa¿nym ele-
mentem bêdzie wzajemne informowanie siê o rezultatach naszej pracy.

Nasza wizja, nasze wartoœci

Ruch ekumeniczny od samego pocz¹tku identyfikowa³ siê z d¹¿eniem do wi-
dzialnej jednoœci Koœcio³a oraz z dawaniem  wspólnego œwiadectwa i s³u¿b¹ wobec
œwiata. Uczestnicy posiedzenia w Antelias zastanawiali siê nad aktualnoœci¹ tej
wizji na tle nowej globalnej rzeczywistoœci, potwierdzaj¹c, ¿e oba cele maj¹ jeszcze
dzisiaj znaczenie dla ruchu ekumenicznego. Jednoœæ oraz wspólne œwiadectwo i
s³u¿ba wobec œwiata nie wykluczaj¹ siê wzajemnie, lecz nawzajem siê wzbogacaj¹.

Dyskutowano szczegó³owo na temat wspólnych wartoœci, które le¿¹ u podstaw
ruchu ekumenicznego; s¹ to: ca³y Koœció³ chrzeœcijañski jako jedno cia³o Chry-
stusa, uzgodniona baza dogmatyczna Œwiatowej Rady Koœcio³ów i wspólne zobo-
wi¹zanie do pojednania jako warunek przemiany. Uczestnicy doszli do wniosku,
¿e wspólne wartoœci, które mia³y znaczenie w przesz³oœci, równie¿ w tym proce-
sie pozostaj¹ wa¿ne; s¹ to: partycypacja, wspólnota, sprawiedliwoœæ, diakonia,
uczciwoœæ, wzajemne poleganie na sobie, rozliczanie siê wzajemne, skromnoœæ,
wzajemny szacunek i solidarnoœæ. Poza tym zwrócono uwagê, ¿e chodzi tu o war-
toœci, które, jak przymierze Boga z ludŸmi, obejmuj¹ wzajemne zobowi¹zanie.

Refleksje z Antelias

Ekumeniczny œwiat z wieloma aktorami

O kszta³cie ruchu ekumenicznego decyduje dzisiaj szerokie spektrum ekume-
nicznych aktorów. Obejmuje ono  Koœcio³y, struktury koncyliarne (np. ŒRK, re-
gionalne organizacje ekumeniczne i krajowe rady koœcielne), regionalne i subre-
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gionalne wspólnoty i partnerstwa, ekumeniczne dzie³a pomocy/koœcielnopodobne
s³u¿by i dzie³a,  miêdzynarodowe organizacje ekumeniczne, œwiatowe wspólnoty
chrzeœcijañskie, wspólnoty ekumeniczne, dzie³a misyjne i wiele innych struktur
ekumenicznych. Stosunki miêdzy tymi ekumenicznymi aktorami mog¹ mieæ bar-
dzo ró¿ny charakter. Tak wiêc Koœcio³y s¹ np. czêsto cz³onkami ró¿nych struktur
koncyliarnych i odpowiedniej œwiatowej wspólnoty chrzeœcijañskiej, a jednocze-
œnie wspó³pracuj¹ aktywnie z miêdzynarodowymi organizacjami ekumenicznymi.
Ekumeniczne dzie³a pomocy/koœcielnopodobne s³u¿by i dzie³a  mog¹ utrzymy-
waæ bliskie stosunki ze strukturami koncyliarnymi, miêdzynarodowymi organiza-
cjami ekumenicznymi i niektórymi œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi,
natomiast ich kontakty z Koœcio³ami mog¹ byæ mniej bezpoœrednie.

Chocia¿ stosunki miêdzy ekumenicznymi aktorami ulegaj¹ sta³ej zmianie
i permanentnemu rozwojowi, to jednak mimo to uczestnicy konsultacji w Ante-
lias reprezentowali zgodne stanowisko, ¿e nowy kszta³t ruchu ekumenicznego
trzeba nadal rozwa¿aæ w ramach kolektywnego procesu refleksji. Jedna z grup
roboczych ujê³a to w konkluzji: Wyzwanie polega na nadaniu ruchowi ekume-
nicznemu takiego nowego kszta³tu, byœmy w naszym œwiadectwie i s³u¿bie na
rzecz jednoœci Koœcio³a oraz w ca³oœci i pe³ni ¿ycia mogli skuteczniej wspó³pra-
cowaæ i osi¹gaæ wiêcej koherencji w naszej pracy.

Co oznacza nowy kszta³t?

W przebiegu dyskusji sta³o siê jasne, ¿e pojêcie „nowy kszta³t” (reconfigura-
tion) mo¿na zinterpretowaæ w trojaki sposób. Po pierwsze mo¿na pod nim rozu-
mieæ poszerzenie ruchu ekumenicznego, a wiêc próbê objêcia nim takich Koœcio-
³ów, jak Koœció³ rzymskokatolicki,  Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe i ewangelikalne
oraz ustanowienia z nimi œciœlejszych stosunków. Uczestnikom przypomniano, ¿e
Globalne Forum Chrzeœcijañskie, które powo³ano po Zgromadzeniu Ogólnym
w 1998 r. w Harare, zbiera siê regularnie, gromadz¹c przy jednym stole przedsta-
wicieli wszystkich wiêkszych tradycji chrzeœcijañskich i poszerzaj¹c swój kr¹g
szczególnie o tych, którzy dotychczas nie prowadzili ze sob¹ ¿adnych rozmów.
Uczestnicy udzielili poparcia procesowi poszerzenia, stwierdzili jednak, ¿e cel
ten realizowany jest w du¿ej mierze w innych forach.

Po drugie pod pojêciem „nowy kszta³t” mo¿e byæ rozumiany proces pog³êbia-
nia wspólnoty  miêdzy Koœcio³ami. Istotn¹ cech¹ ruchu ekumenicznego jest to, ¿e
przywi¹zuje du¿e znaczenie do stosunków miêdzy Koœcio³ami i ekumenicznymi
aktorami, lecz stosunki te ulegaj¹ intensyfikacji w pierwszym rzêdzie w innym
miejscu, np. w wa¿nych rozmowach dwustronnych miêdzy Koœcio³ami.

Te trzy interpretacje pojêcia „nowy kszta³t” s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane.
Umocnienie wspó³pracy miêdzy istniej¹cymi ekumenicznymi aktorami winno
urzeczywistniaæ siê w ramach wzajemnego zapraszania  do wspó³dzia³ania w tym
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procesie i usuwania barier dziel¹cych organizacje chrzeœcijañskie. Tak wiêc eku-
meniczne procesy przyczyniaj¹ siê nie tylko do pog³êbienia stosunków miêdzy-
koœcielnych, lecz tak¿e do wiêkszej koherencji wspólnej pracy. Mamy nadziejê,
¿e nasz¹ refleksj¹ na temat stosunków, które istniej¹ miêdzy ekumenicznymi ak-
torami, wype³nimy skuteczniej nasz¹ s³u¿bê i staniemy siê lepszymi œwiadkami
Boga, któremu chcemy s³u¿yæ.

Grupa w sposób jednoznaczny da³a wyraz przekonaniu, ¿e zachodzi potrzeba
dalszych dyskusji nad nowym kszta³tem ruchu ekumenicznego, przy czym pod-
kreœli³a szczególne znaczenie trzeciego sposobu interpretacji tego pojêcia, tj. zin-
tensyfikowanie stosunków miêdzy ekumenicznymi aktorami dla zapewnienia
wiêkszej skutecznoœci naszej pracy. W dyskusjach tych tkwi potencja³, który
mo¿e przyczyniæ siê do  ponownego o¿ywienia ruchu ekumenicznego i  zagwa-
rantowaæ, ¿e nasze struktury i nasza praca dostosuj¹ siê do zmian zachodz¹cych
w globalnej rzeczywistoœci ¿yciowej.

Dlaczego nowy kszta³t?

Uczestnicy przytoczyli wiele powodów, dla których obecnie jest konieczny
nowy kszta³t ruchu ekumenicznego:
 musimy zapewniæ, ¿eby nasze struktury by³y elastyczne i mog³y szybko

dostosowaæ·siê do zmian w œwiecie;
 potrzebne s¹ nowe metody i pog³êbienie zaufania w stosunkach miêdzy Ko-

œcio³ami, jeœli chcemy siê przeciwstawiæ·si³om globalizacji i hegemonizmu;
 wszystkim Koœcio³om, tak¿e tym, które nie wspó³pracuj¹ aktywnie z koncy-

liarnymi strukturami, musimy stworzyæ·mo¿liwoœæ skuteczniejszej wspó³-
pracy;

 musimy zapewniæ, ¿eby struktury ekumeniczne odzwierciedla³y  stan faktycz-
ny œwiata i Koœcio³a, cel ten mo¿emy osi¹gn¹æ przez zredukowanie „eurocen-
tryzmu” i lepsze uwzglêdnienie Koœcio³ów Po³udnia;

 musimy potraktowaæ powa¿nie niezadowolenie Koœcio³ów, od których ocze-
kuje siê, ¿e bêd¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ w wielu strukturach ekumenicznych
na wielu p³aszczyznach;

 musimy lepiej wzajemnie skoordynowaæ nasze programy i unikaæ dublowania
naszej pracy;

 musimy liczyæ siê z faktem, ¿e pracujemy na „placu targowym”, którego
cech¹ charakterystyczn¹ jest  konkurowanie o pieni¹dze i zainteresowanie
mediów, programy pomocy i partnerów;

 musimy potwierdziæ dzia³alnoœæ dzie³ pomocy jako integralny element pracy
ekumenicznej, musimy te¿ wspieraæ te dzie³a w dziedzinie zacieœniania
wspó³pracy, która umo¿liwi im lepsze radzenie sobie z naciskiem konkurencji
i skuteczniejsze wype³nianie swojego mandatu;
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 musimy umocniæ ruch ekumeniczny w strukturach podstawowych i sprawiæ,
¿eby uaktywni³ siê w ¿yciu parafialnym;

 musimy lepiej skoordynowaæ nasz¹ wspóln¹ pracê; dla osi¹gniêcia tego celu
powinniœmy informowaæ siê wzajemnie o swoich bol¹czkach i podejmowa-
nych dzia³aniach, nie kierowaæ siê w³asnym egoistycznym interesem i wza-
jemnie siebie wspieraæ.

Apel o w³¹czenie siê do szeroko pojêtego procesu wspó³uczestnictwa

Kwestie zwi¹zane z nowym kszta³tem ruchu ekumenicznego s¹ zbyt wa¿ne,
byœmy mogli je powierzyæ ma³ej grupie ludzi. Do  udzia³u w procesie dyskusji
i refleksji nale¿y zaprosiæ wszystkich ekumenicznie zaanga¿owanych ludzi, nie-
zale¿nie od tego, czy wspó³pracuj¹ oni z koncyliarnymi strukturami lub s¹ uczest-
nikami wielu innych dynamicznych form wyra¿ania ekumenicznego zaanga¿owa-
nia. W ramach tego procesu musimy uznaæ i respektowaæ fakt, ¿e ró¿ni aktorzy
stosuj¹ ró¿ne formy dyskusji i mechanizmy decyzji.

Posuniêciu tego procesu do przodu musi towarzyszyæ silna partycypacja.
Decyduj¹ce znaczenie bêdzie mia³ fakt zdynamizowania tego procesu na Po³u-
dniu, dziêki czemu nowy kszta³t bêdzie móg³ uwzglêdniæ realia wystêpuj¹ce
w ca³ym œwiecie  chrzeœcijañskim.

Nastêpne kroki

ŒRK zaprosi Koœcio³y i partnerów ekumenicznych (jak równie¿ partnerów po-
tencjalnych) do wziêcia udzia³u w dyskusjach nad nowym kszta³tem. W oparciu
o nades³ane odpowiedzi ŒRK zwo³a w przeci¹gu roku posiedzenie przedstawicie-
li Koœcio³ów i partnerów, którzy okazali zainteresowanie wspó³dzia³aniem w dys-
kusjach na temat nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego. ŒRK zwróci siê równie¿
do innych Koœcio³ów, które s¹ czêœci¹ ruchu ekumenicznego – jak Koœció³ rzym-
skokatolicki – w celu zaproszenia ich do dyskusji nad nowym kszta³tem. Ponadto
poinformuje te¿ Koœcio³y ewangelikalne i zielonoœwi¹tkowe o tym procesie,
zapraszaj¹c je, by we w³aœciwy sposób do niego siê przy³¹czy³y. Rola ŒRK bê-
dzie polegaæ na doprowadzeniu do zwo³ania pierwszego posiedzenia reprezenta-
tywnej grupy przedstawicieli Koœcio³ów i ekumenii poœwiêconego nowemu
kszta³towi. Decyzje w sprawie dalszego przebiegu procesu (etapy, zadania, termi-
ny itp.) podejm¹ jednak sami uczestnicy posiedzenia. ŒRK bêdzie przygotowy-
waæ tymczasowe raporty na posiedzenia Komitetu Naczelnego, lecz sam proces
bêdzie siê toczyæ zgodnie z harmonogramem ustalonym przez samych uczestni-
ków. Uczestnicy konsultacji w Antelias wyrazili gotowoœæ s³u¿enia rad¹ a¿ do
momentu zwo³ania pierwszego posiedzenia.

T³um. K.K.
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DZIESI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŒWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ
Winnipeg, Kanada, 21 – 31 lipca 2003

Œwiatowa Federacja Luterañska, powo³ana do ¿ycia w 1947 r., zrzesza dziœ
136 Koœcio³ów w 74 krajach œwiata. Wszystkie te Koœcio³y posiadaj¹ ³¹cznie 61,
7 mln cz³onków. Co 6-7 lat zbiera siê jej najwy¿sze gremium – Zgromadzenie
Ogólne, aby podsumowaæ przebyt¹ drogê, zaplanowaæ dzia³alnoœæ na najbli¿sze
lata i wybraæ w³adze, które bêd¹ czuwa³y nad kontynuacj¹ uchwalonej dzia³alno-
œci. W Winnipeg zgromadzi³o siê 379 delegatów, 74 doradców, ponad 100 cz³on-
ków sztabu, 64 akredytowanych dziennikarzy i 143 goœci. 48 % uczestników sta-
nowi³y kobiety, 18% - m³odzie¿. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce re-
prezentowali w charakterze delegatów: bp Janusz Jagucki i studentka teologii
Dorota Czauderna.

G³ówny temat obrad, w nawi¹zaniu do Objawienia œw. Jana (22,2), brzmia³:
„Ku uzdrowieniu œwiata”.

Sprawozdania z dzia³alnoœci za okres od poprzedniego Zgromadzenia Ogólne-
go w Hongkongu (1997) z³o¿yli: ustêpuj¹cy prezydent bp Christian Krause i se-
kretarz generalny Ishmael Noko.

Referat programowy, nawi¹zuj¹cy do g³ównego tematu X Zgromadzenia Ogól-
nego, przedstawi³a bo Margot Käßmann z Koœcio³a Luterañskiego Hanoweru
(Niemcy). Wezwa³a s³uchaczy do tego, aby ze swoj¹ nadziej¹, ¿e ludzie mog¹ ra-
zem ¿yæ w sprawiedliwoœci i pokoju, zdecydowanie reagowaæ na sprawy tego
œwiata i wejœæ aktywnie na drogê prowadz¹c¹ ku uzdrowieniu œwiata. Uzdrowie-
nie nie dokonuje siê przez globalizacjê towarów i koncernów, ale przez globaliza-
cjê poselstwa o mi³oœci Bo¿ej. Zwróci³a uwagê, ¿e Komunia Œwiêta jest szczegól-
nym wk³adem chrzeœcijañstwa w uzdrowienie œwiata. W tej wspólnocie przyjmu-
j¹cych dary cia³a i krwi Chrystusa ³¹cz¹ siê wszyscy: biedni, bogaci,
rozczarowani, kochaj¹cy, chorzy, osoby z Pó³nocy i Po³udnia.
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Zgromadzenie przebiega³o  wed³ug ustalonego rytmu. Codziennie odbywa³y
siê nabo¿eñstwa i studia biblijne, do których wprowadzenie przygotowa³y po-
szczególne regiony. Znaczna czêœæ obrad toczy³a siê  w niewielkich grupach dys-
kusyjnych, które pracowa³y nad nastêpuj¹cymi tematami: Bo¿y uzdrawiaj¹cy dar
usprawiedliwienia, Bo¿y uzdrawiaj¹cy dar spo³ecznoœci, uzdrowiæ podzia³y we
w³asnym Koœciele, misja Koœcio³a w multireligijnym kontekœcie, obaliæ bariery,
które wykluczaj¹, uzdrawiaj¹ca s³u¿ba Koœcio³a, sprawiedliwoœæ i uzdrowienie
w rodzinie, pokonaæ/przezwyciê¿yæ przemoc, wp³ywaæ na gospodarcz¹ globaliza-
cjê, uzdrowiæ stworzenie.

 Jednym z goœci Zgromadzenia w Winnipeg by³ kard. Walter Kasper, przewod-
nicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, który w swoim wyst¹pieniu
stwierdzi³, ¿e  Stolica Apostolska d¹¿y do dalszego zbli¿enia z Koœcio³ami lute-
rañskimi. Watykañski hierarcha uzna³, ¿e solidn¹ ku temu podstaw¹ jest Wspólna
deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisana uroczyœcie w Augs-
burgu 31 paŸdziernika 1999 r.   Za jej pomoc¹ nie osi¹gniêto wprawdzie ostatecz-
nego celu, ale sta³a siê ona wa¿nym kamieniem milowym na drodze do pe³nej jed-
noœci. Usuniêta zosta³a przeszkoda, która w XVI w. sta³a siê przeszkod¹ w utrzy-
maniu jednoœci Koœcio³a zachodniego. Jednoczeœnie ostrzeg³ przed nadmiernymi
oczekiwaniami na szybkie przezwyciê¿enie podzia³ów w Koœcio³ach. Wprawdzie
pod pojêciem communio rozumiana jest docelowa wizja, jednak droga do pe³nej
jednoœci bêdzie chyba jeszcze d³u¿sza ni¿ oczekiwaliœmy – powiedzia³ kard. Ka-
sper. Wyjaœni³, ¿e dla pe³nej wspólnoty sto³u miêdzy ewangelikami i katolikami
konieczny jest w dalszym ci¹gu dialog teologiczny i cierpliwoœæ. Kard. Kasper
zwróci³ te¿ uwagê, aby wspominaj¹c wydarzenie Reformacji sprzed 500 lat nie
ograniczaæ siê jedynie do œwiadectwa smutnej tragedii podzia³u, który spowodo-
wa³, ¿e wspólnota Koœcio³a rozbi³a siê z win¹ i szkodami po obu stronach. Dlate-
go oba Koœcio³y musz¹ szukaæ dróg, na których bêd¹ leczyæ rany ludzkoœci, takie
jak niesprawiedliwoœæ, brak nadziei, k³amstwa, wojny i terroryzm. Kard. Kasper
wezwa³ do tego, aby „odpowiednio wczeœnie” zacz¹æ siê przygotowywaæ do 500.
rocznicy Reformacji w roku 2017. W jego opinii ten jubileusz mo¿e staæ siê dla
katolików i luteranów dobr¹ okazj¹ do rozliczenia siê ze smutn¹ historii podzia³u
i nakreœlenia wspólnej przysz³oœci.

Spoœród podjêtych uchwa³ na pierwszym miejscu wymieniæ trzeba zmianê na-
zwy. Odt¹d oficjalna nazwa brzmi: „Œwiatowa Federacja Luterañska – Wspólnota
Koœcio³ów”. Zmiana nazwy ma byæ odzwierciedleniem wzrostu wspólnoty (com-
munio) i bardziej dojrza³ego teologicznego samozrozumienia.

ŒFL skrytykowa³a ostro politykê USA. Wezwano Stany Zjednoczone, aby
przestrzega³y prawo miêdzynarodowe i szanowa³y ONZ jako centralny instru-
ment wspólnoty narodów w s³u¿bie na rzecz pokoju i przetrwania ca³ej ludzkoœci.
W dalszej rezolucji potêpiono wojnê w Iraku, wyra¿ono solidarnoœæ z Koœcio³ami
i ludnoœci¹ irack¹ oraz stwierdzono, ¿e kraj ten ma prawo do demokratycznych
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rz¹dów. Delegaci skrytykowali te¿ rz¹d Izraela z powodu budowy muru wzd³u¿
terenów palestyñskich. Wezwano skonfliktowane strony, aby podjê³y wysi³ki na
rzecz utworzenia do roku 2005 samodzielnego i zdolnego do ¿ycia pañstwa pale-
styñskiego. Jerozolima ma staæ siê stolic¹ zarówno Izraela jak i Palestyny.

Wa¿nym zadaniem ka¿dego Zgromadzenia Ogólnego jest wybór nowego pre-
zydenta i nowej Rady ŒFL.

Do wyborów na stanowisko prezydenta ŒFL zg³oszono dwoje kandydatów:
ks. Susan Christine Johnson z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Kanady
i bp. Marka S. Hansona z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w USA. Zwyciê-
¿y³ bp Hanson, na którego g³osowa³o 267 delegatów. Nowy prezydent urodzi³ siê
2 grudnia 1946 r. w Minneapolis. Na duchownego zosta³ ordynowany w 1974 r.
Przez wiele lat by³ pracownikiem naukowym ró¿nych uniwersytetów. W 1995 r.
zosta³ wybrany biskupem diecezjalnym, a w 2001 r. biskupem ca³ego Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego w USA na 6-letni¹ kadencjê.

W kolejnym g³osowaniu Zgromadzenie Ogólne wybra³o now¹  48-osobow¹
Radê ŒFL. Zbiera siê ona miêdzy zgromadzeniami przynajmniej raz w roku i po-
dejmuje wa¿ne dla Federacji decyzje. Z Europy Œrodkowej i Wschodniej zostali
wybrani: bp Christoph Klein z Rumunii, bp Julius Filo ze S³owacji, ks. Alexander
Priloutski z Rosji, Milita Poskiene z Litwy i Klara Balicz z Wêgier. Na swoim
pierwszym posiedzeniu Rada ŒFL wybra³a wiceprezydentów: bp. Zephaniê Ka-
meetê z Namibii, bp. Muniba Yunana z Jordanii, ks. Victoriê Cortez z Nikaragui,
bp. Christopha Kleina z Rumunii i bp. Eero Huovinena z Finlandii.

Na zakoñczenie obrad przyjêto orêdzie, które wskazuje kierunki dzia³ania ŒFL
na nastêpne szeœæ lat. Wytycza ono kierunki w dyskusji teologicznej i ekumenicz-
nej oraz wskazuje na wa¿ne pytania spo³eczne, etyczne i socjalne. Wzywa ono
Koœcio³y cz³onkowskie do wspó³dzia³ania w zakresie korygowania ekonomicznej
globalizacji i wchodzenia w stosunki partnerskie ze spo³eczeñstwem cywilnym,
zw³aszcza w ramach d¹¿eñ zmierzaj¹cych do uznania prorockiej roli Koœcio³ów
w dziedzinie wspierania sprawiedliwoœci i praw ludzkich. Apeluje te¿ do zawie-
rania lub umacniania ekumenicznego partnerstwa, multireligijnej wspó³pracy
i przymierzy ze spo³eczeñstwem cywilnym.

K.K.
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OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Genewa, Szwajcaria, 13-18 grudnia 2003

Nowy Komitet Naczelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, który zosta³
wybrany podczas XII Zgromadzenia Ogólnego (Trondheim, Norwegia, 25 czerw-
ca – 2 lipca 2003), odby³ w Genewie swoje pierwsze posiedzenie plenarne.

40-osobowy Komitet Naczelny wybra³ spoœród siebie nowego prezydenta
KKE. Zosta³ nim pastor Jean-Arnold de Clermont z Francji. Nowy prezydent uro-
dzi³ siê w 1941 r. w Pary¿u. W mieœcie rodzinnym ukoñczy³ Wydzia³ Teologii
Protestanckiej. W 1967 r. zosta³ ordynowany na duchownego Koœcio³a reformo-
wanego Francji. Przed ordynacj¹ i bezpoœrednio po niej pracowa³ przez kilka lat
w Republice Œrodkowoafrykañskiej. Po powrocie do kraju sprawowa³ w swoim
Koœciele ró¿ne funkcje. By³ zaanga¿owany w dialog z Koœcio³em rzymskokato-
lickim i anglikañskim. W 1999 r. zosta³ przewodnicz¹cym Rady Federacji Prote-
stantów Francji (FPF).

Stanowisko pierwszego wiceprezydenta powierzono prawos³awnemu metropo-
licie Anastasiosowi z Albanii, drugiego wiceprezydenta – ks. dziekanowi Marga-
rethe Isberg z Koœcio³a luterañskiego Szwecji. Prezydent, dwaj wiceprezydenci
i siedmiu dalszych cz³onków tworz¹ 10-osobowe Prezydium KKE (5 protestan-
tów, 4 prawos³awnych i anglikanin), rodzaj komitetu wykonawczego Komitetu
Naczelnego. Nastêpne posiedzenie Prezydium odbêdzie siê w dniach 1-4 czerwca
2004 r. i bêdzie poœwiêcone przygotowaniu kolejnego spotkania Komitetu Na-
czelnego od 26 wrzeœnia do 3 paŸdziernika 2004 r. Prezydium i cz³onkowie Ko-
mitetu Naczelnego pe³niæ bêd¹ swoje funkcje do nastêpnego Zgromadzenia Ogól-
nego w 2009 r.

Komitet Naczelny przyj¹³ dwie rezolucje dotycz¹ce spraw ¿ycia publicznego.
Pierwsza jest apelem do rz¹dów i Koœcio³ów, aby z okazji Miêdzynarodowego
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Dnia Migranta (18 grudnia) zaanga¿owa³y siê w obronie ich praw. Dokument
zwraca uwagê, ¿e wszystkie spo³eczeñstwa s¹ dotkniête problemem migracji.
Ludzie przybywaj¹ do naszych krajów na krótszy lub d³u¿szy pobyt, po czym
znów je opuszczaj¹. W œwiecie istnieje dzisiaj 175 mln migrantów, wœród nich
10, 5 mln to uchodŸcy. Komitet Naczelny zaapelowa³ do rz¹dów europejskich,
aby ten dzieñ wykorzysta³y do ratyfikacji miêdzynarodowej konwencji ochrony
praw wszystkich przemieszczaj¹cych siê pracobiorców i ich rodzin. Konwencja ta
zajmuje siê prawami migrantów, socjalnym  zabezpieczeniem i wa¿nymi dla spo-
³ecznej integracji ustaleniami, ma ona tak¿e znaczenie dla du¿ej liczby nieregu-
larnych migrantów  w ca³ej Europie.

Druga rezolucja jest listem do Koœcio³ów na temat Europy w 2004 roku. Czy-
tamy w nim: Rok 2004 bêdzie mia³ istotne znaczenie dla ca³ego kontynentu i dla
dalszego rozwoju Europy. Na przestrzeni tego roku pojawi¹ siê ró¿ne mo¿liwoœci,
które wystawi¹ na próbê przysz³oœæ Europy. S¹ to: poszerzenie Unii Europejskiej
(UE) o dziesiêæ pañstw cz³onkowskich, wybory do Parlamentu Europejskiego,
fakt, ¿e Unia Europejska po nieudanej próbie ugody w sprawie Konstytucji UE
poszukiwaæ bêdzie drogi  do ponownego odzyskania si³y rozpêdu, sposobnoœæ dla
UE pog³êbienia stosunków z krajami s¹siaduj¹cymi, zw³aszcza na terenie Europy
Wschodniej i basenu Morza Œródziemnego i istotna decyzja w sprawie ewentual-
nego rozpoczêcia pertraktacji  na temat akcesu  Turcji.

Autorzy listu pytaj¹, jak¹ rolê odgrywa Koœció³ poœród tych wyzwañ? I odpo-
wiadaj¹: Przez wiele lat Koœcio³y podejmowa³y konsekwentne dzia³ania zmierza-
j¹ce do umocnienia stosunków miêdzy narodami i kulturami w ca³ej Europie.
W ramach KKE nieustannie potwierdza³y, ¿e Europa to coœ wiêcej ni¿ Unia Euro-
pejska, i ¿e zjednoczenie europejskie to coœ wiêcej ni¿ poszerzenie UE. Argumen-
towa³y, ¿e proces integracji europejskiej bêdzie mia³ tylko wówczas sens, gdy
w odpowiedni sposób obejmie ca³y kontynent. Jednoœæ europejska nie mo¿e siê
te¿ ograniczaæ do wymiaru politycznego i gospodarczego. Integracja europejska
musi unikaæ niebezpieczeñstwa przekszta³cenia Europy w twierdzê, ale powinna
te¿ istnieæ mo¿liwoœæ zwalczania handlu ludŸmi poza granicami Unii. Musi to byæ
proces nastawiony na poprawê ¿ycia jednostek i wspólnot. Musi to byæ proces,
który ma ludzkie oblicze oraz opieraj¹cy siê na wspólnych wartoœciach i zasa-
dach. To orêdzie musi stanowiæ podstawê wszystkich zgromadzeñ i uchwa³ w Eu-
ropie. Niestety, w ostatniej fazie Konferencji Rz¹dowej, zakoñczonej w grudniu
2003 r., jakby zapomniano o tym orêdziu. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, jakby
ton nadawa³y rokowaniom w³asne interesy i ¿¹dza w³adzy a nie d¹¿enie do soli-
darnoœci i godnoœci ludzkiej.

KKE i wiele jej Koœcio³ów cz³onkowskich poczyni³o propozycje w sprawie nowej
Konstytucji UE. Komitet Naczelny wyrazi³ nadziejê, ¿e bêd¹ kontynuowane starania
zmierzaj¹ce do daj¹cych siê zaakceptowaæ rozwi¹zañ i ¿e Koœcio³y zostan¹ uznane
przez Uniê Europejsk¹ jako œwiadomy odpowiedzialnoœci partner dialogu.
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List wypowiada siê tak¿e z uznaniem o wnioskach koñcowych, do jakich
dosz³a Rada Europy podczas posiedzenia w grudniu 2003 r. Mówi¹ one o wspie-
raniu dialogu miêdzyreligijnego, a same religie nazywaj¹ narzêdziami pokoju
i spoiwem spo³ecznym w Europie.

W 2004 r. pog³êbiona zostanie tak¿e debata na temat relacji miêdzy mieszkañ-
cami Europy a Uni¹. Wy³oni¹ siê nastêpuj¹ce pytania: Jak¹ to¿samoœæ ma Europa
i jaki wk³ad wnosi do niej dziedzictwo chrzeœcijañskie? Jak mo¿emy osi¹gn¹æ po-
g³êbiony szacunek dla ró¿norodnoœci modeli kulturalnych i spo³ecznych w Euro-
pie nie buduj¹c nowych murów? Jak mo¿emy pokonaæ pog³êbiaj¹c¹ siê przepaœæ
miêdzy bogatymi i biednymi? S¹ to kwestie wa¿ne dla Koœcio³ów w Europie –
czytamy w liœcie – i KKE, w czynnej wspó³pracy ze swoimi Koœcio³ami cz³on-
kowskimi,  okazuje gotowoœæ brania na siebie zadañ, jakie stwarza nowy europej-
ski krajobraz.

Po zbadaniu rezultatów XII Zgromadzenia Ogólnego Komitet Naczelny
poczyni³ wiele zaleceñ dla przysz³ej pracy KKE. Poza tym dokonano nominacji
do ró¿nych komisji i komitetów. Chodzi tu o:
 Komisjê „Koœció³ w dialogu”, która zajmuje siê zagadnieniami teologiczny-

mi;
 Komisjê ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, której zadaniem jest towarzyszenie

instytucjom europejskim;
 Delegacjê KKE we Wspólnym Komitecie z Rad¹ Konferencji Episkopatów

Europy (CCEE);
 Delegacjê KKE w Komitecie KKE i CCEE ds. „Stosunków z Muzu³manami

w Europie”.
Poza tym Komitet Naczelny powo³a³ grupê ad hoc, która zajmie siê ocen¹

dzia³alnoœci w zakresie pracy diakonackiej („Solidaryzuj¹ce siê Koœcio³y”).
Sekretarz generalny KKE, ks. dr Keith Clements poinformowa³ Komitet Na-

czelny, ¿e pod koniec 2005 r. zamierza przejœæ na emeryturê. O trzy lata przed³u-
¿ono umowy z cz³onkami sztabu genewskiego; s¹ to: sekretarz ds. studiów –
prof. Viorel Ionita, sekretarz ds. finansów – Jean-Daniel Birmelé i sekretarz
ds. informacji – ks. Luca M. Negro.

Kar
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DIALOG BAPTYSTYCZNO –
– RZYMSKOKATOLICKI
(nowa faza rozmów na szczeblu œwiatowym)

Podpisaniem wspólnego dokumentu pt. Wezwanie do dawania œwiadectwa
o Chrystusie w dzisiejszym œwiecie1 zakoñczono w 1988 r. piêcioletni¹ rundê ofi-
cjalnego dialogu ekumenicznego pomiêdzy Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystycz-
nym (ŒZB) a Koœcio³em Rzymskokatolickim2. Po kilkunastoletniej przerwie, jaka
up³ynê³a od tego momentu, w trakcie której strona baptystyczna zaanga¿owana
by³a w skali globalnej w prowadzenie konwersacji ze Œwiatow¹ Federacj¹ Lute-
rañsk¹ (1986-1989)3, Œwiatow¹ Konferencj¹ Mennonick¹ (1989-1992), Ekume-
nicznym Patriarchatem w Konstantynopolu (lata 1994-1997 – tzw. „preconversa-
tions” czyli rozmowy wstêpne) oraz Anglikañsk¹ Rad¹ Konsultacyjn¹4, wznowio-
no oficjalny dialog miêdzy baptystami a rzymskimi katolikami.

Okazj¹ do wyra¿enia woli rozpoczêcia nowej fazy rozmów sta³a siê – maj¹ca
miejsce w listopadzie 1996 r. – wizyta ówczesnego prezesa ŒZB Nilsona Fanini
oraz sekretarza generalnego tej organizacji Dentona Lotza u papie¿a Jana
Paw³a II5. W grudniu 2000 r. delegacja Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego

1 Przek³ad polski: Wezwanie do dawania œwiadectwa o Chrystusie w dzisiejszym œwiecie. Raport
z miêdzynarodowych rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich (1984-1988), t³um. Karol Karski, „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne” 1995 z. 1 (35), ss. 55-70.

2 Wiêcej na temat treœci tych uzgodnieñ zob.: Tadeusz J. Zieliñski, Dobro wspólne katolicyzmu
i baptyzmu wed³ug raportu z dialogu baptystyczno-rzymskokatolickiego na szczeblu œwiatowym, „Studia
Oecumenica” t. 3, Opole 2003.

3 Zob. dostêpny w jêzyku polskim raport z tego dialogu: Baptyœci i luteranie w dialogu. Raport Wspólnej
Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego i Œwiatowej Federacji Luterañskiej (1990), t³um. Karol Karski,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1996 z. 2 (38), ss. 73-100.

4 Oficjalnie otwarte w 1991 r., faktycznie rozpoczête w r. 2000.
5 „Baptist World Alliance News”, January 1997; „Baptist World”, January-March 1997, s. 21.
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spotka³a siê w Rzymie z przedstawicielami Papieskiej Rady do Spraw Jednoœci
Chrzeœcijan w przedmiocie kontrowersyjnego watykañskiego dokumentu pt. Domi-
nus Iesus6. Rok póŸniej, w grudniu 2001 r. dosz³o z inicjatywy strony baptystycznej
do spotkania w Buenos Aires (Argentyna) reprezentantów Papieskiej Rady na czele
z kard. Walterem Kasperem z delegacj¹ ŒZB, z³o¿on¹ w du¿ym stopniu z przedsta-
wicieli œrodowisk baptystycznych Ameryki £aciñskiej, sk¹d w ostatnim okresie
wywodzi³a siê najwiêksza opozycja wobec zbli¿enia ekumenicznego z Koœcio³em
Rzymskokatolickim7. Wyrazem jego pomyœlnego przebiegu by³a obopólna decyzja
uczestników o kontynuowaniu kontaktów i zorganizowaniu w przeci¹gu dwóch lat
konsultacji w Watykanie, ustalaj¹cych dalsze kroki nowej fazy dialogu.

W konsekwencji powy¿szych postanowieñ w dniach 5 i 6 grudnia 2003 r. od-
by³a siê w siedzibie Papieskiej Rady do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan konferencja
przedstawicieli Koœcio³a Rzymskokatolickiego i baptystów skupionych w ŒZB.
Reprezentacji strony rzymskokatolickiej przewodniczy³ kard. Walter Kasper
(Niemcy), przewodnicz¹cy Papieskiej Rady, baptystycznej zaœ pastor Denton
Lotz, sekretarz generalny ŒZB. Zgodnie ze wczeœniejszymi ustaleniami dyskusja
oscylowa³a wokó³ dwóch zagadnieñ: kwestii usprawiedliwienia ze szczególnym
odniesieniem do podpisanej w 1999 r. katolicko-luterañskiej Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu oraz kwestii prymatu papieskiego w nawi¹-
zaniu do przygotowanego w 2002 r. przez Papiesk¹ Radê do Spraw Jednoœci
Chrzeœcijan dokumentu pt. Petrine Ministry8.

W pierwszym dniu konsultacji rozwa¿ano zagadnienie usprawiedliwienia. Za
strony rzymskokatolickiej wyst¹pi³ o. Jared Wicks TJ z Uniwersytetu Gregoriañ-
skiego w Rzymie z referatem pt. The Lutheran/Roman Catholic Joint Declaration
on Justification (1999). Background, Development, Principle Contents. W œlad za
tym zaprezentowano dwa referaty z perspektywy baptystycznej – Tarmo Toom
(Estonia/USA) wyg³osi³ tekst pt. Baptists on Justification. Can We Join the Joint
Declaration on the Doctrine of Justification? oraz Tadeusz J. Zieliñski (Polska)
przedstawi³ wypowiedŸ pt. „Christ Himsellf is Our Righteousness”. A Baptist
Evaluation of Joint Declaration on the Doctrine of Justification9. Pozosta³¹ czêœæ
dnia poœwiêcono na dyskusjê nad wyg³oszonymi referatami.

Drugi dzieñ spotkania dialogowego up³yn¹³ na analizie problematyki prymatu
biskupa Rzymu. Prezentacji tekstu roboczego pt. Petrine Ministry dokonali cz³on-

6 „Baptist World Alliance News”, January 2001.
7 „Baptist World Alliance News”, January 2002; „Baptist World”, January-March 2002, s. 24; „Baptist

World”, April-June 2002, s. 18.
8 Petrine Ministry. A Working Paper, Pontificial Council for Promoting Christian Unity, June 2002.

Dokument ten zestawia g³ówne w¹tki miêdzywyznaniowej dyskusji na temat prymatu papieskiego tocz¹cej
siê po wyra¿eniu przez papie¿a Jana Paw³a II w encyklice Ut unum sint zaproszenia do dialogu na temat
pos³ugi biskupa Rzymu.

9 Jej polski przek³ad publikuje niniejsze wydanie „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”.



102

DIALOG BAPTYSTYCZNO-RZYMSKOKATOLICKI

kowie Papieskiej Rady: msgr Johan Boony (Belgia) oraz msgr John Radano
(USA), który te¿ przed³o¿y³ wypowiedŸ pt. Reflections on the Response of the
Baptist Union of Great Britain to „Ut unum sint”. Z kolei ze strony baptystycznej
w przedmiocie analizowanego watykañskiego dokumentu wypowiedzieli siê: pa-
stor Nigel Wright z Wielkiej Brytanii w referacie pt. The Petrine Ministry. Baptist
Reflections oraz pastor Raffaaele Volpe z W³och w tekœcie zatytu³owanym Petri-
ne Ministry. Podobnie jak w dniu poprzednim odby³a siê dwustronna dyskusja
nad podniesionymi w referatach w¹tkami.

Ka¿da sesja watykañskich konsultacji rozpoczyna³a siê wspóln¹ modlitw¹
przedstawicieli obu wyznañ. Na plan dnia 6 grudnia z³o¿y³a siê tak¿e wizyta dele-
gacji baptystycznej w Pa³acu Apostolskim. Na koniec rozmów ustalono, i¿ dialog
bêdzie kontynuowany oraz opublikowano wspólny komunikat o ich przebiegu.
Poza wymienionymi osobami w grudniowym spotkaniu uczestniczyli – ze strony
rzymskokatolickiej: biskup Brian Farrell (Irlandia) – sekretarz Papieskiej Rady do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, ks. Juan Usma Gomez (Kolumbia), ks. Józef M. Maj
TJ (Polska), ks. Matthias Türk (Niemcy); ze strony baptystycznej: pastor Theo
Angelov (Bu³garia) – sekretarz generalny Europejskiej Federacji Baptystycznej,
pastor Siegfried Grossmann (Niemcy), pastor Zeljko Mraz (Chorwacja), pastor
Jorge Pastor (Hiszpania) i Alan Stanford (USA).

Tadeusz J. Zieliñski
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WSPÓLNA DEKLARACJA
NACZELNEGO RABINATU IZRAELA

I WATYKAÑSKIEJ KOMISJI
DS. KONTAKTÓW RELIGIJNYCH Z JUDAIZMEM

NA TEMAT ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA
ORAZ WARTOŒCI RODZINNYCH

Watykañska Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem od pocz¹tku
swojego powstania (22 paŸdziernika 1974 r.) prowadzi oficjalny dialog z Miêdzy-
narodowym Komitetem ¯ydowskim ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych w ramach
prac Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci. ¯ydzi,
bior¹cy udzia³ w pracach Komitetu £¹cznoœci, reprezentuj¹ organizacje, które za-
chowuj¹ du¿y potencja³ intelektualny i duchowy oraz maj¹ poparcie wœród spo-
³ecznoœci ¿ydowskiej przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e udzia³ ¯ydów z Izraela w pracach Komitetu nie by³ dotychczas znacz¹-
cy1. Konsultacje watykañskiej Komisji z Naczelnym Rabinatem Izraela s¹ wiêc
zjawiskiem zupe³nie nowym, pozwalaj¹cym prowadziæ dialog na p³aszczyŸnie re-
ligijnej, która nie zawsze by³a brana pod uwagê podczas prac Komitetu £¹czno-
œci. Pierwsze oficjalne spotkanie watykañskiej Komisji z Naczelnym Rabinatem
Izraela odby³o siê 5 czerwca 2002 r. w Jerozolimie. Prezentowane poni¿ej doku-
menty opracowane zosta³y podczas drugiego spotkania,  które odby³o siê
w dniach od 23 do 27 lutego 2002 r. w Grottaferrata – Rzym. Biuro prasowe Sto-
licy Apostolskiej  opublikowa³o dokumenty kilka dni póŸniej, 3 marca. Pod de-
klaracjami uchwalonymi 26 lutego, znalaz³y siê podpisy miêdzy innymi trzech ra-
binów: Shara Yishuva Cohena – przewodnicz¹cego ¿ydowskiej delegacji, Ratzo-
na Arrusi oraz Davida Brodmana. Dokumenty zosta³y podpisane tak¿e przez

1 Na temat Komitetu £¹cznoœci zob. G. Ignatowski, Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy Katolicko-
¯ydowski Komitet £¹cznoœci, Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie, £ódŸ 2003; ten¿e, Miêdzynarodowy
Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci – historia, pora¿ki i sukcesy, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
2000 nr 1, s.  61-71.
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by³ego ambasadora pañstwa Izrael przy Stolicy Apostolskiej Shmuela Hadasa.
Ze strony Koœcio³a katolickiego deklaracje podpisali miêdzy innymi kardyna³ Jor-
ge Mejía z watykañskiej Komisji oraz Georges Cottier – teolog domu papieskie-
go. W oficjalnym komunikacie zaznaczono, i¿ podstaw¹ dla tocz¹cych siê roz-
mów musi byæ uczciwoœæ, wiernoœæ oraz szacunek dla katolickiej i ¿ydowskiej
tradycji. W tym samym tekœcie czytamy dalej, ¿e dialog jest wartoœci¹ sam¹
w sobie i wyklucza jak¹kolwiek tendencj¹ do nawracania partnera rozmów. Tym
samym odrzucona zosta³a obawa, ¿e rozpoczêty dialog mo¿e stanowiæ okazjê do
prowadzenia dzia³alnoœci misyjnej. Przeciwnie, sygnatariusze deklaracji dostrze-
gaj¹ potrzebê dawania œwiadectwa o Jedynym Bogu.

1. Œwiêtoœæ ludzkiego ¿ycia2

1. 1. ¯ycie ludzkie stanowi wyj¹tkow¹ i najwy¿sz¹ wartoœæ w naszym œwiecie.
Musz¹ zostaæ odrzucone wszystkie próby, które maj¹ na celu zniszczenie
¿ycia cz³owieka. Wspólnie nale¿y podj¹æ wszelkie wysi³ki maj¹ce na celu
popieranie praw cz³owieka, solidarnoœci miêdzy wszystkimi ludŸmi oraz
wspieranie szacunku dla wolnoœci sumienia.

1. 2. W obu naszych religiach istnieje ta sama podstawa, która pozwala wyraziæ
przedstawione powy¿ej stwierdzenie, a jest nim biblijne przes³anie o cz³o-
wieku stworzonym na obraz ¿ywego Boga i Jego podobieñstwo (Rdz 1, 26).
Bóg jest Œwiêty, jest Stwórc¹ ludzkiego ¿ycia. Bo¿a œwiêtoœæ sprawia, ¿e
cz³owiek jest b³ogos³awiony i zobowi¹zany do œwiêtoœci. Dlatego ka¿de
¿ycie ludzkie jest œwiête, nale¿y siê jemu czeœæ i nietykalnoœæ. Zgodnie
z Ksiêg¹ Kap³añsk¹ (19,2), œwiêtoœæ Boga stanowi istotny imperatyw dla po-
stêpowania wed³ug wartoœci moralnych: B¹dŸcie œwiêtymi, bo Ja jestem
œwiêty, Pan, Bóg wasz!.

1. 3. Oczywist¹ oraz etyczn¹ konsekwencj¹ wyra¿onego powy¿ej przekonania jest
ochrona ludzkiego ¿ycia. Ka¿dy wierz¹cy, a szczególnie przywódcy religijni
powinni wspó³pracowaæ na rzecz ochrony ludzkiego ¿ycia. Ka¿dy zamach na
ludzkie ¿ycie jest przeciwny woli Bo¿ej, stanowi profanacjê Bo¿ego Imienia.
Bezpoœrednio jest sprzeczny z  nauczaniem proroków. Odbieranie ludzkiego
¿ycia, w³¹cznie z w³asnym, nawet w Imiê Boga, jest œwiêtokradztwem.

2 Deklaracje przet³umaczono na podstawie Meeting between the Chief Rabbinate of Israel and the Holy
See’s Commission for Religious Relations with Jews, „Information Service. The Promoting Council For
Promoting Christian Unity” 1 (2003) 35-36. Niektóre informacje podane wczeœniej pochodz¹ z Déclaration
du Rabbinat de Jérusalem et du Vatican au sujet de la vie humaine „Sens” 6 (2003) 317-318.
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Jan Pawe³ II podkreœla³, ¿e ¿aden religijny przywódca nie mo¿e akcepto-
waæ nigdzie na œwiecie terroryzmu. W ostatnim czasie uczyni³ to w Orêdziu na
XXXV Œwiatowy Dzieñ Pokoju 1 stycznia 20023. Profanuje religiê ten, kto twier-
dzi o sobie, ¿e jest terroryst¹ w imiê Boga lub ten, kto dopuszcza siê przemocy
wobec drugiego cz³owieka w Jego imiê. Wszêdzie na œwiecie terrorystyczna prze-
moc jest zaprzeczeniem wiary w Boga, Stwórcê cz³owieka, który troszczy siê
o niego i go kocha.
1. 4. Jako przywódcy religijnych wspólnot ponosimy wyj¹tkow¹ odpowiedzial-

noœæ za ich edukacjê (szczególnie za m³ode pokolenie) do szacunku dla
œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia. Nie powinniœmy dawaæ przyzwolenia na jakie-
kolwiek zabijanie w imiê Boga, który nakazuje Nie bêdziesz zabija³
(Wj 20, 13; Pwt 5, 17). Powinniœmy stroniæ przed fanatycznym lub gwa³tow-
nym nadu¿ywaniem religii, zgodnie z tym, co oœwiadczyli ¿ydowscy, chrze-
œcijañscy i muzu³mañscy przywódcy religijni we wspólnej deklaracji z Alek-
sandrii (styczeñ 2002)4. Wszyscy powinniœmy zjednoczyæ nasze wysi³ki
w celu zbudowania lepszego ¿ycia, braterstwa, sprawiedliwoœci i mi³oœci
miêdzy wszystkimi ludŸmi na ca³ym œwiecie.

1. 5. Nasza wspó³praca w tej dziedzinie ma kulturowe i wychowawcze implika-
cje. Wszyscy wychowawcy powinni spotêgowaæ swoje wysi³ki w celu two-
rzenia programów edukacyjnych przeznaczonych dla m³odych ludzi, które
szanuj¹ najwy¿sz¹ wartoœæ, jak¹ jest ludzkie ¿ycie. Wystêpuj¹c przeciwko
aktualnym tendencjom przemocy i œmierci w naszych spo³eczeñstwach, win-
niœmy wspieraæ nasz¹ wspó³pracê z wyznawcami wszystkich religii i ludŸmi
dobrej woli przez promowanie „kultury ¿ycia”.

2. Wartoœci rodzinne

2. 1. Instytucja rodziny ma rodowód w woli Wszechmocnego Boga, który stwo-
rzy³ cz³owieka na swój obraz: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1,27).
Z religijnej perspektywy ma³¿eñstwo ma ogromn¹ wartoœæ, poniewa¿ Bóg
pob³ogos³awi³ i uœwiêci³ zwi¹zek ma³¿eñski.

2. 2. Rodzina i jej jednoœæ daje ciep³o i chroni œrodowisko, które pozwalaj¹ wycho-
wywaæ dzieci oraz zapewniæ im w³aœciw¹ edukacjê zgodnie z tradycj¹ i prze-
konaniami religijnymi. Rodzina stanowi podstawê zdrowego spo³eczeñstwa.

3 Tekst wyst¹pienia Jana Paw³a II znajduje siê w „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2 (2002) 4-7.
4 Na temat deklaracji z Aleksandrii zob. informacjê zamieszczon¹ w „Tygodniku Powszechnym”

5 (2002) 2.
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2. 3. Bez w¹tpienia, elektroniczna i medialna rewolucja spowodowa³y pozytywne
zmiany w spo³eczeñstwie. Równoczeœnie jednak zbyt czêsto wp³ywaj¹ one
w sposób negatywny na to, co siê dzieje w spo³eczeñstwie. Doroœli oraz
m³odzie¿ staj¹ przed wypaczonymi i zdeprawowanymi przejawami ¿ycia,
takimi jak przemoc i pornografia. Dla nas, jako dla religijnych przywódców,
te destruktywne wp³ywy stanowi¹ wyzwanie.

2. 4. Bardziej ni¿ kiedykolwiek, jesteœmy zobowi¹zani do edukacji dzieci – za-
równo w domu, jak i w szkole – do wartoœci rodzinnych, zgodnie z bogac-
twem naszych religijnych tradycji. Rodzice powinni poœwiêcaæ du¿o wiêcej
czasu swoim dzieciom, okazuj¹c im mi³oœæ, ukierunkowuj¹c na pozytywne
postawy. Poœród wielu wa¿nych wartoœci rodziny powinniœmy podkreœliæ
mi³oœæ, bezinteresownoœæ, troskê o ¿ycie oraz wzajemn¹ odpowiedzialnoœæ
za dzieci i rodziców (por. Wj 20,12; Pwp 5,16). W takiej perspektywie nie
mo¿emy zgodziæ siê, aby alternatyw¹ dla ma³¿eñstwa by³y zwi¹zki partner-
skie lub innego typu model rodziny.

3. „Poniewa¿ upatrzy³em go (Abrahama) jako tego, który bêdzie nakazywa³ po-
tomkom swym oraz swojemu rodowi, aby przestrzegaj¹c przykazañ Pana, po-
stêpowali sprawiedliwie i uczciwie, tak ¿eby Pan wype³ni³ to, co obieca³ Abra-
hamowi” (Rdz 18, 19).

Wstêp i t³umaczenie Grzegorz Ignatowski
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DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI
KOŒCIO£A (1)

Wprowadzenie

Wspó³czesny ruch ekumeniczny, którego pocz¹tki wi¹¿emy z Œwiatow¹
Konferencj¹ Misyjn¹ w Edynburgu (1910), rozwija³ siê pierwotnie w trzech
nurtach, z których pierwszy koncentrowa³ uwagê na zaanga¿owaniu  misyjnym
(Miêdzynarodowa Rada Misyjna), drugi – zwany Praktycznym Chrzeœcijañ-
stwem – zmierza³ do uœwiadomienia chrzeœcijanom wszystkich narodowoœci
i wyznañ odpowiedzialnoœci ca³ego Koœcio³a za pokojowe rozwi¹zanie proble-
mów miêdzynarodowych i spo³ecznych, trzeci – znany pod nazw¹ Wiara
i Ustrój Koœcio³a – d¹¿y³ do porozumienia w zakresie ró¿nic doktrynalnych i
koœcielno-strukturalnych. Ka¿dy z wymienionych nurtów odbywa³ w³asne kon-
ferencje œwiatowe, na których przedstawiciele ró¿nych tradycji koœcielnych po-
dejmowali trud opracowywania wspólnych dokumentów poœwiêconych najbar-
dziej pal¹cym kwestiom.

Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ odby³y siê dwie Œwiatowe Konferencje ds. Wiary
i Ustroju Koœcio³a: I – w Lozannie (Szwajcaria) w 1927 roku oraz II – w Edyn-
burgu (Szkocja) w 1937 roku. W 1948 roku, podczas I Zgromadzenia Ogólnego
w Amsterdamie (Holandia), powsta³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów przez po³¹cze-
nie dwóch nurtów: Wiary i Ustroju Koœcio³a oraz Praktycznego Chrzeœcijañstwa;
trzeci nurt – Miêdzynarodowa Rada Misyjna – po³¹czy³ siê z ŒRK w 1961 roku
na III Zgromadzeniu Ogólnym w New Delhi (Indie). Tradycja ruchu Wiara
i Ustrój Koœcio³a znalaz³a kontynuacjê w ramach ŒRK przez powo³anie komisji o
tej samej nazwie. Z jej inicjatywy odby³y siê dwie kolejne Œwiatowe Konferencje
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ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a: III – w Lund (Szwecja) w 1952 roku oraz
IV – w Montrealu (Kanada) w 1963 roku.

Podczas wymienionych Œwiatowych Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a
przyjêto wa¿ne dla dalszego rozwoju ruchu ekumenicznego dokumenty na temat
jednoœci Koœcio³a. W jêzyku polskim s¹ one znane tylko we fragmentach. Posta-
nowiliœmy zatem, poczynaj¹c od bie¿¹cego zeszytu „Studiów”, udostêpniæ je
w pe³nym brzmieniu.

K. K.

PIERWSZA ŒWIATOWA KONFERENCJA
DS. WIARY I USTROJU KOŒCIO£A,
Lozanna, Szwajcaria, 3 – 21 sierpnia 1927 – Raport koñcowy

PREAMBU£A
(przyjêta jednomyœlnie przez Konferencjê)

1 Jako przedstawiciele wielu wspólnot chrzeœcijañskich na ca³ym œwiecie, jed-
nomyœlni we wspólnym wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿e-
go, naszego Pana i Zbawiciela, i przepe³nieni pewnoœci¹, ¿e Duch Bo¿y jest
z nami, zgromadziliœmy siê tutaj, aby przemyœleæ to, co jest nam wspólne
i co nas dzieli. Przyjmujemy niniejsze sprawozdanie jako zbiór tematów, któ-
ry Koœcio³om, których jesteœmy cz³onkami, ma s³u¿yæ jako materia³ dysku-
syjny we wspólnym d¹¿eniu do jednoœci.

2 Nasza Konferencja zosta³a zwo³ana w celu zastanowienia siê nad zagadnie-
niami wiary i ustroju Koœcio³a. Zdecydowanie odrzuca ona mo¿liwoœæ usta-
lenia warunków ponownego zjednoczenia w przysz³oœci. Jej cel polega raczej
na ustaleniu, jak dalece w ramach Konferencji istnieje zgodnoœæ w podstawo-
wych sprawach i w jakich istotnych punktach pozostaj¹ jeszcze ró¿nice po-
gl¹dów. Konferencja chcia³aby równie¿ wypracowaæ  pewne wytyczne, które
w przysz³oœci mog³yby przyczyniæ siê do pog³êbionej zgodnoœci pogl¹dów.

3 Wszystkie punkty porz¹dku obrad by³y najpierw rozwa¿ane przez plenum
Konferencji. Przekazano je póŸniej sekcjom, na które podzielono uczestni-
ków Konferencji; ka¿da z nich obejmowa³a ponad stu cz³onków. Po dog³êb-
nej dyskusji w podsekcjach ka¿da sekcja sformu³owa³a raport, do czego by³a
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zobowi¹zana, przyjmuj¹c go albo jednomyœlnie albo z ogromn¹ wiêkszoœci¹
g³osów. Ka¿dy raport zosta³ dwukrotnie przed³o¿ony plenum Konferencji dla
dalszej dyskusji, a potem w obecnej formie przekazany Koœcio³om.

4 Jesteœmy œwiadomi, ¿e raporty te nie s¹ ani wyczerpuj¹ce, ani te¿ nie zado-
wol¹ poszczególnych uczestników Konferencji we wszystkich szczegó³ach.
Mimo to przedk³adamy je Koœcio³om w oczekiwaniu, ¿e podejm¹ nad nimi
bardziej szczegó³ow¹ dyskusjê od tej, jak¹ mogliœmy przeprowadziæ podczas
krótkiego trwania naszej Konferencji. Dziêkujemy Bogu i cieszymy siê z po-
wodu wspólnych ustaleñ, które mogliœmy osi¹gn¹æ; na nich bêdziemy chcieli
dalej budowaæ. Jednak wzywamy ca³y œwiat chrzeœcijañski do tego, aby
w tych miejscach, w których raporty sygnalizuj¹ aktualnie istniej¹ce ró¿nice
pogl¹dów, poddaæ je powa¿nemu zbadaniu i nie ustawaæ w wysi³kach
w znajdowaniu prawdy Bo¿ej, na której musi siê opieraæ jednoœæ Koœcio³a.

I. Wezwanie do jednoœci
(tekst jednomyœlnie przyjêty przez Konferencjê)

5 Bóg pragnie jednoœci. Nasza obecnoœæ na tej Konferencji œwiadczy o tym, ¿e
chcemy nasz¹ wolê podporz¹dkowaæ Jego woli. Jakbyœmy nie usprawiedli-
wiali pocz¹tków poró¿nienia, musimy wyraziæ ubolewanie z powodu dalsze-
go jego trwania i zobowi¹zaæ siê do ustawicznego dzia³ania w pokucie i wie-
rze na rzecz ponownej odbudowy zniszczonych murów chrzeœcijañstwa.

6 Duch Bo¿y by³ poœród nas. To On zwo³a³ nas w to miejsce. Jego obecnoœæ
objawia³a siê w naszych nabo¿eñstwach, podczas naszych narad i w naszej
wspólnocie. On pomóg³ nam wzajemnie siê odkryæ. Poszerzy³ nasz horyzont,
pog³êbi³ nasze rozumienie i pomno¿y³ nasz¹ nadziejê. Podjêliœmy ryzyko,
które Bóg zaakceptowa³. Nigdy nie bêdziemy ju¿ tacy, jacy byliœmy dotych-
czas. Nasza wdziêcznoœæ musi okazaæ siê w tym, ¿e ustawicznie bêdziemy
staraæ siê o to, aby intuicje, którymi tutaj zostaliœmy obdarzeni, przeniknê³y
do ¿ycia naszych Koœcio³ów lokalnych.

7 Ponad po³owa œwiata oczekuje jeszcze Ewangelii. We w³asnym kraju i poza
nim wielu ludzi odchodzi od Koœcio³a, gdy¿ jako wspólnota nie wykazuje siê
¿adn¹ moc¹. Co w naszej optyce uchodzi za luksus, nasze oœrodki misyjne
uwa¿aj¹ za koniecznoœæ. Tak wiêc Koœcio³y na polu misyjnym wystêpuj¹ ju¿
niecierpliwie przeciw podzia³owi Koœcio³a Zachodu  i samodzielnie podej-
muj¹ ryzykown¹ inicjatywê w kierunku zjednoczenia. Jako cz³onkowie
Koœcio³ów reprezentowanych na tej Konferencji nie mo¿emy dopuœciæ do
tego, ¿eby nasze duchowe dzieci nas wyprzedzi³y. Wraz z nimi musimy przy-
gotowaæ siê do tego dzie³a, którego pierwociny Bóg tak obficie pob³ogos³a-
wi³, i wspólnie pracowaæ dla osi¹gniêcia wspólnego celu.
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8 Niektórzy z nas, pionierzy tej pracy, postarzeli siê w trakcie d¹¿eñ do jedno-
œci. Oczy nasze kieruj¹ siê ku m³odzie¿y: niechaj z naszych r¹k przejmie tê
pochodniê! Zbyt d³ugo my mê¿czyŸni nosiliœmy j¹ samodzielnie: odt¹d czêœæ
odpowiedzialnoœci niech przejm¹ kobiety. W ten sposób ca³y Koœció³ osi¹-
gnie to, czego Koœció³ partykularny nigdy nie by³by w stanie  zrealizowaæ.

  Zgromadziliœmy siê tutaj w odpowiedzi na jednoznaczne wezwanie Boga.
Jego przewodnictwo umocni³o nas  w wierze i inspirowani t¹ wiar¹  kroczymy
naprzód.

II. Ewangelia pos³annictwem Koœcio³a dla œwiata
Raport sekcji II przyjêty przez Konferencjê nemine contradicente

  9 Pos³annictwem Koœcio³a dla œwiata jest i pozostaje Ewangelia o Jezusie
Chrystusie. Ewangelia jest Dobr¹ Nowin¹ o odkupieniu, którym Bóg w Jezu-
sie Chrystusie obdarza grzeszn¹ ludzkoœæ tutaj i w wiecznoœci.

10 Œwiat by³  przygotowany na  przyjœcie Chrystusa przez dzia³alnoœæ  Ducha
Bo¿ego poœród ca³ej ludzkoœci, lecz w sposób szczególny w Jego objawieniu,
które dokona³o siê w Starym Przymierzu; a gdy nadesz³a pe³nia czasu od-
wieczne S³owo Boga ujawni³o siê w ciele, staj¹c siê cz³owiekiem, Jezusem
Chrystusem, Synem Bo¿ym i Synem Cz³owieczym, pe³nym ³aski i prawdy.

11 On, przez swój ¿ycie i swoj¹ naukê, swoje wezwanie do pokuty, swoje zwia-
stowanie o nadejœciu Królestwa Bo¿ego i s¹du, swoje cierpienie i œmieræ,
swoje zmartwychwstanie i wywy¿szenie ku prawicy Ojca oraz przez pos³anie
Ducha Œwiêtego, przyniós³ nam przebaczenie grzechów oraz objawi³ pe³niê
¿ywego Boga i Jego niezg³êbion¹ mi³oœæ dla nas. On, przez najwy¿szy do-
wód tej mi³oœci na krzy¿u powo³uje nas do nowego ¿ycia wiary i ofiarowania
samego siebie, realizuj¹cego siê w s³u¿bie dla Niego i dla ludzi.

12 Jezus Chrystus, jako Ukrzy¿owany i ¯ywy, jako Zbawiciel i Pan, jest rów-
nie¿ j¹drem Ewangelii, któr¹ Jego aposto³owie i Jego Koœció³ zwiastuj¹
œwiatu. A poniewa¿ On sam jest Ewangeli¹, jest ona jako pos³annictwo Ko-
œcio³a dla œwiata czymœ wiêcej ni¿ teori¹ filozoficzn¹, systemem teologicz-
nym lub programem poprawy sytuacji materialnej. Ewangelia jest raczej da-
rem nowego œwiata  Bo¿ego wobec starego œwiata grzechu  i œmierci, a wiêc
zwyciêstwem  nad grzechem i œmierci¹, objawieniem wiecznego ¿ycia w
Nim, który po³¹czy³ wszystko w niebie i na ziemi w jedn¹ jedyn¹ spo³ecz-
noœæ œwiêtych, która s³u¿y Bogu, wielbi¹c i adoruj¹c Go.

13 Ewangelia jest prorockim apelem do grzeszników, aby nawrócili siê do Boga,
dla tych, którzy wierz¹ w Chrystusa, jest ona te¿ Dobr¹ Nowin¹, i¿ dost¹pili
usprawiedliwienia i uœwiêcenia.  Jest pocieszycielk¹ cierpi¹cych, dla tych,
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którzy ¿yj¹ w stanie uzale¿nienia stanowi gwarancjê chwalebnej wolnoœci
Synów Bo¿ych. Ewangelia wnosi pokój i radoœæ do serc; wytwarza w cz³o-
wieku zdolnoœæ  do samozaparcia, gotowoœæ sprawowania s³u¿by i okazywa-
nia mi³oœci braterskiej; wskazuje m³odzie¿y najbardziej szczytne cele, dzia³a-
j¹cym dodaje si³y, zmêczonym pokrzepienie a mêczennikom koronê ¿ycia.

14 Ewangelia jest pewnym Ÿród³em odnowy spo³ecznej. Umo¿liwia poznanie je-
dynej drogi, na której ludzkoœæ mo¿e uwolniæ siê od nienawiœci klasowej
i rasowej, która obecnie jest powodem jej rozdarcia, wyzwoliæ siê dla ¿ycia
w przyjaŸni i pokoju na p³aszczyŸnie narodowej i miêdzynarodowej. Ewan-
gelia jest tak¿e wspania³omyœlnym zaproszeniem dla œwiata niechrzeœcijañ-
skiego Wschodu i Zachodu, aby sta³ siê uczestnikiem radoœci ¿ywego Pana.

15 Solidaryzuj¹c siê z cierpieniem naszego pokolenia, jego d¹¿eniem do uczciwo-
œci intelektualnej, sprawiedliwoœci spo³ecznej i nowej duchowoœci, Koœció³
w odwiecznej  Ewangelii wychodzi naprzeciw  potrzebom i spe³nia chciane
przez Boga aspiracje wspó³czesnego œwiata.  Tak wiêc Ewangelia jak niegdyœ
tak i dzisiaj jest jedyn¹ drog¹ zbawienia; równie¿ dzisiaj jak niegdyœ rozlega
siê w Koœciele Chrystusa Jego wezwanie do ludzi: PrzyjdŸcie do mnie! ... Kto
idzie za mn¹, nie b³¹dzi w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia.

III. Istota Koœcio³a
Raport sekcji trzeciej, przyjêty przez Konferencjê nemine contradicente

16 Bóg, który da³ nam Ewangeliê dla zbawienia œwiata, za³o¿y³ swój Koœció³,
aby ten przez swoje ¿ycie i swoje zwiastowanie  œwiadczy³ o zbawczej mocy
tej Dobrej Nowiny. Koœció³ ¿ywego Boga zosta³ za³o¿ony wy³¹cznie dziêki
Jego woli, a nie przez wolê, decyzjê lub przekonanie religijne ludzi, jedno-
stek lub wspólnot, co nie jest sprzeczne z tym, ¿e Bóg pos³uguje siê te¿
ludzk¹ wol¹ jako swoim narzêdziem. Jezus Chrystus jest g³ow¹ tego Koœcio-
³a, Duch Œwiêty kontynuacj¹ jego ¿ycia.

17 Koœció³ jako wspólnota wierz¹cych w Jezusa Chrystusa jest wed³ug Nowego
Testamentu ludem Nowego Przymierza, cia³em Jezusa Chrystusa, œwi¹tyni¹
Boga, zbudowan¹ na fundamencie aposto³ów i proroków, przy czym kamie-
niem wêgielnym jest Jezus Chrystus.

18 Koœció³ jest narzêdziem wybranym przez Boga, przy którego pomocy Chry-
stus w Duchu Œwiêtym jedna ludzi przez wiarê z Bogiem, podporz¹dkowuj¹c
ich wolê swojej nieograniczonej w³adzy, uœwiêcaj¹c ich przez swoje œrodki
³aski oraz jednocz¹c ich w mi³oœci i s³u¿bie, aby byli Jego œwiadkami
i wspó³pracownikami na rzecz szerzenia Jego w³adzy na ziemi a¿ do nadej-
œcia Jego Królestwa w chwale.



112

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

19 Poniewa¿ istnieje tylko jeden Chrystus, jedno ¿ycie w Nim i jeden Duch
Œwiêty, który prowadzi nas do wszelkiej prawdy, przeto istnieje i mo¿e ist-
nieæ tylko jeden Koœció³, œwiêty, katolicki i apostolski.

20 Koœció³ na ziemi posiada pewne cechy, dziêki którym mo¿e byæ rozpoznany
przez ludzi. Od czasów aposto³ów by³y to przynajmniej nastêpuj¹ce cechy:
1) posiadanie i uznanie S³owa Bo¿ego, zawartego w Piœmie Œwiêtym i wy-

k³adanego Koœcio³owi i jednostce  przez Ducha Œwiêtego (uwaga 1);
2) wyznanie wiary w Boga, który w Chrystusie sta³ siê cz³owiekiem i zosta³

objawiony;
3) pos³uszeñstwo wobec nakazu Chrystusa  g³oszenia Ewangelii ca³emu

stworzeniu;
4) pos³ugiwanie siê sakramentami;
5) urz¹d pos³ugi pasterskiej  dla g³oszenia S³owa i sprawowania sakramentów;
6) wspólnota w modlitwie, nabo¿eñstwie, we wszystkich œrodkach ³aski,

w d¹¿eniu do uœwiêcenia i w s³u¿bie dla ludzi.
21 Ró¿ni nas pogl¹d w kwestii, w jakiej mierze i w jaki sposób Koœció³, który

w ten sposób opisaliœmy, ujawnia siê w istniej¹cych Koœcio³ach. Ró¿ni¹ nas
pogl¹dy g³ównie w nastêpuj¹cych sprawach:
1) istota Koœcio³a widzialnego i niewidzialnego, wzajemna relacja miêdzy

nimi i liczba tych, którzy nale¿¹ do ka¿dego z nich (uwaga 2);
2) znaczenie roz³amów koœcielnych w przesz³oœci i teraŸniejszoœci (uwa-

ga 3).
22 Jakakolwiek by³aby nasza opinia w tych punktach, ³¹czy nas przecie¿ prze-

konanie, ¿e jest wol¹ Chrystusa, ¿eby ¿ycie jednego cia³a objawi³o siê przed
œwiatem. Przybli¿enie  Ewangelii ludziom w¹tpi¹cym, grzesznym i zdezo-
rientowanym wymaga jednolitego œwiadectwa. Tote¿ nalegamy na to, aby
wszyscy chrzeœcijanie, wype³niaj¹c modlitwê naszego Zbawiciela, ¿eby Jego
uczniowie stanowili jedno, oddali siê na nowo Bogu, dziêki czemu przez po-
moc Jego Ducha zostanie zbudowane cia³o Chrystusa, jego cz³onkowie zjed-
nocz¹ siê we wierze i mi³oœci i usuniête zostan¹ przeszkody, utrudniaj¹ce dzi-
siaj objawienie ich jednoœci w Chrystusie, tak aby œwiat uwierzy³, ¿e zosta³
pos³any przez Ojca.

23 Modlimy siê o to, aby przybli¿y³ siê czas, gdy w imieniu Jezusa ugnie siê
wszelkie kolano i wszystkie jêzyki z³o¿¹ wyznanie, ¿e Jezus Chrystus jest
Panem ku chwale Boga Ojca.

Uwagi
24   1. Niektórzy wierz¹, ¿e wyk³ad ten jest dany przez Tradycjê Koœcio³a; inni,

¿e jest bezpoœrednim dzie³em Ducha, udzielanym sercu i sumieniu wierz¹-
cego. Jeszcze inni znajduj¹ go zarówno w Tradycji jak i w bezpoœrednim
œwiadectwie Ducha.
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25  2. Na przyk³ad:
a) Niektórzy wierz¹, ¿e Koœció³ niewidzialny znajduje siê wy³¹cznie w nie-

bie. Inni zaliczaj¹ do niego wszystkich prawdziwie wierz¹cych na zie-
mi, niezale¿nie, czy s¹ lub nie s¹ cz³onkami zorganizowanego Koœcio³a.

b) Niektórzy wierz¹, ¿e Chrystus sam ustali³ widzialn¹ formê Koœcio³a,
tote¿ nie mo¿na jej zmieniaæ. Inni uwa¿aj¹, ¿e jeden Koœció³ pod prze-
wodnictwem Ducha Œwiêtego mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy.

c) Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e ten lub inny z istniej¹cych Koœcio³ów jest wy-
³¹cznie Koœcio³em prawdziwym; inni, ¿e Koœció³, tak jak go opisaliœmy,
wystêpuje w wielu istniej¹cych wspólnotach koœcielnych lub ³¹cznie we
wszystkich.

d) Niektórzy uznaj¹ wprawdzie inne wspólnoty chrzeœcijañskie jako Ko-
œcio³y, s¹ jednak przekonani o tym, ¿e jedna okreœlona forma urzêdu du-
chownego zosta³a przewidziana przez Boga i okaza³a siê konieczna
w dziejach dla pomyœlnego rozwoju Koœcio³a. Inni s¹ zdania, ¿e ¿adnej
jednostkowej  formie ustrojowej nie mo¿na przypisywaæ priorytetu,
jeszcze inni, ¿e w ogóle ¿aden ustrój koœcielny nie jest konieczny.

26   3. Jeden z pogl¹dów g³osi, ¿e nie by³o roz³amu w chrzeœcijañstwie, któremu
nie towarzyszy³by grzech. Inni twierdz¹, ¿e roz³amy by³y nieuniknionym
rezultatem ró¿nych darów Ducha i ró¿nego rozumienia prawdy. Pozycjê
poœredni¹ zajmuje pogl¹d trzeci, którego zwolennicy w pokucie i bólu
spogl¹daj¹ na roz³amy przesz³oœci, lecz jednoczeœnie s¹ œwiadomi Bo¿ego
mi³osierdzia, które mimo tych roz³amów, nawet poprzez nie, realizowa³o
sw¹ sprawê w œwiecie.

IV. Wspólne wyznanie wiary Koœcio³a
Raport sekcji czwartej, przez Konferencjê przyjêty nemine contradicente

27 My, cz³onkowie Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a, którzy zgromadzi-
liœmy siê ze wszystkich czêœci œwiata ze wzglêdu na jednoœæ chrzeœcijañsk¹,
dziêkujemy Bogu za to, ¿e w naszej wspólnej modlitwie mogliœmy siê zjed-
noczyæ w Bogu, naszym niebiañskim Ojcu, i w Jego Synu, Jezusie Chrystu-
sie, naszym Zbawicielu, w spo³ecznoœci Ducha Œwiêtego.

28 Mimo ró¿nic doktrynalnych, jakie miêdzy nami istniej¹, jednoczy nas wspól-
na wiara chrzeœcijañska zwiastowana w Piœmie Œwiêtym, poœwiadczona i za-
chowana w ekumenicznym wyznaniu znanym jako Nicaenum oraz w Aposto-
licum, wiara, która we wszystkich epokach znajdowa³a swoje potwierdzenie
w doœwiadczeniu duchowym Koœcio³a Chrystusowego.

29 Wierzymy, ¿e Duch Œwiêty, który kieruje Koœcio³em we wszelkiej prawdzie,
sprawi, i¿ Koœció³, trzymaj¹c siê  œwiadectwa tych wyznañ wiary, które s¹
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naszym wspólnym dziedzictwem przejêtym od Koœcio³a pierwotnego,
bêdzie jednoczeœnie  zdolny do wyra¿enia prawdy objawienia w nowych
formach, gdy takie wskutek pojawiania siê nowych problemów stan¹ siê od
czasu do czasu konieczne.

30 Na zakoñczenie chcielibyœmy uroczyœcie z³o¿yæ zgodne œwiadectwo o tym,
¿e zewnêtrzne, tj. spisane normy wiary nie mog¹ siê obyæ   bez wewnêtrzne-
go, osobistego doœwiadczenia wspólnoty z Bogiem w Chrystusie.

Uwagi

31   1. Trzeba poczyniæ uwagê, ¿e Koœció³ prawos³awny Wschodu mo¿e przyj¹æ
Nicaenum tylko w jego kszta³cie nieinterpolacyjnym, tzn. bez dodatku
filioque, i ¿e Apostolicum, chocia¿  nie wystêpuje w formularzach tego
Koœcio³a, nie jest sprzeczne z jego nauk¹.

32  2. Trzeba te¿ poczyniæ uwagê, ¿e niektóre Koœcio³y reprezentowane na tej
Konferencji traktuj¹ Tradycjê równowa¿nie obok Pisma œw.; inne wyraŸ-
nie podporz¹dkowuj¹ wyznania wiary Pismu œw. Jeszcze  inne najbardziej
podkreœlaj¹ w³asne wyznania wiary, a w niektórych Koœcio³ach wyznania
wiary w ogóle nie maj¹ zastosowania.

33   3.  Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e o pos³ugiwaniu siê wyznaniami wiary decyduj¹
w³aœciwe gremia ka¿dego Koœcio³a, i ¿e poszczególne Koœcio³y w dal-
szym ci¹gu trzymaæ siê bêd¹ swoich specyficznych wyznañ wiary.

V. Urz¹d duchowny Koœcio³a

Raport sekcji pi¹tej, przyjêty przez Konferencjê nemine contradicente

34 My, cz³onkowie Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a cieszymy siê, ¿e
w nastêpuj¹cych piêciu punktach istnieje miêdzy nami zasadnicza zgodnoœæ
pogl¹dów:
1. Urz¹d duchowny jest darem, który Bóg przez Chrystusa nada³ swojemu Ko-

œcio³owi. Jest on konieczny dla egzystencji i pomyœlnego rozwoju Koœcio³a.
2. Urz¹d duchowny czerpie stale swoje pe³nomocnictwo i si³ê oddzia³ywania

od Chrystusa i Jego Ducha.
3. Zadanie urzêdu duchownego polega na przekazywaniu ludziom zbaw-

czych i uœwiêcaj¹cych czynów Chrystusa za poœrednictwem pos³ugi pa-
sterskiej, g³oszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów. Czyny te,
przekazywane za poœrednictwem urzêdu duchownego, staj¹ siê dopiero
skuteczne przez wiarê.

4. Urz¹d duchowny sprawuje funkcjê kierownicz¹ i dyscyplinuj¹c¹ w Ko-
œciele zarówno w wymiarze uniwersalnym jak i partykularnym.
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5.  Ci, którzy posiadaj¹  dary niezbêdne dla sprawowania urzêdu duchowne-
go, s¹ powo³ani przez Ducha i uznani przez Koœció³,  przez akt ordynacji,
po³¹czony modlitw¹ i na³o¿eniem r¹k, zostaj¹ upowa¿nieni do pe³nienia
funkcji wynikaj¹cych z tego urzêdu.

35 W obrêbie wielu wspólnot chrzeœcijañskich, na jakie rozpad³o siê chrzeœci-
jañstwo w biegu dziejów, powsta³y ró¿ne formy urzêdu; taki a nie inny
kszta³t urzêdu by³ uzale¿niony od specyficznego odczytania przez poszcze-
gólne wspólnoty  woli Chrystusa i odpowiednich wypowiedzi Nowego Testa-
mentu. Duch Œwiêty dziêki opatrznoœci Bo¿ej wykorzysta³  te wspólnoty
w realizacji  swego dzie³a, polegaj¹cego na oœwiecaniu œwiata, nawracaniu
grzeszników i doskonaleniu œwiêtych. Ale ró¿nice w pojmowaniu pe³nomoc-
nictwa i funkcji urzêdu duchownego, które znalaz³y odbicie w ró¿nych for-
mach urzêdu, by³y i s¹ jeszcze dzisiaj przyczyn¹ ró¿nych zw¹tpieñ, pytañ
i nieporozumieñ.

36 Ró¿nice dotycz¹ istoty urzêdu duchownego  (czy sk³ada siê on z jednego lub
wiêcej ordines), istoty ordynacji i ³aski udzielanej w ordynacji, funkcji i auto-
rytetu biskupów oraz istoty sukcesji apostolskiej. Wierzymy, ¿e pierwszy
krok na drodze do przezwyciê¿enia tych trudnoœci polega na otwartym ich
uznaniu oraz jasnym sformu³owaniu ich istoty. Tote¿ do naszego raportu do-
³¹czamy  jako aneks opis trudnoœci, a Koœcio³om, które reprezentujemy, zale-
camy powa¿n¹ dyskusjê nad nimi.

37 Ró¿nice w rozumieniu urzêdu sprawiaj¹, ¿e – ku ubolewaniu wielu wierz¹-
cych – zwiêkszaj¹ siê przeszkody utrudniaj¹ce zawi¹zanie wspólnoty komu-
nijnej. Ale szczególnie na polu misyjnym, gdzie Koœció³ wype³nia swoje
podstawowe zadanie, polegaj¹ce na g³oszeniu Ewangelii wszelkiemu stwo-
rzeniu, brak jednoœci jest odczuwany przez m³ode Koœcio³y jako bardzo po-
wa¿na przeszkoda w szerzeniu Ewangelii.  Dlatego zachodzi pilna potrzeba
stworzenia urzêdu, który w ka¿dym partykularnym Koœciele by³by uznawany
jako urz¹d maj¹cy aprobatê ca³ego Koœcio³a.

38 Nasza Konferencja nie mia³a czasu zaj¹æ siê troskliwie i cierpliwie wszystki-
mi ró¿nicami pogl¹dów istniej¹cymi miêdzy nami w kwestii urzêdu duchow-
nego, a tylko w ten sposób moglibyœmy dojœæ do pe³nego porozumienia.
To samo odnosi siê  te¿ do propozycji dotycz¹cych ustroju zjednoczonego
Koœcio³a. Pewne idee zwi¹zane z ewentualnym ustrojem koœcielnym zosta³y
przedstawione, przekazujemy je Koœcio³om do dalszej refleksji w nadziei, ¿e
wspólne studiowanie tych kwestii bêdzie kontynuowane w ró¿nych Koœcio-
³ach reprezentowanych na naszej Konferencji.

39 Ze wzglêdu na pozycjê, jak¹ w ustroju starego Koœcio³a mieli biskupi, ko-
legia prezbiterów i wspólnoty wierz¹cych, ze wzglêdu na okolicznoœæ, ¿e
wszystkie trzy formy ustrojowe - episkopalna, prezbiterialna i kongregacjo-
nalna - dzisiaj jak i od stuleci zadomowi³y siê w wielkich wspólnotach
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œwiata chrzeœcijañskiego, i ze wzglêdu na fakt, ¿e ka¿da z trzech form
ustrojowych ze strony wielu swoich zwolenników jest uwa¿ana za koniecz-
ny i w³aœciwy ustrój Koœcio³a – dajemy wyraz naszemu przekonaniu, ¿e
wszystkie te ró¿ne elementy w warunkach, których szczegó³y trzeba  jesz-
cze wyjaœniæ,   musz¹ znaleŸæ swoje w³aœciwe miejsce w ¿yciu ponownie
zjednoczonego Koœcio³a, i ¿e ka¿da poszczególna wspólnota koœcielna,
œwiadoma bogatego b³ogos³awieñstwa, jakiego Bóg udzieli³ w przesz³oœci
jej urzêdowi, z radoœci¹ odda swe w³asne skarby duchowe wspólnemu
¿yciu zjednoczonego Koœcio³a.

40 Jeœli przedstawiona sugestia spotka³aby siê z przyjêciem i realizacj¹,
wówczas przyjêcie  okreœlonej formy ordynacji jako normalnej i upraw-
nionej metody wprowadzania w urz¹d duchowny Koœcio³a nie mog³oby
byæ interpretowana w taki sposób, jak gdyby wi¹za³o siê z nim uznanie
okreœlonej teorii na temat pocz¹tku, istoty lub funkcji któregoœ z urzêdów
koœcielnych. Wprowadzenie okreœlonej formy ordynacji nie mo¿e te¿ pro-
wadziæ do tego, ¿eby wa¿noœæ ordynacji zosta³a zakwestionowana w tych
segmentach Koœcio³a powszechnego, które s¹ przekonane, ¿e przechowa-
³y wa¿ne porz¹dki apostolskie poœród innych form ordynacji. Urz¹d S³o-
wa i Sakramentu, jaki w ró¿nej formie istnia³ w przesz³oœci lub jeszcze
dzisiaj istnieje, i którym Duch Bo¿y pos³ugiwa³ siê jako b³ogos³awieñ-
stwem dla wielu, nie mo¿e zostaæ odrzucony lub pomniejszony w swoim
znaczeniu przez wprowadzenie w zjednoczonym Koœciele nowej formy
ordynacji.

41 Poniewa¿ ka¿dy wierz¹cy otrzymuje Ducha Œwiêtego i ka¿dy z nich ma bez-
poœredni dostêp do Boga przez Jezusa Chrystusa, i poniewa¿ szczególne dary
Ducha Œwiêtego, jak dar nauczania, zwiastowania i poradnictwa duszpaster-
skiego s¹ dobrami, które posiada zarówno Koœció³ jak pojedynczy chrzeœcija-
nin, rzecz¹ konieczn¹ i naturaln¹ jest to, ¿eby Koœció³ mo¿liwie jak najlepiej
wykorzysta³ te dary dla wspierania swego wspólnego ¿ycia duchowego i sze-
rzenia Królestwa Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

42 W niektórych kwestiach wiary i ustroju koœcielnego nie da siê jeszcze dzisiaj
osi¹gn¹æ porozumienia. Ale jesteœmy przekonani – czemu na naszej Konfe-
rencji dawaliœmy wielokrotnie wyraz – ¿e ju¿ teraz jest dla nas mo¿liwe, i to
nie tylko jednostkom, lecz tak¿e Koœcio³om, zjednoczenie siê w braterskiej
s³u¿bie, któr¹ Chrystus powierzy³ swoim uczniom. Przeto zalecamy naszym
Koœcio³om podjêcie debaty na temat kroków, jakie ju¿ teraz mo¿na praktycz-
nie przeprowadziæ, aby jeszcze skuteczniej daæ wyraz ju¿ istniej¹cej jednoœci
w tej s³u¿bie.

43 Jednoczeœnie sk³adamy podziêkowanie wszechmocnemu Bogu za wielki po-
stêp, który w ostatnich latach zosta³ poczyniony  w zakresie wzajemnego
zbli¿enia Koœcio³ów, oraz dajemy wyraz naszemu przekonaniu, ¿e w wierze
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musimy odwa¿nie kroczyæ do przodu w ufnoœci, ¿e dziêki Bo¿emu b³ogos³a-
wieñstwu bêdziemy w stanie rozwi¹zywaæ problemy, z którymi mamy do
czynienia.

Uwagi

44  1. Przedstawiciele Koœcio³a prawos³awnego sformu³owali nastêpuj¹ce oœ-
wiadczenie:
Koœció³ prawos³awny uwa¿a, ¿e sam Chrystus ustanowi³ w Koœciele
urz¹d duchowny. W duchowieñstwie widzi organ wyposa¿ony w szczegól-
ny charyzmat,  przez który Koœció³ rozdziela œrodki ³aski, jak np. sakra-
menty. Wierzy, ¿e urz¹d duchowny biskupów, prezbiterów i diakonów nie
mo¿e mieæ ¿adnej innej podstawy ni¿ nieprzerwana sukcesja apostolska.
Przeto ku swemu ubolewaniu nie jest on w stanie dojœæ z wieloma repre-
zentowanymi na tej Konferencji Koœcio³ami do jakiegokolwiek porozumie-
nia na temat urzêdu duchownego. Jednak prosi Boga, ¿eby przez swego
Œwiêtego Ducha tak¿e w tym trudnym punkcie, w którym wystêpuj¹ ró¿ni-
ce pogl¹dów, doprowadzi³ do porozumienia.

45 2. Równie¿ w obrêbie chrzeœcijañstwa zachodniego istniej¹ wyraŸnie rozpo-
znawalne ró¿nice.
Jeden z typowych pogl¹dów zawiera nastêpuj¹ce myœli:
a) we wszystkich epokach istnia³y ró¿ne stopnie urzêdu duchownego,

z których ka¿dy pe³ni³ specyficzn¹ funkcjê,
b) ordynacja jest aktem sakramentalnym ustanowionym przez Boga

i z tego powodu jest niezbêdna. Udziela ona szczególnego charyzmatu
okreœlonemu urzêdowi,

c) tylko biskupi, którzy otrzymali swój urz¹d w sukcesji apostolskiej,
mog¹ dokonywaæ ordynacji,

d) sukcesja apostolska jest warunkiem uzyskania autorytetu przez urz¹d
duchowny, dla widzialnej jednoœci Koœcio³a i wa¿noœci sakramentów.

46 Z drugiej strony wiele na tej Konferencji reprezentowanych Koœcio³ów repre-
zentowa³o nastêpuj¹cy pogl¹d:
a) w rzeczywistoœci istnieje tylko jeden urz¹d duchowny, urz¹d S³owa i Sa-

kramentów,
b) urzêdy istniej¹ce w tych Koœcio³ach s¹ do pogodzenia z Nowym Testamentem

i znajduj¹ te¿ potwierdzenie w owocach, które przynosz¹. Maj¹ one w Ko-
œciele niezbêdny autorytet, a sprawowane przez nie sakramenty s¹ wa¿ne,

c) nie istnieje ustalona forma urzêdu, której przyjêcie by³oby konieczne dla
wiary,

d) ³askê, która uzdalnia do sprawowania urzêdu, cz³owiek otrzymuje bez-
poœrednio od Boga, w ordynacji nie zostaje ona udzielona, lecz tylko
uznana.
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47 Poza tym istniej¹ poœród nas pogl¹dy na temat urzêdu duchownego, które
zajmuj¹ stanowisko poœrednie miêdzy wspomnianymi w³aœnie typami. Na
przyk³ad niektórzy przedstawiciele episkopalnego systemu rz¹dzenia Koœcio-
³em uwa¿aj¹ sukcesjê apostolsk¹, w formie w³aœnie opisanej, nie za koniecz-
ny element ustroju episkopalnego, a nawet w ca³oœci go odrzucaj¹. Inni w
ogóle nie uznaj¹ koniecznoœci istnienia historycznego urzêdu biskupiego.
Przedstawiciele prezbiteriañskiego sytemu rz¹dów w Koœciele uwa¿aj¹, ¿e
urz¹d apostolski mo¿e byæ i by³ przekazywany przez prezbiterów, którzy
zgodnie z ustalonym porz¹dkiem zgromadzili siê w tym celu. Zwolennicy
systemu kongregacjonalnego widz¹ w swoim urzêdzie urz¹d, który dzisiaj
jak  dawniej jest przekazywany na wzór Nowego Testamentu.

VI. Sakramenty
Raport sekcji szóstej,
przyjêty przez Konferencjê nemine contradicente

48 Jesteœmy przekonani, ¿e ze wzglêdu na cel naszej Konferencji nie zachodzi
koniecznoœæ przedyskutowania kwestii sakramentów – niektóre Koœcio³y
zw¹ je misteriami – w najdrobniejszych szczegó³ach. Poni¿sza deklaracja ma
raczej pokazaæ, ¿e mo¿e istnieæ wspólna postawa wobec sakramentów
i wspólne ich docenianie równie¿ wœród tych, którzy w rozumieniu i interpre-
tacji sakramentów reprezentuj¹ ró¿ne pogl¹dy.

49 Zwracamy uwagê na fakt, ¿e wyraŸnie wzrasta zrozumienie dla znaczenia
i rangi sakramentów w œwiecie chrzeœcijañskim, uwa¿amy te¿, ¿e ta tenden-
cja zas³uguje na wsparcie i pomoc, gdy¿ mo¿e ona prowadziæ do pog³êbienia
¿ycia i doœwiadczenia duchowego Koœcio³ów. W kontekœcie tym uznajemy,
¿e sakramenty maj¹ szczególne znaczenie dla wspólnotowego ¿ycia Koœcio-
³a, i ¿e Duch Œwiêty jest przekazicielem ³aski, gdy to, co nale¿y do Chrystu-
sa, przekazuje ludziom przez wiarê.

50 Jesteœmy zgodni w tym, ¿e sakramenty maj¹ oparcie w Bo¿ym ustanowie-
niu, i ¿e Koœció³ winien pos³ugiwaæ siê nimi z wdziêcznoœci¹ jako darami
Bo¿ymi.

51 Wierzymy, ¿e ka¿dy sakrament sk³ada siê z zewnêtrznego znaku i wewnêtrz-
nego daru ³aski, i ¿e sakramenty s¹ œrodkami ³aski, przez które Bóg dzia³a w
nas niewidzialnie. Uznajemy tak¿e, ¿e Bóg mo¿e swe dary ³aski ofiarowaæ
nie wi¹¿¹c ich ze swoimi sakramentami.

52 Koœció³ prawos³awny i inne [Koœcio³y] reprezentuj¹ przekonanie, ¿e istnieje
siedem sakramentów, i ¿e do ich wa¿nego sprawowania konieczna jest w³a-
œciwa forma, w³aœciwa materia i w³aœciwy urz¹d. Inni s¹ w stanie uznaæ za
sakramenty tylko chrzest i Wieczerzê Pañsk¹. Jeszcze inni przypisuj¹ wpraw-
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dzie idei sakramentalnej wysok¹ rangê, nie pos³uguj¹ siê jednak zewnêtrzny-
mi znakami sakramentów, lecz wierz¹, ¿e wszystkie dobra duchowe  otrzy-
muje siê przez bezpoœrednie zetkniêcie siê z Bogiem przez Jego Ducha. Na
tej Konferencji eksponujemy tylko oba sakramenty chrztu i Wieczerzy Pañ-
skiej, gdy¿ chodzi tu o sakramenty, które ciesz¹ siê powszechnym uznaniem
ze strony cz³onków Konferencji.

53 Wierzymy, ¿e przez chrzest, sprawowany wod¹ w imiê Ojca i Syna i Ducha
Œwiêtego na odpuszczenie grzechów, zostajemy ochrzczeni przez jednego
Ducha w jedno cia³o. Za pomoc¹ tej deklaracji nie zamierzamy zacieraæ ró¿-
nic w pojmowaniu, interpretacji i sposobie udzielania chrztu, które istniej¹
miêdzy nami.

54 Wierzymy, ¿e w Wieczerzy Pañskiej nasz Pan jest obecny,  ¿e mamy w niej
wspólnotê z Bogiem, naszym Ojcem w Jego Synu Jezusie Chrystusie, na-
szym Panu, który jest naszym jedynym chlebem dla ¿ycia œwiata, który za-
chowuje ¿ycie swojego ludu, i ¿e jednoczeœnie mamy wspólnotê z wszystki-
mi innymi, którzy z Nim s¹ zwi¹zani. Jesteœmy zgodni, ¿e sakrament Wie-
czerzy Pañskiej jest najœwiêtsz¹ kultow¹ czynnoœci¹ Koœcio³a, uroczystoœci¹,
w której wspominana i zwiastowana jest zbawcza œmieræ Pana, i ¿e ten sakra-
ment jest zarazem ofiar¹ pochwaln¹ i dziêkczynn¹ oraz aktem uroczystego
samoofiarowania.

55 Istniej¹ wœród nas ró¿ne pogl¹dy zw³aszcza w odniesieniu do nastêpuj¹cych
punktów: 1. sposobu obecnoœci naszego Pana, 2. idei pami¹tki i ofiary, 3. sto-
sunku elementów do ³aski, która zostaje przekazana, 4. relacji miêdzy du-
chownym sprawuj¹cym sakrament a wa¿noœci¹ i skutecznoœci¹ œwiêtej czyn-
noœci. Zdajemy sobie sprawê, ¿e duch ludzki nigdy w pe³ni nie mo¿e poj¹æ i
uj¹æ w s³owach rzeczywistoœci Bo¿ej obecnoœci i Bo¿ego daru w tym sakra-
mencie.

56 Koñczymy tê deklaracjê modlitw¹, ¿eby ró¿nice, które dzisiaj jeszcze stoj¹
na drodze do pe³nej wspólnoty Wieczerzy Pañskiej, mog³y zostaæ usuniête.
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DRUGA  ŒWIATOWA KONFERENCJA
DS. WIARY I USTROJU KOŒCIO£A,
Edynburg, Szkocja, 3-18 sierpnia 1937 – Raport koñcowy

II. £aska naszego Pana Jezusa Chrystusa

1 G³êboko wdziêczni Bogu za Ducha jednoœci, który otoczy³ nas  swoim ³aska-
wym b³ogos³awieñstwem, kieruj¹c wszystkimi naszymi  dyskusjami na ten
temat, stwierdzamy w niniejszej deklaracji, ¿e kwestie bêd¹ce przedmiotem
naszych pertraktacji nie daj¹ ¿adnego powodu do utrzymywania podzia³u
miêdzy Koœcio³ami.

1. Znaczenie ³aski

2 Mówi¹c o ³asce Bo¿ej, myœlimy o samym Bogu, który objawi³ siê w swoim
Synu Jezusie Chrystusie. Czym jest ³aska Bo¿a znane jest tak naprawdê tyl-
ko tym, którzy wiedz¹, ¿e Bóg jest mi³oœci¹, i ¿e wszystko, co czyni, dzieje
siê z mi³oœci jako spe³nienie Jego sprawiedliwych planów. Jego ³aska ujaw-
nia siê w naszym stworzeniu, trwaniu i we wszystkich b³ogos³awieñstwach
tego ¿ycia, przede wszystkim jednak w naszym zbawieniu przez ¿ycie,
œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w pos³aniu œwiêtego i ¿ycio-
dajnego Ducha, we wspólnocie Koœcio³a oraz w darze S³owa i Sakra-
mentów.

3 Odkupienie i zbawienie cz³owieka maj¹ swój pocz¹tek w Bogu samym, który
swoje ³askawe dzia³anie wobec cz³owieka podejmuje nie z powodu jakichœ
zas³ug ze strony cz³owieka, lecz wy³¹cznie wskutek swej suwerennej, pro-
mieniuj¹cej mi³oœci.

2. Usprawiedliwienie i uœwiêcenie

4 W swojej suwerennej, promieniuj¹cej mi³oœci Bóg usprawiedliwia i uœwiêca
nas przez Chrystusa; a Jego w ten sposób objawiona ³aska staje siê naszym
udzia³em przez wiarê, która sama jest darem Boga.

5 Usprawiedliwienie i uœwiêcenie to dwa nie daj¹ce siê oddzieliæ od siebie
aspekty ³askawego dzia³ania Boga wobec grzesznego cz³owieka.

6 Usprawiedliwienie to ten czyn Bo¿y, przez który On przebacza nasze grzechy
i wprowadza nas do wspólnoty z Nim samym; z Nim, który w Jezusie Chry-
stusie i Jego œmierci krzy¿owej os¹dzi³ grzechy, objawi³ mi³oœæ do grzeszni-
ków i tak pojedna³ œwiat z sob¹ samym.
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7 Uœwiêcenie jest tym dzie³em Bo¿ym, przez które On stale odnawia nas i ca³y
Koœció³ przez Ducha Œwiêtego, uwalniaj¹c nas od mocy grzechu, przyczynia-
j¹c siê do wzrostu w nas uœwiêcenia i oblekaj¹c nas blaskiem swego Syna
przez uczestnictwo w Jego œmierci i wywy¿szonym ¿yciu. Ta odnowa, która
zmusza nas do nieustannego ¿ycia w Duchu i zwalczania z³a, pozostaje od
pocz¹tku do koñca darem Bo¿ym. Niezale¿nie od wzrostu naszego uœwiêce-
nia, nasza spo³ecznoœæ z Bogiem opiera siê przecie¿ zawsze na przebaczaj¹-
cej ³asce Boga.

8 Wiara jest czymœ wiêcej ni¿ intelektualn¹ akceptacj¹ objawienia w Jezusie
Chrystusie; jest ona pe³nym zaufaniem wobec Boga i Jego obietnic oraz  od-
daniem nas samych Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi i Panu.

3. Suwerennoœæ Boga i odpowiedzialnoœæ cz³owieka

9 Odnoœnie relacji miêdzy ³ask¹ Bo¿¹ a wolnoœci¹ cz³owieka wszyscy na pod-
stawie Pisma œw. i doœwiadczenia chrzeœcijañskiego jesteœmy zgodni co do
tego, ¿e suwerennoœæ Boga ma priorytet. Pod pojêciem suwerennoœci Boga
pojmujemy Jego dominuj¹c¹ nad wszystkim i obejmuj¹c¹ wszystko wolê
oraz plan, który dotyczy ka¿dego cz³owieka i ca³ej ludzkoœci, plan, który zo-
sta³ objawiony w Jezusie Chrystusie. Poza tym chcielibyœmy z naciskiem
podkreœliæ, ¿e ten odwieczny plan jest wyrazem w³asnej istoty Boga, miano-
wicie Jego mi³oœci i œwiêtoœci. A wiêc my ludzie zawdziêczamy nasz ca³y
ratunek Jego ³askawej woli. Jednak z drugiej strony jest wol¹ Boga, ¿eby
cz³owiek czynnie przyswoi³ sobie tê ³askê przez w³asn¹ wolê i ponosi³ odpo-
wiedzialnoœæ za tê decyzjê.

10 Wielu teologów podjê³o próbê przezwyciê¿enia pozornej sprzecznoœci miê-
dzy suwerennoœci¹ Boga a odpowiedzialnoœci¹ cz³owieka za pomoc¹ filozo-
ficznych metod; jednak takie teorie nie s¹ elementem sk³adowym wiary
chrzeœcijañskiej.

11 Cieszymy siê z mo¿noœci poinformowania, ¿e w tej kwestii byliœmy zgodni,
tote¿ uwa¿amy, ¿e nie powinna byæ ona przyczyn¹ utrwalaj¹c¹ roz³am ko-
œcielny.

4. Koœció³ i ³aska

12 Jesteœmy zgodni, ¿e Koœció³ jest cia³em Chrystusa, b³ogos³awionym zastê-
pem wszystkich wierz¹cych w niebie i na ziemi, wspólnot¹ œwiêtych. Zara-
zem jest on urzeczywistnieniem ³askawego planu Boga w odniesieniu do
stworzenia i zbawienia oraz sta³ym narzêdziem ³aski Boga w Chrystusie
przez Ducha Œwiêtego, który jest jego przenikaj¹cym wszystko ¿yciem, przy-
czyniaj¹c siê stale do uœwiêcenia wszystkich jego segmentów.
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13 Zadanie Koœcio³a polega na oddawaniu czci Bogu we w³asnym ¿yciu i kul-
cie, zwiastowaniu Ewangelii ca³emu stworzeniu oraz krzewieniu wspólnoty
i ¿ycia duchowego wœród wierz¹cych wszystkich ras i narodów. W tym celu
Bóg udziela swej ³aski w Koœciele jego cz³onkom przez swoje S³owo i Sakra-
menty, jak równie¿ przez to, ¿e Duch Œwiêty jest stale w nim obecny.

5. £aska, S³owo i Sakramenty

14 Jesteœmy zgodni, ¿e S³owo i Sakramenty s¹ darami Boga, których udziela On
Koœcio³owi przez Jezusa Chrystusa dla odkupienia ludzkoœci. W obu elemen-
tach ³aska Bo¿a jest w Chrystusie zwiastowana, darowana i w wierze przyj-
mowana; ³aska ta jest jedna i niepodzielna.

15 S³owo jest œrodkiem zadekretowanym przez Boga, przez który ludziom zo-
staje oznajmiona ³aska: wzywa ono do pokuty, zapewnia im przebaczenie,
doprowadza ich do pos³uszeñstwa oraz przyczynia siê do budowy wspólnoty
wiary i mi³oœci.

16 Sakramentów nie wolno nigdy rozpatrywaæ jako wielkoœci samej w sobie,
lecz  zawsze trzeba je traktowaæ jako sakramenty Koœcio³a, który jest cia³em
Chrystusa. Znaczenie sakramentów polega na sta³ym dzia³aniu Ducha Œwiê-
tego, który jest ¿yciem Koœcio³a. Przez sakramenty Bóg rozwija we wszyst-
kich cz³onkach Koœcio³a ¿ycie trwa³ej wspólnoty i stwarza mu mo¿liwoœæ
uosabiania Jego woli w ¿yciu œwiata; jednak dobroci Boga nie mo¿na ujmo-
waæ tylko w ograniczonym horyzoncie Jego sakramentów.

17 Miêdzy Koœcio³ami lub w obrêbie Koœcio³ów, które tutaj reprezentujemy,
ró¿nie rozk³ada siê akcenty w przypadku S³owa lub Sakramentów, jednak je-
steœmy zgodni, ¿e taka ró¿nica nie musi byæ przeszkod¹ dla sprawy jednoœci.

6. „Sola gratia”

18 Niektóre Koœcio³y przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do wyra¿enia sola gratia, podczas
gdy inne go unikaj¹. Formu³a ta by³a czêsto przedmiotem polemik; mimo to
wszyscy mo¿emy zgodziæ siê z nastêpuj¹c¹ deklaracj¹:
Nasze zbawienie jest darem Boga i owocem Jego ³aski. Nie opiera siê ono na
zas³udze cz³owieka, lecz ma swoje korzenie i swoj¹ podstawê w przebacze-
niu, które Bóg w swojej ³asce zapewnia cz³owiekowi, którego przyjmuje, by
go uœwiêciæ. Nie wierzymy jednak, ¿e dzia³anie Bo¿ej ³aski uniewa¿nia
ludzk¹ wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ; prawdziw¹ wolnoœæ osi¹ga siê raczej
dopiero wówczas, gdy na Bo¿¹ ³askê odpowiada siê wiar¹. Sprzeciw wobec
emanuj¹cej mi³oœci Boga nie oznacza wolnoœci, lecz niewolê, a pe³n¹ wol-
noœæ znajduje siê tylko w ca³kowitej zgodnoœci z dobr¹, przyjemn¹ i dosko-
na³¹ wol¹ Boga.



123

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

III. Koœció³ Chrystusa i S³owo Bo¿e

1. S³owo Bo¿e

19 Jesteœmy zgodni, ¿e S³owo Bo¿e jest zawsze ¿ywe i dynamiczne oraz œciœle
zwi¹zane z czynem Bo¿ym. Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o zwrócone
ku Bogu i Bogiem by³o S³owo. Bóg objawia siê nam przez to, co czyni: dziêki
swojemu dzia³aniu przyczyni³ siê do  odkupienia ludzi i przywrócenia perso-
nalnej wspólnoty z samym sob¹.

20 On powo³uje i kszta³tuje swój lud oraz kieruje swoje S³owo do proroków
i aposto³ów, objaœniaj¹c im sens swojego postêpowania.  Gdy wype³ni³ siê
czas, S³owo, odwieczny Syn Bo¿y, objawi³o siê w Chrystusie, naszym Panu,
wcielonym S³owie i w Jego dziele zbawczym, tzn. w Jego s³owach i czynach,
w Jego ¿yciu i charakterze, w Jego cierpieniu, œmierci i zmartwychwstaniu.
Swój kulminacyjny punkt osi¹ga ono w darze Ducha i w ¿yciu, którego
udziela Koœcio³owi bêd¹cemu Jego cia³em.

21 To Bo¿e objawienie jest skierowane do ca³ej osoby ludzkiej i zostaje przyjête
w wierze.

22 Przyjmujemy jednomyœlnie unikalnoœæ i nadrzêdnoœæ objawienia darowane-
go w Chrystusie, tylko w Jego imieniu oferowane jest œwiatu zbawienie. Jeœli
jednak z tej pozycji dochodzimy do pytania, czy Boga mo¿emy te¿ rozpo-
znaæ za pomoc¹ innych i cz¹stkowych objawieñ, wówczas natykamy siê na
ró¿nice, które wymagaj¹ dalszych studiów i wspólnych konsultacji. Nikt spo-
œród nas nie reprezentuje wprawdzie pogl¹du,  jakoby poza Chrystusem ist-
nia³o objawienie, daj¹ce  siê umieœciæ na jednej p³aszczyŸnie z objawieniem
w Chrystusie. Ale niektórzy byliby sk³onni przyj¹æ praeparatio evangelica,
i to nie tylko w odniesieniu do religii Hebrajczyków, lecz tak¿e wobec in-
nych religii; uwa¿aj¹ oni, ¿e Bóg daje siê rozpoznaæ w naturze i historii, inni
natomiast reprezentuj¹ stanowisko, ¿e jedynym objawieniem, o którym mo¿e
wiedzieæ i powinien dawaæ œwiadectwo Koœció³, jest objawienie w Jezusie
Chrystusie zawarte w Starym i Nowym Testamencie.

2. Pismo Œwiête i Tradycja1

23 Bóg zatroszczy³ siê o to, aby dla objawienia w S³owie istnia³o œwiadectwo
ujête w s³owach. Œwiadectwo to jest dane w Piœmie Œwiêtym, które jest dla-
tego naczeln¹ norm¹ dla nauki, kultu i ¿ycia Koœcio³a. Uznajemy jedn¹, acz-
kolwiek niedoskona³¹ paralelê miêdzy inspiracj¹ Pisma Œwiêtego a inkar-
nacj¹ S³owa w naszym Panu Jezusie Chrystusie: w obu przypadkach docho-

1 Por. ni¿ej nr 128.
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dzi do spowodowanego przez Ducha Œwiêtego zjednoczenia elementu bo-
skiego z elementem ludzkim oraz przyjêcia ludzkiego ograniczenia ze wzglê-
du na Bo¿y plan zbawienia. Ten skarb przechowujemy jednak w glinianych
naczyniach. Wszyscy jesteœmy przekonani o tym, ¿e tego ujêcia objawienia
nie zdo³a zachwiaæ naukowa praca nad Bibli¹. Praca ta, o ile jest œwiadoma
swej w³aœciwej istoty, raczej mo¿e oddaæ Koœcio³owi wa¿n¹ przys³ugê i po-
móc mu w³aœciwie interpretowaæ Pismo Œwiête, ale pod warunkiem, ¿e nie
odmówi siê jej niezbêdnej wolnoœci.

24 Ponadto szczegó³owiej trzeba rozwa¿yæ kwestiê koœcielnych tradycji i ich re-
lacji z Pismem Œwiêtym. Pod pojêciem Tradycja nale¿y rozumieæ ¿ywy nurt
¿ycia koœcielnego. Na przyk³ad Koœcio³y prawos³awne Wschodu, ale nie tyl-
ko one, przyznaj¹, ¿e mog¹ istnieæ pogl¹dy, które s¹ wprawdzie bardzo roz-
powszechnione, lecz poniewa¿ s¹ sprzeczne z Pismem Œwiêtym, nie posia-
daj¹ prawdziwego autorytetu Tradycji; ale nie wy³¹czaj¹ one z Tradycji pew-
nych przekonañ religijnych, o których wprawdzie Pismo Œwiête nie mówi
wyraŸnie, lecz nie s¹ z nim te¿ sprzeczne.

25 Uznajemy, ¿e Koœció³, oœwiecony Duchem Œwiêtym, by³ narzêdziem
w procesie, który doprowadzi³ do powstania Biblii. Niektórzy z nas s¹dz¹
wszelako, ¿e ten fakt oznacza, i¿ Koœció³ pod przewodnictwem Ducha
Œwiêtego zosta³ upowa¿niony do interpretowania, objaœniania i uzupe³nia-
nia (HL:B80D@Ü<) nauki biblijnej, i ¿e œwiadectwu Koœcio³a w ramach
jego Tradycji przys³uguje taki sam autorytet jak samej Biblii. Inni nato-
miast uwa¿aj¹, ¿e Koœció³, uznaj¹c Bibliê za nieodzowne Ÿród³o objawio-
nego S³owa Bo¿ego, jest zwi¹zany wy³¹cznie z Bibli¹ jako jedynym kryte-
rium wiary i ¿ycia; Tradycji przyznaj¹ oni wprawdzie ograniczony autory-
tet, lecz tylko w takiej mierze, w jakiej znajduje swoje uzasadnienie
w Biblii.

26 Wszyscy jesteœmy zgodni, ¿e Koœció³ chrzeœcijañski jest darem odwiecznego
S³owa Bo¿ego, które w Jezusie Chrystusie sta³o siê cz³owiekiem, i ¿e przy
¿yciu zachowuje go nieustannie  Duch Œwiêty. Z drugiej jednak strony
Koœció³ otrzyma³ od Boga zadanie zwiastowania tego S³owa ca³emu œwiatu
poprzez swoje kazanie, nabo¿eñstwo i ca³e ¿ycie oraz dawania œwiadectwa
o podejmowanych zadaniach.

3. Koœció³: nasza wspólna wiara

27 Wyznajemy wspólnie wiarê w œwiêty katolicki Koœció³. Uznajemy, ¿e Ko-
œció³ na ziemi zosta³ za³o¿ony wszechmocn¹ wol¹ Boga przez Jezusa Chry-
stusa, a w szczególnoœci przez fakt Jego zmartwychwstania, zgromadzenia
uczniów wokó³ ukrzy¿owanego, zmartwychwsta³ego i zwyciêskiego Pana
oraz wylania Ducha Œwiêtego.
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28 Koœció³ jest ludem Nowego Przymierza, który wype³nia i  przewy¿sza to
wszystko, na co wskazywa³ Izrael Starego Przymierza. Jest on otoczeniem
Boga, rodzin¹, w której Bo¿e ojcostwo i braterstwo ludzi ma siê urzeczywist-
niaæ w tych, których przyj¹³ jako swoje dzieci. Jest on cia³em Chrystusa, któ-
rego cz³onki swoje ¿ycie i swoj¹ to¿samoœæ zawdziêczaj¹ swej ¿ywotnej G³o-
wie; dlatego bez Niego jest on niczym, raczej we  wszystkim jest zale¿ny od
mocy odkupienia, które Bóg powierzy³ swojemu Synowi.

29 Obecnoœæ wywy¿szonego Pana w Koœciele, Jego ciele, urzeczywistnia siê
przez moc jednego Ducha, który ca³ej wspólnocie przekazuje dary wywy¿-
szonego Pana, przy czym jednostkê obdarza ró¿nymi darami wed³ug swej
woli. Wprowadza j¹ we wszelk¹ prawdê i nape³nia obfitoœci¹ ³ask Bo¿ych.

30 Jesteœmy zgodni, ¿e Chrystus jest obecny w swoim Koœciele przez Ducha
Œwiêtego jako Prorok, Kap³an i Król. Jako Prorok objawia Koœcio³owi wolê
i plan Boga; jako Kap³an okazuje sta³¹ gotowoœæ wystêpowania w naszej in-
tencji  z modlitw¹ wstawiennicz¹, prowadzi te¿ swój lud konsekwentnie do
Najwy¿szego przez odwieczn¹ ofiarê, któr¹ raz na zawsze z³o¿y³ za nas na
Golgocie; jako Król rz¹dzi swoim Koœcio³em, ustanawiaj¹c i stale poszerza-
j¹c swoje Królestwo.

31 Chrystus by³ stale obecny w swoim Koœciele od chwili jego za³o¿enia; swoj¹
obecnoœæ czyni skuteczn¹ i widzialn¹ w zwiastowaniu S³owa, wiernym spra-
wowaniu sakramentów,  modlitwie wznoszonej w Jego imieniu i w odnowie
¿ycia, przez które czyni wierz¹cych zdolnymi do sk³adania œwiadectwa
o Nim. Mimo wszelkiej ludzkiej niewiernoœci Chrystus pozostaje wierny
obietnicy swojej obecnoœci i takim do koñca czasów pozostanie.

32 Jednostki przyswajaj¹c tê wiarê k³ad¹ nacisk na ten lub inny punkt. Niektó-
rzy podkreœlaj¹ nieustann¹ obecnoœæ Chrystusa w swoim ciele i poœród swe-
go ludu, inni natomiast podkreœlaj¹, ¿e Chrystus jest obecny tylko tam, gdzie
jego S³owo jest wiernie zwiastowane i przyjmowane we wierze.

33 Kwestia wymagaj¹ca zbadania brzmi: w jakiej mierze chrzeœcijañska pew-
noœæ bycia w ¿ywym kontakcie z Chrystusem zale¿y od urzêdu i sakramen-
tów, S³owa Bo¿ego w Koœciele, wewnêtrznego œwiadectwa Ducha Œwiêtego
lub ³¹cznie od wszystkich tych momentów?

4. Koœció³: pogl¹dy wspólne i rozbie¿ne

34 Koœció³ jest poza tym wspólnot¹ tych, których Bóg powo³a³ do sk³adania
œwiadectwa o Jego ³asce i prawdzie. Z t¹ widzialn¹ wspólnot¹ mo¿na siê by³o
zetkn¹æ przed przyjœciem Pana w Izraelu, dzisiaj spotykamy j¹ w nowym
Izraelu, któremu zosta³ powierzony urz¹d pojednania. Tê widzialn¹ wspólno-
tê Nowy Testament wyra¿a zazwyczaj za pomoc¹ pojêcia ekklesia i w jej
stronê kieruje siê wezwanie Boga. Jest ona obszarem odkupienia. Poza Ko-
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œcio³em cz³owiek nie mo¿e dojœæ na ogó³ do pe³nego poznania Boga, ani od-
dawaæ Mu czci w prawdzie.

35 Poszczególne Koœcio³y ró¿ni¹ siê w rozumieniu pojêcia „Koœció³”. Niektórzy
za pomoc¹ tego s³owa pojmuj¹ nie tylko widzialn¹, zbawion¹ i zbawiaj¹c¹
wspólnotê, lecz tak¿e niewidzialn¹ spo³ecznoœæ w pe³ni zbawionych. Wed³ug
ich przekonania tylko wówczas jest siê uprawnionym do powiedzenia extra
ecclesiam nulla salus, gdy s³owo to jest stosowane w tym sensie. Ale Koœció³
niewidzialny nie jest idealn¹ wspólnot¹ w znaczeniu platoñskim, oddzielon¹
od widzialnego Koœcio³a na ziemi. Koœció³ widzialny i Koœció³ niewidzialny
s¹ nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane, chocia¿ ich granice nie pokrywaj¹ siê
w pe³ni. Inni uwa¿aj¹, ¿e pos³ugiwanie siê pojêciem „Koœció³” na okreœlenie
spo³ecznoœci prawdziwych  i tylko Bogu znanych chrzeœcijan jest wprowa-
dzaniem w b³¹d i niezgodne z Pismem Œwiêtym. Mówienie o niewidzialnej
spo³ecznoœci jako prawdziwym Koœciele sugeruje w¹tpliwy pogl¹d, jakoby
prawdziwy Koœció³ nie potrzebowa³ siê uwidaczniaæ, a Koœció³ widzialny nie
by³ z koniecznoœci prawdziwym Koœcio³em. Wszyscy jednak przyznajemy,
¿e liczba tych, których Bóg doprowadzi³ do odnowy ¿ycia i radoœci w Duchu
Œwiêtym, i którzy dali osobist¹ odpowiedŸ na przebaczaj¹c¹ mi³oœæ Boga,
ma granice, których oko ludzkie nie dostrzega, granice, które s¹ znane tylko
Bogu.

36 Ró¿ne Koœcio³y ró¿ni¹ siê te¿ w kwestii dotycz¹cej warunków cz³onkostwa
w Koœciele. Jedni uwa¿aj¹, ¿e wszyscy ochrzczeni, którzy s³owem lub czy-
nem nie odrzucili swojego dziedzictwa, nale¿¹ do Koœcio³a i jako jego cz³on-
kowie winni byæ uznawani. Inni przynale¿noœæ do Koœcio³a ograniczaj¹ do
tych, którzy z³o¿yli publicznie wyznanie swej wiary w Chrystusa  i w któ-
rych ¿yciu do pewnego stopnia daje siê rozpoznaæ duch Chrystusa.

5. Koœció³ i Królestwo Bo¿e

37 Ewangelia o Jezusie Chrystusie daje œwiadectwo o tym, ¿e zarówno Koœció³
jak Królestwo Bo¿e s¹ rzeczywistoœci¹.

38 Koœció³ raduje siê obecnoœci¹ Królestwa Bo¿ego, które ujawnia siê wszêdzie
tam, gdzie cz³owiek wype³nia pos³usznie wolê Bo¿¹. Ale Koœció³ znajduje
siê te¿ zawsze w stanie radosnego oczekiwania na urzeczywistnienie Króle-
stwa w przysz³oœci; gdy¿ Chrystus Król dzia³a wprawdzie obecnie w Koœcie-
le przez swojego Ducha Œwiêtego, lecz w swojej chwale musi siê dopiero
objawiæ. Królestwo Bo¿e urzeczywistnia siê teraz w ukrytej formie a¿ do
czasu jego pe³nego objawienia, gdy Bóg bêdzie wszystkim we wszystkim.

39 Mimo zgodnoœci pogl¹dów ró¿nimy siê jeszcze w dwóch kwestiach dotycz¹-
cych a) relacji miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym i b) zakresu, w jakim
Królestwo obecne jest ju¿ tu i teraz.
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40 Niektórzy podkreœlaj¹ bardziej pokrewieñstwo miêdzy Koœcio³em a Króle-
stwem Bo¿ym, inni eksponuj¹ bardziej wystêpuj¹c¹ miêdzy nimi ró¿nicê.
Jedni podkreœlaj¹ rzeczywist¹ obecnoœæ Królestwa  w Koœciele i istniej¹c¹
miêdzy obiema wielkoœciami kontynuacjê. Wierz¹, ¿e nadejœcie Królestwa
ujawni siê w postêpie, który Koœció³ czyni w tym œwiecie, i w  dzia³aniu wie-
rz¹cych lub nawet we wszystkich ludziach dobrej woli na ca³ym œwiecie. Inni
podkreœlaj¹ nadejœcie Królestwa w chwale, a dla jeszcze innych Królestwo
oznacza stale zwiêkszaj¹c¹ siê sferê sprawiedliwoœci objawionej w Jezusie
Chrystusie i mi³oœæ Bo¿¹ na wszystkich obszarach ¿ycia.

41 Ponadto niektórzy uwa¿aj¹, ¿e s¹ w stanie dostrzec postêp Królestwa Bo¿ego
ju¿ teraz w tym œwiecie, inni natomiast s¹dz¹, ¿e Koœció³ poznaje je dopiero
we wierze, gdy¿ zwyciêstwo Chrystusa jest jeszcze ukryte przed œwiatem
i takim powinno pozostaæ do chwili, gdy nasza epoka dobiegnie kresu.

42 Niektóre Koœcio³y  przywi¹zuj¹ ogromne znaczenie do tych ró¿nic pogl¹dów
i widz¹ w nich przeszkodê dla pe³nej wzajemnej ³¹cznoœci z innymi Koœcio-
³ami, natomiast w innych Koœcio³ach ró¿nice te nie odgrywaj¹ takiego zna-
czenia i istniej¹ obok siebie, nie naruszaj¹c pe³nej wspólnoty.

6. Funkcja Koœcio³a

43 Funkcja Koœcio³a polega na wielbieniu Boga przez adoracjê i pos³ugê ka-
p³añsk¹ oraz na byciu Jego misjonarzami w œwiecie. W swoim ¿yciu wspólno-
towym musi on z³o¿yæ œwiadectwo o zbawczej ³asce Boga w Jezusie Chrystu-
sie, zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê wszelkiemu stworzeniu i czyniæ uczniami
wszystkie narody, wpajaj¹c spo³ecznoœciom i jednostkom Jego przykazania.
Jego zadanie polega na uczynieniu tych, którzy ju¿ nale¿¹ do jego wspólnoty
i znajduj¹ siê pod jego wp³ywem, przez pos³ugê S³owa i sakramentów oraz
przez wychowanie chrzeœcijañskie przekonanymi chrzeœcijanami, którzy zdaj¹
sobie sprawê z rzeczywistoœci zbawienia. Z potrzeb jednostek wynika koniecz-
noœæ duszpasterstwa i wspólnoty w sprawach Ducha, gdy¿ dzia³ania te  zachê-
caj¹ cz³onków Koœcio³a do czynienia dobrych uczynków i postêpowania zgod-
nego z ich powo³aniem, wyra¿aj¹cego siê w szczerej przyjaŸni, wzajemnej po-
mocy i pocieszaniu oraz stosowaniu mi³oœci podczas egzekwowania
dyscypliny. Koœció³ musi orêdowaæ w intencji wszystkich swoich cz³onków,
zw³aszcza tych, którzy cierpi¹ za wiarê, i w intencji ca³ej ludzkoœci.

44 Koœció³ musi zwiastowaæ sprawiedliwoœæ Bo¿¹ objawion¹ w Jezusie Chry-
stusie i w ten sposób zachêcaæ i wdra¿aæ swoich cz³onków do wspierania
sprawiedliwoœci, pokoju i porozumienia wœród wszystkich ludzi i we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. Koœció³ jest powo³any do walki z mocami z³a i szu-
kania we wszystkim chwa³y Boga, oczekuj¹c na dzieñ, w którym Jego Króle-
stwo nadejdzie w ca³ej swej mocy.
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7. Dar proroctwa i urz¹d S³owa

45 Jesteœmy zgodni, ¿e obecnoœæ i inspiracja Ducha Œwiêtego udzielane s¹ dzi-
siaj jego wybranym narzêdziom a przede wszystkim powo³anym s³ugom S³o-
wa Bo¿ego. Nie tylko w ¿yciu wspólnotowym i nauczaniu Koœcio³a jako ca-
³oœci, lecz tak¿e w ka¿dym z jego cz³onków, zgodnie z ich  darami i powo³a-
niem,  obra³ sobie mieszkanie Duch Œwiêty. Doskona³e i zawsze obecne
objawienie, darowane nam w Jezusie Chrystusie, znik³oby zapewne ze œwia-
ta, gdyby nie natchnieni ludzie, którzy je strzegli i zwiastowali w ka¿dej epo-
ce. Objawienie to nie jest wiêc tylko wydarzeniem przesz³oœci, lecz zawsze
obecnym S³owem, przez które Bóg przemawia bezpoœrednio do s³ucha-
j¹cych.

46 Ponadto wszystkie manifestacje Ducha s¹ manifestacjami boskiego dzia³ania
Boga. Tutaj urz¹d prorocki znajduje swe miejsce  we wspólnym ¿yciu Ko-
œcio³a. W Chrystusie zawiera siê w sposób pe³ny i wystarczaj¹cy ca³a prawda
o Bo¿ym planie zbawienia ludzkoœci, lecz ka¿da epoka ma swoje w³asne pro-
blemy i trudnoœci, tote¿ dzie³em Ducha jest zwiastowaæ we wszystkich epo-
kach jedyn¹ prawdê objawion¹ w Chrystusie w sposób przystaj¹cy do kon-
kretnej sytuacji. Ponadto doœwiadczenie wczeœniejszych epok pokazuje, ¿e to
odpowiednie dla danego momentu zwiastowanie Koœcio³a pomaga w nowym
zrozumieniu prawdy, na której on siê opiera. Duch mo¿e przemawiaæ przez
kogokolwiek. Wezwanie do dawania œwiadectwa Ewangelii i manifestowania
woli Bo¿ej jest skierowane nie tylko do osób ordynowanych; zachodzi pilna
potrzeba sprawowania przez œwieckich, mê¿czyzn i kobiety, darów proroctwa
i nauczania, a Koœció³ winien sprzyjaæ tej tendencji. Gdy pojawiaj¹ siê dary
prorockie, Koœció³ nie mo¿e gasiæ Ducha lub lekcewa¿yæ proroctwa; raczej
musi to proroctwo zweryfikowaæ w oparciu o powierzon¹ mu prawdê i za-
chowaæ to, co dobre.

8. Una Sancta i nasze podzia³y

47 Ca³a nauka Nowego Testamentu wychodzi z za³o¿enia, ¿e zasadniczo istnieje
jeden Koœció³. Wyznajemy wiarê w ten jeden Koœció³, lecz jednoczeœnie
uœwiadamiamy sobie istnienie g³êbokiej przepaœci miêdzy t¹ wiar¹ a rzeczy-
wist¹ sytuacj¹.

48 Uznajemy, ¿e wszyscy, którzy przyjmuj¹ Jezusa Chrystusa jako Syna Bo¿e-
go, swojego Pana i Zbawiciela, oraz wiedz¹, ¿e s¹ zale¿ni od mi³osierdzia
Bo¿ego objawionego w Chrystusie, tworz¹ ponadnaturaln¹ wiêŸ jednoœci,
która trwa, mimo ¿e ró¿ni¹ siê w definiowaniu  boskiej tajemnicy Pana. Cie-
szymy siê, ¿e to poczucie pokrewieñstwa zbli¿a obecnie chrzeœcijan do sie-
bie, i ¿e tak¿e ju¿ teraz w rozmaity sposób szuka siê i znajduje przedsmak
pe³nego braterstwa miêdzy podzielonymi wspólnotami.



129

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

49 Wierzymy jednak, ¿e roz³amy chrzeœcijañstwa utrudniaj¹ we wszystkich kra-
jach poœwiadczenie jednoœci cia³a Chrystusowego. Ubolewamy nad tym z ca-
³ego serca. Wyra¿amy ¿yczenie, aby ta Konferencja wezwa³a cz³onków Ko-
œcio³a do takiej pokuty, ¿eby nie tylko przywódcy, lecz równie¿ zwykli
cz³onkowie wspólnot lokalnych, gdy us³ysz¹ to orêdzie, zrozumieli, ¿e chrze-
œcijañska jednoœæ zwi¹zana jest nierozerwalnie ze S³owem Bo¿ym, i ¿e
sumienie chrzeœcijañskie winno j¹ traktowaæ jako pilny apel Boga.

IV. Spo³ecznoœæ  œwiêtych

50 Skoro wiêc mamy wokó³ siebie tak wielk¹ liczbê œwiadków, odrzuæmy wszyst-
ko, co nam przeszkadza, oraz grzech, który nas otacza, i wytrwale biegnijmy
w wyznaczonych nam zawodach. Wpatrujmy siê w Jezusa, który jest twórc¹
naszej wiary i j¹ doskonali (Hbr 12, 1-2).
Pos³ugujemy siê pojêciem spo³ecznoœæ œwiêtych w tym sensie, ¿e wszyscy,
którzy s¹ w Chrystusie, przez Ducha Œwiêtego s¹ zebrani w jedn¹ spo³ecz-
noœæ. Pojêcie to, które wiele razy wystêpuje w Piœmie Œwiêtym, pojawia siê
jako zwrot w Apostolskim Wyznaniu Wiary, daj¹c wyraz prawdzie, która jest
droga wszystkim chrzeœcijanom. Niektórzy uwa¿aj¹ ten zwrot za równo-
znaczny z œwiêtym powszechnym Koœcio³em, dla innych oznacza on w³aœci-
woœæ Koœcio³a, która staje siê rzeczywistoœci¹ tylko o tyle, o ile jego cz³on-
kowie maj¹ wspólny udzia³ w b³ogos³awieñstwach, którymi obdarza ich Bóg.
Jeszcze dla innych zwrot ten jest opisem w³aœciwoœci ¿ycia tych, którzy znaj-
duj¹ siê w stanie ³aski. Spo³ecznoœæ œwiêtych nie jest wszêdzie uznawana za
coœ, czego granice s¹ identyczne z granicami Koœcio³a. Dla Koœcio³ów pra-
wos³awnych i paru innych oraz dla indywidualnych wyznawców oznacza ona
spo³ecznoœæ nie tylko z ¿ywymi i zmar³ymi chrzeœcijanami, lecz tak¿e
z œwiêtymi anio³ami i w ca³kiem szczególnym znaczeniu z B³ogos³awion¹
Dziewic¹ Mari¹2.

51 W kontekœcie tym rozwa¿ano tak¿e, jak nale¿y rozumieæ s³owa: Odt¹d b³o-
gos³awion¹ bêd¹ mnie nazywaæ wszystkie pokolenia (£k 1, 48). Nie osi¹gniê-
to zgody, tote¿ kwestia ta wymaga dalszych studiów.

52 W s³owach  „spo³ecznoœæ œwiêtych” (6@4<LT<\" Jf< ?(\T<) dochodzi do
g³osu pewien dobrze sformu³owany fragment chrzeœcijañskiej Ewangelii
i nauki Koœcio³a.

2 Ci ostatni wierz¹, ¿e Matka naszego Pana, która jako Theotokos (Rodzicielka Boga) nazywana jest
Wieczn¹ Dziewic¹, winna byæ czczona jako Najdostojniejsza poœród wszystkich œwiêtych i anio³ów oraz
ca³ego stworzenia. Poza powszechnym uznaniem spo³ecznoœci œwiêtych  oddaj¹ oni czeœæ szczególnym
œwiêtym, którzy s¹ czczeni przez Koœció³, prosz¹c o ich i anio³ów wstawiennictwo u Boga.
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53 W Nowym Testamencie s³owo œwiêci odnosi siê do wszystkich ochrzczo-
nych.  Poza tym pojêcie to jest stosowane w odniesieniu do patriarchów, pro-
roków lub mêczenników Starego Przymierza, jak równie¿ wobec tych, którzy
poœwiêcili swe ¿ycie wierze w Chrystusa zanim zdo³ali przyj¹æ chrzest.
W ka¿dym z tych przypadków œwiêci to ludzie oddani Bogu i poddaj¹cy siê
Jego suwerennej woli jako narzêdzia. S¹ oni œwiêtymi nie moc¹ swoich za-
s³ug, lecz na podstawie przebaczaj¹cej ³aski i mi³oœci Boga.

54 Niektóre Koœcio³y wierz¹, ¿e spo³ecznoœæ nie jest spo³ecznoœci¹ miêdzy jed-
nostkami jako takimi, lecz miêdzy ludŸmi, którzy przez Boga zostaj¹ uœwiê-
ceni w Jego Koœciele. Ich jednoœæ nie polega tylko na zwi¹zku jednostek,
lecz jest solidarnoœci¹ duchow¹, która staje siê realna w takiej mierze, w ja-
kiej s¹ oni w Chrystusie a tym samym równie¿ w Jego Koœciele.

55 S¹ równie¿ tacy, którzy w s³owie „hagion” doszukuj¹ siê zarówno rodzaju ni-
jakiego jak i mêskiego. Dla nich oznacza ten zwrot wspólne uczestnictwo
w rzeczach œwiêtych, tzn. w œrodkach ³aski. Wa¿ny jest dla nich w³aœciwy
stosunek do rzeczy œwiêtych, gdy¿ w tym wyra¿a siê zasadnicza cecha œwiê-
toœci wierz¹cych.

56 Inni uznaj¹ S³owo Bo¿e i Ducha Œwiêtego za jedyne Ÿród³o spo³ecznoœci œwiê-
tych, k³ad¹c jednoczeœnie nacisk na prawoœæ i œwiêtoœæ ¿ycia. Poza tym podkre-
œlaj¹ oni œwiêtoœæ i wartoœæ osobowoœci jednostkowej. Postêpuj¹c
w ten sposób wystrzegaj¹ siê negatywnych skutków, jakie mog³yby wynikaæ ze
zbytniego podkreœlania indywidualizmu, tote¿ podkreœlaj¹ zdecydowanie wspól-
notowy charakter spo³ecznoœci w Chrystusie. Poniewa¿ pojêcie œwiêci wystêpuje
w Piœmie Œwiêtym niemal wy³¹cznie w liczbie mnogiej, wierzy siê, ¿e poza spo-
³ecznoœci¹ œwiêtych nie mo¿e istnieæ ¿adna inna autentyczna œwiêtoœæ.

57 Jesteœmy zgodni, ¿e spo³ecznoœæ œwiêtych oznacza, i¿ wszyscy ¿yj¹cy chrze-
œcijanie dopuszczaj¹ siê wzajemnie do udzia³u w swoich dobrach duchowych
i materialnych. Wed³ug nas to wzajemne dopuszczanie do uczestnictwa, do-
konuj¹ce siê w duchu Getsemane i Krzy¿a, winno przyczyniæ siê do przekro-
czenia wszelkich barier rasowych, politycznych, spo³ecznych i konfesyjnych.
Taki charakter ma na przyk³ad spo³ecznoœæ tych, którzy s¹ zjednoczeni
w prawdziwie chrzeœcijañskim ruchu ekumenicznym. W nim prze¿yliœmy
rzeczywist¹, choæ jeszcze niepe³n¹ spo³ecznoœæ œwiêtych. Wierzymy, ¿e
w nim doœwiadczymy w ca³ej pokorze obecnoœæ i moc Ducha Œwiêtego.

58 Ka¿de ujêcie spo³ecznoœci œwiêtych, obejmuj¹ce tylko Koœció³ na ziemi, jest
wadliwe. Wielu w spo³ecznoœci œwiêtych dopatruje siê w dalszym ci¹gu po-
twierdzenia nieprzerwanej spo³ecznoœci miêdzy ¿ywymi a tymi, którzy za-
snêli w Panu. Wierz¹, ¿e znajduj¹ siê we wspólnocie z umar³ymi i daj¹ temu
wyraz w swoim kulcie. Ciesz¹ siê na wiadomoœæ, ¿e wœród chrzeœcijan wzra-
sta œwiadomoœæ bliskoœci z wybawionymi w niewidzialnym œwiecie i nie
chc¹ wierzyæ, ¿e œmieræ znosi spo³ecznoœæ miêdzy ¿ywymi i umar³ymi.
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59 Niektórzy zadowalaj¹ siê tym, ¿e ich umarli znajduj¹ siê u Boga i ¿e maj¹
poczucie ³¹cznoœci z nimi przez Chrystusa. Inni za swój chrzeœcijañski przy-
wilej i obowi¹zek uznaj¹ modlenie siê  za zmar³ych. Jeszcze inni, którzy s¹
œwiadomi ¿ywej obecnoœci œwiêtych oraz ich opieki i pomocy, prosz¹ ich
o wstawiennictwo u Boga.

60 Wszyscy jesteœmy zgodni w tym, ¿e pe³ni wdziêcznoœci winniœmy pamiêtaæ
o tych, którzy jako naœladowcy Chrystusa z³o¿yli w swoim czasie dobre wy-
znanie wiary i wywalczyli przez to zwyciêstwo dla Chrystusa i Jego Króle-
stwa.

61 Chcielibyœmy wyjaœniæ, ¿e „spo³ecznoœæ, któr¹ œwiêci maj¹ z Chrystusem,
w ¿aden sposób nie czyni ich uczestnikami Jego boskiej istoty lub w jakikol-
wiek sposób zrównuje ich z Chrystusem”. W ¿adnym razie trzymanie siê tej
nauki nie powinno zakrywaæ lub zaciemniaæ wystarczaj¹cego i wy³¹cznego
poœrednictwa Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Czczenie
œwiêtych nie mo¿e te¿ prowadziæ do zabobonu lub nadu¿yæ.

62 W³aœciwe rozumienie nauki o spo³ecznoœci œwiêtych pomo¿e nam zrozumieæ
lepiej dwie sprawy, i¿ w tym ¿yciu nale¿ymy do siebie,  i ¿e przyst¹piliœmy
do góry Syjon, do miasta Boga ¿yj¹cego, Jeruzalem niebiañskiego, do niezli-
czonej liczby anio³ów, na uroczyste zgromadzenie, do Koœcio³a pierworod-
nych, zapisanych w niebiosach, do Boga, sêdziego wszystkich, do duchów
sprawiedliwych, uczynionych doskona³ymi, do Jezusa, poœrednika Nowego
Przymierza (Hbr 12, 22-24).

V. Koœció³ Chrystusa: urz¹d duchowny i sakramenty

1. Autorytet sakramentów

63 a) Jesteœmy zgodni, ¿e dla wszelkiej nauki o sakramentach i korzystania
z nich najwy¿szym autorytetem jest sam nasz Pan Jezus Chrystus.

64 b) Wszystkie Koœcio³y opieraj¹ swoj¹ sakramentologiê i porz¹dek sakramen-
talny na wierze, i¿3 wed³ug œwiadectwa Nowego Testamentu  uznawane
przez nie sakramenty zosta³y ustanowione przez samego Chrystusa. Jeste-
œmy zgodni, ¿e chrzest i Wieczerza Pañska  zajmowa³y od pocz¹tku cen-
traln¹ pozycjê w ¿yciu wspólnotowym Koœcio³a i swoje Ÿród³o maj¹
w tym, co Jezus uczyni³ i naucza³ podczas swojego ziemskiego ¿ycia.
Nauka o sakramentach i praktyczne korzystanie z nich szuka dlatego
s³usznie odniesieñ w  Nowym Testamencie.

3 Wielu preferuje  pierwotne sformu³owanie tego miejsca. Brzmia³o ono: ...opieraj¹ swoj¹
sakramentologiê i porz¹dek sakramentalny na œwiadectwie Nowego Testamentu. Powiada ono, ¿e...



132

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

65 c) Sakramenty s¹ darami Chrystusa dla Jego Koœcio³a, który nie jest sta-
tyczn¹ spo³ecznoœci¹, lecz ¿ywym i wzrastaj¹cym organizmem ¿ycia
wspólnotowego, kierowanym przez Ducha Œwiêtego ku ca³ej prawdzie4.

66 d) Duch Œwiêty daje Koœcio³owi, który trzyma siê wiary w zmartwychwsta³e-
go Pana, zdolnoœæ interpretowania Pisma Œwiêtego jako wyrazu ¿ywego
S³owa Bo¿ego dla ka¿dej epoki i wiernego zachowywania w³asnej tradycji
w zakresie sakramentów.

67 e) Wszelka tradycja koœcielna dotycz¹ca sakramentów winna byæ kontrolo-
wana i sprawdzana w oparciu o Pismo Œwiête5.

2. Istota sakramentów

68 a) Sakramenty s¹ udzielone Koœcio³owi przez Chrystusa jako zewnêtrzne wi-
dzialne znaki  Jego niewidzialnej ³aski. Nie s¹ one zwyk³ymi symbolami,
lecz rêkojmi¹  i pieczêci¹ ³aski oraz œrodkiem dla jej przyjêcia.

69 b) £aska zostaje udzielona wierz¹cemu w sakramentach w obrêbie wspólnoty
koœcielnej przez osobiste dzia³anie Chrystusa. Wiara jest zatem warun-
kiem nieodzownym dla skutecznego przyjêcia ³aski6.

70 c) Dzia³anie ³aski Boga nie ogranicza siê do Jego sakramentów7.
71 d) Nasz Pan Jezus Chrystus jest Tym, który za poœrednictwem Ducha Œwiête-

go czyni z ka¿dego sakramentu prawdziwy sakrament, a dzia³anie s³ugi
Koœcio³a sprowadza siê tylko do roli narzêdzia.

72 e) Duchowni sprawuj¹ sakramenty nie moc¹ jakiegokolwiek osobistego pe³-
nomocnictwa, lecz jako s³udzy Koœcio³a.

73 f) Istniej¹ poœród nas ró¿nice doktrynalne w sprawie obowi¹zuj¹cego charak-
teru sakramentów oraz  kwestii, czy i w jaki sposób nale¿y je uznaæ jako

4 Wœród uczonych istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na temat miejsc biblijnych, które dotycz¹ ustanowienia
sakramentów przez Pana. Wielu uczestników Konferencji uwa¿a, ¿e nikt, kto przyjmuje urz¹d duchowny
i sakramenty jako dary Chrystusa dla Jego Koœcio³a, nie by³by  wy³¹czony z przysz³ego zjednoczonego
Koœcio³a dlatego, ¿e nie uznaje okreœlonego pogl¹du na temat historycznych pocz¹tków œwiêtych
ustanowieñ i koœcielnych urzêdów.

5 Prawos³awni i niektórzy inni delegaci prosili o nastêpuj¹ce uzupe³nienie: Wszystkie sakramenty
znajduj¹ oparcie w Piœmie Œwiêtym  uzupe³nionym, objaœnionym, zinterpretowanym i rozumianym zgodnie
z Œwiêt¹ Tradycj¹, a wszystkim tym kieruje Duch Œwiêty mieszkaj¹cy w Koœciele. Delegaci anglikañscy
poczynili nastêpuj¹c¹ uwagê:  Koœció³ anglikañski wprawdzie uznaje, ¿e Koœció³ ma prawo uk³adaæ ryty
i ceremonie. Sprzeciwia siê jednak wszelkim postanowieniom sprzecznym z Pismem Œwiêtym. Z drugiej
strony uwa¿a, ¿e  koniecznoœæ uzasadnienia na podstawie Pisma Œwiêtego nale¿y ograniczyæ do  artyku³ów
wiary, które s¹ niezbêdne dla zbawienia.

6 Delegaci baptystyczni ¿yczyli sobie nastêpuj¹cego brzmienia tego miejsca: Wiara ze strony
przyjmuj¹cego jest zatem...

7 Delegaci prawos³awni i niektórzy inni ¿ycz¹ sobie, by przy stosowaniu tego zdania wy³¹czyæ
przypadki, w których nieprzyjmowanie sakramentów wynika z lekcewa¿enia lub zawinionego niedbalstwa.
Sakramenty s¹ bowiem ustanowionymi przez Boga œrodkami ³aski, które ogólnie rzecz bior¹c s¹ konieczne
dla zbawienia.
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konieczne dla zbawienia. Uwa¿amy, ¿e jednym z warunków pe³nego zjed-
noczenia bêdzie osi¹gniêcie w tych punktach wiêkszego wzajemnego zro-
zumienia i zgodnoœci pogl¹dów.

3. Liczba sakramentów

74 Koœció³ prawos³awny, Koœció³ (asyryjski) Wschodu, Koœció³ egipsko-prawo-
s³awny (koptyjski), Koœció³ syryjsko-prawos³awny, Koœció³ ormiañski, Ko-
œcio³y starokatolickie i wielu indywidualnych wierz¹cych, podobnie jak Ko-
œció³ rzymskokatolicki reprezentuj¹ pogl¹d, ¿e istnieje siedem sakramentów.
Koœcio³y protestanckie natomiast uznaj¹ tylko dwa, chrzest i Wieczerzê
Pañsk¹. Koœció³ anglikañski nigdy nie ustali³ dok³adn¹ liczbê sakramentów,
lecz chrztowi i Wieczerzy Pañskiej przyznaje nadrzêdn¹ pozycjê, uznaj¹c, ¿e
tylko one s¹ generalnie konieczne do zbawienia.

75 Towarzystwo Przyjació³ (kwakrzy) i Armia Zbawienia nie sprawuj¹ sakra-
mentów w  utartym znaczeniu tego s³owa (por. nr 137).

76 Liczba sakramentów zale¿y w du¿ym stopniu od definicji pojêcia „sakra-
ment”, któr¹ ró¿ne Koœcio³y staraj¹ siê formu³owaæ w ró¿ny sposób. W wiêk-
szoœci Koœcio³ów protestanckich istniej¹ uroczyste czynnoœci religijne, które
bardziej lub mniej dok³adnie odpowiadaj¹ niektórym lub wszystkim piêciu
innym sakramentom przyjmowanym przez Koœció³ rzymski, Koœció³ prawo-
s³awny, Koœcio³y starokatolickie i inne. Równie¿ gdy rezygnuje siê z okreœle-
nia „sakrament”, to s¹ one przecie¿ instituta Dei utilia, mówi¹c s³owami
Drugiej Konfesji Helweckiej.

77 Wiêkszoœæ z nas reprezentuje zgodny pogl¹d, ¿e kwestia liczby sakramentów
nie powinna byæ nie daj¹c¹ siê przekroczyæ barier¹  w d¹¿eniach do zjedno-
czonego Koœcio³a.

78 Przyznaæ trzeba, ¿e ró¿nica miêdzy praktyk¹ kwakrów i Armii Zbawienia z
jednej strony, a  praktyk¹ innych Koœcio³ów z drugiej stwarza powa¿ne trud-
noœci; ufnie wierzymy jednak, ¿e sam Duch Œwiêty uka¿e nam w tym punk-
cie swoj¹ wolê.

4. Wa¿noœæ

79 a) Jesteœmy zgodni, ¿e w ka¿dym Koœciele chrzeœcijañskim, który jest przeko-
nany, ¿e dzia³a zgodnie ze wskazaniami Chrystusa, sprawowane przez niego
sakramenty s¹ œrodkami ³aski dla tych, którzy w nich uczestnicz¹ z wiar¹.

80 b) U¿ycie wyra¿enia „wa¿ny” wywo³ywa³o niekiedy nieporozumienie w dwóch
przypadkach:
– czasami stosuje siê je w formie synonimu s³owa „skuteczny”, tak ¿e wy-

ra¿enie „nieskuteczny” oznacza³oby, ¿e sakrament nie ma znaczenia dla
wiary i nie jest œrodkiem ³aski.
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– Niekiedy u¿ywa siê je, chc¹c wyraziæ, ¿e sprawowanie sakramentu mia-
³o w³aœciwy przebieg.

81 W sytuacji, gdy chrzeœcijanie z wiernoœci wobec Chrystusa i Jego Koœcio³a
czuj¹ siê zmuszeni wydaæ ocenê, ¿e sakramenty sprawowane przez innych
chrzeœcijan s¹ niewa¿ne lub maj¹ w¹tpliw¹ wa¿noœæ, powinni ze wzglêdu na
chrzeœcijañsk¹ prawdê i mi³oœæ wszystkimi dostêpnymi œrodkami d¹¿yæ do
jasnego wyt³umaczenia innym dok³adnego sensu swojej oceny i powodów,
które sk³aniaj¹ ich do zajêcia takiego stanowiska.

82 Wielu z nas uwa¿a i chcia³oby trzymaæ siê tego przekonania, ¿e aczkolwiek
obowi¹zkiem ka¿dego Koœcio³a jest troska o uporz¹dkowane i kanoniczne
sprawowanie sakramentów, to jednak ¿aden Koœció³ nie powinien wypowia-
daæ opinii, ¿e neguje „wa¿noœæ” sakramentów sprawowanych przez jakikol-
wiek inny Koœció³ chrzeœcijañski, jeœli Koœció³ ten jest przekonany, ¿e dzia³a
zgodnie ze wskazaniami Chrystusa.

83 Szczególna trudnoœæ w d¹¿eniach do jednoœci  powstaje w wyniku wielkiej
ró¿nicy doktrynalnej, której nie mo¿na bagatelizowaæ. Koœcio³y, które trzy-
maj¹ siê nauki o Koœciele, reprezentowanej od epoki wielkich soborów po
Reformacjê, uwa¿aj¹, ¿e jednym z warunków wa¿noœci ka¿dego sakramentu
z wyj¹tkiem sakramentu chrztu (w niektórych przypadkach te¿ ma³¿eñstwa)
jest okolicznoœæ, i¿ jest sprawowany przez wa¿nie ordynowanego lub wy-
œwiêconego duchownego. Tak wiêc wa¿noœæ sakramentu kap³añstwa jest dla
nich jednym z nieodzownych warunków wa¿noœci innych sakramentów.
Z drugiej strony istniej¹ chrzeœcijanie, którzy ordynacji nie uznaj¹ wprawdzie
za sakrament ustanowiony przez Chrystusa, jednak uwa¿aj¹, ¿e ordynowany
duchowny jest w³aœciwym administratorem Eucharystii. Znowu inni uwa¿aj¹,
¿e ordynacja jest wprawdzie sakramentem, nie s¹dz¹ jednak, ¿eby dla wa¿no-
œci innych sakramentów by³o istotne, ¿e s¹ sprawowane przez wa¿nie ordy-
nowanego prezbitera lub biskupa.

84 c) Wierzymy, ¿e ka¿dy sakrament winien byæ tak udzielany, ¿eby wszyscy
mogli go uznaæ za czynnoœæ, która jest dokonywana w imieniu Koœcio³a
powszechnego.

85 d) W tym celu potrzebne jest ordynowane duchowieñstwo, o którym wszyscy
mogliby powiedzieæ, ¿e sprawuje sakramenty w imieniu Koœcio³a po-
wszechnego.

86 Uwaga: Reprezentanci prawos³awia rozpowszechniaj¹ nastêpuj¹ce oœwiadcze-
nie: Odnoœnie wa¿noœci sakramentów delegaci prawos³awni chcieliby ograni-
czyæ siê tylko do nastêpuj¹cego oœwiadczenia: Wed³ug nauki prawos³awnej wa¿-
ne s¹ tylko te sakramenty, które a) s¹ sprawowane przez kanonicznie ordynowa-
nego i zainstalowanego duchownego i b) s¹ w³aœciwie sprawowane wed³ug
sakramentalnego porz¹dku Koœcio³a. Dlatego uwa¿aj¹, ¿e nie zachodzi potrzeba
przyjêcia na temat tej kwestii jakiegokolwiek dokumentu konferencyjnego.



135

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

5. Chrzest

87 Chrzest jest darem odkupieñczej  mi³oœci Boga do Koœcio³a, a gdy jest spra-
wowany z u¿yciem wody w imieniu Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, wówczas
jest znakiem i pieczêci¹ chrzeœcijañskiego pos³uszeñstwa wobec nakazu na-
szego Pana8. Wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e w zjednoczonym Koœciele
wszyscy cz³onkowie przez chrzest zostan¹ przyjêci do Koœcio³a widzialnego.

88 Podczas dyskusji okaza³o siê, ¿e w zwi¹zku z chrztem istniej¹ jeszcze dalsze
kwestie z zakresu wiary i praktyki, w których pogl¹dy s¹ rozbie¿ne. Ponie-
wa¿ czas, jaki by³ do dyspozycji, wyklucza³ szczegó³owe przedyskutowanie
takich  punktów, jak na przyk³ad odrodzenie przez chrzest, dopuszczenie
osób nieochrzczonych do œwiêtej Wieczerzy Pañskiej9 i relacja miêdzy kon-
firmacj¹ a chrztem, nie jesteœmy w stanie wypowiedzieæ siê, jak dalece s¹
one przeszkod¹ w realizacji propozycji utworzenia jednego zjednoczonego
Koœcio³a.

6.Wieczerza Pañska

89 Wszyscy wierzymy, ¿e Chrystus jest prawdziwie obecny w Wieczerzy Pañ-
skiej, bez ujmy dla faktu, ¿e posiadamy ró¿ne wyobra¿enia  na temat przeja-
wiania i urzeczywistniania tej obecnoœci. Ka¿da dok³adna definicja Jego
obecnoœci prowadzi z koniecznoœci do ograniczeñ, a zwyk³a próba  formu³o-
wania takich definicji i narzucenia ich Koœcio³owi sta³a siê w przesz³oœci
przyczyn¹ utraty jednoœci. Dla uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej wa¿ne s¹ na-
stêpuj¹ce punkty: chleb i wino, modlitwa i s³owa ustanowienia towarzysz¹ce
tej uroczystoœci, musimy te¿ mieæ zgodny pogl¹d na jej znaczenie dla wiary.

90 W³aœciwe rozumienie ofiary, takie, jakie posiada³ Pan, Jego uczniowie i Ko-
œció³ pierwotny, obejmuje nie tylko œmieræ Chrystusa, lecz tak¿e pos³uszeñ-
stwo, któremu dawa³ wyraz w swoim urzêdzie na ziemi, i Jego ¿ycie po
zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu, w którym nadal czyni wolê Ojca i
¿yje wiecznie, aby siê za nas wstawiaæ. Takiej ofiary nie mo¿na nigdy powtó-
rzyæ, lecz w uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej ca³ego Koœcio³a jest ona zwia-
stowana i uobecniana, gdy podczas Eucharystii lub Wieczerzy Pañskiej przy-
chodzimy do Boga w Chrystusie. Dla nas tajemnic¹ udzia³u w tej ofierze jest

8 Delegaci baptystyczni ¿ycz¹ nastêpuj¹cego uzupe³nienia: Powy¿sze oœwiadczenie, przyjête przez braci
praktykuj¹cych chrzest dzieci, mo¿e byæ zaakceptowane przez baptystów tylko wówczas, gdy odnosiæ siê
bêdzie do chrztu wierz¹cych, tzn. takich osób, które s¹ zdolne z³o¿yæ osobiste wyznanie wiary (por. nr 69).
Wierz¹ oni, ¿e dzieci nale¿¹ do Boga i ¿e nie jest potrzebny ¿aden szczególny ryt dla zapewnienia im Jego
³aski. Do tego oœwiadczenia baptystów przy³¹czy³ siê równie¿ przedstawiciel Disciples of Christ w imieniu
swojej wspólnoty.

9 Dla wiêkszoœci Koœcio³ów kwestia ta nie istnieje, gdy¿ uwa¿aj¹ one chrzest za jedyny i konieczny
œrodek przyjêcia do Koœcio³a.
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adoracja i s³u¿ba Bo¿a: wspólnotowa, gdy¿ jesteœmy zjednoczeni w Chrystu-
sie i w Nim wzajemnie ze sob¹ (1 Kor 10, 17); indywidualna, gdy¿ ka¿dy
z nas wspólnotowy akt ofiarowania samego siebie czyni swoj¹ w³asnoœci¹;
dzieje siê to nie tylko w formie ceremonii, lecz tak¿e w sensie g³êboko etycz-
nym,  gdy¿ naczelna idea ka¿dej ofiary i poœwiêcenia siê brzmi: „Oto przy-
chodzê, Twoj¹ wolê, Bo¿e mój, chêtnie czyniê”. Poza tym wierzymy, ¿e Wie-
czerza Pañska jest punktem kulminacyjnym modlitwy; poniewa¿ ka¿da Wie-
czerza Pañska, któr¹ obchodzimy, jest ofiarowana lub sprawowana przez
Pana, przy³¹czamy siê do Jego modlitw, w których modli siê On o Bo¿e dary
i za nas. A poniewa¿ wed³ug nowotestamentowych przekazów s³ów ustano-
wienia Jego modlitwa jest modlitw¹ dziêkczynn¹, przeto Uczta Pana jest nie
tylko verbum visibile ³aski Bo¿ej, lecz tak¿e najdoskonalszym dziêkczynie-
niem (eucharistia) ludu Bo¿ego. Znajdujemy siê tutaj ca³kowicie w sferze
oddzia³ywania Ducha Œwiêtego. Przez Niego otrzymujemy b³ogos³awieñstwo
i dar. Obecnoœæ Chrystusa, której nie staramy siê zdefiniowaæ, jest obecno-
œci¹ duchow¹. Za punkt wyjœcia obieramy historyczn¹ inkarnacjê, która do-
kona³a siê w mocy Ducha Œwiêtego, i pod¹¿amy ju¿ ku zupe³nie duchowej
rzeczywistoœci nadejœcia Pana i ¿ycia zwi¹zanego z Miastem Niebiañskim10 .

7. Urz¹d duchowny

A
91 a) Urz¹d duchowny zosta³ ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, g³owê Koœcio-

³a „dla doskonalenia œwiêtych ... dla budowania cia³a Chrystusa”; jest on da-
rem Boga dla Koœcio³a, jego zadaniem jest pos³uga S³owa i sakramentów.

92 b) Urz¹d duchowny nie wyklucza, lecz z za³o¿enia przyjmuje  istnienie „ka-
p³añstwa królewskiego”, do którego s¹ powo³ani wszyscy chrzeœcijanie
jako odkupieni przez Jezusa Chrystusa.

93 c) Ordynacja na urz¹d duchowny, wed³ug nauki Nowego Testamentu i historycz-
nego doœwiadczenia Koœcio³a, dokonuje siê przez modlitwê i na³o¿enie r¹k.

94 d) Istotn¹ spraw¹ dla zjednoczonego Koœcio³a jest posiadanie powszechnie
uznanego urzêdu.

95 Musimy jednak przyznaæ, ¿e w zwi¹zku z tymi deklaracjami trzeba siê te¿
liczyæ z ró¿nymi interpretacjami.

10 Delegaci prawos³awni pragn¹ do³¹czyæ nastêpuj¹ce oœwiadczenie: Eucharystia. a) Koœció³
prawos³awny wierzy i naucza, ¿e w sakramencie Œwiêtej Eucharystii, w którym jedyna i raz jeden z³o¿ona
ofiara naszego Pana znajduje swoje rozwiniêcie, ofiarowane dary moc¹ konsekracji przemieniaj¹ siê w
prawdziwe cia³o i prawdziw¹ krew naszego Pana Jezusa Chrystusa (metaballontai), a wiernym zostaj¹ one
dane dla odpuszczenie grzechów i ¿ycia wiecznego. b) Uroczystoœæ Eucharystii mo¿e byæ celebrowana tylko
przez wa¿nie ordynowanego duchownego. Niektóre inne Koœcio³y i delegaci popr¹ prawos³awnych
podobnym oœwiadczeniem.
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96 Na przyk³ad, wszyscy s¹ zgodni, ¿e urz¹d zawdziêcza swoje powstanie Je-
zusowi Chrystusowi i jest darem Boga dla Koœcio³a. Ale istniej¹ ró¿nice,
w jakim sensie mo¿emy powiedzieæ, ¿e urz¹d zosta³ „ustanowiony” przez
naszego Pana.

97 Z kolei ci, którzy uznaj¹ na³o¿enie r¹k jako formê ordynacji,  ró¿ni¹ siê
w kwestii znaczenia, jakie przywi¹zuj¹ do tego rytu, oraz w tym, kto mo¿e
go sprawowaæ.

98 Dalsze zasadnicze ró¿nice interpretacji wynikaj¹ w zwi¹zku z nauk¹ o suk-
cesji apostolskiej. Dla Koœcio³ów episkopalnych oznacza ona sukcesjê bi-
skupów w g³ównych stolicach biskupich chrzeœcijañstwa, przekazuj¹cych
i strzeg¹cych nauki aposto³ów, i sukcesjê przez na³o¿enie r¹k. Od dawien
dawna ³¹czono tê podwójn¹ sukcesjê z odpowiedzialnym sprawowaniem
sakramentów, a niektóre Koœcio³y traktowa³y j¹ jako prawdziwego i jedy-
nego gwaranta sakramentalnej ³aski i w³aœciwej nauki. Pogl¹d ten dochodzi
do g³osu w oœwiadczeniu, które przedstawiciele Koœcio³a prawos³awnego
sformu³owali w Lozannie (por. Lozanna nr 44).

99 Merytorycznie podobny pogl¹d  wyra¿ony innymi s³owami znajdujemy
w oœwiadczeniu  z³o¿onym przez Koœció³ starokatolicki: Starokatolicy trzy-
maj¹ siê pogl¹du, ¿e episkopat ma pochodzenie apostolskie i nale¿y do
istoty Koœcio³a. Nosicielem urzêdu jest Koœció³. Osoby sprawuj¹ce urz¹d
dzia³aj¹ wy³¹cznie w jego imieniu. Przyjmowanie, sprawowanie i przekazy-
wanie urzêdu dokonuje siê w tym samym duchu i w taki sam sposób, jak
czynili to aposto³owie Koœcio³a. Sukcesja apostolska oznacza nierozdziel-
noœæ Koœcio³a i urzêdu duchownego oraz kontynuacjê obu tych elementów.

100 Niektóre inne Koœcio³y wschodnie i niektórzy anglikanie chcieliby siê
przy³¹czyæ do któregoœ z wy¿ej przytoczonych oœwiadczeñ. Inni anglikanie
rozumiej¹ sukcesjê w sposób bardziej ogólny. Oznacza ona dla nich prze-
kazywanie z pokolenia na pokolenie autorytetu duchowego nadzoru nad
duchowieñstwem i œwieckimi w Koœciele; jednoczeœnie uwa¿aj¹ j¹ za sym-
bol i wiêŸ jednoœci.

101 W niektórych wspólnotach tradycji prezbiteriañskiej i reformowanej repre-
zentuje siê pogl¹d, ¿e prawdziwa sukcesja apostolska manifestuje siê
w sukcesji ordynacji przez prezbiteria, utworzone zgodnie z ustalonym po-
rz¹dkiem i pe³ni¹ce funkcjê biskupi¹, jak i w sukcesji prezbiterów, którym
powierzona jest troska o zbory, przy czym szczególny nacisk k³adzie siê na
w³aœciwe g³oszenie S³owa i w³aœciwe sprawowanie sakramentów. Tak wiêc
delegaci prezbiteriañscy przed³o¿yli nastêpuj¹ce oœwiadczenie:
Delegaci prezbiteriañscy chcieliby zwróciæ uwagê, ¿e reprezentowany przez ich
Koœcio³y pogl¹d na urz¹d duchowny opiera siê na równym traktowaniu w No-
wym Testamencie „biskupów” i „prezbiterów”; ¿e ordynacja nie nastêpuje
przez dzia³anie pojedynczego prezbitera lub grupy prezbiterów, lecz tylko przez
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prezbiterów zgromadzonych jako prawowita w³adza sprawuj¹ca funkcjê bisku-
pi¹; ¿e sukcesja prezbiterów w urzêdzie przetrwa³a w sposób nieprzerwany i ¿e
funkcje diakonatu w Nowym Testamencie sprawowane by³y nie tylko przez
tych, którzy byli nazywani diakonami, lecz tak¿e w pewnym stopniu przez star-
szych œwieckich, którzy poza swoim odpowiedzialnym wspó³dzia³aniem we
w³adzach koœcielnych ró¿nych szczebli  pomagali równie¿ w rozdzielaniu da-
rów, wizytacji zboru i w dystrybucji elementów Wieczerzy Pañskiej.

102 Inne wspólnoty, w których nie ma zwyczaju pos³ugiwania siê pojêciem
„sukcesja apostolska”, mog³yby go przyj¹æ zasadniczo lub nawet wy³¹cz-
nie w znaczeniu utrzymania œwiadectwa aposto³ów przez prawdziwe g³o-
szenie Ewangelii, w³aœciwe sprawowanie sakramentów i sta³e podtrzymy-
wanie ¿ycia chrzeœcijañskiego w chrzeœcijañskim zborze.

103 W ka¿dym razie Koœcio³y uwa¿aj¹ sukcesjê apostolsk¹, w któr¹ wierz¹, za
cenne dobro.

B
104 Konferencja podczas krótkiej dyskusji nad  kwesti¹, jak¹ formê móg³by

mieæ urz¹d w zjednoczonym Koœciele przysz³oœci, opar³a siê na sformu³o-
waniu zawartym w raporcie Konferencji Lozañskiej (por. Lozanna 39).

105 Przyjêcie „historycznego episkopatu”  oznacza przyjêcie trójstopniowego
urzêdu biskupów, prezbiterów i diakonów. Wielu trzyma siê pogl¹du, ¿e ta-
kie przyjêcie nie wymaga dogmatycznego sformu³owania nauki o urzêdzie
duchownym, inni z kolei s¹ przeciwnego zdania. Ale wszyscy, którzy ob-
staj¹ przy „historycznym episkopacie”, uwa¿aj¹, ¿e nie mo¿na go interpre-
towaæ niezale¿nie od jego historycznych funkcji.

106 W zjednoczonym Koœciele trzeba by zachowaæ lub przywróciæ œcis³¹
³¹cznoœæ konsultacyjn¹  prezbiterów z biskupami oraz jednych i drugich
z œwieckimi w kierowaniu Koœcio³em. W ten sposób urz¹d biskupi pe³ni³by
wobec ca³ego Koœcio³a zarazem funkcjê konstytucyjn¹ jak i reprezentacyjn¹.

107 Gdyby urz¹d duchowny zjednoczonego Koœcio³a obejmowa³ w stopniu wy-
starczaj¹cym charakterystyczne elementy systemu episkopalnego, prezbite-
rialnego i kongregacjonalnego, wówczas aktualni zwolennicy tych systemów
uznaliby wzajemnie swoje miejsca w Koœciele Bo¿ym. Wówczas wszyscy
mogliby znaleŸæ duchow¹ ojczyznê w zjednoczonym Koœciele, a nauka o
sukcesji apostolskiej w oparciu o wspóln¹ podstawê wiary dost¹pi³aby pe³ni,
jaka jej przys³uguje, przez to, ¿e mog³aby siê powo³aæ równoczeœnie na S³o-
wo, urz¹d duchowny i sakramenty, jak i na ¿ycie wspólnoty chrzeœcijañskiej.

108 Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e pewna liczba uczestników Konferencji nie
da³a siê przekonaæ, ¿e jest wol¹ Bo¿¹, ¿eby  jeden urz¹d duchowny niepo-
dzielonego Koœcio³a znajdowa³ swój wyraz w jakiejkolwiek jednolitej formie
kierownictwa koœcielnego. S¹dz¹ oni, ¿e Koœcio³y o ró¿nym ustroju (form of
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government) mog¹ istnieæ obok siebie oraz ¿e w obrêbie lub obok bardziej
formalnie zorganizowanych Koœcio³ów musi  te¿ byæ  miejsce dla luŸnie zor-
ganizowanych wspólnot, takich jak kwakrzy lub Armia Zbawienia.

109 Czyni¹c powy¿sze sugestie zdawano sobie sprawê, ¿e zawieraj¹ punkty,
które w obecnym stadium mog¹ byæ nie do przyjêcia dla Koœcio³ów repre-
zentuj¹cych obie strony ruchu. Wierzymy jednak, ¿e tam, gdzie istnieje
wola jednoœci, Duch Œwiêty da Koœcio³om w najbli¿szych latach umiejêt-
noœæ skorygowania i rozwiniêcia tych wstêpnych sugestii.

110 Bóg wzywa nas wszystkich, byœmy z ca³¹ moc¹ modlili siê i pracowali na
rzecz wspierania tego wspólnego celu, w przekonaniu, ¿e przysz³y lub osta-
teczny kszta³t zjednoczonego Koœcio³a nie powinien zale¿eæ tylko od do-
œwiadczenia przesz³oœci, lecz przede wszystkim od sta³ego przewodnictwa
Ducha Œwiêtego.

VI. Jednoœæ Koœcio³a w ¿yciu i kulcie

1. Nasza przes³anka i nasz cel

111 Za przes³ankê naszych konkluzji i zaleceñ s³u¿y nam ju¿ istniej¹ca i ci¹gle
rosn¹ca jednoœæ duchowa, któr¹ chrzeœcijanie doœwiadczaj¹ jako mi³oœæ,
zrozumienie i okazywanie szacunku jedni drugim. Wierzymy, ¿e widzialna
jednoœæ, mo¿liwa do przyjêcia przez Boga i lud Bo¿y, mo¿e byæ osi¹gniêta
tylko na fundamencie tej jednoœci duchowej. Wierzymy, ¿e nasze wspólne
doœwiadczenie jednoœci duchowej wywodzi siê z podstawowej wiary, ¿e
Koœció³ jest cia³em Chrystusa i dlatego w sposób zasadniczy i zgodnie ze
swoim idealnym obrazem jest jednym Koœcio³em. Próbuj¹c uœwiadomiæ
sobie wyraŸnie cel naszych wysi³ków, nie chcemy przez to tworzyæ czegoœ
nowego; chcemy raczej pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego odkryæ na
nowo w ca³ej rozci¹g³oœci istotê Koœcio³a, takiego, jaki zosta³ stworzony
przez Boga w Chrystusie.

112 Naszym celem jest urzeczywistnienie idealnego obrazu Koœcio³a: jednego
¿ywego cia³a, które adoruje Boga w Chrystusie i s³u¿y mu, cia³a, które jest
spe³nieniem modlitw naszego Pana i naszych w³asnych.

2. Ró¿ne koncepcje jednoœci Koœcio³a

a) Wspó³praca praktyczna
113 Jednoœæ, do które zmierzamy, mo¿e byæ ujêta jako luŸniej lub œciœlej po-

wi¹zany zwi¹zek (confederation or alliance) Koœcio³ów, którego celem jest
praktyczna wspó³praca.
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114 Na wszystkich obszarach, gdzie istniej¹ wspólne cele i zadania, taka praca
jest ju¿ w du¿ej mierze mo¿liwa bez konfliktu sumienia. Najbardziej rozpo-
wszechnion¹ form¹ wyra¿enia tej jednoœci s¹ zwi¹zki koœcielne (federa-
tions). S¹ one najlepiej rokuj¹c¹ drog¹ do wzajemnego zrozumienia i sto-
sunków braterskich. Wierzymy, ¿e tak rozumiany zwi¹zek  jest obiecuj¹c¹
drog¹ ku doskonalszym formom jednoœci. Nie podzielamy czêsto wypo-
wiadanej obawy, ¿e tego typu zwi¹zek mo¿e zaciemniæ lub opóŸniæ osi¹-
gniêcie celu pe³nej jednoœci. Doœwiadczenie wielu Koœcio³ów w wielu kra-
jach zaprzecza takim obawom, które s¹ sprzeczne z faktami.

115 Uwa¿amy, ¿e zwi¹zki praktycznej wspó³pracy nie mog¹ byæ traktowane
jako przyk³ady „jednoœci federacyjnej”. Niektórzy cz³onkowie Konferencji
pragn¹ w tym miejscu podkreœliæ, ¿e wed³ug ich opinii nie jesteœmy w sta-
nie osi¹gn¹æ wy¿szego celu ni¿ jednoœæ federacyjna; nawet nie powinni-
œmy podejmowaæ prób dalej id¹cych.

116 Jesteœmy zgodni, ¿e nasz ostateczny cel nie mo¿e polegaæ na prowadzeniu
Koœcio³ów do praktycznej wspó³pracy, gdy¿ dowodzi³oby to, ¿e  nie s¹ one
w stanie ani osi¹gn¹æ  wspólnoty  komunijnej, ani urzeczywistniæ jednoœci
korporacyjnej, lecz ze wzglêdu na sumienie czuj¹ siê zmuszone pozostaæ
samodzielnymi strukturami. Wszelako sama wspó³praca praktyczna nie
mo¿e jeszcze pokazaæ œwiatu prawdziwej istoty Koœcio³a; Koœció³ jest bo-
wiem nie tylko jednoœci¹ w zakresie wzajemnej pos³ugi, lecz tak¿e w za-
kresie wiary i kultu.

b) Wspólnota Wieczerzy Pañskiej
117 Innej strony koœcielnej jednoœci dotyczy pojêcie wspólnota Wieczerzy Pañ-

skiej (interkomunia). Jest ona najpe³niejszym wyrazem wzajemnego uzna-
nia, które u¿yczaj¹ sobie dwa lub wiêksza liczba Koœcio³ów. Takie uznanie
dochodzi te¿ do g³osu w odniesieniu do cz³onkostwa i urzêdów koœciel-
nych.

118 Sakramentaln¹ wspólnotê Wieczerzy Pañskiej uwa¿amy za niezbêdn¹
czêœæ ka¿dej satysfakcjonuj¹cej  jednoœci koœcielnej.  Istnienie takiej
wspólnoty miêdzy dwoma lub wieloma Koœcio³ami oznacza, ¿e wszystkie
czêœci s¹ prawdziwymi Koœcio³ami lub prawdziwymi czêœciami jednego
Koœcio³a.

119 Czujemy potrzebê zwrócenia uwagi, ¿e sformu³owanie wspólnota Wiecze-
rzy Pañskiej jest u¿ywane w wielu ró¿ni¹cych siê od siebie znaczeniach.
W najpe³niejszym sensie okreœla ono relacjê miêdzy dwoma lub wieloma
Koœcio³ami, która charakteryzuje siê tym, ¿e w ka¿dym czasie  mo¿liwy
jest udzia³ cz³onków jednego Koœcio³a w Wieczerzy Pañskiej (communion)
sprawowanej przez drugi Koœció³. Od opisanej sytuacji odró¿niæ trzeba sto-
sunki miêdzy Koœcio³ami, w których jeden z nich dopuszcza cz³onków dru-
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giego Koœcio³a do  udzia³u w Wieczerzy Pañskiej, mimo ¿e oba niezupe³-
nie wzajemnie siê uznaj¹. Jeszcze innym  przypadkiem jest sytuacja, w któ-
rej jakiœ Koœció³ dopuszcza okazyjnie do Wieczerzy Pañskiej cz³onków in-
nych Koœcio³ów, mimo ¿e jego  przepisy nie przewiduj¹ zasadniczo takiej
mo¿liwoœci. Uwa¿amy, ¿e przestrzeganie w³aœciwego porz¹dku (regularity)
i wzajemnoœæ nale¿¹ do istoty pe³nej wspólnoty Wieczerzy Pañskiej. Jeœli
sformu³owanie wspólnota Wieczerzy Pañskiej jest u¿ywane w rozwa¿a-
niach na temat koœcielnej jednoœci, wówczas trzeba jasno zdefiniowaæ jego
znaczenie.

120 Musimy te¿ wzi¹æ pod uwagê przypadki, gdzie podczas zgromadzenia
chrzeœcijan poœwiêconego wspólnemu przedsiêwziêciu jeden z Koœcio³ów
zaprasza wszystkich, którzy s¹ pe³noprawnymi cz³onkami w swoim w³a-
snym Koœciele, do przyjêcia œwiêtej Wieczerzy Pañskiej wed³ug rytu Ko-
œcio³a zapraszaj¹cego. Takie przypadki mia³y miejsce podczas obu tego-
rocznych konferencji w Oxfordzie i Edynburgu. Trzeba je odró¿niaæ od
„wspólnoty Wieczerzy Pañskiej” i „otwartej uroczystoœci komunijnej”
w zwyk³ym znaczeniu tego s³owa, ale tak¿e od takich „wspólnych uroczy-
stoœci”, jakie na przyk³ad mia³y miejsce w 1928 roku w Jerozolimie.

c) Jednoœæ korporacyjna
121 Trzecia forma, która wyra¿a ostateczny cel naszego ruchu, stwarza z punk-

tu widzenia jasnej definicji najwiêksze problemy. Zazwyczaj jest opatrywa-
na wyra¿eniami, jak „jednoœæ korporacyjna” (corporate union) lub „unia
organiczna” (organic union).

122 Wyra¿enia te dzia³aj¹ na wielu odstraszaj¹co, gdy¿ sugeruj¹ idea³ pe³nego
zjednoczenia kierownictw koœcielnych po³¹czony z sztywnym uniformi-
zmem. Nie rozumiemy ich w tym znaczeniu i nikt wœród nas nie pragnie
takiego uniformizmu; przeciwnie, to czego pragniemy, jest jednoœæ ¿ywego
organizmu, w którym pojedyncze cz³onki posiadaj¹ charakterystyczn¹ ró¿-
norodnoœæ, tak¹, jak¹ maj¹ cz³onki ¿ywego cia³a.

123 „Jednoœæ korporacyjna” musi dla przewa¿aj¹cej wiêkszoœci chrzeœcijan po-
zostaæ idea³em. W tak zjednoczonym Koœciele ostateczna lojalnoœæ ka¿de-
go  cz³onka bêdzie odnosiæ siê do ca³ego cia³a, a nie do jakiejœ jego czêœci.
Jego cz³onkowie bêd¹ mogli przechodziæ z jednej czêœci Koœcio³a do dru-
giej, zachowuj¹c wszelkie prawa swojego cz³onkostwa. Sakramenty bêd¹
sakramentami Koœcio³a jako ca³oœci. Urz¹d duchowny bêdzie uznany przez
wszystkich jako urz¹d ca³ego cia³a.

124 Naszym zadaniem jest znalezienie w Bogu  i przyjêcie od Niego jako dar
jednoœci, która we wspólnocie mi³oœci zdo³a obj¹æ i zachowaæ wszystkie te
ró¿ne dary duchowe, które otrzymaliœmy od Niego w naszych podzielo-
nych wspólnotach. Jak ka¿dy ¿ywy organizm, równie¿ taka wspólnota nie
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mo¿e zostaæ skonstruowana, gdy¿ ¿ycie mo¿e powstaæ tylko z ¿ycia.
Widzialna jednoœæ cia³a Chrystusowego mo¿e wy³oniæ siê tylko z ¿ywego
Boga przez dzia³anie Jego ¿yciodajnego Ducha.

125 „Jednoœci korporacyjnej”, o któr¹ prosimy Boga, nie wyobra¿amy sobie
jako sztywnego ujednolicenia kierownictwa koœcielnego. Trudno nam jed-
nak sobie wyobraziæ, jak mog³aby istnieæ taka jednoœæ miêdzy Koœcio³ami
na tym samym terenie bez chocia¿by czêœciowego zjednoczenia organiza-
cyjnego. Równie¿ trudno nam sobie wyobraziæ „jednoœæ korporacyjn¹”,
która przewiduje wzglêdn¹ autonomiê ró¿nych czêœci konstytutywnych,
¿eby ca³kowicie pomija³a zasadê „federacyjn¹”.

126 W szczególnoœci i w bezpoœrednim odniesieniu  do obecnej sytuacji
w œwiecie nie s¹dzimy, ¿eby Koœció³ „korporacyjnie” zjednoczony móg³
staæ siê skuteczn¹ wspólnot¹ miêdzynarodow¹ bez sta³ego organu konsulta-
cji i poradnictwa, niezale¿nie od tego, jaki autorytet i w³adzê wykonawcz¹
posiada³by ten organ.

3. Formy podobieñstwa jako podstawa jednoœci koœcielnej

a) Podobieñstwo we wierze lub wyznaniu wiary jako podstawa jednoœci
127 a.11Dla praktycznej wspó³pracy podobieñstwo we wierze lub wyznaniu

wiary nie jest konieczne; ale stwierdzamy, ¿e istotna jednoœæ we wierze
lub wyznaniu wiary jest niezbêdn¹ przes³ank¹ dla b. pe³nej wspólnoty
Wieczerzy Pañskiej i c. jednoœci korporacyjnej.

Taka zasadnicza jednoœæ we wierze dla wielu na tej Konferencji reprezen-
towanych Koœcio³ów mog³aby siê wyraziæ w nastêpuj¹cym oœwiadczeniu:
Jako najwy¿sz¹ normê wiary uznajemy objawienie Bo¿e zawarte w Piœmie
Œwiêtym Starego i Nowego Testamentu i streszczone w Jezusie Chrystusie.
Uznajemy Apostolskie i tzw. Nicejskie wyznanie wiary jako œwiadectwo i
stra¿nika tej wiary, która stale na nowo okazuje siê prawdziw¹ w doœwiad-
czeniu duchowym Koœcio³a i jego cz³onków, a jednoczeœnie zdajemy sobie
sprawê, ¿e  te dokumenty s¹ bardziej œwiêtymi symbolami i œwiadectwami
wiary chrzeœcijañskiej ni¿ normami prawnymi.
Poza tym poœwiadczamy, ¿e przewodnictwo Ducha Œwiêtego nie usta³o po
ustaleniu kanonu biblijnego lub sformu³owaniu przytoczonych wyznañ
wiary, lecz ¿e w Koœciele przez stulecia istnia³a i nadal istnieje ¿ywo za-
chowana œwiadomoœæ obecnoœci ¿ywego Chrystusa (w Koœciele prawo-
s³awnym znana pod nazw¹ Œwiêtej Tradycji).
Wreszcie jesteœmy przekonani, ¿e – wyra¿aj¹c to  klasycznymi s³owami
jednego z Koœcio³ów niekonfesyjnych – dla pokornego i oczekuj¹cego Ko-

11 Litery (a) (b) (c) w podrozdziale 3 (127-144) odnosz¹ siê do trzech tytu³ów w podrozdziale 2 (113-126)
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œcio³a Bóg ma jeszcze wiêcej œwiat³a, które wytryœnie z Jego Œwiêtych S³ów.
Jako chrzeœcijanie tej epoki powinniœmy zatem szukaæ sta³ego przewodnic-
twa przez Ducha ¿ywego Boga, gdy zostajemy skonfrontowani z trudno-
œciami czasów wspó³czesnych.

128 Niektóre Koœcio³y reprezentowane na tej Konferencji uwa¿aj¹, ¿e Pismo
Œwiête jest nie tylko najwy¿sz¹, lecz jedyn¹ norm¹ i Ÿród³em wiary chrze-
œcijañskiej. Odrzucaj¹ wszelk¹ sugestiê równowartoœci Pisma Œwiêtego
i Tradycji, jak równie¿ ka¿dy na tej sugestii oparty pogl¹d, ¿e staro¿ytne
wyznania wiary zawieraj¹ wystarczaj¹cy wyk³ad wiary Pisma Œwiêtego.
Niektóre z tych Koœcio³ów uznaj¹, ¿e  pewne póŸniejsze wyznania posia-
daj¹ przynajmniej równe znaczenie i autorytet  jak staro¿ytne wyznania
wiary12.

129 Prawos³awni i pewne inne Koœcio³y mog¹ przyj¹æ Nicejskie wyznanie wia-
ry tylko w jego formie pozbawionej interpolacji, tj. bez dodatku filioque; te
i inne Koœcio³y wierz¹, ¿e „Œwiêta Tradycja” musi byæ uznana za normê
i Ÿród³o wiary; z jednej strony  jest ona w pe³ni zgodna z objawieniem za-
wartym w Piœmie Œwiêtym, z drugiej zaœ stanowi jego  uzupe³nienie.

b) Podobieñstwo w niesakramentalnym kulcie
130 a. Dla wspó³pracy praktycznej podobieñstwo w niesakramentalnym kulcie

nie jest konieczne.
131 b.  Jesteœmy zgodni, ¿e niesakramentalne czczenie Boga Ojca, Syna i Du-

cha Œwiêtego daje niewiele okazji do podtrzymywania istniej¹cych po-
dzia³ów miêdzy naszymi Koœcio³ami, i ¿e ju¿ istnieje tutaj szeroka
wspólna podstawa dla dalszej jednoœci.

132 Podczas nabo¿eñstwa o takim charakterze wspólne jest nam wszystkim po-
s³ugiwanie siê Pismem Œwiêtym. Poza tym jednoczy nas wspólna modli-
twa, która mo¿e znaleŸæ swój wyraz w wypowiadanych s³owach, milczeniu
lub w wykorzystaniu œwiêtych skarbów literatury chrzeœcijañskiej, sztuki
i muzyki. Podczas nabo¿eñstwa o takim charakterze stajemy przed Bogiem
w postawie adoruj¹cej Jego Majestat, przynosz¹c Mu nasze i naszych bliŸ-
nich troski. Oczekujemy, ¿e zostanie nam darowana Jego ³aska w odpusz-
czeniu naszych win, i ¿e nasz Duch zostanie odnowiony przez przywróce-
nie wspólnoty z Nim, dziêki czemu bêdziemy mogli siê oddaæ s³u¿bie
Bogu i ca³ej ludzkoœci.

c) Podobieñstwo w wierze i praktyce sakramentalnej
133 a.  Wspó³praca praktyczna nie wymaga podobieñstwa w wierze i praktyce

sakramentalnej.

12 Patrz wy¿ej nr 23-26 i Lozanna nr 33.
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134 b.  W odniesieniu do wspólnoty Wieczerzy Pañskiej (interkomunii):
1. Niektórzy z nas uwa¿aj¹, ¿e  Koœcio³y, w których sprawowanie obu

ewangelickich sakramentów stanowi element porz¹dku koœcielnego,
mog¹ bez zastrze¿eñ dopuœciæ tak¿e wspólnotê Wieczerzy Pañskiej
miêdzy ich cz³onkami.

2. Inni reprezentuj¹ stanowisko, ¿e ¿adna taka wspólnota nie mo¿e mieæ
miejsca, dopóki dwa Koœcio³y nie dojd¹ do wzajemnego porozumie-
nia w sprawie wa¿noœci sprawowania tych istotnych dla nich sakra-
mentów.

135 c. Dla pe³nej jednoœci korporacyjnej bêdzie konieczne wyrównanie ró¿nic
miêdzy Koœcio³ami, które trzymaj¹ siê dwóch sakramentów, miêdzy Ko-
œcio³ami, które uznaj¹ siedem sakramentów i  miêdzy takimi Koœcio³a-
mi, które w ogóle odrzucaj¹ wszelki formalny sakrament.

136 Sakrament œwiêtej Wieczerzy Pañskiej (lub Eucharystii) jest najœwiêtsz¹
kultow¹ czynnoœci¹ Koœcio³a. Jednoœæ w nabo¿eñstwie sakramentalnym
wymaga zasadniczej jednoœci w nauce o sakramentach i ich sprawo-
waniu.

137 Towarzystwo Przyjació³ (kwakrzy) w milcz¹cej formie swoich spotkañ po-
szukuje bez formalnych sakramentów Rzeczywistej Obecnoœci Tego, który
poniós³ œmieræ, ¿eby ludzie mieli ¿ywot wieczny (patrz wy¿ej, nr 75).

138 W tym kontekœcie w du¿ej mierze jest dla nas zachêt¹  (1) ruch liturgicz-
ny na kontynencie i poœród Koœcio³ów nie-liturgicznych w wielu innych
krajach i (2) fakt, ¿e wœród tych, którzy pos³uguj¹ siê tradycyjnymi litur-
giami stwarza siê coraz wiêcej mo¿liwoœci milczeniu i spontanicznym
dzia³aniom. W tym punkcie ró¿nica miêdzy liturgicznymi i nie-liturgicz-
nymi formami nabo¿eñstwa jest w coraz mniejszym stopniu powodem
podzia³u.

d) Podobieñstwo urzêdów jako podstawa jednoœci
139 a.  Dla praktycznej wspó³pracy brak podobieñstwa w zakresie urzêdów nie

stanowi przeszkody.
140 Dla

b. pe³nej wspólnoty Wieczerzy Pañskiej i c. jednoœci korporacyjnej zajdzie
koniecznoœæ pojednania ró¿nic miêdzy Koœcio³ami, które nauczaj¹,
(1) ¿e urz¹d duchowny w trojakiej formie biskupów, kap³anów i diako-
nów za³o¿ony zosta³ w Koœciele przez samego Chrystusa; (2) ¿e histo-
ryczny urz¹d biskupi jest niezbêdny dla jednoœci korporacyjnej; (3) ¿e
Chrystus ustanowi³ urz¹d duchowny, który nie przewiduje koniecznoœci
istnienia obok prezbiterów osobnego urzêdu biskupiego; (4) ¿e z istoty
Koœcio³a nie wynika potrzeba jakiegokolwiek urzêdu duchownego
z mocy ordynacji.
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e) Pokrewieñstwo ustroju jako podstawa jednoœci
141 a. Dla praktycznej wspó³pracy pokrewieñstwo w zakresie ustroju nie jest

konieczne.
142 c. W odniesieniu do jednoœci korporacyjnej wiêkszoœæ identyfikuje siê

z oœwiadczeniem raportu z Lozanny (por. Lozanna nr 39).
143 Trzeba stwierdziæ, ¿e w powy¿szych rozwa¿aniach przyjmuje siê z za³o¿e-

nia ju¿ istniej¹ce  lub uznane w teorii zasadnicze podobieñstwo w spra-
wach wiary, wyznania wiary, kultu i ustroju koœcielnego.

144 Jednoczeœnie jednak musimy stwierdziæ, ¿e w naszym rozumieniu sakra-
mentów i urzêdów koœcielnych  powa¿nie ró¿nimy siê od siebie zarówno w
doktrynie, jak i w praktyce.

4. Przeszkody na drodze do jednoœci Koœcio³a

a) Przeszkody, które maj¹ swoj¹ podstawê w „wierze” i „ustroju”
145 Stwierdzamy, ¿e przeszkody, które najtrudniej przezwyciê¿yæ, wystêpuj¹

tam, gdzie nak³adaj¹ siê na siebie elementy „wiary” i „ustroju”, np. w sytu-
acji, gdy forma kierownictwa koœcielnego lub nabo¿eñstwa jest uznawana
za element wiary.

146 Ale doszliœmy do wniosku, ¿e w tle wszystkich partykularnych deklaracji
dotycz¹cych  problemu jednoœci korporacyjnej znajduj¹ siê powa¿nie zró¿-
nicowane koncepcje  Koœcio³a. Z powodu braku bardziej precyzyjnej ter-
minologii ró¿nicê tê mo¿na by opisaæ jako przeciwieñstwo miêdzy „autory-
tarnymi” i „personalnymi” typami Koœcio³a.

147 Z jednej strony podkreœla siê Bo¿¹ rzeczywistoœæ w Piœmie Œwiêtym, ustro-
jach koœcielnych, wyznaniach wiary i w kulcie.

148 Z drugiej strony mamy do czynienia z równie silnym podkreœlaniem osobi-
stego doœwiadczania ³aski Bo¿ej jako naczelnej zasady  „zorganizowane-
go” Koœcio³a, w którym  korzysta siê radoœnie z wolnoœci jako religijnego
prawa, lecz jednoczeœnie traktuje siê j¹ jako religijny obowi¹zek.

149 Zdajemy sobie sprawê, ¿e miêdzy tymi skrajnoœciami istnieje wiele form
przejœciowych, które dochodz¹ do g³osu zarówno w doktrynie jak i
w ustroju, w kulcie i w szczególnym typie pobo¿noœci. Wariacje te s¹ kom-
binacjami obu przeciwstawionych sobie typów koœcielnych, na które zwró-
ciliœmy uwagê.

150 Nie minimalizujemy trudnoœci, jakie stanowi¹ dla naszego ruchu te prze-
ciwstawne typy Koœcio³a, nie mamy te¿ zamiaru uciekaæ siê do interpreta-
cji, ¿e powsta³y one g³ównie w wyniku nieporozumieñ lub grzechu.

151 Jest nasz¹ nadziej¹ i o to siê modlimy, by wraz z nadejœciem Bo¿ej godziny
dosz³o do ich przezwyciê¿enia pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego.
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152 W miêdzyczasie naszym obowi¹zkiem jest podejmowanie inicjatyw zmie-
rzaj¹cych do g³êbszego poznania doœwiadczeñ innych i trzymanie siê jed-
noœci Ducha we wzajemnej wiêzi, jak¹ daje  pokój.

153 Zwracamy uwagê, ¿e pe³ny zakres przeciwieñstwa miêdzy dwoma typami
Koœcio³a, o którym wspominaliœmy, w ¿aden sposób nie pokrywa siê z an-
tytez¹ episkopalnego i nie-episkopalnego porz¹dku koœcielnego.

154 Przeciwieñstwo to daje siê wyraziæ za pomoc¹ wielu innych pojêæ. Kla-
sycznym tego przyk³adem jest problem autorytetu Pisma Œwiêtego i ró¿-
nych sposobów jego interpretacji.

b) Przeszkody, które nie ograniczaj¹ siê do „wiary” i „ustroju”
155 (a) Przeszkody czêœciowo uwarunkowane teologicznie lub koœcielnie

a czêœciowo socjologicznie lub politycznie:
Z takimi przeszkodami spotykamy siê w przypadku Koœcio³a narodo-
wego, który wspólne ¿ycie danego narodu uwa¿a za œwiête, lecz jed-
noczeœnie jest nara¿ony na niebezpieczeñstwo ekskluzywnego prowin-
cjonalizmu lub zdominowania przez pañstwo œwieckie.
Liczne œwiadectwa z³o¿one na naszej Konferencji ukazuj¹ wyraŸnie,
¿e Koœcio³y zaanga¿owane na polach misyjnych tak d³ugo nie mog¹
uporaæ siê z tego rodzaju problemami, jak d³ugo pozostaj¹ one nieroz-
wi¹zane w ich w³asnej ojczyŸnie.

156 (b) Przeszkody wynikaj¹ce g³ównie z czynników historycznych:
W zachodnim chrzeœcijañstwie spotykamy wiele podzia³ów bêd¹cych
wynikiem roz³amowej œwieckiej historii Europy.
Na Bliskim i Œrodkowym Wschodzie mamy pewne rzucaj¹ce siê w
oczy przyk³ady religijnie izolowanych wspólnot, których izolacja jest
w pierwszym rzêdzie wynikiem wiernoœci wobec staro¿ytnego dzie-
dzictwa, które siêga czasów najwczeœniejszego chrzeœcijañstwa i czê-
sto dotyczy krajów, które s¹ bardzo oddalone od tych, w których
wspólnoty te dzisiaj ¿yj¹.

157 (c) Przeszkody pochodzenia „kulturowego”:
W Koœcio³ach, które w kwestiach wiary i ustroju osi¹gnê³y ju¿ zasadnicz¹
zgodê i o których mo¿na powiedzieæ, ¿e jako reprezentanci jednego z dwu
przeciwstawnych typów Koœcio³a s¹ w posiadaniu wspólnej podstawy,
perspektywa jednoœci korporacyjnej bynajmniej nie jest jasna lub pewna.
Kwestie doktrynalne nie s¹ w przypadku tych Koœcio³ów przeszkod¹
utrudniaj¹c¹ dojœcie do jednoœci.  Natomiast tym, co nie pozwala im
siê zbli¿yæ, s¹ bariery o charakterze narodowym, rasowym, klasowym,
kulturowym, a w szczególnoœci gnuœne samozadowolenie i samowy-
starczalnoœæ.
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5. Co mo¿emy uczyniæ, ¿eby zbli¿yæ siê do jednoœci, której szukamy?

158 Jednoœæ, której szukamy, nie jest prosta, lecz ma charakter z³o¿ony. Posia-
da ona dwie strony: a) wewnêtrzn¹ jednoœæ duchow¹, której pe³nia jest zna-
na wy³¹cznie Bogu, i b) jednoœæ zewnêtrzn¹, która dochodzi do g³osu we
wzajemnym uznaniu, wspólnym dzia³aniu i w jednoœci korporacyjnej lub
instytucjonalnej. Przedstawione tutaj konkretne propozycje nale¿y potrak-
towaæ jako najbli¿sze kroki w urzeczywistnianiu jednoœci, której Koœcio³y
powinny poszukiwaæ. Niektóre z tych propozycji dotycz¹ tylko pojedyn-
czych wspólnot, inne odnosz¹ siê do grup wspólnot w pewnych krajach
albo na innych obszarach, jeszcze innym mo¿na przyznaæ znaczenie eku-
meniczne lub ogólnoœwiatowe.

a) Koniecznoœæ pe³niejszej wiedzy

159 W obliczu uznanego faktu, ¿e g³ówn¹ przeszkod¹ dla jednoœci chrzeœcijañ-
stwa i Koœcio³a jest szeroko rozpowszechniona niewiedza, obojêtnoœæ
i gnuœnoœæ w sprawach dotycz¹cych jednoœci, opowiadamy siê powa¿nie za
uruchomieniem i zrealizowaniem w ró¿nych wspólnotach odpowiedniego
ekumenicznego programu wychowania. W tym celu nale¿y przygotowaæ i
rozpowszechniæ przystêpne publikacje dotycz¹ce  interesuj¹cych stron
chrzeœcijañskiego ruchu jednoœci.

160 Ju¿ istniej¹ce ksi¹¿ki na temat zasad œwiatowego ruchu chrzeœcijañskiego,
dziœ nazywanego zazwyczaj ruchem ekumenicznym, maj¹ wprawdzie swoje
walory, ale przewa¿nie nie nadaj¹ siê do powszechnego u¿ytku. Poniewa¿
tak wiele zale¿y od szeroko rozpowszechnionego zrozumienia interesuj¹ce-
go nas przedmiotu, przeto dla szerokiej opinii koœcielnej przygotowaæ trze-
ba odpowiedniejsz¹ lekturê. Na przyk³ad seria ma³ych tomików poœwiêco-
nych ró¿nym Koœcio³om, podaj¹ca najbardziej charakterystyczne i intere-
suj¹ce fakty, wychodzi³aby naprawdê naprzeciw zapotrzebowaniu
odczuwanemu w wielu krajach.

161 Poza tym na miejscu by³yby starannie przygotowane artyku³y publikowane
w bardziej wp³ywowych czasopismach. Prasa religijna i œwiecka powinna
równie¿ poœwiêcaæ sta³¹ uwagê wydarzeniom rozgrywaj¹cym siê na scenie
ekumenicznej. W³aœnie w tym punkcie – w niedoborach w zakresie szkole-
nia œwieckich dzia³aczy koœcielnych, mê¿czyzn i kobiet – ulega za³amaniu
lub zahamowaniu wiele planów wspó³pracy i na rzecz zjednoczenia.

162 W kontekœcie tym ciep³o akceptujemy propozycjê, rozwa¿an¹ ju¿ w ró¿-
nych miejscach, stworzenia miarodajnego czasopisma chrzeœcijañsko-eku-
menicznego, najchêtniej pod odpowiedzialnym kierownictwem ekumenicz-
nej organizacji koœcielnej, która winna wy³oniæ siê z Konferencji w Oxfor-
dzie i Edynburgu.
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b) Wychowanie teologiczne

163 Nale¿y sobie ¿yczyæ, ¿eby teologiczne oœrodki studiów, fakultety lub semi-
naria, w³¹czy³y do swoich wyk³adów i æwiczeñ s³u¿¹cych przygotowaniu
do urzêdu duchownego wszystko, co dotyczy zbli¿enia ró¿nych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich ze szczególnym uwzglêdnieniem bardziej znacz¹cych wy-
darzeñ i planów wspó³czesnego ruchu ekumenicznego. Kierownicy katedr
teologii systematycznej winni przekazywaæ wiedzê o nauce i ¿yciu nie tyl-
ko w³asnego Koœcio³a, lecz tak¿e innych wspólnot chrzeœcijañskich. Na-
uczanie historii Koœcio³a, liturgiki, symboliki i misjologii winno obj¹æ hi-
storiê i dzia³alnoœæ wszystkich ga³êzi chrzeœcijañstwa. W pewnych oœrod-
kach akademickich da³oby siê osi¹gn¹æ ten cel przez wspó³dzia³anie
ró¿nych organizacji studenckich.

164 Poza tym nale¿a³oby zachêciæ do czêœciowej wymiany studentów z uczelni
prowadzonych przez ró¿ne instytucje koœcielne, przez co nast¹pi³oby pozy-
tywne uzupe³nienie rutynowanego nauczania w formie wyk³adów i æwi-
czeñ seminaryjnych. Cenna praca Seminarium Ekumenicznego w Genewie
mo¿e okazaæ siê równie owocna jak dzia³alnoœæ chrzeœcijañskich ruchów
studenckich w oœrodkach studiów teologicznych.

c) Pielêgnowanie ducha jednoœci

165 Szerzenie ducha braterstwa chrzeœcijañsko-ekumenicznego wymaga nie tyl-
ko skrupulatnego przekazywania wiedzy i impulsów, lecz tak¿e stworzenia
wewnêtrznej postawy i doœwiadczenia duchowego, które wywo³a pragnienie
jednoœci. Jakkolwiek dotyczy to w równej mierze starych i m³odych, to prze-
cie¿ rzecz¹ szczególnie po¿¹dan¹ by³oby, gdyby ca³y przebieg chrzeœcijañ-
skiego wychowania odbywa³ siê przy ¿ywej œwiadomoœci tej zasady.

d) Grupy studyjne
166 Plan, który jest realizowany w Holandii, Francji, Australii i tak¿e w innych

krajach, a polegaj¹cy na tworzeniu wspólnot teologów i innych uczonych ds.
badania i studiowania problemów ekumenicznych, winien byæ tak¿e przyjêty
w innych krajach na przyk³ad za poœrednictwem ju¿ istniej¹cych struktur.

e) Szczególne terminy modlitewne

167 Praktyka niektórych krajów, polegaj¹ca na wyznaczaniu ka¿dego roku jed-
nej niedzieli poœwiêconej szczególnym modlitwom w intencji ruchu eku-
menicznego, zas³uguje na powszechne naœladowanie. Od 1920 r. Ruch
Wiara i Ustrój Koœcio³a anga¿owa³ siê na rzecz powszechnego traktowania
oktawy przez œwiêtem Zes³ania Ducha Œwiêtego jako czasu szczególnych
modlitw w intencji jednoœci Koœcio³a Chrystusowego. Poza tym zwracamy
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uwagê na realizowanie sugestii pastora Wilfreda Monoda, aby podczas uro-
czystoœci œwiêtej Wieczerzy Pañskiej osoba przewodnicz¹ca nabo¿eñstwu
w s³owach modlitwy i przemówienia spowiedniego  uwra¿liwia³a zgroma-
dzonych na to, i¿ przez uczestnictwo w Komunii œw. zawi¹zuj¹ wiêŸ
z wszystkimi wyznawcami Chrystusa na ziemi.

f) Wzajemna pomoc koœcielna
168 Zwyczaj Koœcio³a pierwotnego, polegaj¹cy na udzielaniu pomocy Koœcio-

³om bêd¹cym w niedostatku, zwyczaj, który dzisiaj jest praktykowany
przez Europejskie Centrum Pomocy Koœcielnej, Rosyjski Fundusz Pomocy
Koœcielnej i pewne inne wspólnoty koœcielne, jest nie tylko przejawem
Ducha Chrystusa, lecz tak¿e bezcennym œrodkiem wychowania w duchu
ekumenizmu i prawdziwej braterskoœci.

g) Przygotowanie duchowe
169 Przygotowanie duchowe okaza³o siê przydatne w d³u¿szej perspektywie

jako zwiastun pewnych bardzo znacz¹cych ruchów na rzecz jednoœci.
Objê³o ono tak¿e po³¹czone imprezy modlitewne i wspólne uczestnictwo
w takich przedsiêwziêciach chrzeœcijañskich, jak ewangelizacja oraz zwal-
czanie wielkich niedostatków moralnych i socjalnych. W tym zakresie
mo¿na by przytoczyæ na przyk³ad buduj¹ce przyk³ady z Indii, Chin, Japonii
i Korei, a tak¿e z krajów Zachodu. Misja kaznodziejska przeprowadzona
niedawno wspólnie w dwudziestu lub wiêcej miastach Ameryki oraz inne
wspólne ewangelizacje oznacza³y nie tylko przekonuj¹c¹ manifestacjê jed-
noœci, lecz by³y tak¿e œrodkiem tworzenia ducha jednoœci i wywo³ania na-
stroju przeciwnego dalszemu istnieniu podzia³u.

170 Konferencja uwra¿liwia  wszystkie Koœcio³y na  piln¹ potrzebê przygoto-
wania i przeprowadzenia wspólnie z chrzeœcijanami innych wspólnot
ewangelizacji, która z jednej strony umo¿liwi³aby z³o¿enie skutecznego
œwiadectwa wobec mas wyobcowanych z chrzeœcijañstwa, z drugiej zaœ
da³aby wyraz i potwierdzi³a na nowo jednoœæ Ewangelii, ³¹cz¹cej  w du-
chowym braterstwie cz³onków ró¿nych Koœcio³ów.

h) Zasady wspó³pracy
171 Istnieje g³êbokie przekonanie, ¿e zdrowe formy wspólnej pracy we

wszystkich dziedzinach aktywnoœci chrzeœcijañskiej przyczyni³y siê
w du¿ej mierze  do wzajemnego zbli¿enia Koœcio³ów chrzeœcijañskich.
Jeœli taka wspó³praca miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi ma byæ na-
prawdê skuteczna, wówczas uwzglêdniæ trzeba pewne naczelne zasady
i zasadnicze przemyœlenia wynikaj¹ce z doœwiadczenia zebranego
w  wielu krajach.
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172 Uwagê nale¿y poœwiêciæ miêdzy innymi nastêpuj¹cym sprawom:
a) Przy ustalaniu obszarów wspó³pracy trzeba uwzglêdniæ cele, które za-

mierza siê  osi¹gn¹æ,  mianowicie:
– nale¿y wyjœæ naprzeciw realnym i uznanym potrzebom;
– nale¿y unikaæ konfliktów i dzia³añ nieracjonalnych;
– nale¿y d¹¿yæ do rezultatów, które nie mia³yby szans powodzenia

albo tylko z wielkim trudem da³yby siê osi¹gn¹æ, gdyby wspó³pra-
cuj¹ce ze sob¹ si³y zdecydowa³y siê na osobne dzia³anie.

b) Ró¿ne gremia przystêpuj¹c do wspólnego przedsiêwziêcia, porozumie-
waj¹ siê najpierw co do celów i perspektyw, kierownictwa, podzia³u
odpowiedzialnoœci, pokrycia kosztów i wszystkich innych spraw maj¹-
cych istotne znaczenie dla sukcesu tego przedsiêwziêcia. Poza tym
ca³e to porozumienie zostaje zawarte  w sposób jasny i jednoznaczny
na piœmie.

c) Ludzie kieruj¹cy wspóln¹ dzia³alnoœci¹ maj¹ tylko tyle pe³nomocnictw,
ile otrzymali wyraŸnie od wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ gremiów.

d) Plan organizacyjny winien cechowaæ siê tak¹ prostot¹, na jak¹ pozwala
d¹¿enie do zamierzonego celu.

e) Wszystkie czynnoœci podejmowane s¹ w sposób otwarty i we wzajem-
nej konsultacji.

f) Istnieje szczera wola  zrozumienia pogl¹dów i odmiennych cech ró¿-
nych segmentów, a tak¿e gotowoœæ przyjêcia tego, co inni maj¹ do
dania.

g) Gdziekolwiek odbywa siê wspó³praca, tam winna ona byæ prowadzona
z tak¹ trosk¹, aby tworzy³a zaufanie, gdy¿ od tego zale¿y jej dalszy
rozwój.

h) ¯adna szeroko zakrojona  wspó³praca nie mo¿e zakoñczyæ siê wielkim
powodzeniem bez odpowiednich Ÿróde³ finansowania; wolno jednak
przyj¹æ za³o¿enie, ¿e takie Ÿród³a pojawi¹ siê, gdy realizowane bêd¹
inne podkreœlone tutaj warunki wstêpne.

i) Kierownicy takiego przedsiêwziêcia winni ze swej strony troszczyæ siê
o to, ¿eby w ich w³asnym ¿yciu nie pojawi³o siê nic takiego, co mog³o-
by zniszczyæ wspóln¹ pracê lub uniemo¿liwiæ prawdziw¹ jednoœæ
chrzeœcijañsk¹; np. chodzi tu o takie sprawy, jak niewiedza i przes¹d,
niejasne myœlenie i nieprecyzyjne wypowiedzi, samolubna ambicja
i zazdroœæ, podejrzliwoœæ i nieszczeroœæ, intryganctwo i nieuczciwoœæ.

j) Wszyscy uczestnicy wspólnej pracy musz¹ mieæ w pierwszym rzêdzie
na uwadze, ¿e s³u¿ba, któr¹ pe³ni¹, winna wykazywaæ podobieñstwo
z tym, co czyni³ Chrystus. Od pocz¹tku do koñca rzecz¹ najwa¿niejsz¹
pozostaje uznanie, ¿e Chrystus jest Panem, i przekonanie, ¿e wspó³pra-
ca i jednoœæ s¹ zgodne z Jego wol¹.
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i) Zwi¹zki na rzecz jednoœci
173 W ró¿nych czêœciach œwiata powstaj¹ zwi¹zki na rzecz jednoœci, których

wp³yw daleko przewy¿sza liczbê ich cz³onków. Dostrzec to mo¿na wyraŸ-
nie na przyk³adzie za³o¿onego przez nie¿yj¹cego Petera Ainslie Associa-
tion of Unity. Innymi przyk³adami s¹ Friends of Reunion w Wielkiej Bryta-
nii, Anglican and Eastern Churches Association i Fellowship of St. Alban
and St. Sergius. Jeszcze innym Fellowship of Unity w Egipcie. Bractwo to
organizuje corocznie wielkie spotkania na temat jednoœci dla cz³onków ró¿-
nych Koœcio³ów Wschodu i Zachodu, zabiega o wyk³ady na temat ró¿nych
stron ¿ycia religijnego i dzia³alnoœci praktycznej agend koœcielnych, dostar-
cza prasie opracowania na temat ekumenicznych problemów oraz organizu-
je podró¿e poœwiêcone wizytowaniu ró¿nych Koœcio³ów w okreœlonych ter-
minach i ze szczególnych okazji w celu przestudiowania ró¿nych form na-
bo¿eñstwa. Koœcio³y nie zaczê³y w zasadzie jeszcze zastanawiaæ siê nad
mo¿liwoœciami urzeczywistnienia g³êbszej jednoœci opartej na ¿ywszym
zrozumieniu i lepszej znajomoœci bogactwa form kultowych, które wystê-
puj¹ u chrzeœcijan innej tradycji. Wiele mo¿na by ju¿ osi¹gn¹æ  przez prze-
jêcie najbardziej znanych œpiewów jednego Koœcio³a lub grupy konfesyjnej
do nabo¿eñstwa innego Koœcio³a.

174 Konferencja upowa¿nia Komitet Kontynuacji Pracy do podjêcia rozwa¿añ i
odpowiednich kroków sprzyjaj¹cych studiowaniu kwestii liturgicznych
przez powo³anie odpowiedniego komitetu.

j) Konferencje regionalne
175 S¹dzimy, ¿e nadszed³ czas organizowania konferencji regionalnych w ró¿-

nych krajach wzorowanych na Oxfordzie i Edynburgu. W krajach o wiêk-
szym obszarze by³oby najlepiej, gdyby w ró¿nych jego czêœciach odbywa³y
siê poufne narady lub spotkania dla przywódców koœcielnych lub innych
wyspecjalizowanych grup.

k) Ruchy m³odzie¿owe
176 Nadzwyczaj optymistyczn¹ cech¹ ruchu ekumenicznego jest coraz ¿ywsze

zainteresowanie okazywane mu przez chrzeœcijañskie ruchy studentów i inne
chrzeœcijañskie organizacje m³odzie¿owe. Zainteresowaniu temu nale¿y
sprzyjaæ we wszelki mo¿liwy tylko sposób. Serdecznie polecamy Chrzeœci-
jañsk¹ Œwiatow¹ Konferencjê M³odzie¿y, która jest planowana na rok 1939.

l) Wzrost wymiany
177 Zwracamy uwagê na mno¿¹ce siê przyk³ady zmiany cz³onkostwa, wymia-

ny kaznodziejów i wspólnoty Wieczerzy Pañskiej, które maj¹ miejsce w
ró¿nych Koœcio³ach we wszystkich czêœciach œwiata; uwa¿amy, i¿ nale¿y
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zachêcaæ do takich kroków pod warunkiem, ¿e przed ich podjêciem strony
dojd¹ do odpowiedniego porozumienia.

178 W przypadkach, w których  dopuszcza siê  do Sto³u Pañskiego cz³onków
innych Koœcio³ów, które nie s¹ formalnie uznane przez prawo Koœcio³a do-
puszczaj¹cego, jest rzecz¹ po¿¹dan¹, aby tê oczywist¹ nieprawid³owoœæ, o
ile zasady na to pozwalaj¹, usun¹æ mo¿liwie jak najszybciej,   tak aby go-
œcie i cz³onkowie Koœcio³a, który zaprasza, nie byli nara¿eni na nieporozu-
mienia. Gdzie z powodu tej dwuznacznoœci lub z innego powodu pozostaje
niezdecydowanie, tam cz³onków jednego Koœcio³a, duchownych i œwiec-
kich, nale¿y zachêcaæ do obecnoœci podczas sprawowania sakramentów
przez inny Koœció³ bez przystêpowania do nich. Ta forma wspó³œwiêtowa-
nia winna zostaæ uznana za akt wspólnego nabo¿eñstwa, w którym wyra¿a
siê ju¿ osi¹gniêty stopieñ duchowej jednoœci.

179 W tym kontekœcie odczuwamy potrzebê powiedzenia, ¿e ani ci, którzy nale-
gaj¹ na wspólnotê Wieczerzy Pañskiej, ani ci, którzy czuj¹ siê w obowi¹zku
jej siê przeciwstawiæ, nie powinni innych os¹dzaæ, lecz pod ka¿dym wzglê-
dem maj¹ respektowaæ sumienie drugiego cz³owieka;  wszyscy chrzeœcijanie
winni jednak odczuwaæ ból z powodu wszelkich trudnoœci na drodze do pe³-
nej wspólnoty z wszystkimi szczerymi uczniami naszego Pana.

m) Plany jednoœci koœcielnej
180 Koœcio³y reprezentowane na tej Konferencji prosimy o rozwa¿enie, czy

uwa¿aj¹ za rzecz po¿¹dan¹ utworzenie sta³ych komisji ds. studiowania pro-
blemów ekumenicznych, wspierania konstruktywnych stosunków z innymi
Koœcio³ami i dialogu z innymi wspólnotami, mog¹cego doprowadziæ do
jednoœci Koœcio³ów.

181 W krajach, w których stosunki zdaj¹ siê byæ korzystne mo¿na oczekiwaæ,
¿e miejscowe Koœcio³y, miêdzy którymi istnieje ju¿ znacz¹cy stopieñ wza-
jemnego porozumienia, wspólnoty i wspó³pracy, przyst¹pi¹ bez wiêkszych
wahañ do oficjalnych pertraktacji lub rozmów, opracuj¹  w miarê mo¿liwo-
œci wstêpny projekt zjednoczenia i przedstawi¹ go w³aœciwym gremiom
koœcielnym.

n) Potrzeby pewnych regionów
182 Stosunki panuj¹ce na pewnych terenach zmuszaj¹ Koœcio³y do podjêcia

wspólnej dzia³alnoœci. Pewien rodzaj problemów powstaje w regionach,
gdzie da³ siê zauwa¿yæ nag³y odczuwalny wzrost ludnoœci albo gdzie przez
wybudowanie nowych osiedli pojawi³y siê ca³kiem nowe zbory (parafie).
Sytuacja ta wymaga skoordynowanego dzia³ania ró¿nych Koœcio³ów, gdy¿
tam, gdzie  tego brakuje, rodzi siê rozgoryczenie, rywalizacja i rozprasza-
nie si³. Dla w³aœciwego reagowania na takie sytuacje doradzamy Koœcio-
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³om, aby tam, gdzie pozwalaj¹ na to ich zasady, powo³ywa³y sta³y komitet
lub miêdzynarodowe komisje dla zbadania, zalecenia i kierowania zak³ada-
niem nowych zborów. Takie planowe postêpowanie ustrze¿e przed ró¿nymi
niebezpieczeñstwami wspólnoty koœcielne, które tworz¹ wprawdzie lokaln¹
jednoœæ, lecz pozostaj¹ bez ³¹cznoœci z szersz¹ wspólnot¹, trac¹c przez to
dostêp do Ÿróde³ pomocy. Podobne postêpowanie mog³oby byæ mo¿liwe w
licznych oœrodkach miejskich, gdzie wskutek zmniejszania siê ludnoœci
liczba  koœcio³ów przerasta potrzeby i mo¿liwoœci wiernych. Podobnego
potraktowania wymagaj¹ inne problemy wystêpuj¹ce gdzie indziej.

o) Jednoœæ terytorialna i ekumeniczna
183 Postêpowania dalekowzrocznego domaga siê problem, który wy³ania siê na

obszarach, gdzie dany Koœció³ uczestnicz¹cy w pertraktacjach unijnych
musi zadecydowaæ, czy ma realizowaæ jednoœæ z innymi denominacjami w
obrêbie tego samego obszaru pañstwowego lub utrzymaæ powi¹zania z in-
nymi Koœcio³ami w³asnej konfesji w œwiecie. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e
szkoda wyrz¹dzona sprawie chrzeœcijañskiej przez wieloœæ podzielonych
Koœcio³ów w obrêbie danego obszaru jest tak wielka, i¿ jednoœæ terytorial-
na Koœcio³ów winna byæ zasadniczo czymœ po¿¹danym tam, gdzie mo¿e
byæ osi¹gniêta bez naruszenia zasad zaanga¿owanych Koœcio³ów. Nie da
siê jednak przeoczyæ, ¿e idea³ Koœcio³a zjednoczonego terytorialnie lub na-
rodowo  zawiera w sobie pewne niebezpieczeñstwa. Dlatego mocno pod-
kreœlamy, ¿e podczas wysi³ków na rzecz jednoœci koœcielnej  na bazie tery-
torialnej  trzeba siê zatroszczyæ o to, aby w Koœcio³ach zbudowanych na
bazie narodowej przetrwa³a potrzeba podtrzymywania i rozwijania  stosun-
ków ekumenicznych. Na przyk³ad Zjednoczony Koœció³ Kanady, który po-
wsta³ przez po³¹czenie trzech struktur koœcielnych, utrzymuje nadal
³¹cznoœæ z ekumenicznymi gremiami, do których wymienione Koœcio³y
niegdyœ nale¿a³y.

p) Stare i m³ode Koœcio³y
184 Na Koœcio³ach i w³adzach misyjnych Zachodu spoczywa wielka odpowie-

dzialnoœæ za ruchy zjednoczeniowe wœród m³odych Koœcio³ów. Równie¿
tam, gdzie m³ode Koœcio³y same decyduj¹ o swoich sprawach, szukaæ bêd¹
one w sposób naturalny rady i otuchy u starych Koœcio³ów, którym obok
Boga zawdziêczaj¹ swoje powstanie. Stare Koœcio³y maj¹ poniek¹d moral-
ny obowi¹zek przekazania m³odym Koœcio³om tego wszystkiego, co w
dziedzinie doktryny, formy nabo¿eñstwa i ustroju koœcielnego najwy¿ej
ceni¹; jako naczeln¹ zasadê trzeba jednak przyj¹æ, ¿e stare jak i m³ode Ko-
œcio³y maj¹ byæ wolne we wszystkich sprawach, by móc wed³ug w³asnego
rozumienia przyj¹æ przewodnictwo Ducha Bo¿ego.
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185 Z g³êbok¹ aprobat¹ Konferencja wys³ucha³a informacji na temat d¹¿eñ do
koœcielnej jednoœci w wielu czêœciach œwiata.  Za przedsiêwziêcie zas³ugu-
j¹ce na szczególn¹ uwagê i pog³êbione studia uwa¿a plan zjednoczeniowy
Koœcio³a Indii Po³udniowych, nad którym debatuj¹ aktualnie trzy Koœcio³y,
gdy¿ chodzi tu o próbê zjednoczenia trzech organizmów koœcielnych, które
reprezentuj¹ ca³kiem ró¿ne zasady, mianowicie zasadê episkopaln¹, prezbi-
terialn¹ i kongregacjonaln¹. O tym, ¿e projekt ten zas³uguje pilnie na mo-
dlitewne wsparcie, przekonuje fakt, ¿e pertraktacje zjednoczeniowe oparte
na podobnej zasadzie s¹ równie¿ zaawansowane w innych czêœciach œwia-
ta. Zajêcie siê tymi i pokrewnymi przypadkami winno Koœcio³y Wschodu i
Zachodu sk³oniæ do wielkich czynów ufnoœci.

q) Rada Koœcio³ów
186 Nasza Konferencja, jak równie¿ Œwiatowa Konferencja w Oxfordzie zasad-

niczo zaaprobowa³y propozycjê, ¿eby Koœcio³y utworzy³y „Radê Koœcio-
³ów”. Niektórzy uczestnicy Konferencji wyrazili ¿yczenie, ¿eby ich sprze-
ciw wobec tej propozycji zosta³ odnotowany w protokole; ale jesteœmy
zgodni w tym, ¿e jeœli Koœcio³y mia³yby j¹ przyj¹æ, Rada musia³aby byæ
tak zbudowana, ¿eby nie zatraci³ siê w niej szczególny charakter i wartoœæ
obu ruchów reprezentowanych w jednej i drugiej Konferencji. W tym celu
jest rzecz¹ po¿¹dan¹, ¿eby panowa³a swoboda przy tworzeniu specjalnych
komitetów, ale Koœcio³y jako takie winny spotkaæ siê na fundamencie na-
uki o Inkarnacji. W³aœciwe powodzenie planu zale¿y od zapewnienia
wszystkim  Koœcio³om odpowiedniej reprezentacji.

Poœwiadczenie jednoœci w pos³uszeñstwie
wobec naszego Pana, Jezusa Chrystusa

187 Druga Œwiatowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a, która w sierp-
niu 1937 r. odby³a siê w Edynburgu, zgromadzi³a  414 delegatów, reprezen-
tuj¹cych 122 Koœcio³y chrzeœcijañskie z 43 krajów. Delegaci zgromadzili
siê dla rozwa¿enia przyczyn, które oddzielaj¹ od siebie Koœcio³y chrzeœci-
jañskie, oraz punktów, które jednocz¹ je w chrzeœcijañskiej wspólnocie.
Konferencja nemine contradicente zaaprobowa³a nastêpuj¹c¹ deklaracjê:

188 „Stanowimy jednoœæ w wierze w naszego Pana, Jezusa Chrystusa, uciele-
œnione S³owo Bo¿e. Stanowimy jednoœæ w naszym pos³uszeñstwie wobec
Niego, G³owy Koœcio³a, Króla królów, Pana panów. Stanowimy jednoœæ w
wyznaniu, ¿e to pos³uszeñstwo ma priorytet wœród wszystkich innych zo-
bowi¹zañ pos³uszeñstwa.



155

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

189 Jednoœæ ta nie polega na zgodnoœci myœli lub woli. Ma ona swój fundament
w samym Jezusie Chrystusie, w Nim, który ¿y³, umar³ i znowu zmartwych-
wsta³, ¿eby nas zaprowadziæ do Ojca, i który przez Ducha Œwiêtego miesz-
ka w swoim Koœciele. Stanowimy jednoœæ, bowiem wszyscy jesteœmy
przedmiotem Bo¿ej mi³oœci i ³aski oraz powo³ani jesteœmy przez Niego do
sk³adania przed ca³ym œwiatem œwiadectwa o Jego Ewangelii.

190 Nasza jednoœæ jest jednoœci¹ serca i Ducha. Nasze ¿ycie w Chrystusie jest
w swoich zewnêtrznych formach rozdwojone, poniewa¿ rozumiemy w ró¿-
ny sposób Jego wolê dla swojego Koœcio³a. Jednak¿e wierzymy, ¿e g³êbsze
zrozumienie doprowadzi nas do wspólnego pojmowania prawdy, która jest
dana w Jezusie.

191 Wyznajemy w ca³ej pokorze, ¿e nasze podzia³y s¹ wbrew woli Chrystusa
i prosimy Boga, by w swym mi³osierdziu skróci³ dni naszego roz³amu i
przez swego Ducha doprowadzi³ nas do pe³nej jednoœci.

192 Jesteœmy wdziêczni, ¿e w ostatnich latach zbli¿yliœmy siê do siebie, ¿e
przezwyciê¿one zosta³y uprzedzenia i usuniête nieporozumienia, i ¿e po-
czyniony zosta³ rzeczywisty, aczkolwiek ograniczony postêp  na drodze do
naszego celu, jednoœci Ducha.

193 Z ca³a pokor¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e Duch Bo¿y na tej Konferencji u¿y-
czy³ nam woli wzajemnego uczenia siê od siebie, ukaza³ nam pe³niejsz¹
wizjê prawdy i wzbogaci³ nasze doœwiadczenie duchowe.

194 Wspólnie wznosiliœmy nasze serca w modlitwie; œpiewaliœmy te same pie-
œni; wspólnie  czytaliœmy wszyscy  to samo Pismo Œwiête. Uznajemy jedni
w drugich, ponad dziel¹cymi nas barierami, wspóln¹ postawê chrzeœci-
jañsk¹ i wspólny system wartoœci. Dlatego jesteœmy pewni jednoœci, która
jest g³êbsza ni¿ nasze roz³amy.

195 Jesteœmy przekonani, ¿e jednoœæ, rozumiana jako zasada i cel, musi obja-
wiæ siê w sposób dostrzegalny dla œwiata; oczywiœcie nie wiemy jeszcze
dok³adnie, jak¹ formê zewnêtrzn¹ ona przyjmie.

196 Wierzymy, ¿e ka¿da szczera próba wspó³pracy w sprawach Królestwa Bo-
¿ego przyczyni siê do zbli¿enia podzielonych Koœcio³ów w zakresie wza-
jemnego zrozumienia i ¿yczliwoœci. Wzywamy chrzeœcijan z wszystkich
Koœcio³ów do pielêgnowania takiej wspó³pracy, cierpliwego pokonywania
wszystkich sytuacji  niesprzyjaj¹cych jednoœci, chêtnego uczenia siê od
tych, którzy s¹ inni ni¿ my sami, starania siê o usuniêcie tego wszystkiego,
co jako nastêpstwo naszych roz³amów  utrudnia szerzenie Ewangelii
w œwiecie niechrzeœcijañskim,  i wytrwa³ego modlenia siê o jednoœæ, która,
jak wierzymy, jest wol¹ naszego Pana dla Jego Koœcio³a.

197 Wreszcie chcemy przekazaæ wszystkim ludziom nasze przekonanie, ¿e
w obliczu rozdarcia i braku jednoœci w czasach nam wspó³czesnych jedynie
Chrystus jest jedyn¹ nadziej¹ jednoœci dla œwiata. Wiemy, ¿e nasze œwia-
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dectwo zostaje os³abione przez nasze podzia³y. Mimo to stanowimy jed-
noœæ w Chrystusie i w spo³ecznoœci Jego Ducha. Modlimy siê o to, by
wszyscy ludzie – we wszystkich miejscach podzielonego i pe³nego zamêtu
œwiata – odnaleŸli drogê do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jedno-
czy nas mimo roz³amów; by zechcia³ On po³¹czyæ tych, których dziel¹ ró¿-
norodne roszczenia œwiata i by œwiat móg³ wreszcie w Nim znaleŸæ pokój
i jednoœæ. Jemu niech bêdzie chwa³a na wieki!”

T³umaczy³: Karol Karski
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SAMUEL KOBIA –
– NOWY SEKRETARZ GENERALNY
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Kenijski metodysta ks. dr Samuel Kobia zosta³ nowym sekretarzem general-
nym Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Jest pierwszym Afrykañczykiem na tym stano-
wisku od czasu utworzenia Rady w 1948 r. Obj¹³   swój urz¹d 1 stycznia 2004 r.,
zastêpuj¹c Niemca ks. dr. Konrada Raisera. Wybory odby³y siê 28 sierpnia
2003 r.  w Genewie.

Dziêkuj¹c za wybór i okazane mu zaufanie ks. dr Kobia stwierdzi³, ¿e po-
trzebna  jest wewnêtrzna si³a, jeœli chce siê uzyskaæ zdolnoœæ w zakresie inspi-
rowania œwiata. Nasza si³a tkwi w naszej jednoœci – stwierdzi³. Przypomnia³, ¿e
ŒRK jest przede wszystkim wspólnot¹ Koœcio³ów. Jej istotne zadanie polega na
wzajemnym zachêcaniu siê do widzialnej jednoœci we wierze. W kontekœcie
tym  zacytowa³ przys³owie afrykañskie: Jeœli ktoœ chce iœæ szybko, wêdruje sam,
ale jeœli chce zajœæ daleko, wêdruje z innymi, podkreœlaj¹c wa¿noœæ jednoœci i
p³yn¹cej z niej wewnêtrznej si³y w ¿yciu i dzia³aniach ŒRK. Tymi s³owami Ko-
bia da³ do zrozumienia, w jaki sposób chce sprawowaæ swój urz¹d. Jako Afry-
kañczyk identyfikuje siê z tradycj¹, która zwierzchnikowi rodziny lub wioski
daje tylko ograniczon¹ w³adzê i oczekuje od niego, ¿e bêdzie dba³ o zwartoœæ
wspólnoty.  Modlê siê, abyœmy w ruchu ekumenicznym mogli zajœæ doœæ daleko,
krocz¹c razem, umacniaj¹c siê wzajemnie, aby wype³niæ ¿yczenie Pana Jezusa:
„Aby byli jedno” ku chwale Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego –
powiedzia³ Kenijczyk.

Kobia jest teologiem, który wys³uchuje pojedynczego cz³owieka, a jednocze-
œnie stara siê wyczuwaæ i artyku³owaæ wspólne pozycje. To ró¿ni go od wielu in-
nych afrykañskich przywódców koœcielnych, którzy próbuj¹ ³¹czyæ autorytarne
elementy tradycji afrykañskich z podobnymi elementami  urzêdu biskupiego im-
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portowanymi z Europy. Wraz z Kobi¹ wybrano na czo³owe stanowisko w Œwiato-
wej Radzie Koœcio³ów przedstawiciela ruchu ekumenicznego z Afryki, który
w sposób  partnerski traktuje kobiety.

Ks. dr Samuel Kobia urodzi³ siê w 1947 r. w Kenii. Jest dobrze zadomowiony
w swojej ojczyŸnie, a jednoczeœnie mo¿e siê wykazaæ g³êbok¹  znajomoœci¹ sytu-
acji w œwiecie  chrzeœcijañskim. Swoje pierwsze doœwiadczenia ekumeniczne
zebra³, jako metodysta, w ponadkonfesyjnej uczelni teologicznej ko³o Nairobi
(Kolegium œw. Paw³a), któr¹ ukoñczy³ w 1971 roku.  Studia kontynuowa³ w Se-
minarium Teologicznym McCormick w USA, gdzie  uzyska³ dyplom ministra
(pastora) s³u¿by miejskiej. Poza tym w s³ynnym Instytucie Technologii w Massa-
chussetts (USA)  otrzyma³  w 1978 r. dyplom magistra urbanistyki. Natomiast w
1993 r. uzyska³ stopieñ doktora teologii w Chrzeœcijañskim Seminarium Teolo-
gicznym w Indianapolis (USA).

Ks. dr Samuel Kobia, jako pastor Koœcio³a metodystycznego w Kenii,  posiada
bogate doœwiadczenie ekumeniczne. ŒRK powo³a³a go w 1978 r. na stanowisko
sekretarza wykonawczego Wydzia³u Misji Miejskiej i Wiejskiej, pe³ni³ te¿ funk-
cjê sekretarza afrykañskiej grupy roboczej wœród personelu Rady. W 1984 r. po-
wróci³ do ojczyzny,  gdzie zosta³ dyrektorem wydzia³u ds. rozwoju w  Krajowej
Radzie Koœcio³ów. Doœwiadczenia nabyte w tej pracy sprawi³y, ¿e sta³ siê scep-
tyczny wobec tradycyjnych projektów rozwojowych, tak¿e wobec koœcielnej po-
mocy w zakresie rozwoju. W 2000 r., podczas konferencji w Akademii Misyjnej
w Hamburgu, powiedzia³: Zachodzi koniecznoœæ krytycznego przeanalizowania
winy, jak¹ „ideolodzy rozwoju” maj¹ wobec ubogich. Ubodzy z motyk¹ w rêce
wkroczyli na arenê rozwoju i z motyk¹ w rêce znowu j¹ opuœcili, tylko tym razem
mia³a ona z³amany trzonek. Wspó³czesny œwiat, nie wy³¹czaj¹c ruchu ekumenicz-
nego, winien przeprosiæ ubogich za to, ¿e roztrwoni³ ich nadziejê. Ubogim obie-
cano przezwyciê¿enie ich ubóstwa przez rozwój,  lecz wysz³o z tego tylko ubez-
w³asnowolnienie ludzi i zniszczenie tradycji.

  Dla Kobii spraw¹ bardzo wa¿n¹ jest wyzwolenie kobiet. W tej dziedzinie
podejmowa³ wiele ró¿nych dzia³añ, gdy w 1987 r. zosta³ sekretarzem generalnym
Kenijskiej Rady Koœcio³ów. W³aœnie tam powsta³ jeden z najbardziej aktywnych i
wyprofilowanych w ca³ej Afryce koœcielnych wydzia³ów ds. kobiet. Jednoczeœnie
Kobia zacz¹³ siê aktywnie w³¹czaæ do polityki. W owym czasie Keni¹ rz¹dzi³
autorytarny prezydent Daniel Arap Moi. Za jego rz¹dów ¿ycie ludzi Koœcio³a,
opowiadaj¹cych siê za demokracj¹, stawa³o siê niebezpieczne. Jeden z biskupów
zgin¹³ w wypadku samochodowym w tajemniczych okolicznoœciach, inny ledwo
uratowa³ siê z napadu na jego dom. Te wydarzenia nie powstrzymywa³y go od
publicznego domagania siê wolnych i uczciwych wyborów oraz piêtnowania
przypadków niesprawiedliwoœci spo³ecznej. Wprawdzie narazi³ siê na gniew pre-
zydenta i jego ministrów, ale ze strony opinii publicznej otrzyma³ wiele dowodów
uznania i zaufania. Podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 1992 r.
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Kobia kierowa³ Narodowym Programem Obserwowania Wyborów, który za cel
stawia³ sobie powstrzymywanie manipulacji i fa³szerstw wyborczych.

 Jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Programu
Zwalczania Rasizmu ŒRK (1984-1991). W 1991 r. przewodniczy³ podczas roz-
mów pokojowych w Sudanie.

W 1993 r. powróci³ do pracy w ŒRK, staj¹c na czele istniej¹cej wówczas Jed-
nostki Programowej III – „Sprawiedliwoœæ, Pokój i Stworzenie”. W latach 1999-
2002 by³ dyrektorem Wydzia³u „Tematy i Problemy” ŒRK. Potem zosta³  specjal-
nym przedstawicielem Rady dla Afryki. W ostatnim dziesiêcioleciu nale¿a³ do
najwa¿niejszych doradców sekretarza generalnego Konrada Raisera w zakresie
kontaktów  pomiêdzy Rad¹ a Koœcio³ami afrykañskimi.

Jest autorem wielu ksi¹¿ek opisuj¹cych sytuacjê w Afryce.
Nowy sekretarz generalny wierzy, ¿e jako Afrykanin bêdzie móg³ wnieœæ

szczególny wk³ad do przysz³ej pracy ŒRK. Podczas pierwszej konferencji praso-
wej po wyborze powiedzia³: Afrykañczycy maj¹ zdolnoœæ cieszenia siê ¿yciem po-
œród œmierci i okazywania nadziei w sytuacjach, które zdaj¹ siê byæ pozbawione
nadziei. Zaznaczy³, ¿e osobiœcie prze¿ywa³ ciê¿kie sytuacje. Pomaga³a mu wów-
czas umiejêtnoœæ wzbudzania w sobie nadziei. Na to liczy tak¿e podczas swojej
przysz³ej pracy.

Kobia przybli¿y³ przedstawicielom mediów pojêcie ubuntu wywodz¹ce siê
z jêzyka Zulu. Za pomoc¹ tego s³owa chce siê wyraziæ  to, co cz³owieka czyni
cz³owiekiem. „Ubuntu” istnieje w ka¿dym spo³eczeñstwie. W szczególnie bogatej
formie mo¿na je spotkaæ w Afryce. „Ubuntu” wspiera ludzi w trudach dnia po-
wszedniego i umacnia ich w ich stosunkach wzajemnych.

Wed³ug oceny Kobii, Afryka bêdzie prawdopodobnie stanowiæ centrum chrze-
œcijañstwa w XXI stuleciu, przynajmniej pod wzglêdem liczbowym.

W sprawie rozumienia swojego urzêdu kenijski teolog powiedzia³ zaraz po
swoim wyborze: Jako sekretarz generalny bêdê uwa¿a³ siebie za kapitana ze-
spo³u. Ka¿dy cz³onek zespo³u jest cenny, gdy¿ tylko przy udziale wszystkich mo-
¿emy odnieœæ sukces.  Kobia przejmuje kierownictwo wspólnoty 342 Koœcio³ów
ewangelickich, anglikañskich i prawos³awnych w fazie prze³omu. Jego po-
przednikowi uda³o siê powstrzymaæ odejœcie prawos³awnych z Rady. Trzeba to
zaliczyæ do jego wielkich zas³ug. Prawos³awni przeforsowali wprowadzenie
procedury konsensu do procesu podejmowania decyzji w ŒRK. W wa¿nych
kwestiach nie mo¿na ich wiêc przeg³osowaæ. Kobia zwróci³ uwagê, ¿e Afrykañ-
czycy znaj¹ tê metodê. On osobiœcie opowiada siê za stylem pracy opartym na
konsultacji i wspó³odpowiedzialnoœci, uwa¿a siê te¿ za kogoœ, kto dobrze potra-
fi siê przys³uchiwaæ.

Kobia oœwiadczy³, ¿e jest przekonany, i¿ wspólna praca i wspólna droga po-
mog¹ nam pozostaæ razem. ŒRK znajduje siê na duchowej drodze, której celem
jest wype³nienie Bo¿ego nakazu przywrócenia jednoœci chrzeœcijañstwa.
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Za rzecz wa¿n¹ dla ekumenicznego rozwoju Kobia uzna³ stworzenie czegoœ
w rodzaju „wizji kosmicznej”, która, kieruj¹c siê  poszanowaniem godnoœci ludz-
kiej i stworzenia, ma na uwadze ca³e stworzenie.

Wobec wzrostu na ca³ym œwiecie przemocy przysz³y sekretarz generalny za
centralne zadanie na przysz³oœæ uwa¿a intensyfikacjê miêdzyreligijnego dialogu.
Jego zdaniem, wiek XX charakteryzowa³ siê polityk¹ i ideologi¹, natomiast
w wieku XXI chodziæ bêdzie o to¿samoœæ ludzk¹. Wielu ludzi definiuje swoj¹
to¿samoœæ poprzez wyznawan¹  religiê. Jeœli chcemy przezwyciê¿yæ przemoc oraz
przyczyniæ siê do pokoju i sprawiedliwoœci, to musimy siê porozumieæ ponad gra-
nicami wyznaczonymi przez wiarê – powiedzia³ Kobia.

Nastêpca Raisera identyfikuje siê z celami koncyliarnego procesu na rzecz
sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Podkreœla te¿ znaczenie prze-
kazywania ekumenicznej œwiadomoœci m³odszemu pokoleniu. ŒRK musi to
umo¿liwiæ.

Kobia krytykuje ostro politykê mocarstw zachodnich, lecz równie¿ afrykañ-
skich re¿imów, chocia¿ czyni to w przyjaznym stylu. W swojej krytyce nie
oszczêdza równie¿ Koœcio³ów. Tak wiêc krytykowa³ je za to, ¿e zbyt d³ugo mil-
cza³y na temat problemu AIDS. Koœcio³y na ca³ym œwiecie potrzebuj¹ nawróce-
nia: Koœció³ przyczyni³ siê do budowy œwiata, w którym umocni³y siê niesprawie-
dliwoœæ, ucisk i wyzysk. Ekumeniczna Dekada Przezwyciê¿enia Przemocy to je-
den z najwa¿niejszych programów wydzia³u ŒRK, którym kierowa³ dotychczas
Samuel Kobia. Przy tej okazji wielokrotnie ostro piêtnowa³ przyczyny rosn¹cej
przemocy w Afryce, lecz jednoczeœnie zwraca³ te¿ uwagê na rodz¹ce siê oznaki
nadziei. Po swoim wyborze powiedzia³: Nie zaprzestaniemy w pracy na rzecz
uzdrowienia œwiata i przywrócenia godnoœci wszystkich cz³onków ludu Bo¿ego.

Pytany o reorientacjê dzia³alnoœci ŒRK i towarzysz¹cy  temu  procesowi nowy
kszta³t ruchu ekumenicznego, Kobia da³ wyraz nadziei na lepsz¹ ni¿ dotychczas
wspó³pracê z Koœcio³em rzymskokatolickim, Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i
ewangelikalnymi, przy czym, jak zaznaczy³,  chodzi tu o wspó³pracê  opart¹ na
luŸniejszych ni¿ w ramach ŒRK formach strukturalnych. Dotychczasowe do-
œwiadczenia w zakresie tworzenia  „œwiatowego forum chrzeœcijañskiego”, w któ-
rym ŒRK nie zamierza odgrywaæ wiod¹cej roli, nastroi³y go optymistycznie.
Chcemy wspólnie zobaczyæ, jakiej platformy potrzebujemy – powiedzia³ Kobia.

Kar
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DOTYCHCZASOWI SEKRETARZE
GENERALNI ŒWIATOWEJ RADY

KOŒCIO£ÓW

VISSER’T HOOFT,  Willem Adolf,  ur. 20 IX 1900, Haarlem, Holandia, zm.
4 VII 1985, Genewa, holenderski teolog ewangelicko-reformowany, wybitny
przywódca ruchu ekumenicznego. Studia teologiczne w Lejdzie, tam te¿ kilka lat
póŸniej (1928) obroni³ doktorat. W 1924 przybywa do Genewy, aby obj¹æ funkcjê
sekretarza Œwiatowej Organizacji YMCA (Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych
Mê¿czyzn).  Z jej ramienia w 1925, jako najm³odszy uczestnik, bierze udzia³
w I Œwiatowej Konferencji ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie.
W 1928 przechodzi do pracy w Œwiatowym Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañ-
skich, obejmuj¹c w 1932 funkcjê sekretarza generalnego, a w 1936 przewodni-
cz¹cego  tej organizacji. W 1937 uczestniczy aktywnie zarówno w II Œwiatowej
Konferencji Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie jak
i w II Œwiatowej Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a w Edynburgu. Po po³¹-
czeniu Praktycznego Chrzeœcijañstwa oraz Wiary i Ustroju Koœcio³a w Komitet
Tymczasowy Œwiatowej Rady Koœcio³ów na posiedzeniu w Utrechcie w 1938,
zostaje powo³any na stanowisko sekretarza generalnego nowej organizacji.
W okresie II wojny œwiatowej utrzymuje kontakty z Koœcio³ami w ró¿nych kra-
jach. Zajmuje siê te¿ pomoc¹ dla uchodŸców, zw³aszcza pochodzenia ¿ydowskie-
go.  Bezpoœrednio po wojnie kierowa³ pracami przygotowawczymi, które w 1948
w Amsterdamie doprowadzi³y do oficjalnego powo³ania do ¿ycia Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Tam wybrano go oficjalnie sekretarzem generalnym ŒRK.
Funkcjê tê sprawowa³ do 1966. W okresie jej sprawowania odby³y siê dwa kolej-
ne zgromadzenia ogólne ŒRK: w Evanston k. Chicago (1954) i w New Delhi
(1961). Podczas tego ostatniego dosz³o do integracji Miêdzynarodowej Rady Mi-
syjnej z ŒRK oraz przyjêcia w poczet cz³onków Rosyjskiego Koœcio³a Prawo-
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s³awnego i kilku dalszych Koœcio³ów prawos³awnych z Europy Œrodkowo-
Wschodniej (m. in. Koœcio³a z Polski). W tym czasie zawi¹za³y siê te¿ pierwsze
kontakty z Koœcio³em Rzymskokatolickim: w New Delhi obecni byli po raz
pierwszy obserwatorzy katoliccy, w obradach II Soboru Watykañskiego wziêli
udzia³ obserwatorzy z ramienia ŒRK. W 1965 utworzona zosta³a Wspólna Grupa
Robocza ŒRK i watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

Jego wp³yw odcisn¹³ siê równie¿ na IV Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Up-
psali (1968), mimo ¿e nie sprawowa³ ju¿ swojej funkcji. Wywar³ go swoim zna-
komitym referatem, który sta³ siê inspiracj¹ w pracy nad dokumentami koñcowy-
mi. Doceniaj¹c jego zas³ugi dla ruchu ekumenicznego, wybrano go tam do¿ywot-
nio honorowym prezydentem ŒRK.

Okres po przejœciu na emeryturê wykorzysta³ przede wszystkim na pisanie.
Jego dorobek pisarski obejmuje ponad tysi¹c  wiêkszych i mniejszych publikacji.
Jego dwie ksi¹¿ki: autobiografia Memoirs (1973) i Genesis and Formation of the
World Council of Churches (1982) s¹ wa¿nym Ÿród³em informacji na temat po-
cz¹tków  ruchu ekumenicznego. Dla niego ŒRK nie by³a ostatnim stadium ruchu
ekumenicznego. Uwa¿a³, ¿e ostatecznym celem ruchu ekumenicznego nie jest
dialog, lecz prawdziwa jednoœæ. W jego przekonaniu jednoœæ Koœcio³a nie ozna-
cza³a budowania czegoœ, co nigdy nie istnia³o. Wszelki ekumenizm jest ruchem
skupienia, powrotem do Ÿróde³, do centrum, którym jest Chrystus. Marc Boegner,
inny wybitny pionier ruchu ekumenicznego powiedzia³ kiedyœ, ¿e Visser ‘t Hooft
„ucieleœnia w swojej osobie ducha, kierunek, pe³niê i ostateczny cel ŒRK”.

BLAKE, Eugene Carson, ur. 7 listopada 1906 w Saint Louis (Missouri,
USA), zm. 31 lipca 1985 w Stamfort (Connecticut, USA). Duchowny prezbite-
riañski, przywódca koœcielny, dzia³acz ekumeniczny.

Studiowa³ filozofiê i teologiê  w Princeton Theological Seminary  i  w Edyn-
burgu (Szkocja). 1932 ordynacja na duchownego Koœcio³a prezbiteriañskiego.
Nastêpnie praca duszpasterska w stanie Nowy Jork (1932-1940) i w Kalifornii
(1940-1951). Od 1951 sekretarz generalny Zjednoczonego Koœcio³a Prezbite-
riañskiego w USA. Jednoczeœnie, w latach 1954-1957, kieruje Krajow¹ Rad¹
Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w USA. Na obu tych stanowiskach  wspiera dzia-
³ania zmierzaj¹ce do zawarcia unii koœcielnej miêdzy pokrewnymi Koœcio³ami
protestanckimi. Zwolennik dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego. Ak-
tywnie popiera  walkê o równouprawnienie ludnoœci czarnej. Przeciwnik zaan-
ga¿owania USA w wojnê wietnamsk¹.

Dzia³acz ruchu ekumenicznego od 1948. Cz³onek ró¿nych gremiów (Komitetu
Naczelnego i Wykonawczego) Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w latach 1954-1961
przewodnicz¹cy jej wydzia³u ds. pomocy miêdzykoœcielnej, s³u¿by dla uchodŸców
i œwiata.  W latach 1966-1972 pe³ni najwa¿niejsz¹ w strukturze ŒRK funkcjê se-



163

DOTYCHCZASOWI SEKRETARZE GENERALNI ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

kretarza generalnego. Na stanowisku tym  przyczynia siê do zacieœnienia wspó³pracy
z Koœcio³em rzymskokatolickim (m.in. wizyta papie¿a Paw³a VI w 1969   w siedzibie
ŒRK w Genewie), jednoczeœnie jest animatorem wiêkszego zaanga¿owania politycz-
no-spo³ecznego œwiatowej wspólnoty ekumenicznej (m.in. uchwalenie programu
zwalczania rasizmu). Po przejœciu na emeryturê w 1973 dzia³a³ spo³ecznie na ró¿nych
p³aszczyznach, m.in. w inicjatywie chrzeœcijan amerykañskich „Chleb dla œwiata”.

POTTER, Philip Alford, ur. 19 sierpnia 1921 w Roseau na Dominice (Wyspy
Karaibskie), duchowny metodystyczny, dzia³acz ekumeniczny, sekretarz general-
ny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1973-84). 1944-48 studia teologiczne na Jamajce
i w Londynie, 1947 uczestnik II Œwiatowej Konferencji M³odzie¿y Chrzeœcijañ-
skiej w Oslo; jako przedstawiciel Jamajki zwróci³ tam uwagê na „powa¿ny kry-
zys spo³eczny i zaostrzaj¹ce siê konflikty rasowe” w œwiecie. By³ równie¿ delega-
tem m³odzie¿owym na dwóch pierwszych zgromadzeniach ogólnych ŒRK (Am-
sterdam 1948, Evanston k. Chicago, 1954). 1950-54 superintendentem
metodystycznym na Haiti, 1954 podjêcie pracy w referacie m³odzie¿owym ŒRK
w Genewie (1958-61 kierowa³ nim). 1960-1968 przewodnicz¹cym Œwiatowego
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich, a jednoczeœnie etatowym sekretarzem ds.
Afryki i Indii Zachodnich Metodystycznego Towarzystwa Misyjnego w Londy-
nie. 1967-72 dyrektorem Wydzia³u Misji i Ewangelizacji ŒRK, 1973 wybrany se-
kretarzem generalnym Rady. By³ pierwszym niebia³ym, któremu powierzono tak
wysokie stanowisko w strukturach ŒRK. Rozg³os uzyska³ zarówno dziêki swoim
poruszaj¹cym kazaniom i studiom  biblijnym, jak i zaanga¿owaniu na rzecz spra-
wiedliwoœci, godnoœci ludzkiej i rozwoju krajów tzw. Trzeciego Œwiata. By³ m.in.
jednym z g³ównych animatorów Programu Zwalczania Rasizmu, w ramach które-
go ŒRK udziela³a corocznie wsparcia finansowego organizacjom antyrasistow-
skim, w tym tak¿e ruchom wyzwoleñczym w Afryce p³d; z powodu tej dzia³alno-
œci Rada, a zw³aszcza jej sekretarz generalny, byli wielokrotnie przedmiotem
ostrej krytyki ze protestanckiego establishmentu  Europy Zachodniej i Ameryki
Pó³nocnej. Po przejœciu na emeryturê (1985) by³ jeszcze przez kilka lat profeso-
rem teologii na Jamajce. Aktualnie ¿yje w Niemczech (jego druga ¿ona, Bärbel
von Wartenberg-Potter, z pochodzenia Niemka, pe³ni tam od kilku lat funkcjê bi-
skupa ewangelickiego).  Napisa³ m. in. Life in all its fullness (1981) i (wspólnie
z Thomasem Wieserem)  Seeking and Serving the Truth.  The First Hundred
Years of the World Student Christian Federation (1996).

CASTRO, Emilio Enrique, ur. 2 maja 1927 w Montevideo (Urugwaj) w wie-
lodzietnej katolickiej rodzinie robotniczej. Jako m³odzieniec prze¿y³ „nawróce-
nie” podczas ewangelizacji metodystycznej. Od 1944-1950 odbywa studia teolo-
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giczne w Buenos Aires, które potem, w latach 1953-54,  kontynuuje  u s³ynnego
teologa protestanckiego Karola Bartha w Bazylei (Szwajcaria). W 1984 doktory-
zuje siê na Uniwersytecie w Lozannie (Szwajcaria) na podstawie rozprawy pt.
„Wolnoœæ w dziedzinie misji z perspektywy królestwa Bo¿ego”.

W 1948 zostaje ordynowany na pastora Koœcio³a metodystycznego. Od 1951-
1965, z przerw¹ na studia w Bazylei, pracuje jako pastor w Urugwaju i Boliwii.
W latach 1965-1972 jest  koordynatorem Ruchu na rzecz Jednoœci Ewangelickiej
w Ameryce £aciñskiej (UNELAM), w latach 1966-1969 sprawuje jednoczeœnie
funkcjê sekretarza wykonawczego Stowarzyszenia Szkó³ Teologicznych Ameryki
Po³udniowej. W latach  1970-1972  by³ zwierzchnikiem Koœcio³a Ewangelicko-
Metodystycznego w Urugwaju.

Zwi¹zki Castro ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, po pierwszym kontakcie nawi¹-
zanym podczas studiów w Szwajcarii, stawa³y siê z biegiem lat coraz œciœlejsze.
Uczestniczy³ w III (New Delhi, 1961) i IV (Uppsala, 1968) Zgromadzeniu Ogól-
nym, w zgromadzeniach œwiatowych Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangeliza-
cji (Meksyk 1963; Bangkok, 1972) oraz w wielu innych konferencjach i sympo-
zjach organizowanych przez ŒRK. Jednoczeœnie,  w latach 1964-1968,  pe³ni³
funkcjê wiceprezydenta Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej z siedzib¹
w Pradze.

W 1973 podejmuje  etatow¹ pracê w Centrum Ekumenicznym   w Genewie,
najpierw jako dyrektor Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, a od 1985
jako  czwarty w historii sekretarz generalny ŒRK. Sprawuj¹c tê funkcjê dba³ o to,
aby Koœcio³y prawos³awne nie by³y zdominowane przez Koœcio³y tradycji prote-
stanckiej, lecz  mia³y odpowiedni¹ reprezentacjê   we wszystkich dziedzinach
dzia³alnoœci ŒRK. Zwraca³ te¿ uwagê na  potrzebê wiêkszego zaanga¿owania mi-
syjnego Koœcio³ów i udzielania przez nie poparcia walce  wyzwoleñczej w Ame-
ryce £aciñskiej i Afryce po³udniowej. Dosyæ bezkrytycznie natomiast ocenia³ re-
¿imy komunistyczne. Castro przeszed³ 31 grudnia 1992 na emeryturê.

RAISER, Konrad, ur. 21 stycznia 1938 w Magdeburgu, teolog luterañski,
dzia³acz ekumeniczny, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Od 1957
studiuje teologiê w Bethel, Zurychu, Heidelbergu i Tybindze. 1964 ordynacja na
duchownego. Wikariat odbywa w Berlinie (duszpasterstwo przemys³owe i socjal-
ne) i Stuttgarcie. 1965-66 zg³êbia  socjologiê i psychologiê spo³eczn¹ na Uniwer-
sytecie Harvarda (Cambridge, USA). 1967-69 asystent teologii praktycznej na
Wydziale Teologii Ewangelickiej  w Tybindze; uzyskuje tam stopieñ doktora.
1969-73 – referent  ds. studiów w Wydziale „Wiara i Ustrój” ŒRK, 1974-83 –
zastêpca sekretarza generalnego ŒRK (m.in. odpowiedzialny za pracê Zespo³u
Programowego „Sprawiedliwoœæ i S³u¿ba”). W okresie tym dwukrotnie odwiedza
Polskê, interesuj¹c siê osi¹gniêciami i trudnoœciami we wzajemnym zbli¿eniu
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Koœcio³ów i chrzeœcijan ró¿nych tradycji w Polsce. 1984-1992 – profesor teologii
systematycznej i ekumenicznej w Bochum. W okresie tym poœwiêca wiele czasu
refleksji nad przysz³¹ drog¹ ruchu ekumenicznego, a zw³aszcza ŒRK. Nale¿y te¿
do g³ównych animatorów Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój
przez sprawiedliwoœæ” (Bazylea, 1989). Uczestniczy równie¿ jako doradca
w zwo³anym przez ŒRK Œwiatowym Zgromadzeniu na rzecz Pokoju, Sprawiedli-
woœci i Integralnoœci Stworzenia (Seul, 1990). W sierpniu 1992 Komitet Naczel-
ny ŒRK wybra³ go na stanowisko sekretarza generalnego ŒRK; urz¹d ten z³o¿y³
z koñcem  grudnia 2003. przechodz¹c na emeryturê. Posiada doktoraty honorowe
Akademii Teologicznej w Budapeszcie (1992) i Uniwersytetu w Genewie (1996).
Jest autorem czterech ksi¹¿ek: Identität und Sozialität (1971), Ökumene im Über-
gang (1989), Wir stehen noch am Anfang – Ökumene in einer veränderten Welt
(1994), To Be the Church – Challenges and Hopes for a New Millennium (1997).
Ostatnia z wymienionych pozycji ukaza³a siê w przek³adzie na jêzyk polski: Byæ
Koœcio³em. Wyzwania i nadzieje na Nowe Millennium (Warszawa 1998).

Karol Karski
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Gdzieœ w po³owie lat  piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku ministrant Winfried
Lipscher zosta³ pos³any w Wielki Pi¹tek przez swojego proboszcza z Barczewa
do Kurii Biskupiej w Olsztynie po oleje œwiête. Wracaj¹c mia³ jeszcze sporo cza-
su do nadejœcia poci¹gu. Wiedziony ciekawoœci¹,  z teczk¹ pod pach¹,  wst¹pi³ do
koœcio³a luterañskiego, gdzie akurat odbywa³o siê nabo¿eñstwo wielkopi¹tkowe.
Spoci³ siê na myœl, ¿e w niekatolickiej œwi¹tyni oleje mog¹ siê „rozœwiêciæ”. Po
powrocie poszed³ do ksiêdza, aby siê ze swojego postêpku wyspowiadaæ. Pro-
boszcz mu powiedzia³: Winfried, to nie jest grzech, ale ju¿ tam nie chodŸ. Dwa
lata temu Winfried Lipscher goœci³ w tym samym koœciele jako przedstawiciel
Ambasady Niemiec w Polsce. Poproszony przez biskupa Rudolfa Ba¿anowskiego
o zabranie g³osu, opowiedzia³ tê w³aœnie historiê sprzed lat. Dzisiaj takie rozterki
mog¹ budziæ tylko uœmiech i tak te¿ opowieœæ dawnego ministranta przyjêli lute-
rañscy parafianie z Olsztyna.

Œwiecki teolog katolicki  Winfried Lipscher nie po raz pierwszy przemawia³
w œwi¹tyni innego wyznania. Trzy razy g³osi³ kazania w ramach cyklu warszaw-
skich nabo¿eñstw o jednoœæ chrzeœcijan - raz w koœciele ewangelicko-reformowa-
nym na Lesznie, a dwa razy w luterañskim koœciele Wniebowst¹pienia Pañskie-
go. Uczestnicy nabo¿eñstw zapamiêtali zw³aszcza jego wyst¹pienie 8 maja 1995
r. kiedy to w 50 rocznicê zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej powiedzia³ gorz-
kie, dramatyczne s³owa: Bóg odda³ ludzi w rêce zbrodniarzy. Ale by³o te¿ w tam-
tym wyst¹pieniu wiele optymizmu, wskazówek na przysz³oœæ. Znamienne, ¿e teo-
log katolicki stawia³ za przyk³ad pastora luterañskiego Dietricha Bonhoeffera.
Winfried Lipscher mówi³:

My,  katolicy i ewangelicy, Polacy i Niemcy, dawniej uwa¿aliœmy siebie nawza-
jem za wrogów, heretyków. Przyk³adowo Polacy katolicy uto¿samiali niestety
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Niemców wrêcz z protestantyzmem, który za spraw¹ Lutra rozbi³ Koœció³. A extra
Ecclesiam nulla salus (poza Koœcio³em nie ma zbawienia) katolicy niestety g³osili
w zadufaniu, jakoby znali ca³kowit¹ prawdê. Natomiast Dietrich Bonhoeffer nas
uczy, ¿e oczywiœcie nie mo¿na myœleæ o zbawieniu bez Koœcio³a, ale „prawdziwy
Koœció³ nie mo¿e stwierdziæ sam z siebie, gdzie s¹ ci, którzy do niego nie nale¿¹”.
Dlatego nakazem chwili jest, byœmy siê ³¹czyli w jednoœci chrzeœcijañskiej. A co
³¹czyæ mo¿e Niemców i Polaków najbardziej? I tu Bonhoeffer wyprzedzi³ nas o
ca³e pó³wiecze twierdzeniem, i¿ jest to wzajemne wybaczanie sobie win w imiê
Boga. Teolog ten w swoich rozwa¿aniach o sanctorum communio naœwietla spra-
wê stosunku JA i TY w aspekcie wiêzów spo³ecznych i mówi tak: „Ka¿de ludzkie
TY jest ju¿ odbiciem TY boskiego. Forma, w której prze¿ywane jest to, co boskie,
ma w³aœnie charakter TY”. Bycie dla siebie nawzajem aktualizuje siê przez czyn
mi³oœci.

Trzy lata póŸniej, 2 lutego 1998 r., równie¿ w luterañskim koœciele Wniebo-
wst¹pienia Pañskiego zachêca³ Polaków i Niemców  do ekumenicznej wspó³pra-
cy.   Czy z narodu, z którego wywodzi siê Marcin Luter i z narodu, który wyda³
Jana Paw³a II nie powinna wyjœæ inicjatywa szczególnego pojednania: miêdzy
Koœcio³ami i miêdzy narodami?– pyta³ niemiecki teolog. - Mog³aby ona staæ siê
zaczynem duchowej jednoœci Europy. Kaznodzieja zachêca³ równie¿ do dzia³añ
ekumenicznych na terenach przygranicznych, gdy¿ chodzi o to, abyœmy byli nie
tylko jednoœci¹ europejsk¹, ale i chrzeœcijañsk¹. Z czym pójdziemy do œwiata trze-
ciego tysi¹clecia: czy z podzielonym Koœcio³em Jezusa Chrystusa, gdzie ka¿dy
zachwala jak na targowisku swój towar wiary? – pyta³ Lipscher. Niemiecki teo-
log zachêca³ do podejmowania odwa¿nych kroków. Luter nie chcia³ zak³adaæ in-
nego Koœcio³a, ale zreformowaæ Koœció³. Mia³ jednak to nieszczêœcie, ¿e ¿y³ parê
wieków za wczeœnie.  Nam nie grozi ekskomunika z powodu inicjatyw ekume-
nicznych, a wiêc ora et labora – zachêca³ kaznodzieja.

Od lat Winfried Lipscher uczestniczy aktywnie w ¿yciu polskiego chrzeœcijañ-
stwa. Jest te¿ œwiadkiem zmiany klimatu ekumenicznego nad Wis³¹, datuj¹cej siê
od Soboru Watykañskiego II. Na potwierdzenie tego stanu lubi przytaczaæ  zdanie
œp. ks. prof. Woldemara Gastpary«ego, luteranina, rektora ChAT: Przed soborem
Koœció³ katolicki chcia³ nas utopiæ w beczce dziegciu, teraz tak¿e, tylko ¿e w becz-
ce miodu.

Urodzi³ siê w 1938 r. w Wartenburgu w Prusach Wschodnich, który po drugiej 
wojnie œwiatowej  przemianowano na Barczewo.  Po wojnie uczêszcza³ tam do
polskich szkó³. W listopadzie 1957 r. Lipscherowie opuœcili Polskê. Po latach
wspomina³: Poci¹g z przesiedleñcami w kierunku Friedlandu rusza z Dworca
G³ównego w Olsztynie. Jest d¿d¿ysto. Prawie wszyscy p³acz¹. Chodzi³o bowiem o
opuszczenie stron rodzinnych, gdzie wprawdzie fizycznie byliœmy jeszcze obecni,
lecz ju¿ nie czuliœmy siê tam u siebie, gdy¿ ziemie te nale¿a³y do innych ludzi, a
pozostanie na  nich nas, Niemców,  wówczas by³o niemo¿liwe. Ciê¿ko by³o siê
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rozstaæ. Nie mogê sobie przypomnieæ ¿adnej podobnej sytuacji w moim ¿yciu, któ-
ra nosi³aby znamiona takiej ostatecznoœci. ¯egnaj¹cy go na dworcu nauczyciel
wrêczy³ mu na pami¹tkê „Listy z Afryki” Henryka Sienkiewicza. Ksi¹¿kê tê ma
do dziœ. Jakie konsekwencje mia³ ten wyjazd   dla m³odego cz³owieka? Zacytuj-
my jeszcze raz Winfrieda Lipschera: W Niemczech czasami nazywano nas pejora-
tywnie „Polacken”. Nowa ojczyzna by³a nam obca, nigdy zreszt¹ „Heimatem”
siê nie sta³a. Mój rozum by³  w Niemczech, moje serce by³o w Polsce u przyjació³
i u polskiego Koœcio³a, tej sile, która mnie wychowa³a i która by³a jedyn¹ alterna-
tyw¹, w jak¹ mo¿na  by³o siê zaanga¿owaæ. Tam by³ dla mnie „Heimat”. Teolo-
giem chcia³em zostaæ, ale, broñ Bo¿e, w tym niemieckim, bezuczuciowym Koœcie-
le. Poczu³em siê doszczêtnie wykorzeniony. A wiêc jednak „wypêdzony”, tym ra-
zem na terenie w³asnej ojczyzny?.

Nic wiêc dziwnego, ¿e maj¹c takie przekonania Lipscher w debatach publicz-
nych i dyskusjach prywatnych  broniæ bêdzie polskiego Koœcio³a, tak czêsto kry-
tykowanego za Odr¹. Robi to  do dziœ przekonuj¹c, ¿e Koœció³ katolicki i inne
Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce nie tkwi¹ w zaœcianku i s¹ proeuropejskie.

Przez 10 lat  Lipscherowie mieszkali w Paderborn. Winfried studiowa³ teolo-
giê w Münster, jednak Koœció³ nie przyj¹³ go do pracy. Zap³aci³ za swoj¹ chrze-
œcijañsk¹ postawê,  gdy w marcu 1968 r. podpisa³ list skupionych w Bensberger
Kreis intelektualistów katolickich do biskupów niemieckich. Stowarzyszenie za-
wi¹za³o siê w 1965 r. po wymianie listów biskupów polskich i niemieckich uwa-
¿aj¹c, ¿e odpowiedŸ strony niemieckiej jest zdawkowa, domaga³o siê te¿ od bi-
skupów wsparcia dla uznania granicy  z Polsk¹ na Odrze i Nysie. Ma³o brakowa-
³o, aby wspaniali, wra¿liwi Niemcy za swój czyn zap³acili niezrozumieniem tak¿e
w Polsce. Kiedy delegacja Bensberger Kreis przyjecha³a do Polski, wpad³a, jak
wspomina³ po latach Winfried Lipscher, w sid³a Pax-u, kolaboruj¹cego z w³adz¹
ludow¹. To sprawi³o, ¿e nie przyjêli ich ani kardyna³ Wyszyñski ani kardyna³
Wojty³a. Potem nieporozumienie zosta³o wyjaœnione. Metropolita wroc³awski
kard. Boles³aw Kominek, g³ówny autor orêdzia, przyj¹³ Bensberger Kreis
z otwartymi ramionami, podkreœlaj¹c wyraŸnie, ¿e czyni to tak¿e w imieniu pry-
masa Wyszyñskiego.  Powiedzia³ wówczas: Wy jesteœcie prawdziw¹ odpowiedzi¹
na ten list.

Do „Heimatu” Winfried Lipscher wróci³ na d³u¿ej, gdy w okresie polityki
wschodniej Willy’ego Brandta potrzeba by³o ludzi znaj¹cych jêzyk i realia Polski
i Niemiec. Od 1972 r.  pracowa³  w niemieckiej misji handlowej, a nastêpnie
w ambasadzie w Warszawie - a¿ do przejœcia na emeryturê z dniem 1 lipca 2003
r. Swoj¹ pracê t³umacza rozumia³ nie tylko jako przenoszenie s³ów z jednego jêzy-
ka na drugi, ale równie¿ jako interpretacjê niemieckiej i polskiej mentalnoœci,
jako przep³yniêcie z brzegu w³asnego na brzeg partnera.

Przez ponad 30 lat pracy w Polsce  prze¿y³ wielu ambasadorów. ¯aden jednak
nie zapisa³ siê we wdziêcznej pamiêci Polaków bardziej od Winfrieda Lipschera, 
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najpierw t³umacza, a  potem radcy ambasady. Œrodowiska chrzeœcijañskie i opo-
zycyjne wiedzia³y, ¿e jest najlepszym ambasadorem Niemiec w Polsce  i cz³owie-
kiem, na którego zawsze mo¿na liczyæ. Dla Winfrieda Lipschera praca nie koñ-
czy³a siê wype³nianiem obowi¹zków w ambasadzie. W latach 1980-1984 wspó³-
pracowa³ z Karlem Dedeciusem i jego Instytutem Polskim w Darmstadt. 
Instytutowi temu przekaza³ m.in. 1500 tomów niemieckojêzycznej literatury prze-
t³umaczonej na jêzyk polski. W 1996 r. wraz z ¿on¹ za³o¿y³ duszpasterstwo nie-
mieckojêzyczne w Warszawie.

Winfried Lipscher jest te¿ znakomitym  t³umaczem literatury.  To  on prze³o¿y³
na niemiecki „Tryptyk Rzymski” Jana Paw³a II. W zgodnej opinii takiego t³uma-
czenia nie móg³  dokonaæ  cz³owiek czuj¹cy wprawdzie poezjê i doskonale znaj¹-
cy jêzyk polski,  ale nie bêd¹cy teologiem.

Trudno by³oby znaleŸæ osobê,  który bardziej zas³u¿y³by  siê  dla pojednania
miêdzy Niemcami a Polakami  i dla zbli¿enia Koœcio³ów naszych krajów ni¿ on. 
Najpierw jako skromny t³umacz,  potem  szef sekcji jêzykowej, wreszcie radca
ambasady by³ kimœ wiêcej: cz³owiekiem-instytucj¹. W czasach komunistycznych 
podejmowa³ siê sekretnych misji, poœredniczy³ w kontaktach, m.in. miêdzy pry-
masem Stefanem Wyszyñskim a kanclerzem Niemiec Helmutem Schmidtem, to-
rowa³ szlaki do pierwszej wizyty delegacji Episkopatu Polski w Niemczech
w 1978 r. W latach siedemdziesi¹tych by³ m.in. inicjatorem i organizatorem wy-
miany m³odzie¿y polskiej i niemieckiej. Nic dziwnego, ¿e zyska³  uznanie – i z
prawa, i z lewa. W 2003 r., kiedy zakoñczy³ pracê w Ambasadzie Niemiec, papie¿
Jan Pawe³ II przyzna³ mu Order œw. Sylwestra, prezydent Aleksander Kwaœniew-
ski odznaczy³ go Krzy¿em Zas³ugi RP, a Unia Chrzeœcijañsko-Spo³eczna – Akcja
Ekumeniczna wraz z Fundacj¹ Ekumeniczn¹ „Tolerancja” uhonorowa³y go Na-
grod¹ im. œw. Brata Alberta w uznaniu jego zas³ug dla ekumenizmu i pojednania
polsko-niemieckiego.

Ale to nie jest jeszcze pe³ny obraz dokonañ Winfrieda Lipschera. Wraz z ¿on¹
Brigitt¹ Waterkott prowadzi³ salon towarzyski, najpierw w skromniutkim miesz-
kanku na Saskiej Kêpie, a potem w domu w Aninie. U Lipscherów spotykali siê 
politycy, biskupi i duchowni ró¿nych wyznañ pisarze, naukowcy i dziennikarze,
ale te¿ uczniowie partnerskich szkó³ polskich i niemieckich.

Na s³ynnych Tischreden u pañstwa Lipscherów mówi³o siê o sprawach na-
prawdê wa¿nych: o pojednaniu polsko-niemieckim, o przysz³oœci chrzeœcijañstwa
w obu krajach, o ekumenizmie, o  perspektywach kultury, o polityce.  Lipschero-
wie reprezentuj¹ zanikaj¹c¹ ju¿, niestety, arystokracjê ducha i ka¿dy, kto przekra-
cza³ progi ich goœcinnego domu wie, ¿e bêdzie  uczestniczy³ w niezapomnianej
uczcie duchowej. W 2003 r. Lipscherowie przeprowadzili siê do Berlina, ale, na
szczêœcie, kupili niedu¿e mieszkanie w Warszawie. Polsko-niemieckie rozmowy
bêd¹ wiêc kontynuowane, gdy¿ pañstwo Brigitta i Winfried zamierzaj¹ wpadaæ
od czasu do czasu do Polski.
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W „Tygodniku Powszechnym” napisano o nim jako Niemcu z polsk¹ mental-
noœci¹. On sam mówi:  Moja Heimat to dziœ Warszawa. Rzeczywiœcie, Winfried
Lipscher czuje siê chyba lepiej w Polsce ni¿ w Niemczech. W Polsce ma wielu
przyjació³, którzy odbieraj¹ na tej samej fali, co on, w Polsce znajduje te¿ wiêcej
partnerów do rozmów na tematy, które go fascynuj¹. U nas, chyba bardziej ni¿ u
s¹siadów za Odr¹ dyskutuje siê o sprawach wiary, Koœcio³a, bez nadmiernej  kon-
testacji uprzykrzaj¹cej ¿ycie i burz¹cej dotychczasowy porz¹dek. Lipscher i jego
rodzina prze¿yli po wojnie ciê¿kie chwile i musieli wyjechaæ z  Polski, choæ nie
byli wypêdzeni.  Wielu Niemców o podobnych doœwiadczeniach, którzy opuœcili
swoj¹ Heimat,  ma ¿al do Polski i do Polaków. Od Winfrieda Lipschera nikt nie
s³ysza³ ¿adnej skargi. Jest on nie tylko najlepszym ambasadorem Niemiec w Pol-
sce, ale prawdziwym chrzeœcijaninem, cz³owiekiem nie rozdrapuj¹cym ran, lecz 
patrz¹cym w przysz³oœæ.

 Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
lipiec – grudzieñ 2003

Z zagranicy

 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr Konrad Raiser pod-
czas wizyty w Rosji w dniach 4-9 lipca wyrazi³ zaniepokojenie z powodu napiêæ,
jakie istniej¹ pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³aw-
nym. Stosunki te s¹ mocno nadwerê¿one, a b³êdy zosta³ pope³nione przez obie
strony – powiedzia³ Raiser 9 lipca podczas konferencji prasowej w Moskwie
i podkreœli³, ¿e rzutuje to nie tylko na stosunki Koœcio³a katolickiego z prawos³a-
wiem rosyjskim, ale z ca³ym prawos³awiem. Podczas rozmowy z dziennikarzami
Raiser przypomnia³, ¿e konflikt miêdzy Watykanem a RKP zaostrzy³ siê po usta-
nowieniu w 2002 r. katolickich diecezji na terenie Rosji. Utworzenia diecezji nie
mo¿na inaczej nazwaæ jak „nadgorliwoœci¹ w nawracaniu”. ŒRK jest zdania, ¿e
¿aden Koœció³ nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci misyjnej bez porozumienia z Ko-
œcio³em lokalnym. Jednoczeœnie wyrazi³ przekonanie, ¿e oba Koœcio³y powoli
dojd¹ do porozumienia. Ponadto zaznaczy³, ¿e ŒRK nie ma prawa mieszaæ siê
bezpoœrednio w konflikty miêdzy wyznaniami.

 Papie¿ Jan Pawe³ II przes³a³ 8 lipca kondolencje dla Koœcio³a katolickiego
obrz¹dku chaldejskiego po œmierci jego patriarchy Raphaela I Bidawida. Chaldej-
ski patriarcha Babilonu zmar³ 7 lipca w Bejrucie. Mia³ 81 lat. Na czele Koœcio³a
chaldejskiego, najwiêkszej wspólnoty chrzeœcijañskiej w Iraku, sta³ od 1989 r.
Amar Raphael Bidawid urodzi³ siê w 1922 r. Kszta³ci³ siê w szko³ach dominikañ-
skich i chaldejskich w Mosulu. W czasie studiów na uniwersytetach Urbanianum
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i Laterañskim w Rzymie, zakoñczonych doktoratami z filozofii i teologii oraz
dyplomem z prawa kanonicznego, przyj¹³ w 1944 r. œwiêcenia kap³añskie. Po po-
wrocie do Iraku uczy³ w szko³ach koœcielnych i pañstwowych w Mosulu. By³ za-
razem duszpasterzem chrzeœcijan pracuj¹cych w Irackiej Kompanii Naftowej
w Libanie. W wieku 35 lat zosta³ biskupem Amadiyah w irackim Kurdystanie.
Uczestniczy³ w Soborze Watykañskim II. Od 1966 r. przez 23 lata kierowa³ die-
cezj¹ chaldejsk¹ w Bejrucie. By³ tam wspó³za³o¿ycielem Rady Patriarchów i Bi-
skupów Katolickich w Libanie i pierwszym sekretarzem jej Komitetu ds. Œrod-
ków Przekazu, wspó³tworzy³ Zwi¹zek Mniejszoœci Chrzeœcijañskich w Libanie,
a tak¿e dzia³a³ na rzecz cz³onkostwa Koœcio³a katolickiego w Radzie Koœcio³ów
Bliskiego Wschodu. W maju 1989 r. Œwiêty Synod Koœcio³a chaldejskiego wy-
bra³ go patriarch¹ Babilonii z siedzib¹ w Bagdadzie, zaœ w czerwcu Jan Pawe³ II
udzieli³ mu „komunii koœcielnej”, wyra¿aj¹c tym samym zgodê na wybór. By³ te¿
chaldejskim arcybiskupem Bagdadu.

 W siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego w Stambule odby³y siê w dniach
8-9 lipca rozmowy delegacji Koœcio³ów prawos³awnych Konstantynopola i Mo-
skwy. Nie podano ¿adnych szczegó³ów tego spotkania, stwierdzaj¹c jedynie, i¿ w
duchu braterskiej mi³oœci i zrozumienia omawiano szeroki kr¹g zagadnieñ bêd¹-
cych przedmiotem wzajemnego zainteresowania. Komunikat g³osi dalej, ¿e potwier-
dzono gotowoœæ dalszego prowadzenia przez obie strony wspólnych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do umocnienia jednoœci prawos³awnej. Delegacjom przewodniczyli: se-
kretarz generalny Œwiêtego i Sta³ego Synodu Patriarchatu Ekumenicznego
Konstantynopola, metropolita filadelfijski Meliton oraz przewodnicz¹cy wydzia³u
zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita smoleñski i kaliningradzki
Cyryl. Wys³anników Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego przyj¹³ patriarcha kon-
stantynopolitañski Bart³omiej I. Przypuszcza siê, ¿e g³ównym tematem rozmów
by³a sytuacja prawos³awia w Estonii i na Ukrainie. W obu krajach wyznanie to jest
podzielone na ró¿ne jurysdykcje. Regularne doroczne spotkania wysokiej rangi de-
legacji obu patriarchatów trwaj¹ ju¿ od kilku lat i – jak na razie – nie przynios³y
wiêkszych wyników. Jedynie w Estonii uda³o siê unormowaæ sytuacjê o tyle, ¿e
miejscowy Koœció³ prawos³awny, podlegaj¹cy Moskwie, zosta³ oficjalnie zareje-
strowany, na równi z drugim pozostaj¹cym w jurysdykcji Konstantynopola.

 W dniach 9 i 10 lipca odby³o siê we Lwowie drugie spotkanie zespo³ów
ustanowionych przez Konferencjê Episkopatu Polski i Synod Biskupów Metropolii
Kijowsko-Halickiej Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego. Obradom prze-
wodniczyli biskup Ryszard Karpiñski, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej
oraz biskup Sofron Mudryj, biskup eparchii iwanofrankowskiej. W czasie spotka-
nia potwierdzono zainteresowanie obu stron prowadzeniem dalszej wspólnej pra-
cy w celu pe³niejszego porozumienia i pojednania pomiêdzy narodami polskim i
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ukraiñskim w kontekœcie budowania wspólnoty europejskiej w duchu Ewangelii
Chrystusowej, do czego zachêca Jan Pawe³ II, szczególnie w przes³aniu do hierar-
chów obu Koœcio³ów z dnia 7 lipca 2003 r. Uczestnicy spotkania wymienili informa-
cje o zaakceptowaniu propozycji, uzgodnionych na poprzednim spotkaniu w Lubli-
nie (8-9 maja 2003 r.) dotycz¹cych konkretnych kierunków i form wspó³pracy na
p³aszczyŸnie struktur hierarchicznych  oraz kontaktów wspólnotowych i osobistych
w celu wzajemnego poznania i przebaczenia wzajemnie doznanych krzywd, pokony-
wania wspó³czesnych problemów, a tak¿e kontynuowania i poszerzania nowych ini-
cjatyw, podejmowanych dla budowania zgody i pokoju pomiêdzy chrzeœcijanami
obydwu pañstw. W czasie obrad zespo³ów postanowiono: zachêciæ do organizowa-
nia wspólnych badañ naukowych i konferencji, poœwiêconych pozytywnym przyk³a-
dom wspó³¿ycia Polaków i Ukraiñców; zaproponowaæ zorganizowanie specjalnych
wyk³adów w seminariach duchownych  oraz wymianê wyk³adowców w celu lepsze-
go wzajemnego poznania tradycji wschodniej i zachodniej oraz przygotowania od-
powiednich podrêczników; zachêciæ do wspó³pracy w duszpasterstwie; zwróciæ
szczególn¹ uwagê na wychowanie m³odego pokolenia we wspólnocie chrzeœcijañ-
skiej oraz na wspieranie aktywnego udzia³u we wspólnych religijnych i kulturalnych
akcjach m³odzie¿y polskiej na Ukrainie i m³odzie¿y ukraiñskiej w Polsce. Powy¿sze
propozycje zosta³y przedyskutowane na spotkaniu zespo³ów z przedstawicielami
spo³ecznoœci Lwowa, które mia³o miejsce w siedzibie Ukraiñskiego Uniwersytetu
Katolickiego. Uczestnicy spotkania przygotowali równie¿ nowe propozycje dzia³añ,
które zostan¹ przedstawione Konferencji Episkopatu Polski i Synodowi Biskupów
Greckokatolickiej Metropolii Kijowsko-Halickiej oraz wyrazili wolê kontynuacji
wspólnej pracy (Komunikat).

 Za polityk¹ ma³ych kroków oraz za cierpliwym i pe³nym zrozumienia dia-
logiem zmierzaj¹cym do poprawy stosunków miêdzy Koœcio³em Rzymskokato-
lickim a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP) opowiedzia³ siê arcybi-
skup Wiednia kard. Christoph Schönborn. Oczyszczenie pamiêci, do czego ci¹-
gle wzywa Jan Pawe³ II, ma tak¿e decyduj¹ce znaczenie w stosunkach miêdzy
Koœcio³ami – powiedzia³ kardyna³ w wywiadzie dla w³oskiego dziennika
„Il Foglio”. Po obydwu stronach musimy przestaæ nadu¿ywaæ historii jako arse-
na³u wspó³czesnych sporów – podkreœli³. Jako bardzo pozytywne uzna³ nato-
miast odkrywanie przez katolików wielkich postaci œwiêtych RKP.  Wprawdzie
miêdzy Koœcio³em Rzymu i Moskwy istnieje jeszcze wiele problemów i nieporo-
zumieñ, nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e w wielu dziedzinach stosunki eku-
meniczne miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a prawos³awnym s¹ dobre –
uwa¿a arcybiskup Wiednia.

 Na dyskryminacjê ze strony w³adz skar¿¹ siê wspólnoty pochodzenia pro-
testanckiego na Bia³orusi. Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zielonoœwi¹tkowego Bia³o-
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rusi Siergiej Chomicz mówi, ¿e niektórzy jego wspó³wyznawcy odnosz¹ wra¿e-
nie, jakby czas cofn¹³ siê do wielkich represji stalinowskich w 1937 r. – W tele-
wizji opowiada siê, ¿e zielonoœwi¹tkowcy sk³adaj¹ ofiary z ludzi, ¿e s¹ agentami
Zachodu, ¿e jest to wiara amerykañska – obca Bia³orusinom – ¿ali siê Chomicz.
Zdaniem adwokata Zwi¹zku Chrzeœcijan Ewangelicznych Anny Szawcowej, w³a-
dze bia³oruskie wszelkimi sposobami chc¹ utrudniæ rozwój wspólnot protestanc-
kich. Gdy zamierzaj¹ one zbudowaæ dom modlitwy, odmawia siê im pozwolenia.
Ich dzia³alnoœæ misyjna jest zakazana poza miejscowoœci¹, w której dana wspól-
nota jest zarejestrowana. A niedawno w Grodnie zielonoœwi¹tkowcy musieli za-
p³aciæ karê za zorganizowanie zgromadzenia ewangelizacyjnego bez zezwolenia –
wylicza Szawcowa. Od upadku ZSRR wspólnoty protestanckie prze¿ywaj¹ na
Bia³orusi gwa³towny rozwój. Wed³ug tamtejszego Pañstwowego Komitetu ds.
Religii i Narodowoœci, obecnie dzia³a tam 12 wyznañ protestanckich, grupuj¹-
cych ok. 100 tys. wiernych w 972 wspólnotach. Jednak przyjêta przed rokiem
ustawa o religiach umieœci³a protestantów wœród wyznañ nietradycyjnych, mimo
¿e np. baptyœci s¹ na Bia³orusi obecni od ponad stu lat.

 W dniach 21-31 lipca obradowa³o w Winnipeg (Kanada) X Zgromadzenie
Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej (przebieg obrad relacjonujemy  w dzia-
le „Sprawozdania i dokumenty”).

 W dniach 30 lipca do 3 sierpnia odbywa³ siê w Poczdamie (Niemcy) Kon-
gres Europejskich Metodystów dla upamiêtnienia 300 rocznicy urodzin za³o¿y-
ciela tej wspólnoty religijnej Johna Wesley’a. Zgromadzi³ on 1100 uczestników
z 20 krajów. G³ównym przedmiotem dyskusji by³y zagadnienia wiary i odpowie-
dzialnoœci spo³ecznej chrzeœcijan.

 W wieku 89 lat zmar³ w Londynie 5 sierpnia Antoni Bloom, prawos³awny
metropolita suroski, podlegaj¹cy Patriarchatowi Moskiewskiemu. Niemal do
ostatnich chwil ¿ycia kierowa³ eparchi¹ (diecezj¹), obejmuj¹c¹ ca³¹ Wielk¹ Bryta-
niê. By³ jednym z najbardziej znanych na Zachodzie wspó³czesnych hierarchów
i myœlicieli prawos³awnych. Przyczyni³ siê m. in. do popularyzacji tego wyznania
i jego duchowoœci w œrodowiskach anglojêzycznych. Urodzi³ siê jako Andriej
Borisowicz Bloom 19 czerwca 1914 r. w Lozannie (Szwajcaria) w rodzinie pra-
cownika rosyjskiej s³u¿by dyplomatycznej. Po rewolucji bolszewickiej 1917 roku
rodzina pozosta³a na emigracji, w 1923 r. osiedlaj¹c siê we Francji. Tam te¿ ukoñ-
czy³ studia biologiczne i medyczne. W 1939 r. z³o¿y³ œluby zakonne, chocia¿
praktyk¹ lekarsk¹ zajmowa³ siê do 1948 r. Wówczas przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie
z r¹k ówczesnego egzarchy Patriarchatu Moskiewskiego dla Europy Zachodniej
metropolity Serafina i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w Wielkiej Brytanii.
W 1957 r. otrzyma³ œwiêcenia biskupie, w 1963 r. powierzono mu obowi¹zki eg-
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zarchy moskiewskiego dla Europy Zachodniej. Napisa³ wiele ksi¹¿ek i artyku³ów
o duchowoœci prawos³awnej. Wiele jego prac przet³umaczono na jêzyk polski.
Uczestniczy³ w wielu rozmowach i spotkaniach teologicznych zarówno we-
wn¹trzprawos³awnych, jak i w dialogu z innymi wyznaniami, zw³aszcza z angli-
kanami. W latach 1968-75 by³ cz³onkiem Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów.

 W dniach 11-17 sierpnia w Bulawayo (Zimbabwe) odbywa³o siê XIV
Zgromadzenie Œwiatowe Mennonitów z udzia³em ponad 6500 uczestników, któ-
rzy przybyli z 5 kontynentów. Obrady toczy³y siê pod has³em: „Wspó³uczestnic-
two w cierpieniu i radoœci”. By³o to pierwsze zgromadzenie œwiatowe na konty-
nencie afrykañskim. Ze wzglêdu na napiêt¹ sytuacjê polityczn¹ w Zimbabwe or-
ganizatorzy zastanawiali siê nad przeniesieniem obrad w inne miejsce, lecz
ostatecznie postanowili nie zmieniaæ raz podjêtej decyzji. Mennonici, których po-
cz¹tki siêgaj¹ XVI wieku, s¹ znani jako zdecydowani przeciwnicy wojen i s³u¿by
wojskowej. Œwiatowa Konferencja Mennonitów zrzesza 87 wspólnot mennoni-
tów i braci w Chrystusie w 48 krajach. Z ogólnej liczby 1,2 mln cz³onków, ponad
po³owa zamieszkuje Afrykê, Azjê i Amerykê £aciñsk¹. Zgromadzenia œwiatowe
odbywaj¹ siê co szeœæ lub siedem lat.

 W Toronto (Kanada) w dniach 16-22 sierpnia odby³o siê szóste spotkanie
trzeciej fazy miêdzynarodowego dialogu teologicznego prowadzonego pod patro-
natem Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych i Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Tematem trzeciej fazy dialogu jest Koœció³ jako wspól-
nota wspólnego œwiadectwo w perspektywie  Królestwa Bo¿ego. Podczas obec-
nego spotkania kontynuowano pracê nad raportem podsumowuj¹cym obecn¹ fazê
rozmów. Znajd¹ siê w nim rozwa¿ania na temat Królestwa Bo¿ego w perspekty-
wie biblijnej, historycznej i teologicznej, Koœcio³a jako wspólnoty, relacji miêdzy
Królestwem Bo¿ym, jednoœci¹ a wspólnym œwiadectwem, a tak¿e streszczenia
jednostkowych studiów dotycz¹cych pogl¹du reformowanego i rzymskokatolic-
kiego na temat roli Koœcio³a jako instrumentu Królestwa Bo¿ego w Afryce po³u-
dniowej, Irlandii Pó³nocnej i Kanadzie. Nastêpne posiedzenie odbêdzie siê w paŸ-
dzierniku 2004 r.

 Stolica Apostolska pragnie zaanga¿owaæ dialog chrzeœcijañsko-muzu³mañ-
ski do walki z motywowanym religijnie terroryzmem. Wspó³praca miêdzy religia-
mi musi polegaæ na wspólnym odrzuceniu wszelkich form fanatyzmu, ekstremizmu
i nienawiœci – powiedzia³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzy-
religijnego, abp Michael Louis Fitzgerald, podczas zorganizowanej na Filipinach
w dniach 19-21 sierpnia konferencji z udzia³em 170 reprezentantów katolicyzmu,
protestantyzmu i islamu. By³o to pierwsze na kontynencie azjatyckim wspólne
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spotkanie poœwiêcone roli dialogu chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego dla pokoju
w Azji. Idea konferencji narodzi³a siê w paŸdzierniku 2002 r., po zamachu terro-
rystycznym na wyspie Bali, w którym zginê³o 200 osób.

 W dniach 26 sierpnia – 2 wrzeœnia odbywa³y siê w Genewie obrady Komi-
tetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów (przebieg obrad i najwa¿niejsze
uchwa³y przedstawiamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

  Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KEK) jest rozczarowana, ¿e w ad-
hortacji apostolskiej “Ecclesia in Europa” nie wspomniano “Karty Ekumenicz-
nej” – sekretarz generalny KEK, pastor Keith Clements, wystosowa³ 27 sierpnia
w tej sprawie list do kard. Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Clements wyrazi³ zdziwienie i rozczarowanie i poprosi³
kardyna³a o wyjaœnienia dotycz¹ce ekumenicznego wymiaru adhortacji. Przypo-
mnia³ te¿, ¿e podpisana w 2001 r. w Strasburgu Karta Ekumeniczna jest owocem
wspó³pracy miêdzy Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy a KEK, która skupia
124 Koœcio³y i 25 organizacji, dzia³aj¹c na rzecz jednoœci chrzeœcijan.

 Papie¿ wyrazi³ nadziejê, ¿e dialog miêdzy katolikami i prawos³awnymi
doprowadzi wkrótce do pe³nej jednoœci. S³owa te znalaz³y siê w przes³aniu do
uczestników sympozjum zorganizowanego w Grecji przez Papieski Uniwersytet
Antonianum w Rzymie i Uniwersytet w Salonikach. Nawi¹zuj¹c do tematu spo-
tkania (“Stosunki miêdzy duchowoœci¹ a dogmatem chrzeœcijañskim na Wscho-
dzie i na Zachodzie”), Jan Pawe³ II wspomnia³ o wk³adzie duchowoœci w doktry-
nê, zaznaczaj¹c, i¿ podsyca ona jej rozwój i j¹ pog³êbia. W obradach wzi¹³ udzia³
m. in. arcybiskup Aten i ca³ej Grecji Chrystodulos oraz przewodnicz¹cy Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Kasper.

 Æwieræ wieku temu, 5 wrzeœnia 1978 roku, podczas rozmowy z Janem
Paw³em I w Watykanie zmar³ nagle w wieku 49 lat ówczesny metropolita lenin-
gradzki i nowogrodzki Nikodem, jedna z najwybitniejszych postaci i najwiêk-
szych osobowoœci Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP). Znany by³ ze
swej otwartoœci na ekumenizm i kontakty z innymi wyznaniami. Urodzi³ siê jako
Boris Gieorgijewicz Rotow 14 paŸdziernika 1929 r. w miejscowoœci Fro³owo
k. Riazania w œrodkowej Rosji, w rodzinie ateistycznej. W 1947 r. zosta³ przyjêty
do stanu mniszego. W 1960 r. zosta³ biskupem Jaros³awia, od 1963 by³ metropo-
lit¹ Leningradu i Nowogrodu Wielkiego. W latach 1960-72 kierowa³ wydzia³em
zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego. Przyczyni³ siê do ekumenicznego
otwarcia RKP i w efekcie do przyst¹pienia tego Koœcio³a do Œwiatowej Rady
Koœcio³ów (1961). W latach 1961-75 by³ cz³onkiem Komitetu Naczelnego i Wy-
konawczego Rady, podczas jej V Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi (1975) zo-
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sta³ wybrany do 6-osobowego prezydium Rady. Wp³yn¹³ tak¿e na poprawê sto-
sunków prawos³awia rosyjskiego z Koœcio³em rzymskokatolickim, czego wyra-
zem by³o m. in. wys³anie (1962) obserwatorów na Sobór Watykañski II, a tak¿e
dopuszczenie katolików do sakramentu Komunii œw. w Koœciele prawos³awnym.
By³ zafascynowany postaci¹ Jana XXIII, któremu poœwiêci³ rozprawê naukow¹
pt. „Ioann XXIII. Papa rimskij” (1969). Stosunek Nikodema do pañstwa sowiec-
kiego by³ w swoim czasie przedmiotem ostrej krytyki w œrodowiskach ekume-
nicznych (zarzucano mu zbytni lojalizm wobec w³adz komunistycznych). Podkre-
œliæ jednak trzeba, ¿e wielokrotnie we w³asnej diecezji nie dopuœci³ do zamykania
parafii przez dzia³aczy partyjnych. Bezsporne s¹ jego zas³ugi w kszta³ceniu kadr
teologicznych i w obsadzaniu stolic biskupich.

 Jan Pawe³ II wezwa³ do modlitwy i dialogu w intencji pokoju na œwiecie.
W podzielonym œwiecie, który coraz bardziej prze do podzia³ów i partykulary-
zmów, istnieje pilna potrzeba jednoœci. Ludzie odmiennych religii i kultur wezwa-
ni s¹ do odkrycia drogi spotkania i dialogu. Jednoœæ to nie jednolitoœæ. Pokoju
jednak nie zbuduje siê przy wzajemnej nieznajomoœci, lecz w dialogu i spotkaniu
– napisa³ papie¿ w przes³aniu do uczestników 17. spotkania z cyklu “Ludzie i re-
ligie”, które rzymska wspólnota œw. Idziego zorganizowa³a w Akwizgranie
w dniach od 7 do 9 wrzeœnia. W spotkaniu uczestniczy³o 450 zwierzchników reli-
gijnych i 5 tys. goœci z 58 krajów, m.in. naczelny rabin Izraela Meir Lau, kierow-
nik wydzia³u zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Cyryl oraz
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Kasper.
Specjalnym wys³annikiem Stolicy Apostolskiej papie¿ mianowa³ kard. Rogera
Etchegaray’a. We wspólnym apelu “Nadzieja na pokój i sprawiedliwoœæ” uczest-
nicy spotkania napisali, ¿e religia nie mo¿e nigdy usprawiedliwiaæ nienawiœci
i przemocy. Cykl “Ludzie i religie” nawi¹zuje do historycznego spotkania przed-
stawicieli religii œwiata w 1986 roku w Asy¿u.

 W stosunkach miêdzy Rzymem a Moskw¹ nie ma ery lodowcowej – za-
pewni³ metropolita Cyryl ze Smoleñska. Kierownik wydzia³u zagranicznego Pa-
triarchatu Moskiewskiego spotka³ siê 12 wrzeœnia z dziennikarzami w Wiedniu,
gdzie przebywa³ na zaproszenie kard. Christopha Schönborna. Cyryl podkreœli³,
¿e Koœció³ katolicki utrzymuje z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP) tak
intensywne kontakty, jak z ¿adn¹ inn¹ wspólnot¹ prawos³awn¹. Jego zdaniem
b³êdne jest twierdzenie, ¿e katolicy proponuj¹ dialog, a RKP odrzuca go. Problem
w tym, ¿e wyniki dialogu nie s¹ w praktyce realizowane przez Koœció³ katolicki –
mówi³ metropolita. Pytany o szanse na spotkanie papie¿a Jana Paw³a II  z pa-
triarch¹ Aleksym II, podkreœli³, ¿e nie ma ¿adnych zasadniczych przeszkód na
drodze do takiego spotkania, gdziekolwiek mia³oby do niego dojœæ. Takie spotka-
nie musi byæ jednak rzeczowe, a nie tylko formalne i mia³oby sens tylko wów-
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czas, gdyby by³o po³¹czone z podpisaniem wspólnej deklaracji. Ta jednak, jak
stwierdzi³ metropolita, napotyka na opór strony watykañskiej. Przedstawiciel
RKP zapewni³ te¿, ¿e Patriarchat popiera opiekê duszpastersk¹ dla katolików, ale
sprzeciwia siê dzia³alnoœci misyjnej.

 Wk³ad duchowego dziedzictwa patriarchy Abrahama w ¿ycie narodów Eu-
ropy Œrodkowo-Wschodniej by³ przedmiotem trzydniowej konferencji w Pradze
(18-20 wrzeœnia). Blisko 70 osób z 8 krajów tego regionu i z Watykanu zastana-
wia³o siê nad Abrahamowym dziedzictwem, z którego wyrastaj¹ judaizm, chrze-
œcijañstwo i islam. Sympozjum „Dziedzictwo Abrahama jako zadanie duchowe”
by³o jednoczeœnie pierwszym spotkaniem na temat wk³adu Koœcio³a katolickiego
tej czêœci naszego kontynentu do dialogu na rzecz wspólnej przysz³oœci w rozsze-
rzonej Europie.

 Todor Sabev, bu³garski teolog prawos³awny i zastêpca sekretarza generalne-
go Œwiatowej Rady Koœcio³ów w latach 1979 – 1993, skrytykowa³ w wywiadzie
dla radia bu³garskiego decyzjê swojego Koœcio³a z 1998 r. o wyst¹pieniu z ŒRK.
Jego zdaniem, Koœció³ bu³garski przez podjêcie tego  kroku zdystansowa³ siê od
reszty Europy. Nie tylko utraci³ on wspólnotê chrzeœcijañsk¹, lecz tak¿e pozbawi³
siê finansowej pomocy. Koœció³ bu³garski nale¿a³  do ŒRK od 1961 roku.

 Szef dyplomacji watykañskiej abp Jean-Louis Tauran wyrazi³ ubolewanie
po odmowie przez w³adze Gruzji podpisania miêdzypañstwowej umowy z Waty-
kanem. Na tym niedotrzymaniu zobowi¹zañ ucierpi przede wszystkim wspólnota
katolicka w tym kraju, która nadal pozbawiona jest gwarancji prawnych i która
ma nasze pe³ne poparcie. Delegacja Stolicy Apostolskiej poczu³a siê równie¿ bo-
leœnie zraniona postaw¹ Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, który rozpo-
wszechni³ wiadomoœci nie odpowiadaj¹ce prawdzie, mimo i¿ wielokrotnie zapew-
niano o gotowoœci informowania go o przebiegu rokowañ – napisa³ abp Tauran w
oœwiadczeniu wydanym tu¿ przed wyjazdem z Gruzji. Watykañski hierarcha wy-
razi³ nadziejê, ¿e Gruzja bêdzie umia³a naprawiæ tê nieprzyjemn¹ sytuacjê. 19
wrzeœnia prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze wstrzyma³ podpisanie wynego-
cjowanej umowy. Zawarcie tego porozumienia zaostrzy stosunki GKP z Watyka-
nem i wywo³a niezadowolenie przedstawicieli innych wyznañ religijnych w Gruzji
– mówi³ wczeœniej zwierzchnik gruziñskiego prawos³awia Eliasz II. Zdaniem
Gueorgui Tskhovrebadzé, rzecznika GKP, wspólnota prawos³awna kraju poczu³a
siê zlekcewa¿ona brakiem informacji na temat wizyty abp Taurana.

 Abp Chrysostomos skrytykowa³ sprzeciw Greckiego Koœcio³a Prawos³aw-
nego wobec projektu budowy meczetu w Atenach z okazji olimpiady w 2004 r.
Nieprzejednane stanowisko w tej sprawie prowadzi do konfliktów miêdzy prawo-
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s³awiem a krajami arabskimi – ostrzega prawos³awny metropolita wyspy Zante
na Morzu Joñskim na ³amach dziennika “Eleftherotypia”. Nie rozumiem, w czym
mo¿e przeszkadzaæ nam meczet... Czy w Kairze nie rozlegaj¹ siê rano, w po³udnie
i wieczorem dzwony w naszych œwi¹tyniach? – pyta³ abp Chrysostomos.

 Koœció³ katolicki w Brazylii opuszcza co roku milion wiernych. W ostatniej
dekadzie minionego wieku ta najwiêksza wspólnota katolicka na œwiecie skurczy³a
siê z ponad 83 do niespe³na 74 milionów wiernych. Znaczna czêœæ odesz³a do
wspólnot protestanckich. Aby przeciwdzia³aæ kryzysowi, tamtejszy Koœció³ katolic-
ki planuje m.in. otwarcie 170 nowych regionalnych stacji telewizyjnych.

 Uniwersytet w Bonn przyzna³ abp. Henrykowi Muszyñskiemu doktorat ho-
noris causa. Metropolita gnieŸnieñski zosta³ uhonorowany za zaanga¿owanie na
rzecz porozumienia i normalizacji stosunków pomiêdzy Koœcio³em polskim i nie-
mieckim oraz dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w Europie.

 W Astanie odby³ siê pierwszy Zjazd G³ów Religii Œwiatowych i Tradycyj-
nych. Zwo³any z inicjatywy prezydenta Kazachstanu Nursu³tana Nazarbajewa
obradowa³ pod has³em “Dialog wyznañ” (23-24 wrzeœnia). Wziêli w nim udzia³
m.in. zwierzchnicy i wysokiej rangi przedstawiciele chrzeœcijañstwa, islamu, ju-
daizmu, hinduizmu, buddyzmu i bahaizmu. Zjazd zakoñczy³ siê przyjêciem “De-
klaracji o potrzebie wspó³pracy wyznawców ró¿nych religii na rzecz pokoju i dla
dobra ca³ej ludzkoœci”. W dokumencie uznano prawo ka¿dego cz³owieka do swo-
bodnego wyboru, wyra¿ania i wyznawania religii, a dialog miêdzyreligijny na-
zwano jednym z najwa¿niejszych narzêdzi zagwarantowania pokoju i zgody miê-
dzy narodami. Uczestnicy zjazdu podkreœlili te¿, ¿e tolerancja, prawda, sprawie-
dliwoœæ i mi³oœæ winny byæ celem ka¿dego orêdzia religijnego. Potêpili
ekstremizm, terroryzm i ka¿d¹ formê przemocy w imiê religii.

 Wœród nominowanych 28 wrzeœnia nowych kardyna³ów znalaz³ siê ks.
prof. Stanis³aw Nagy, sercanin, znany ekumenista, emerytowany profesor KUL.
Abp Alfons Nossol, komentuj¹c kardynalsk¹ nominacjê ks. Nagy, powiedzia³: Ta
nominacja jest dla mnie bardzo radosnym faktem. To jest cz³owiek bardzo wierny
Koœcio³owi, zawsze ¿yczliwy wobec studentów, naprawdê radoœnie, eklezjalnie
otwarty, prawdziwy cz³owiek Koœcio³a. I dalej: Jest to bardzo zas³u¿ony teolog.
Nikt nie bêdzie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e zas³u¿y³ na tego rodzaju wyró¿nienie –
stwierdzi³ przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Ks. Stani-
s³aw Nagy urodzi³ siê 30 wrzeœnia 1921 r. w Bieruniu Starym k. Katowic. Od
1958 r. wyk³ada³ na KUL, by³ m. in. kierownikiem nowoutworzonej Sekcji Teolo-
gii Porównawczej i Ekumenicznej, w latach 1972-74 prodziekanem Wydzia³u
Teologicznego, w latach 1973-74 cz³onkiem Komisji Mieszanej Katolicko-Lute-
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rañskiej powo³anej przez watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwia-
tow¹ Federacjê Luterañsk¹. By³ cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji Teologicz-
nej, a tak¿e kierownikiem dzia³u „Teologia ekumeniczna”  w Encyklopedii kato-
lickiej KUL. W latach 1983-91 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Profeso-
rów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki. Do jego
najwa¿niejszych publikacji nale¿¹: „Chrystus w Koœciele. Zarys eklezjologii fun-
damentalnej” (1982), „Koœció³ na drogach jednoœci” (1985), „Papie¿ z Krakowa”
(1997). Kardyna³-nominat przyj¹³ 13 paŸdziernika sakrê biskupi¹. Œwiêceñ w ka-
tedrze na Wawelu udzieli³ mu kard. Franciszek Macharski.

 Wznowiono dialog prawos³awno-starokatolicki. Patriarcha ekumeniczny
Konstantynopola Bart³omiej I przyj¹³ w Stambule delegacjê Miêdzynarodowej
Konferencji Biskupów Starokatolickich, której przewodniczy³ arcybiskup Utrech-
tu Joris Vercammen. Starokatolicyzm powsta³ po og³oszeniu w 1871 r. przez So-
bór Watykañski I dogmatu o nieomylnoœci papie¿a (nazwa wspólnoty wyra¿a
ideê powrotu do tradycji starochrzeœcijañskiej). PóŸniej, w wyniku rozmów z pra-
wos³awiem, odrzucili filioque w wyznaniu wiary, a za powszechne uznali jedynie
siedem pierwszych soborów.

 Katoliccy biskupi Niemiec opowiadaj¹ siê za poszanowaniem wolnoœci re-
ligijnej muzu³manów ¿yj¹cych w ich kraju – tak wynika z dokumentu “Chrzeœci-
janie i muzu³manie w Niemczech”, przedstawionego podczas jesiennej sesji ple-
narnej Episkopatu Niemiec. Zdaniem biskupów muzu³manie powinni mieæ rów-
nie¿ prawo do budowy meczetów i prowadzenia dzia³alnoœci misyjnej.
Jednoczeœnie hierarchowie wyrazili niepokój z powodu niektórych zasad islam-
skich (np. ograniczaj¹cych rolê kobiety czy definiuj¹cych d¿ihad jako wojnê za
wiarê). Przypomnieli te¿ o przeœladowaniach chrzeœcijan w krajach islamskich.
W sprawie dyskutowanej obecnie w Niemczech, czy nauczycielka mo¿e przycho-
dziæ na lekcje w islamskiej chuœcie na g³owie, biskupi zwrócili uwagê, ¿e – ich
zdaniem – islam nie nakazuje jednoznacznie noszenia chust, jednak spo³eczeñ-
stwo musi respektowaæ decyzjê sumienia muzu³manek.

 Papie¿ przyj¹³ na audiencji arcybiskupa Canterbury i prymasa Wspólnoty
Anglikañskiej Rowana Douglasa Williamsa (4 paŸdziernika). Œwiat potrzebuje
œwiadectwa naszej jednoœci, opartej na naszej wspólnej mi³oœci i pos³uszeñstwie
Chrystusowi i Jego Ewangelii – powiedzia³ Jan Pawe³ II. By³a to pierwsza wizyta
abpa Williamsa w Watykanie po objêciu przez niego urzêdu w lutym 2002 r.
W przemówieniu papie¿ podkreœli³, ¿e jego goœæ jest czwartym arcybiskupem
Canterbury, którego przyjmuje w czasie swojego pontyfikatu. Dziêkuj¹c za po-
stêp, jaki nast¹pi³ w kontaktach miêdzy Koœcio³ami, papie¿ doda³, ¿e trzeba tak¿e
pamiêtaæ o nowych i powa¿nych trudnoœciach, które pojawi³ siê na drodze do jed-
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noœci; dotycz¹ one nie tylko kwestii nauczania, ale obejmuj¹ równie¿ istotne za-
gadnienia wiary i moralnoœci. Jan Pawe³ II podkreœli³, ¿e nie nale¿y ustawaæ
w wysi³kach umacniania osi¹gniêæ Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-
Rzymskokatolickiej ds. Jednoœci i Misji. Podczas czterodniowej wizyty w Waty-
kanie arcybiskup rozmawia³ m. in. z kard. Walterem Kasperem, przewodnicz¹-
cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

 ¯yczenia jubileuszowe papie¿ Jan Pawe³ II otrzyma³ m.in. od Œwiatowej
Rady Koœcio³ów oraz patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II. Dziêkujemy
naszemu wspólnemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za pos³ugê Jana
Paw³a II trwaj¹c¹ tyle czasu, tak wa¿n¹, bogat¹, historyczn¹ i trudn¹ – napisa³
w imieniu Rady zastêpca sekretarza generalnego Georges Lemopoulos. Zazna-
czy³, ¿e papieska pos³uga jest trudna z powodu licznych konfliktów miêdzy naro-
dami, a tak¿e miêdzy Koœcio³ami i wspólnotami religijnymi. Mimo napiêtych sto-
sunków miêdzy Watykanem a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym depeszê gra-
tulacyjn¹ wys³a³ papie¿owi równie¿ patriarcha Aleksy II. Prosi³ w niej o przyjêcie
serdecznych braterskich pozdrowieñ, dodaj¹c, ¿e papie¿ znany jest na ca³ym
œwiecie jako pe³en oddania chrzeœcijanin, duszpasterz, biskup i g³owa najwiêk-
szego Koœcio³a chrzeœcijañskiego.

 W paŸdzierniku rozpoczê³a dzia³alnoœæ pierwsza w historii chrzeœcijañsko-
islamsko-¿ydowska wy¿sza uczelnia w Izraelu. Uniwersytet Mar Elias (od proro-
ka Eliasza) powsta³ dziêki czteroletnim staraniom ks. Eliasa Chacoura – chrzeœci-
janina, Araba i obywatela Izraela. Ksi¹dz ten – jako pierwszy Palestyñczyk – zo-
sta³ konsultantem watykañskiej Komisji ds. Dialogu Katolicko-¯ydowskiego.
Uczelnia, która jest fili¹ uniwersytetu w Indianapolis (USA), mieœci siê w Ibillin
w Galilei. Na razie bêdzie mieæ trzy wydzia³y: informatyki, ekologii i chemii oraz
komunikacji.

 Na razie brak jest rzeczywistych, korzystnych zmian w stosunkach miêdzy
Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP) a Watykanem – powiedzia³ 28 paŸ-
dziernika patriarcha moskiewski Aleksy II w wywiadzie dla dziennika „Izwiesti-
ja”. Jednoczeœnie zaznaczy³, ¿e mimo trudnoœci stosunki prawos³awno-katolickie
nadal istniej¹, a Patriarchat Moskiewski ma mo¿liwoœci bezpoœrednich rozmów
z Watykanem. Zwierzchnik RKP zwróci³ uwagê, ¿e na razie nie mo¿na mówiæ o
istotnych pozytywnych zmianach w oficjalnych stosunkach miêdzy obu stronami.
Niestety, wydarzenia tego roku: utworzenie nowych eparchii [diecezji] katolickich
w Kazachstanie i greckokatolickiego egzarchatu odesko-krymskiego, œwiadcz¹ o
czymœ wrêcz przeciwnym – doda³ zwierzchnik RKP. Jego zdaniem, powa¿ne za-
niepokojenie mo¿e budziæ w nas fakt, ¿e Watykan nadal prowadzi ekspansjê na
obszarze by³ego ZSRR, gdzie najwiêkszym Koœcio³em chrzeœcijañskim jest prawo-
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s³awny. Aby poprawiæ stosunki miêdzy obu Koœcio³ami, potrzebne s¹ wola i zde-
cydowane pragnienie rzeczywistego polepszenia istniej¹cej sytuacji – mówi³ dalej
Aleksy. Doda³, ¿e za s³owami o koniecznoœci pojednania powinny nieuchronnie
nastêpowaæ czyny, tymczasem misjonarze katoliccy nadal dzia³aj¹ w regionach,
gdzie katolicy stanowi¹ znikom¹ mniejszoœæ. Jednoczeœnie rozmówca dziennika
zauwa¿y³, ¿e mimo istniej¹cych problemów stosunki miêdzy RKP a Koœcio³em
katolickim nigdy nie zosta³y ca³kowicie przerwane, a Patriarchat Moskiewski ma
mo¿liwoœci bezpoœrednich rozmów z Watykanem. Chcemy mieæ nadziejê, ¿e zro-
zumienie wzajemne zostanie osi¹gniête tak¿e na najwy¿szym szczeblu – doda³
Aleksy II.

 Zaplanowane na 28 paŸdziernika spotkanie Miêdzynarodowej Komisji An-
glikañsko-Orientalnoprawos³awnej zosta³o odwo³ane na proœbê patriarchy koptyj-
skiego Szenudy III, patriarchy syryjskiego Zakki I oraz katolikosa ormiañskiego
Arama I. Jako powód podano wyœwiêcenie   aktywnego homoseksualisty na
urz¹d biskupa w Koœciele episkopalnym w USA. Wymienieni zwierzchnicy Ko-
œcio³ów orientalnych wyrazili jednoczeœnie nadziejê, ¿e praca komisji zostanie
wznowiona w okresie odpowiednim dla wszystkich. Komisja rozpoczê³a dzia³al-
noœæ w roku 2002, ale kontakty anglikañsko – orientalnoprawos³awne istnia³y ju¿
du¿o wczeœniej.  Komisja zdo³a³a  opublikowaæ wspólne oœwiadczenia nt. chry-
stologii, w dalszej kolejnoœci mia³a siê zaj¹æ osob¹ i dzia³aniem Ducha Œwiêtego.

 Wspólnota Koœcio³ów Leuenberskich, zrzeszaj¹ca 103 Koœcio³y tradycji
luterañskiej, reformowanej i metodystycznej na naszym kontynencie, zmieni³a
nazwê na „Wspólnota Koœcio³ów Protestanckich w Europie”. Prof. Elisabeth Par-
mentier, prezydent Wspólnoty, stwierdzi³a, ¿e  dotychczasowa nazwa stwarza³a
problemy w komunikacji masowej – niedostatecznie wyra¿a³a cel i istotê wspól-
noty. Wed³ug prof. Parmentier, stara nazwa by³a zrozumia³a tylko dla bezpoœred-
nio zainteresowanych cz³onków Koœcio³ów. Dyskusja na temat zmiany nazwy
rozpoczê³a siê podczas Zgromadzenia Ogólnego w Belfaœcie (2001). Wybrany
tam 13-osobowy Komitet Wykonawczy, który reprezentuje Wspólnotê pomiêdzy
Zgromadzeniami Ogólnymi, przed³o¿y³ w maju 2003 r. propozycjê nowej nazwy.
Podczas spotkania w dniach 31 paŸdziernika – 2 listopada 2003 r. w Leuenbergu
k. Bazylei Komitet Wykonawczy poinformowa³, ¿e tylko  5 ze 103 Koœcio³ów
cz³onkowskich wypowiedzia³o siê  przeciwko zmianie nazwy. Decyzja o zmianie
nazwy zosta³a zatem podjêta w 30. rocznicê powstania Wspólnoty, i to w tym sa-
mym miejscu, w którym w 1973 r.  podpisana zosta³a  Konkordia Leuenberska –
fundament Wspólnoty. Dokument ten ustanawia wspólnotê o³tarza i ambony miê-
dzy Koœcio³ami – sygnatariuszami Konkordii. W Polsce leuenbersk¹ wspólnot¹
ambony i o³tarza objête s¹ Koœcio³y Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Re-
formowany i Ewangelicko-Metodystyczny.
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 W obecnoœci królowej El¿biety II przedstawiciele Koœcio³a Anglikañskie-
go Anglii i Koœcio³a Metodystycznego Wielkiej Brytanii podpisali 1 listopada
„narodowe przymierze”, którego intencj¹ jest stworzenie œciœlejszych zwi¹zków
miêdzy obiema denominacjami. Obydwie strony okreœlaj¹ porozumienie jako
bardziej zobowi¹zanie do jednoœci ni¿ sam¹ jednoœæ; bardziej jako zarêczyny, ni¿
ma³¿eñstwo. Dr Rowan Williams, anglikañski arcybiskup Canterbury powiedzia³,
¿e dwa wieki temu brak wra¿liwoœci i misyjna ospa³oœæ Koœcio³a Anglii sprowo-
kowa³y dramatyczny protest Johna Wesleya, a nasze dwie rodziny zaczê³y siê
dzieliæ. Zdaniem Williamsa, w ci¹gu tej separacji obydwa Koœcio³y otrzyma³y
dary i lekcje, których by nigdy nie odebra³y, gdyby nie wydarzenia z XVIII w.
Przymierze podpisano podczas nabo¿eñstwa w londyñskiej Methodist Central
Hall. Ceremonia odby³a siê zaraz po dziêkczynnym nabo¿eñstwie, odprawionym
w s¹siednim Opactwie Westminsterskim. Ze strony anglikañskiej dokument para-
fowali: abp Rowan Williams, dr David Hope, arcybiskup Yorku oraz sekretarz
generalny Rady Arcybiskupa – William Fittall. Metodystów reprezentowali: pre-
zydent Konferencji Metodystów ks. dr Neil Richardson, wiceprezydent Konferen-
cji Judy Jarvis oraz sekretarz generalny Koœcio³a Metodystycznego, ks. David
Deeks. Próby przywrócenia jednoœci, podejmowane w latach 1969-1972 i 1982,
nie powiod³y siê. Obecne „przymierze” przewiduje stopniowe zbli¿enie. Zobo-
wi¹zuje obie strony, aby za rzecz priorytetow¹ uzna³y pracê na rzecz utorowania
drogi do zawarcia pe³nej wspólnoty koœcielnej (unii organicznej).

 Po raz pierwszy w dziejach Koœcio³a episkopalnego (anglikañskiego)
w USA zosta³ konsekrowany biskup, otwarcie przyznaj¹cy siê do swego homo-
seksualizmu. Jest nim Gene Robinson. Po konsekracji, która odby³a siê 2 listopa-
da w New Hampshire, grozi roz³am w licz¹cej na œwiecie ok. 70 mln wyznawców
Wspólnocie Anglikañskiej. W uroczystoœci w uniwersyteckiej hali sportowej
w Durham uczestniczy³o kilka tysiêcy osób. Obecnych by³o ponad 50 biskupów
anglikañskich. Nowego biskupa New Hampshire prowadzi³ jego partner ¿yciowy
oraz by³a ¿ona i córki. Robinson powiedzia³, ¿e jego konsekracja jest symbolem,
i¿ w Koœciele anglikañskim s¹ dobrze traktowani równie¿ ludzie „z marginesu”.
Przed uroczystoœci¹ oœwiadczy³, ¿e Koœció³ anglikañski nie roz³amie siê z powo-
du jego konsekracji, jeœli przetrwa³ debatê wokó³ kap³añstwa kobiet. Podczas na-
bo¿eñstwa zabrali g³os tak¿e trzej przeciwnicy tej konsekracji. Przeciwko Robin-
sonowi demonstrowali przed stadionem przedstawiciele ugrupowañ konserwa-
tywnych. Arcybiskup Canterbury Rowan Williams, honorowy zwierzchnik
Wspólnoty Anglikañskiej,  wiadomoœæ o konsekracji przyj¹³ z ubolewaniem, lecz
jednoczeœnie jednak zauwa¿y³, ¿e konsekracja zosta³a dokonana w dobrej myœli.

 Narodowy Koœció³ Szkocji – Kirk of Scotland (prezbiteriañski) – na mode-
ratora, czyli de facto zwierzchnika, po raz pierwszy od XVI w. wybra³ nie tylko



184

KRONIKA

osobê œwieck¹, ale te¿ kobietê – dr Alison Elliot. Urz¹d (roczna kadencja) przej-
mie w maju 2004 r. Koœció³ Szkocji jest najwiêksz¹ chrzeœcijañsk¹ wspólnot¹ w
tym kraju, liczy 600 tys. wiernych, posiada ponad 1400 pastorów w 1600 para-
fiach. Najwy¿sz¹ w³adz¹ jest Zgromadzenie Generalne, którego pracami kieruje
moderator. Szkocja jest jedynym krajem europejskim, gdzie pañstwowym Ko-
œcio³em jest wspólnota tradycji reformowanej (kalwiñskiej).

 Modlitwa „Aby byli jedno”, któr¹ Jezus odmawia³ w przededniu swej
Mêki, stanowi nieodwo³alne zadanie Koœcio³a – napisa³ Jan Pawe³ II do kard.
Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
w zwi¹zku z rozpoczêt¹ 3 listopada sesj¹ plenarn¹ Rady. Przypomniawszy, ¿e
droga ekumeniczna nie jest ³atwa, papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e dotyczy to tak¿e dia-
logów teologicznych, jakie Koœció³ katolicki prowadzi z innymi Koœcio³ami
i wspólnotami. Perspektywa pe³nej wspólnoty widzialnej mo¿e niekiedy rodziæ bo-
lesne reakcje w tych, którzy chcieliby przyspieszyæ za wszelk¹ cenê ten proces lub
w tych, których zniechêca d³uga droga, jak¹ jeszcze trzeba przebyæ – czytamy
w liœcie. Ale my w szkole ekumenicznej uczymy siê prze¿ywaæ w pokornej ufnoœci
ten czas poœredni, œwiadomi, ¿e jest to droga, od której nie ma ju¿ odwrotu –
doda³ Jan Pawe³ II. (Tekst przemówienia kard. Waltera Kaspera, otwieraj¹cego
plenarne posiedzenie Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, zamieszczamy
w dziale „Artyku³y”).

 Cz³onkowie Koœcio³ów: asyryjskiego, chaldejskiego i syryjskiego bêd¹
wystêpowaæ pod wspóln¹ nazw¹ jako chrzeœcijanie chaldejsko-asyryjscy. Na kon-
ferencji, poœwiêconej udzia³owi chrzeœcijan w powojennej odbudowie Iraku
wspólnie za¿¹dali m. in., aby konstytucja uzna³a chaldejsko-asyryjsk¹ grupê et-
niczn¹ na tych samych zasadach, jak inne wspólnoty. Chaldeo-asyryjczycy pod-
kreœlili, ¿e chodzi o zapewnienie im praw etnicznych, politycznych, religijnych i
kulturalnych oraz ich przedstawicielstwa we w³adzach wykonawczych, ustawo-
dawczych i prawnych kraju. Obecnie w Iraku mieszka ponad milion chaldeo-asy-
ryjczyków i mniej wiêcej tylu¿ za granic¹. Koœcio³y chaldejski i asyryjski Wscho-
du wywodz¹ siê z dawnego Koœcio³a nestoriañskiego, którego kolebk¹ s¹ ziemie
dzisiejszego Iraku, a który w pierwszych wiekach po Chrystusie nale¿a³ do naj-
bardziej dynamicznych i misyjnych. To jego cz³onkowie ewangelizowali Chiny,
Indie i wiele innych zak¹tków ówczesnego Bliskiego i Œrodkowego Wschodu.
Ich ekspansjê zahamowa³ w VIII w. islam. W XVII w. czêœæ nestorian zawar³a
uniê z Rzymem i jej wyznawcy tworz¹ dzisiaj Koœció³ chaldejski uznaj¹cy
zwierzchnoœæ papie¿a, zachowuj¹c sw¹ liturgiê, jêzyk i tradycje. Ma on rangê pa-
triarchatu z tytu³em patriarchy Babilonii chaldejczyków z siedzib¹ w Bagdadzie.
Ci, którzy pozostali niezale¿ni od Rzymu, stanowi¹ obecnie tzw. Asyryjski Ko-
œció³ Wschodu i maj¹ swego patriarchê z siedzib¹ w Chicago (USA).
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 Konieczne s¹ dalsze wspólne badania katolików i prawos³awnych nad
pneumatologi¹ – czyli nauk¹ o Duchu Œwiêtym – oraz nad zagadnieniami jedno-
œci i w³adzy w Koœciele. Opiniê tê wyrazili uczestnicy dialogu obu wyznañ w
Ameryce Pó³nocnej. Toczy siê on od 1965 roku pod auspicjami episkopatów ka-
tolickich USA i Kanady oraz Konferencji Kanonicznych Biskupów Prawos³aw-
nych Ameryki. W ci¹gu blisko 40 lat wydano ju¿ 22 wspólne oœwiadczenia. Naj-
nowsze z nich opublikowano obecnie w Waszyngtonie. Obszerny raport jest owo-
cem dialogu teologicznego prowadzonego przez ostatnie cztery lata.
Przewodniczyli mu ze strony katolickiej arcybiskup Cincinnati Daniel Pilarczyk,
a ze strony prawos³awnej metropolita Pittsburga Maximos.

 Obraduj¹ca w Trewirze Rada Koœcio³ów Ewangelickich w Niemczech (EKD)
wybra³a 4 listopada nowego przewodnicz¹cego. Zosta³ nim bp Wolfgang Huber z
Berlina, zastêpuj¹c na tym stanowisku 67-letniego Manfreda Kocka, który przeszed³
na emeryturê. Wolfgang Huber ma 61 lat i od 1994 r. stoi na czele Koœcio³a Ewange-
lickiego  w Berlinie-Brandenburgii. Urodzony w Strasburgu teolog, bêd¹cy równie¿
cz³onkiem Rady Etyki przy rz¹dzie Niemiec, ma opiniê medialnego biskupa intelek-
tualisty i dobrego polityka. Od dawna by³ kandydatem na stanowisko przewodnicz¹-
cego EKD. W wyborze nowego przewodnicz¹cego EKD uczestniczy³o 144 delega-
tów na synod, reprezentuj¹cych 24 Koœcio³y ewangelickie Niemiec tradycji luterañ-
skiej, reformowanej i ewangelicko-unijnej. Wybrali oni ponadto 24-osobow¹ Radê
EKD. Koœcio³y ewangelickie w Niemczech licz¹ ogó³em  26,4 mln wyznawców.

 Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie w wieku prawie 78 lat zmar³ 4 listopada  w
Moskwie prawos³awny metropolita wo³oko³amski i jurjewski Pitirim, d³ugoletni
przewodnicz¹cy Wydzia³u Wydawniczego Patriarchatu Moskiewskiego. Pod jego
kierunkiem jeszcze w czasach komunistycznych uda³o siê stworzyæ profesjonalny
zespó³ redaktorski, zajmuj¹cy siê tematyk¹ religijn¹. Byli w nim tak¿e przedsta-
wiciele niezale¿nej inteligencji rosyjskiej. Sam Pitirim by³ autorem kilku ksi¹¿ek
i ponad 70 artyku³ów teologicznych. W styczniu 2002 r. reprezentowa³ RKP na
miêdzyreligijnym spotkaniu modlitewnym w Asy¿u. Otrzyma³ wiele odznaczeñ
koœcielnych i pañstwowych. Uroczystoœciom pogrzebowym hierarchy przewodni-
czy³ 7 listopada w katedrze patriarszej w Moskwie patriarcha Aleksy II.

 Dr Rowan Williams, anglikañski arcybiskup Canterbury, z³o¿y³ oficjaln¹
wizytê Jego Œwi¹tobliwoœci Bart³omiejowi I, ekumenicznemu patriarsze Konstan-
tynopola. Podczas wizyty w katedrze œw. Jerzego w Fanar, zwierzchnik Koœcio³a
Anglii mówi³ o wspólnym wzrastaniu w mi³oœci i braterstwie obydwu Koœcio³ów.
– Bardzo zale¿a³o mi, aby z³o¿yæ tê wizytê w pierwszym roku mojej misji jako
arcybiskupa Canterbury. To znak mojego zaanga¿owania i widzialny dowód
przynale¿noœci Wspólnoty Anglikañskiej do Koœcio³a Chrystusowego. Pielgrzy-
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mowanie do Patriarchatu Ekumenicznego, œladami moich poprzedników, daje mi
wiele radoœci – podkreœli³ abp Williams.

 Zwierzchnik Koœcio³a koptyjskiego, patriarcha i papie¿ ca³ej Afryki Szenu-
da III wyda³ 11 listopada w kairskiej katedrze koptyjskiej tradycyjny wieczorny
posi³ek ramadanowy – „iftar”. Zostali nañ zaproszeni premier Egiptu – Atef Ebe-
id, najwy¿szy szef egipskich sunnitów i rektor sto³ecznego uniwersytetu Al.-
Azhar – Muhammad Sajjed Tantawi, wielu ministrów oraz syn prezydenta – Ga-
mal Mubarak. To tradycyjne spotkanie w po³owie ramadanu odbywa siê w kop-
tyjskiej œwi¹tyni ju¿ od 20 lat i jest inicjatyw¹ wysoko cenion¹ w egipskich
ko³ach rz¹dowych i religijnych. W³adze kraju pragn¹ zbli¿enia miêdzy wiêkszo-
œci¹ muzu³mañsk¹ a koptyjsk¹ mniejszoœci¹, która – wed³ug Ÿróde³ oficjalnych –
liczy 5, a wed³ug koœcielnych – 10 mln wyznawców.

 Metropolita Cyryl, druga osobistoœæ Patriarchatu Moskiewskiego, stwier-
dzi³, ¿e szanse na wizytê Jana Paw³a II w Rosji s¹ niewielkie (11 listopada). Jego
zdaniem wizyta „nie mo¿e byæ widowiskiem”. Najpierw trzeba osi¹gn¹æ porozu-
mienie w kilku spornych kwestiach (np. Koœcio³ów unickich czy obecnoœci mi-
sjonarzy katolickich w krajach o wiêkszoœci prawos³awnej). Skoro – podkreœli³
Cyryl – Sobór Watykañski II uzna³ Koœcio³y prawos³awne za “siostrzane”, po co
wspólnoty katolickie maj¹ dzia³aæ w krajach prawos³awnych? Metropolita doda³,
¿e w 1996 r. obie strony by³y bliskie podpisania porozumienia, ale Watykan nie-
spodziewanie wykreœli³ z niego kilka istotnych punktów.

 Katolicy Rosji z optymizmem przyjêli wezwanie patriarchy moskiewskie-
go Aleksego II do teologów prawos³awnych, aby nie ustawali w wysi³kach na
rzecz przywrócenia jednoœci wszystkich chrzeœcijan. Tak¹ opiniê wyrazi³ abp Ta-
deusz Kondrusiewicz, przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów Katolickich Rosji.
W przes³aniu do uczestników rozpoczêtej 17 listopada w Moskwie miêdzynaro-
dowej konferencji teologicznej „Prawos³awne nauczanie o Koœciele” patriarcha
Aleksy II wezwa³ Koœcio³y do szukania jednoœci chrzeœcijan. Podkreœli³, ¿e wa¿-
nymi sk³adnikami tego nauczania s¹ liturgia i Eucharystia, z którymi nierozerwal-
nie zwi¹zane s¹ wszelkie pozosta³e aspekty ¿ycia koœcielnego. Mimo ca³ej z³o¿o-
noœci tego problemu, my, prawos³awni, nie powinniœmy zaprzestawaæ wysi³ków
na rzecz przywracania jednoœci wszystkich chrzeœcijan w ³onie Jednego, Œwiête-
go, Soborowego i Apostolskiego Koœcio³a. Jest to nasz obowi¹zek, gdy¿ jednoœæ
jest tym, do czego wzywa nas Pan – zaznaczy³ patriarcha.

 W dniach 17-20 listopada odby³a siê w Antelias (Liban) Konsultacja
w sprawie nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego ((przebieg i wyniki obrad
przedstawiamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
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 Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi Aleksy II przyj¹³ 18 listopada delega-
cjê Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego za Granic¹ (RKPzG) z arcybiskupem
berliñskim i niemieckim Markiem. G³ównym celem tej pierwszej wizyty hierar-
chów Koœcio³a emigracyjnego w Rosji by³o znalezienie dróg zjednoczenia dwóch
ga³êzi rosyjskiego prawos³awia, podzielonych w 1921 r., w nastêpstwie rewolucji
z 1917 r. Przedstawiciele Koœcio³a emigracyjnego domagaj¹ siê od Patriarchatu
Moskiewskiego potêpienia deklaracji metropolity Sergiusza z 1927 r. o lojalnoœci
Koœcio³a rosyjskiego wobec w³adzy sowieckiej oraz wycofania siê RKP z ruchu
ekumenicznego. Zwierzchnik RKP poinformowa³ 20 listopada, ¿e na pocz¹tku
2004 r. oczekuje przyjazdu do Rosji zwierzchnika RKPzG, metropolity Laura.
Podczas tej wizyty jest planowane podpisanie porozumienia. Patriarcha wyrazi³
ubolewanie, ¿e na razie w Koœciele zagranicznym brak jest jednomyœlnoœci
w sprawie jego zjednoczenia z Koœcio³em-Matk¹. Doda³, ¿e spraw¹ przywrócenia
wspólnoty eucharystycznej miêdzy obu Koœcio³ami, której nie by³o miêdzy nimi
od 85 lat, zajmie siê w przysz³ym roku Sobór Biskupi RKP. Wed³ug ró¿nych da-
nych, Koœció³ emigracyjny ma ok. 230 parafii w Europie, Ameryce i Australii
i nieco ponad 20 w samej Rosji.

 Na znak protestu wobec konsekracji pierwszego biskupa-homoseksualisty
w Koœciele anglikañskim USA, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny (RKP) zerwa³ sto-
sunki z tym Koœcio³em. Poinformowa³ o tym Patriarchat Moskiewski w oœwiad-
czeniu og³oszonym w Moskwie. Prawos³awie dostrzega niebezpieczn¹ tendencjê
w sytuacji, do jakiej dosz³o w Koœciele episkopalnym USA nale¿¹cym do rodziny
Koœcio³a anglikañskiego oraz w okreœlonych innych zachodnich wspólnotach ko-
œcielnych – g³osi komunikat. Zdaniem RKP homoseksualizm uwa¿any jest coraz
czêœciej za formê mi³oœci, któr¹ Koœció³ powinien b³ogos³awiæ.

 Listopadowa konsekracja przez Koœció³ episkopalny (anglikañski) w USA
na biskupa jawnego homoseksualisty sta³a siê przyczyn¹ od³o¿enia spotkañ eku-
menicznych komisji: Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolic-
kiej (ARCIC) i Miêdzynarodowej Anglikañsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds.
Jednoœci i Misji (IARCCUM). Pierwsza zajmuje siê sprawami doktrynalnymi,
druga – wspó³prac¹ praktyczn¹. Obie strony bêd¹ kontynuowaæ dialog w ramach
ARCIC, ale na szczeblu utworzonego ad hoc podkomitetu, który zajmie siê
spraw¹ „eklezjologicznych konsekwencji” wspomnianej konsekracji. Z funkcji
anglikañskiego wspó³przewodnicz¹cego ARCIC zrezygnowa³ abp Frank Gri-
swold, zwierzchnik Koœcio³a Episkopalnego w USA. Arcybiskup Canterbury po-
prosi³ abp. Peter’a Carnley’a, prymasa Australii, aby zosta³ wspó³przewodnicz¹-
cym ARCIC. Australijski prymas bêdzie odpowiedzialny za doprowadzenie do
koñca tocz¹cych siê w³aœnie rozmów na temat B³ogos³awionej Dziewicy Marii i
kontynuowanie dialogu w nastêpnej fazie konsultacji.
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 Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi Aleksy II spotka³ siê w swojej robo-
czej rezydencji z katolikosem ormiañskim Karekinem II. Duchowi zwierzchnicy
Koœcio³ów, jak wynika z informacji biura prasowego Patriarchatu, wymienili siê
¿yczeniami, ¿ycz¹c sobie nawzajem zdrowia i rozkwitu narodów rosyjskiego
i armeñskiego. Delegacja Koœcio³a Ormiañskiego przyby³a do Moskwy z okazji
spotkania liderów religijnych „kaukaskiej czwórki” – Rosji, Gruzji, Armenii
i Azerbejd¿anu.

 Ma³¿eñstwo, przechodzenie duchownych oraz struktury koœcielne by³y te-
matami ostatniej sesji dialogu miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a Polskim
Narodowym Koœcio³em Katolickim w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy spo-
tkania rozpatrywali równie¿ porozumienie miêdzy rzymskokatolick¹ Konferencj¹
Biskupów Niemiec a Koœcio³em Starokatolickim w Niemczech na temat przeno-
szenia duchownych miêdzy tymi dwoma wspólnotami. Obradom przewodniczyli
bp Joseph F. Martino ze Scranton ze strony rzymskokatolickiej i  by³y prymas
PNKK bp John F. Swantek.

 Zaostrza siê konflikt miêdzy Greckim Koœcio³em Prawos³awnym a Ekume-
nicznym Patriarchatem w Konstantynopolu wokó³ koœcielnej jurysdykcji na pó³-
nocnych terenach Grecji (tzw. Nowe Ziemie). Mówi siê wrêcz o zagro¿eniu
schizm¹. Nowe Ziemie to czêœæ Grecji, w latach 1912-13 wyzwolona spod pano-
wania Turcji. Wiêkszoœæ greckich hierarchów twierdzi, ¿e wybór biskupów na
tych terenach nale¿y do Koœcio³a greckiego, który co najwy¿ej móg³by przekazy-
waæ Konstantynopolowi listy kandydatów. Takie te¿ rozwi¹zanie zaproponowali
patriarsze na pocz¹tku listopada. 27 listopada patriarcha spotka³ siê w tej sprawie
ze swoimi biskupami. Po spotkaniu nie wydano oœwiadczenia, ale archimandryta
Benedict Ioannou, sta³y przedstawiciel Patriarchatu przy Œwiatowej Radzie Ko-
œcio³ów, ujawni³, ¿e propozycjê odrzucono.

 Abp Christodoulos, zwierzchnik Greckiego Koœcio³a  Prawos³awnego, na-
zwa³ Turków „barbarzyñcami” i powiedzia³, ¿e ten islamski kraj nie powinien
wejœæ do Unii Europejskiej. Hierarcha stwierdzi³, ¿e socjalistyczny rz¹d Grecji,
popieraj¹c cz³onkostwo Turcji w UE, wspiera drug¹ otomañsk¹ inwazjê na Euro-
pê. Tymczasem ci barbarzyñcy nie mog¹ wejœæ do rodziny chrzeœcijan. W³adze
Grecji odciê³y siê od s³ów hierarchy. Komentatorzy twierdz¹, ¿e wypowiedŸ arcy-
biskupa mo¿na interpretowaæ jako przejaw wewn¹trzprawos³awnego konfliktu o
w³adzê: Bart³omiej I, rezyduj¹cy w Stambule patriarcha Konstantynopola, popar³
ostatnio wejœcie Turcji do Unii.

 Przedstawiciele 20 ró¿nych Koœcio³ów z 15 krajów Europy Œrodkowo-
Wschodniej spotkali siê w dniach 27-30 listopada w Budapeszcie dla wymiany
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pogl¹dów na temat sytuacji w ruchu ekumenicznym i recepcji Karty Ekume-
nicznej. By³o to pierwsze tego rodzaju spotkanie zwo³ane wspólnie przez Kon-
ferencjê Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Radê Konferencji Episkopatów Euro-
py (CCEE). Ze sprawozdañ krajowych wynika³o, ¿e istniej¹ ju¿ ró¿ne inicjaty-
wy ekumenicznej wspó³pracy: w Albanii ma miejsce regularna wymiana
miêdzy seminariami prawos³awnymi i katolickimi; w Republice Czeskiej podjê-
to pierwsze przygotowania do Ekumenicznych Dni Koœcio³a w 2005 r.; w Ru-
munii pracuje siê nad wspólnym kalendarzem, który ma umo¿liwiæ chrzeœcija-
nom wspólne obchody najwa¿niejszych œwi¹t. Mimo napiêæ i nierozwi¹zanych
problemów (np. na Ukrainie, w Rosji, Grecji) istnieje mocna wola kontynuowa-
nia dialogu i procesu ekumenicznego. Podstaw¹ dialogu ostatnich miesiêcy jest
Karta Ekumeniczna, która w miêdzyczasie zosta³a przet³umaczona na niemal
wszystkie jêzyki europejskie. Zasady przedstawione w Karcie, zw³aszcza w jej
trzeciej czêœci, stanowi¹ konkretny wk³ad Koœcio³ów do zdefiniowania Unii
Europejskiej, która 1 maja 2004 r. poszerzy siê o 10 krajów cz³onkowskich.
Szczególnie wa¿na na obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego zdaje siê
byæ wspó³praca miêdzy wydzia³ami teologicznymi ró¿nych Koœcio³ów. W kon-
tekœcie tym zrodzi³a siê idea utworzenia Ekumenicznego Oœrodka Studiów
w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Za rzecz jeszcze wa¿niejsz¹ uznano wymiar
duchowy – wspóln¹ modlitwê i dzielenie siê tradycjami liturgicznymi i klasz-
tornymi. Stwierdzono, ¿e przygotowania do III Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego w 2007 r., które zostan¹ wszczête w najbli¿szych miesi¹cach,
wraz z aplikacj¹ Karty Ekumenicznej stanowi¹ dalsz¹ sposobnoœæ do wspólne-
go wzrastania w ekumenii.

 Ustêpuj¹cy sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad
Raiser, swoj¹ ostatni¹ oficjaln¹ wizytê z³o¿y³ w dniach 29 listopada – 3 grudnia
Patriarchatowi ekumenicznemu Konstantynopola. Przy tej okazji patriarcha Bar-
t³omiej I potwierdzi³ swoje wsparcie dla dialogu ekumenicznego i zaanga¿owania
prawos³awnych w prace ŒRK. Zaapelowa³ równie¿ do chrzeœcijan wszystkich
wyznañ o wspó³pracê w przezwyciê¿aniu podzia³ów. Wspieramy wysi³ki Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów i wszystkich innych miêdzykonfesyjnych i miêdzychrzeœcijañ-
skich organizacji – powiedzia³ Bart³omiej I. – Rozumiemy je jednak nie jako pe-
wien rodzaj jednoœci, ale jako mo¿liwoœæ dialogu i œwiadectwo naszej nadziei na
jednoœæ w wierze w Jednego Syna Bo¿ego. Patriarcha zaznaczy³, ¿e jest przeciw-
ny jakimkolwiek dzia³aniom, które stabilizowa³yby istniej¹ce podzia³y lub pro-
mowa³yby jednoœæ opart¹ na zniekszta³conym ideale apostolskim.

 W dniu œwiêta œw. Andrzeja (30 listopada) – patrona Patriarchatu ekume-
nicznego w Konstantynopolu, papie¿  Jan Pawe³ II potwierdzi³ w liœcie skierowa-
nym do patriarchy Bart³omieja I, ¿e Koœció³ katolicki zobowi¹zuje siê do ekume-
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nizmu.  Jeœli Bóg zechce, to pewnego dnia obdarzy nas radoœci¹ ponownego spo-
tkania w pe³nej wspólnocie i w widocznej jednoœci, jakiej pragnie dla swego œwiê-
tego Koœcio³a – podkreœli³ papie¿. Papieskie orêdzie odczyta³ przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper. Kard. Kasper z³o-
¿y³ te¿ wizytê u ormiañskiego patriarchy Stambu³u, Mesroba II oraz spotka³ siê
z przedstawicielem Koœcio³a syryjsko-prawos³awnego Filiksinosem. Delegacja
watykañska odby³a te¿ rozmowy w Patriarchacie Konstantynopola z cz³onkami
komisji synodalnej ds. stosunków z Koœcio³em katolickim. Omawiano stan wza-
jemnych stosunków miêdzy oboma Koœcio³ami oraz ogóln¹ sytuacjê ekume-
niczn¹.

  W Watykanie opublikowano komunikat po kolokwium islamsko-chrzeœci-
jañskim. Tematem czterodniowego spotkania w siedzibie Papieskiej Rady
ds. Dialogu Miêdzyreligijnego by³y “Prawda, sprawiedliwoœæ, mi³oœæ, wolnoœæ –
cztery filary pokoju”. Stronê katolick¹ reprezentowali m.in. przewodnicz¹cy Pa-
pieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, abp Michael L. Fitzgerald i sekre-
tarz tej Rady, abp Pier Luigi Celata; muzu³mañsk¹ – delegacja Iranu na czele
z ajatollahem Mahmudem Mohammadi Araghi, przewodnicz¹cym organizacji ds.
kultury i ³¹cznoœci islamskiej. 2 grudnia, podczas audiencji u Jana Paw³a II, aja-
tollah Araghi z³o¿y³ mu ¿yczenia z okazji 25-lecia pontyfikatu i podziêkowa³ za
niezmordowane wysi³ki na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju na œwiecie. Papie¿ wy-
razi³ przy tej okazji przekonanie, ¿e kontynuowanie dialogu i wspó³pracy, krze-
wione przez uczestników dyskusji, bardzo pomo¿e chrzeœcijanom i muzu³manom
staæ siê, jak podkreœli³, jeszcze skuteczniejszym narzêdziem  pokoju na œwiecie.
Nastêpne kolokwium odbêdzie siê w Teheranie.

  Wysokiej rangi przedstawiciele judaizmu i chrzeœcijañstwa wypowiedzieli
siê w Jerozolimie przeciwko przemocy w Ziemi Œwiêtej. Jako zwierzchnicy reli-
gijni podzielamy ból i troskê wszystkich ludzi cierpi¹cych w Ziemi Œwiêtej – czy-
tamy we wspólnym oœwiadczeniu wydanym 5 grudnia na zakoñczenie trzeciego
oficjalnego spotkania delegacji Stolicy Apostolskiej i Naczelnego Rabinatu Izra-
ela. Obie strony, którym przewodniczyli kard. Jorge Mejia i naczelny rabin Shear
Yashov Cohen, potêpi³y wszelk¹ przemoc wobec niewinnych ludzi i przejawy
antysemityzmu. Strona ¿ydowska z zadowoleniem przyjê³a ostatnie wypowiedzi
Jana Paw³a II i kardyna³ów Kurii Rzymskiej przeciwko terroryzmowi i wykorzy-
stywaniu imienia Boga do siania nienawiœci i przemocy.

  W dniach 5-6 grudnia odby³o siê w Rzymie spotkanie przedstawicieli
Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego (region europejski) i Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan (relacjê uczestnika zamieszczamy w dziale „Sprawozdania
i dokumenty”).
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 Wielkim apelem o dialog miêdzyreligijny postrzegany jako alternatywa dla
fundamentalizmu by³o wyst¹pienie prezydenta Iranu Sayyida Mohammada Kha-
tamiego w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów (11 grudnia). Dialog powinien
siê staæ Ÿród³em pokoju i stabilnoœci na œwiecie – doda³ Khatami, który bra³
udzia³ w spotkaniu liderów religijnych, polityków, dyplomatów i dziennikarzy nt.
„Dialog religijny i stosunki miêdzynarodowe”.  Dialog cywilizacji, ale tak¿e dia-
log religijny, szczególnie miêdzy islamem a chrzeœcijañstwem powinien byæ abso-
lutn¹, ¿yciow¹ koniecznoœci¹ – mówi³ Khatami. – Przysz³oœæ religii bêdzie zale-
¿eæ od potêpienia fanatyzmu i wzajemnej otwartoœci i wspó³pracy – podkreœli³
prezydent Iranu i doda³, ¿e ¿adne religia nie mo¿e g³osiæ posiadania absolutnej
Prawdy. – Dialog jest fundamentem, na którym bêdziemy budowaæ jednoœæ w ró¿-
norodnoœci. Sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Konrad Raiser potêpi³ czêsto wœród
ludzi Zachodu wystêpuj¹c¹ tendencjê do krytykowania islamu i mówienia o mu-
zu³manach wy³¹cznie w negatywnych terminach.

 Komisja parlamentu Francji przedstawi³a prezydentowi raport, w którym
zaleca – powo³uj¹c siê na zasadê religijnej neutralnoœci pañstwa – wprowadzenie
prawa zakazuj¹cego noszenia ostentacyjnych znaków religijnych w szko³ach pu-
blicznych (11 grudnia). Za “ostentacyjne” uwa¿a siê chustê islamsk¹, ¿ydowsk¹
kipê i du¿ych rozmiarów krzy¿e. Tymczasem przeciw takiemu prawu wyst¹pili
trzej wspó³przewodnicz¹cy Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Francji: abp Jean-
Pierre Ricard (przewodnicz¹cy Episkopatu Francji), ks. Jean-Arnold de Clermont
(kieruj¹cy Federacj¹ Protestantów Francuskich) i bp Emanuel (przewodnicz¹cy
Rady Biskupów Prawos³awnych). Przypomnieli, ¿e francuskie prawo nie przy-
znaje szczególnych “przywilejów” ateistom czy agnostykom, lecz zapewnia ka¿-
demu wolnoœæ sumienia i wyznania oraz wyra¿ania w³asnych przekonañ religij-
nych, o ile nie zagra¿a to wolnoœci innych i porz¹dkowi demokratycznemu. Prze-
ciwko zakazowi zaprotestowa³y te¿ œrodowiska islamskie i ¿ydowskie. Zbyt wiele
ustaw zabija prawo – powiedzia³ dziennikowi “Le Figaro” rabin Joseph Sitruk.

 Wykañczanie d³ugo oczekiwanego studium na temat „Koœció³ jako wspól-
nota zbawienia: struktury i pos³ugi koœcielne” by³o tematem ostatniego spotkania
grupy Dialogu Luterañsko-Katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Studium to
ma zostaæ zakoñczone i opublikowane w kwietniu 2004 r. w Milwaukee. Dziesi¹-
ta jego runda, poœwiêcona w³aœnie Koœcio³owi jako wspólnocie zbawienia, rozpo-
czê³a siê w 1998 roku. Dokument ten poœwiêcony jest ukazaniu podobieñstw
i specyfiki luterañskiego i katolickiego rozumienia Koœcio³a, jego ¿ycia i pos³ugi.
“Piêæ lat intensywnych i drobiazgowych badañ – powiedzia³ bp Richard Sklba,
katolicki wspó³przewodnicz¹cy Komisji – doprowadzi³o do zaskakuj¹cej zgody.
Jest teraz dla mnie jasne, ¿e ró¿nice miêdzy luterañskimi i katolickimi pojêciami
oraz praktyk¹ w dziedzinie pos³ug urzêdowych nie maj¹ charakteru dziel¹cego
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Koœció³. Rozmowy katolicko-luterañskie w USA (od 1965 r.) to zdaniem eksper-
tów poligon doœwiadczalny: uzgodnienia te przenoszone s¹ z czasem na poziom
Koœcio³a œwiatowego.

   Dzia³aj¹ce w Holandii dwa Koœcio³y ewangelicko-reformowane i Koœció³
ewangelicko-luterañski po³¹cz¹ siê od 1 maja 2004 roku, tworz¹c Holenderski
Koœció³ Protestancki. Prace nad podpisan¹ przez królow¹ Beatrix uni¹ trwa³y od
1961 r. W zwi¹zku z tym wydarzeniem episkopat katolicki Holandii przes³a³ gra-
tulacje, w których wyra¿a nadziejê na rozwój dialogu ekumenicznego. Biskupi
wyrazili ¿yczenie, aby zjednoczeni holenderscy protestanci stali siê w spo³eczeñ-
stwie wymownymi œwiadkami Ewangelii. Wieczorem 12 grudnia, w katedrze ka-
tolickiej w Utrechcie odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne po³¹czonych holen-
derskich protestantów. Uczestniczyli w nim kard. Adrianus Simonis i królowa
Beatrix. W licz¹cej 16 mln ludnoœci Holandii przynale¿noœæ do Koœcio³a katolic-
kiego deklaruje niemal jedna trzecia mieszkañców. S¹ oni najliczniejsz¹ grup¹
wyznaniow¹ w tym kraju. Protestanci stanowi¹ 21 proc. ludnoœci, zaœ muzu³ma-
nie 5 proc. 40 proc. Holendrów okreœla siê jako osoby niewierz¹ce.

 W dniach 13-18 grudnia obradowa³ w Genewie po raz pierwszy Komitet
Naczelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, wybrany podczas XII Zgroma-
dzenia Ogólnego w Trondheim (o wynikach obrad piszemy w dziale „Sprawozda-
nia i dokumenty”).

  Dialog miêdzy Polskim Narodowym Koœcio³em Katolicki a Koœcio³em
Rzymskokatolickim znajduje siê obecnie na skrzy¿owaniu dróg – wynika z naj-
nowszego raportu podsumowuj¹cego te trwaj¹ce od 13 lat rozmowy. Przed nami
nadal wiele trudnych dróg – napisali w licz¹cym 123 strony tekœcie dwaj biskupi
Robert M. Nemkovich,  prymas PNKK oraz bp James C. Timlin ze Scranton,
by³y rzymskokatolicki wspó³przewodnicz¹cy komisji. Teraz musimy dokonaæ wy-
boru podejmowania kolejnych trudnoœci w nadziei na pog³êbienia zrozumienia i
porozumienia – podkreœlili biskupi. Obaj hierarchowie zwracaj¹ uwagê, ¿e dialog
nie mo¿e dotyczyæ tylko biskupów i teologów, ale aby by³ rzeczywiœcie owocny,
musi zejœæ na poziom parafii.

 W Berlinie otwarto najwiêkszy w tym mieœcie meczet. Szacuje siê, ¿e na
83 mln mieszkañców Niemiec 3,4 mln to wyznawcy islamu (w stolicy ¿yje ich
220 tys.). W Niemczech czynnych jest 2200 muzu³mañskich centrów modlitwy,
w tym 77 meczetów. Wed³ug ostatnich badañ 64 proc. Niemców jest zdania, ¿e
muzu³manie winni mieæ prawo bez ograniczeñ wyznawaæ swoj¹ wiarê w tym kra-
ju, 53 proc. popiera naukê religii islamskiej w jêzyku niemieckim w szko³ach
pañstwowych, ale co trzeciemu przeszkadza³oby s¹siedztwo meczetu. Wielu wy-
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ra¿a obawy, szczególnie po 11 wrzeœnia 2001 r., ¿e meczety mog¹ s³u¿yæ jako
centra rekrutacji ekstremistów islamskich.

 Prawos³awni, rzymscy katolicy oraz protestanci tradycji ewangelikalnej
powo³ali do ¿ycia Radê Przedstawicieli Koœcio³ów Chrzeœcijañskich, której zada-
niem bêdzie wspieranie dialogu ekumenicznego miêdzy Koœcio³ami oraz rozpo-
wszechnianie wartoœci chrzeœcijañskich w ukraiñskim spo³eczeñstwie. Rada zaj-
mowaæ siê te¿ bêdzie wspólnym reprezentowaniem chrzeœcijan wobec w³adz pañ-
stwowych. Cz³onkami Rady s¹ przedstawiciele Ukraiñskiego Koœcio³a
Prawos³awnego, Koœcio³a Greckokatolickiego, Koœcio³a Rzymskokatolickiego,
a tak¿e zielonoœwi¹tkowcy oraz baptyœci.

 W Œwiatowym Zwi¹zku Baptystycznym (BWA) powsta³o niebezpieczeñ-
stwo roz³amu. Koœció³ Po³udniowych Baptystów (SBC) w USA, który jest naj-
liczniejszym Koœcio³em protestanckim w tym kraju, podj¹³ wstêpn¹ decyzjê o
wyst¹pieniu z BWA. 17. grudnia SBC w opublikowanym liœcie odci¹³ siê od libe-
ralnej, b³êdnej i szkodliwej teologii, która ma dominowaæ w BWA. Zanim decyzja
o secesji z BWA wejdzie w ¿ycie, co ma siê staæ 1 paŸdziernika 2004 roku, musi
zostaæ wpierw zaaprobowana przez kierownictwo koœcielne, co wydaje siê byæ
tylko kwesti¹ formaln¹. Od dawna mówi siê, ¿e SBC d¹¿y do powo³ania konser-
watywnej organizacji baptystycznej, konkurencyjnej dla BWA. O po³udniowych
baptystach z USA by³o g³oœno podczas amerykañskiego ataku na Irak – w odró¿-
nieniu od zdecydowanej wiêkszoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich poparli oni agre-
sjê na Irak.

 Ks. dr Konrad Raiser, ustêpuj¹cy sekretarz generalny Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów, w swoim ostatnim orêdziu bo¿onarodzeniowym napisa³ nastêpuj¹ce s³o-
wa: „Pokój na ziemi” to nie ¿yczenie, lecz  obietnica. Pokój jest nam darowany
wraz z narodzeniem Jezusa. Odt¹d pokój Bo¿y jest œciœle zwi¹zany z cz³owiekiem.
On jest darem Bo¿ym dla nas. Pokój jest czymœ wiêcej ni¿ pisemn¹ deklaracj¹,
uk³adem lub programem. Nie da siê go sprowadziæ do spokoju, harmonii oraz
nieobecnoœci konfliktu i sporu. Biblia posiada szerokie rozumienie pokoju. Chodzi
jej o ¿ycie w sprawiedliwych relacjach, o pomyœlnoœæ wszystkich, nie tylko ludzi,
lecz ca³ego stworzenia. Pokój panuje, gdy – i zgodnie z wol¹ Bo¿¹ –istnieje dla
wszystkich dostatek tego wszystkiego, co niezbêdne dla ¿ycia. Ewangelia jest za-
proszeniem do takiego ¿ycia.

 Pokój i zaufanie, modlitwa i solidarnoœæ miêdzyludzka by³y g³ównymi te-
matami 26. Europejskiego Spotkania M³odzie¿y, które odby³o siê na prze³omie
2003 i 2004 roku (29 grudnia – 2 stycznia) w Hamburgu. W piêciodniowym spo-
tkaniu organizowanym przez ekumeniczn¹ wspólnotê z Taizé uczestniczy³o po-
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nad 55 tys. m³odych ludzi z ca³ej Europy, w tym 12 tys. z Polski. Po raz pierwszy
w historii spotkañ odby³o siê ono w mieœcie, w którym wiêkszoœæ chrzeœcijan sta-
nowi¹ protestanci. Has³em zgromadzenia by³y s³owa: „Bóg nie mo¿e nie kochaæ”.

 Metropolita Rosji i Wszechrusi Rosyjskiej Prawos³awnej Cerkwi Staro-
obrzêdowej Alimpij (Gusiew) zmar³ 31 grudnia w Moskwie. Metropolita zmar³
w szpitalu po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. Metropolita Alimpij urodzi³ siê 14 sierp-
nia 1929 roku w Sormowie. Od dziecka wychowywa³ siê w œrodowisku duchow-
nych. Pracowa³ w marynarce oraz jako stra¿ak. Po wojsku zacz¹³ pomagaæ w cer-
kwi. By³ za to przeœladowane przez w³adze sowieckie. W 1986 roku zosta³ wy-
œwiêcony na biskupa i wtedy równie¿ wybrano go na zwierzchnika Rosyjskiej
Prawos³awnej Cerkwi Staroobrzêdowej. Dwa lata póŸniej podjêto decyzjê o wy-
niesieniu go do godnoœci metropolity. Obecnie Rosyjska Prawos³awna Cerkiew
Staroobrzêdowa posiada ok. pó³ miliona cz³onków i jest najwiêksz¹ wspólnot¹
staroobrzêdowców. Stra¿nikiem Tronu Metropolity zosta³ wybrany biskup jaro-
s³awski i kostromski Joann.

Z kraju

  Na zaproszenie metropolity warszawskiego i ca³ej Polski Sawy od 18 do
22 sierpnia przebywa³ w naszym kraju na czele 8-osobowej delegacji zwierzchnik
Koœcio³a Prawos³awnego Grecji  arcybiskup Aten i ca³ej Hellady Chrystodulos.
Odwiedzi³ g³ówne oœrodki polskiego prawos³awia: Warszawê, Grabarkê, Supraœl,
Bia³ystok, Lublin i Jab³eczn¹. Oficjalne powitanie nast¹pi³o podczas okoliczno-
œciowego nabo¿eñstwa w katedrze œw. Marii Magdaleny w Warszawie. Delegacja
grecka 19 sierpnia wziê³a udzia³ w uroczystoœciach Wniebowst¹pienia Pañskiego
ma Œwiêtej Górze Grabarce ko³o Siemiatycz. Jak co roku zgromadzi³y siê tam ty-
si¹ce wiernych z ca³ej Polski, a tak¿e pielgrzymi z zagranicy, oraz ca³y episkopat
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP). Nawi¹zuj¹c do
faktu, ¿e na Grabarce znajduje siê najwiêkszy w Polsce ¿eñski klasztor prawo-
s³awny, zwierzchnik Koœcio³a Grecji podkreœli³ wielk¹ wagê monastycyzmu. 20
sierpnia goœcie z Grecji spêdzili na Bia³ostocczyŸnie, gdzie mieszka najwiêcej
wyznawców prawos³awia. Odwiedzili kilka zbudowanych w ostatnich latach i
wznoszonych obecnie cerkwi w Bia³ymstoku oraz odbudowywany monaster
w Supraœlu. Nazajutrz udali siê do najm³odszej, bo utworzonej w 1989 r., ale siê-
gaj¹cej korzeniami g³êboko w przesz³oœæ, diecezji prawos³awnej lubelsko-che³m-
skiej. Odprawili nabo¿eñstwo ¿a³obne za ofiary obozu koncentracyjnego na Maj-
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danku i z³o¿yli tam kwiaty, modlili siê w lubelskiej katedrze prawos³awnej pw.
Przemienienia Pañskiego. Goœcili te¿ w mêskim klasztorze w Jab³ecznej. Tego¿
dnia po po³udniu abp. Chrystodulosa i towarzysz¹ce mu osoby przyj¹³ w Warsza-
wie prymas Polski kard. Józef Glemp. Podczas spotkania obaj hierarchowie
przedstawili sytuacjê wyznaniow¹ i spo³eczn¹ w swoich krajach, a zw³aszcza rolê
Koœcio³ów w zachodz¹cych tam procesach. 22 sierpnia abp Chrystodulos otrzy-
ma³ doktorat honoris causa Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. W okolicznoœciowym wyk³adzie nawi¹za³ on do stosunków katolicko-pra-
wos³awnych. Zarzuci³ Watykanowi, ¿e lansuje unitów i doda³, ¿e ju¿ doprowadzi-
³o to do przerwania dialogu miêdzy obu Koœcio³ami. Zagrozi³, ¿e jeœli postawa ta
siê nie zmieni, to dialog zostanie w ogóle zerwany. Prymas Polski kard. Józef
Glemp pogratulowa³ wyró¿nienia arcybiskupowi, dodaj¹c, i¿ cieszy go postawa
tego Koœcio³a w sprawach jednoœci Europy i oparcia jej na korzeniach chrzeœci-
jañskich. Jednoczeœnie polemizowa³ ze stanowiskiem goœcia z Grecji w sprawie
grekokatolików, podkreœlaj¹c, ¿e maj¹ oni za sob¹ ponad cztery wieki historii i
nale¿y to uszanowaæ. Zapewni³ te¿, ¿e Stolica Apostolska w ¿adnym wypadku
nie chce wprowadzaæ trudnoœci do wzajemnych kontaktów i dialogu.

 24 sierpnia zmar³ w Warszawie w wieku 91 lat ks. dr Miko³aj Lenczewski –
duchowny prawos³awny, emerytowany pracownik Chrzeœcijañskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie.

 Po raz pierwszy w Koœciele ewangelicko-reformowanym w Polsce pastorem
zosta³a kobieta. 43-letnia Wiera Jelinek zosta³a ordynowana (dopuszczona do pe³-
nienia urzêdu duchownego) 14 wrzeœnia w Zelowie (woj. ³ódzkie). Pani pastor uro-
dzi³a siê 1 marca 1960 r. w Zelowie w rodzinie ewangelicko-reformowanej o g³êbo-
kich tradycjach  wyznania braci czeskich. Po uzyskaniu matury w 1979 r. podjê³a
studia teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
W trakcie studiów w 1980 r. wysz³a za m¹¿ za Miros³awa Jelinka, który po ordyna-
cji obj¹³ obowi¹zki duszpasterskie w Zelowie. Ona sama od 1982 r. pracowa³a w tej
w parafii jako nauczyciel religii. W 1982 r. urodzi³a syna Jana Amosa, w 1984 r.
córkê Ewê Milenê. W tym czasie przerwa³a studia, które wznowi³a w 1987 r.
W 1990 r. uzyska³a tytu³ magistra teologii ewangelickiej. Wraz z mê¿em pastorem
Miros³awem Jelinkiem utworzy³a przy parafii ewangelicko-reformowanej muzeum
historii Braci Czeskich. Wykonywa³a te¿ ró¿ne czynnoœci duszpasterskie: odpra-
wia³a nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego, prowadzi³a studia biblijne, spotkania m³odzie¿o-
we, odwiedza³a parafian, prowadzi³a rozmowy przedchrzestne i przedœlubne.

 Z udzia³em kard. Franciszka Macharskiego w Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej odby³o siê 16 wrzeœnia spotkanie “Budowanie ku przysz³oœci. Refleksje
chrzeœcijan i ¯ydów u progu Auschwitz”. Okazj¹ do dyskusji by³a promocja
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ksi¹¿ki „Dialog u progu Auschwitz” (wyd. Unum, red. ks. Manferd Deselaers),
zawieraj¹cej teksty powsta³e w wyniku spotkañ miêdzyreligijnych, które odbywa-
³y siê w oœwiêcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy. W dyskusji uczestniczyli ks.
Hans Peter Heinz, dr Stanis³aw Krajewski, ks. John Pawlikowski, rabin Michael
Signer, ks. £ukasz Kamykowski i redaktor tomu. Wœród uczestników, którzy
przyjechali z Ameryki, Niemiec i Polski, kontrowersje wzbudzi³ tytu³ ksi¹¿ki,
który w ró¿nych jêzykach budzi ró¿ne konotacje. „Tygodnik Powszechny” jest
patronem publikacji.

 Dnia 8 paŸdziernika odby³o siê w £odzi dwunaste posiedzenie Komisji
Mieszanej do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i
Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów w sk³adzie: wspó³przewodnicz¹cy –  bp
Bronis³aw Dembowski i bp Ludwik Jab³oñski; cz³onkowie – ks. Grzegorz
Dró¿d¿, ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, ks. prof. Pawe³ Rudnicki, ks. prof. Hen-
ryk Seweryniak. Delegacja rzymskokatolicka przekaza³ stronie mariawickiej eg-
zemplarz encykliki Jana Paw³a II „Ecclesia de Eucharistia”. Delegacja mariawic-
ka zwróci³a uwagê na antymariawickie treœci has³a „Schizmy i roz³amy w Ko-
œciele” w nowo wydanym Leksykonie teologii fundamentalnej. Strona
rzymskokatolicka wyrazi³a ubolewanie z powodu wspomnianego faktu. Zauwa-
¿ono, ze w rzymskokatolickich opracowaniach naukowych na temat innych Ko-
œcio³ów i Wspólnot chrzeœcijañskich przewa¿a ju¿ dzisiaj jêzyk dialogu i brater-
stwa. Wci¹¿ jednak po obu stronach wystêpuje niekiedy brak wra¿liwoœci ekume-
nicznej. Dlatego postanowiono z jeszcze wiêkszym zaanga¿owaniem prowadziæ
dialog, maj¹cy na celu coraz lepsze poznawanie naszej przesz³oœci i teraŸniejszo-
œci, zmianê b³êdnych pogl¹dów oraz formowanie postaw szacunku i chrzeœcijañ-
skiego braterstwa. Ustalono, ¿e w toku najbli¿szych spotkañ zostanie sfinalizowa-
na refleksja teologiczna nad pismami Matki Franciszki Koz³owskiej. Kontynu-
owano dialog historyczno-teologiczny nad najstarszymi materia³ami, uzyskanymi
w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary, tj. nad Zeznaniami z³o¿onymi przez
M. F. Koz³owsk¹ przed bp. J. Szembekiem 28 V 1903 roku oraz pismami, skiero-
wanymi 8 III 1904 przez tego biskupa do Stolicy Apostolskiej. Termin nastêpne-
go spotkania ustalono na 11 marca 2004 r. we W³oc³awku.

 Spotkanie ekumeniczne „Szko³a misji: g³oszenie Ewangelii w Europie
Wschodniej” zakoñczy³o siê 16 paŸdziernika w Warszawie-Falenicy. Wziê³o
w nim udzia³ 25 osób, reprezentuj¹cych ró¿ne wyznania i tradycje chrzeœcijañskie
z tej czêœci naszego kontynentu. Organizatorem spotkania by³a Œwiatowa Rada
Koœcio³ów we wspó³pracy z Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich. Jednym
z g³ównych tematów obrad by³ prozelityzm, bêd¹cy bolesnym problemem wspó³-
czesnych stosunków miêdzywyznaniowych, szczególnie w krajach postkomuni-
stycznych. Chrzeœcijanie maj¹ przeobra¿aæ dzisiejszy œwiat i g³osiæ mu – sw¹
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obecnoœci¹ i œwiadectwem mi³oœci – Dobr¹ Nowinê o zbawieniu, jakie Jezus
Chrystus ofiarowuje w Koœciele wszystkim narodom, ³¹cznie z niechrzeœcijanami i
wierz¹cymi tylko z nazwy – g³osi „Wezwanie do wspólnego œwiadectwa w Euro-
pie Wschodniej”, uchwalone na zakoñczenie spotkania. Podkreœlono w nim, ¿e
sk³adniki tak rozumianego pos³annictwa: Przemiana (metanoia) i  odnowa ludz-
koœci, g³oszenie Ewangelii (kerygma), dzielenie siê ni¹ przez modlitwê (leitour-
gia), dawanie œwiadectwa wiary (martyria) i s³u¿ba (diakonia) s¹ niezbêdne do
œwiadczenia o œwiêtoœci. W tym kontekœcie uczestnicy obrad zwracaj¹ uwagê na
wa¿noœæ uznania zasady wolnoœci religii. Bóg dzia³a przez swój Koœció³ i w swym
Koœciele, uzdrawiaj¹c i jednaj¹c œwiat przez Ducha Œwiêtego. Cierpi¹ce wspól-
noty potrzebuj¹ uzdrowienia i pojednania, aby byæ znakami Jego królestwa –
podkreœlono w dokumencie. By³o to trzecie regionalne przedsiêwziêcie tego ro-
dzaju, zorganizowane przez ŒRK nt. ewangelizacji i misji. Poprzednie odby³y siê
w Hawanie (Kuba, 2001) i w Aleppo (Syria, 2002).

 W ekumenii zaczyna wracaæ teologia kontrowersyjna – powiedzia³ KAI
22 paŸdziernika abp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski
ds. Ekumenizmu. Abp Nossol referowa³ biskupom na 324. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski stan obecny i perspektywy œwiatowego ruchu eku-
menicznego. Coraz bardziej akcentuje siê elementy ró¿ni¹ce chrzeœcijan ró¿nych
wyznañ. Faktem jest, ¿e wierzymy inaczej, ale nie wierzymy w Innego – wyjaœni³
abp Nossol. Jego zdaniem ekumenizm jest szukaniem nie najmniejszego, lecz
najwiêkszego wspólnego mianownika. W oparciu o to nastawienie akcentowano
dot¹d g³ównie to wszystko, co nas ³¹czy. Naczelnym stwierdzeniem by³o: Znacz-
nie wiêcej ³¹czy ni¿ dzieli chrzeœcijan. Ostatnio jednak deklaracja Kongregacji
Nauki Wiary „Dominus Iesus”, dokument Koœcio³a Ewangelickiego w Niem-
czech oraz postawa Koœcio³a prawos³awnego, zw³aszcza rosyjskiego, wysuwaj¹
na plan pierwszy elementy ró¿ni¹ce. Jednym z takich elementów jest inne pojmo-
wanie realnej obecnoœci Pana Jezusa w Eucharystii. Dawniej sam fakt uznania tej
realnej obecnoœci w wielu wypadkach chrzeœcijanom wystarcza³ – podkreœli³
przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Jako przyk³ad takiego
nastawienia poda³ Koœcielne Dni Ekumeniczne w Berlinie w dniach 29 maja –
1 czerwca, podczas których dosz³o do interkomunii. Myœlano bowiem, zw³aszcza
po stronie ewangelickiej, ¿e po podpisaniu przez katolików i luteranów 31 paŸ-
dziernika 1999 r. w Augsburgu Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawie-
dliwieniu, droga do interkomunii jest otwarta. Berliñskie Dni mia³y w pojêciu
ewangelików staæ siê uwieñczeniem ekumenii. Natomiast dla Koœcio³a katolic-
kiego interkomunia stanowi uwieñczenie jednoœci w nauczaniu, a tej jeszcze nie
osi¹gnêliœmy, dlatego nie mamy prawa stosowaæ interkomunii – stwierdzi³ abp
Nossol. Gdybyœmy j¹ stosowali w odniesieniu do Koœcio³ów ewangelickich, wte-
dy automatycznie Koœció³ prawos³awny zrywa z nami dialog. Interkomunia jest
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uwieñczeniem ju¿ naprawdê autentycznie osi¹gniêtej jednoœci w wierze – zazna-
czy³ przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

 Upadek komunizmu i jego spuœcizna, has³a Ÿle pojmowanej wolnoœci, la-
icyzacja i obojêtnoœæ na sprawy wiary oraz pog³êbiaj¹ca siê przepaœæ miêdzy za-
mo¿nymi i ubogimi – to tylko niektóre wyzwania stoj¹ce obecnie przed cz³owie-
kiem wierz¹cym. Rozmawiali o nich uczestnicy sesji ekumenicznej w Laskach k.
Warszawy, która odby³a siê w dniach 23-26 paŸdziernika. Ich zdaniem, odpowie-
dzi¹ na te wyzwania mo¿e byæ dialog ekumeniczny i miêdzyreligijny zapocz¹tko-
wany przez Jana Paw³a II w Asy¿u oraz wspó³praca ludzi wierz¹cych na rzecz ra-
towania cz³owieka. W sesji wziêli udzia³ ¯ydzi, muzu³manie i chrzeœcijanie
z Polski, Francji, Wêgier, Rosji i Ukrainy. Inspiracj¹ do spotkania sta³a siê adhor-
tacja Jana Paw³a II „Ecclesia in Europa”. Centraln¹ czêœci¹ spotkania by³a debata
nt. „Cz³owiek wierz¹cy wobec wyzwañ wspó³czesnego œwiata” z udzia³em zapro-
szonych przedstawicieli Koœcio³a katolickiego, ewangelicko-reformowanego
i ewangelicko-augsburskiego. Sesjê zorganizowa³a Dominikañska Fundacja „Po-
nad granicami” im. œw. Jacka Odrow¹¿a z Lublina i Oœrodek Ekumeniczny im.
Jana XXIII „Joannicum” sióstr franciszkanek s³u¿ebnic Krzy¿a z Warszawy.

 Pod has³em „Franciszkanie dla pokoju, sprawiedliwoœci i ochrony stworze-
nia” 27 paŸdziernika w auli klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie odby³o siê
modlitewne spotkanie liderów ró¿nych religii i wspólnot chrzeœcijañskich w in-
tencji pokoju w œwiecie. Datê spotkania wyznaczy³a rocznica historycznego miê-
dzyreligijnego dnia modlitwy o pokój w Asy¿u. Obecni byli przedstawiciele ró¿-
nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich (prawos³awnego, greckokatolickiego, ewange-
licko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, adwentystycznego), a tak¿e
gminy ¿ydowskiej, wspólnoty buddyjskiej (tybetañskiej) i muzu³mañskiej.
Wszystkich przyby³ych przywita³ o. Zdzis³aw Kijas OFMConv., który te¿ prowa-
dzi³ ca³e spotkanie. Na wstêpie ukaza³ sens takiej modlitwy i wszystkich naszych
aktów pokuty w intencji pokoju i pojednania w œwiecie. Modlitwê o dar pokoju
poprzedzi³a lektura œwiêtych tekstów oraz gest zapalenia w³asnej œwiecy i ofiaro-
wania jej na wspólne miejsce centralne. Ca³oœci towarzyszy³y motywy muzyczne
na flet i gitarê oraz cisza. Na zakoñczenie odmówiono wspólnie Modlitwê Fran-
ciszkañsk¹ „O Panie uczyñ z nas narzêdzia swego pokoju...”. Post scriptum do
modlitewnego spotkania by³a wspólna agapa o chlebie i wodzie oraz d³ugie i ser-
deczne rozmowy jego uczestników.

 Choæ mijaj¹ ju¿ cztery lata od podpisania Wspólnej deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu, to zarówno katolicy jak i luteranie niewiele wiedz¹ o
tym prze³omowym dokumencie ekumenicznym – uwa¿a znany ekumenista o. Ce-
lestyn Napiórkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dokument zosta³
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podpisany 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu. W deklaracji teolodzy katoliccy
i luterañscy dochodz¹ do porozumienia w sporze doktrynalnym, czy zbawienie
cz³owiek uzyskuje dziêki samej ³asce, czy równie¿ za spraw¹ swoich czynów i
starañ. Ka¿dy z Koœcio³ów pozosta³ przy swojej doktrynie, lecz uznano, ze nie s¹
ju¿ one przeszkod¹ w dialogu. O. Napiórkowski powiedzia³ KAI, ¿e treœæ dekla-
racji sygnowanej przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatow¹ Fede-
racjê Luterañsk¹ wci¹¿ jednak wymaga popularyzacji – celem unikania wzajem-
nych nieporozumieñ. Tu¿ po podpisaniu deklaracji media wiele o niej pisa³y, ale
potem nast¹pi³a pozorna cisza w tej sprawie. Cisza pozorna, bo w œrodowisku
teologów zarówno katolickich, jak i luterañskich trwa³y prace nad omówieniem
i opracowaniem dokumentu. Powsta³y liczne artyku³y, ksi¹¿ki, organizowano
sympozja. Szkoda jednak, ¿e oba Koœcio³y nie udostêpni³y tekstu deklaracji sze-
rokiemu gronu odbiorców ze s³owem wstêpu najwiêkszych autorytetów katolic-
kich i luterañskich – ubolewa o. Napiórkowski. Uwa¿a, ¿e wielkie zadanie wci¹¿
stoi przed mediami i samymi duchownymi katolickimi i luterañskimi, by przeka-
zaæ wiernym treœæ i wymowê deklaracji. Owocem podpisania deklaracji by³o te¿
utworzenie polskiej komisji katolicko-luterañskiej. Uznaliœmy, ze wspólny doku-
ment zobowi¹zuje nas do wiêkszej odwagi ekumenicznej – stwierdzi³ o. Napiór-
kowski, który wszed³ w sk³ad komisji. Polska Komisja katolicko-luterañska obec-
nie zajmuje siê wypracowaniem ekumenicznego modelu ma³¿eñstw mieszanych,
korzystaj¹c z doœwiadczeñ w³oskich.

  Katolicy i prawos³awni modlili siê wspólnie 1 listopada wœród grobów
prawos³awnego cmentarza na warszawskiej Woli. Ekumeniczna procesja para-
fian katolickiej parafii œw. Wawrzyñca i prawos³awnej œw. Jana Klimaka odby³a
siê ju¿ po raz 18. Wierni obu Koœcio³ów modlili siê m.in. za kard. Stefana Wy-
szyñskiego i metropolitê Bazylego, który spoczywa na tym cmentarzu. Zawsze
z ogromn¹ radoœci¹ oczekujê na tê wspóln¹ procesjê, bo w³aœnie podczas jej
trwania czujê, jak Jezus jednoczy wokó³ siebie ludzi – powiedzia³ do zgroma-
dzonych ks. pra³at Józef £azicki, proboszcz katolickiej parafii.  To w³aœnie tu
Koœció³ oddycha obu p³ucami: Wschodem i Zachodem – doda³. Ks. mitrat Ana-
tol Szyd³owski, proboszcz prawos³awnej parafii rozpocz¹³ modlitwê za zmar-
³ych przy pomniku 1,5 tys. rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkañców
Woli. Po wspólnej modlitwie za zamordowanych procesja ruszy³a przez cmen-
tarz. Kap³ani obu Koœcio³ów kropili wod¹ œwiêcon¹ groby prawos³awnych i ka-
tolików. Cmentarz prawos³awnych zajmuje powierzchniê 16 ha i jest podzielo-
ny na 101 kwater. W ci¹gu ponad 150 lat jego istnienia pochowano na nim po-
nad 30 tys. zmar³ych. Spoczywaj¹ na nim takie wybitne postacie jak: prezydent
Warszawy Sokrat Starynkiewicz (1820-92), pisarz i poeta rosyjski Micha³ Arcy-
baszew (1879-1927), czo³owy polski teolog prawos³awny ks. Jerzy Klinger
(zm. w 1975).
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 Byæ mo¿e w przysz³ym roku œluby katolików z niekatolikami bêd¹ mog³y
siê odbywaæ w œwi¹tyni jednej ze stron (a nie obydwu – jak dotychczas). Komisja
ds. Dialogu miêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski i Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹,
która obradowa³a 14 listopada w Warszawie, chce wypracowaæ now¹ instrukcjê
na temat ma³¿eñstw osób ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej. Komisja dyskuto-
wa³a na ten temat ju¿ po raz czwarty. – Przygotowujemy instrukcjê, która bêdzie
odpowiada³a wymogom czasu i dialogu ekumenicznego – powiedzia³ KAI wspó³-
przewodnicz¹cy Komisji abp Alfons Nossol. Dokument, który obowi¹zuje w tej
chwili, trzeba – jego zdaniem – unowoczeœniæ i akomodowaæ do polskich zwy-
czajów. Komisja chce wypracowaæ stanowisko, które zadoœæ uczyni wymogom
wspó³czesnoœci i nie bêdzie dezawuowa³o tradycji. W tej chwili katolik, który
chce zawrzeæ œlub z osob¹ innego wyznania chrzeœcijañskiego, musi uzyskaæ na
to dyspensê – i to z pewnoœci¹ pozostanie niezmienione. Ustalenia dotycz¹ jedy-
nie tzw. formy ma³¿eñstwa, bez której nie jest ono wa¿ne w Koœciele katolickim.
Komisja dyskutuje nad tym, ¿eby ma³¿onkowie nie musieli sk³adaæ zobowi¹za-
nia, ¿e wychowaj¹ dzieci w wierze katolickiej. Chce równie¿ znieœæ wymóg, ¿eby
wa¿ny œlub odbywa³ siê w œwi¹tyni katolickiej. Narzeczeni sami by decydowali,
w którym koœciele chc¹ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. Œwiadkowie równie¿ nie
musieliby byæ – jak dotychczas – katolikami. Koœció³ katolicki jest równie¿ go-
tów zadowoliæ siê tym, ¿eby przynajmniej jedno z chrzestnych dziecka, które ma
rodziców ró¿nych wyznañ, by³o katolikiem. Ks. prof. Celestyn Napiórkowski z
KUL przedstawi³ ogólny schemat instrukcji, która prawdopodobnie bêdzie wzo-
rowana na podobnym dokumencie przyjêtym przez episkopat W³och i podpisa-
nym przez Jana Paw³a II. Przewiduje on bardzo du¿e zmiany. Kiedy Komisja
przyjmie instrukcjê, bêd¹ musia³y ja zatwierdziæ jeszcze: Konferencja Episkopatu
Polski i synody wszystkich Koœcio³ów Polskiej Rady Ekumenicznej. – To jest za-
gadnienie egzystencjalne – uwa¿a abp Nossol. – Je¿eli w rodzinie nie bêdzie wi¹-
¿¹cych uzgodnieñ ekumenicznych, nie bêdzie autentycznej mi³oœci miêdzy Ko-
œcio³ami – powiedzia³. Komisja ds. Dialogu miêdzy KEP i PRE dyskutowa³a tak-
¿e o trudnej sytuacji socjalnej wielu Polaków i bezrobociu. Zamierza siê w³¹czyæ
w debatê na ten temat i wydaæ specjalny dokument. – Bezrobocie rozmywa
etyczn¹ spójnoœæ i unieszczêœliwia ludzi – zauwa¿a abp Nossol. – W pojedynkê
niewiele zrobimy, ale jeœli siê scalimy i spojrzymy na tê sprawê w oparciu o
chrzeœcijañsk¹ naukê spo³eczn¹, mo¿e pomo¿emy w³adzom pañstwowym wyjœæ z
tej trudnej sytuacji – powiedzia³. Nad tym problemem bêd¹ dalej siê zastanawiaæ
specjaliœci z obu stron. Biskupi ró¿nych wyznañ uczestnicz¹cy w spotkaniu od-
nieœli siê równie¿ bardzo pozytywnie do zapowiedzianego na marzec 2004 roku
V zjazdu gnieŸnieñskiego, który obradowaæ bêdzie pod has³em: „Europa Ducha”.

 Ks. Jan Lech Klima, emerytowany proboszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Miêdzyrzeczu ko³o Bielska Bia³ej zosta³ laureatem Nagrody imienia
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Ks. Józefa Londzina, wyró¿nieniem ustanowionym przez starostê bielskiego.
Uroczystoœæ og³oszenia zwyciêzcy odby³a siê 15 listopada w Teatrze Polskim
w Bielsku-Bia³ej. Ks. Klima zosta³ uhonorowany w uznaniu za wk³ad w budowa-
niu wiêzi ekumenicznych. Kiedy przed dziesiêcioma laty sp³on¹³ zabytkowy ko-
œció³ rzymskokatolicki p.w. œw. Marcina w Miêdzyrzeczu, ks. Klima – wówczas
proboszcz miejscowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, zaproponowa³ rzym-
skim katolikom mo¿liwoœæ odprawiania mszy œwiêtych w koœciele ewangelickim.
Przez siedem lat, do czasu wybudowania przez katolików nowej œwi¹tyni, ewan-
gelicki koœció³ s³u¿y³ zarówno jednym, jak i drugim. Katolicy korzystali z koœcio-
³a nieodp³atnie, tak, by wszystkie pieni¹dze, które mogli zebraæ, mog³y zostaæ
zainwestowane w budowê nowego koœcio³a. List gratulacyjny dla ks. Jana Klimy
przes³a³ bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.

 Jak zmieniaæ w Polsce sposób myœlenia o innych wyznaniach, czy nie nale-
¿y zaproponowaæ cz³onkostwa Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polskiej Radzie
Ekumenicznej, i czy nie warto myœleæ o wspólnych listach pasterskich w spra-
wach dotycz¹cych wszystkich chrzeœcijan w Polsce – zastanawiali siê uczestnicy
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Spotkanie pod has³em „Integracja Europy – wyzwanie dla podzielonego
chrzeœcijañstwa” zorganizowa³ w dniach 17 i 18 listopada Instytut Ekumeniczny
KUL z okazji dwudziestolecia swojej dzia³alnoœci.

 Wspólna Komisja Koœcio³a Prawos³awnego i Greckokatolickiego wznowi-
³a obrady po prawie rocznej przerwie z powodu braku porozumienia w kwestiach
maj¹tkowych. Choæ nadal nie rozstrzygnêliœmy sporu, najwa¿niejsze, ¿e znów
prowadzimy dialog – podkreœli³ w rozmowie z KAI bp W³odzimierz Juszczak,
wspó³przewodnicz¹cy Komisji ze strony greckokatolickiej. Do trzeciego ju¿ spo-
tkania dosz³o 26 listopada w Lublinie. Bp Juszczak poinformowa³, ¿e z propo-
zycj¹ kolejnego spotkania wyst¹pi³a strona prawos³awna. Odby³o siê ono w sie-
dzibie Koœcio³a prawos³awnego w Lublinie, a uczestniczyli w nim m. in. bp Jusz-
czak i abp Abel, wspó³przewodnicz¹cy Komisji ze strony prawos³awnej.
Bp Juszczak podkreœli³, ¿e spotkanie by³o bardzo otwarte, obie strony wymieni³y
pogl¹dy na temat wzajemnych relacji. Chodzi o to, aby oba Koœcio³y mog³y nor-
malnie koegzystowaæ, traktowaæ siê z nale¿nym szacunkiem, jeœli nawet nie na
gruncie ekumenicznym, to chocia¿by w wymiarze czysto ludzkim – mówi³ bp
Juszczak. W kwestii spornych cerkwi obie strony podtrzyma³y swoje stanowiska,
nie uda³o siê uzyskaæ kompromisu. Ustalono jednak, ¿e synod biskupów Koœcio³a
prawos³awnego ma ponownie rozpatrzyæ stanowisko grekokatolików i przedsta-
wiæ na piœmie kompromis. Obecnie  strona greckokatolicka czeka na ich propozy-
cjê. – Jest jakaœ nadzieja, ¿e sprawa bêdzie rozwi¹zana, choæ nic nie osi¹gnêli-
œmy, ale wa¿ne jest, ¿e obu stronom zale¿y na kontynuowaniu  dialogu – podkre-
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œli³ bp Juszczak. Doda³ przy tym, ¿e wspólna komisja prawos³awna i greckokato-
licka istnieje tylko w Polsce i jest ewenementem w skali œwiatowej. Poprzednie
spotkanie odby³o siê 15 stycznia. Strony rozsta³y siê wówczas nie uzyskawszy
porozumienia w sprawie 23 cerkwi greckokatolickich u¿ytkowanych przez pra-
wos³awnych. Strona prawos³awna zaproponowa³a, aby cerkwie te przesz³y ofi-
cjalnie na ich w³asnoœæ, co by³oby warunkiem podjêcia rozmów o wspó³u¿ytko-
waniu tych obiektów z grekokatolikami. Z kolei strona greckokatolicka zapropo-
nowa³a, aby prawos³awni przekazali im na w³asnoœæ 4 cerkwie: w Bilance,
Wysowej, Mo³dowicach i Przemyœlu, przejmuj¹c pozosta³e 19 œwi¹tyñ. Poniewa¿
strony nie dosz³y do porozumienia, dialog zosta³ zawieszony.

 Pierwszego ¿onatego diakona sta³ego w Koœciele greckokatolickim w Pol-
sce wyœwiêci³ w Lublinie metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak.
Piotr Sawicki jest zarazem pierwszym ¿onatym sta³ym diakonem w Polsce. Na co
dzieñ jest on pracownikiem naukowym KUL. Pos³ugê diakona bêdzie pe³ni³
w parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Lublinie. Piotr Siwicki uro-
dzi³ siê 6 paŸdziernika 1973 r. w Lublinie. W latach 1992-1997 studiowa³ historiê
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1 paŸdziernika 1997 r. jest zatrud-
niony na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Ustroju i Administracji Polski
w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Jego zaintereso-
wania badawcze obejmuj¹ dzieje greckokatolickiej diecezji che³mskiej w I po³o-
wie XIX w. oraz greckokatolickiego duszpasterstwa wojskowego w armii II Rze-
czypospolitej i Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. Jednoczeœnie od 1997 r.
studiuje teologiê na KUL jako eksternista. Pos³ugê liturgiczn¹ w lubelskiej parafii
greckokatolickiej pe³ni od 1988 r. Piêæ lat póŸniej przyj¹³ ni¿sze œwiêcenia cero-
ferariusza, lektora i kantora, a w 2002 r. subdiakona. W 1998 r. by³ jednym z de-
legatów Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na II Sesjê Soboru Ukraiñskiego
Koœcio³a Greckokatolickiego we Lwowie. ¯ona Ma³gorzata jest filologiem kla-
sycznym, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Jêzyka i Literatury
Greckiej PóŸnego Antyku w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Nauk
Humanistycznych.

 W dniach 28-30 listopada w Wapienicy k. Bielska-Bia³ej odby³a siê Ogól-
nopolska Konferencja Ekumeniczna Kobiet zorganizowana przez Komisjê Kobiet
Polskiej Rady Ekumenicznej. Has³em spotkania by³y s³owa Jezusa z Ewangelii
œw. Jana: „Po tym wszyscy poznaj¹, ¿e jesteœcie moimi uczniami, jeœli bêdziecie
siê wzajemnie mi³owali” (13, 35). Oprócz referatów i dyskusji dotycz¹cych wio-
d¹cego tematu „Nasze zobowi¹zania wynikaj¹ce z Karty Ekumenicznej dla Euro-
py” przedstawione by³y sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji Kobiet PRE oraz
konferencji zagranicznych  organizowanych przez ruchy kobiece – Œwiatowy
Dzieñ Modlitwy Kobiet (ŒDMK) i Ekumeniczne Forum Chrzeœcijanek Europy.



203

Z KRAJU

Omawiana by³a te¿ liturgia na ŒDMK w pierwszy pi¹tek marca 2004 r., któr¹
przygotowa³y chrzeœcijanki z  Panamy. Uczestniczki konferencji z satysfakcj¹
przyjê³y wiadomoœæ, ¿e na Walnym Zgromadzeniu, które odby³o siê w Anglii,
Ewa Walter z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, przewodnicz¹ca Sekcji Ko-
biet, zosta³a wybrana wiceprzewodnicz¹c¹ Europejskiego Komitetu ŒDMK.

 W dniu 29 listopada odby³a siê w Warszawie prezentacja ksi¹¿ki „S³uga
S³owa Bo¿ego i Jednoœci Chrzeœcijan ks. Zygmunt Michelis” w opracowaniu
ewangelickiej diakonisy s. Reginy Witt i s. Joanny Lossow ze Zgromadzenia
SS. Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a. Organizatorami spotkania by³a ewange-
licko-augsburska Parafia Œwiêtej Trójcy i Katedra Teologii Ekumenicznej Uni-
wersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Licznie przyby³ych goœci, przed-
stawicieli Koœcio³ów ró¿nych wyznañ powita³ ks. dr W³odzimierz Nast, pro-
boszcz parafii Œw. Trójcy. Red. Pawe³ Bieliñski z Katolickiej Agencji
Informacyjnej odczyta³ nades³ane listy i pozdrowienia, m. in. od biskupa Ko-
œcio³a ewangelicko-augsburskiego Janusza Jaguckiego i b. premiera RP Jerzego
Buzka. Znana aktorka Maja Komorowska  odczyta³a dwa wiersze Marii Seme-
niuk-Polkowskiej poœwiêcone jednoœci. Nastêpnie krótkimi wspomnieniem o
dzia³alnoœci ks. Z. Michelisa podzieli³ siê ks. prof. Micha³ Czajkowski – kie-
rownik Katedry Teologii Ekumenicznej UKSW. Zebrani wys³uchali z du¿ym
zainteresowaniem oryginalnego nagrania kazania wyg³oszonego przez ks.
Z. Michelisa w koœciele œw. Marcina w Warszawie. Odczytany zosta³ te¿ list bp.
Bronis³awa Dembowskiego, który pozna³ ks. Michelisa na pocz¹tku lat szeœæ-
dziesi¹tych jako rektor koœcio³a œw. Marcina. Pod koniec spotkania Maja Ko-
morowska odczyta³a fragmenty z dwóch kazañ ks. Z. Michelisa zamieszczone
w prezentowanej ksi¹¿ce. – Ks. Zygmunt Michelis (1890-1977) by³ wieloletnim
proboszczem Parafii Œw. Trójcy w Warszawie, a jednoczeœnie wspó³za³o¿ycie-
lem i – w latach 1946-1960 – pierwszym prezesem Polskiej Rady Ekumenicz-
nej. Po przejœciu na emeryturê zaanga¿owa³ siê w nawi¹zywanie kontaktów
ekumenicznych z Koœcio³em rzymskokatolickim.

 Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów uruchomi³a edukacyjn¹ stronê interne-
tow¹ http://free.art.pl/prchiz. Prezentacja strony odby³a siê 2 grudnia w Warsza-
wie. Jak podkreœlaj¹ cz³onkowie Rady strona ma byæ forum dialogu chrzeœcijañ-
sko-¿ydowskiego w Polsce. G³ówn¹ treœæ strony stanowi broszura PRChi¯ pt.
„Koœció³ katolicki o swoich korzeniach” z 1995 r. Ponadto znajdziemy na niej
soborow¹ Deklaracjê o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra
aetate, dokument „Dabru emet – mówcie prawdê”, czyli ¿ydowskie oœwiadczenie
na temat chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa og³oszone w USA w 2000 r., a tak¿e doku-
ment Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie zatytu³owany „Koœció³
a Izrael” z 2001 r.
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 W Warszawie w dniach 5-6 grudnia odby³a siê kolejna sesja konsultacji eku-
menicznych poœwiêconych wypracowaniu dobrego modelu relacji katolicko-zielo-
noœwi¹tkowych. Zorganizowa³a j¹  Fundacja Cyryla i Metodego. Poœwiêcona by³a
tematowi „Koœció³ i misja w rozumieniu katolickim i zielonoœwi¹tkowym. Uczest-
niczy³ w niej zielonoœwi¹tkowy teolog-ekumenista z Helsinek, dr Veli-Matti Karka-
inen. Dr Karkainen w swoich wyst¹pieniach skupi³ siê na problemach eklezjologii
zielonoœwi¹tkowej i katolickiej. Podkreœli³, ¿e jednoœæ jest zawsze darem Ducha
Œwiêtego. Zwraca³ uwagê na fakt, ¿e w doktrynie i praktyce ka¿dej wspólnoty – tak
katolickiej, klasycznej protestanckiej, jak i zielonoœwi¹tkowej le¿¹ zal¹¿ki kolej-
nych podzia³ów, ale i zamykania siê na jednoœæ i inne dary Ducha. – Katolickie
przywi¹zanie do instytucji mo¿e zamykaæ nas na dzia³anie Ducha. Reakcjê na to
by³a protestancka Reformacja. Ale i ona ma tendencje do tworzenia doktryny, inter-
pretacji S³owa Bo¿ego, która mo¿e zamykaæ na dzia³anie Ducha. Zielonoœwi¹tkow-
cy natomiast maj¹, równie szkodliw¹, tendencjê do odrzucania tak doktryny, jak in-
stytucji, co tak¿e mo¿e ograniczaæ dzia³anie Ducha – mówi³ Karkainen. Teolog
przypomnia³ tak¿e, jak wielkim zgorszeniem jest dla niechrzeœcijan fakt, ¿e chrze-
œcijanie nie umiej¹ siê ze sob¹ dogadaæ. – Pracowa³em kiedyœ w Tajlandii. I tam w
stolicy na jednej ulicy sta³y obok siebie koœcio³y katolicki, baptystyczny amerykañ-
ski, baptystyczny europejski, zielonoœwi¹tkowcy itd. I chrzeœcijanie nale¿¹cy nawet
do tych samych tradycji wci¹¿ siê ze sob¹ k³ócili, zak³adali kolejne nowe seminaria.
A by³o ich maleñko. I jak oni mieli œwiadczyæ o jednoœci Boga, gdy sami byli tak
podzieleni. Stwarzali tym samym buddystom œwietn¹ wymówkê, by nie przyjmowaæ
Chrystusa – mówi³. Karkainen apelowa³ równie¿ o wyrzeczenie siê stereotypów na
temat drugiej strony wyznaniowej. – Pozwólmy siê wprowadzaæ w bogactwo innych
tradycji przez ich cz³onków, a nie przez nasze stereotypy o nich. Podczas dyskusji,
jakie odbywa³y siê w trakcie spotkania – uczestnicy rozmawiali m.in. o prozelity-
zmie, sprawiaj¹cym wiele problemów. Zwrócono równie¿ uwagê na fakt, ¿e czêsto
nowi, nawróceni z nominalnego katolicyzmu cz³onkowie dynamicznie rozwijaj¹-
cych siê wspólnot charyzmatycznych nie przyjmuj¹ nowej to¿samoœci wyznanio-
wej, staj¹c siê w pe³ni œwiadomymi zielonoœwi¹tkowcami, ale ... pozostaj¹ tylko na
p³aszczyŸnie negacji swojego poprzedniego wyznania. Rany, które zadali im w
przesz³oœci wyznawcy katolicyzmu, przeszkadzaj¹ im wiêc w pe³ni wykorzystaæ
bogactwo nowej tradycji, wejœæ w nie i odnaleŸæ siê w nim. Uczestnicy postulowali
równie¿ rozpoczêcie wspólnych dzia³añ ewangelizacyjnych i modlitewnych. Na za-
koñczenie swoj¹ najnowsz¹ pozycjê ksi¹¿kow¹ przedstawi³ ks. prof. Andrzej Sie-
mieniewski z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Zosta³a ona ostro, lecz niezwykle
ciekawie skrytykowana przez ks. Edwarda Czajko z Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego,
który zwróci³ uwagê na to, ¿e ks. Siemieniewski niezwykle surowo oceniaj¹c pew-
ne, nieprawid³owe przejawy pewnych nurtów pobo¿noœci pentekostalnej – zapomi-
na o tym, ¿e podobne doœwiadczenia pobo¿noœciowe mo¿na odnaleŸæ i w Koœcie-
le Rzymskokatolickim.
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 Miêdzywydzia³owy Instytut Ekumenii i Dialogu (MIED) Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie obchodzi³ 10-lecie swego istnienia. Z okazji ju-
bileuszu Instytut zorganizowa³ 17 grudnia  w budynku PAT przy ul. Francisz-
kañskiej 1 sesjê po³¹czon¹ z panelem nt. „Rola placówek naukowych w dialogu
ekumenicznym”. W panelu uczestniczyli: ks. bp Tadeusz Pikus (Rada Episkopatu
Polski ds. Ekumenizmu) oraz przedstawiciele instytutów i katedr ekumenicznych:
ks. Micha³ Czajkowski (Warszawa), ks. Wojciech Hanc (W³oc³awek), ks. Wac³aw
Hryniewicz (Lublin), ks. Piotr Jaskó³a (Opole), o. Zdzis³aw J. Kijas (Kraków)
oraz ks. Piotr G¹siorowski (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny) jako prowa-
dz¹cy spotkanie. Placówka powsta³a jesieni¹ 1993 roku z inicjatywy ówczesnego
rektora Akademii, ks. prof. Adama Kubisia, w celu wspierania uczelni w  podej-
mowaniu postulowanego przez Magisterium Koœcio³a dialogu ekumenicznego,
miêdzyreligijnego oraz ze wszystkimi ludŸmi dobrej woli.  Funkcjê dyrektora
placówki powierzono ks. prof. £ukaszowi Kamykowskiemu, którego w tym roku
akademickim zast¹pi³ o. prof. Zdzis³aw J. Kijas. Koordynuj¹c prace katedr: chry-
stologii, eklezjologii, ekumenizmu i misjologii Wydzia³u Teologicznego PAT,
MIED zajmuje siê przede wszystkim kszta³ceniem studentów PAT w zakresie za-
gadnieñ zwi¹zanych z ekumeni¹ i dialogiem Koœcio³a katolickiego ze œwiatem i
z innymi religiami. Patronuje tak¿e studiom osób nale¿¹cych do innych Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich, wspólnot religijnych czy wyznaj¹cym inny œwiatopogl¹d, a
pragn¹cym poznawaæ teologiê katolick¹, historiê Koœcio³a lub chrzeœcijañsk¹
myœl filozoficzn¹. Owoce dzia³alnoœci naukowej papieskiej uczelni MIED udo-
stêpnia œrodowisku naukowemu spoza krêgów Koœcio³a rzymskokatolickiego.
MIED jest organizatorem wyk³adów, konwersatoriów, spotkañ i sesji naukowych
dotycz¹cych ekumenii i dialogu. Zainicjowa³ seriê wydawnicz¹ „Biblioteka Eku-
menii i Dialogu” (w latach 1995-2003 ukaza³o siê 20 tomów). Du¿e znaczenie ma
dla MIED sta³a wspó³praca z Krakowskim Oddzia³em Polskiej Rady Ekumenicz-
nej oraz ze zrzeszonymi w nim Koœcio³ami. W ramach tej wspó³pracy Instytut
przyczyni³ siê do przebudowy obchodów Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Koœcio³a
w diecezji krakowskiej oraz rozszerzenia nabo¿eñstw ekumenicznych na ca³y rok.
Wspólnie z PRE zrealizowa³ sesje naukowe poœwiêcone takim tematom, jak: Ro-
dzina w perspektywie religijnej, Œwiêci w perspektywie ekumenizmu, Pojednanie
–  dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia. Refleksja na gruncie polskim, Ma³¿eñstwa
mieszane, Czas i kalendarz, Przes³anie spo³eczne Ewangelii. 80 lat metodyzmu
w Polsce, Karta ekumeniczna – jej znaczenie i perspektywy realizacji na gruncie
polskim.   Niezwykle wa¿ne miejsce w dzia³alnoœci MIED zajmuje wspó³praca
z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oœwiêcimiu, zwi¹zana z systematycznym roz-
wojem kontaktów miêdzyreligijnych w zakresie dialogu chrzeœcijañsko-¿ydow-
skiego. W ostatnich latach Instytut wspó³pracuje z rabinem Michaelem Signerem
z Uniwersytetu Notre Dame w USA oraz z Uniwersytetem w Augsburgu w Niem-
czech, organizuj¹c wspólnie z nimi miêdzynarodowe spotkania m³odych kadr na-
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ukowych z³o¿onych z chrzeœcijan i ¯ydów. Od chwili zrodzenia siê w Koœciele w
Polsce idei Dnia Judaizmu Instytut zorganizowa³ jego obchody na terenie diecezji
krakowskiej ju¿ szeœæ razy, a w roku 2000 by³ organizatorem obchodów central-
nych. Do inicjatyw s³u¿¹cych ekumenii i szeroko pojêtemu dialogowi, w których
brali udzia³ pracownicy MIED, nale¿y m. in. II Europejskie Spotkanie Ekume-
niczne w Grazu, zorganizowane w roku 1997 przez Konferencjê Koœcio³ów Euro-
py (KKE) i Radê Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Da³o ono impuls do
zapocz¹tkowania Krakowskich Spotkañ Ekumenicznych (1998 i 2002), organizo-
wanych przy wspó³udziale Instytutu. MIED wspó³pracuje te¿ z Instytutem Filolo-
gii S³owiañskiej i Ko³em Naukowym Slawistów (sesje nt. roli kulturotwórczej
œwiêtych i œwiêtoœci w 1999 i 2000 roku, wp³ywu na kulturê i pañstwowoœæ
oœrodków ¿ycia zakonnego w 2001 i 2002 roku, roli uniwersytetów  w 2003
roku).

Opracowa³: Karol Karski
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W S£U¯BIE JEDNOŒCI CHRZEŒCIJAN
Instytut Ekumeniczny KUL 1983 – 2001

Pod red. ks. Leonarda Górki SVD
i ks. Stanis³awa Józefa Kozy,

Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002, s. 426.

W zesz³ym roku pierwszy Instytut Ekumeniczny w Polsce, dzia³aj¹cy na KUL,
obchodzi³ 20-lecie istnienia. Rocznicê uczczono stosownym sympozjum w miê-
dzywyznaniowym  gronie, ponadto w serii „Teologia w dialogu”, jako jej dzie-
wi¹ty tom, ukaza³a siê praca zbiorowa podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ tej zas³u¿onej
dla ekumenii nie tylko w Polsce placówki. Z publikacji dowiadujemy siê o histo-
rii kierunku ekumenizmu na KUL, daje ona nam tak¿e wgl¹d w dzia³alnoœæ
naukowo-badawcz¹ Instytutu oraz w dorobek publicystyczny jego pracowników
i wspó³pracowników.

Szkoda tylko, ¿e ksi¹¿ka nie obejmuje pe³nych 20 lat, tym bardziej, ¿e w ostat-
nich dwóch latach sporo siê w Instytucie Ekumenicznym KUL dzia³o. Ekume-
nizm na KUL zacz¹³ siê na dobre w 1970 r., kiedy to,  dziêki zaanga¿owaniu rek-
tora, ks. prof. Wincentego Granata,  powo³ano do ¿ycia Sekcjê Teologii Porów-
nawczej i Ekumenicznej. Autorzy ksi¹¿ki, przedstawiaj¹c prehistoriê ekumenii
w lubelskiej uczelni nie zapomnieli o innej bardzo wa¿nej i zas³u¿onej postaci.
Chodzi o jezuitê, ks. dr Bogus³awa Waczyñskiego, który zacz¹³ wyk³adaæ na
KUL teologiê porównawcz¹ w duchu unionistycznym, ale pod wp³ywem Soboru
Watykañskiego II przestawi³ siê na inne tory i wniós³ du¿y wk³ad zw³aszcza jeœli
idzie o dialog z prawos³awiem. Wspomniana Sekcja, powsta³a – jak czytamy –
dziêki b³ogos³awionemu impulsowi II Soboru Watykañskiego, stanowi³a zal¹¿ek
póŸniejszego Instytutu. Obsada kadrowa przedstawia³a siê nastêpuj¹co: kierownik
ks. doc. Stanis³aw Nagy SCJ (obecnie kardyna³), ks. dr Wac³aw Hryniewicz OMI
i ks. mgr Leonard Górka SVD. Mieli oni silne wsparcie we wspó³pracownikach:
ks. dr. Alfonsie Nossolu, obecnie arcybiskupie,  i ks. dr Stanis³awie Celestynie
Napiórkowskim OFMConv.  Od pocz¹tku zdawano sobie jednak sprawê z potrze-
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by powo³ania placówki o wy¿szej randze i znacznie szerszym wachlarzu dzia³alno-
œci. Lektura artyku³u o. Napiórkowskiego o historii powstania Instytutu pokazuje
swoisty paradoks, jaki uniemo¿liwia³ przez d³ugi czas jego powstanie. Inicjatywê
blokowa³ niemal ca³kowity brak studentów. Z jednej strony biskupi i prowincja³o-
wie   dostrzegali sens powo³ania Instytutu, a z drugiej strony nie widzieli potrzeby
posy³ania na specjalizacjê ekumeniczn¹ ksiê¿y studentów, bo przecie¿ szkoda traciæ
cz³owieka dla przedmiotu, który  zajmuje tylko jedn¹ godzinê tygodniowo w ci¹gu
ca³ego cyklu studiów. W koñcu jednak, z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Eku-
menizmu, uchwa³¹ Senatu Akademickiego KUL, w ramach Wydzia³u Teologii, po-
wo³any zosta³ do istnienia Instytut Ekumeniczny KUL. Kierownikiem zosta³ bp
prof. Alfons Nossol, a jego zastêpc¹ ks. prof. Wac³aw Hryniewicz.

W ostatnich latach, po powstaniu Wydzia³u Teologicznego na Uniwersytecie
Opolskim, odeszli z Instytutu abp prof. Alfons Nossol oraz ks. prof. Piotr Jaskó³a. 
Trwaj¹ dzielnie od samego pocz¹tku: o.  prof. Wac³aw Hryniewicz, ks. dr Stanis³aw
Józef Koza, ks. dr hab. Leonard Górka SVD i wspó³pracownik o. prof. Stanis³aw Ce-
lestyn Napiórkowski. Ostatnio, co cieszy, dosz³o tak¿e grono piêciu nowych pracow-
ników, w tym dwie osoby œwieckie – Kazimiera Derkaczewska i Krzysztof Leœniew-
ski. Od 2002 r. pe³noetatowym pracownikiem dydaktyczno-naukowym Instytutu jest
ks.  Roman Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie.

Gdy siê przegl¹da listê pracowników i wspó³pracowników Instytutu Ekumenicz-
nego KUL budzi siê pewna refleksja. Od dawna zaanga¿owanie ekumeniczne jest
wyró¿nikiem klasy naukowej. Dziœ nie da siê uprawiaæ teologii na wysokim pozio-
mie  zacieœniaj¹c siê jedynie do w³asnej konfesji.  To nie przypadek, ¿e pracownicy
Instytutu : abp prof.  Alfons Nossol, o. prof. Wac³aw Hryniewicz OMI, o. prof. Sta-
nis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv., to absolutna czo³ówka polskiej teologii.
W ksi¹¿ce jest wszystko, co trzeba w tego typu publikacji, a wiêc rys historyczny
Instytutu, jego dorobek naukowy oraz bibliografia publikacji jego pracowników.
Imponuj¹co przedstawia siê wykaz sesji i sympozjów ( w wiêkszoœci na znakomi-
tym poziomie), organizowanych przez Instytut. Wysok¹ renomê zyska³y dwie serie
wydawnicze: „Teologia w dialogu” i „Jeden Pan, jedna wiara”. Redaktorzy, a
zw³aszcza ks. dr Stanis³aw Józef  Koza, wykonali mrówcz¹ pracê zestawiaj¹c  bo-
gaty  dorobek Instytutu Ekumenicznego.  Tak siê szczêœliwie sk³ada, ¿e pracownicy
i wspó³pracownicy Instytutu s¹ to w³aœciwe  osoby na w³aœciwym miejscu. S³u¿¹
ekumenii nie tylko naukowo, lecz uczestnicz¹ te¿  w dialogach miêdzykoœcielnych, 
g³osz¹ kazania, udzielaj¹ wywiadów w ró¿nych mediach, publikuj¹ w prasie co-
dziennej. Wiêkszoœæ z tych czynnoœci jest trudna do zarejestrowania, ale myœl¹c o
Instytucie i jego pracownikach warto pamiêtaæ, ¿e buduj¹ oni  jednoœæ nie tylko
wyk³adaj¹c, pisz¹c naukowe rozprawy i organizuj¹c sympozja.  Sens ich pracy zna-
komicie oddaje tytu³ s³owa wstêpnego autorstwa o. prof. Wac³awa Hryniewicza
OMI, kierownika Instytutu: „Ekumenia uczy i raduje”.

 Grzegorz Polak
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S£UGA S£OWA BO¯EGO
I JEDNOŒCI CHRZEŒCIJAN.

Ks. Zygmunt Michelis
Praca zbiorowa pod red. s. Joanny Lossow SFK

i s. Reginy Witt,

Warszawa 2003, 260 s.

 W ostatnim czasie przypomniana zosta³a postaæ ks. Zygmunta Michelisa (1890-
1977), duchownego luterañskiego, wieloletniego proboszcza warszawskiej Parafii
Œw. Trójcy, wiêŸnia obozów hitlerowskich, wskrzesiciela diakonatu sto³ecznego,
pierwszego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, charyzmatycznej postaci polskiej
ekumenii. Niemal równoczeœnie ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki: Ryszarda Michalaka
[„Koœcio³y protestanckie i w³adze partyjno-pañstwowe (1945-1956)”, Warszawa
2002],  której autor zarzuca temu pionierowi ekumenizmu w Polsce prorz¹dow¹
postawê wobec w³adz PRL, oraz ksi¹¿ka, której tytu³ widnieje powy¿ej. G³ównymi
autorkami tej drugiej pracy s¹ dwie zakonnice: nie¿yj¹ca ju¿ diakonisa luterañska s.
Regina Witt i jej wielka przyjació³ka, s. Joanna Lossow, franciszkanka s³u¿ebnica
krzy¿a, pionierka ekumenizmu w Koœciele rzymskokatolickim.

Ta druga ksi¹¿ka powsta³a, nie waham siê tego powiedzieæ,  z mi³oœci do
ks. Michelisa, a jej celem – jak czytamy we wprowadzeniu – jest ocalenie od za-
pomnienia wielkiej postaci dwudziestego stulecia w naszej OjczyŸnie. S. Regina
by³a jego sekretark¹ i wieloletni¹ wspó³pracownic¹, a dla s. Joanny ks. Michelis
sta³ siê jednym z duchowych i ekumenicznych przewodników. Ta druga wyznaje
w przedmowie: Jestem ogromnie wdziêczna Boskiej Opatrznoœci, ¿e pozwoli³a mi
poznaæ tego wielkiego aposto³a s³owa Bo¿ego i jednoœci chrzeœcijan. By³ b³ogo-
s³awieñstwem dla naszego pokolenia w dwudziestym stuleciu w Polsce. Chylê
przed nim czo³o, nie tylko za to, czego dokona³, ale i za to, ile wycierpia³ z mi³oœci
do Chrystusa, nigdy siê nie skar¿¹c. Nic wiêc dziwnego, ¿e w oczach dwóch za-
konnic osoba ks. Michelisa jawi siê jako opatrznoœciowa postaæ polskiej ekume-
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nii, cz³owiek niemal bez skazy. Jaki jest prawdziwy obraz ks. Zygmunta Micheli-
sa? Czy ten z publikacji Michalaka, czy z ksi¹¿ki s. Reginy i s. Joanny?

Nie ukrywam, ¿e bardziej przemawia do mnie ta druga wizja, choæ sk¹din¹d
wiem, ¿e proboszcz ewangelicko-augsburskiej Parafii Œw. Trójcy by³ postaci¹
kontrowersyjn¹ i niejednoznaczn¹ w swoim œrodowisku z racji swojego trudnego
charakteru.   Zak³adaj¹c nawet, ¿e we wczesnym okresie PRL – bo o tych w³aœnie
czasach traktuje ksi¹¿ka Michalaka – ks. Michelis pope³ni³ jakieœ ustêpstwa wo-
bec komunistów – to potem siê z tego wycofa³, a ju¿ na pewno zrehabilitowa³.
Tak zreszt¹ twierdzi  jeden z by³ych zwierzchników jednego z Koœcio³ów zrze-
szonych  w PRE. Uzasadnienie do takiego stwierdzenia wydaje siê proste. Ka¿dy
z niekatolików, który za bardzo zbli¿a³ siê do najwiêkszego Koœcio³a w Polsce
by³ podejrzany, bacznie obserwowany przez w³adze i w konsekwencji szykano-
wany. Ks. Michelis, jeœli siê nawet ba³, to potrafi³ przezwyciê¿yæ strach, bo dla
niego wa¿niejsza od dyrektyw funkcjonariuszy „jedynego s³usznego systemu”
by³a wiernoœæ Chrystusowemu: „aby byli jedno”.

 Musia³ byæ zreszt¹ cz³owiekiem nieustraszonym, skoro hitlerowcom w wiê-
zieniu przy Dani³owiczowskiej w Warszawie, nak³aniaj¹cym go do podpisania
volkslisty powiedzia³: Gdybym nawet mia³ w ¿y³ach krew niemieck¹, to wasze
pluskwy wiêzienne dawno mi j¹ wypi³y. Jestem Polakiem i chcê do koñca ¿ycia
nim pozostaæ. Musia³ te¿ byæ postaci¹ niezwyk³¹, skoro zdoby³ sobie szacunek i
uznanie prymasa Stefana Wyszyñskiego, który ekumenizm traktowa³ z rezerw¹,
ale do ks. Michelisa mia³ wielk¹ s³aboœæ. By³ autorytetem w œrodowiskach inteli-
gencji katolickiej, zapraszano go do parafii, do seminariów duchownych, oœrod-
ków akademickich i domów zakonnych, publikowa³ w pismach katolickich, po
latach w koœciele Œw. Trójcy mówi³ o nim z szacunkiem papie¿ Jan Pawe³ II.
Ks. Zygmunt Michelis to by³ KTOŒ. Dziœ nikogo nie dziwi postaæ ewangelickie-
go pastora w koœciele katolickim, ale na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych duchowny
w todze i z befk¹ pod szyj¹ stanowi³ szok. Ks. Michelis jako pierwszy przeciera³
szlaki ekumenicznej normalnoœci.

Tak samo jak niezwyk³y bohater, niezwyk³e s¹ dzieje tej ksi¹¿ki. Siostry Regi-
na i Joanna zaczê³y j¹ pisaæ jeszcze za ¿ycia ks. Michelisa. Potem nadmiar zajêæ i
choroby obu sióstr sprawi³y, ¿e ksi¹¿ki nie mo¿na by³o dokoñczyæ.  Gdy w 1998
r. zmar³a s. Regina, wydawa³o siê, ¿e nad zamierzon¹ publikacj¹ zawis³y czarne
chmury. A jednak przykutej do ³ó¿ka s. Joannie, dziœ 95-letniej!  – przy pomocy
przyjació³ – uda³o siê doprowadziæ dzie³o do koñca. Pamiêtaj¹c, ¿e s. Regina
chcia³a, aby obie przyjació³ki mia³y wspólny monodram, z³o¿ony z pocz¹tko-
wych liter ich imion, podpisa³a nim wspólne œwiadectwo: JORE.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z artyku³ów obu sióstr o ¿yciu i dzia³alnoœci ekumenicznej
ks. Michelisa oraz wyboru jego kazañ. Redaktor „Znaku”, Janusz Poniewierski,
pomieszcza dwa artyku³y: o publicystyce ekumenicznej pierwszego prezesa PRE
w „Znaku” oraz drugi, pod intryguj¹cym tytu³em: „Ksi¹dz Zygmunt Michelis i
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Jan Pawe³ II”. Pastor Michelis ¿y³ jednoœci¹ i ¿arliwie siê o ni¹ modli³. Kto dzisiaj
w Polsce tak têskni? – pyta w znakomitej przedmowie ks. prof. Micha³ Czajkow-
ski. I chcia³oby siê dodaæ: kto dzisiaj tak piêknie mówi o jednoœci? kto t¹ jedno-
œci¹ ¿yje na codzieñ? Dzisiejszej ekumenii w Polsce brakuje Zygmunta Micheli-
sa, charyzmatycznego, porywaj¹cego kaznodziei.  Tygodnie Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan s¹ nieraz „odfajkowywane”. Podczas nabo¿eñstw dominuje glêdze-
nie. Na ogó³ po wyjœciu z koœcio³a zapominamy, o czym mówi³ kaznodzieja.
Obowi¹zuje ekumeniczna poprawnoœæ na trzy z plusem, a czêsto  i bez. Kilka lat
temu z za¿enowaniem s³ucha³em pewnego rzymskokatolickiego biskupa, który
przyjecha³ z daleka do Warszawy, ¿eby w jednej z nierzymskokatolickich œwi¹tyñ
powiedzieæ, ¿e w dialogu miêdzykoœcielnym musi obowi¹zywaæ prawda i szacu-
nek dla partnera. Ciekawe, jak d³ugo ów biskup  dochodzi³ do tego stwierdzenia,
o którym wiedzia³  od dawna ka¿dy nawet niewykszta³cony uczestnik nabo¿eñstw
ekumenicznych. Tymczasem s³owa ks. Michelisa porusza³y. Z jego spuœcizny ka-
znodziejskiej mo¿na wybraæ mnóstwo wa¿nych, ci¹gle aktualnych sentencji, jak
choæby tê: Nikt nie mo¿e mi zabroniæ wyci¹gn¹æ d³oni do mego brata w Chrystu-
sie z jakiegokolwiek Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Nikt nie ma prawa stan¹æ miê-
dzy nim a mn¹, skoro sam Chrystus ³¹czy nasze pojednane serca.

    Ksi¹¿ka wielkich przyjació³ek s. Reginy i s. Joanny (kto – chcia³oby siê za-
pytaæ parafrazuj¹c ks. Czajkowskiego – tak siê przyjaŸni³ ekumenicznie jak
one?)  to wartoœciowy i  niezast¹piony przyczynek do pocz¹tków pe³nej (bo
z Koœcio³em rzymskokatolickim) polskiej ekumenii. Dochodz¹ mnie g³osy, ¿e
ksi¹¿ka nie najlepiej siê rozchodzi.  A szkoda. Dedykowa³bym j¹ wszystkim wy-
chodz¹cym na ambonê w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Nie ka¿de-
mu  ksiêdzu dany jest dar wymowy. Ale ka¿dy móg³by siê uczyæ od ks. Michelisa
¿arliwoœci i zaanga¿owania. Stary pastor g³osi³ Chrystusa ekumenicznego z m³o-
dzieñczym, „neofickim” zaanga¿owaniem niemal jak œw. Pawe³. Tylko tacy lu-
dzie mog¹ inspirowaæ i porywaæ dla Jednoœci. I tylko o takich bêdzie pamiêtaæ
rodzina ekumeniczna.

Grzegorz Polak
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KATOLICKA I EWANGELICKA
ETYKA SPO£ECZNA
Albrecht Langner:
Katholische und evangelische Sozialethik
im 19. und 20. Jahrhundert.
Beiträge zu ideengeschichtlichen Entwicklungen
im Spannungsfeld von Konfession, Politik und Ökumene,
Wydawnictwo Ferdinand Schöningh,
Paderborn-München-Wien-Zürich 1998.

Obserwuj¹c niemieckie wydawnictwa teologiczne ostatnich kilkunastu lat
mo¿na zauwa¿yæ znacz¹cy wzrost liczby podrêczników, analiz czy samodziel-
nych opracowañ z zakresu etyki. Pocz¹tek lat 90-tych ubieg³ego stulecia to
prawdziwy wysyp nowych opracowañ przedmiotu po stronie ewangelickiej,
w mniejszym stopniu owa nowa sytuacja spo³eczno-polityczna na kontynencie
europejskim znalaz³a odbicie w publikacjach moralistów rzymskokatolickich.
Tradycyjne opracowania, dotychczas u¿ywane przez studentów ucz¹cych
siê przedmiotu etyka, autorstwa Helmuta  Thielickego (1908-1986), Paula Al-
thausa (1888-1966), Heinza-Dietricha Wendlanda (1900-1992), czy napisane
w tradycji barthiañskiej przez  Waltera Krecka (1908-2002), i Ernsta  Wolfa
(1902-1971), ust¹pi³y nowym analizom, opracowanym przez teologów urodzo-
nych tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹, maj¹cych jednak doœwiadczenia wojenne
¿ywo w pamiêci.

Do najwa¿niejszym autorów ostatniej dekady XX wieku zaliczyæ nale¿y
Martina Honeckera (ur. 1934), Christofera  Freya (1938), Trutza Rendtorffa
(1931) i D. Langego (1933). Do tego grona w ostatnich latach XX wieku
do³¹czy³a kolejna, nowa generacja etyków ewangelickich, dla których proble-
matyka polityczna zosta³a zepchniêta na dalszy plan, a czo³owe pytania
i rozstrzygniêcia dotycz¹ globalizacji i bioetyki. Wœród nich wymieniæ nale¿y
nade wszystko H. Kreßa, U. Körtnera oraz R. Hüterra. Wœród katolickich mora-
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listów drugiej po³owy XX wieku wskazaæ nale¿y przede wszystkim postacie
Bernharda  Häringa (ur. 1912), Franza Böckle (1923-1991), A. Holdereggera
(ur. 1945).

Brakowa³o jednak do niedawna opracowania, które w syntetyczny sposób
omawia³oby linie rozwoju etyki chrzeœcijañskiej obu tradycji konfesyjnych
w XX wieku. Znany tak¿e w Polsce podrêcznik do historii etyki ewangelickiej
autorstwa Chr. Freya Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów wspó³cze-
snych (t³um. S. Cinal, Kraków 1991, wyd. oryginalne: Gütersloh 1989) dopro-
wadza³a bowiem tylko refleksjê etyczn¹ protestantyzmu do po³owy XX wieku.
Polski podrêcznik historii teologii moralnej, opracowany przez J. Pryszmonta
w po³owie lat 80-tych XX wieku (Historia teologii moralnej, Warszawa 1987),
tak¿e dochodzi w swej analizie do moralistyki przedsoborowej. Na niemiecko-
jêzycznym rynku wydawniczym pojawi³o siê przed kilkoma laty opracowanie,
które w du¿ym stopniu mog³o wype³niæ tê lukê.

Dzie³o Albrechta Langnera, patrz¹c na jego format, mo¿na okreœliæ jako mo-
numentalne, gdy¿ liczy a¿ 778 stron, jest przy tym edytorsko bardzo starannie
wydane. W tytule stanowi próbê ca³oœciowego opracowania g³ównych linii roz-
woju XIX- i XX-wiecznej etyki chrzeœcijañskiej w Europie. Katolicka i ewan-
gelicka etyka spo³eczna w XIX i XX wieku, bo tak nale¿a³o by przet³umaczyæ
tytu³ na jêzyk polski, nosi jednak¿e w podtytule dopisek, który w zamyœle auto-
ra ogranicza roszczenie co do bycia ca³oœciowym opracowaniem tematu: Przy-
czynki do rozwoju historii idei w polu napiêæ pomiêdzy wyznaniem, polityk¹ i
ekumeni¹. Tym samym wskazane zosta³y g³ówne akcenty analizy przeprowa-
dzonej przez Langnera. Jak zauwa¿a autor we wstêpie, praca jest tylko zebra-
niem wczeœniej opublikowanych artyku³ów, co stanowi jej niew¹tpliw¹ wadê,
bo brak jest w niektórych miejscach czasowego i ideowego kontinuum. Dodat-
kow¹ wad¹ jest to, ¿e wiêkszoœæ tych przyczynków zosta³a pierwotnie napisana
w latach 70-tych, st¹d dyskusja przedmiotu z ostatnich lat nie zosta³a w ogóle
przez autora uwzglêdniona.

Monografia ta zas³uguje na szczególne zainteresowanie wszystkich ekumeni-
stów, gdy¿ czwarta jego czêœæ poœwiêcona jest rozwojowi chrzeœcijañskiej etyki
spo³ecznej w ramach œwiatowego dialogu ekumenicznego, a w¹tek wymiaru
ekumenicznego refleksji moralnej pojawia siê niemal w ka¿dym podrozdziale
pracy.

Ciekawy jest fakt, ¿e autor ksi¹¿ki, Albrecht Langner (ur. 1928) nie jest teo-
logiem, lecz profesorem politologii i nauk spo³ecznych w Wy¿szej Szkole Za-
wodowej w Krefeld-Mönchengladbach, od przesz³o 40 lat ekspertem od spraw
spo³ecznych i politycznych Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Niemczech. To
sprawia, ¿e jego spojrzenie, jako cz³owieka spoza teologii, jest szczególnie inte-
resuj¹ce dla samych zainteresowanych, to jest twórców katolickiej nauki spo-
³ecznej i teologii moralnej, jak te¿ ewangelickiej etyki spo³ecznej.
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Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w tradycji niemieckiej terminologia dys-
cypliny rozwinê³a siê inaczej ni¿ na gruncie polskim. W teologii polskiej kato-
liccy moraliœci przestrzegaj¹ podzia³u na filozofiê moraln¹, teologiê moraln¹ i
katolick¹ naukê spo³eczn¹. W rzeczywistoœci niemieckiej zwykle ca³y obszar
teologicznej i koœcielnej refleksji nad moralnoœci¹ okreœlany  jest mianem etyki
spo³ecznej. Podobnie rzecz ma siê z niemieck¹ teologi¹ ewangelick¹, gdzie po
II wojnie œwiatowej upowszechni³a siê nazwa etyka spo³eczna (evangelische
Sozialethik). W literaturze polskiego protestantyzmu obowi¹zuje raczej wpro-
wadzone przez ks. Witolda Benedyktowicza (1921-1997) okreœlenie ewangelic-
ka etyka teologiczna. Sam fakt u¿ywania przez niemieckich ewangelików i ka-
tolików wspólnej nazwy dla tej dyscypliny nasuwa przypuszczenie, ¿e tak¿e
pomiêdzy samymi Koœcio³ami na tej p³aszczyŸnie istnieje daleko posuniêta
wspó³praca i tak jest w rzeczywistoœci, choæ tego faktu zdaje siê Langner w
swej pracy nie zauwa¿aæ.

Autor podzieli³ materia³ na cztery czêœci, z których ka¿da podzielona jest na
3-10 rozdzia³ów, a te z kolei na podrozdzia³y i ich czêœci. Choæ nie jest to za-
znaczone we wstêpie, mo¿na wywnioskowaæ, ¿e kolejno numerowane rozdzia-
³y, których jest w sumie 22,  stanowi¹ pierwotne przyczynki, które zosta³y tylko
nieznacznie zmodyfikowane, miejscami uwspó³czeœnione dla potrzeb ksi¹¿ki.
Ca³oœæ otwiera krótkie s³owo wstêpne a zamyka indeks osób. Niew¹tpliw¹
wad¹ ksi¹¿ki jest brak bibliografii, która w takiej pracy mog³aby byæ istotnym
uzupe³nieniem wiedzy. Jest to o tyle istotne, ¿e przypisy zawieraj¹ tylko
uproszczone wiadomoœci bibliograficzne.

W czêœci I omówiono koncepcje, które zas³uguj¹ na miano konserwatyw-
nych i konfesyjnie zamkniêtych. Klauzura czasowa, jak¹ przyjêto, to rok 1800.
Jednak¿e wiêksza czêœæ refleksji tej czêœci pracy poœwiêcona jest osobie i dzie-
³u Adama Müllera (1779-1829), bardziej filozofa politycznego i twórcy konser-
watywnej koncepcji ekonomicznej ni¿ moralisty.

Czêœæ drug¹ stanowi¹ przyczynki do dziejów myœli spo³eczno-politycznej
Koœcio³ów po roku 1871, czyli – patrz¹c z perspektywy katolickiej – po I So-
borze Watykañskim. Jako przeciwwagê autor stawia protestantyzm kulturowy
z jednej strony a katolick¹ naukê spo³eczn¹ (KNS) Leona XIII (1878-1903)
z drugiej. Rzymskokatolicka myœl moralna tego okresu zostaje opisana jako
neoscholastyka bazuj¹c¹ na pryncypiach personalizmu, solidarnoœci i subsy-
diarnoœci, czyli przysz³ych podstawach KNS (s. 204). Refleksja protestancka
tego okresu, zdaniem autora, zdominowana by³a przez pojêcie indywiduali-
zmu i wolnoœci (s. 228). Langner zauwa¿a te¿, ¿e obydwie tradycje konfesyj-
ne w okresie dwóch wojen œwiatowych uleg³y myœleniu w kategoriach
narodowych. Istotnym punktem rozwoju refleksji narodowej Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego w Niemczech by³o podpisanie Konkordatu pruskiego
w roku 1929.
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Czêœæ III pracy omawia rozwój etyki spo³ecznej po roku 1945. Autor wska-
za³ na konsolidacjê dyscyplin teologicznych po II wojnie œwiatowej, stawiaj¹c
tezê, ¿e dziedzictwem tradycji liberalnej by³a wzglêdna niezale¿noœæ refleksji
egzegetycznej, historycznej i moralnej. Wa¿nym punktem w rozwoju myœli
ewangelickiej by³o powstanie tzw. etyki struktur, wzglêdnie etyki struktur spo-
³ecznych oraz etyki instytucji (H.-D. Wendland, W. Schweitzer, Arthur Rich),
która wypar³a dotychczasowy paradygmat okreœlany mianem teologii porz¹d-
ków (P. Althaus Thielicke, Werner Elert).

Po obradach  Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Am-
sterdamie w roku 1948 pojêcie odpowiedzialnego spo³eczeñstwa (responsible
society) sta³o siê leitmotivem ewangelickiej etyki spo³ecznej. Autor podkreœla
tak¿e znaczenie memorandów (Denkschriften) Koœcio³a Ewangelickiego Nie-
miec (EKD) dla rozwoju refleksji i œwiadomoœci  moralnej szerokich krêgów
wyznawców ewangelicyzmu (s. 393). Zdaniem Langnera, w kolejnych latach
II po³owy XX wieku nast¹pi³o daleko posuniête zbli¿enie pomiêdzy teologami
ewangelickimi i katolickimi, czego wyrazem by³o powstanie tzw. Wspólnych
Tekstów (Gemeinsame Texte) EKD i Konferencji Biskupów Niemieckich. Teo-
logia ewangelicka zaadoptowa³a w tym czasie do swej terminologii takie pojê-
cia, jak pryncypia solidarnoœci i subsydiarnoœci (s. 415).

Kolejne przyczynki tej czêœci pracy omawiaj¹ stosunek Koœcio³ów do takich
zagadnieñ jak demokracja, spo³eczeñstwo obywatelskie, pluralizm. Autor wska-
zuje na ogromne zmiany w podejœciu obu wyznañ do fundamentalnych zagad-
nieñ etyki politycznej. W ¿adnej innej spoœród tzw. etyk szczegó³owych nie
mamy do czynienia z tak daleko id¹c¹ zmian¹  paradygmatu.

W rozdziale XIII autor przedstawia zarys rozwoju oficjalnej doktryny moral-
nej Stolicy Apostolskiej od Leona XIII przez Piusa XII (1939-1958) do Jana
XXIII (1958-1963) i konstytucji soborowych Vaticanum II (1962-1965). Nieste-
ty, nie zosta³y w ksi¹¿ce ukazane dalsze etapy rozwoju KNS zawarte w encykli-
kach Paw³a VI (1963-1978) i Jana Paw³a II.  Du¿o uwagi poœwiêcono w pracy
stosunkowi katolicyzmu rzymskiego do zagadnienia komunizmu, pomijaj¹c
milczeniem stosunek do tego zjawiska tradycji ewangelickiej, a przecie¿
i w teologii protestanckiej marksizm znalaz³ swoich zwolenników jak i zagorza-
³ych krytyków.

Ostatnia czwarta czêœæ ksi¹¿ki podejmuje zagadnienie tzw. etyki ekumenicz-
nej. Autor wskazuje przede wszystkim na ogromn¹ rolê miêdzynarodowych
konferencji ekumenicznych dla zbli¿enia teologów ró¿nych tradycji wyznanio-
wych w³aœnie na polu etyki spo³ecznej. Pierwsze impulsy w kierunku wspólnej,
miêdzykonfesyjnej refleksji moralnej sz³y z obrad Œwiatowych Konferencji Ko-
œcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925)
i Oxfordzie (1937), jednak¿e samo zagadnienie zosta³o explicite sformu³owane
na IV Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Uppsali (1968). Tam pojawi³y siê w dys-
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kusji i by³y szeroko omawiane takie pojêcia jak: spo³eczna etyka ekumeniczna
(s.723), humanum jako przedmiot etyki spo³ecznej (s. 726) i teologia rewolucji.
Autor porówna³ nastêpnie odpowiedni dokument przyjêty  w Uppsali z Konsty-
tucj¹ duszpastersk¹ „O Koœciele w œwiecie wspó³czesnym” Vaticanum II.
Wspólny dla obu dokumentów jest punkt wyjœcia, a mianowicie konstatacja, ¿e
w œwiecie wspó³czesnym  maj¹ miejsce dynamiczne przemiany spo³eczne, go-
spodarcze i polityczne. Najwiêksza ró¿nica dotyczy ustosunkowania siê do za-
gadnienia rewolucji;  fakt ten, zdaniem autora, powinien by³ sk³oniæ obie strony
dialogu ekumenicznego do opracowania wspólnej koncepcji, wzglêdnie wspól-
nego ustosunkowania siê do zmian cywilizacyjnych (s. 733).

Ostatnie partie ksi¹¿ki poœwiêcone s¹ zagadnieniu mo¿liwoœci uprawiania
ekumenicznej etyki spo³ecznej w kontekœcie eklezjologii. Autor odwo³uje siê w
tym miejscu do pojêcia „wypoœrodkowanych zasad” („Middle Axioms”), sfor-
mu³owanego przez szkockiego teologa i ekumenistê Josepha  H. Oldhama
(1874-1969), bêd¹cego podstaw¹ koncepcji odpowiedzialnego spo³eczeñstwa.
„Wypoœrodkowane zasady”, jako tymczasowy sposób ¿ycia chrzeœcijan w okre-
œlonym miejscu i czasie, mia³y byæ prze³amaniem impasu pomiêdzy etyk¹ sytu-
acyjn¹ a etyk¹ pryncypiów (s.764n.). Idea odpowiedzialnego spo³eczeñstwa zo-
sta³a doprecyzowana  na Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœ-
cio³ów w Evanston (1954) i w Uppsali (1968), przez umieszczenie jej
w kontekœcie eklezjalnym, tj. doœwiadczenia powszechnoœci.

Ksi¹¿ka Langera nie koñczy siê podsumowaniem, czy choæby zebraniem
wniosków. Brakuje tak¿e, jak wspomniano, bibliografii, tabel, zestawieñ, in-
deksu rzeczowego i miejsc biblijnych (jest tylko indeks osobowy). St¹d pyta-
nie, które trzeba postawiæ na kanwie pracy niemieckiego humanisty: czy mo¿-
liwa jest ca³oœciowa analiza tak skomplikowanego zjawiska, jakim jest rozwój
etyki chrzeœcijañskiej w XX wieku, skoro tak wnikliwy badacz, jak Langner
a¿ na niemal 800 stronach dokona³ jedynie przegl¹du g³ównych w¹tków to-
cz¹cej siê dyskusji? Jak wielka musia³aby to byæ ksi¹¿ka, skoro Langner nie
omówi³ tak wielu istotnych w¹tków etyki XX-wiecznej, nie odniós³ siê nawet
w najmniejszym stopniu do bioetyki, do zagadnienia globalizacji, wojny i po-
koju i wielu innych. A dziœ w³aœnie na polu bioetyki Koœcio³y mówi¹ tak czê-
sto jednym g³osem. Czy jeden badacz jest dzisiaj w stanie obj¹æ swoim zasiê-
giem badawczym tak dynamicznie i szybko rozwijaj¹c¹ siê dyscyplinê? Mo¿e
wiêc opracowanie z zakresu etyki ekumenicznej, ju¿ w swym za³o¿eniu, po-
winno byæ dzie³em zbiorowym, tak by reprezentowane by³ ró¿ne tradycje
konfesyjne?

W teologii niemieckiej podejmowane s¹ takie próby. Realizowane s¹ wspól-
ne ewangelicko-katolickie projekty badawcze w tym zakresie. Praca Langnera
dla wszystkich bêdzie ju¿ sta³ym punktem odniesienia, choæ ze wzglêdu na jej
przyczynkowy charakter trudno przyznaæ jej miano dzie³a epokowego z zakresu
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ekumenicznej etyki spo³ecznej. Na takie przyjdzie nam jeszcze trochê pocze-
kaæ. Dzie³o to jednak nale¿y poleciæ wszystkim tym, którzy maj¹ w¹tpliwoœci
co do mo¿liwoœci przemawiania  Koœcio³ów ewangelickiego i katolickiego jed-
nym g³osem w sprawach spo³ecznych, politycznych, gospodarczych a ostatnio
zw³aszcza biotechnologicznych.

Marcin Hintz


