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ARTYKU£Y

Biskup Wolfgang Huber

KSZTA£TOWANIE  WSPÓLNOTY –
EWANGELICKI PROFIL W EUROPIE1

I.

Europa znajduje siê w fazie przejœciowej. Poszerzeniu Unii Europejskiej musi
towarzyszyæ pog³êbienie. Jak drzewo, którego ga³êzie szeroko siê rozwidlaj¹, jest
zdane na mocne i g³êbokie korzenie, tak jest te¿ z wzrastaj¹c¹ wspólnot¹ w Euro-
pie. Granica miêdzy Wschodem a Zachodem, która przecina³a Europê jeszcze
przed siedemnastu laty, jest przezwyciê¿ona; teraz chodzi o to, aby odnowiæ Du-
cha, który uczyni z Europy jedn¹ wspólnotê.

Ten Duch zawdziêcza swój byt ró¿nym Ÿród³om. •róde³ tych nale¿y szukaæ w
Atenach, Rzymie i Jerozolimie: nauka i sztuka, pañstwo i prawo, ufnoœæ pok³ada-
na w Bogu i odpowiedzialnoœæ za œwiat okreœlaj¹ wspólnie oblicze Europy. O
chrzeœcijañskiej Europie nie mo¿na by³o nigdy mówiæ w tym sensie, jakoby sama
wiara chrzeœcijañska decydowa³a o kulturowym kszta³cie naszego kontynentu.
Ale o chrzeœcijañskiej Europie musi byæ zawsze mowa w tym sensie, ¿e charakte-
rystyczne cechy chrzeœcijañstwa w sposób bezsporny i trwa³y przeniknê³y do fun-
damentów naszego wspólnego ¿ycia; ze swej strony maj¹ one oparcie w dziejach
wiary ludu ¿ydowskiego, do którego nale¿a³ Jezus z Nazaretu.

Mówiê tutaj o ¿ydowsko-chrzeœcijañskich cechach charakterystycznych, a nie,
jak siê to czêsto zdarza, o „¿ydowsko-chrzeœcijañskim dziedzictwie”. Dziedzic-
twem dysponujemy tylko wówczas, gdy istnieje dawca spadku, który, poniewa¿
jego ¿ycie dobieg³o kresu, pozostawi³ ten spadek swoim potomkom. W taki spo-
sób nie mogê zinterpretowaæ historii chrzeœcijañstwa w Europie. To nie jest tylko

1 Referat wyg³oszony podczas VI Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w
Europie (Budapeszt, 12-18 wrzeœnia 2006).
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spadek, który nam pozostawiono, lecz ¿ywa tradycja, która zosta³a nam powie-
rzona. Nie chodzi o spadek, którego kontury wyblak³y, lecz o tryb ¿ycia, którego
profil jest przedmiotem nowych zapytañ. Tak¿e w Europie w ostatnich latach co-
raz aktualniejsze staje siê pytanie, co daje naszemu ¿yciu oparcie i nadziejê.

Jako chrzeœcijanie mamy daæ na to pytanie nasz¹ odpowiedŸ. OdpowiedŸ ta
ma charakter z³o¿ony. Trzy wielkie zasadnicze formy, jakie przyjê³o chrzeœcijañ-
stwo w biegu swoich dziejów, wystêpuj¹ w Europie na niewielkiej przestrzeni.
Wiêcej, wykszta³cenie siê tych trzech form pozostawi³o g³êboki i trwa³y œlad na
europejskiej historii. Prawos³awna forma celebrowanej wiary, harmonii Boga i
cz³owieka w liturgii, niezak³óconego  nawi¹zania do jêzyka Ojców Koœcio³a – to
jedna z tych zasadniczych form. Koœció³ rzymskokatolicki, skoncentrowany na
biskupie Rzymu jako zwierzchniku i hierarchicznie zorganizowany wokó³ jego
osoby, zobowi¹zany do strze¿enia i odnowy jednoœci – to druga z tych zasadni-
czych form. Koœcio³y wyros³e na gruncie Reformacji, skupione wokó³  poczwór-
nej  zasady wyra¿onej s³owem „jedyny” – jedyny Pan Jezus Chrystus, Pismo
Œwiête jako jedyny miernik, ³aska jako jedyne Ÿród³o ludzkiego uznania przez
Boga, wiara jako jedyny sposób staniêcia przed obliczem Boga – tworz¹ trzeci¹ z
tych zasadniczych form.

Koœcio³y wyros³e z Reformacji w szczególny sposób wywar³y wp³yw na poli-
tyczny i kulturalny, naukowy i ekonomiczny rozwój wspó³czesnego œwiata, ale
uleg³y te¿ jego wp³ywom; podkreœla³y w szczególny sposób wolnoœæ i odpowie-
dzialnoœæ jednostki; z uznania równej godnoœci kobiet i mê¿czyzn wyci¹gnê³y w
koñcu tak¿e niezbêdne wnioski dla kszta³tu urzêdu koœcielnego i kierownictwa
Koœcio³a. Istniej¹ one w postaci Koœcio³ów ludowych, krajowych i wolnych; ale
dosz³y te¿ do przekonania, ¿e rozdrobnienie i tworzenie frakcji nie nale¿¹ bynaj-
mniej do cnót Koœcio³ów reformacyjnych. Dlatego podjê³y wysi³ek na rzecz wza-
jemnego zbli¿enia, wzmocnienia tego co wspólne i rozpatrywania ka¿dego zada-
nia w szerszej perspektywie.

Na tej drodze powsta³a Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie. Uka-
zuj¹c ewangelicki profil w Europie i dla Europy, s³u¿y ona podwójnemu zadaniu:
wspiera ewangelicki wk³ad do fundamentu, na którym stoi Europa, wspiera te¿
ekumeniczn¹ wspólnotê, daj¹c ewangelickiemu wk³adowi do ekumenii wyraŸny
profil. Ka¿de z obu tych zadañ jest niezbêdne.

Wspó³czesna sytuacja ekumeniczna jest oczywiœcie bardziej z³o¿ona ni¿ przed-
stawi³em to za pomoc¹ typologii trzech zasadniczych form Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich. Nowym wyzwaniem s¹ wspólnoty ewangelikalne, ruchy pentekostalne i cha-
ryzmatyczne. Koœcio³y wyros³e z Reformacji zostaj¹ postawione przez nie wobec
podwójnego pytania: co z tych ruchów s¹ same w stanie przyj¹æ i zintegrowaæ  oraz
na czym, wobec takich nowych ruchów, polega ich w³asny i bezsporny profil. By³o-
by dobrze, gdybyœmy starali siê uporaæ z tym zadaniem. Ekumeniczna wymiana i
wspólne ekumeniczne wyzwania maj¹ dlatego wielkie znaczenie.
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Tak¿e sytuacja europejska jest bardziej z³o¿ona  ni¿ j¹ opisa³em przez po³o¿e-
nie podwójnego akcentu na poszerzeniu i pog³êbieniu. Pod pewnymi wzglêdami
daje siê zauwa¿yæ obecnie faza otrzeŸwienia. Wiêkszy pos³uch znajduj¹ znowu
akcenty zorientowane na w³asny naród.  Europejski proces legislacyjny uleg³ za-
hamowaniu. Nie ustalono jeszcze, dok¹d bêdzie zmierzaæ podró¿ w najbli¿szych
latach. Mimo to Europa jest wspólnot¹ losu. Swoj¹ odpowiedzialnoœæ za wspó³-
czesne konflikty musi ona coraz bardziej wspólnie dostrzegaæ; wspólnie musi
znaleŸæ swoje miejsce w œwiatowej rywalizacji gospodarczej; wspólnie musi siê
porozumieæ w sprawie swoich korzeni kulturalnych.

II.

Dzisiaj na nowo zachodzi pilna potrzeba powstania silnej wspólnoty Koœcio-
³ów ewangelickich w Europie. Europa potrzebuje reformacyjnego orêdzia o wol-
noœci chrzeœcijanina, które prowadzi do trwa³ej wiêzi z Bogiem i bliŸnim. Buda-
peszt jest dobrym miejscem do refleksji nad aktualnoœci¹ tego orêdzia. W 1992
roku odby³o siê tutaj Europejskie Zgromadzenie Ewangelickie, które ju¿ postawi-
³o sobie to zadanie. Podczas tego spotkania programowy referat wyg³osi³ Eber-
hard Jüngel. Dzisiaj œwiadomie nawi¹zujê do jego opisu ewangelickiego profilu;
odbywa siê to przez zaakcentowanie piêciu spraw.

Ewangelickie rozumienie   wiary ma swój oœrodek w tym, ¿e Jezus Chrystus
jest w ¿yciu i œmierci rozstrzygaj¹c¹ Prawd¹. Jej moc wyznaje Ewangelia Jana
wypowiedzi¹: poznacie Prawdê a Prawda was wyzwoli (J 8, 32). Ewangelicka
egzystencja chrzeœcijanina orientuje siê wiêc na Prawdê, która w Jezusie Chry-
stusie jest osob¹. Poniewa¿ jest On Prawd¹, przeto jest Panem chrzeœcijañskiej
egzystencji  w taki sam sposób jak Panem Koœcio³a. W tym bardzo precyzyj-
nym znaczeniu Koœció³ ewangelicki wyznaje: Kyrios Iesous, Dominus Iesus.
Wyznanie tej Prawdy oznacza nie tylko ró¿nicê miêdzy Koœcio³em a œwiatem,
lecz te¿ zarazem ró¿nicê miêdzy Chrystusem, który jest t¹ Prawd¹ a Koœcio³em,
który tej Prawdzie s³u¿y.

Ta Prawda – i to jest drugi rys zasadniczy – jest doœwiadczana jako wyzwala-
j¹ca moc. Wyzwala ona z ¿yciowego k³amstwa, jakoby moglibyœmy sami ustana-
wiaæ nasze ¿ycie i produkowaæ jego sens. Wyzwala ku przekonaniu, ¿e cz³owiek
to coœ wiêcej ni¿ sugeruje obraz homo faber, cz³owieka, który sam tworzy siebie i
swój œwiat. Cz³owiek jest czymœ wiêcej ni¿ siê zdaje. Dlatego nie jest on iden-
tyczny ani ze swoimi czynami ani ze swoimi wystêpkami.  Jest ¿yw¹ istot¹,  która
stale wskazuje poza siebie. Kieruje nim nadzieja, ¿e przekraczaj¹c samego siebie
spotka nie tylko siebie. Prawdê i pokój swojego ¿ycia znajduje w tym, ¿e jest
mi³owany i uznany przez Boga.
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Prawda Bo¿a – to jest trzeci rys zasadniczy – spotykaj¹c nas w cz³owieku Je-
zusie z Nazaretu sprawia, ¿e naprzeciw wychodzi nam powo³anie do cz³owie-
czeñstwa. Bóg zagaduje ka¿dego jako ludzkiego cz³owieka, jako osobê uznan¹
przez Niego i wyposa¿on¹ w niezbywaln¹ godnoœæ. Godnoœæ, która przys³uguje
ka¿demu cz³owiekowi, nie mo¿e byæ przelicytowana przez ¿aden czyn ludzki ani
zniszczona przez ¿aden ludzki wystêpek. Poniewa¿ tak siê sprawy maj¹, godnoœæ
ta przynale¿y nie tylko do ludzkoœci jako gatunku, lecz w nietkniêty sposób ka¿-
demu cz³owiekowi. Opart¹ na niej wysok¹ wartoœæ pojedynczego cz³owieka wia-
ra ewangelicka wnosi do wspó³czeœnie toczonego dialogu. Owa wysoka wartoœæ
ma swoj¹ rangê zarówno w dialogu wyznañ chrzeœcijañskich, jak te¿ w rozmo-
wach prowadzonych z islamem i przedstawicielami innych religijnych przekonañ.
Rzecz jasna tê wysok¹ wartoœæ pojedynczego cz³owieka, kochanego i uznanego
przez Boga w jego niepowtarzalnoœci,  trzeba wyraŸnie odró¿niæ zasadniczo i
praktycznie od indywidualizmu, którym w³aœnie kieruje wyobra¿enie, jakoby
ka¿dy cz³owiek by³ panem w³asnego ¿ycia i dlatego te¿ ponosz¹cym odpowie-
dzialnoœæ tylko przed samym sob¹.

Protestancka wysoka wartoœæ ludzkiej odpowiedzialnoœci i ludzkich dokonañ
opiera siê nie na wyobra¿eniu realizowania samego siebie przez w³asn¹ odpowie-
dzialnoœæ lub w³asne osi¹gniêcia. Opiera siê raczej – i to jest czwarty rys zasadni-
czy – na podziêkowaniu za powierzone nam dary, z których w sposób wolny mo¿e-
my czyniæ odpowiedzialny u¿ytek. Etyka ewangelicka jest etyk¹ wdziêcznoœci i za-
razem etyk¹ odpowiedzialnej wolnoœci. Dlatego d¹¿y ona do form ¿ycia, które
umo¿liwiaj¹ jedno i drugie: wdziêcznoœæ i odpowiedzialn¹ wolnoœæ. Wdziêcznoœæ
zmierza ku oddawaniu chwa³y Bogu i w tym celu potrzebuje przestrzeni osobistej
jak te¿ wspólnotowej wolnoœci religijnej, w której ta chwa³a Bo¿a mo¿e byæ s³ysza-
na. Odpowiedzialna wolnoœæ zmierza do kszta³tu spo³eczeñstwa, w którym mo¿li-
wy jest sprawiedliwy udzia³ w jego ¿yciu. Podstawowym impulsem wiary ewange-
lickiej jest to, ¿e wszyscy mog¹ uczestniczyæ w kszta³towaniu wspólnego losu. Za-
gwarantowanie podstawowych wolnoœci i umo¿liwienie demokratycznego
wspó³dzia³ania s¹ zwi¹zane z tym podstawowym impulsem w taki sam sposób, jak
umo¿liwienie ekonomicznego udzia³u w spo³eczeñstwie, w którym jest przestrzeñ
dla sprawiedliwoœci i solidarnoœci. W tym wszystkim respekt dla integralnoœci inne-
go cz³owieka i wi¹¿¹ca siê z nim rezygnacja ze stosowania przemocy, jak równie¿
w³aœciwy kszta³t wspólnego ¿ycia – a zatem pokój miêdzy ludŸmi i dba³oœæ o natu-
rê – tworz¹ niezbêdny horyzont odpowiedzialnej wolnoœci.

Koœció³, który ¿yje z wyzwalaj¹cej Prawdy, któr¹ spotykamy jako osobê w Je-
zusie Chrystusie, jest Koœcio³em wolnoœci. To jest pi¹ty i ostatni rys zasadniczy,
który chcia³bym tu dzisiaj wymieniæ. Koœció³ wolnoœci charakteryzuje siê tym, ¿e
oddawanie czci Bogu, które jest powierzone ca³ej wspólnocie, rozbrzmiewa w
sposób wolny. Chrzest jest ordynacj¹ do oddawania tej czci; udzia³ maj¹ w niej
kobiety i mê¿czyŸni; w taki sam sposób w oddawaniu tej czci uczestniczy zbór i
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urz¹d z mocy ordynacji. Koœció³ jest Koœcio³em wolnoœci dlatego, poniewa¿ re-
aguje na wyzwania ka¿dej epoki i swoje odpowiedzi na pytania wspó³czesnoœci
opiera na orêdziu Pisma Œwiêtego.  Jest on Koœcio³em wolnoœci, gdy¿ pragnie
umo¿liwiæ ka¿demu wierz¹cemu branie odpowiedzialnoœci za swoj¹ wiarê i rozli-
czanie siê z nadziei, która w nim jest. Odpowiedzialna wolnoœæ jest nie tylko za-
sadniczym  rysem ewangelickiej egzystencji w œwiecie, ona okreœla zarazem pro-
fil Koœcio³a ewangelickiego. Dlatego koœcielny proces reformy w Koœciele Ewan-
gelickim w Niemczech, któremu pragniemy nadaæ w³aœciwy bieg w obliczu
wyzwañ wspó³czesnoœci – w tym celu opublikowaliœmy inspiruj¹ce dokumenty –
odbywa siê pod wiod¹cym has³em Koœcio³a w wolnoœci.

III.

W dotychczasowych rozwa¿aniach pos³ugiwa³em siê ju¿ pojêciem profilu
traktuj¹c go jako oczywistoœæ. W u¿yciu koœcielnym spotykamy siê z nim w
ostatnich latach czêœciej ni¿ dawniej. Równie¿ ja powo³ywa³em siê na nie nie-
ustannie. W ostatnim czasie w ró¿nych wariantach mówi³em,  ¿e znajdujemy siê
w fazie ekumenii profilów.

W tym sformu³owaniu nie mieœci siê ¿adne ograniczenie ekumenicznego zobo-
wi¹zania: raczej opisuje ono niezbêdny i nieuchronny moment ekumenicznej dro-
gi. Mowa o ekumenii profilów ma podkreœliæ w nowy sposób zaanga¿owanie
ekumeniczne naszego Koœcio³a. Chcemy umocniæ to co wspólne. Mamy wyzna-
waæ jedn¹ wiarê, gdy¿ zwi¹zani jesteœmy z jednym Panem. Celebrujemy jeden
chrzest, gdy¿ jesteœmy pod wp³ywem jednego Ducha (por. Ef 4, 4-6). Ale jeste-
œmy te¿ zobowi¹zani do rozliczania siê z tego, co ka¿dorazowo wnosimy z w³a-
snej tradycji i misji do wspólnego œwiadectwa. Musimy te¿ zdaæ sprawê z tego,
co nas – chwilowo – powstrzymuje przed pe³n¹ i widzialn¹ wspólnot¹ koœcieln¹.
Przy okazji musi te¿ dojœæ do g³osu, dlaczego na pytanie, jaka forma wspólnoty
jest ju¿ dzisiaj mo¿liwa, dajemy ró¿ne odpowiedzi.

Z doœwiadczenia naszego Koœcio³a myœlê przy tym z wdziêcznoœci¹ o wielkich
krokach, które siê uda³y, przede wszystkim o krokach do wspólnoty przy Stole
Pana, które sta³y siê mo¿liwe miêdzy ewangelickimi Koœcio³ami krajowymi i
Koœcio³ami wolnymi, ale tak¿e z Koœcio³em anglikañskim i starokatolickim. Ale
pod innymi wzglêdami takie kroki nie by³y dot¹d mo¿liwe. By³oby nieporozu-
mieniem ekumenicznym, gdyby takie podzia³y trwa³y nadal, my zaœ nie wyjaœnia-
libyœmy, dlaczego. WypowiedŸ, ¿e przeciêtni ludzie i tak nie potrafi¹ zrozumieæ
ró¿nic miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, nie jest usprawiedliwiona nawet w
tonie rezygnacji. Te ró¿nice s¹ bardzo dobrze rozumiane. Nie musimy siê ich na-
wet wstydziæ – tak¿e gdy wykorzystujemy ka¿d¹ mo¿liwoœæ dla przezwyciê¿enia
ich dziel¹cych skutków.
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Maj¹c na uwadze  ten cel nale¿y stwierdziæ, ¿e istniej¹ nie tylko wa¿ne osi¹-
gniêcia z przesz³oœci,  które nale¿y zachowaæ; jako przyk³ady wymieniê prze-
zwyciê¿enie potêpieñ doktrynalnych z XVI w. i osi¹gniêty konsens w nauce o
usprawiedliwieniu. Istniej¹ te¿ w obecnej  fazie ekumenii wa¿ne inicjatywy i
przedsiêwziêcia, których znaczenie zas³uguje na uwagê. W Niemczech na przy-
k³ad chcemy dojœæ do porozumienia miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi Wspól-
noty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w sprawie wzajemnego uznania
chrztu. Tak¿e w rozmowach WKEE z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹ jak
te¿ z prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi Konferencji Koœcio³ów Euro-
pejskich (KKE) jest to centralny temat. Inne przedsiêwziêcia prze¿ywaj¹ zastój
lub nie daj¹ siê przeprowadziæ w pierwotnie planowanej formie. Tak wiêc na
niemieckim obszarze jêzykowym nie uda³o siê zrealizowaæ ekumenicznego
wspó³dzia³ania przy rewizji katolickiego przek³adu Biblii, gdy¿ kryteria dla
przeprowadzenia takiego przedsiêwziêcia s¹ zbyt ró¿ne po stronie katolickiej i
ewangelickiej.

Przytoczone przyk³ady ilustruj¹, ¿e w konkretnej pracy ekumenicznej mamy
do czynienia z dwoma elementami: z jednoœci¹ i wieloœci¹, z odmiennoœci¹ i po-
jednaniem. Jeœli ekumeniczne zadanie zostaje opisane jako jednoœæ w wieloœci
lub pojednana ró¿norodnoœæ – dwa wyra¿enia, które w istocie znacz¹ to samo –
wówczas jedno i drugie trzeba uczyniæ tematem: legitymizacjê ró¿norodnoœci
jako fundament i kszta³t jednoœci.

Wzmocnienie tego co wspólne miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi pozostaje
pierwszym ekumenicznym zadaniem. Ale w tych ramach trzeba te¿ mówiæ otwar-
cie o ró¿nych ujêciach wiary chrzeœcijañskiej jak te¿ o ró¿nych typach bycia Ko-
œcio³em. Postrzeganie ró¿nic nie jest negowaniem ekumenicznego zobowi¹zania,
lecz tworzy w nim niezbêdny moment. Nie mo¿e te¿ wynikaæ z zamiaru „profilo-
wania siê” w opozycji do ekumenicznego partnera i odcinania siê od niego. By³o-
by jednak rzecz¹ niew³aœciw¹ niedostrzeganie przyczyn, które sprawiaj¹, ¿e na
znaczeniu zyskuje dzisiaj dialog na temat cech charakterystycznych poszczegól-
nych rodzin koœcielnych. Przyczynia siê do tego zarówno okazywanie przez Ko-
œció³ rzymskokatolicki wiêkszego zainteresowania Koœcio³ami prawos³awnymi,
jak równie¿ koniecznoœæ intensywniejszego zajêcia siê ruchami ewangelikalnymi
i pentekostalnymi. Rezultatem takich starañ mo¿e byæ dojœcie do zgodnych po-
gl¹dów w wa¿nych kwestiach. Lecz jednoczeœnie zmierzaj¹ one do tego, ¿eby
wspólnota mog³a byæ zachowana i prze¿ywana tak¿e mimo ró¿nic.

Wi¹¿e siê to oczywiœcie z za³o¿eniem, ¿e w ramach tego co wspólne respekto-
wane bêd¹ ró¿nice. Pojednana ró¿norodnoœæ jest i pozostaje zasadniczym rysem
ekumenicznego partnerstwa. ¯ywimy nadziejê na wzrost wspólnoty; tote¿ trzeba
kontynuowaæ wysi³ki w tym kierunku. Ale nieokazywanie respektu wobec eku-
menicznego partnera przez kwestionowanie jego uprawnieñ do bycia Koœcio³em,
nie jest w³aœciwym œrodkiem do zacieœniania wspólnoty. Nie ma alternatywy wo-
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bec wzajemnego respektu miêdzy ekumenicznymi partnerami, z czym wi¹¿e siê
respekt wobec urzêdów koœcielnych sprawowanych przez jedn¹ i drug¹ stronê.

Chêtnie i z ufnoœci¹ wprowadzamy do ekumenii dnia dzisiejszego nasz ewan-
gelicki profil. Pragniemy go wykorzystaæ przy dawaniu wspólnego œwiadectwa.
Dzisiaj œwiadczymy o Ewangelii w sytuacji misyjnej. £¹czy nas ekumenicznie
miêdzy innymi zobowi¹zanie do wspólnego dzia³ania na zewn¹trz. Dzia³anie to
nie os³abnie, gdy pojawi¹ siê i stan¹ siê zrozumia³e ró¿nice miêdzy Koœcio³ami.
Os³abnie ono raczej wówczas, gdy Koœcio³y wprawdzie bêd¹ prowadziæ od-
dzieln¹ egzystencjê, lecz nikt nie bêdzie wiedzia³, dlaczego. Jeœli Koœcio³y w Eu-
ropie w ró¿ny sposób przyczyni¹ siê do tego, ¿e jedna Ewangelia dosiêgnie ludzi,
wówczas nie bêd¹ musia³y siê wstydziæ swoich ró¿nic.

IV.

Papie¿ Benedykt XVI podczas spotkania ekumenicznego z okazji Œwiatowego
Dnia M³odzie¿y w Kolonii 19 sierpnia 2005 roku zaproponowa³, aby kontynuuj¹c
dialog ekumeniczny pamiêtaæ o trzech g³ównych punktach orientacyjnych, które
w wyniku polemiki z gnoz¹ ustali³y siê jako cechy starokoœcielnego konsensu; s¹
to: ustalenie kanonu Pisma Œwiêtego, ustalenie regula fidei w starokoœcielnym
wyznaniu wiary i ukszta³towanie struktury urzêdu w postaci monarchicznego epi-
skopatu.

Rzut oka na te trzy tematy pokazuje szybko, ¿e konsens w odniesieniu do zna-
czenia Pisma Œwiêtego i jego kanonu jak i w przypadku znaczenia starokoœciel-
nych wyznañ wiary jest du¿o bardziej rozwiniêty ni¿ w przypadku kwestii urzê-
du. Ró¿nice w kwestii urzêdu maj¹ oczywiœcie ogromne konsekwencje dla rozu-
mienia i praktyki Eucharystii, miejsca mê¿czyzn i kobiet w Koœciele oraz dla
pewnych innych kwestii.

W tematyce urzêdu pojawiaj¹ce siê aktualnie pewne oznaki wskazuj¹ raczej na
tendencje rozbie¿ne ni¿ zbie¿ne. Rok 2005 pozostanie przez d³u¿szy czas w pa-
miêci jako rok, w którym Koœció³ katolicki w znacz¹cy sposób okaza³ siê byæ
Koœcio³em papieskim. Papie¿e czasów najnowszych sami dostrzegli, ¿e urz¹d pa-
pieski zalicza siê do wielkich przeszkód na drodze do jednoœci. Kardyna³ Leh-
mann przypomnia³ o tych wypowiedziach papie¿y od Jana XXIII w czasie dysku-
sji na ten temat podczas Dnia Katolickiego (Katholikentag) w Saarbrücken w
czerwcu bie¿¹cego roku.

Po stronie ewangelickiej z kolei istnieje tendencja zmierzaj¹ca ku nowemu
uprofilowaniu ewangelickiego rozumienia urzêdu z perspektywy kap³añstwa
wszystkich wierz¹cych. Konstruktywne ustalenie relacji pomiêdzy ordynacj¹ do
publicznego zwiastowania Ewangelii i administracji sakramentów oraz szczegól-
nym upowa¿nieniem do zwiastowania S³owa i administracji sakramentów czaso-
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wo ograniczonego i dla konkretnego miejsca (pro loco et tempore) – stanowi
okazjê dla wszczêcia  procesu wyjaœniania. Ostroœæ, z jak¹ te wysi³ki s¹ kryty-
kowane przez stronê katolick¹ jako odejœcie od ju¿ osi¹gniêtego konsensu, musi
daæ do myœlenia. Wielkie pytanie brzmi, czy takie ró¿nice w rozumieniu urzêdu
mog¹ byæ interpretowane we wzajemnym respekcie dla urzêdu sprawowanego
w drugim Koœciele. W tym wzglêdzie decyduj¹ce bêdzie to, czy uda siê ustaliæ
pozytywn¹ relacjê w odniesieniu do ka¿dorazowego rozumienia sukcesji apo-
stolskiej.

Kwestia ta anga¿uje nas nie tylko w relacji z Koœcio³em rzymskokatolickim,
lecz tak¿e – mimo wszystkich osi¹gniêæ w rozmowach doktrynalnych – w dialo-
gach pomiêdzy Koœcio³ami sygnatariuszami WKEE jak równie¿ z Koœcio³ami
tworz¹cymi wspólnotê Porvoo. Tote¿ w dalszym ci¹gu istnieje pilna potrzeba
wyjaœnienia tej kwestii tak¿e poœród Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji.

V.

Z ekumeni¹  profilów wi¹¿e siê nieroz³¹cznie powa¿ne podejœcie do  wyra¿a-
nia i reprezentowania niezbêdnych dla naszych Koœcio³ów przekonañ teologicz-
nych. Ekumenia profilów jest zorientowana na prawdê, chce ona wyartyku³owaæ
to, z czego ojcowie i matki naszej wiary nie mogli rezygnowaæ. Dla uzyskania
profilu nie nale¿y sztucznie przywracaæ do ¿ycia przezwyciê¿onych przeci-
wieñstw. Trzeba jednak uczciwie i wyraŸnie wymieniæ centralne, niezbêdne dla
ka¿dej wiary przekonania. Precyzyjny opis tych przekonañ jest dlatego pierw-
szym wk³adem do ekumenii profilów.

Koœcio³y wyros³e z Reformacji wnosz¹ do tych starañ swoje w³asne doœwiad-
czenia. Koœcio³y te przez przyjêcie w 1973 roku Konkordii Leuenberskiej stwo-
rzy³y podstawowy model wspólnoty koœcielnej. Ten model jednoœci szanuje ró¿-
norodnoœæ Koœcio³ów bez zaniedbywania zgodnoœci w sprawach zasadniczych.

Ta orientacja na wspólnych punktach wyjœcia nie jest samowoln¹ decyzj¹ Ko-
œcio³ów reformacyjnych; opiera siê ona raczej na tym fragmencie Listu do Efe-
zjan, który, podobnie jak modlitwê o jednoœæ w Modlitwie Arcykap³añskiej Jezu-
sa, nale¿y zachowaæ w pamiêci jako nowotestamentowy punkt odniesienia wszel-
kich ekumenicznych wysi³ków. Czytamy tam (Ef 4, 3-6): Starajcie siê „zachowaæ
jednoœæ Ducha w spójni pokoju: Jedno cia³o i jeden Duch (…) Jeden Pan, jedna
wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich”. Tutaj jednoœæ objawia siê nie jako rezultat
naszych koœcielnych starañ i ekumenicznych wysi³ków, lecz jako dana z góry i
uznana rzeczywistoœæ w wierze i w koœcielnym wyznaniu wiary.

Oto w sprawie rozumienia wspólnoty koœcielnej w perspektywie ewangelickiej
wysoki autorytet rzymskokatolicki sformu³owa³ nastêpuj¹c¹ krytykê: Koœció³
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rzymskokatolicki pragnie rzeczywistej jednoœci w ró¿norodnoœci, a wiêc jednoœci
we wierze, w sakramentach i urzêdzie biskupim opartym na aposto³ach. Nato-
miast po stronie ewangelickiej   upowszechni³ siê pogl¹d, który trzeba nazwaæ
ró¿norodnoœci¹ bez rzeczywistej jednoœci. Gdy¿ do jednoœci wystarczy pewien
podstawowy konsens odnoœnie Ewangelii i sakramentów, jednak ponadto mo¿li-
we s¹ nie tylko ró¿norodne formy, lecz tak¿e przeciwstawne pozycje przede
wszystkim w rozumieniu i kszta³cie urzêdów. Jeœli jednak taka koegzystencja ró¿-
nych, a nawet przeciwstawnych form koœcielnych zostaje zdefiniowana jako eku-
menia profilów, wówczas jest to zdecydowanie za ma³o. Wówczas tworzy siê z³u-
dzenie, które w rzeczywistoœci nie istnieje.

Uwa¿am, ¿e kwalifikowanie wspólnoty Koœcio³ów ewangelickich w Europie
jako czegoœ nierzeczywistego nie przyczynia siê do postêpu ekumenii. Nie da siê
wykluczyæ, ¿e po stronie rzymskokatolickiej dominuje ca³kiem specyficzna defi-
nicja jednoœci w wieloœci. Oczywiœcie jak dot¹d nie zdefiniowano w sposób wi¹-
¿¹cy takiego rzymskokatolickiego stanowiska. Ale kwalifikowanie innych modeli
jednoœci jako jednoœci nierzeczywistej w przemo¿ny sposób przyczynia siê do
powstania wra¿enia, ¿e jednoœæ w wieloœci istnieje tylko na warunkach rzymsko-
katolickich.

VI.

Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie przyczyni³a siê nie tylko do
pog³êbienia  wzajemnej ³¹cznoœci i wspólnego œwiadectwa wiary. Chce ona byæ
zarazem „ewangelickim g³osem w Europie”. Ostatnie Zgromadzenie Ogólne
WKEE w Belfaœcie postanowi³o dlatego „wspólne rozwa¿anie aspektów teolo-
gicznych i etycznych oraz humanitarnych konsekwencji decyzji politycznych z
perspektywy Ewangelii, harmonizowanie g³osów ewangelickich w zasadniczych
sprawach i przedstawianie ich europejskiej opinii publicznej”. Ma to umo¿liwiæ
Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w Europie „dawanie w sposób bardziej
wyprofilowany i aktualny ni¿ dot¹d wyraŸnego œwiadectwa ewangelickiego w
wa¿nych kwestiach polityki, spo³eczeñstwa i ekumenii oraz w szczególny sposób
uwydatniæ obecnoœæ Koœcio³ów ewangelickich na p³aszczyŸnie europejskiej. Przy
tej okazji trzeba te¿ wykorzystaæ i pog³êbiæ ju¿ istniej¹ce struktury i wspó³prace,
zw³aszcza z Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich”.

Dla bycia lub pozostania widzialnym w ¿yciu publicznym potrzebna jest wy-
raŸna i dobrze rozpoznawalna to¿samoœæ. Dla Koœcio³ów reformacyjnych jest to
pod pewnym wzglêdem trudniejsze ni¿ dla innych. W tej trudnoœci tkwi odwrotna
strona ich si³y, na przyk³ad ich gotowoœæ do krytycznej odnowy Koœcio³a, jak i
zdolnoœæ pozytywnego zmierzenia siê z wyzwaniami wspó³czesnoœci i problema-
mi ludzi.
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Z ide¹ kap³añstwa wszystkich wierz¹cych  wi¹¿e siê zobowi¹zanie do synodalne-
go rozstrzygania spraw zwi¹zanych z kierowaniem Koœcio³a oraz dopuszczanie plura-
lizmu wewn¹trzkoœcielnego. Ostatecznym nastêpstwem uczestnictwa Koœcio³ów
ewangelickich w politycznym rozwoju wspó³czesnego œwiata by³o to, ¿e organizowa-
³y siê one na p³aszczyŸnie narodowej; to nie u³atwia dochodzenia do wspólnego
kszta³towania opinii na p³aszczyŸnie europejskiej i zapewnienia jej w ten sposób nie-
zbêdnej uwagi w przestrzeni politycznej. S¹ to problemy, z którymi trzeba siê uporaæ
trzeŸwo i powa¿nie; nie s¹ one jednak wystarczaj¹cym powodem do postawienia pod
znakiem zapytania podstawowych zasad ewangelickiego samozrozumienia – abstra-
huj¹c od tego, ¿e nie istnieje instancja, która by³aby w stanie to uczyniæ.

Co na pierwszy rzut oka mo¿e jawiæ siê jako element niekorzystny dla poli-
tycznej si³y przebicia protestantyzmu, mo¿e z drugiej strony okazaæ siê jego si³¹.
Zdolnoœæ do reformy, ukszta³towana ró¿norodnoœæ, rezygnacja ze scentralizowa-
nej i hierarchicznej struktury organizacyjnej s¹ znamionami, które odnoœnie wy-
zwañ naszych czasów daj¹ bogate szanse. Dalekowzroczni krytycy nawo³uj¹ na
przyk³ad, by europejskiemu procesowi integracji towarzyszy³y lepsze mo¿liwoœci
uczestnictwa i wp³ywu; Koœció³, który jest naznaczony aktywnymi strukturami
uczestnictwa, ma szczególne szanse wspierania takiego procesu. Zale¿y to jednak
od tego, czy Koœcio³y ewangelickie wyka¿¹  gotowoœæ wykorzystania doœwiad-
czeñ i specyficznych atutów, które mog¹ wnieœæ na podstawie swojego samozro-
zumienia i w³asnego akcentowania wiary chrzeœcijañskiej.

Taki wk³ad jest oczywiœcie mo¿liwy pod warunkiem, ¿e Koœcio³y ewangelic-
kie utrzymaj¹ i rozwin¹ na w³asnym obszarze struktury uczestnictwa. Obejmuje
to tak¿e tworzenie przestrzeni dla pluralizmu w zakresie g³oszenia poselstwa bi-
blijnego, nie ulegaj¹cego ewangelickiemu fundamentalizmowi. Tak¿e w przysz³o-
œci do podstawowych znamion Koœcio³ów ewangelickich  musi nale¿eæ prze¿y-
wanie pewnoœci wiary w wolnoœci chrzeœcijañskiej. Nie powinno brakowaæ od-
wagi do stawiania czo³a aktualnym przemianom.

Z tej perspektywy trzeba wskazaæ na pewne tendencje rozwojowe, które nie-
pokoj¹. Na trzy z nich chcia³bym zwróciæ szczególn¹ uwagê.

Tak¿e w Koœcio³ach ewangelickich istnieje tendencja do konfesjonalizacji, na-
cjonalizmu i fundamentalizmu. Koœcio³y szukaj¹ swojej to¿samoœci coraz czê-
œciej przez separacjê uzasadnian¹ zdecydowanie wzglêdami konfesyjnymi. Pro-
wadzi to ³atwo do podzia³ów i tworzenia ró¿norodnych ugrupowañ koœcielnych.

W swoim samozrozumieniu liczne Koœcio³y powo³uj¹ siê wyraŸnie na  naro-
dowe, etniczne lub jêzykowe pochodzenie swoich cz³onków. Tak¿e najmniejsze
mniejszoœci d¹¿¹ przy tym do utworzenia w³asnego, niezale¿nego Koœcio³a, po-
wo³uj¹c siê przy tym czêsto na  specyficzne pochodzenie i historiê.

W wypowiedziach na tematy etyczne niektóre Koœcio³y, w konfrontacji  z no-
wymi problemami spo³ecznymi, staj¹ siê zwolennikami surowych norm, czego
rezultatem jest dogmatyzacja niektórych problemów etycznych.
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Takie tendencje s¹ wyrazem poszukiwania w³asnej  to¿samoœci i odpowiedniej
formy ¿ycia w okresie przemian. Po dziesiêcioleciach ucisku i marginalizacji Ko-
œcio³y staraj¹ siê zaostrzyæ swój profil przez separacjê. Ta separacja jest skiero-
wana niekiedy tak¿e w stronê tendencji zachodnio-liberalnych, którym zarzuca
siê uleganie wp³ywowi powszechnego relatywizmu i sekularyzmu. Jednak przy
tej okazji zbyt ³atwo chce siê widzieæ osobist¹ wolnoœæ i prawa ludzkie, ekume-
niczne zobowi¹zanie i koœcieln¹ odpowiedzialnoœæ za pokój jako tematy nale¿¹ce
do minionej epoki. Jako aktualne tematy teologiczne przeciwstawia siê im to¿sa-
moœæ i wyznawanie wiary, konfesjê i urz¹d.

Jednak postêpuj¹c w ten sposób ujmuje siê zbyt w¹sko reformacyjne zadanie
naszych Koœcio³ów. WyraŸny profil to¿samoœci koœcielnej zorientowanej na
œwiadectwie biblijnym ³¹czy siê w tym zadaniu z odpowiedzialnoœci¹ w œwie-
cie. Egzystencja chrzeœcijañska pisana jest jako odpowiedŸ na wezwanie Boga,
która siê sprawdza w mi³oœci bliŸniego. Uwolnienie wiary od opiekuñstwa ro-
zumu prowadzi do wolnoœci wiary, która z kolei umo¿liwia rozumne pojmowa-
nie i kszta³towanie œwiata. Jako Koœcio³y reformacyjne winniœmy siê trzymaæ z
dala od tyranii ducha czasu. Jednak powinniœmy doceniaæ wk³ad Koœcio³ów re-
formacyjnych do historii wolnoœci czasów nowo¿ytnych, tak¿e do doœwiadczeñ
naszego w³asnego pokolenia w zakresie wyzwolenia. Tak¿e w doœwiadczeniu
wolnoœci politycznej mo¿emy dlatego rozpoznaæ odblask wolnoœci, do której
wyzwoli³ nas Chrystus.

Na tym tle tak¿e w wielopostaciowoœci europejskiego protestantyzmu nie
musimy widzieæ wyrazu dowolnoœci; mo¿emy tê wielopostaciowoœæ raczej tak
dalej rozwijaæ, ¿e stanie siê form¹ wyra¿ania ewangelickiej wolnoœci. Jednak
musimy tutaj braæ pod uwagê moc wi¹¿¹c¹ tej wolnoœci. Jeœli wielopostacio-
woœæ ma swoje ujœcie w separatyzmie i dziwactwie, jeœli konfesjonalizm spro-
wadza siê do ciasnoty i odgraniczenia, wówczas niezbêdn¹ staje siê nowa ini-
cjatywa ku ewangelickiej wolnoœci. Charakteryzuje siê ona tym, ¿e prowadzi do
odpowiedzialnoœci – odpowiedzialnoœci za drogê i kszta³t Koœcio³a, jak równie¿
do odpowiedzialnoœci za kreatywn¹ przysz³oœæ i humanitaryzm spo³eczeñstwa,
w którym ¿yjemy.

O Koœcio³ach cz³onkowskich Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów Zgroma-
dzenie Ogólne w Belfaœcie powiedzia³o, ¿e „dzia³a³y z odpowiedzialnoœci  s³u-
¿enia ekumenicznej wspólnocie wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich”. Dzi-
siaj musimy pilnie zapytaæ, jak¹ funkcjê i strukturê ma mieæ europejska wspó³-
praca w ramach Konferencji Koœcio³ów Europejskich i jej Komisji ds. Koœcio³a
i Spo³eczeñstwa i jak kszta³tuje siê  jej stosunek do pracy europejskiej œwiato-
wych organizacji ekumenicznych i œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych. Na
europejskiej i œwiatowej p³aszczyŸnie istnieje ogromne napiêcie pomiêdzy za-
pewnieniem w³asnej to¿samoœci konfesyjnej a wspólnym œwiadectwem we
wspólnocie, która wykracza ponad ró¿ne tradycje chrzeœcijañskie. Dla Koœcio-
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³ów cz³onkowskich WKEE napiêcie to przyjmuje niekiedy bardzo ró¿ne formy.
Rozstrzygaj¹ o tym nie tyle czynniki konfesyjne lub ró¿ne prêdkoœci ekumenicz-
ne, lecz raczej w³aœciwoœci regionalne i tradycje polityczne, pozycja Koœcio³ów
wiêkszoœciowych i mniejszoœciowych, oraz miejsce i rola we w³asnym spo³eczeñ-
stwie. Koœcio³y w Europie musz¹ miêdzy sob¹ uzgodniæ, w jakich tematach i
kwestiach istnieje specyficzna wewn¹trzprotestancka potrzeba  wyjaœnienia sta-
nowisk i w jakich tematach maj¹ wnosiæ swój wk³ad do ekumenicznego porozu-
mienia. Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu bêdzie wnet
pod tym wzglêdem prób¹ skutecznoœci. Tylko samoœwiadoma WKEE podejmuj¹-
ca takie zadania bêdzie mog³a stawiæ czo³a wewnêtrznym wymogom i zewnêtrz-
nym wyzwaniom ukszta³towanej na nowo Europie.

VII.

Niestety w jeszcze nie wszystkich krajach europejskich jest rzecz¹ oczywist¹,
¿eby Koœcio³y ewangelickie nad¹¿a³y w taki sam sposób w realizacji swej po-
dwójnej misji: w zwiastowaniu wiary chrzeœcijañskiej i dzia³alnoœci na rzecz spo-
³eczeñstwa w duchu mi³oœci chrzeœcijañskiej. Winniœmy staraæ siê wp³ywaæ na
proces europejski jak i na przemiany w poszczególnych krajach w taki sposób,
aby te dwa zadania dostrzegane by³y coraz wyraŸniej w swej przynale¿noœci we-
wnêtrznej. Wa¿nym punktem odniesienia jest tutaj artyku³ 52 projektu Konstytu-
cji Europejskiej. Ma on zagwarantowaæ, ¿e przez europejskie prawo nie mo¿na
bêdzie ingerowaæ w narodowy kszta³t relacji miêdzy pañstwem a Koœcio³em do-
póty, dopóki pañstwo respektuje indywidualn¹ i kolektywn¹ wolnoœæ religijn¹
wszystkich ludzi. Ale Konstytucja Europejska ma zarazem gwarantowaæ, ¿eby
g³os Koœcio³ów chrzeœcijañskich jak innych wspólnot religijnych móg³ dojœæ sku-
teczniej do g³osu na p³aszczyŸnie europejskich instytucji. Ale jest spraw¹ samych
Koœcio³ów wspólne ukazywanie, ¿e ich wk³ad do jednej Europy, kieruj¹cej siê
sprawiedliwoœci¹ i pokojem, jest nieodzowny.

Co mog¹ wnieœæ do tego Koœcio³y ewangelickie? Wymieniam piêæ punktów:

1. Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ

W czasie, w którym indywidualistyczne rozumienie wolnoœci w sposób bez-
sporny zapêdzi³o siê w œlep¹ uliczkê, szczególnym zadaniem Koœcio³ów ewange-
lickich jest wzorcowe ukazanie formy ¿ycia, w której ³¹cz¹ siê ze sob¹ wolnoœæ i
odpowiedzialnoœæ, samostanowienie i niezawodnoœæ. Ponadto jest to punkt wi-
dzenia, który w³aœnie dzisiaj czyni aktualn¹ chrzeœcijañsk¹ afirmacjê rodziny w
ró¿norodnoœci jej form. W czasie, w którym z uzasadnionych powodów pytamy o
etycznie dopuszczalne granice metod badawczych jak i o zastosowanie wyników
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badañ nowoczesnych nauk podtrzymuj¹cych ¿ycie, rzecz¹ szczególnie wa¿n¹ jest
ukazanie, ¿e dzieje siê to w horyzoncie tradycji reformacyjnej na podstawie jasnej
akceptacji g³êbokich badañ nad œwiatem, nawet na podstawie przymierza miêdzy
wiar¹ i nauk¹, wiar¹ i edukacj¹, wiar¹ i oœwieceniem.

2. Budowanie mostów

Tradycja protestancka charakteryzuje siê respektem dla pluralizmu przekonañ
oraz podkreœla otwarty i powa¿ny dialog. Ró¿nice rozumie siê i eksponuje w zna-
czeniu wzajemnego wzbogacenia.

Interesuj¹ce jest to, ¿e tak¿e w politycznej dyskusji w Europie coraz czêœciej
jest stosowane pojêcie jednoœci w wieloœci. Pojêcie to jest dobrze umocowane
tak¿e w dyskusji koœcielnej jako odpowiednik pojêcia pojednana ró¿norodnoœæ,
bêd¹cego modelem wspólnoty koœcielnej.

Koœcio³y w³¹czaj¹ siê do europejskiego procesu integracyjnego, gdy miêdzy
innymi przez pracê partnersk¹, prowadzon¹ z pominiêciem granic, tematyzuj¹
kszta³t i treœæ, misjê i cel procesu   jednoczenia Europy.

Jeœli przy tej okazji zostaj¹ przekroczone granice, wówczas ¿ywa pozostaje
równie¿ œwiadomoœæ, ¿e Europa siêga dalej ni¿ granice Unii Europejskiej.

3. Poszukiwanie konsensu i dawanie sobie rady
z ró¿nic¹ pogl¹dów

Dynamiczne napiêcie miêdzy tradycj¹ i innowacj¹ ma zasadnicze znaczenie
dla Koœcio³ów ewangelickich. Protestanci wiedz¹, ¿e krytyczna rozprawa z
w³asn¹ histori¹ i tradycj¹ jest konieczna, jeœli maj¹ byæ znalezione drogi odnowy.

Dawanie sobie rady z ró¿nic¹ pogl¹dów i poszukiwanie konsensu: ta otwartoœæ
jest dla Koœcio³ów ewangelickich nieodzownym warunkiem bycia zdolnymi do
dzia³ania i dostrzeganymi w ¿yciu publicznym. Ka¿dy Koœció³ jest dzisiaj zobo-
wi¹zany do tego, aby jego s³owa i czyny mia³y charakter wi¹¿¹cy. W sposób
szczególny zasada ta odnosi siê do wyzwañ, wobec których stoj¹ wspólnie Ko-
œcio³y ewangelickie w Europie.

4. Teologia pojednania jako propozycja

Decyduj¹cy impuls powstaniu Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Euro-
pie da³o zadanie pojednania, przed którym stanê³y Koœcio³y po katastrofach obu
wojen œwiatowych XX stulecia.

Kto widzi rzeczywistoœæ oczami  pojednania, ten dostrzega napiêcia miêdzy
ludŸmi o ró¿nym charakterze. Pojednanie analizuje przyczyny ró¿nic i szuka spo-
sobów zmiany. D¹¿y do zgody w interesie wy¿szych wartoœci.
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Reformacyjne rozumienie usprawiedliwienia jedynie z ³aski sta³o siê w ostat-
nim stuleciu podstaw¹ teologii pojednania, któr¹ Koœcio³y reformacyjne mog¹
wnieœæ z wiêksz¹ intensywnoœci¹ do procesu europejskiej integracji.

5. Edukowanie ludzi zdolnych do prze¿ywania wspólnoty

Ewangelicki kszta³t wiary chrzeœcijañskiej orientuje siê na idei dojrza³ego
chrzeœcijanina. Dlatego w dojrza³oœci wspó³czesnego cz³owieka nie widzi zagro-
¿enia wiary chrzeœcijañskiej, lecz wynikaj¹cy z niej skutek. Z tego wynika obo-
wi¹zek umo¿liwienia procesów edukacyjnych, które pozwol¹ ludziom uzyskaæ
religijn¹ to¿samoœæ, opowiedzieæ o niej oraz zrozumieæ inne religijne postawy.
Nowe inicjatywy w zakresie edukacji rodzinnej i elementarnej, szko³y pod patro-
natem koœcielnym, ewangelicka nauka religii, praca wœród dzieci i m³odzie¿y
oraz edukacja doros³ych – wszystko to s¹ pola dzia³ania, na których ludzie wyja-
œniaj¹ relacjê z w³asn¹ wiar¹  i zarazem staj¹ siê zdolni do uczestnictwa w demo-
kratycznym procesie odpowiedzialnoœci  za sprawy Europy.

Z tego punktu widzenia nale¿y ubolewaæ, ¿e w programie Unii Europejskiej –
EU-Programm Active European Citizenship – wymienia siê wielu partnerów, lecz
pomija Koœcio³y. Wprawdzie mówi siê o nich w koncepcjach dotycz¹cych dalszej
edukacji w Europie, nowej oceny roli religii lub zapobiegania konfliktom religij-
nym. Ale jako rzecznicy procesów edukacyjnych, nastawionych na uczestnictwo
dojrza³ych obywateli, nie s¹ one dotychczas dostrzegane w œwiadomoœci instytu-
cji europejskich. Powinniœmy podj¹æ wspólne wysi³ki na rzecz zmiany tej sytu-
acji.

Takimi drogami Koœcio³y ewangelickie w Europie mog¹ wnieœæ swój wk³ad
do zadania, które w 2001 roku Charta Oecumenica sformu³owa³a dla wszystkich
Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Europie w nastêpuj¹cy sposób:

„Koœcio³y popieraj¹ integracjê kontynentu europejskiego. Bez wspólnych war-
toœci jednoœæ nie uzyska trwa³ego fundamentu. Jesteœmy przekonani, ¿e duchowe
dziedzictwo chrzeœcijañstwa stanowi inspiruj¹c¹ si³ê, która przyczynia siê do
wzbogacenia Europy. Na fundamencie naszej chrzeœcijañskiej wiary anga¿ujemy
siê na rzecz Europy wra¿liwej na problemy ludzkie i spo³eczne, w której respek-
tuje siê prawa cz³owieka  i podstawowe wartoœci: pokój, sprawiedliwoœæ, wol-
noœæ, tolerancjê, uczestnictwo i solidarnoœæ. K³adziemy nacisk na poszanowanie
¿ycia, wartoœæ ma³¿eñstwa i rodziny, priorytetowe zaanga¿owanie na rzecz ubo-
gich, gotowoœæ do przebaczenia, a we wszystkim na mi³osierdzie”.

T³umaczenie: Karol Karski
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Kardyna³ Walter Kasper

ŒWIAT£O CHRYSTUSA I KOŒCIÓ£1

Temat Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego – „Œwiat³o
Chrystusa œwieci nad wszystkimi” – wrêcz idealnie pasuje do miasta Sibiu/Her-
mannstadt. Od stuleci ¿yj¹ tutaj, w Siedmiogrodzie, Wêgrzy i Rumunii, prawo-
s³awni, katolicy, grekokatolicy i ewangelicy. Niemal wszystkie europejskie i eku-
meniczne problemy znajduj¹ odzwierciedlenie w tym regionie. Nie darmo Sibiu
zosta³o Europejsk¹ Stolic¹ Kultury 2007.

Z³o¿ona historia tego regionu pokazuje, ¿e temat „Œwiat³o Chrystusa œwieci
nad wszystkimi” nie jest ³atwym do strawienia po¿ywieniem; przeciwnie, prowo-
kuje pytania a u niektórych byæ mo¿e spotyka siê ze sprzeciwem. Czy œwiat³o
Chrystusa naprawdê œwieci nad wszystkimi, tak¿e nad niechrzeœcijaninem, mu-
zu³maninem na przyk³ad? Czy oœwieca te¿ tych, którzy nie wiedz¹ nic o Jezusie
Chrystusie, a tak¿e wielu tych, którzy o Nim wiedz¹, lecz odrzucaj¹ Jego posel-
stwo, tych – mówi¹c jêzykiem Biblii – którzy bardziej mi³uj¹ ciemnoœæ ni¿ œwia-
t³o (J 3, 19)? Czy œwieci nad tymi, którzy przeœladuj¹ wyznawców Jezusa Chry-
stusa?

Prawdê mówi¹c, nie jest to ³atwy a tym bardziej neutralny temat. Mimo to jest
to temat, który nie wymyœli³a sobie jakaœ m¹dra ekumeniczna komisja przygoto-
wawcza; chodzi tu o sparafrazowany cytat z prologu Ewangelii Jana. Tam jest
mowa o prawdziwym œwietle, które œwieci nad  ka¿dym cz³owiekiem i które
przez Jezusa Chrystusa definitywnie pojawi³o siê w œwiecie (J 1, 9). Jezus Chry-
stus sam mówi o sobie, ¿e jest œwiat³oœci¹ œwiata (J 8, 12). Dlatego postawiony
nam temat „Œwiat³o Chrystusa i Koœció³” musimy umieœciæ w szerszym horyzon-
cie, który brzmi: „Œwiat³o Chrystusa i œwiat”.

1 Wyst¹pienie  na III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym (Sibiu, Rumunia, 4-9 wrzeœnia 2007).
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Tym samym stajemy z naszym tematem na mocnym fundamencie biblijnym, a
od siebie dodam: stajemy na mocnym wspólnym fundamencie. Gdy¿ mimo
wszelkich ró¿nic, które dziel¹ prawos³awnych, ewangelików i katolików, ³¹czy
nas wyznawanie Jezusa Chrystusa. Jako chrzeœcijanie wyznajemy wspólnie, ¿e w
Jezusie Chrystusie otrzymaliœmy dar œwiat³a ¿ycia, ¿e to œwiat³o oœwieci³o nas we
wspólnym nam chrzcie, który Ojcowie Koœcio³a okreœlali oœwieceniem (photi-
smos). Wspólnie wyznajemy w wyznaniu wiary, ¿e Jezus Chrystus to œwiat³oœæ ze
œwiat³oœci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Wspólnie wyznajemy Go jako
jedynego Zbawiciela wszystkich ludzi i jako zbawienie œwiata.

Uwa¿am za rzecz wa¿n¹, ¿e na pocz¹tku naszego Zgromadzenia nie oddajemy
siê w niewolê ró¿nicom, które miêdzy nami istniej¹, lecz skupiamy uwagê na na-
szym wspólnym fundamencie. Wszak ekumenia nie jest tylko spraw¹ dotycz¹c¹
poczucia ludzkiej przynale¿noœci. Ekumenia chce urzeczywistniæ wspólne wy-
znawanie jednego Boga, jednego Pana Jezusa Chrystusa, jednego chrztu i jednego
Koœcio³a, zgodnie ze s³owami, jakie wypowiadamy we wspólnym Credo. Ruch
ekumeniczny – jak stwierdza „baza dogmatyczna” Œwiatowej Rady Koœcio³ów –
jest spraw¹ ludzi, którzy wzywaj¹ trójjedynego Boga i wyznaj¹ Jezusa jako Zba-
wiciela i Pana. W nastêpnych dniach musimy siê oprzeæ na tym fundamencie i z
niego braæ inspiracjê. Bez tego fundamentu bêdziemy budowaæ na piasku i kon-
struowaæ zamki na lodzie.

Darem ekumenii dla nas jest fakt, ¿eœmy poznali i ponownie odkryli to funda-
mentalne poczucie nale¿enia do siebie, ¿e nie jesteœmy wobec siebie obcymi lub
konkurentami, lecz siostrami i braæmi w Chrystusie. Trudno nam wyraziæ, jak
bardzo wdziêczni jesteœmy za ten dar. Nigdy nie wolno nam zapominaæ o wyni-
kaj¹cej z tego faktu radoœci, gdy pojawiaj¹ siê ró¿nice i problemy. Winniœmy te¿
obstawaæ przy tej radoœci w konfrontacji z tymi wszystkimi, dla których ekume-
nia jest fiaskiem. Dla nas ekumenia jest zadaniem, które otrzymaliœmy od Jezusa
Chrystusa, który modli³ siê, „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21); jest ona misj¹,
do której niezw³ocznego podjêcia wzywa nas Duch Œwiêty (Unitatis Redintegra-
tio 1, 4) i odpowiedzi¹ na wezwanie wspó³czesnego œwiata. Tak wiêc wyci¹gnêli-
œmy do siebie rêce i w takiej pozycji chcemy pozostaæ.

2. Skarb ten przechowujemy w glinianych naczyniach (2 Kor 4, 7). Gdy¿ cho-
cia¿ w Jezusie Chrystusie mamy wspólny fundament, to jednak ¿yjemy w od-
dzielnych Koœcio³ach. Czynimy to wbrew woli i nakazowi Chrystusa. Dlatego nie
mo¿emy tych podzia³ów miêdzy nami przyjmowaæ jako oczywistoœæ, przyzwy-
czajaæ siê do nich lub nawet je upiêkszaæ. S¹ one sprzeczne z wol¹ Chrystusa i
tym samym wyrazem grzechu; s¹ one niepowodzeniem  w wype³nianiu naszego
historycznego zadania, polegaj¹cego na przekazywaniu œwiat³a Chrystusa wszyst-
kim ludziom oraz na wspólnym anga¿owaniu siê na rzecz jednoœci i pokoju po-
œród wszystkich ludzi.
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Przez nasze podzia³y zaciemniliœmy wobec wielu ludzi œwiat³o Jezusa Chry-
stusa a Jego sprawê uczyniliœmy niewiarygodn¹. Nasze podzia³y – daje siê to po-
kazaæ historycznie – ponosz¹ wspó³winê za podzia³y w Europie i jej sekularyza-
cjê. Nasze podzia³y ponosz¹ wspó³winê za to, ¿e wielu ludzi zw¹tpi³o w Koœció³ i
zakwestionowa³o jego istnienie. Tak wiêc nie mo¿emy siê zadowalaæ stanem, w
jakim znajduj¹ siê nasze Koœcio³y; nie mo¿emy dalej powielaæ naszych dzia³añ.
Wobec ekumenii nie ma odpowiedniej alternatywy. Wszystko inne by³oby za-
przeczeniem naszej odpowiedzialnoœci wobec Boga i œwiata. Problem jednoœci
musi wywo³ywaæ w nas niepokój; musi w nas gorzeæ.

3. Co mo¿emy uczyniæ? Ka¿d¹ terapiê musi poprzedziæ analiza. Mój Ko-
œció³, Koœció³ katolicki, niedawno w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary wy-
szczególni³ ró¿nice, które, niestety, istniej¹, i tym samym przypomnia³ o zada-
niu, które stoi jeszcze przed nami. Wiem, ¿e wielu, zw³aszcza wielu braci i
sióstr ewangelików, poczu³o siê tym aktem dotkniêtych. Tak¿e dla mnie nie jest
to sprawa obojêtna; tak¿e mnie ona ci¹¿y. Gdy¿ cierpienie i ból moich przyja-
ció³ jest tak¿e moim bólem. Nie by³o naszym zamiarem kogokolwiek zraniæ lub
zdyskredytowaæ. Chcieliœmy daæ œwiadectwo prawdzie, tak jak oczekujemy
tego tak¿e od innych Koœcio³ów, i tak jak te¿ inne Koœcio³y to czyni¹. Tak¿e
nam nie podobaj¹ siê wszystkie deklaracje innych Koœcio³ów, a tym bardziej to,
co mówi¹ one niekiedy o  nas. Ale tak to ju¿ jest. Ekumenia oparta na uprzej-
moœciach i pozorach, dbaj¹ca tylko o poprawnoœæ we wzajemnych stosunkach,
niewiele  nam pomo¿e; w osi¹gniêciu postêpu pomo¿e nam tylko dialog oparty
na prawdzie i szczeroœci.

Wa¿ne jest oczywiœcie, byœmy przy wszystkich  ró¿nicach nie stracili z pola
widzenia wiêkszych i wa¿niejszych spraw, które s¹ nam wspólne. Jasno mówi te¿
o tym wspomniany dokument. Stwierdza siê w nim wyraŸnie: Jezus Chrystus jest
tak¿e obecny i prowadzi zbawcz¹ dzia³alnoœæ w od³¹czonych Koœcio³ach i
Wspólnotach koœcielnych. Doprawdy nie jest to wypowiedŸ minimalistyczna.
Przed kilkudziesiêcioma laty taka wypowiedŸ by³aby jeszcze nie do pomyœlenia i
nie jestem pewny, czy wszyscy nasi partnerzy  ekumeniczni s¹ w stanie w taki
sposób wypowiedzieæ siê o nas. A wiêc ró¿nice dotycz¹ nie chrzeœcijañskoœci, nie
dotycz¹ kwestii zbawienia; ró¿nice odnosz¹ siê do kwestii konkretnego poœred-
nictwa zbawczego i widzialnego kszta³tu Koœcio³a. Dla katolików i prawos³aw-
nych nie s¹ to kwestie drugorzêdne. Gdy¿ Koœció³ jest ukszta³towany analogicz-
nie do tajemnicy stawania siê cz³owieka (Lumen gentium 8). Jest on Koœcio³em
widzialnym, widzialnym tak¿e w swym urzêdowym kszta³cie. I kto chcia³by za-
przeczyæ, ¿e w tej kwestii nie ma, niestety, miêdzy nami nadal konsensu.

W tym miejscu dotykamy w³aœciwego, dot¹d, niestety, nie rozwi¹zanego wêz³a
gordyjskiego. Poniewa¿ nie ma miêdzy nami zgody co do rozumienia Koœcio³a i
w du¿ej mierze tak¿e nie w sprawie rozumienia Eucharystii, przeto nie mo¿emy



26

KARDYNA£ WALTER KASPER

siê gromadziæ wokó³ jednego Sto³u Pañskiego, wspólnie spo¿ywaæ jeden eucha-
rystyczny chleb i piæ z jednego eucharystycznego kielicha. Jest to zgorszenie i dla
wielu wielkie obci¹¿enie. Ale nie pomo¿e ukrywanie rany; trzeba j¹ odkryæ, tak¿e
gdy wi¹¿e siê to z bólem; tylko wówczas mo¿na siê ni¹ zaj¹æ i z Bo¿¹ pomoc¹
wyleczyæ.

4. Dlatego pozwólcie, ¿e po analizie powiem s³owo na temat terapii. Winy z
powodu ogromnego cierpienia, które powsta³o wskutek naszych podzia³ów, nie
mo¿emy szukaæ stale tylko u innych. Wszystkie komisje historyków, które obra-
dowa³y w ostatnich latach, pokaza³y, ¿e jednostronne przypisywanie winy w zde-
cydowanej wiêkszoœci  przypadków  nie wytrzymuje próby przy ponownej kon-
frontacji z faktami historycznymi; przewa¿nie wina le¿y po obu stronach. Powin-
niœmy to szczerze zaakceptowaæ i potem prosiæ Boga i naszych braci o
przebaczenie. Tylko przez oczyszczenie pamiêci mo¿liwy jest nowy pocz¹tek.
Nie ma ekumenicznego postêpu bez nawrócenia i pokuty. Z tego musi siê potem
zrodziæ gotowoœæ do odnowy i reformy, która jest konieczna w ka¿dym Koœciele i
przy jej przeprowadzaniu ka¿dy Koœció³ musi zacz¹æ od siebie.

Podczas próby zasypywania rowów i dochodzenia do konsensu skuteczna oka-
za³a siê dotychczasowa metoda  ukazywania konwergencji, która w wielu dotych-
czasowych kwestiach doprowadzi³a nas  krok do przodu. Przyk³adowo przypo-
mnê fundamentalny konsens w nauce o usprawiedliwieniu. Ale wygl¹da na to, ¿e
w miêdzyczasie metoda ta uleg³a wyczerpaniu; na tej drodze w chwili obecnej nie
osi¹gniemy ju¿ wiêkszego postêpu. Nie jest to dla mnie powód do rezygnacji.
Nasz¹ ka¿dorazow¹ pozycjê mo¿emy poœwiadczyæ jedni drugim w szczery i za-
praszaj¹cy sposób. Mo¿emy to czyniæ w sposób pozytywny, pozbawiony akcen-
tów polemicznych i dystansuj¹cych. Mo¿emy to czyniæ w nadziei, ¿e taka wy-
miana darów – jak to wyrazi³ Jan Pawe³ II – jest mo¿liwa. Oznacza to: mo¿emy
siê uczyæ od siebie wzajemnie. Zamiast spotykaæ siê na bazie najmniejszego
wspólnego mianownika, mo¿emy wzbogacaæ siê wzajemnie otrzymanymi w da-
rze bogactwami.

Tak¿e w tym zakresie wydarzy³o siê w ostatnich dziesiêcioleciach wiele pozy-
tywnego. My, katolicy nauczyliœmy siê od ewangelików znaczenia S³owa Bo¿e-
go; oni ucz¹ siê od nas obecnie znaczenia i kszta³tu liturgii. Katolicy i ewangelicy
zawdziêczaj¹ prawos³awnym Koœcio³om siostrzanym  wzrost poczucia znaczenia
tajemnicy; w ten sposób na Zachodzie wzros³a miêdzy innymi mi³oœæ do ikon. To
s¹ przyk³ady, które da³yby siê ³atwo pomno¿yæ. Znamy siê jeszcze za ma³o i dla-
tego za ma³o siê jeszcze mi³ujemy.

Musimy sobie, oczywiœcie, uœwiadomiæ, ¿e to nie my mo¿emy „uczyniæ” jed-
noœæ; nie mo¿e byæ ona naszym dzie³em. Jest ona darem Ducha Bo¿ego; jedynie
On mo¿e pojednaæ serca. O tego Ducha jednoœci musimy siê modliæ. Ekumenizm
duchowy jest dlatego j¹drem i sercem ruchu ekumenicznego (UR 8).
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5. Jednoœæ Koœcio³a nie jest celem w sobie. Nikt, tak¿e Koœció³, nie ¿yje dla
siebie. Dlatego Jezus siê modli, aby wszyscy byli jedno, aby œwiat uwierzy³ (J 17,
21). Jednoœæ chrzeœcijan nale¿y do porz¹dku jednoœci œwiata, w naszej sytuacji
szczególnie do procesu jednoczenia Europy. Tym, co zadecydowa³o o jednoœci i
wielkoœci Europy, by³o œwiat³o Chrystusa. Pocz¹tkowi historii europejskiej i jej
ca³emu przebiegowi towarzysz¹ wielkie postaci œwiêtych: Marcin i Benedykt,
Cyryl i Metody, Ulryk, Wojciech, kobiety jak El¿bieta z Wêgier i Turyngii, Ja-
dwiga z Polski, Œl¹ska i Niemiec, Brygida z Szwecji i wiele innych. Nie mo¿na
wyobraziæ sobie Europy bez reformatorów, Jana Sebastiana Bacha, œwiadków
wiary takich jak Dietrich Bonhoeffer.

Tych, którzy kwestionuj¹ chrzeœcijañskie korzenie Europy, mo¿na zaprosiæ na
podró¿ wiod¹c¹ z Gibraltaru przez Hiszpaniê, Francjê, Niemcy, Skandynawiê,
Polskê  do Estonii lub z Rzymu przez stary Konstantynopol, Kijów do Moskwy.
Podró¿uj¹cy spotka  po drodze najró¿niejsze narody i us³yszy najró¿niejsze jêzy-
ki, ale wszêdzie znajdzie krzy¿ i katedry w centrum wszystkich starych miast.
Chrzeœcijañskie korzenie Europy mo¿na zakwestionowaæ tylko wówczas, gdy za-
przeczy siê naocznym faktom. Korzenie chrzeœcijañskie okaza³y swoj¹ ¿ywot-
noœæ tak¿e w czasach dzisiejszych. Wspó³czesna idea godnoœci osoby ludzkiej i
powszechnych praw cz³owieka ma swój pocz¹tek w tradycji ¿ydowsko-chrzeœci-
jañskiej. Nowoczesnoœci nie musimy wiêc odrzucaæ rycza³tem, jednak musimy
jej strzec przed samozniszczeniem.

Europa, niestety, czêsto zdradza³a swoje pos³annictwo: w licznych wojnach
miêdzy chrzeœcijañskimi narodami, w wojnach kolonialnych oraz w eksploatacji i
ucisku innych narodów, w dwóch straszliwych wojnach œwiatowych w minionym
stuleciu, przez dwie wrogie Bogu i ludziom dyktatury, przez Zag³adê 6 milionów
¯ydów w samym œrodku Europy. Dzisiaj grozi Europie niebezpieczeñstwo, ¿e
nie tylko zdradzi swoje idea³y, lecz ¿e banalnie o nich po prostu zapomni. Nie
ateistyczna negacja jest podstawowym niebezpieczeñstwem, lecz zapominanie o
Bogu, pomijanie przykazañ Bo¿ych, obojêtnoœæ, powierzchownoœæ, indywidu-
alizm i brak gotowoœci zaanga¿owania siê na rzecz wspólnego dobra i ponoszenia
z tego tytu³u ofiar. Jednak czy zajmowanie takiej postawy nie oznacza tañca na
wulkanie lub beczce  prochu? Wszyscy uwa¿ni wspó³czeœni zdaj¹ sobie od dawna
sprawê z tych nowych wyzwañ. Wymieniê tylko niektóre: wo³anie o sprawiedli-
woœæ w zglobalizowanym œwiecie, gdzie niesprawiedliwoœæ jest czêsto powodem
rozpaczliwego krzyku, zagro¿enie przez bezlitosny terroryzm, w miarê pokojowe,
ale te¿ niezbêdne i szczere porozumienie z islamem.

Nieokreœlona i rozmyta religijnoœæ niewiele tutaj pomo¿e. Zbawienie chrzeœci-
janina nie polega³o nigdy na dostosowaniu siê do œwiata. „Nie dostosowujcie siê
do tego œwiata, ale dajcie siê przemieniæ przez odnowienie myœli” (Rz 12, 2) –
wzywa nas aposto³ Pawe³. Zapowiedziana jest nowa ewangelizacja. Punktem
wyjœcia musi byæ fundament pewnej i prze¿ywanej wiary. Gdy¿ Europa nie mo¿e
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byæ tylko jednoœci¹ gospodarcz¹ i polityczn¹; jeœli Europa ma mieæ przysz³oœæ, to
potrzebuje wspólnej wizji i wspólnego fundamentu wartoœci, a to oznacza: my,
chrzeœcijanie w Europie, musimy wreszcie obudziæ siê. Europa musi odnaleŸæ
drogê do siebie, do swojej historii i swoich wartoœci, które kiedyœ przyczyni³y siê
do jej wzrostu i tylko one mog¹ jej daæ now¹ przysz³oœæ. To jest nasze wspólne
zadanie.

Naszym celem jest jednoœæ, nie jednolitoœæ Europy. Ró¿ne kultury s¹ bogac-
twem. Ale ³¹czy nas idea   otrzymanej od Boga godnoœci ka¿dego cz³owieka,
œwiêtoœci ¿ycia, wspó³¿ycia w sprawiedliwoœci i solidarnoœci, respektu wobec
stworzenia oraz nowej kultury mi³osierdzia i mi³oœci.

Dla tej alternatywy, p³yn¹cej z Ducha Ewangelii, mamy byæ wspólnie zna-
kiem, œwiadkiem i narzêdziem. Winniœmy szanowaæ innoœæ innych religii, ale
winniœmy te¿ odwa¿nie podkreœlaæ nasz¹ w³asn¹ innoœæ jako chrzeœcijanie, musi-
my odwa¿nie wyznawaæ, ¿e Jezus Chrystus jest œwiat³em, którego œwiat pilnie
potrzebuje. Gdy¿ kto móg³by nam daæ coœ lepszego? Któ¿ inny by³by w stanie
dostarczyæ nam s³owa ¿ycia?! (por. J 6, 68).

T³umaczy³: Karol Karski
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Metropolita Kiry³³

ŒWIAT£O CHRYSTUSA I KOŒCIÓ£1

Temat dzisiejszego posiedzenia plenarnego Zgromadzenia brzmi: „Œwiat³o
Chrystusa i Koœció³” i jest nam, prawos³awnym chrzeœcijanom, bardzo bliski.
Samo przyjœcie Pana Jezusa Chrystusa jest pojmowane przez chrzeœcijan przede
wszystkim jako ukazanie siê œwiat³a. Jego kulminacja mia³a miejsce na górze Ta-
bor, gdy Pan przemieni³ siê przed swoimi uczniami: „Tam w ich obecnoœci zosta³
przemieniony: Jego twarz zajaœnia³a jak s³oñce, a szaty sta³y siê bia³e jak œwiat³o”
(Mt 17, 2). W teologii prawos³awnej temat œwiat³a z Taboru dozna³ rozwoju w
nauce o niestworzonych boskich energiach lub dzia³aniach, w których ukazuje siê
Bóg. Wed³ug nauczania œw. Grzegorza Palamasa i jego nastêpców, œwiat³o Bo¿e,
które aposto³owie widzieli na Taborze, jest Bogiem samym, który udziela siê
swojemu stworzeniu, a przede wszystkim tym, których oczy serca s¹ czyste i
otwarte na dostrzeganie œwiat³a. Œwiat³o to daje siê zauwa¿yæ zarówno przez oczy
cielesne, jak i przez widzenie wewnêtrzne, które jest w³aœciwoœci¹ ludzkiego ser-
ca. „By³a œwiat³oœæ prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³owieka, gdy na œwiat
przychodzi” (J 1, 9). Cz³owiek jako „obraz i podobieñstwo Boga” (Rdz 1, 26) ma
umiejêtnoœæ dostrzegania i pokazywania w swoim ¿yciu œwiat³a Bo¿ego.

Udzia³ w œwietle Chrystusa oznacza tak¿e uczenie siê  przykazañ Pana, przyjê-
cie nauki Chrystusa. Chrystus jest Œwiat³em, On tak¿e jest Logosem. Dlatego
prawdziwym Œwiat³em jest tak¿e S³owo, które zwraca siê   w stronê rozumu i sta-
nowi intelektualne wyzwanie. „Wiemy te¿, ¿e Syn Boga przyszed³ i da³ nam ro-
zum, abyœmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Jesteœmy w Tym, który jest
prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie”– mówi œw. Aposto³ Jan w swoim
pierwszym liœcie (5, 20). S³owo Bo¿e, przechowywane w Koœciele, jest funda-
mentem Tradycji, najwa¿niejszej kategorii prawos³awnej teologii i prawos³awne-
go ¿ycia. Tradycja nie jest bynajmniej sum¹ tekstów i praktyk, które zosta³y wy-
tworzone w biegu stuleci, lecz œwiat³em, które oœwieca rozum i serca mê¿czyzn i

1 Wyst¹pienie  na III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym (Sibiu, Rumunia, 4-9 wrzeœnia 2007).
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kobiet. Jest to nie tylko sposób myœlenia, lecz tak¿e tryb ¿ycia. Tradycja nie jest
czymœ zastyg³ym w przesz³oœci, lecz ¿yciem Koœcio³a samego, a jej Ÿród³em jest
œwiat³o Chrystusa. Chocia¿ tradycja prawos³awna czyni rozró¿nienie  miêdzy
dwoma   aspektami œwiat³a, mianowicie miêdzy œwiat³em  rozumianym jako
³aska, przez co Bóg sam przedstawia siê œwiatu i przez energie wywiera nañ
wp³yw, a œwiat³em jako S³owo Prawdy, to nie s¹ to dwa ró¿ne œwiat³a, lecz jedno
œwiat³o, które oddzia³uje w ró¿ny sposób.

Poznanie prawdy jest niemo¿liwe bez uczestnictwa w Boskim ¿yciu, które
przyniós³ Chrystus i o którym w Ewangelii Jana tak czytamy: „W Nim by³o
¿ycie,  ¿ycie zaœ by³o œwiat³oœci¹ ludzi” (1, 4). Rozjaœnienie dokonywane przez
Ducha jest niemo¿liwe bez oœwiecenia ca³ej ludzkiej natury przez œwiat³o Chry-
stusa. Na tym polega w³aœciwy sens oœwiecenia. Takie oœwiecenie, w którym
³¹cz¹ siê z sob¹ poznanie prawdy i wspó³uczestnictwo w ¿yciu wiecznym, zostaje
osi¹gniête w Koœciele. W³aœnie w Koœciele jednocz¹ siê z sob¹ œwiat³o jako ³aska
i œwiat³o jako prawda, by odt¹d istnieæ nieroz³¹cznie jako jednolita ca³oœæ. Ko-
œció³ jest przestrzeni¹ œwiat³a, jednak œwiat³o jest widoczne tak¿e daleko poza
jego granicami i oœwieca „ka¿dego cz³owieka, który na œwiat przychodzi” (J 1,
9). Tê w³aœciwoœæ œwiat³a, która jest ³ask¹ Ducha Œwiêtego, mia³ mianowicie na
myœli aposto³ i ewangelista Jan, kiedy pisa³, ¿e „Wiatr wieje, gdzie chce” (J 3, 8).
Blasku œwiat³a Chrystusa nie ograniczamy koœcielnym p³otem, wierzymy przy
tym jednak mocno, ¿e Ÿród³o tego œwiat³a znajduje siê w Koœciele, który jest cia-
³em Chrystusa (Kol 1, 24).

W oparciu o takie rozumienie œwiat³a odnosimy siê z respektem do innych re-
ligijnych doœwiadczeñ i tradycji, nie zapominaj¹c przy tym jednak s³ów Ewange-
lii: „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, bêdzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zo-
stanie potêpiony” (Mk 16, 16). W tym duchu prowadzimy dialogi miêdzyreligij-
ne, które uwa¿amy za bardzo wa¿ne nie tylko dla lepszego zrozumienia innych
tradycji religijnych, lecz tak¿e dla pe³niejszego pojmowania w³asnej tradycji.

Nauka Chrystusa jest œwiat³em, gdy¿ rozjaœnia i rozœwietla to, co bez niej po-
zostaje w mgle i ciemnoœci. Pozwala ludziom uzyskaæ w³aœciw¹ wiedzê o Bogu,
cz³owieku i œwiecie. Cz³owiek dochodzi oczywiœcie do znacz¹cej wiedzy dziêki
w³asnym badaniom nad natur¹ i œwiatem, lecz wiedza ta nie wystarcza do otwar-
cia perspektywy wykraczaj¹cej poza cz³owieka. Jeœli przyjmujemy, ¿e istnieje coœ
wy¿szego w organizacji ¿ycia, co przewy¿sza ludzk¹ naturê, to nie da siê tego
poj¹æ, gdy samo nie otworzy siê cz³owiekowi. Cz³owiek nie móg³by nigdy doj-
rzeæ swej zewnêtrznoœci, gdyby nie istnia³o Ÿród³o œwiat³a, które wychodzi nie z
niego, lecz ma samodzielne pochodzenie. Zrodzona w krêgach naukowych
wspó³czesna idea o wzajemnym uzupe³nieniu wiedzy religijnej i naukowej po-
zbawia dzisiaj podstaw ka¿dy spór miêdzy nauk¹ i religi¹. Oznacza to, ¿e w bu-
dowaniu ¿ycia indywidualnego i spo³ecznego cz³owiek potrzebuje zarówno religii
jak i nauki. Jak nigdy przedtem w historii chrzeœcijañstwo jest dzisiaj zaintereso-
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wane uzyskaniem wsparcia ze strony wiedzy naukowej i wykorzystaniem jej w
swoim ¿yciu.

Przede wszystkim jednak Koœcio³y chrzeœcijañskie s¹ zainteresowane zacho-
waniem i wprowadzeniem w ¿ycie dzisiejszego cz³owieka swego szczególnego
poselstwa, które objawi³ ludziom Pan   Jezus Chrystus. Wiemy z historii, ¿e zada-
nie to nie by³o ³atwe. Ludzkie s³aboœci doprowadzi³y do schizm, konfliktów i na-
wet wojen miêdzy braæmi. W pierwszym tysi¹cleciu ery chrzeœcijañskiej wierz¹-
cy d¹¿yli do wyra¿enia mo¿liwie jak najbardziej klarownie jêzykiem ludzkim
owych prawd o Bogu, które zosta³y im  objawione przez zwiastowanie Chrystusa.
Z ich krótkim streszczeniem spotykamy siê dzisiaj w Nicejsko-Konstantynopoli-
tañskim Wyznaniu Wiary. Jednak do dzisiaj istniej¹ we wspólnocie chrzeœcijañ-
skiej podzia³y odnoœnie rozumienia fundamentalnych dogmatów wiary. Jednak z
ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e a¿ do ostatnich czasów wszyscy chrzeœcija-
nie reprezentowali przynajmniej te same pogl¹dy na temat cz³owieka i regu³ jego
¿ycia wyra¿onych w normach moralnych. Dzisiaj ta równowaga jest naruszona.
Niektóre wspólnoty chrzeœcijañskie jednostronnie zmieni³y lub w³aœnie zmieniaj¹
normy ¿yciowe zawarte w S³owie Bo¿ym.

Dlaczego dzieje siê to w³aœnie teraz, na pocz¹tku XXI stulecia? Dlaczego dzi-
siaj w pewnych krêgach chrzeœcijañskich popularna sta³a siê idea ewolucji norm
moralnych? Z jednej strony istniej¹ po temu przes³anki w owym nurcie teologicz-
nym, który zasadê zbawienia jedynie przez wiarê interpretuje kosztem stanu mo-
ralnego cz³owieka. Ale najbardziej w moim przekonaniu widoczny jest w tym
punkcie wp³yw ducha areligijnego. Istnieje podejrzana zgodnoœæ pogl¹dów w za-
kresie nowego podejœcia do moralnoœci pomiêdzy pewnymi krêgami chrzeœcijañ-
skimi a szerz¹cym siê postmodernizmem w spo³eczeñstwie sekularnym. W szero-
kim znaczeniu postmodernizm oznacza uzgodnienie pogl¹dów i stanowisk nie
nadaj¹cych siê do uzgodnienia. Byæ mo¿e, ¿e tego rodzaju zabieg jest usprawie-
dliwiony w pewnych obszarach ¿ycia spo³ecznego, ale nigdy nie da siê go uspra-
wiedliwiæ w obszarze moralnym dotycz¹cym chrzeœcijan. Ludzie wierz¹cy nie
mog¹ uznawaæ wartoœci ¿ycia ludzkiego i jednoczeœnie akceptowaæ prawo do
œmierci, nie mog¹ uznawaæ wartoœci rodziny i jednoczeœnie akceptowaæ dopusz-
czalnoœæ relacji homoseksualnych, nie mog¹ broniæ praw dziecka i jednoczeœnie
zgadzaæ siê na celowe niszczenie ludzkich embrionów dla celów medycznych.

Jednak ta tendencja jest zauwa¿alna nie tylko w œwiatopogl¹dzie niektórych
ludzi, tzn. w sferze prywatnej, lecz staje siê ona stopniowo obligatoryjna dla
wszystkich obywateli przez przyjêcie odpowiednich norm prawnych zarówno w
niektórych pañstwach europejskich, jak te¿ w organizacjach miêdzynarodowych.

Prawos³awni chrzeœcijanie Europy Wschodniej, którzy poczynili ¿yciowe do-
œwiadczenie w pañstwie totalitarnym, odczuwaj¹ dzisiaj niebezpieczne tendencje
w rozwoju w³adzy politycznej. Chrzeœcijanie znaj¹ od dawien dawna zasadê,
któr¹ wypowiedzia³ œwiêty Augustyn: „W sprawach zasadniczych – jednoœæ, w
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drugorzêdnych – wolnoœæ, we wszystkim  – mi³oœæ”. Okazuje siê tylko, ¿e miê-
dzy chrzeœcijanami a zeœwiecczonymi ludŸmi otwiera siê dzisiaj przepaœæ w rozu-
mieniu tego, co ma znaczenie fundamentalne a tego, co jest drugorzêdne. Sytu-
acja, jaka siê wytworzy³a, jest wysoce zatrwa¿aj¹ca dla tych chrzeœcijan, którzy
opowiadaj¹ siê za mo¿liwoœci¹ tylko jednej jedynej moralnoœci. Jeœli chrzeœcija-
nie zostaj¹ zmuszeni przez w³adzê pañstwow¹ do wspó³uczestnictwa w wype³nia-
niu owych norm moralnych, które s¹ sprzeczne z ich wiar¹, w³adza ta staje siê dla
nich w³adz¹ wrog¹ i nieakceptowan¹.

Na czym jednak zasadza siê owa niemo¿liwa do zasypania przepaœæ miêdzy
chrzeœcijañstwem a relatywizmem etycznym? Jest ona rezultatem wiary, ¿e w
Chrystusie objawi³a siê Bo¿a prawda o cz³owieku i jego ¿yciu i ¿e rezygnacja z
tej prawdy oznacza upadek cz³owieka i œwiata. Koœció³ wypowiada o Bogu i
cz³owieku nie swój partykularny pogl¹d, który mu z tego lub innego powodu od-
powiada, lecz prawdê przekazan¹ przez Bo¿e objawienie. Jeœli jakiœ uczony, któ-
ry odkrywa nowe prawo ziemskie, ma prawo do obrony znalezionej prawdy, to
Koœció³ tym bardziej ma prawo stawaæ w obronie wiecznej prawdy.

Przynajmniej dla nas chrzeœcijan winno byæ rzecz¹ oczywist¹, ¿e Chrystus
pokaza³ œwiatu prawdziw¹ boskoœæ i prawdziwe cz³owieczeñstwo. W Chrystu-
sie objawi³a siê pe³nia natury ludzkiej. Uznaje to nawet Pi³at, poganin, wykrzy-
kuj¹c: „Oto cz³owiek!” (J 19, 5). Ludzka natura ukazana w Chrystusie nie musi
siê dalej rozwijaæ lub przechodziæ ewolucjê, mo¿e byæ ona przyswojona tylko
przez cz³owieka. Oznacza to, ¿e wszystko, co mo¿na powiedzieæ o cz³owieku,
zosta³o ukazane w Chrystusie. Dyskusja o tym, czym jest cz³owiek, zakoñczy³a
siê przed dwudziestoma wiekami. Pod tym wzglêdem popularna wœród pew-
nych chrzeœcijan teoria ewolucji  norm moralnych jawi  siê jako szczególne
upodobanie dla ducha tego œwiata, który dzisiaj ucieleœnia tê ideê w formie
postmodernistycznego paradygmatu. W ¿yciu koœcielnym istniej¹ w rzeczywi-
stoœci zmienne zwyczaje, gdy¿ zmianie ulegaj¹ warunki kulturowe, geograficz-
ne i historyczne, ale podstawowe pojêcia dotycz¹ce  ludzkiej natury s¹ w swej
istocie niezmienne.

Walka o jednolit¹ moralnoœæ spo³eczn¹ i wartoœci chrzeœcijañskie w dzisiejszej
Europie jest niemo¿liwa bez zjednoczenia wysi³ków przede wszystkim chrzeœci-
jan g³ównych wyznañ, bez baczenia na ich ró¿nice w sprawach doktrynalnych.
Jednak stare s³owo „ekumenia” nadaje siê z trudem do wype³nienia tego zadania.
Dzisiaj ewentualna budowa systemu chrzeœcijañskiej solidarnoœci w Europie na
bazie jednej i niepodzielnej moralnoœci Ewangelii oraz wynikaj¹cego z tej soli-
darnoœci wspólnego œwiadectwa przed œwiatem o chrzeœcijañskich wartoœciach,
jest mo¿e z naszej perspektywy ostatni¹ okazj¹ do odzyskania wspólnymi si³ami
chrzeœcijan duszy Europy. W³aœnie dlatego musz¹ wspólnoty chrzeœcijañskie
udzielaæ sobie wzajemnego wsparcia, strzec przyjacielskich relacji, praktykowaæ
wymianê myœli, wspólnie wystêpowaæ przed obliczem tego œwiata, przeprowa-
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dzaæ wspólne projekty. Koœció³ rosyjski wie bardzo dobrze z doœwiadczeñ poczy-
nionych w warunkach totalitaryzmu, co znaczy chrzeœcijañska solidarnoœæ.

Ta solidarnoœæ objawia siê te¿ dzisiaj. Z okazji ponownego zjednoczenia Pa-
triarchatu Moskiewskiego z Rosyjskim Koœcio³em Zagranicznym otrzymaliœmy
serdeczne braterskie ¿yczenia od wielu Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Poza tym
odczuwamy solidarnoœæ z innymi chrzeœcijanami w obliczu wielu dzisiejszych
wyzwañ sekularyzmu, bezdusznoœci, ubóstwa i radykalizmu. Poniewa¿ mamy
wspólne chrzeœcijañskie dziedzictwo, mo¿emy ³atwiej czyniæ poszukiwania za
wspólnym rozumieniem tych wyzwañ ni¿ z ludŸmi wyznaj¹cymi inn¹ religiê lub
œwiatopogl¹d.

Jestem pewny, ¿e solidarnoœæ w obliczu nowych wyzwañ mo¿e nadaæ stosun-
kom miêdzychrzeœcijañskim w Europie now¹ dynamikê i wzbudziæ utracone dzi-
siaj w wielu wspólnotach zainteresowanie teologicznym dialogiem i poszukiwa-
niem jednoœci nakazanej przez Boga.

Walcz¹c o jednolite normy etyczne, chrzeœcijanie musz¹ szukaæ sprzymierzeñ-
ców wœród wyznawców innych religii, którzy wraz z chrzeœcijanami wyznaj¹ te
same wartoœci etyczne. W tym celu zachodzi potrzeba rozwiniêcia miêdzyreligij-
nych kontaktów w Europie i na ca³ym œwiecie. Przy wszystkich ró¿nicach, religie
œwiatowe maj¹ wspólne rozumienie priorytetu wartoœci wiecznych nad ziemski-
mi. Pomaga to wspólnie wystêpowaæ przeciw zagro¿eniu moralnego ukierunko-
wania ¿ycia ludzkiego.

Spotkanie na szczycie religijnych przywódców w Moskwie w lipcu 2006 roku,
które sta³o siê najwiêksz¹ miêdzyreligijn¹ imprez¹ w Europie, pokaza³o, ¿e
przedstawiciele najwiêkszych œwiatowych tradycji religijnych maj¹ podobne po-
gl¹dy w kwestiach etycznych. Wszyscy oni wyrazili zatroskanie z powodu moral-
nego relatywizmu, który dzisiaj nierzadko zyskuje dominuj¹c¹ pozycjê.

Chrzeœcijanie w kwestiach moralnych znajduj¹ te¿ dzisiaj pewne poparcie
wœród ludzi zsekularyzowanych, którzy reprezentuj¹ œwiatopogl¹d niereligijny,
lecz broni¹ norm etycznych, które s¹ podobne chrzeœcijañskim. W tej sytuacji nie
jest nic zadziwiaj¹cego, gdy¿ ju¿ œwiêty aposto³ Pawe³ pisa³ w Liœcie do Rzy-
mian: „Jeœli bowiem poganie nie maj¹c Prawa, z natury czyni¹ to, co Prawo naka-
zuje, to chocia¿ go nie maj¹, sami dla siebie s¹ Prawem. Wykazuj¹, ¿e czyn zgod-
ny z Prawem jest wpisany w ich serca” (2, 14-15). Innymi s³owy, chrzeœcijanie
musz¹ z wszystkimi ludŸmi dobrej woli wspó³dzia³aæ w imiê znalezienia i zacho-
wania porozumienia co do norm moralnych w spo³eczeñstwie. Chc¹c osi¹gn¹æ
ten cel, wspólnoty chrzeœcijañskie musz¹ wspó³pracowaæ z opini¹ publiczn¹
wzglêdnie prowadziæ dialog z pañstwowymi i miêdzynarodowymi strukturami.
Jeœli chrzeœcijanie domagaj¹ siê jednolitej etyki dla sfery publicznej, to powinni
te¿ zaufaæ sumieniu ka¿dego cz³owieka, który w sferze prywatnej pragnie kszta³-
towaæ swe ¿ycie wed³ug w³asnych wartoœci. W tym punkcie mog¹ powo³aæ siê na
inn¹ wypowiedŸ aposto³a Paw³a: „Ty, kim jesteœ, ¿e os¹dzasz cudzego s³ugê?



34

METROPOLITA KIRY££

Przed w³asnym panem stoi lub upada. Bêdzie jednak sta³, gdy¿ Pan ma moc go
postawiæ” (Rz 14, 4). Tak wiêc inne pogl¹dy, które stanowi¹ alternatywê dla ogól-
nej moralnoœci, mog¹ pozostaæ w ¿yciu prywatnym. Nie trzeba ich zwalczaæ, ale
nie trzeba te¿ udzielaæ im poparcia i je propagowaæ w przestrzeni ¿ycia publicz-
nego.

Dzisiaj wielu ludzi w Europie, w tym tak¿e niewierz¹cy, zdaj¹ sobie sprawê,
¿e chrzeœcijañstwo jest potê¿nym Ÿród³em poparcia cywilizacji europejskiej. Ta
œwiadomoœæ pojawi³a siê w Europie po dojœciu do zderzenia z globalnymi wy-
zwaniami innych cywilizacji. Chc¹c prze¿yæ w dzisiejszym œwiecie, Europa musi
pozostaæ dalej chrzeœcijañskim kontynentem. To nie oznacza bynajmniej, ¿e nie
ma na nim miejsca dla reprezentantów innych religii i œwiatopogl¹dów. To ozna-
cza tylko uznanie wysokiej roli chrzeœcijañstwa w przesz³oœci, teraŸniejszoœci i
przysz³oœci naszego kontynentu. Takie uznanie jest pod wieloma wzglêdami za-
le¿ne od tego, jak dalece sami chrzeœcijanie s¹ zdolni do zachowania swojej
chrzeœcijañskiej to¿samoœci w szybko zmieniaj¹cym siê multikulturowym œwie-
cie, jak dalece staæ ich na zachowanie wiernoœci Chrystusowi.

„Tak niech jaœnieje wasza œwiat³oœæ przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i oddawali chwa³ê waszemu Ojcu w niebie” (Mt 5, 16). Œwiat jest zdolny
widzieæ Ojca w niebie, przyj¹æ i wielbiæ Go, gdy œwiat³o wychodz¹ce od wierz¹-
cych w Niego jest œwiat³em Jego Syna.

T³umaczenie: Karol Karski
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Wies³aw Romanowicz

RUCH EKUMENICZNY WOBEC PRZEMIAN
ZACHODZ¥CYCH WE WSPÓ£CZESNYCH

SPO£ECZEÑSTWACH

Wiêkszoœæ spo³eczeñstw na pocz¹tku XXI wieku charakteryzuje siê du¿ym
tempem zmian w wielu sferach ludzkiego ¿ycia. Owe zmiany wynikaj¹ z proce-
sów, które zachodz¹ we wspó³czesnych spo³eczeñstwach nie tylko w skali mikro-
spo³ecznej, lecz równie¿ w wymiarze makrospo³ecznym. Spo³eczeñstwa te cha-
rakteryzuje niejednoznacznoœæ i g³êbokie przemieszanie elementów tradycyjnych
z nowymi, co w odbiorze spo³ecznym sprowadza siê do zauwa¿alnego chaosu,
bez³adu i braku jasno sprecyzowanego kierunku zmian.

Teraz widaæ znacznie wyraŸniej – jak pisze E. Wnuk-Lipiñski – ¿e œwiat
wszed³ w fazê globalnych przekszta³ceñ, których konsekwencji nie jesteœmy
w stanie do koñca przewidzieæ. Ju¿ prawie nic nie bêdzie takie jak kiedyœ, a o
przysz³oœci da siê sensownie powiedzieæ jedynie tyle, i¿ nie bêdzie ona prost¹
kontynuacj¹ dnia dzisiejszego. Najg³êbsze zmiany jakoœciowe s¹ prawdopodob-
nie jeszcze przed nami, to zaœ, czego œwiat doœwiadczy³ po 1989 roku, mo¿na
uznaæ zaledwie za wstêp do czekaj¹cych nas w pierwszych dekadach XXI wieku
dalszych prze³omów o charakterze jakoœciowym, które zasadniczo odmieni¹ nasz
dzisiejszy horyzont wyobraŸni oraz ujawni¹ nowe perspektywy i nowe zagro¿e-
nia, z którymi radziæ bêd¹ musia³y sobie nastêpne pokolenia1.

Maj¹c na uwadze powy¿sze uwagi, postanowi³em przedstawiæ w wymiarze
teoretycznym podstawowe aspekty ruchu ekumenicznego z perspektywy funk-
cjonowania ruchów spo³ecznych, które s¹ stymulatorem zmian we wspó³czesnych
spo³eczeñstwach. W tym artykule przez ruch ekumeniczny rozumiem dzia³anie
zbiorowe spo³eczeñstwa, którego celem jest d¹¿enie do podzielania przez wszyst-
kich chrzeœcijan wspólnych wartoœci wynikaj¹cych ze Ÿróde³ wiary chrzeœcijañ-

1 E. Wnuk-Lipiñski, Œwiat miêdzyepoki, Kraków 2004, s. 7-8.
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skiej, a sformalizowanych przez instytucje religijne. Takie za³o¿enie w sposób
jednoznaczny lokuje powy¿sze rozwa¿ania w sferê nauk spo³ecznych, a dok³ad-
niej bêdzie dotyczy³o problematyki socjologii religii.

Ruch ekumeniczny jako specyficzny ruch spo³eczny

Potoczne rozumienie ruchu spo³ecznego zazwyczaj odnosi siê do pewnego dzia-
³ania sprawczego, które wp³ynê³o na zmianê jakoœciow¹ lub iloœciow¹ w konkret-
nym spo³eczeñstwie. Zazwyczaj pojêcie to odnosi siê do ruchów robotniczych,
ch³opskich, narodowowyzwoleñczych czy religijnych. Wspó³czeœni badacze zajmu-
j¹cy siê problematyk¹ ruchów spo³ecznych ró¿norodnie je definiuj¹. Generalnie
mo¿na wyodrêbniæ dwa podejœcia. Pierwsze polega na analizowaniu ruchu jako
grupy o szczególnych cechach, drugie natomiast ujmuje ruch w szerszym kontek-
œcie systemu spo³ecznego, traktuj¹c go jako proces powoduj¹cy zmiany w myœle-
niu, postawach, rozwi¹zaniach instytucjonalnych. Rozró¿nienie to ma naturalnie
charakter analityczny, porz¹dkuj¹cy. Wiêkszoœæ autorów uwzglêdnia obydwa
aspekty badanego zjawiska2 . St¹d Jan Szczepañski o ruchu spo³ecznym mówi, ¿e
jest to zbiorowe d¹¿enie ludzi do realizacji wspólnego celu3 .

Wspólne cele wynikaj¹ z4 :
 niezadowolenia w ramach istniej¹cego systemu instytucjonalnego, okreœlo-

nych potrzeb materialnych i niematerialnych;
 braku satysfakcji z zakresu i formy zaspokojenia okreœlonych potrzeb;
 pojawienia siê nowych uk³adów wartoœci i stylów ¿ycia, które nie znajduj¹

swego miejsca w istniej¹cym uk³adzie instytucjonalnym.
Natomiast P. Sztompka odnosz¹c siê do ruchów spo³ecznych wskazuje na czte-

ry komponenty, które nale¿y w ka¿dym ruchu wyodrêbniæ.
1. Istnieje zbiorowoœæ ludzi dzia³aj¹ca razem.
2. Wspólnym celem dzia³ania zbiorowego jest jakaœ zmiana danego spo³e-

czeñstwa definiowana przez uczestników w podobny sposób.
3. Zbiorowoœæ ta jest relatywnie rozproszona, z niskim poziomem organizacji

formalnej.
4. Dzia³ania cechuje relatywnie wysoki poziom spontanicznoœci, przyjmuj¹

one niezinstytucjonalizowane, niekonwencjonalne formy.
Podsumowuj¹c: przez ruchy spo³eczne rozumiemy luŸno zorganizowane zbio-

rowoœci dzia³aj¹ce wspólnie w niezinstytucjonalizowany sposób w celu wytwo-
rzenia zmiany w ich spo³eczeñstwie5 .

2 G. Ulicka, Nowe ruchy spo³eczne, Warszawa 1993, s. 5.
3 Zob. J. Szczepañski, Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa 1965, s. 252-253.
4 Por. B. Misztal, Socjologiczna teoria ruchów spo³ecznych, „Studia Socjologiczne” Nr. 1/1984.
5 P. Sztompka, Socjologia zmian spo³ecznych, Kraków 2005, s. 256.
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Ruchy spo³eczne – jak dalej pisze P. Sztompka – s¹ najprawdopodobniej zja-
wiskiem historycznie uniwersalnym. Ludzie we wszystkich spo³eczeñstwach mu-
sieli mieæ powody do ³¹czenia siê i walczenia o wspólne cele oraz przeciwko tym,
którzy stali na drodze do ich realizacji. Historycy opisuj¹ bunty, powstania, wy-
buchy niezadowolenia, które mia³y miejsce w staro¿ytnoœci, silne ruchy religijne
w œredniowieczu, potê¿ne bunty ch³opskie w 1381 i 1525 roku, reformacjê oraz
ruchy kulturowe, etniczne i narodowe powstaj¹ce od czasów odrodzenia. Potê¿ne
ruchy spo³eczne przyczyni³y siê do narodzin nowoczesnoœci w trakcie wielkich
rewolucji mieszczañskich, angielskiej, francuskiej i amerykañskiej6 .

Przedstawione powy¿ej fakty, które w sposób wybiórczy i bardzo ogólny opi-
suj¹ zasadnicze elementy ruchów spo³ecznych, umo¿liwi¹ wstêpn¹ analizê ruchu
ekumenicznego widzianego jako dzia³anie zbiorowe. Rozwa¿ania dotycz¹ce ru-
chu ekumenicznego rozpocznê od ustalenia znaczenia s³owa „ekumenia”. S³owo
„ekumenia” (oikoumene) pochodzi z jêzyka greckiego i w staro¿ytnoœci okreœla³o
„œwiat zamieszka³y przez ludzi”7.  S³owa tego w podobnym znaczeniu geograficz-
nym u¿ywali m.in. Herodot, Demostenes czy Arystoteles.

Nastêpnie pojêcie ekumenii zostaje rozszerzone o znaczenie kulturowo-poli-
tyczne okreœlaj¹ce „œwiat cywilizacji hellenistycznej”8 . W czasach cesarza Nero-
na, kiedy Rzymianie opanowali Bliski Wschód, temu s³owu nadano sens politycz-
no-prawny, tworz¹c ideê „jednolitej cywilizacji hellenistycznej, rozwijaj¹cej siê
pod patronatem Imperium Rzymskiego”9.  Równie¿ Stary i Nowy Testament u¿y-
wa tego pojêcia w opisanych powy¿ej znaczeniach, dodaj¹c wymiar religijno –
eschatologiczny dla okreœlenia œwiata (oikumene), który ma nadejœæ (Hbr 2, 5)10.

W chrzeœcijañstwie pierwotnym terminu tego u¿ywano w znaczeniu geogra-
ficznym i kulturowo-politycznym a s³owem „ekumenia” okreœlano wszystko to,
co nale¿y do Koœcio³a lub jest miejscem jego dzia³ania. St¹d jeszcze dzisiaj mó-
wimy np. o soborach ekumenicznych, patriarchach ekumenicznych czy o wiel-
kich teologach ekumenicznych tamtego okresu, jak: œw. Grzegorz z Nyssy, œw.
Bazyli Wielki czy œw. Jan Chryzostom.

 W okresie patrystycznym okreœlenie „ekumenia” odnosi³o siê do szeroko pojê-
tej powszechnoœci i uniwersalnoœci – dotyczy³o wszystkich chrzeœcijan. Takie rozu-
mienie ekumenii przetrwa³o do dzisiaj i jest g³oszone w Koœcio³ach wschodnich.

 W wieku XVIII szersze znaczenie temu s³owu nada³ Miko³aj hrabia Zinzen-
dorf, rozumiej¹c je jako uniwersalny  Koœció³ chrzeœcijañski przekraczaj¹cy
„wszelkie granice narodowe i wyznaniowe”11.  Sprawê jednoœci Koœcio³a widzia³,

6 Tam¿e…, s. 259.
7  S. Nagy, Koœció³ na drogach jednoœci, Wroc³aw 1985, s. 18.
8 K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, Warszawa 1986, s. 6., Por. Brown R. A.,

Rewolucja ekumeniczna, Warszawa 1970, s.28-29.
9 Tam¿e..., s. 6.
10 Por. Tam¿e…, s. 6-7.
11  A. Skowronek, Odkrywanie jednoœci, Warszawa 1988, s. 11.
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jako wynik zjednoczenia z Bogiem na drodze „autentycznego ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego”12.  To autentyczne ¿ycie chrzeœcijañskie wi¹za³o siê – w jego rozumieniu
– z g³êbok¹ i szczer¹ odnow¹.

W wyniku tych pogl¹dów, w Koœciele protestanckim, nast¹pi³a epoka „przebu-
dzenia”, efektem której by³o powo³anie w 1846 roku Powszechnego Aliansu
Ewangelicznego i innych organizacji miêdzywyznaniowych. W kontekœcie roz³a-
mów koœcielnych s³owo „ekumeniczny” zaczyna oznaczaæ „stosunki miêdzy
chrzeœcijanami ró¿nych wyznañ, których celem jest wzajemne zrozumienie i
wzmocnienie œwiadomoœci, ¿e mimo granic wyznaniowych i narodowych, istnie-
je miêdzy chrzeœcijanami wspólnota”13.

W pocz¹tkach XX wieku organizowano konferencje o tematyce ekumenicznej,
co sta³o siê zacz¹tkiem ruchu ekumenicznego. Na tych konferencjach ukszta³to-
wa³o siê obecne znaczenie tego s³owa, a Natan Söderblom, luterañski  arcybiskup
Uppsali, okreœli³ ekumenizm jako „wyra¿enie postawy duchowej, œwiadcz¹cej o
g³êbokiej wiedzy z zakresu fundamentalnej jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich”14 . Definicja ta akcentuje podstawow¹ jednoœæ Koœcio³a  i jego wspólne za-
dania.

Jednak definicje te – w opinii ks. prof. A. Skowronka – „nie pozwalaj¹ na roz-
winiêcie teorii procesów ekumenicznych lub na wyraŸne uzasadnienie dla opera-
tywnych metod badawczych”. Dlatego proponuje, na bazie metody normatywnej,
aby zaj¹æ siê refleksj¹ nad teoretycznymi i praktycznymi elementami ruchu eku-
menicznego.

A. £apiñski rozumie przez ruch ekumeniczny  „ruch propaguj¹cy porozumie-
nie miêdzy ró¿nymi wyznaniami, zmierzaj¹cy do przywrócenia jednoœci wszyst-
kich chrzeœcijan”15 .

Podobna co do treœci jest te¿ definicja teologa katolickiego – Karla Rahnera,
który okreœla ruch ekumeniczny jako „globaln¹ nazwê wszystkich wysi³ków
zmierzaj¹cych do ponownego zjednoczenia chrzeœcijan wszystkich wyznañ”16 .

Koœció³ katolicki w Dekrecie o ekumeniŸmie podaje, ¿e ruch ekumeniczny to
dzia³alnoœæ oraz przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do jednoœci chrzeœcijan, zale¿nie od
ró¿nych potrzeb Koœcio³a i warunków chwili (DE 4). Jednoœæ w tej definicji jest
rozumiana jako próba przezwyciê¿ania istniej¹cych barier konfesyjnych. Prze-
zwyciê¿anie ich zale¿y od ka¿dego cz³owieka, a œciœlej od jego postawy w sto-
sunku do chrzeœcijan innych wyznañ.

        Postawa taka winna charakteryzowaæ siê g³êbokim szacunkiem, szczer¹
otwartoœci¹ wobec chrzeœcijan z innych Koœcio³ów, brakiem uprzedzeñ i lêków,

12  S. Nagy, Koœció³...,op. cyt. s. 21.
13  K. Karski, D¹¿enia..., op. cyt. s.11.
14 Tam¿e..., s.12.
15 A. £apiñski, Historia Religii – s³ownik terminologiczny, Warszawa 1995, s. 44.
16  K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 397-398.
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oraz partnerskim zaufaniem polegaj¹cym na wymianie pogl¹dów s³u¿¹cych wza-
jemnej integracji. Rozwa¿ania o istocie s³owa ekumenia i trudnoœci definicyjne
doprowadzi³y do takiej sytuacji, ¿e wspó³czeœnie czêœciej u¿ywamy zwrotu ruch
ekumeniczny ni¿ ekumenia. Taki stan, wg. prof. Kijasa, wynika st¹d, ¿e „(...) po-
dejmowane przez chrzeœcijan wysi³ki ekumeniczne nie s¹ czymœ statycznym, ale
stanowi¹ rzeczywistoœæ nad wyraz dynamiczn¹. Ich najwa¿niejszym celem nie
jest „rozdrapywanie” ran przesz³oœci i stanie w miejscu, ale odwa¿ne, choæ czêsto
bardzo trudne, zmierzanie do przodu. Zaanga¿owani w niego ludzie nauki nie za-
trzymuj¹ siê wy³¹cznie na samej tylko intelektualnej refleksji nad tym, co wyda-
rzy³o siê w przesz³oœci, ale oddaj¹ siê szukaniu i wskazywaniu nowych dróg ku
przysz³oœci, na których chrzeœcijanie mogliby odnajdywaæ utracon¹ jednoœæ”17 .

Uwzglêdniaj¹c za³o¿enia definicyjne ruchów spo³ecznych i maj¹c na uwadze
generalne przes³anki ruchu ekumenicznego przedstawiê w kontekœcie spo³ecznym
zasadnicze elementy charakteryzuj¹ce ruch ekumeniczny.

1. Ruch ekumeniczny jako zbiorowoœæ w dzia³aniu

Zbiorowoœci¹ w socjologii zazwyczaj nazywamy zespó³ lub grupê ludzi, w
której choæby przelotnie kszta³tuje siê wiêŸ spo³eczna, natomiast w innym ujêciu
mówimy o pewnej liczbie osób miêdzy którymi zachodz¹  dowolne relacje18 .
W zwi¹zku z tym istot¹ tego elementu nie bêdzie koncentracja na idei, któr¹ po-
siada ten ruch w sobie, poniewa¿ badania nale¿a³oby skoncentrowaæ  na warto-
œciach, które wynikaj¹ z realizacji tej idei w ¿yciu spo³ecznym. Jednak zasadni-
czym aspektem staje siê fakt przyjêcia tych idei przez cz³onków zbiorowoœci, co
jest istot¹ i celem ka¿dego dzia³ania ludzkiego19 .

W zwi¹zku z tym zbiorowoœci¹ w naszym przypadku bêdziemy nazywaæ
pewn¹ liczbê osób podejmuj¹c¹ wspólne dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia
jednoœci chrzeœcijañskiej. W takich okolicznoœciach idee ekumeniczne s¹ interna-
lizowane przez cz³onków danej zbiorowoœci, którzy nastêpnie kreuj¹ postawy
ekumeniczne wœród pozosta³ej czêœci spo³eczeñstwa.

Podstawowym zadaniem w procesie kreowania postaw ekumenicznych jest
maksymalne zmniejszenie dystansu miêdzywyznaniowego. Mam tu na myœli dwa
wymiary: poznawczy i emocjonalny. Pojêcie dystansu spo³ecznego trudne jest do
zdefiniowania w kontekœcie badañ empirycznych. Pocz¹tków tego pojêcia nale¿y
upatrywaæ w przestrzennym ujmowaniu problematyki swojskoœci i obcoœci w
koncepcjach G. Simmla, W. Sumnera czy E. Bogardusa. Dystans bêdzie ujmowa-
ny jako postrzeganie ró¿nicy oraz jako zakres i rodzaj kontaktów z ludŸmi funk-

17 Kijas Z.J., Odpowiedzi na 101 pytañ o ekumenizm, Kraków 2004, s. 62-63.
18 Zob. K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 1999, s. 256.
19 Zob. M. Weber, Pojêcie dzia³ania spo³ecznego [w:] P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury,

Kraków 2006, s.46-60. P. Sztompka, Socjologia. Analiz spo³eczeñstwa, Kraków 2005, s. 55-64.
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cjonuj¹cymi w innej konfesji. Takie ujêcie dystansu okreœla intensywnoœæ zwi¹z-
ków z nasz¹ osob¹ lub grup¹, gdzie bliskoœæ wyra¿ana jest u¿yciem takich s³ów:
„swój”, „mój”, „nasz”. Czêsto mówimy np. o naszym narodzie, naszym kraju czy
naszym Koœciele, wyznaniu. W s³owie „nasz” kryje siê treœæ sugeruj¹ca istnienie
spo³ecznej wspólnoty, z któr¹ siê identyfikujmy i z któr¹ po³¹czeni jesteœmy okre-
œlon¹ wiêzi¹.

„WiêŸ spo³eczna – jak pisze J. Nikitorowicz – tworzy siê i utrzymuje przez to,
co ludzi ³¹czy i przez to co ludzi dzieli w zbiorowym wspó³¿yciu. Wzajemne od-
dzia³ywania, stosunki i zale¿noœci tworz¹ siê na okreœlonej p³aszczyŸnie i jest to
coœ, co powoduje, ¿e ludzie s¹ ze sob¹ po³¹czeni, potrzebuj¹ siê, uzupe³niaj¹, od-
czuwaj¹ ró¿nice i wspólnotê”20 .

Wymiar poznawczy dotyczy posiadanej wiedzy o innej grupie i stosunku do tej
wiedzy. W tym wymiarze dystans wobec innego wyznania bêdzie mierzony g³ów-
nie stopniem posiadanej wiedzy o innych i gotowoœci¹ jej pog³êbienia. Mo¿e on
siê wahaæ od g³êbokiego zainteresowania inn¹ religi¹ i d¹¿eniem do jej poznania,
a¿ do ca³kowitego braku zainteresowania. Zak³adam œcis³y zwi¹zek pomiêdzy
stopniem motywacji poznawczej, a poziomem wiedzy pozytywnej. Du¿e zainte-
resowanie innymi religiami bêdzie œwiadczy³o o posiadanej na ich temat wiedzy.
Stopieñ motywacji mo¿na okreœliæ analizuj¹c odpowiedzi na pytanie o Ÿród³o i
stopieñ zainteresowania innymi wyznaniami.

Drugi wymiar dystansu zwany emocjonalnym wyra¿a siê w postawach apul-
sywnych („do”) i repulsywnych („od”). Postawy apulsywne akcentuj¹ podobieñ-
stwo i sympatiê do innych wyznañ, a tak¿e przyzwalaj¹ na kontakty z inaczej
wierz¹cymi. Im wiêksza sympatia i podobieñstwo oraz im szerszy zasiêg i inten-
sywnoœæ kontaktów, tym mniejszy dystans wobec innej religii. Natomiast kiedy
podkreœlane s¹ ró¿nice, a kontakty bywaj¹ ograniczane, wówczas mo¿emy mówiæ
o du¿ym dystansie miêdzywyznaniowym.

Podsumowuj¹c ten element ruchu ekumenicznego nale¿y zwróciæ uwagê na
celowoœæ dzia³ania okreœlonej zbiorowoœci ludzkiej, która wytworzy³a miêdzy
sob¹ wiêzi poprzez zmniejszenie dystansu miêdzywyznaniowego i przyjê³a za cel
krzewienie idei ekumenicznych.

2. Ruch ekumeniczny jako imperatyw zmian w chrzeœcijañstwie

Pisz¹c o zmianach, jakie pojawi³y siê od momentu narodzenia idei zjednocze-
niowych do dnia dzisiejszego, nale¿y cofn¹æ siê do koñca XIX wieku i uzmys³o-
wiæ sobie fakt chrzeœcijañstwa g³êboko podzielonego. Podzia³ chrzeœcijañstwa z
1054 r. na tzw. Wschodnie i Zachodnie ugruntowa³ siê szesnastowiecznym po-
dzia³em Koœcio³a Zachodniego. Koœcio³y chrzeœcijañskie w koñcu XIX wieku

20 J. Nikitorowicz, Pogranicze. To¿samoœæ. Edukacja miêdzykulturowa, Bia³ystok 1995, s. 13.
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funkcjonowa³y niezale¿nie od siebie. Ich oficjalne dokumenty i nauczanie kon-
centrowa³o siê na izolacjonizmie i negatywnym os¹dzie innych konfesji, a kre-
owanie to¿samoœci chrzeœcijañskiej opiera³o siê na elementach ró¿nicuj¹cych, a
nie wspólnych. Takie nastawienie w praktyce doprowadza³o do wielu konfliktów
czy wzajemnych antagonizmów, co w pewien sposób podwa¿a³o istotê chrzeœci-
jañstwa, jako religii g³osz¹cej mi³oœæ, szacunek czy wybaczenie. W takich uwa-
runkowaniach bardzo trudno by³o prowadziæ skutecznie misje, g³osiæ dobr¹ nowinê
i jednoczeœnie trwaæ we wzajemnej izolacji czy nienawiœci. Postawa taka stawa³a
siê ma³o wiarygodna i wewnêtrznie sprzeczna. Dlatego pierwszych impulsów eku-
menicznych nale¿y upatrywaæ w dziedzinie misji. Ju¿ na prze³omie XIX i XX wie-
ku – jak podaje K. Karski – daje siê zauwa¿yæ dzia³alnoœæ chrzeœcijan na rzecz po-
koju, porozumienia miêdzy narodami i rozwi¹zania problemów spo³ecznych; by³a
to dzia³alnoœæ przekraczaj¹ca granice konfesyjne i pañstwowe21 .

Sam fakt pojawienia siê idei ekumenicznych wewn¹trz chrzeœcijañstwa by³
pocz¹tkiem zmian, które zintensyfikowa³y siê w Koœcio³ach chrzeœcijañskich w
drugiej po³owie XX wieku. Te zmiany dotycz¹ przede wszystkim relacji miêdzy-
konfesyjnych, co bezpoœrednio rzutuje na postawy spo³eczeñstwa wobec osób
inaczej wierz¹cych. W tym miejscu wypada przedstawiæ choæby g³ówne22  inicja-
tywy Koœcio³ów chrzeœcijañskich, które przyczyni³y siê do zmian jakoœciowych
we wzajemnych relacjach.

 Powo³anie Œwiatowej Rady Koœcio³ów i zorganizowanie IX Zgromadzeñ
Ogólnych;

 Zorganizowanie III Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych i podpisa-
nie Karty Ekumenicznej;

 Podpisanie w 2000 roku przez Koœció³ Katolicki i Koœcio³y nale¿¹ce do
Polskiej Rady Ekumenicznej „Deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci chrztu
œwiêtego”;

 Prowadzenie dialogów teologicznych;
 Obchody Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.

3. Ruch ekumeniczny a formalizacja i koncentracja dzia³añ

W tych kwestiach ruch ekumeniczny jest niejednorodny i bardzo trudno jedno-
znacznie odnieœæ siê do przedstawionych aspektów. Ta niejednorodnoœæ wynika
chocia¿by z tego, ¿e kiedy œledzimy dokonania zwolenników ekumenizmu na
przestrzeni wieków to widzimy, ¿e s¹ one finalizowane na du¿ym poziomie for-
malnoœci (np. Karta Ekumeniczna, uzgodnienia doktrynalne czy rozwój instytu-
tów badawczych). Takich instytucji zdecydowanie brakuje w innych ruchach spo-

21 K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat d¹¿eñ ekumenicznych, Warszawa 2007, s. 43.
22 Zob. Tam¿e…, s. 395-406.
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³ecznych. Jednak ten obraz jest doœæ uproszczony, poniewa¿ z badañ w³asnych
jasno wynika, i¿ ponad 90% œwiadomych ekumenistów (za takich uwa¿am
uczestników spotkañ ekumenicznych) twierdzi, ¿e z ekumenizmem nie zetknêli
siê w Koœcio³ach czy poprzez kontakt z sformalizowan¹ grup¹ ekumeniczn¹, lecz
najczêœciej przypadkowo za poœrednictwem  kolegów i znajomych. Ten fakt sy-
gnalizuje równie¿ problem recepcji uzgodnieñ doktrynalnych i wp³ywu ich na
kreowanie postaw ekumenicznych. Wed³ug mnie istnieje du¿a rozbie¿noœæ po-
miêdzy efektami dialogów doktrynalnych a realnymi postawami spo³ecznoœci
wierz¹cych. Te procesy nie przebiegaj¹ równolegle i nawet odleg³e uzgodnienia
miêdzykonfesyjne bardzo trudno s¹ internalizowane przez wierz¹cych23 .

Ta sytuacja unaocznia nam kolejny aspekt ruchu ekumenicznego dotycz¹cy
koncentracji dzia³añ ekumenicznych, a w³aœciwie ich braku. W Polsce znajduj¹
siê oœrodki czy miejsca, gdzie tzw. „nasycenie” zwolenników ekumenizmu jest
du¿e (np. Warszawa czy Kielce), a z drugiej strony istniej¹ obszary, gdzie ca³ko-
wicie ich brak. Spostrze¿enia autora z pewnoœci¹ s¹ pozbawione wiedzy empi-
rycznej, bowiem w Polsce brakuje badañ dotycz¹cych geografii ruchu ekume-
nicznego. Uzupe³nieniem tej tezy jest przyk³ad Kodeñskich Spotkañ Ekumenicz-
nych, na które przyje¿d¿aj¹ sympatycy ekumenizmu z wielu miejsc Polski, a
zdecydowanie brakuje osób miejscowych, tzn. mieszkañców Po³udniowego Pod-
lasia.

23 Problem recepcji i formalizacji dokumentów ekumenicznych postanowi³em zbadaæ przy pomocy
eksperymentu, który przeprowadzono w styczniu 2005 roku. Wziê³o w nim udzia³ 62 studentów I–go roku
Pedagogiki Spo³ecznej PWSZ w Bia³ej Podlaskiej. Grupy bior¹ce udzia³ w badaniu by³y odpowiednikiem
grup studenckich. O wyborze celowym respondentów mo¿emy mówiæ w kontekœcie takich cech: zbli¿onej
liczby badanych w obu grupach, podobnej strukturze p³ci oraz przynale¿noœci konfesyjnej – wszyscy badani
to katolicy. Pozosta³e cechy tj. miejsce zamieszkania, poziom religijnoœci respondentów i ich rodziców  oraz
wiek nie stanowi³y wyznacznika przed rozpoczêciem badañ, dlatego mo¿emy powiedzieæ o losowo –
celowym charakterze doboru badanych. Eksperyment mia³ znamiona eksperymentu klasycznego, jaki stosuje
siê w naukach spo³ecznych. Zadaniem badanych by³o wype³nienie ankiety anonimowej, specjalnie
skonstruowanej do tego celu. Ankieta zawiera³a 34 pytania, które dotyczy³y religijnoœci i wybranych
problemów ekumenicznych. Obie grupy wype³nia³y tê sam¹ ankietê, z tym, ¿e grupie eksperymentalnej
przed badaniem umo¿liwiono zapoznanie siê z fragmentami encykliki „Ut unum sint”. Przy wyborze
fragmentów sugerowano siê g³ównie treœciami spo³ecznymi i ogólnoludzkimi, jakie ten dokument równie¿
porusza. Pominiêto zaœ szczegó³owe aspekty teologiczne, zak³adaj¹c niedostateczne w tej dziedzinie
przygotowanie badanych. Lektura fragmentów encykliki mia³a stanowiæ rodzaj bodŸca i przedstawiaæ rodzaj
zmiennej zale¿nej, która stymuluje zmiany deklaratywnych zachowañ badanych. St¹d okreœlenie kierunku i
stopnia zmian postaw ekumenicznych w grupie eksperymentalnej stanowi³ podstawowy cel badañ.

Wnioski z eksperymentu s¹ nastêpuj¹ce: 1. Nast¹pi³o znaczne zainteresowanie siê w grupie
eksperymentalnej ruchem ekumenicznym. Prawie 84% deklaruje, ¿e problematyka ekumenizmu jest dla nich
interesuj¹ca. Nie znalaz³em ¿adnej odpowiedzi negatywnie ustosunkowuj¹cej siê do tego problemu. Ponad
2- krotnie zmniejszy³ siê odsetek niezdecydowanych. 2. Nieznacznie wzros³a liczba zwolenników kreowania
postaw ekumenicznych w spo³ecznoœci jednorodnej wyznaniowo.  3. Zwiêkszy³a siê liczba badanych
okreœlaj¹cych ekumenizm, jako wartoœæ. Proporcja miêdzy grup¹ eksperymentaln¹ a kontroln¹ wynosi 53%/
36%. 4. Oko³o po³owy badanych lokalizuje ekumenizm w sferze czysto religijnej. W wyniku eksperymentu
znacznie zmniejszy³a siê liczba niezdecydowanych, którym trudno by³o w sposób jednoznaczny
ustosunkowaæ siê do pytañ postawionych w ankiecie. Takie zjawisko mówi nam o zmianie postaw w wyniku
bodŸca, jakim by³y fragmenty encykliki mówi¹ce o ekumenizmie.
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4. Ruch ekumeniczny a niekonwencjonalne formy dzia³ania

Dzia³ania ruchów spo³ecznych w tej sprawie cechuj¹ siê wysokim poziom
spontanicznoœci i niespotykanymi dotychczas formami dzia³ania. Ruch ekume-
niczny w swoim dotychczasowym istnieniu równie¿ wskazywa³ na wielk¹ spon-
tanicznoœæ i niekonwencjonalnoœæ. Pierwsze kontakty duchownych ró¿nych wy-
znañ budzi³y wœród czêœci hierarchów koœcielnych du¿e obawy i jednoznaczne
sprzeciwy. Ca³a istota kreowania to¿samoœci konfesyjnej opiera³a siê na negacji
nauki i tradycji innych Koœcio³ów, a jedynym, pe³nym wyrazicielem i noœnikiem
prawdy by³ swój Koœció³. Trzeba by³o odwa¿nych i kreatywnych teologów i my-
œlicieli, aby systematycznie takie pogl¹dy zmieniaæ. W tym celu pos³ugiwano siê
w³aœnie niekonwencjonalnymi metodami, znacznie przekraczaj¹cymi dotychcza-
sowe ustalenia czy zasady funkcjonuj¹ce w poszczególnych Koœcio³ach.

Pos³u¿ê siê przyk³adem z Polski, który przerodzi³ siê w zwyczaj obchodów
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Polsk¹ specyfik¹ tych dni jest goœcinna
wymiana kaznodziejów: na mszach w Koœcio³ach katolickich kazania g³osz¹ du-
chowni z innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, zaœ ksiê¿a katoliccy w czasie nabo-
¿eñstw w œwi¹tyniach bratnich Koœcio³ów. Ta praktyka z punktu widzenia Stolicy
Apostolskiej jest niedopuszczalna, jednak d³ugoletnia forma funkcjonowania
„wspólnoty ambony” tak g³êboko zaistnia³a w œwiadomoœci duchowieñstwa i
wiernych, ¿e hierarchowie koœcielni niejako zmuszeni byli zaakceptowaæ ten fakt.

Wszelkie dotychczasowe uzgodnienia i zakres zmian, jakie zaistnia³y we wza-
jemnych relacjach miêdzykonfesyjnych, mo¿na odnieœæ do ruchu ekumeniczne-
go. Na te zmiany mo¿emy patrzeæ z dwóch punktów widzenia.

Po pierwsze, ruch ekumeniczny mo¿e byæ przyczyn¹ zmiany i wówczas twier-
dzimy, ¿e wzajemne zbli¿enie Koœcio³ów nast¹pi³o dziêki jego rozwojowi. Mo¿e-
my tutaj pos³u¿yæ siê argumentem, ¿e dziêki d¹¿eniom zmierzaj¹cym do jednoœci
dosz³o do  wykreowania siê instytucji realizuj¹cych postulaty ekumeniczne, np.
Œwiatowa Rada Koœcio³ów czy odpowiednie rady funkcjonuj¹ce w ramach Ko-
œcio³a katolickiego. Dziêki tym dzia³aniom  poszerzy³o siê  grono zwolenników
jednoœci wœród duchowieñstwa i œwieckich.

Po drugie, ruch ekumeniczny mo¿e byæ skutkiem zmian, jakie w okresie for-
mowania siê ruchu zasz³y w samych Koœcio³ach. Te zmiany dotycz¹ otwarcia siê
Koœcio³ów na inne wspólnoty chrzeœcijañskie w wyniku impulsów pochodz¹cych
m.in. ze zmiany struktury spo³ecznej, zaanga¿owania siê wielu pañstw w wojny o
zasiêgu œwiatowym, ewaluowania charakteru religijnoœci œwieckich z rytualnej na
ewangeliczn¹ oraz powstania w wielu Koœcio³ach ruchów reformatorskich.

Wa¿nym elementem jest równie¿ to, ¿e ruch ekumeniczny d¹¿y do zmiany
œwiadomoœci spo³eczeñstwa w zakresie poprawy relacji konfesyjnych czy
wzmocnienia d¹¿eñ zjednoczeniowych, co w bezpoœredni sposób przenosi siê na
zmianê postaw spo³eczeñstwa w ogóle. W zwi¹zku z tym idee ekumeniczne
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transponowane przez zwolenników ekumenizmu do innych cz³onków spo³eczeñ-
stwa nadaj¹ now¹ jakoœæ wzajemnym relacjom spo³ecznym i powoduj¹ wytwo-
rzenie siê nowych wzorów kulturowych. Analizuj¹c postawy spo³eczeñstwa pol-
skiego mo¿emy ju¿ w tej chwili zauwa¿yæ pewne zmiany jakoœciowe dotycz¹ce
stosunku wobec osób inaczej wierz¹cych. Wycinkowe badania empiryczne infor-
muj¹ nas nie o jakimœ prze³omie w tej kwestii, lecz o zauwa¿alnych tendencjach
zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie polskim.
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Grzegorz Ignatowski

PERSPEKTYWY WSPÓ£PRACY
JUDEOCHRZEŒCIJAÑSKIEJ

W DZIEDZINIE KWESTII SPO£ECZNYCH
I ETYCZNYCH

Zarówno w nauczaniu Paw³a VI, Jana Paw³a II oraz Benedykta XVI, jak i w
dokumentach watykañskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem od-
najdujemy wezwanie do wzajemnej wspó³pracy miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami
w kwestiach spo³ecznych i etycznych. Ma³o znanym jest fakt, ¿e pierwszy z wy-
mienionych papie¿y podczas swoich pielgrzymek spotka³ siê z przedstawicie-
lami spo³ecznoœci ¿ydowskiej – w Turcji oraz w Bogocie. Podczas audiencji
udzielonej spo³ecznoœci ¿ydowskiej w kolumbijskiej nuncjaturze Pawe³ VI prosi³
Boga, aby „b³ogos³awi³ naszym owocnym wysi³kom podejmowanym na rzecz
wspó³pracy dla dobra ca³ej ludzkoœci, tak, aby nadszed³ dzieñ kiedy wszystkie
ludy bêd¹ wzywa³y Pana jednym g³osem i razem mu s³u¿y³y (So 3, 9)”1 . W prze-
mówieniach Jana Paw³a II skierowanych do spo³ecznoœci ¿ydowskiej temat
wspó³dzia³ania pojawia siê w ci¹gu ca³ego pontyfikatu. Ju¿ na pocz¹tku, a wiêc 1
czerwca 1980 r., zwracaj¹c siê do francuskich ¯ydów papie¿ mówi³ o kooperacji
„nad budow¹ spo³ecznoœci wolnej od dyskryminacji i uprzedzeñ, w której mog³a-
by zapanowaæ mi³oœæ zamiast nienawiœci, pokój zamiast wojny, sprawiedliwoœæ
zamiast ucisku”2 . U kresu swojej papieskiej pos³ugi (22 maja 2004 r.), Jan Pawe³

1 Paul VI, A la communauté juive, „La Documentation Catholique” 1968, nr 1524, s. 1555.
2 Jan Pawe³ II, Przemówienie do przedstawicieli wspólnoty ¿ydowskiej podczas pierwszej podró¿y

apostolskiej do Francji, w: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu Jana Paw³a II 1978–2005, W. Chrostowski (red.),
Warszawa 2005, s. 61.
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II stwierdzi³: „Bóg sprawiedliwoœci i pokoju, mi³osierdzia i pojednania wzywa
nas, abyœmy bez oci¹gania siê wspó³pracowali w naszym wspó³czesnym œwiecie,
podzielonym przez konflikty i nieprzyjaŸñ”3 . Z podobnymi apelami wystêpowa³
tak¿e jego nastêpca, Benedykt XVI. NajwyraŸniej uczyni³ to 19 sierpnia 2005 r.
w koloñskiej synagodze. Przypomnia³ wówczas, ¿e „nasze bogate wspólne
dziedzictwo i nasze braterskie stosunki, nacechowane rosn¹cym zaufaniem, zo-
bowi¹zuj¹ nas do dawania razem coraz bardziej zgodnego œwiadectwa oraz do
konkretnej wspó³pracy w dziedzinie obrony i umacniania praw cz³owieka i
œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia, wartoœci rodziny, sprawiedliwoœci spo³ecznej i poko-
ju na œwiecie”4 .

Podobne w treœci, ogólne wezwania do wspó³pracy na polu sprawiedliwoœci
spo³ecznej nietrudno odnaleŸæ w dokumentach wspomnianej na pocz¹tku waty-
kañskiej Komisji, która utworzona zosta³a 22 paŸdziernika 1974 r. W pierwszym
z nich – Wskazówkach i sugestiach w sprawie wprowadzenia w ¿ycie deklaracji
soborowej „Nostra aetate” nr 4, które opublikowane zosta³y 3 stycznia 1975 r.,
czytamy, ¿e „Mi³oœæ do tego samego Boga powinna siê wyra¿aæ w skutecznym
dzia³aniu dla dobra ludzi. W duchu proroków, chrzeœcijanie i ¯ydzi powinni chêt-
nie wspó³pracowaæ w d¹¿eniu do sprawiedliwoœci spo³ecznej i pokoju na pozio-
mie lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym”5 . W kolejnym dokumencie tej sa-
mej Komisji, tym razem wydanym 24 czerwca 1985 r., napisano, ¿e chrzeœcijanie
i ¯ydzi s¹ wezwani do wspólnych inicjatyw „na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej, poszanowania praw cz³owieka i narodów, pojednania spo³ecznego i miêdzy-
narodowego”. Na koñcu tego apelu wskazano, ¿e „¯ydów i chrzeœcijan pobudza
do tego przykazanie mi³oœci Boga i bliŸniego, wspólna nadzieja Królestwa Bo¿e-
go i wielkie dziedzictwo proroków”6 .

Takie same apele z ³atwoœci¹ mo¿na odnaleŸæ w wypowiedziach ¿ydowskich.
Dla wielu wspó³czesnych ¯ydów, pomimo czterdziestoletniego ju¿ dialogu, zapo-
cz¹tkowanego uchwaleniem przez Sobór Watykañski II, 28 paŸdziernika 1965 r.,
Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate, w
dalszym ci¹gu trudny do zrealizowania wydaje siê dialog na temat zasadniczych
zagadnieñ teologicznych. W swoich wyst¹pieniach nie stroni¹ oni jednak od pro-

3 Jan Pawe³ II, Przes³anie na stulecie rzymskiej Synagogi Wiêkszej, tam¿e, s. 339.
4 Benedykt XVI, Dekalog naszym wspólnym dziedzictwem i zobowi¹zaniem, „L’Osservatore Romano”

(wydanie polskie – dalej ORP) 2005, nr 10, s. 18.
5 Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w

¿ycie deklaracji soborowej „Nostra aetate” nr 4, w: G. Ignatowski, Na drogach pojednania.
Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci, £ódŸ 2003, s. 247.

6 Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i
katechezie Koœcio³a katolickiego. Wskazówki do w³aœciwego wyjaœniania tych zagadnieñ, w: G. Ignatowski,
Na drogach pojednania, s. 256. Na temat omawianych dokumentów Komisji Stolicy Apostolskiej zob.: E.N.
Dorff, Watykañskie dokumenty na temat dialogu z perspektywy ¿ydowskiej, w: ¯ydzi i chrzeœcijanie w
dialogu. Materia³y z Miêdzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie–Tyñcu 24–27 IV 1988, W.
Chrostowski (red.), Warszawa 1992, s. 85–106.
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pozycji podjêcia rozmów i wspó³pracy w dziedzinie praw i inicjatyw spo³ecz-
nych. Na pocz¹tku nale¿y wskazaæ na wypowiedŸ szanowanego wœród amerykañ-
skiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej zmar³ego w 1993 r. rabina Josepha
B. Soloveitchika. Wielokrotnie zaznacza siê, ¿e by³ on przeciwnikiem podejmo-
wania w ramach dialogu miêdzyreligijnego zagadnieñ dotycz¹cych fundamental-
nych kwestii doktrynalnych, co wyra¿one zosta³o przez niego w sposób zdecydo-
wany jako sprzeciw wobec „wszelkich prób debatowania na temat naszych osobi-
stych indywidualnych zobowi¹zañ wiary”. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e ten
sam rabin gor¹co zaleca³ miêdzyreligijny dyskurs na temat zagadnieñ humanitar-
nych i kulturalnych. Dyskusje te, twierdzi³ Soloveitchik, „bêd¹ oczywiœcie podej-
mowane z naszej religijnej perspektywy”, za pomoc¹ terminologii, „dziêki której
okreœlamy idee w naszych duchowych kategoriach oraz wyra¿amy uczucia, po-
s³uguj¹c siê w³asnym jêzykiem pozostaj¹cym bardzo czêsto niezrozumia³ym dla
ludzi zsekularyzowanych [...], szczególnie wówczas gdy okreœlamy moralnoœæ
jako akt naœladowania Boga”7 .

 Podczas pamiêtnej wizyty Jana Paw³a II w rzymskiej Synagodze Wiêkszej,
13 kwietnia 1986 r., g³ówny rabin Rzymu Elio Toaff omawiaj¹c krêgi i mo¿li-
woœci wzajemnej wspó³pracy, wskazywa³ na walkê o poszanowanie praw cz³o-
wieka do wolnoœci myœli, sumienia i przekonañ religijnych. Wysoce zachêcaj¹-
ce musia³o wydawaæ siê wówczas wezwanie rabina do wspólnej walki – jak to
okreœli³ – o prawo cz³owieka do ¿ycia, rozumiane nie tylko jako ochrona jego
istnienia. Trzeba natomiast je pojmowaæ jako wezwanie do utrwalenia w œwia-
domoœci spo³eczeñstw, „¿e ¿ycie jest chronione, od pierwszej chwili jego po-
czêcia, a tak¿e powinno byæ zabezpieczone przed wszelkim zagro¿eniem i
wszelkiego rodzaju przemoc¹”8 . Geoffrey Wigoder, historyk i filozof, profesor
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz aktywny uczestnik i wspó³twór-
ca dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w Izraelu, prezentuj¹c w³asn¹ ocenê
dokumentu ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a
katolickiego, stwierdzi³, ¿e w kwestiach spo³ecznych ¯ydzi odnajduj¹ podstawê
dla wzajemnej kooperacji z katolikami9 . Na koniec przypomnijmy jeszcze
oœwiadczenie Dabru emet, które podpisane zosta³o przez niemal dwustu rabi-
nów i uczonych ¿ydowskich. Znajdujemy w nim jednoznacznie brzmi¹ce s³o-
wa: „¯ydzi i chrzeœcijanie musz¹ razem pracowaæ na rzecz sprawiedliwoœci i
pokoju”10 .

7 WypowiedŸ Soloveitchika cytujê za: H. Siegman, Ten Years of Catholic-Jewish Relations, w: Fifteen
Years of Catholic-Jewish Dialogue 1970–1985,  Città del Vaticano–Roma 1988, s. 30.

8 E. Toaff, Pragniemy z ufnoœci¹ wkroczyæ w nowy okres dziejów, ORP 1986, nr 4, s. 26.
9 G. Wigoder, A Jewish Reaction to the „Notes”, w: Fifteen Years of Catholic-Jewish Dialogue 1970–

1985, s. 268.
10 Dabru emet. ¯ydowskie oœwiadczenie na temat chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa, og³oszone 10 wrzeœnia

2000 roku, „WiêŸ” 2001, nr 8, s. 58.
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Maj¹c na uwadze dotychczasowe wypowiedzi oraz aktualne realia, nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e wysuwane postulaty nie doczeka³y siê szerszego oddŸwiêku w
praktyce. Najlepszym tego przyk³adem s¹ niew¹tpliwie prace Miêdzynarodowego
Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci, jedynego oficjalnego cia³a ³¹cz¹ce-
go najwiêksze organizacje ¿ydowskie z Koœcio³em katolickim. Utworzony w
1970 r. Komitet postawi³ sobie za jeden z priorytetowych celów, zapisany zreszt¹
oficjalnie w karcie okreœlaj¹cej formy wspó³pracy, ¿e bêdzie „promowa³ sprawie-
dliwoœæ i pokój na œwiecie oraz wolnoœæ i godnoœæ cz³owieka”. W krêgu jego ini-
cjatyw mia³a byæ, jak czytamy dalej w dokumencie – „walka z ubóstwem, rasi-
zmem i wszelkimi formami dyskryminacji”11 . Pomys³odawca Komitetu £¹czno-
œci i jeden z jego wspó³twórców, Gerhard Riegner, podsumowuj¹c w 1985 r.
piêtnaœcie lat wspó³pracy, zauwa¿y³ z pewnym ubolewaniem, ¿e kwestie te zosta-
³y zaniedbane i dlatego nale¿y szukaæ powodów takiego stanu rzeczy12 . Przygl¹-
daj¹c siê kolejnym pracom tego Komitetu, a szczególnie ostatniemu sprawozda-
niu z obrad, które odby³y siê w Buenos Aires od 5 do 8 czerwca 2004 r., mo¿emy
stwierdziæ, ¿e postulat postawiony przez Riegnera w 1985 r. w dalszym ci¹gu po-
zostaje aktualny13 .

Nale¿y postawiæ pytanie o perspektywy wspó³pracy. Zachêcaj¹ce przedsiê-
wziêcia w tej dziedzinie odnajdujemy w pracach nowego cia³a, którego nazwa nie
utrwali³a siê jeszcze w polskiej literaturze; wspó³tworz¹ go przedstawiciele lub
delegaci watykañskiej Komisji oraz Naczelnego Rabinatu Izraela. Dla naszych
potrzeb tê now¹ instytucjê nazwijmy Komitetem Jerozolima–Watykan. Utworzo-
ny zosta³ dwa lata po wizycie Jana Paw³a II w pañstwie ¿ydowskim (23–26 marca
2000 r.); zainspirowany szczególnie po spotkaniu papie¿a z naczelnymi rabinami
tego kraju (Meierem Lau i Mordechajem Bakshi-Doronem)14 .

Naczelny Rabinat Izraela jest najwy¿sz¹ religijn¹ instytucj¹ w Pañstwie Izrael.
Poniewa¿ obaj rabini, sefardyjski i aszkenazyjski, s¹ wybierani przez cz³onków
Knesetu, a wiêc tak¿e przez jego palestyñskich deputowanych, dlatego nie za-
wsze zyskuj¹ uznanie innych przywódców religijnych lub ca³ych ¿ydowskich
wspólnot. Maj¹ jednak znacz¹cy wp³yw na ¿ycie spo³eczne i religijne w Izraelu.
Pod zarz¹dem Naczelnego Rabinatu znajduj¹ siê ¿ydowskie œluby i rozwody, a
tak¿e pogrzeby; odgrywa on wa¿n¹ rolê przy wydawaniu certyfikatów koszerno-
œci, sprawuje nadzór nad miejscami œwiêtymi, kontroluje dzia³alnoœæ mykw i je-

11 Dokument za³o¿ycielski okreœlaj¹cy formy wspó³pracy, który przyjêty zosta³ 22 grudnia 1970 r. –
Memorandum w sprawie porozumienia, znajduje siê w: G. Ignatowski, Na drogach pojednania, s. 172–173.

12 G.M. Riegner, Nostra Aetate: Twenty Years After, w: Fifteen Years of Catholic-Jewish Dialogue 1970–
1985, s. 285.

13 Joint Declaration, w: The 18th International Catholic-Jewish Liaison Committee (ILC), „Information
Service. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity” 2004, nr 3, s. 139–140. Polski przek³ad
publikuje SiDE 2005, nr 1, s. 220–224.

14 Wizytê omawia S. G¹decki, Wk³ad pielgrzymki Jana Paw³a II do Ziemi Œwiêtej w dzie³o dialogu
chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, „Collectanea Theologica” 2001, nr 2, s. 7–18.
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szyw oraz s¹dów religijnych15 . Mo¿na postawiæ pytanie, czy istnieje jakaœ analo-
gia, która pozwoli³aby porównaæ autorytet Naczelnego Rabinatu i watykañskiej
Komisji.  Wydawane przez ni¹ dokumenty oraz podejmowane inicjatywy by³y
wielokrotnie wspierane przez kolejnych papie¿y. Jednak nie zawsze spotyka³y siê
jednak z aprobat¹ pewnych œrodowisk katolickich. Mo¿emy ponadto zapytaæ o
recepcjê oficjalnych tekstów watykañskiej Komisji w krêgach koœcielnych. Do-
kumenty te s¹ znane w¹skiemu gronu specjalistów i osobom zainteresowanym
dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim.

W latach 2002–2007 Komitet Jerozolima–Watykan spotyka³ siê siedmiokrot-
nie. Na czele delegacji katolickiej stali zazwyczaj dwaj kardyna³owie: Jorge
María Mejía z Papieskiej Komisji Iustitia et Pax oraz Georges Cottier, by³y ka-
znodzieja domu papieskiego. Stronie ¿ydowskiej przewodniczy³ zwykle rabin
Shear Yashur Cohen z Hajfy, cz³onek Naczelnego Rabinatu Izraela. Komitet
uchwali³ szeœæ dokumentów; ich tematyka pokrywa siê z zagadnieniami podej-
mowanymi w ramach kolejnych spotkañ. Poza spotkaniem organizacyjnym, które
odby³o siê 5 czerwca 2002 r. w Jerozolimie, w ramach kolejnych spotkañ poru-
szano nastêpuj¹ce zagadnienia:

1. Grottaferrata (Rzym), 23–27 luty 2003 r. – Œwiêtoœæ ludzkiego ¿ycia oraz
wartoœci rodziny.

2. Jerozolima, 1–3 grudnia 2003 r. – Znaczenie Pisma Œwiêtego dla spo³eczeñ-
stwa i edukacji przysz³ych pokoleñ.

3. Watykan, 17–19 paŸdziernika 2004 r. – Chrzeœcijanie i ¯ydzi jako partnerzy
w g³oszeniu moralnych wartoœci.

4. Jerozolima, 26–28 czerwca 2005 r. – Relacje miêdzy w³adz¹ cywiln¹ a reli-
gijn¹.

5. Rzym, 26–28 lutego 2006 r. –  Religia wobec technologii i ¿ycia ludzkiego.
6. Jerozolima, 11–13 marca 2007 – Wolnoœæ sumienia i swoboda religijna oraz

jej ograniczenia.
Analiza dokumentów wydanych przez Komitet Jerozolima–Watykan pozwala

zauwa¿yæ, ¿e najczêœciej cytowanym fragmentem biblijnym jest Rz 1, 26. Przy-
pomnijmy wiêc najistotniejsze tezy zawarte w tych dokumentach. 26 lutego 2003
r. Komitet wyda³ tekst zatytu³owany Œwiêtoœæ ludzkiego ¿ycia. Podkreœlono w
nim, ¿e chrzeœcijañstwo i judaizm znajduj¹ w Rdz 1, 26 wspóln¹ podstawê, która
pozwala im stwierdziæ, ¿e ¿ycie ludzkie stanowi wyj¹tkow¹ i najwy¿sz¹ wartoœæ.
Autorzy dokumentu apeluj¹, aby „podj¹æ wszelkie wysi³ki maj¹ce na celu wspie-
ranie praw cz³owieka, solidarnoœci miêdzy wszystkimi ludŸmi oraz popieranie
szacunku dla wolnoœci sumienia”. Z przekonania, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony
na obraz Bo¿y oraz tego, i¿ Bóg jako Stwórca ludzkiego ¿ycia jest Œwiêty, wyni-

15 Na temat Naczelnego Rabinatu Izraela zob.: I. Levitats, Chief Rabbi, Chief Rabbinate,
w: Encyclopaedia Judaica, C. Roth, G. Wigoder (red.), Jerusalem, brak daty wydania, t. 5, s. 418–419.
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ka tak¿e nasza osobista œwiêtoœæ. Logicznym wiêc wnioskiem jest kolejne stwier-
dzenie zawarte w tym samym dokumencie, i¿ na chrzeœcijanach i wyznawcach
judaizmu spoczywa etyczne zobowi¹zanie do ochrony ¿ycia.
W dziele tym powinni aktywnie i szczególnie uczestniczyæ przywódcy religijni.
Ka¿dy zamach na ¿ycie ludzkie jest zatem przeciwny woli Bo¿ej oraz stanowi
profanacjê Jego Imienia – konkluduj¹ cz³onkowie Komitetu16 .

3 grudnia 2003 r. opublikowano deklaracjê zatytu³owan¹ Znaczenie wspólnego
nauczania zawartego w Piœmie Œwiêtym dla wspó³czesnego spo³eczeñstwa i edu-
kacji przysz³ych pokoleñ. Przypomniano w niej, ¿e Biblia Hebrajska potwierdza
wiarê w Boga, który ukszta³towa³ ludzi na swój obraz oraz obdarzy³ ich wolno-
œci¹. Fakt ten pozwala sformu³owaæ religijne i moralne obowi¹zki stanowi¹ce
podstawê praw cz³owieka oraz „dostarczyæ autentyczn¹ wizjê sprawiedliwego
spo³eczeñstwa, prawdziwego pokoju i dobrobytu”17 .

Jeden z kolejnych dokumentów Komisji, nosz¹cy tytu³ Religia wobec techno-
logii i ¿ycia ludzkiego, wydany zosta³ 30 lutego 2006 r. Poœwiêcony jest zale¿no-
œciom miêdzy etyk¹ a technik¹, a w sposób szczególny przeciwstawia siê tzw.
eutanazji dokonywanej z litoœci. Zaznaczono w nim, ¿e Bóg, Stwórca i Pan ¿ycia,
stworzy³ cz³owieka na swój obraz. Z tego te¿ powodu ¿adne spo³eczeñstwo nie
ma prawa decydowaæ o jego wartoœci i d³ugoœci trwania. Wszyscy cz³onkowie
wspólnot religijnych oraz ca³ych spo³eczeñstw staj¹ nieustannie przed pokus¹,
aby wszystko, co jest mo¿liwe z technicznego punktu widzenia, uznaæ za s³uszne
z moralnego punktu widzenia. Cz³onkowie Komitetu Jerozolima–Watykan przy-
pominaj¹, ¿e poszukiwania techniczne maj¹ etyczne ograniczenia. Nie wszystko,
co jest mo¿liwe z praktycznej perspektywy, jest tak¿e moralnie dobre18 .

W celu kompleksowego ukazania naszego zagadnienia wska¿my jeszcze na
ostatni z opublikowanych dokumentów Wolnoœæ religijna i sumienia oraz ich
ograniczenia (13 marca 2007 r.). Przypomniano w nim, ¿e wolnoœæ wyboru, jak¹
posiada cz³owiek wynika z faktu, ¿e zosta³ on stworzony na obraz Bo¿y. Dar ten
pochodzi od Boga. Nie posiada on jednak charakteru absolutnego, lecz powinien
byæ uzale¿niony od woli Bo¿ej oraz Jego prawa. Komitet tym razem przeciwsta-
wi³ siê moralnemu relatywizmowi. Stwierdzi³, ¿e ¿adne pañstwo nie ma prawa
ograniczaæ wolnoœci religijnej, zarówno pojedynczych osób, jak i ca³ych wspól-
not religijnych19 .

16 Meeting between the Chief Rabbinate of Israel and the Holy See’s Commission for Religious Relations
with Jews, IS 2003, nr 1, s. 35–36. Polski przek³ad znajduje siê w SiDE 2004, nr 1, s. 103–106.

17 Joint Declaration of the Chief Rabbinate of Israel’s Delegation for Relations with the Catholic
Church and the Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews – Joint Commission Meeting,
Jerusalem, IS 2003, nr 4, s. 200–201.

18 Catholic-Jewish Bilateran Commission Meeting, IS 2006, nr 1, s. 20–21.
19 The Delegation of the Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews and the Chief

Rabbinate of Israel’s Delegation for Relations with the Catholic Church – Bilateral Commission Meeting, IS
2007, nr 1, s. 21–22.
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Kim jest cz³owiek stworzony na obraz Bo¿y z perspektywy ¿ydowskiej i kato-
lickiej? Jaka jest jego kondycja? Oto pytania, które nasuwaj¹ siê po przypomnie-
niu fragmentów dokumentów og³oszonych przez Komitet Jerozolima–Watykan.
Wiemy przecie¿, ¿e obaj partnerzy dialogu w odmienny sposób podchodz¹ do
Biblii. Chrzeœcijanie, niezale¿nie od poszczególnych wyznañ, na pocz¹tku Ksiêgi
Rodzaju odnajduj¹ historiê „upadku”. Skutkiem tego wydarzenia jest fakt, ¿e ka¿-
dy cz³owiek nosi znamiê grzechu pierworodnego, jego natura jest ska¿ona. Lu-
dzie – rodz¹c siê obci¹¿eni grzechem – nie mog¹ odkupiæ sami siebie; powinni
polegaæ tylko na Bogu, który wyzwoli z niewoli z³a i œmierci. Faktycznie, wiêzy
te zerwane zosta³y przez Mesjasza – on dokona³ dzie³a odkupienia, którego sami
ludzie nie mogli osi¹gn¹æ. Kondycja cz³owieka jest wiêc w dalszym ci¹gu dobra.
Nauka chrzeœcijañska na ten temat jest g³êboko chrystologiczna. Mimo, ¿e po
grzechu pierworodnym obraz Bo¿y w cz³owieku zosta³ przyæmiony, to jednak na
nowo nabiera on blasku w Jezusie Chrystusie. Odkupienie oznacza wywy¿szenie
cz³owieka do godnoœci przybranego dziecka Bo¿ego.

¯ydzi, mówi¹c bardzo ogólnie i pomijaj¹c w tym miejscu kwestiê pojmowania
Mesjasza, w dalszym ci¹gu czekaj¹ na jego przyjœcie20 . Cz³owiek zosta³ stworzo-
ny na obraz Boga. W tradycyjnej nauce ¿ydowskiej w jego naturze istniej¹ dwie
„sk³onnoœci” lub „tendencje”: jedna do dobra, a druga do z³a. U¿ywaj¹c jêzyka
wspó³czesnego, powiemy, ¿e w cz³owieku znajduj¹ siê dwa popêdy: „popêd do-
bry” i „popêd z³y”. Rabini uwa¿aj¹, ¿e ten ostatni nie jest sam w sobie niegodzi-
wy, poniewa¿ w takim wypadku cz³owiek od samego pocz¹tku by³by wydany na
pastwê z³a. Niektórzy z nich uto¿samiaj¹ go nawet z  ludzkimi popêdami w ogóle
stwierdzaj¹c, i¿ jest on niezbêdny do ¿ycia. Dopiero po zwyrodnieniu prowadzi
do z³a. Cz³owiek powinien mi³owaæ Boga jednym i drugim popêdem. Wedle
¿ydowskiej interpretacji, Stwórca tak wyposa¿y³ ka¿dego cz³owieka, ¿e mo¿e on
zawsze byæ dobrym. Kondycja cz³owieka pozwala mu prowadziæ ¿ycie etyczne i
moralne, oparte na przykazaniach Tory. Innymi s³owy, mog¹ oni postêpowaæ
zgodnie z jej nakazami i wype³niaæ to, czego Bóg od nich oczekuje21 .

Dlatego te¿ ¯ydzi i chrzeœcijanie wyznaj¹c, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na
obraz Bo¿y, maj¹ prawo wspólnie powiedzieæ, ¿e w swoich dzia³aniach s¹ zdolni
upodabniaæ siê do Stwórcy, naœladowaæ Go w dzia³aniu, wspólnie podkreœlaæ
Jego godnoœæ oraz równoœæ. Mimo odmiennego spojrzenia na historiê zbawienia
nic nie stoi na przeszkodzie, aby razem stwierdzili, ¿e cz³owiek odró¿nia siê od
innych stworzeñ, posiada mo¿liwoœæ wyboru miêdzy dobrem a z³em, prawoœci¹ a
grzechem, pos³uszeñstwem a niepos³uszeñstwem. W koñcu mo¿e on sam kszta³-

20 Na ten temat zob.: M. Angel, Messiah. Jewish View, w: A Dictionary of the Jewish-Christian
Dialogue, L. Klenicki, G. Wigoder (ed.), New York–Ramsey 1984, s. 130–132; Messie-Messianisme-Temps
messianiques, w: A.-M. Dreyfus, Lexique pour le dialogue, Paris 2000, s. 101–107.

21 A.M. Goldberg, Judaizm, w: Piêæ wielkich religii œwiata, E. Braunner-Traut  (red.), Warszawa 1996,
s. 129.
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towaæ otrzymane od Boga ¿ycie. Wzory i sposoby urzeczywistniania Boga w
œwiecie dobrze ukazuje ¿yj¹cy w III wieku rabin Chama ben Channin, który po-
stulowa³, aby cz³owiek przyodziewa³ nagich, odwiedza³ chorych, pociesza³ stra-
pionych22 .

Staje siê wiêc w pe³ni zrozumia³e, ¿e cz³onkowie Komitetu Jerozolima–Waty-
kan we wspólnie wydawanych oœwiadczeniach odwo³uj¹ siê do Rdz 1, 26. Pozo-
staje kilka pytañ, które wymagaj¹ odpowiedzi. Pierwsze z nich dotyczy mo¿liwo-
œci wzajemnej wspó³pracy, urzeczywistnienia zaproponowanych apeli. Czy
wspólnie wydawane deklaracje znajd¹ kiedyœ swój oddŸwiêk w praktyce? Nic nie
usprawiedliwia faktu, ¿e podobnych inicjatyw, pomimo wezwañ i nalegania przy-
wódców, nie by³oby ³atwo wskazaæ wœród podzielonych chrzeœcijan. Wydaje siê,
¿e mo¿emy zaobserwowaæ zjawisko przeciwne. Wprawdzie zwierzchnicy wspól-
not religijnych spotykaj¹ siê oficjalnie, s¹ gotowi zadeklarowaæ daleko id¹c¹
wspó³pracê, tak¿e w kwestiach spo³ecznych, to jednak w rzeczywistoœci postulaty
te pozostaj¹ ci¹gle niezrealizowane. Wyznawana religia coraz rzadziej prowadzi
do zadeklarowania wartoœci podzielanych wspólnie z innymi ludŸmi, coraz czê-
œciej natomiast wykorzystywana jest do podkreœlenia odrêbnoœci. Taka tendencja
jest tak¿e obecna w naszej rzeczywistoœci. Z jednej wiêc strony mo¿emy okazy-
waæ wdziêcznoœæ cz³onkom Komitetu Jerozolima–Watykan za wyra¿enie wspól-
nego stanowiska. Z drugiej zaœ, maj¹c na uwadze zarysowane tendencje, mo¿emy
zrozumieæ, dlaczego owe deklaracje nie zosta³y rozpowszechnione w periody-
kach, tak¿e polskich, zajmuj¹cych siê dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim.

22 D. Vetter, Cz³owiek, w: Leksykon podstawowych pojêæ religijnych. Judaizm, chrzeœcijañstwo, islam,
Warszawa 1998, k. 142–148; T. Gale, Man, w: Encyclopaedia Judaica, F. Skolnik (ed.), t. 13, New York
2007, s. 446–447.



53

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW

EWANGELICKICH W EUROPIE
Budapeszt, Wêgry, 12-18 wrzeœnia 2006

RAPORT KOÑCOWY

1. Wprowadzenie

1.1. Uwagi ogólne

„Kszta³towanie wspólnoty – ewangelicki profil w Europie” – tak brzmia³ te-
mat VI Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Euro-
pie – Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów (WKEE), które w dniach 12-18
wrzeœnia odby³o siê w Budapeszcie. Miejscem obrad by³ Uniwersytet Reformo-
wany im. Károli Gáspára (Kolegium Ráday). Do stolicy Wêgier zaprosi³y Ko-
œcio³y miejscowe: reformowany, luterañski i metodystyczny. Zaproszenie przy-
jê³o ponad 200 delegatów i goœci. W jubileuszowym roku Rewolucji 1956 na
Wêgrzech obrady otworzy³ by³y prezydent  pañstwa prof. dr Ferenc Mádl wy-
k³adem na temat zrastania siê ludów i narodów Europy z perspektywy wêgier-
skiej. Wyrazem dobrych stosunków miêdzy pañstwem wêgierskim a Koœcio³a-
mi by³o te¿ przyjêcie w Parlamencie wêgierskim przez jego przewodnicz¹c¹ dr
Katalin Szili.

To, ¿e WKEE jest w zasadzie wspólnot¹ kultow¹, dosz³o do g³osu podczas na-
bo¿eñstw i spotkañ modlitewnych oraz w czasie wizytowania parafii w niedzielê.
Nabo¿eñstwo inauguracyjne, po³¹czone wspóln¹ uroczystoœci¹ komunijn¹ i kaza-
niem biskupa naczelnego Koœcio³a Reformowanego na Wêgrzech, prof. dr.
Gusztáva Bölcskeia, odby³o siê w g³ównym koœciele luterañskim na Deák Tér.
Podczas nabo¿eñstwa koñcowego – po³¹czonego  z wprowadzeniem nowej Rady
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i nowego sekretarza generalnego – w koœciele reformowanym na Kálvin Tér ka-
zanie g³osi³ naczelny biskup Koœcio³a Luterañskiego na Wêgrzech, János Ittzés.
W niedzielê delegaci i goœcie uczestniczyli w ma³ych grupach w przesz³o 40 na-
bo¿eñstwach metodystycznych, luterañskich i reformowanych w Budapeszcie i
okolicy. Pog³êbieniu wspólnoty kultowej s³u¿y³o tak¿e wprowadzenie nowego
wielojêzycznego œpiewnika „Colours of Grace”, zaprezentowanego delegatom na
Zgromadzeniu Ogólnym.

Zgromadzenie Ogólne wyra¿a radoœæ, ¿e od poprzedniego Zgromadzenia w
Belfaœcie do WKEE przyst¹pi³y nastêpuj¹ce Koœcio³y:

 Koœció³ Ewangelicki w Ksiêstwie Lichtenstein
 Koœció³ Reformowany na Zakarpaciu (Ukraina)

1.2.  Praca w Budapeszcie

Sprawozdanie Prezydium spotka³o siê z aprobat¹ zdecydowanej wiêkszoœci
delegatów. Praca w ramach WKEE, która przyjê³a charakter wielowarstwowy,
opiera siê na wspólnocie kultowej, ulega pog³êbieniu przez systematyczn¹ pracê
teologiczn¹ i prowadzi do refleksji nad bardziej wi¹¿¹c¹ struktur¹. Obok poszuki-
wania wiêkszej wiêzi wewnêtrznej istnieje ¿yczenie wzmocnienia tak¿e zdolnoœci
dzia³ania zewnêtrznego. Tylko wtedy, gdy Koœcio³y ewangelickie bêd¹ wystêpo-
waæ wspólnie, wzroœnie ich szansa, ¿e ich g³os bêdzie s³yszany przez europejsk¹
opiniê publiczn¹. Pod wieloma wzglêdami delegaci wypowiadali siê o sprawoz-
daniu, i¿ zawiera wskazania na przysz³oœæ.

Podobny przekaz mia³ g³ówny referat biskupa prof. dr. Wolfganga Hubera,
przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD): Samo-
œwiadoma WKEE stanowi wa¿ny wk³ad do rozwoju Europy i ekumenii. We
wspólnocie z Koœcio³ami chrzeœcijañskimi daje ona œwiadectwo i ¿yje wolnoœci¹,
która prowadzi do odpowiedzialnoœci. Zdaniem Hubera, czasy wspó³czesne cha-
rakteryzuj¹ siê g³êbok¹ rozbie¿noœci¹ pogl¹dów na obraz cz³owieka. Z punktu
widzenia Ewangelii pojedynczy cz³owiek musi byæ widziany i chroniony w swo-
jej niepowtarzalnoœci, lecz jednoczeœnie trzeba unikaæ bezgranicznego indywidu-
alizmu. Do profilu Koœcio³a ewangelickiego nale¿y ponoszenie odpowiedzialno-
œci za wolnoœæ ochrzczonego w wierze. W tym duchu trzeba te¿ zmagaæ siê z roz-
bie¿noœciami i stale szukaæ na nowo konsensu – jako ¿ycia w „pojednanej
ró¿norodnoœci”.

Sprawozdanie ustêpuj¹cego sekretarza dr. Wilhelma Hüffmeiera by³o rzutem
oka wstecz na czas od poprzedniego Zgromadzenia Ogólnego w 2001 roku w
Belfaœcie, lecz jednoczeœnie stanowi³o bilans osobisty jego 19-letniej s³u¿by dla
WKEE. Powodem radoœci jest i pozostaje dla niego to,  co stanowi podstawê
Koœcio³a i wspólnoty koœcielnej: Ewangelia, zgodne z Ewangeli¹ zwiastowanie i
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udzielanie sakramentów oraz reformacyjne wyznania wiary. W tej perspekty-
wie mo¿na na historyczne przemiany Koœcio³a patrzeæ spokojnie i ta perspek-
tywa otwiera te¿ przestrzeñ umo¿liwiaj¹c¹ refleksjê nad przysz³ym kszta³tem
Koœcio³a. Wzrost akceptacji Konkordii jest dla   niego powodem do radoœci.
Radoœæ ta nie jest jednak wolna od smutku, kiedy na przyk³ad strach przed
partnerstwem Koœcio³ów staje siê przeszkod¹ dla ekumenii. Ale te obawy
mo¿na przezwyciê¿yæ. Œwiadcz¹ o tym liczne sygna³y wysy³ane przez ró¿ne
Koœcio³y cz³onkowskie WKEE – to jest powód do nadziei dla ustêpuj¹cego
sekretarza.

Znacz¹ca  czêœæ pracy odbywa³a siê w grupach roboczych, z których pocho-
dzi³y ró¿ne impulsy dla dalszej pracy WKEE. Grupy te zajmowa³y siê aktualnymi
zadaniami i wyzwaniami WKEE: polityka i Koœcio³y ewangelickie; teologia
ewangelicka i praca edukacyjna w Europie; m³odzi ekumeniœci w WKEE; praca
WKEE w regionach; pojednanie w Europie („Healing of Memories”).

Dziêki intensywnej debacie nad dostarczonymi materia³ami (wyniki rozmów
doktrynalnych, szkice projektów, statuty i projekty strukturalne), Zgromadzenie
Ogólne  zdo³a³o  przyswoiæ   wyniki pracy ostatnich lat i wypracowaæ nowe per-
spektywy na przysz³oœæ.

2. Rozmowy doktrynalne i studia

2.1. Zakoñczone rozmowy doktrynalne i studia

V Zgromadzenie Ogólne w Belfaœcie podkreœli³o centralne znaczenie pracy
teologicznej i sformu³owa³o dwa tematy jako przedmiot rozmów doktrynalnych.
Oba studia zakoñczono w pierwszej wersji w 2005 roku i przedyskutowano na
Zgromadzeniu Ogólnym w wersji drugiej (przerobionej na podstawie stanowisk
nades³anych przez Koœcio³y).

2.1.1.  Ewangelizowanie – perspektywy ewangelickie
dla Koœcio³ów w Europie

Temat „Misyjne zadanie Koœcio³ów w Europie” zosta³ zbadany przez miêdzy-
narodow¹ grupê dialogu doktrynalnego w jego aspektach teologicznych, kontek-
stualnych i praktycznych. Zgromadzenie Ogólne dyskutowa³o nad wynikiem pra-
cy, który zosta³ przed³o¿ony pod tytu³em „Ewangelizowanie – perspektywy
ewangelickie  dla Koœcio³ów w Europie”.
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Zgromadzenie Ogólne
 przyjmuje tekst studium „Ewangelizowanie” z wdziêcznoœci¹ i aprobat¹

oraz przyswaja go sobie;
 prosi o ponowne zbadanie tekstów i t³umaczeñ w oparciu o protoko³y grup

roboczych przed opublikowaniem;
 zaleca Koœcio³om cz³onkowskim WKEE zbadanie, wzmocnienie i rozwi-

niêcie w³asnych dzia³añ ewangelizacyjnych w dialogu z przed³o¿onym tekstem;
 prosi Koœcio³y cz³onkowskie – w duchu Charta Oecumenica – aby przed re-

alizacj¹ w³asnych planów ewangelizacyjnych informowa³y i konsultowa³y siê wza-
jemnie b¹dŸ tak¿e inne Koœcio³y na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej i krajowej;

 prosi Koœcio³y cz³onkowskie o udostêpnienie swoich projektów ewangeli-
zacyjnych innym Koœcio³om za pomoc¹ strony internetowej WKEE;

 ustala poinformowanie wzajemne na nastêpnym Zgromadzeniu Ogólnym
w sprawie  recepcji niniejszego studium przez w³aœciwe organy Koœcio³ów cz³on-
kowskich;

 prosi Radê o utworzenie grupy towarzysz¹cej, której zadaniem by³oby 1)
troszczenie siê o niæ przewodni¹, która stanowi³aby impuls dla pracy z projektem
studyjnym w grupach koœcielnych i parafiach Koœcio³ów cz³onkowskich; 2)
wspieranie tworzenia sieci projektów ewangelizacyjnych w duchu niniejszego
projektu studyjnego.

2.1.2. Kszta³t i profil Koœcio³ów protestanckich
w zmieniaj¹cej siê Europie

Na ten temat przed³o¿ono Zgromadzeniu Ogólnemu dwa opracowania. Grupa
dialogu doktrynalnego, powo³ana przez Komitet Wykonawczy, ujê³a swoj¹ pracê
w studium „Kszta³t i profil Koœcio³ów protestanckich w zmieniaj¹cej siê Euro-
pie”. Grupa regionalna Europy po³udniowej, wschodniej i œrodkowej sformu³o-
wa³a swój wk³ad do tego tematu w dokumencie „Kszta³towanie Koœcio³a – zyska-
nie przysz³oœci”. Obie grupy, w nawi¹zaniu do wywodów studium „Koœció³ Jezu-
sa Chrystusa” (1994), dotycz¹cego relacji pomiêdzy fundamentem i kszta³tem
Koœcio³a, skupi³y uwagê na pytaniu, czy i jak dalece europejskie procesy transfor-
macji wywieraj¹ wp³yw na kszta³t Koœcio³ów a w szczególnoœci    na kszta³t sa-
mej WKEE.

Zgromadzenie Ogólne
 dziêkuje grupie dialogu doktrynalnego za opracowanie studyjnego projektu

„Kszta³t i profil Koœcio³ów protestanckich w zmieniaj¹cej siê Europie”;
 przyjmuje to studium z wdziêcznoœci¹ i aprobat¹;
 odnotowuje z zadowoleniem szerok¹ dyskusjê nad tym studium w Koœcio-

³ach cz³onkowskich i dziêkuje za zró¿nicowane stanowiska, które przyczyni³y siê
do ustalenia ostatecznej wersji projektu studyjnego;
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 prosi o zredagowanie tekstu przed opublikowaniem w oparciu o protokó³
grupy roboczej;

 dziêkuje grupie regionalnej Europy po³udniowej, wschodniej i œrodkowej
za jej szczegó³owe studium „Kszta³towanie Koœcio³a – zyskanie przysz³oœci” i
upowa¿nia Radê, by zachêci³a Koœcio³y cz³onkowskie do zapoznania siê z nim.

Zgromadzenie Ogólne  podkreœla:
„Namys³ nad kryteriami profilu WKEE, nad jej ekumeniczn¹ dynamik¹ i zna-

czeniem w europejskim procesie zjednoczenia i integracji, dopuszcza tylko jeden
wniosek w odniesieniu do przysz³ej pracy: ma ona silniej i bardzo przekonuj¹co
wykorzystaæ swoje mo¿liwoœci we wszystkich tych wymiarach ni¿ to aktualnie
ma miejsce” (Projekt studyjny, s. 20).

Wychodz¹c z tego przekonania Zgromadzenie Ogólne postanawia podj¹æ dal-
sze kroki zmierzaj¹ce do  umocnienia struktur i zobowi¹zañ w ramach WKEE
(por. rozdzia³ IV).

2.2. Uchwa³y i propozycje
przysz³ych rozmów doktrynalnych i projektów

2.2.1. Rozmowy doktrynalne

Obrady VI Zgromadzenia Ogólnego WKEE w Budapeszcie pokaza³y wyraŸ-
nie, ¿e praca teologiczna, jako „krêgos³up (…) ewangelickiej wspólnoty koœciel-
nej” (Wilhelm Hüffmeier), ma tak¿e w przysz³oœci odgrywaæ centraln¹ rolê.

Zgromadzenie Ogólne postanawia daæ priorytet dwom tematom w rozmowach
doktrynalnych:

2.2.1.1.  Urz¹d, ordynacja i episkopé

Do kluczowych kwestii w dialogu ekumenicznym zalicza siê rozumienie urzê-
du, ordynacji i duchownego kierownictwa koœcielnego (episkopé). Kwestie te
maj¹ znaczenie nie tylko w relacji z Koœcio³ami nieewangelickimi, lecz – jak po-
kazuje debata nad ordynacj¹ kobiet – tak¿e w ³onie WKEE. Dlatego Konkordia
Leuenberska (KL) w par. 39 mówi o urzêdzie i ordynacji jako temacie, nad któ-
rym trzeba dalej pracowaæ. Tezy z Neuendettelsau (1982/86), tezy z Tampere
(1986), jak równie¿ studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa” (1994) – to wa¿ne etapy
na drodze do konsensu (Koœció³ Jezusa Chrystusa 2.5.1.1.), lecz jednoczeœnie
wskazuj¹ na koniecznoœæ szeroko zakrojonej dalszej pracy. Trzeba przy tym
wzi¹æ pod uwagê wyniki dialogów miêdzynarodowych (zw³aszcza miêdzy Œwia-
tow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych).
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Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie powo³anie grupy dialogu doktrynalnego,
która zajmie siê tematem: „Urz¹d, ordynacja i episkopé wed³ug ewangelickiego
rozumienia”.

Celem grupy dialogu doktrynalnego bêdzie pog³êbienie i poszerzenie osi¹gniê-
tego konsensu. Bior¹c pod uwagê wyniki dialogów, w których uczestniczy³y Ko-
œcio³y cz³onkowskie WKEE, zw³aszcza  dokumenty z Miœni, Porvoo i Reuilly,
trzeba przebadaæ,  obok zasadniczego rozumienia urzêdu zwiastowania publicz-
nego w obliczu wspó³czesnych wyzwañ, szczególnie ró¿ne postacie episkopé pod
wzglêdem ich kompatybilnoœci.

2.2.1.2.  Pismo Œw., wyznanie [wiary], Koœció³

Do tematów, które ju¿ w samej Konkordii Leuenberskiej s¹ wymieniane jako
tematy wymagaj¹ce kontynuacji, nale¿¹ tak¿e „zagadnienia hermeneutyczne do-
tycz¹ce rozumienia Pisma Œwiêtego, wyznania wiary i Koœcio³a” (KL 39). Kwe-
stie te w obliczu ró¿nych zagro¿eñ uzyskuj¹ obecnie nowe znaczenie. Z jednej
strony w m³odych Koœcio³ach i ruchach (Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe, ruchy cha-
ryzmatyczne)  wystêpuje czêsto fundamentalistyczne lub werbalistyczne rozu-
mienie Pisma Œw., z drugiej zaœ strony rozumienie i znaczenie wyznañ wiary w
naszych Koœcio³ach otrzymuje ró¿ne usytuowanie. Jednak jedno i drugie, rozu-
mienie Pisma Œw. i rozumienie wyznañ wiary, ma fundamentalne znaczenie dla
samorozumienia naszych Koœcio³ów, jak równie¿ naszej wspólnoty koœcielnej.

Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie utworzenie grupy dialogu doktrynalnego,
która zajmie siê tematem: „Pismo Œw. – wyznanie [wiary] – Koœció³”.

Celem grupy dialogu doktrynalnego bêdzie opracowanie tekstu, który wyjaœni
kwestiê rozumienia Pisma Œw., hermeneutyki wyznania wiary oraz relacji pomiê-
dzy orêdziem a byciem Koœcio³em. Tekst pos³u¿y wyjaœnieniu to¿samoœci ekle-
zjalnej WKEE, jak równie¿ jej bardziej wyrazistego usytuowania w dialogach z
innymi Koœcio³ami.

Dalszy temat, którego opracowanie Zgromadzenie Ogólne uwa¿a za po¿¹dane,
zajmie siê spo³ecznymi wyzwaniami.

2.2.1.3.  Koœcio³y ewangelickie wobec nowych wyzwañ
zwi¹zanych z sprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹

Zgromadzenie Ogólne w 2001 roku postanowi³o opracowaæ w odniesieniu do
„teologicznych rozmów doktrynalnych  specyficznie ewangelickie za³o¿enia i
kryteria w zakresie ocen etycznych”. Wyjaœnienie tej kwestii jest z jednej strony
niezbêdne dlatego, poniewa¿ Konkordia Leuenberska stale podkreœla jednoœæ
œwiadectwa i s³u¿by Koœcio³ów, jak równie¿ wspólnoty Koœcio³ów, z drugiej zaœ
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strony dlatego, poniewa¿ WKEE lub jej organa ju¿ og³asza³y w ostatnich latach
deklaracje na temat aktualnych kwestii etycznych (por. Sprawozdanie Prezydium,
4.1). Na tym polu nale¿y szukaæ wspó³pracy z œwiatowymi zwi¹zkami wyznanio-
wymi (Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowa-
nych, Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych). Relacja miêdzy pojedna-
niem i sprawiedliwoœci¹ wymaga w³aœciwej tematyzacji.

Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie poszukiwanie odpowiednich sposobów
opracowania tematu „Koœcio³y ewangelickie wobec nowych wyzwañ zwi¹zanych
z sprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹”.

2.2.2. Projekty

Poza grupami dialogu doktrynalnego w znaczeniu w³aœciwym, kontynuacji i
dalszego rozwiniêcia wymaga praca nad projektami, które z powodzeniem by³y
realizowane ju¿ w latach 2001-2006.

2.2.2.1.  Praca spo³eczno-etyczna

Pi¹te Zgromadzenie Ogólne WKEE  w Belfaœcie sformu³owa³o zadanie dopro-
wadzenia Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów do sytuacji, w której mog³aby „w
sposób bardziej wyprofilowany i aktualny ni¿ dotychczas sk³adaæ jednoznaczne
œwiadectwo ewangelickie wobec wspó³czesnych i wa¿nych kwestii polityki, spo-
³eczeñstwa i ekumenii oraz szczególnie zaznaczyæ obecnoœæ Koœcio³ów ewange-
lickich na p³aszczyŸnie europejskiej”. Zgromadzenie Ogólne stwierdza z zadowo-
leniem, ¿e w ostatnich latach uda³o siê w sposób trwa³y wzmocniæ profil WKEE
w tej dziedzinie. Kompetencja krêgu fachowców w zakresie zagadnieñ etycznych
zwi¹zanego z WKEE oraz œcis³e powi¹zanie pracy spo³eczno-etycznej WKEE z
Komisj¹ „Koœció³ i Spo³eczeñstwo” Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE),
gwarantuj¹ z jednej strony reprezentacjê „ewangelickiego g³osu w Europie”, z
drugiej zaœ zwarte wystêpowanie Koœcio³ów wobec politycznych instytucji w Eu-
ropie. Sytuacja diaspory i mniejszoœci wielu Koœcio³ów cz³onkowskich – to
szczególne znamiê WKEE. Ale tak¿e „wielkich” Koœcio³ów dotyczy konstatacja,
¿e swoje interesy reprezentuj¹ wiarygodniej wówczas, gdy dzieje siê to w ramach
wspólnoty z innymi Koœcio³ami. Gdziekolwiek to mo¿liwe, Koœcio³y w Europie
powinny mówiæ wspólnym g³osem. Przez to wype³ni¹ zobowi¹zanie, jakie wziê³y
nas siebie podpisuj¹c Charta Oecumenica.

Zgromadzenie Ogólne
 potwierdza wytyczne ostatniego Zgromadzenia Ogólnego dla pracy Ko-

œcio³ów ewangelickich Europy w zakresie tematów politycznych, spo³ecznych i
ekonomicznych;
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 zaleca Koœcio³om cz³onkowskim WKEE nadanie bardziej wi¹¿¹cego cha-
rakteru swojej dzia³alnoœci na tym polu i wykorzystanie w tym celu œrodków, któ-
re daje wspó³praca WKEE z Biurem Komisji Koœció³ i Spo³eczeñstwo KKE w
Brukseli;

 prosi Koœcio³y cz³onkowskie do uczestniczenia w debatach na temat przy-
sz³oœci Europy i Unii Europejskiej (i jej konstytucji).

Przyk³adem udanego procesu kszta³towania opinii w zakresie zagadnieñ spo-
³eczno-etycznych by³a zorganizowana przy wsparciu Ewangelickiego Koœcio³a
Badenii w 2004 roku konsultacja Konferencji Koœcio³ów Nadreñskich i WKEE
na temat wyzwañ zwi¹zanych z problemem uchodŸstwa i migracji.

Zgromadzenie Ogólne ocenia pozytywnie deklaracjê z 12 maja 2004 roku
przyjêt¹ na Liebfrauenbergu jako inspiruj¹cy i ci¹gle aktualny rezultat konsultacji
na temat wyzwañ zwi¹zanych z uchodŸstwem i migracj¹. Zaleca kontynuowanie
w tych kwestiach wspó³pracy z Komisj¹ Koœcio³ów ds. Migracji w Europie
(CCME) i popieranie jej kompetentnej pracy na tym obszarze.

2.2.2.2.  Kszta³cenie na urz¹d z mocy ordynacji

Zgromadzenie w Belfaœcie zainicjowa³o sta³e zajmowanie siê zagadnieniem
wychowania i kszta³cenia. W tym celu w dniach 20-23 wrzeœnia 2003 roku odby-
³a siê w Berlinie konsultacja na temat „Kszta³cenie na urz¹d z mocy ordynacji w
Leuenberskiej Wspólnocie Koœcio³ów”, która dosz³a do konkluzji, ¿e po¿¹dane
jest szerokie porozumienie w sprawie zasad i sposobów kszta³cenia  duchownych
w Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE. Poza tym proces boloñski sk³ania do po-
stawienia wielu konkretnych pytañ szczegó³owych.

Zgromadzenie Ogólne upowa¿nia Radê do powo³ania grupy projektowej
„Kszta³cenie na urz¹d z mocy  ordynacji we Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelic-
kich w Europie”.

Studium to powinno tak¿e uwzglêdniæ radykaln¹ zmianê w rozumieniu i obra-
zie urzêdu w Koœcio³ach cz³onkowskich, jak równie¿ wyzwania o charakterze
misyjnym. Trzeba zapewniæ koordynacjê  z grup¹ dialogu doktrynalnego do
spraw urzêdu, ordynacji i episkopé.

2.2.2.3. Protestantyzm i edukacja

Reformacja by³a od pocz¹tku zwi¹zana z programem szeroko pojêtej edukacji.
Koœcio³y wyros³e z Reformacji uwa¿aj¹ siê do dzisiaj za rzeczników edukacji.
Odnosi siê to tak¿e do inicjatyw edukacyjnych Unii Europejskiej. Koœcio³y ewan-
gelickie powinny potraktowaæ tê kwestiê jako swój g³ówny punkt zainteresowa-
nia i wyjaœniæ, w jakim znaczeniu Ewangelia jest nie tylko dobrem edukacyjnym,
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lecz implikuje edukacyjn¹ misjê i roszczenie. Chodzi o zeuropeizowanie edukacji
opartej na  wierze oraz wprowadzenie do europejskiej debaty edukacyjnej takich
idei, jak wolnoœæ oparta na odpowiedzialnoœci, chrzeœcijañski obraz cz³owieka i
nastawienie na wspólne dobro.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o umo¿liwienie opracowania  tego  tematu w
³¹cznoœci z przemianami edukacyjnymi w Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE oraz z
krajowymi i europejskimi instytucjami edukacyjnymi (jak Intereuropean Commis-
sion on Church and School, International Association for Christian Education).

Celem grupy projektowej jest ukazanie potencja³u edukacyjnego Koœcio³ów
ewangelickich, opisanie edukacji religijnej jako przysz³ej drogi Koœcio³ów oraz
naszkicowanie ewangelickiego wk³adu do przysz³ej europejskiej edukacji.

2.2.2.4. Uczestnictwo m³odzie¿y

Na Zgromadzeniu Ogólnym zwrócono uwagê na wa¿noœæ w³¹czenia doœwiad-
czeñ i kompetencji m³odych teologów i innych m³odszych cz³onków Koœcio³a do
pracy WKEE. M³odzi ludzie winni byæ reprezentowani we wszystkich obszarach
¿ycia koœcielnego. Winni byæ te¿ reprezentowani w odpowiedni sposób w obsza-
rach pracy i gremiach WKEE.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê, by
 zatroszczy³a siê o udzia³ m³odych ludzi w pracy WKEE;
 utworzy³a wspólnotê robocz¹ dla przygotowania konsultacji m³odzie¿owej

i przy okazji szuka³a wspó³pracy z istniej¹cymi ekumenicznymi organizacjami
m³odzie¿y;

 udzieli³a poparcia m³odym teologom  pragn¹cym wspó³pracowaæ w ra-
mach WKEE. Przy okazji nale¿a³oby wypróbowaæ nowe drogi kooperacji i meto-
dy pracy;

 wykorzysta³a szanse, jakie w odniesieniu do tematyki m³odzie¿owej wy³a-
niaj¹ siê na krajowych kongresach koœcielnych (np. w Niemczech) lub z okazji
zwo³ywanych miêdzynarodowych spotkañ ekumenicznych (n. p. Trzecie Europej-
skie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu, 2007).

2.2.2.5.  Nabo¿eñstwo

„WKEE jest przede wszystkim wspólnot¹ nabo¿eñstwow¹” (Sprawozdanie
Prezydium 1). Z tego powodu WKEE silniej skupi³a uwagê w ostatnich latach na
pracy liturgicznej. Sta³e zadanie polega na tym, by miêdzy nabo¿eñstwem i ró¿-
nymi sferami ¿ycia istnia³  kontakt i wzajemne oddzia³ywanie. Zadanie to jest w
wielu Koœcio³ach ewangelickich realizowane z zaanga¿owaniem. Wa¿ne jest roz-
winiêcie kryteriów dla niezbêdnych zmian, bez zaniedbywania konfesyjnego pro-
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filu i lokalnych tradycji jako znamion to¿samoœci. Modelowym przypadkiem w
zakresie studiów nad reform¹ liturgii mog¹ byæ Koœcio³y w Europie po³udniowo-
wschodniej i wschodniej (Republika Czeska, S³owacja, Wêgry), gdy¿ w³aœnie tam
trwa praca nad tak¹ reform¹.

Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie zaanga¿owanie siê w projekt badawczy
„Nabo¿eñstwo ewangelickie w Europie po³udniowo-wschodniej i wschodniej miê-
dzy trwa³oœci¹ a zmian¹”. Prosi siê Grupê regionaln¹ ds. Europy po³udniowej, œrod-
kowej i wschodniej, by rozwa¿y³a, czy pragnie nadal pracowaæ nad tym tematem.

2.2.2.6. Stosunki miêdzyreligijne

W ramach narad dwóch grup roboczych okaza³o siê, ¿e wyjaœnienia teologicz-
nego wymagaj¹ kwestie  dotycz¹ce okreœlenia relacji miêdzy misj¹ i dialogiem
zarówno w kontekœcie wewn¹trzchrzeœcijañskim, jak te¿ w odniesieniu do innych
religii, zw³aszcza wobec islamu.  Dotychczasowa praca WKEE w tej dziedzinie,
zw³aszcza  w studiach „Koœció³ Jezusa Chrystusa” i „Koœció³ i Izrael”, stanowi
pod tym wzglêdem dobry punkt wyjœcia.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê, by zatroszczy³a siê o dalsz¹ pracê w ramach
WKEE nad ustaleniem relacji miêdzy misj¹ i dialogiem zarówno w konteœcie
wewn¹trzchrzeœcijañskim, jak i w odniesieniu do innych religii, zw³aszcza do is-
lamu. Podejmuj¹c tê inicjatywê, trzeba dzia³aæ w porozumieniu z Œwiatow¹ Rad¹
Koœcio³ów, Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich i Stowarzyszeniem Koœcio³ów
Ewangelickich Bliskiego Wschodu (FMEEC).

Zgromadzenie Ogólne upowa¿nia Radê do ustalenia priorytetów w tych pro-
jektach, zbadania mo¿liwoœci ich zrealizowania i zlecenia  ich wykonania w opar-
ciu o stoj¹ce do dyspozycji œrodki. Przy okazji nale¿y zorientowaæ siê, gdzie ju¿
trwa praca nad podobnymi tematami, aby unikn¹æ dublowania.

3. Wspó³praca ekumeniczna

3.1. Rozmowy na temat przyst¹pienia do Wspólnoty
Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

Koœcio³y cz³onkowskie WKEE dzia³aj¹  „w poczuciu swojej odpowiedzialno-
œci za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich” (KL 46). Zgromadzenie budapeszteñskie czuje siê zwi¹zane z tym celem i
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stwierdza z wdziêcznoœci¹, ¿e ekumeniczne za³o¿enia Konkordii s¹ zarówno z
perspektywy wewn¹trzewangelickiej, jak i we wspólnocie z Koœcio³ami innych
tradycji wyznaniowych modelem z szans¹ na przysz³oœæ, modelem, który
otwiera stale nowe mo¿liwoœci. Zgromadzenie podkreœla, ¿e  WKEE wyra¿a
gotowoœæ wprowadzenia s³u¿by pojednania do ekumenii œwiatowej i wspierania
w ten sposób jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci. Zgromadzenie z wdziêczno-
œci¹ przyjmuje do wiadomoœci, ¿e po porozumieniach w USA tak¿e Koœcio³y z
regionu Bliskiego Wschodu w „Declaration of Amman” ze stycznia 2006 roku
przyjê³y ekumeniczn¹ metodologiê Konkordii Leuenberskiej. Ten rozwój, doko-
nuj¹cy siê poza Europ¹, wskazuje na postêpuj¹ce zacieœnienie wspólnoty Ko-
œcio³ów tradycji luterañskiej i reformowanej. Widaæ to tak¿e na przyk³adzie nie-
dawno wznowionego dialogu pomiêdzy ŒFL a ŒAKR, któremu jako oparcie
s³u¿y model WKEE.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o kontynuowanie rozmów z Koœcio³ami tra-
dycji luterañskiej i reformowanej w Europie, które nie podpisa³y Konkordii Leu-
enberskiej.

3.2.  Dialog z baptystami

Z inspiracji Zgromadzenia Ogólnego w Belfaœcie w latach 2002 – 2004 konty-
nuowany by³ dialog WKEE z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹. Jego wynik,
ujêty w raporcie  „Pocz¹tek ¿ycia chrzeœcijañskiego i istota Koœcio³a”, przedsta-
wili na Zgromadzeniu Ogólnym przewodnicz¹cy delegacji. Dokument czyni pro-
pozycje, które mog¹ zapocz¹tkowaæ nowe relacje miêdzy Koœcio³ami cz³onkow-
skimi WKEE a Baptystami, zw³aszcza przez zbli¿enie w rozumieniu i praktyce
chrztu. Ta perspektywa zachêca Koœcio³y cz³onkowskie do poszerzenia istniej¹-
cych mo¿liwoœci wspó³pracy.

Zgromadzenie Ogólne
 przyjmuje z wdziêcznoœci¹ wyniki dialogu miêdzy WKEE a Europejsk¹

Federacj¹ Baptystyczn¹;
 upowa¿nia Radê do oceny opinii w tej sprawie Koœcio³ów cz³onkowskich i

opracowania na ich podstawie propozycji œciœlejszej wspó³pracy;
 prosi Radê, by w dalszym ci¹gu zaprasza³a przedstawicieli Koœcio³ów bap-

tystycznych do udzia³u w rozmowach doktrynalnych ze statusem goœcia;
 zachêca Koœcio³y cz³onkowskie do kontynuowania lub zintensyfikowania

dialogu z baptystami na szczeblu lokalnym i krajowym.
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3.3.  Dialog z anglikanami

Z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego w Belfaœcie, odby³y siê w ostatnich la-
tach ró¿ne konsultacje z Koœcio³ami anglikañskimi w Europie.  Celem tych spo-
tkañ by³a ocena ju¿ osi¹gniêtej wspólnoty w S³owie i Sakramencie miêdzy Ko-
œcio³ami anglikañskimi, reformowanymi, luterañskimi i metodystycznymi w wie-
lu krajach Europy (deklaracje z Miœni, Reuilly i Porvoo, jak równie¿ Anglican
Methodist Covenant w Wielkiej Brytanii). Wiele Koœcio³ów cz³onkowskich
WKEE uczestniczy w tym porozumieniu. Tak¿e ju¿ w Belfaœcie zosta³o wypo-
wiedziane ¿yczenie dojœcia do porozumienia na szczeblu ogólnoeuropejskim miê-
dzy Koœcio³ami anglikañskimi i Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE. Tego celu
nie uda³o siê dot¹d osi¹gn¹æ.

Zgromadzenie Ogólne
 prosi Radê o kontynuowanie dialogu z Koœcio³ami anglikañskimi w Europie;
 prosi Radê o prowadzenie rozmów doktrynalnych na temat urzêdu, ordyna-

cji i episkopé tak¿e z myœl¹ o dialogu z anglikanami;
 upowa¿nia Radê do zapraszania na obrady grup dialogu doktrynalnego rów-

nie¿ przedstawicieli Koœcio³ów anglikañskich w charakterze  wspó³pracuj¹cych go-
œci wówczas, gdy poruszana tematyka mo¿e zainteresowaæ stronê anglikañsk¹.

3.4. Dialog z Koœcio³ami prawos³awnymi

Zgromadzenie Ogólne wita z zadowoleniem konsultacje, które odby³y siê w
latach 2002-2006 pomiêdzy WKEE a reprezentantami Koœcio³ów prawos³aw-
nych w ramach KKE; by³y one poœwiêcone  kwestiom eklezjologicznym i
problemowi chrztu. W rozmowach obie strony podnios³y centralne znaczenie
Wieczerzy Pañskiej dla wspólnoty koœcielnej. Koœcio³y prawos³awne nie s¹
jednak w stanie uznaæ dotychczas Koœcio³ów ewangelickich ze wzglêdu na
swoj¹ eklezjologiê.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o kontynuowanie dialogu z Koœcio³ami pra-
wos³awnymi.

3.5. Dialog z Koœcio³em rzymskokatolickim

WKEE nie prowadzi oficjalnego dialogu z Koœcio³em rzymskokatolickim. Ale
niemal wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie WKEE utrzymuj¹ z nim bliskie stosun-
ki na p³aszczyŸnie lokalnej, wiele z nich bierze udzia³ w rozmowach w ramach
dialogów œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych. Dla Koœcio³ów cz³onkowskich
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WKEE rozstrzygaj¹ce jest to, ¿e stale jest sprawdzana kompatybilnoœæ dialogu
luterañsko-rzymskokatolickiego, reformowano-rzymskokatolickiego i metody-
styczno-rzymskokatolickiego.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o poszukiwanie odpowiednich form rozmo-
wy z Koœcio³em rzymskokatolickim na temat modelu ekumenicznego WKEE.

3.6. Ocena dialogów

Zgromadzenie Ogólne zdaje sobie sprawê, ¿e ró¿ne dialogi, w których
uczestniczy WKEE, potrzebuj¹ sta³ej oceny w dwojaki sposób: z jednej strony
dialogi te trzeba oceniaæ pod k¹tem ich ewentualnych nastêpstw dla pog³êbionej
wspólnoty w œwiadectwie  i s³u¿bie, z drugiej zaœ strony trzeba je widzieæ w
kontekœcie dialogów w³asnych Koœcio³ów cz³onkowskich oraz dialogów œwia-
towych zwi¹zków wyznaniowych, z którymi Koœcio³y cz³onkowskie WKEE
maj¹ powi¹zanie.

Zgromadzenie Ogólne prosi
 Radê o spowodowanie oceny dialogów prowadzonych z udzia³em WKEE;
 Koœcio³y cz³onkowskie WKEE, ŒRK, KKE i œwiatowe zwi¹zki wyznanio-

we o wspó³dzia³anie w naukowej ocenie dialogów.

3.7. Wspó³praca z Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich

Zgromadzenie Ogólne docenia dotychczasowe postêpy w zakresie ustalenia
zadañ spoczywaj¹cych na WKEE i KKE, jak i wyniki wspó³pracy osi¹gniête po
Zgromadzeniu w Belfaœcie. WKEE i KKE czuj¹ siê zobowi¹zane do  realizowa-
nia wspólnych celów. Od Belfastu wspó³praca uleg³a zintensyfikowaniu i pog³ê-
bieniu pod wieloma wzglêdami. Obok konsultacji z Koœcio³ami prawos³awnymi
na temat eklezjologii i pracy ks. dr. Dietera Heidtmanna jako reprezentanta
WKEE w Biurze KKE w Brukseli, istnia³a owocna wspó³praca na rzecz Konfe-
rencji w sprawie bioetyki w listopadzie 2003 roku w Strasburgu. Kierownictwa
KKE i WKEE odbywaj¹ regularne konsultacje. Zgromadzenie Ogólne dziêkuje
za tê blisk¹ wspó³pracê.

Zgromadzenie Ogólne
 potwierdza uchwa³y w sprawie wzajemnej pomocy i wsparcia podjête z

gremiami kierowniczymi KKE;
 prosi Radê o pog³êbienie wspó³pracy z KKE w zagadnieniach spo³eczno-

etycznych i polityki europejskiej.
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Elementem wspó³pracy z KKE a poza tym wk³adem do wiêkszej ekumenii
w znaczeniu Charta Oecumenica jest projekt „Healing of Memories” miêdzy Ko-
œcio³ami chrzeœcijañskimi w Rumunii, który, bêd¹c  po³¹czeniem pracy na rzecz
pojednania z refleksj¹ naukow¹, jest realizowany przez WKEE. Bazuje on na in-
terdyscyplinarnych badaniach eklezjologicznych, kulturowych, politycznych i et-
nicznych podstaw konfliktów. Healing of Memories ma umo¿liwiæ w procesach
dialogicznych akceptacjê wyobra¿eñ i œwiata religijnego inaczej myœl¹cych.
W procesie tym uczestnicz¹ wszystkie historyczne Koœcio³y chrzeœcijañskie Ru-
munii zwi¹zane z WKEE, KKE i Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy
(CCEE); chodzi o to, aby w obliczu wspó³¿ycia naznaczonego licznymi konflik-
tami, móc iœæ drog¹ pojednania. Po III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicz-
nym w Sibiu (Rumunia)  we wrzeœniu 2007 roku odpowiedzialnoœæ za ten projekt
przejmie KKE.

Zgromadzenie Ogólne
 odnosi siê z wielkim zadowoleniem do projektu „Healing of Memories”;
 zaleca utworzenie ma³ej grupy roboczej, której celem by³oby zbadanie

pierwszych rezultatów i publikacji, wspieranie i finansowanie dalszej pracy;
 wyra¿a zadowolenie z powodu perspektyw  na dalszy rozwój tego rodzaju

pracy na rzecz pojednania równie¿ w innych regionach;
 prosi, by w tych przypadkach Koœcio³y cz³onkowskie  WKEE  zamieszku-

j¹ce te regiony udziela³y tej pracy swojego wsparcia.

4. Potrzeba wi¹¿¹cych decyzji i silniejszych struktur

4.1. Wprowadzenie

Koœcio³y ewangelickie ucz¹ siê od nowa w³¹czania œwiadectwa o wolnoœci,
wywodz¹cego  siê z Ewangelii, do problematyki zwi¹zanej z kszta³tem i profilem
ich Koœcio³ów i wspólnoty, i przy okazji dbania o wiêcej wspólnego dobra. Tote¿
wspólnota koœcielna, urzeczywistniona w WKEE, winna ulec  wzmocnieniu we-
wnêtrznemu przez pog³êbienie wspólnego rozumienia Ewangelii i jednoczeœnie
zewnêtrznemu  przez mo¿liwie pe³ne wspó³dzia³anie w sk³adaniu œwiadectwa i w
s³u¿bie œwiatu (KL 29). Dzieje siê to z jednej strony przez rozmowy doktrynalne,
konsultacje i inne tego typu formy pracy, dzia³alnoœæ publiczn¹ i wymianê pro-
gramów, z drugiej zaœ strony przez dalszy rozwój strukturalnego i prawnego
kszta³tu WKEE, dziêki czemu proces decyzyjny stanie siê bardziej wyrazisty i
skuteczny. Przez taki  rozwój powstan¹ dobre warunki dla traktowania WKEE



67

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH ...

jako protestanckiego g³osu w Europie, który bêdzie brany pod uwagê w ekumenii
oraz w debacie nad polityk¹ europejsk¹, spo³eczn¹ i religijn¹. Bez rezygnowania z
dotychczasowych zasad – tj. samoograniczenia kszta³tu strukturalnego i prawnego
WKEE ze wzglêdu na elastycznoœæ oraz nieograniczenie kompetencji Koœcio³ów
cz³onkowskich – WKEE powinna umocniæ siê  pod wzglêdem instytucjonalnym.

4.2. Formy pracy

4.2.1.  Zasada

WKEE jest wspólnot¹ w œwiadectwie i s³u¿bie. Jedna z jej mocnych stron po-
lega na tworzeniu sieci kontaktów miêdzy Koœcio³ami. Dlatego nale¿y nadaæ
wiêksze znaczenie zasadzie konsultacji.

Zgromadzenie Ogólne
 prosi Koœcio³y cz³onkowskie WKEE, by poszukiwa³y konsultacji wzajem-

nej zawsze wówczas, gdy przygotowuj¹ decyzje  dotycz¹ce zagadnieñ doktrynal-
nych i wyznaniowych;

 zaleca zintensyfikowanie wymiany miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi
przez zaproszenia na synody i do komisji, jak równie¿ przez uczestnictwo w wi-
zytacjach.

4.2.2.  Rozmowy doktrynalne

W rozmowach doktrynalnych wspólnota upewnia siê co do swojego funda-
mentu, zostaj¹ opracowane stare i nowe ró¿nice i uzyskuje siê nowe perspektywy.
Tote¿ decyduj¹ce znaczenie ma to, ¿e wyniki rozmów doktrynalnych zostaj¹
przyjête przez kierownictwa Koœcio³ów cz³onkowskich i zintegrowane z w³asn¹
prac¹ teologiczn¹. Zawarte w nich podstawowe ustalenia  winny przenikn¹æ do
¿ycia zborowego, przede wszystkim przez kazanie, liturgiê i pracê edukacyjn¹.
Recepcja wyników rozmów doktrynalnych musi staæ siê zadaniem realizowanym
w ramach zobowi¹zuj¹cej wolnoœci.

Zgromadzenie Ogólne upowa¿nia Radê
 do oceny i przemyœlenia dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania sk³a-

du osobowego (zw³aszcza w odniesieniu do kwestii p³ci i uczestnictwa m³odzie¿y),
sposobu pracy i recepcji rozmów doktrynalnych; celem musi byæ wybór dla ka¿de-
go tematu odpowiedniej metodyki pracy, tak¿e w odniesieniu do recepcji;

 do zwracania uwagi podczas przygotowania i przeprowadzania rozmów
doktrynalnych, aby w sposób rzeczywisty bra³y w nich udzia³ Koœcio³y cz³on-
kowskie (a nie tylko kierownictwa koœcielne).
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4.2.3.  Fora i konsultacje

Fora poœwiêcone aktualnym zagadnieniom etycznym i politycznym,  jak rów-
nie¿ konsultacje dotycz¹ce specjalnych lub regionalnych tematów, zwo³ywane
zarówno przez WKEE, jak i jej poszczególne Koœcio³y cz³onkowskie, s¹ wyra-
zem ¿ywotnoœci Koœcio³a. Wzajemna informacja, wymiana, przekazywanie wyni-
ków innym Koœcio³om cz³onkowskim, rozpowszechnianie projektów, s³u¿¹
wspólnocie Koœcio³ów ewangelickich.

Zgromadzenie Ogólne
 przyjmuje z wdziêcznoœci¹ do wiadomoœci, ¿e instrument konsultacji,

stworzony podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, zosta³ ju¿ wykorzystany
(por. Konsultacja na Liebfrauenbergu – wy¿ej 2.2.2.1.);

 zaleca dalsze wykorzystywanie tego instrumentu porozumienia i kszta³to-
wania opinii wœród Koœcio³ów cz³onkowskich w celu harmonizowania ró¿nych
g³osów europejskiego protestantyzmu i opracowywania – na ile to mo¿liwe –
wspólnych stanowisk;

 podkreœla potrzebê wyjaœnienia, kiedy s¹ stosowne konsultacje w ramach WKEE
i kiedy zachodzi potrzeba wspó³pracy z innymi organizacjami ekumenicznymi;

 widzi w forach i konsultacjach odpowiedni instrument do opracowania
aktualnych tematów, takich jak: 1) europejski proces integracji jako zapytanie
pod adresem Koœcio³ów ewangelickich zorganizowanych na bazie narodowo-
pañstwowej oraz co do skutków prawnych w odniesieniu do stosunków miêdzy
pañstwem a Koœcio³em; 2) ekonomizacja wielu obszarów ¿ycia i jej znaczenie
dla organizacyjnego rozwoju i porz¹dków Koœcio³a; 3) zerwanie z tradycj¹ i re-
ligijne odrodzenie poza instytucjonalnymi strukturami jako wyzwanie dla Ko-
œcio³ów; 4) ewangelicka to¿samoœæ i pluralizm; 5) stosunek koœcielnych s³u¿b
Koœcio³ów cz³onkowskich (dzie³a diakonii, dzie³a misyjne, pomoc miêdzyko-
œcielna, dzie³a diasporalne, s³u¿by funkcjonalne, jak praca kobiet i mê¿czyzn)
do WKEE.

4.2.4.  Dzia³alnoœæ publiczna i Internet

Zgromadzenie Ogólne by³o zgodne co do tego, ¿e wzmocnienie g³osu ewan-
gelickiego oznacza w pierwszym rzêdzie, ¿e do g³osu musi dojœæ w Europie
Ewangelia. Poniewa¿ Koœcio³y zrzeszone w WKEE uwa¿aj¹ siê za narzêdzie
misji Bo¿ej, Zgromadzenie Ogólne podkreœla centraln¹ rolê, jak¹ dzia³alnoœæ
publiczna ma dla postrzegania WKEE oraz jej celów i d¹¿eñ w ¿yciu spo³ecz-
nym. Pozytywnie ocenia ono stosowane dotychczas instrumenty, jak deklaracje
prasowe i obecnoœæ w Internecie oraz udziela poparcia poszerzeniu wymiany
przez gromadzenie dokumentacji i interakcjê poœród Koœcio³ów cz³onkowskich
w Internecie.
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Zgromadzenie Ogólne jest szczególnie zainteresowane tym, ¿eby fundament i
¿ycie Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie sta³y siê znane tak¿e na
p³aszczyŸnie zborowej (parafialnej). Dlatego radzi Koœcio³om cz³onkowskim, o
ile tego jeszcze nie uczyni³y, wydrukowanie tekstu Konkordii Leuenberskiej w
swoich œpiewnikach lub w innych publikacjach.

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o ponowne zbadanie wypowiedzianego ju¿
w Belfaœcie zalecenia w sprawie regularnych obchodów „Niedzieli leuenberskiej”
i ewentualne wszczêcie odpowiednich kroków.

4.2.5. Programy wymiany
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego mogli siê przekonaæ bezpoœrednio, jakim

wzbogaceniem  mo¿e byæ prze¿ycie wspólnoty oraz wymiana doœwiadczeñ i idei.
S³yszeli o wielu, ju¿ wypróbowanych przyk³adach spotkania miêdzy chrzeœcija-
nami wywodz¹cymi siê z najró¿niejszych kontekstów.

Doceniaj¹c wartoœæ takiej wymiany, przekraczaj¹cej granice narodowe, jêzy-
kowe i konfesyjne, Zgromadzenie Ogólne zachêca Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE do wymieniania siê programami, np. przeznaczonymi dla cz³onków para-
fii, studentów, pastorów, muzyków koœcielnych. Jako szczególne przyk³ady doce-
nia spotkania dla cz³onków parafii WKEE w ramach Berliñskich Tygodni Biblij-
nych, organizowanych przez Uniê Koœcio³ów Ewangelickich i Centro Melantone
w Rzymie oraz wspieranych przez niektóre Koœcio³y cz³onkowskie WKEE. Zgro-
madzenie Ogólne popiera  idee organizowania spotkañ m³odzie¿y (por. 2.2.2.4.).

Zgromadzenie Ogólne prosi Radê o zbadanie mo¿liwoœci zorganizowania euro-
pejskiego kongresu koœcielnego w konsultacji z organizatorami krajowych kongre-
sów, skorzystanie przy tej  okazji z doœwiadczeñ „kongresu koœcielnego szeœciu
krajów” (Polska, Czechy, S³owacja, Niemcy, Austria, Wêgry), kongresu obejmuj¹-
cego obszar wokó³ Jeziora Bodeñskiego i podobnych imprez, a tak¿e zaanga¿owa-
nie siê na rzecz nadania krajowym kongresom europejskiego wymiaru.

4.3. Struktury wspólnoty

4.3.1. Statut

Dla umocnienia dotychczasowej sytuacji prawnej WKEE opartej na prawie
zwyczajowym i u³atwienia przysz³ych mo¿liwoœci rozwoju prawnego, Zgroma-
dzenie Ogólne postanowi³o przyj¹æ Statut (por. Za³¹cznik 1).

Statut ten opisuje istotê, podstawê, pozycjê prawn¹ oraz organa WKEE, zawie-
ra dane dotycz¹ce Biura, Sekretariatu Generalnego oraz bud¿etu.
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4.3.2.  Regulamin obrad

Dyskusje na Zgromadzeniu Ogólnym pokaza³y, ¿e z wielu stron wypowiadane
by³o ¿yczenie  w sprawie dalszego rozwoju struktur WKEE lub bardziej precyzyj-
nego przyporz¹dkowania i opisu zadañ organów WKEE.

Zgromadzenie Ogólne upowa¿nia Radê do opracowania przewidzianych
w Statucie regulaminów obrad.

4.3.3.  Dalszy rozwój

Zgromadzenie Ogólne dyskutowa³o nad ewentualnymi strukturalnymi zmiana-
mi i uœciœleniami w odniesieniu do dalszego rozwoju WKEE. Niezale¿nie od ry-
ch³ego uchwalenia tego regulaminu obrad, postanowi³o ono podj¹æ uchwa³y w
nastêpuj¹cych sprawach.

4.3.4.  Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne podkreœla, ¿e centralne znaczenie nale¿y siê dalszemu
rozwojowi struktur i mocy wi¹¿¹cej Zgromadzenia.

Zgromadzenie Ogólne zaleca Radzie, by zastanowi³a siê nad nastêpuj¹cymi
krokami:

 mniejsza liczba delegatów, zrewidowanie liczby mandatów,
 dzia³ania na rzecz sprawiedliwej reprezentacji pod wzglêdem p³ci,
 ocena i dalsze rozwiniêcie metodyki obrad.

Zgromadzenie Ogólne prosi Koœcio³y cz³onkowskie o
 wysy³anie delegatów blisko zwi¹zanych z ¿yciem koœcielnym,
 zobowi¹zanie siê do przedyskutowania i recepcji wyników obrad.

4.3.5.  Rada i Prezydium

Zgromadzenie Ogólne
 potwierdza odpowiedzialnoœæ Rady  za bie¿¹c¹ pracê miêdzy Zgromadze-

niami Ogólnymi, nadzór nad Biurem i koordynacjê z projektami innych organiza-
cji koœcielnych;

 podkreœla znaczenie Prezydium w zakresie dostrzegania WKEE w ¿yciu
publicznym i reprezentowania jej na zewn¹trz;

 zaleca Radzie zbadanie, czy w przysz³oœci Prezydium ma byæ wybierane i
zatwierdzane przez Radê podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego.
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4.3.6.  Grupy regionalne

W sprawozdaniach i w grupie roboczej Zgromadzenie Ogólne oceni³o regio-
naln¹ wspó³pracê miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi.

Zgromadzenie Ogólne z wdziêcznoœci¹ przyjmuje do wiadomoœci zaanga¿o-
wanie Koœcio³ów w grupach regionalnych WKEE – Grupie ds. Europy po³udnio-
wej, œrodkowej i wschodniej oraz Grupie ds. Europy pó³nocno-zachodniej. Pozy-
tywnie ocenia te¿ pracê Konferencji Koœcio³ów Nadreñskich, traktuj¹c j¹ równie¿
jako wspólnotê zaanga¿owan¹ w ramach WKEE. Wyra¿a radoœæ z powodu infor-
macji na temat wspó³pracy Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE nad Rio de la Plata,
zachêca te Koœcio³y do zacieœnienia kooperacji i w³¹czenia do niej, w miarê mo¿-
liwoœci, tak¿e innych Koœcio³ów ewangelickich na kontynencie po³udniowoame-
rykañskim.

Zgromadzenie Ogólne stwierdza:
 Wspó³praca regionalna WKEE stanowi wa¿n¹ p³aszczyznê w realizacji

wspólnoty koœcielnej.
 Koœcio³y cz³onkowskie WKEE zachêca siê do uczestnictwa, w miarê mo¿-

liwoœci, w pracy grup regionalnych.
 Grupy regionalne WKEE pracuj¹ samodzielnie na swoim terenie i same fi-

nansuj¹ swoj¹ pracê.
 Praca grup regionalnych zostaje przyjêta przez WKEE jako czêœæ w³asnej

pracy lub praca reprezentatywna dla WKEE wówczas, gdy w odpowiednim cza-
sie  zostaje ona wyraŸnie uzgodniona z Rad¹ na podstawie pisemnego porozu-
mienia.

Zgromadzenie Ogólne przyjmuje te¿ z wdziêcznoœci¹ do wiadomoœci propozy-
cje w sprawie utworzenia nowych grup regionalnych i prosi odnoœne Koœcio³y o
dalsze rozwijanie swoich inicjatyw przy uwzglêdnieniu wy¿ej nakreœlonych ram.

Obok wspomnianych grup regionalnych istniej¹ inne regionalne wspólnoty
wspó³pracy z udzia³em Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE, jak CEPPLE
(Conférence des Eglises Protestantes des Pays Latins d’Europe), Konferencja Ko-
œcio³ów Naddunajskich i inne.

Zgromadzenie Ogólne upowa¿nia Radê i Biuro WKEE do podjêcia rozmów na
wy¿ej sformu³owanych zasadach z CEPPLE i innymi organizacjami na temat dal-
szego rozwoju struktury regionalnej  WKEE w poszczególnych regionach.

Obok organizacji regionalnych istniej¹ w Europie sieci (organizacje, konferen-
cje itd.), gdzie spotykaj¹ siê regularnie przedstawiciele Koœcio³ów i/lub eksperci,
którzy pracuj¹ na specyficznym polu dzia³alnoœci Koœcio³a. By³oby korzystne za-
równo dla zaanga¿owanych Koœcio³ów, dla WKEE jak te¿ dla wspomnianych sie-
ci, gdyby w ramach WKEE otrzyma³y w³aœciwy status.
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Zgromadzenie Ogólne prosi
 Biuro o utworzenie (stale aktualizowanego) przegl¹du organizacji bliskich

Koœcio³om dzia³aj¹cych w skali europejskiej i udostêpnienie go na stronie inter-
netowej Leuenbergu Koœcio³om i innym zainteresowanym;

 Radê o ewentualne nawi¹zanie kontaktu z takimi organizacjami i sformu³o-
wanie jasnych kryteriów ich zaakceptowania.

4.3.7. Konsultacje osób pe³ni¹cych kierownicze funkcje w Koœciele

Zgromadzenie Ogólne
 wita mo¿liwoœæ zwo³ywania konsultacji osób pe³ni¹cych kierownicze

funkcje koœcielne. Nale¿y je zwo³ywaæ po to, aby wzmocniæ wewnêtrzn¹ wiêŸ i
u³atwiæ publiczne postrzeganie wspólnoty Koœcio³ów cz³onkowskich;

 prosi w tym kontekœcie Radê, aby wyjaœni³a mandat uczestników, ich sk³ad
i finansowanie takich konsultacji, jak równie¿ ustali³a ewentualn¹ wspó³pracê z
ŒFL, ŒAKR, Eureopean Methodist Council lub KKE.

4.3.8.  Finanse i sprawy organizacyjne

Zgromadzenie Ogólne
 dziêkuje Koœcio³om cz³onkowskim, zw³aszcza Unii Koœcio³ów Ewangelic-

kich (UEK), za szczodre i wieloletnie wsparcie personalne i finansowe pracy
WKEE;

 postanawia opracowaæ zasady finansowania przez Koœcio³y cz³onkowskie.
W zwi¹zku z tym zamierzeniem upowa¿nia Radê do powo³ania „grupy projekto-
wej ds. finansów” i do wprowadzenia, w porozumieniu z Koœcio³ami cz³onkow-
skimi, takiej formy finansowania;

 przyjmuje z aprobat¹ do wiadomoœci, ¿e od 1 stycznia 2007 roku Biuro
WKEE przenosi siê z Berlina do Wiednia, przy okazji dziêkuje Koœcio³owi
Ewangelickiemu Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii za zapewnie-
nie prawa goœciny w siedzibie najwy¿szej w³adzy koœcielnej.

RAPORT SEKRETARZA

(Wilhelm Hüffmeier)

Jest to mój ostatni raport na Zgromadzeniu Ogólnym po 19-letniej dzia³alnoœci
jako sekretarz WKEE. Dlatego pozwólcie mi, ¿e nie tylko bêdê mówi³ o pracy
Sekretariatu w Berlinie miêdzy Belfastem a Budapesztem, lecz poza tym przed-
stawiê coœ w rodzaju osobistego  bilansu…
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Bilans ma trzy czêœci:
1. Moja radoœæ,
2. mój smutek i
3. moja nadzieja.

1. Moja radoœæ

Zacz¹æ chcia³bym od spojrzenia na sam¹ Konkordiê leuenbersk¹. Aktualnie
jest ona dostêpna w 14 jêzykach; od roku 2001 dosz³y t³umaczenia na jêzyk ru-
muñski, wêgierski i czeski. Obok zaleceñ Komitetu Wykonawczego jest Konkor-
dia instrukcj¹ s³u¿bow¹ Sekretarza WKEE, chocia¿ o nim w ogóle nie wspomina.
Ale tak¿e o was, drogie siostry i drodzy bracia, tak¿e o Zgromadzeniu Ogólnym,
Komitecie Wykonawczym i wielu innych sprawach, którymi zajmuje siê WKEE,
nie znajdziemy tam wzmianki.

Rozstrzygaj¹ce zdanie  Konkordii o miejscu urzeczywistniania wspólnoty ko-
œcielnej brzmi po prostu: „Wspólnota koœcielna urzeczywistnia siê w ¿yciu Ko-
œcio³ów i zborów” (LK 35). Wed³ug artyku³u 29 brzmi to konkretnie tak: wspól-
nota w kulcie, wspólnota ambony i o³tarza, mo¿liwie du¿o wspólnych starañ na
rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w œwiecie.

Jeœli siê nie mylimy, to autorzy Konkordii mieli tutaj na myœli poszczególne
Koœcio³y reformowane i luterañskie w ró¿nych krajach Europy. P³aszczyznê ogól-
noeuropejsk¹, wszak Europa w 1973 roku by³a jeszcze podzielona, mieli oni na
wzglêdzie co najwy¿ej w zakresie pewnej koordynacji sta³ego dialogu teologicz-
nego (LK 37-41). W okresie 33 lat, jakie up³ynê³y od uchwalenia Konkordii, za-
kres mo¿liwoœci wspó³pracy siê poszerzy³. A tym poszerzeniem jest nasza wspól-
nota na Zgromadzeniu Ogólnym, w Komitecie Wykonawczym, w grupach robo-
czych i gremiach konsultacyjnych. Delikatne poszerzenie! Ale wspólnota
koœcielna jest jak drzewo, które potrzebuje d³ugiego wzrostu…

Konkordia w cytowanym ju¿ artykule 35 mówi o wierze „w jednocz¹c¹ moc
Ducha Œwiêtego”. Wierzê w tê moc. Jej instrumentem by³a sama Konkordia.
Ona, oczywiœcie, nie spad³a z nieba, lecz by³a rezultatem bardzo intensywnej
refleksji teologicznej i pracy opartej na reformacyjnych wyznaniach wiary. Naj-
znakomitszym instrumentem Ducha Œwiêtego jest zgodna z Bibli¹ i wyzwania-
mi œwiata wspó³czesnego teologia ewangelicka. Bez niej nie by³oby Reforma-
cji. Jest ona krêgos³upem ka¿dej konfesji chrzeœcijañskiej. W prawos³awiu tym
krêgos³upem jest liturgia, niektórzy mówi¹, ¿e ¿ycie mnisze, dla Koœcio³a
rzymskokatolickiego jest nim urz¹d papieski z kuri¹, dla anglikanów urz¹d bi-
skupi. Krêgos³upem Koœcio³a ewangelickiego i ewangelickiej wspólnoty ko-
œcielnej jest ewangelicka teologia. W niej Koœció³ nie ucieka przed rozumem,
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lecz szuka go po to, aby byæ zdolnym do przemawiania i argumentowania, a
tak¿e do sk³adania samokrytyki.

„Teologiem” jest ten, „kto przemawia zgodnie z prawd¹ ku chwale Boga”  –
brzmi ³adna definicja Campegio Vitringa, holenderskiego teologa reformowanego z
XVII stulecia. Zal¹¿kiem  takiej teologii jest publiczny sprzeciw Aposto³a Paw³a w
Antiochii ze wzglêdu na „prawdê Ewangelii” przeciw ob³udnej i bojaŸliwej posta-
wie Aposto³a Piotra w kwestii wspólnoty koœcielnej judeo- i poganochrzeœcijan (Ga
2, 14). O wspólnotê Ewangelii ku chwale Boga, z któr¹, jak wiadomo, idzie w parze
pokój  na ziemi (£k 2, 14), chodzi we wszystkich wskazuj¹cych drogê w przysz³oœæ
dokumentach doktrynalnych WKEE, takich jak „Koœció³ Jezusa Chrystusa” (1994),
„Koœció³ i Izrael” lub „Koœció³, pañstwo, naród” (2001), albo te¿ w dialogu z bapty-
stami „Pocz¹tek ¿ycia chrzeœcijañskiego i istota Koœcio³a” (2004)…

Silny impuls teologiczny wyszed³ tak¿e od Europejskiego Zgromadzenia
Ewangelickiego „Odpowiedzialnoœæ chrzeœcijañska za Europê”, które odby³o siê
w marcu 1992 roku w Budapeszcie (…) Stamt¹d prowadzi³a bezpoœrednia droga
do „Wspólnej deklaracji w sprawie wspólnoty koœcielnej” Koœcio³ów metody-
stycznych i leuenberskich w Europie (1993/1997) oraz  do dialogu i wspó³pracy z
Koœcio³ami Europejskiej Federacji Baptystycznej.

Wiem, oczywiœcie, ¿e teologia ewangelicka nie jest wszystkim w Koœciele.
Teolodzy mog¹ siê miêdzy sob¹ ró¿niæ, dzieliæ siê na obozy i kierunki. Teologia
nie jest identyczna z pogl¹dami kierownictwa jednego Koœcio³a lub jednej wspól-
noty koœcielnej. Potrzebuje ona przyjêcia przez Koœció³ i w Koœciele, wspólnocie
wierz¹cych. Najlepszym tego dowodem jest jeszcze trwaj¹ca recepcja Konkordii
leuenberskiej.

W latach 1986 – 2006 zosta³a ona podpisana przez 18 dalszych Koœcio³ów, a
liczba ta wzroœnie do 25, jeœli uwzglêdni siê Koœcio³y metodystyczne z ich nad-
zwyczajn¹ „Wspóln¹ deklaracj¹ w sprawie wspólnoty koœcielnej”. Ostatnimi sy-
gnatariuszami Konkordii zosta³y: Koœció³ Reformowany na Zakarpaciu i Koœció³
Ewangelicki w Ksiêstwie Lichtenstein…

2. Mój smutek

W³aœnie ten, kto ma podstawê i powód do radoœci, staje siê wra¿liwy na to, co
niepokoi i smuci. Gdzie jest radoœæ, tam, jak wiadomo, czai siê te¿ smutek. Jeœli
teologia ewangelicka jest instrumentem Ducha Œwiêtego, to musi mieæ tak¿e kon-
kretne skutki dla jednoœci i zjednoczenia Koœcio³ów.  Pismo Œwiête dysponuje,
oczywiœcie, ca³kiem innymi œrodkami jednoœci, takimi jak rozum, czas, jêzyk mi-
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³oœci i cierpienie. W ka¿dym razie by³oby wielkim nieporozumieniem w odniesie-
niu do zadañ teologii ewangelickiej, gdyby ktoœ powiedzia³: teologiczne rozmo-
wy doktrynalne – tak, lecz poza tym wszystko pozostaje po staremu. Podejrzenie,
które w³aœnie strona katolicka wysuwa stale przeciw Konkordii.

Konkordia ze swej strony wyjaœni³a jasno, co bezwzglêdnie musi pozostaæ:
w³aœciwe rozumienie i zwiastowanie Ewangelii, ewangelicka dystrybucja sakra-
mentów, reformacyjne wyznania wiary. Ale czy ma to tak¿e moc obowi¹zuj¹c¹
dla ka¿dego historycznego kszta³tu Koœcio³a? Ka¿dego konfesyjnego odgranicze-
nia? Czy Koœcio³y wyros³e z Reformacji nie s¹ przeznaczone do praktykowania
wiêkszej jednoœci? A mo¿e za konfesyjnym samoograniczeniem koœcielnego pro-
filu kryje siê owa obawa, któr¹ pewien wiod¹cy teolog niemiecki nazwa³ niedaw-
no wielk¹ przeszkod¹ dla ekumenii. Obawa przed konsekwencjami, przed jedno-
cz¹cymi dzia³aniami Ducha Œwiêtego wœród Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

Tak¹ obawê, lub powiedzmy inaczej, taki brak odwagi stwierdza³em nieustan-
nie w mojej dzia³alnoœci tak¿e na wewn¹trzprotestanckim obszarze. To jest mój
smutek. Obawa, jak s³ysza³em w Koœciele Reformowanym Francji, przed zbyt-
nim konsensem na obszarze leuenberskim, który móg³by przecie¿ doprowadziæ
do utraty w³asnej to¿samoœci konfesyjnej. A przecie¿ w³aœnie dokument „Koœció³
Jezusa Chrystusa”, zgodnie z Konkordiê leuenbersk¹, ukazuje, jak fundament
Koœcio³a – dzia³alnoœæ trójjedynego Boga – otwiera przestrzeñ dla wolnoœci wia-
ry, ró¿nego profilu Koœcio³a, jego ustroju i urzêdów. Oczywiœcie tak¿e przestrzeñ
do wiêkszej jednoœci w ró¿norodnoœci.

Obok troski o utratê to¿samoœci, w nordyckich Koœcio³ach luterañskich poja-
wi³a siê obawa, ¿e WKEE mog³aby siê przekszta³ciæ w blok protestancki w Euro-
pie. A przecie¿ przez ca³y czas szukaliœmy wspó³pracy z Konferencj¹ Koœcio³ów
Europejskich, w rezultacie zdo³aliœmy nasze zadania  rozdzieliæ i uzupe³niæ. Mo-
tyw wiod¹cy brzmia³: mo¿liwie wiele œwiadectwa spo³ecznego i politycznego
wspólnie z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Temu celowi s³u¿y³a wspó³praca
cz³onka Sekretariatu WKEE, dr. Heidtmanna, z Komisj¹ KKE ds. Koœcio³a i Spo-
³eczeñstwa. To jednak nie mia³o znaczyæ chowania pod korcem ewangelickiej
to¿samoœci, raczej: ukazywanie jej tak¿e w Brukseli i Strasburgu. Moje rozumie-
nie pracy WKEE w odniesieniu do ekumenii brzmi:  wstêpne porozumienie w
tym, co  jako Koœcio³y wyros³e z Reformacji mo¿emy wnieœæ do szerzej rozumia-
nej ekumenii.

Dalsza sprawa: boli mnie strach przed wszczêciem dyskusji na temat ordynacji
kobiet w Polsce, na £otwie lub Ukrainie. Jak wiadomo jest ona tam odrzucana
przez luterañsk¹ konferencjê biskupów, luterañskiego arcybiskupa lub Synod,
czêœciowo przez wzgl¹d na katolicki kontekst, czêœciowo przez powo³ywanie siê
na „s³owiañskie rozumienie kobiety”, czêœciowo w nawi¹zaniu do tekstów biblij-
nych, jak 1 Kor 14, 34, czêœciowo z przyczyn praktycznych. Ale szersza dyskusja
teologiczna, uwzglêdniaj¹ca  nie tylko nakaz milczenia w 1 Kor 14, 34, lecz tak¿e
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takie teksty, jak 1 Kor 11, 5 (kobieta modli siê i zwiastuje podczas nabo¿eñstwa),
Ga 3, 28 i przes³anie wielkanocne skierowane do kobiet we wszystkich ewange-
liach, prawie nie ma miejsca. Ordynacja kobiet, które tak¿e, otrzymawszy powo-
³anie, mog¹ przej¹æ urz¹d biskupi, jest biblijnie uzasadnionym wyrazem specy-
ficznej wolnoœci ewangelickiej. Poœród tego smutku dociera do nas radosna wia-
domoœæ, ¿e w Koœciele reformowanym na Ukrainie Zakarpackiej nastêpuje
rewizja uchwa³y Synodu z ubieg³ego roku. Potwierdza to obecny wœród nas bi-
skup Horkay.

Smuci mnie wreszcie, ¿e Koœcio³y luterañskie Szwecji i Finlandii omijaj¹ sze-
rokim ³ukiem Konkordiê leuenbersk¹. Finowie zamiast Konkordii leuenberskiej i
naszej formy wspólnoty koœcielnej bardziej preferuj¹ wspólnotê koœcieln¹ za-
wart¹ w Porvoo. Czy¿ nie jest wyrazem strachu, jeœli bez odpowiedzi pozostaje
proœba, by jednak wszcz¹æ   debatê teologiczn¹ nad krytyk¹ Konkordii? Wreszcie
Koœcio³y ba³tyckie, podobnie jak ma³e Koœcio³y w Hiszpanii i Portugalii, choæ z
ró¿nych powodów, powstrzymuj¹ siê przed urzeczywistnieniem wspólnoty ko-
œcielnej, w któr¹ przecie¿ wesz³y przez podpisanie Konkordii.

„Wspólnota koœcielna urzeczywistnia siê w ¿yciu Koœcio³ów i zborów” – czy-
tamy w Konkordii. Ale jak to wygl¹da w poszczególnych krajach europejskich, w
których istniej¹ Koœcio³y reformowane i luterañskie? Jak przedstawia siê tam
urzeczywistnienie wspólnoty w œwiadectwie i s³u¿bie? Czy np.  musz¹ siê zawsze
odbywaæ oddzielne luterañskie i reformowane konferencje naddunajskie? Czy na
polu edukacji nie mo¿na by jeszcze bardziej zacieœniæ wspó³pracy albo nawet po-
³¹czyæ teologicznych instytutów i seminariów? Czy luteranie i reformowani na
Wêgrzech nie mogliby œpiewaæ z tego samego œpiewnika? Jak¹ rolê odrêbnoœci
etniczne i jêzykowe odgrywaj¹ w powstrzymywaniu wiêkszej wspólnoty koœciel-
nej na pewnych obszarach Europy? Przypominam sobie spotkanie z duchownymi
reformowanymi pochodzenia wêgierskiego i luterañskimi pochodzenia s³owac-
kiego w Wojwodinie, gdzie mi powiedziano, ¿e utworzenie wspólnego Koœcio³a,
choæ  teologicznie mo¿liwe na podstawie Konkordii, nie udaje siê jednak z powo-
du ró¿nic etnicznych i jêzykowych.

3. Moja nadzieja

„Gdy jesteœmy smutni, co wiêcej, gdy jesteœmy bardzo blisko rozpaczy, wów-
czas najpiêkniej rozkwita nadzieja” (M. Luter). Szuka ona sygna³ów i karmi siê
nimi. Takim sygna³em nadziei by³ zmar³y w ubieg³ym roku estoñski arcybiskup
Jaan Kiivit, zaanga¿owany we wspólnotê koœcieln¹ zawart¹ w Porvoo, jak rów-
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nie¿ i t¹, która powsta³a w Leuenbergu. Wraz z nim uda³o siê przed dwoma laty
nak³oniæ biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Janusza Jaguc-
kiego, do sformu³owania deklaracji w sprawie ordynacji kobiet, w której stwier-
dzono, „¿e nie ma ¿adnych przeszkód dla uczestnictwa duchownych – kobiet i
mê¿czyzn – z siostrzanych Koœcio³ów ewangelickich (WKEE) w nabo¿eñstwach
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zgodnie z przys³uguj¹cymi im
prawami z mocy ordynacji”.

Jednoczeœnie podpisanie Konkordii Leuenberskiej przez Koœció³ Luterañski
Norwegii pokaza³o, ¿e Koœció³ luterañski mo¿e akceptowaæ i praktykowaæ oba
modele wspólnoty koœcielnej, episkopalno-anglikañski, któremu wyraz daje De-
klaracja z Porvoo, i model luterañsko-reformowano-metodystyczny Konkordii
Leuenberskiej, oparty na konsensie w rozumieniu Ewangelii i sakramentów. Po-
dobne stwierdzenie odnosi siê tak¿e do Koœcio³ów luterañskich Estonii i na Li-
twie. Z tego sygna³u podjêliœmy próbê odczytania impulsów teologicznych, które
tak¿e mog¹ umocniæ i pog³êbiæ zwi¹zki z Koœcio³ami anglikañskimi w Europie.
Dlaczego nie mia³oby byæ mo¿liwe opracowanie oœwiadczenia typu Wspólnej
Deklaracji Miœnieñskiej lub Wspólnej Deklaracji z Reuilly, reguluj¹cego ca³o-
œciowo relacje Koœcio³ów luterañskich i reformowanych z Koœcio³ami anglikañ-
skimi w Europie? Krótko mówi¹c: chodzi³oby tutaj o Miœniê lub Reuilly w wy-
miarze ogólnoeuropejskim.

Inne sygna³y nadziei nadchodz¹ z Holandii, Francji i Czech. W Holandii, po
wieloletnim procesie wyraŸnie strzeg¹cym ró¿ne to¿samoœci konfesyjne, dosz³o
do powo³ania Zjednoczonego Koœcio³a Protestanckiego, w którego sk³ad wesz³y
du¿e Koœcio³y reformowane i niewielki Koœció³ luterañski. We Francji wiêkszy
Koœció³ luterañski i mniejszy Koœció³ reformowany w Alzacji i Lotaryngii tworz¹
uniê administracyjn¹. To te¿ s¹ formy wspólnoty koœcielnej. W Czechach ró¿ne
Koœcio³y sygnatariusze Konkordii Leuenberskiej   po³¹czy³y siê we wspólnym
synodzie. Pokazuj¹ one, ¿e s³owo „synod” mo¿na rozumieæ swobodnie jako spo-
tkanie, które nie kwestionuje autonomii zaanga¿owanych Koœcio³ów i przy tym
jednoczeœnie mo¿e uczyniæ bardzo wiele dla wiêkszej wspólnoty miêdzy ma³ymi
Koœcio³ami protestanckimi w zsekularyzowanych Czechach. Za inny sygna³ na-
dziei mo¿e uchodziæ Centrum im. Melanchtona w Rzymie, powo³ane wspólnie do
¿ycia przez w³oskich waldensów i niemieckich luteranów zamieszkuj¹cych
Wieczne Miasto; ma ono umo¿liwiæ studiowanie teologii ewangelickiej w bezpo-
œrednim s¹siedztwie Watykanu.

Oznaki nadziei widzê równie¿ w odniesieniu do tzw. wiêkszej ekumenii.
Z przedstawicielami prawos³awia w Europie dialog charakteryzuje ci¹g³oœæ i zara-
zem koncentracja. Prze³omowe znaczenie mia³a konsultacja, która odby³a siê w sie-
dzibie patriarchy Konstantynopola. W kwestii wzajemnego uznania chrztu czeka
nas pierwsza próba, która pos³u¿y za przyk³ad. Z europejskimi baptystami odbyli-
œmy dwa napawaj¹ce nadziej¹ dialogi na temat rozumienia Koœcio³a i chrztu…
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Z Rzymu przychodz¹ ró¿ne sygna³y, które zarazem wzbudzaj¹ nadziejê jak i
pozbawiaj¹ jej. Kardyna³ Kasper nazwa³  Koœcio³y ewangelickie Koœcio³ami „in-
nego typu” ni¿ Koœció³ rzymskokatolicki, natomiast papie¿ Benedykt XVI czê-
œciowo trzyma siê dyskryminuj¹cego mówienia o wspólnotach koœcielnych, czê-
œciowo zaœ, jak w niedawnym wywiadzie maj¹cym wzgl¹d na sytuacjê w Niem-
czech, mówi³ w sposób niewymuszony o Koœcio³ach ewangelickich, formu³uj¹c
przy  tej okazji pogl¹dy w sprawie uzyskania „wewnêtrznej jednoœci”, które mo-
¿emy przyj¹æ z du¿ym zadowoleniem; papie¿ mówi³ o wspólnocie w œwiadectwie
etycznym i w staraniu o takie przedstawienie Boga, którego oblicze ukazuje siê w
Jezusie Chrystusie. W³aœnie w zakresie wspólnego œwiadectwa w kwestiach
etycznych, Konferencja Koœcio³ów Europejskich  wraz z Rad¹ Konferencji Epi-
skopatów Europy, poprzez kontakty i wspólne zorganizowanie dwóch Europej-
skich Zgromadzeñ Ekumenicznych, sprawuj¹ wa¿n¹ s³u¿bê poœrednictwa.

Spraw¹ otwart¹ pozostaje ostateczny rezultat Wspólnej deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu. Trzeba przyznaæ racjê tej krytyce tego dokumentu,
która przypomina, ¿e z perspektywy Nowego Testamentu  nauka o usprawiedli-
wieniu stanowi podstawê wspólnoty koœcielnej pomiêdzy judeo- i poganochrze-
œcijanami. A to oznacza przecie¿: gdzie jedna ze stron nie dopuszcza takiej
wspólnoty koœcielnej, tam w ka¿dym razie chybiona jest nowotestamentowa
funkcja nauki o usprawiedliwieniu…

Koœció³ rzymskokatolicki w swojej wielowiekowej historii przechodzi³ po-
wa¿ne przemiany. Wi¹¿¹ siê z tym tak¿e stale na nowo og³aszane rejestry b³ê-
dów. Przypomnê tylko o roszczeniach do supremacji papie¿a, przysiêgê anty-
modernistyczn¹ lub potêpienie Galileusza. Ostatnim ekumenicznym krokiem
bêdzie rozstanie siê z pojmowaniem Koœcio³a, wed³ug którego jeden œwiêty,
katolicki i apostolski Koœció³ urzeczywistnia siê w pe³ni tylko w Koœciele
rzymskokatolickim. Wówczas nadejdzie te¿ czas na wspólnotê z Koœcio³ami
wyros³ymi z Reformacji. Musimy czekaæ cierpliwie na tê przemianê. My ze
swej strony bêdziemy jej najlepiej sprzyjaæ, pozostaj¹c w sposób zdecydowany
Koœcio³em ewangelickim i wspólnot¹ koœcieln¹. Jeœli Koœció³ katolicki osi¹gnie
ten etap, wówczas mo¿na bêdzie wprawdzie rozwa¿yæ wspólnotê z papie¿em,
ale w ¿adnym przypadku wspólnotê podporz¹dkowan¹ papie¿owi.  Przysz³oœci¹
Koœcio³a jest te¿ chrzeœcijañstwo z³o¿one  z wieloœci wspólnot i typów koœciel-
nych, zjednoczonych w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego, bez urzêdu papie¿a
dla wszystkich.

Chcia³bym zakoñczyæ zwróceniem uwagi na ca³kiem inny rodzaj sygna³u,
który dodaje otuchy i ¿ywi moj¹ nadziejê na dalszy rozwój WKEE. Fakt, ¿e Ko-
œció³ Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii wyrazi³ go-
towoœæ na przeniesienie Sekretariatu WKEE od stycznia 2007 roku do Wiednia,
jest dla mnie jednoczeœnie nadziej¹ i maœci¹ na rany. Mój Koœció³, bêd¹cy konty-
nuacj¹ Koœcio³a Unii Staropruskiej,  przez 19 lat ponosi³ zasadnicz¹ odpowie-
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dzialnoœæ  za Sekretariat WKEE. W trakcie reformy strukturalnej Koœcio³a Ewan-
gelickiego Niemiec, rozwi¹zaniu ulega jego kancelaria koœcielna w Berlinie. Ta
pomocna struktura przestaje istnieæ. Rzecz¹ buduj¹c¹ i radosn¹ zarazem jest to, i¿
w tej sytuacji Austriacy powiadaj¹: bêdziemy kontynuowaæ tê pracê. Cieszê siê,
¿e nadradca koœcielny profesor Bünker wyrazi³ gotowoœæ staniêcia na czele Se-
kretariatu, jeœli zostanie wybrany przez Komitet Wykonawczy. Moja sympatia
kieruje siê w jego stronê miêdzy innymi dlatego, ¿e  tak jak ja bêdzie siê musia³
uginaæ pod „mi³ym ciê¿arem” sprawowania dwóch urzêdów jednoczeœnie. Ale
Koœció³ ewangelicki w Austrii jest Koœcio³em diaspory. Mo¿e on uporaæ siê z t¹
now¹ godnoœci¹ i brzemieniem tylko wówczas, gdy jednoczeœnie dojdzie do po-
wstania nowej finansowej i strukturalnej solidarnoœci oraz do wziêcia na siebie
tego  zobowi¹zania przez  Koœcio³y cz³onkowskie WKEE.

Powinniœmy Koœcio³om wyros³ym z Reformacji i innym wyznaniom chrzeœci-
jañskim w Europie pokazaæ, ¿e jesteœmy w stanie uporaæ siê z tym zadaniem. To
jest moja nadzieja. W pierwszym rzêdzie tê nadziejê musi podj¹æ Zgromadzenie
Ogólne. Tê radoœæ mo¿ecie wiêc sprawiæ ustêpuj¹cemu sekretarzowi. Có¿ bo-
wiem siê dzieje, gdy siê cieszymy?

Drogie Siostry i drodzy Bracia, gdy siê cieszymy, identyfikujemy siê z samym
Bogiem, o którym Kalwin wypowiedzia³ bardzo ³adne s³owa: Kondycja œwiata
ma swój fundament w Bogu. O ile¿ wiêcej odnosi siê to do kondycji Koœcio³a. On
nie wypuszcza tego dzie³a ze swoich r¹k. Takim dzie³em jest drzewo naszej
wspólnoty koœcielnej. Musi ono wzrastaæ i ci¹gle byæ podlewane. Bardzo mo¿e
w tym pomóc wspólny œpiewnik „Colours of Grace”. W tym celu potrzebna jest
tak¿e zaanga¿owana opieka ze strony stabilnego Sekretariatu.

STATUT

& 1 Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

(I) Koœcio³y akceptuj¹ce Konkordiê miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi  na grun-
cie  Reformacji w Europie deklaruj¹ i urzeczywistniaj¹ wspólnotê koœcieln¹
miêdzy sob¹. Koœcio³y te tworz¹ Wspólnotê Koœcio³ów Ewangelickich w Euro-
pie  – Leuenbersk¹ Wspólnotê Koœcieln¹ – (WKEE). WKEE s³u¿y urzeczywist-
nieniu wspólnoty koœcielnej, tak jak zosta³a ona opisana w akapicie IV.2 Kon-
kordii  miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi  na gruncie  Reformacji w Europie,
zw³aszcza przez wspólne rozumienie œwiadectwa i s³u¿by oraz kontynuacjê pra-
cy teologicznej.

(II) Do tej wspólnoty koœcielnej mog¹ przyst¹piæ dalsze Koœcio³y na podstawie
Konkordii miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi  na gruncie  Reformacji w Europie
przez oddzielne porozumienie.



80

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH ...

& 2 Pozycja prawna WKEE

(I) Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w  Europie jest organizacj¹ kieruj¹c¹
siê prawem koœcielnym.

(II) WKEE mo¿e organizowaæ siê jako osoba prawna wed³ug prawa œwieckie-
go zgodnie z przepisami prawnymi pañstwa, w którym organa tej wspólnoty maj¹
swoj¹ siedzibê.

(III) WKEE korzysta z regu³y z pomocy urzêdowej któregoœ ze swoich
Koœcio³ów cz³onkowskich w pañstwie, w którym wspólnota ma swoj¹ sie-
dzibê.

& 3 Organa

(I) Organami Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie s¹ Zgromadze-
nie Ogólne i Rada.

(II) Zgromadzenie Ogólne WKEE zbiera siê z regu³y co szeœæ lat. Nale¿y do
niego do dwóch delegatów z ka¿dego Koœcio³a. Zgromadzenie Ogólne uchwala
wytyczne dla pracy WKEE, zw³aszcza dla Rady. Zgromadzenie Ogólne przyjmu-
je regulamin obrad.

(III) Radê wybiera Zgromadzenie Ogólne. Sk³ada siê ona z 13 cz³onków i z
takiej samej liczby zastêpców. Podczas wyboru Rady trzeba odpowiednio
uwzglêdniaæ podzia³ konfesyjny i regionalny WKEE. Ustêpuj¹cy cz³onkowie s¹
zastêpowani przez kooptacjê. Szczególnym zadaniem Rady, na podstawie Kon-
kordii miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie i uchwa³
Zgromadzeñ Ogólnych, jest wspieranie wspólnoty i przygotowywanie nowych
uchwa³. Rada pracuje w oparciu o regulamin obrad.

(IV) Rada konstytuuje siê jeszcze podczas Zgromadzenia Ogólnego, wybiera-
j¹c ze swego sk³adu Prezydium, które sk³ada siê z trzech przewodnicz¹cych, przy
czym jednemu  z nich przypada funkcja kierownicza. Przewodnicz¹cy reprezen-
tuj¹ WKEE na zewn¹trz. Odpowiedzialnoœæ ponosz¹ przed Rad¹. Czas urzêdowa-
nia Rady koñczy siê w momencie ukonstytuowania siê nowej Rady wybranej
przez kolejne Zgromadzenie Ogólne.

& 4 Biuro, Sekretarz generalny

(I) Praca Zgromadzenia Ogólnego i Rady otrzymuje wsparcie ze strony Biura.
Biuro pracuje wed³ug wskazañ Zgromadzenia Ogólnego i Rady.

(II) Biurem kieruje Sekretarz generalny. Jest on zobowi¹zany sk³adaæ sprawoz-
danie Zgromadzeniu Ogólnemu i Radzie. Rada opracowuje dla Biura regulamin.
Biuro mo¿e korzystaæ z pomocy urzêdowej któregoœ z Koœcio³ów.
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& 5 Bud¿et

Bud¿et Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie  jest finansowany
przez wp³aty wszystkich Koœcio³ów i darowizny. Bud¿et opracowuje siê z regu³y
na jeden rok, jego wp³ywy i wydatki musz¹ byæ zrównowa¿one. Bud¿et uchwala
Rada. Przy badaniu rachunków korzysta WKEE z urzêdowej pomocy któregoœ z
jej Koœcio³ów cz³onkowskich.

& 6 Ustalenie koñcowe

Rada, na ile to nie narusza kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, mo¿e ustalaæ
wytyczne i pojedyncze instrukcje dla pracy WKEE.

NOWE W£ADZE

Zgromadzenie Ogólne, zgodnie z przyjêtym Statutem, wybra³o „Radê”, która
przejmuje funkcje dawnego Komitetu Wykonawczego. Sk³ada siê ona z 13 osób:

a) Biskup Dezsö Zoltán Adorjáni (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Rumu-
nii)

b) Prof. dr Michael Beintker (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech)
c) Ks. dr Peter Bukowski (Zwi¹zek Reformowany, Niemcy)
d) Ks. François Clavairoly (Koœció³ Reformowany we Francji)
e) Ks. dr Stephanie Dietrich (Koœció³ Norwegii)
f) Ks. radca Piotr Gaœ (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce)
g) Ks. prezydent dr Friedrich Hauschildt (Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-

Luterañski Niemiec)
h) Prezes Synodu ks. Jan Gerd Heetderks (Koœció³ Protestancki w Holandii)
i) Ks. Fleur Houston (Zjednoczony Koœció³ Reformowany Wielkiej Brytanii)
j) Wiceprezydent Cordelia Kopsch (Koœció³ Ewangelicki w Hesji i Nassau)
k) Ks. superintendent Lothar Pöll (Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny, Eu-

ropa Œrodkowo-Po³udniowa)
l) Dr Klára Tarr (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski na Wêgrzech)
m) Przewodnicz¹cy Rady ks. Thomas Wipf (Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelic-

kich Szwajcarii)

Poza tym wybrano tak¹ sam¹ liczbê zastêpców cz³onka Rady:
a) Dr Jindrich Halama (Koœció³ Ewangelicki Braci Czeskich/ Herrnhucka

Wspólnota Braterska)
b) Nadradczyni koœcielna Antje Heider-Rottwilm (Koœció³ Ewangelicki

w Niemczech)
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c) Ks. Suzanne Kayser (Koœció³ Ewangelicki Bremy)
d) Prof. dr Fulvio Ferrario (Koœció³ Waldensów we W³oszech)
e) Referent teologiczny Jan Nilsson (Koœció³ Danii)
f) Ks. Thomas Andreas Põder (Estoñski Koúcióù Ewangelicko-Luterañski)
g) Biskup krajowy Frank Otfried July (Koœció³ Ewangelicki  Wirtembergii)
h) Prezydent koœcielny dr Guy Liagre (Zjednoczony Koœció³ Protestancki

w Belgii)
i) Ks. dr John McPake (Koœció³ Szkocji)
j) Nadradczyni koœcielna Boris Damke (Koœció³ Ewangelicki Westfalii)
k) Superintendent Harley Richardson (Koœció³ Metodystyczny w Wielkiej

Brytanii)
l) Ks. Pál Erdélyi (Koœció³ Reformowany S³owacji)
m) Ks. dr Martin Hirzel (Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii)

Rada ukonstytuowa³a siê 17 wrzeœnia 2006 roku i wybra³a trzyosobowe Prezy-
dium w sk³adzie: ks. Thomas Wipf (przewodnicz¹cy), prof. dr Michael Beintker i
ks. dr Stephanie Dietrich.

Poza tym nowym sekretarzem generalnym zosta³ nadradca koœcielny Michael
Bünker (Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Austrii).

DIALOG Z PRAWOS£AWIEM

W dniach 27-30 kwietnia 2006 roku w Fanarze/Stambule, siedzibie Patriarcha-
tu Ekumenicznego Konstantynopola odby³a siê Trzecia Konsultacja na temat
eklezjologii, zorganizowana wspólnie przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich
(KKE) i Wspólnotê Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) – znan¹ daw-
niej  jako Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów. Spotkanie to by³o kontynuacj¹ serii
rozmów, które rozpoczê³y siê konsultacjami w listopadzie 2002 roku w Akademii
Prawos³awnej na Krecie/Grecja  i w czerwcu 2004 roku w Wittenberdze/Niemcy.
Uczestnikami byli z jednej strony przedstawiciele Koœcio³ów prawos³awnych i
orientalnych, z drugiej zaœ – Koœcio³ów luterañskich, reformowanych i unijnych
zrzeszonych w  WKEE. Wszystkie te Koœcio³y s¹ cz³onkami KKE. Obecni te¿
byli obserwatorzy ze strony Wspólnoty Porvoo i Komisji „Koœció³ i Dialog”
KKE.

Wspó³przewodnicz¹cymi posiedzenia byli: metropolita prof. dr Gennadios z
Sassimy (dla KKE) i prof. dr Michael Beintker (dla WKEE).

Po dyskusji na Krecie nad dokumentem studyjnym „Koœció³ Jezusa Chrystu-
sa”, który przyjê³o IV Zgromadzenie Ogólne WKEE w 1994 roku, druga konsul-
tacja w Wittenberdze s³u¿y³a przedstawieniu i przedyskutowaniu eklezjologii pra-
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wos³awnej. Posiedzenie w Stambule zajê³o siê dwoma tematami: „Katolickoœci¹ i
jednoœci¹ Koœcio³a” oraz „Chrztem”.

Najpierw prof. Risto Saarinen przedstawi³ referat na temat „Jednoœci i katolic-
koœci Koœcio³a” z perspektywy protestanckiej, potem wys³uchano referatu „To¿-
samoœæ jako wspólnota – przyczynki do eklezjologii prawos³awnej” prof. Kon-
stantinosa Delikostantisa. Wychodz¹c od analizy s³owa „katolicki” w dokumen-
tach ekumenicznych, Saarinen podkreœli³, ¿e Koœcio³y nie ¿yj¹ ju¿ na
homogenicznym pod wzglêdem konfesyjnym terytorium, ale ¿e koncept „miej-
sca” jest jeszcze zawsze wa¿ny dla katolickoœci Koœcio³a. Katolickoœæ jest dana
w Jezusie Chrystusie, wcielonym S³owie Bo¿ym. Te doktrynalne ujêcia szkicuj¹
przestrzeñ Koœcio³a, który jest zbudowany na ró¿nych p³aszczyznach to¿samoœci.
Delikostanis podkreœli³, ¿e Eucharystia jest istotnym fundamentem  eklezjologii
prawos³awnej. Na tym fundamencie rozwija siê rozumienie relacji miêdzy Ko-
œcio³em lokalnym i uniwersalnym. Poza tym zwróci³ uwagê na to, ¿e ta koncepcja
katolickoœci nie dopuszcza ¿adnych etnocentrycznych ograniczeñ Koœcio³a.

Podczas intensywnej dyskusji nad obydwoma referatami wyjaœniono, ¿e „kato-
lickoœæ” nie mo¿e byæ oddzielona od „jednoœci,  apostolskoœci i œwiêtoœci” Ko-
œcio³a. Pojawi³o siê wspólne przekonanie, ¿e zachodzi potrzeba ustalenia relacji
miêdzy jednoœci¹ i katolickoœci¹ w Koœciele lokalnym. Ka¿dy Koœció³ lokalny
jest „katolicki”, przy czym termin „katolicki” wyra¿a wymiar, który wykracza
poza lokalne widzialne ¿ycie wspólnoty.  Katolickoœæ manifestuje siê w pe³ni
przez wspólnotê w Eucharystii z innymi Koœcio³ami lokalnymi. „Katolicki” ozna-
cza nie tylko „uniwersalny”, lecz obejmuje te¿ wymiar jakoœciowy, który okreœla
to¿samoœæ chrzeœcijañska. Poza tym istnia³a zgodnoœæ pogl¹dów, ¿e ³¹cznoœæ
miêdzy Koœcio³ami lokalnymi gwarantuj¹ struktury synodalne. W obu tradycjach
katolickoœæ  prze¿ywana jest miêdzy innymi w ¿yciu liturgicznym, które jest
kszta³towane w kontynuacji z wczesnym Koœcio³em. Istnia³a zgodnoœæ, ¿e kato-
lickoœæ i nacjonalizm wzajemnie siê wykluczaj¹, podczas gdy pluralizm kultur,
jêzyków i narodów, w którym jest wyra¿ana ta sama wiara,  nie jest sprzeczny z
katolickoœci¹ Koœcio³a.

Podczas drugiej czêœci posiedzenia uczestnicy wys³uchali nastêpuj¹cych refe-
ratów: dr Hans-Peter Großhans przedstawi³ temat:  „Chrzest jako sakramentalny
wêze³ koœcielnej jednoœci” z perspektywy protestanckiej, z kolei prof. dr Grigo-
rios Larentzakis zreferowa³ „Chrzest i jednoœæ Koœcio³ów – aspekty prawos³aw-
ne”. Großhans  objaœni³ najpierw ustanowienie chrztu z punktu widzenia teologii
biblijnej, a nastêpnie przedstawi³ protestanckie rozumienie sakramentów i chrztu
jako sakramentu. W dalszej kolejnoœci objaœni³ relacjê miêdzy chrztem i wiar¹,
zwracaj¹c uwagê na konstytutywne elementy liturgii chrzcielnej w Koœciele pro-
testanckim. Sakrament chrztu jest w pe³ni zrozumia³y tylko wówczas, gdy siê
uznaje, ¿e cel, jaki mu przyœwieca, to jednoœæ ludu Bo¿ego. Larentzakis podkre-
œli³ jednoœæ wszystkich sakramentów, zw³aszcza chrztu, bierzmowania i Euchary-
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stii w teologii prawos³awnej. Pe³nia ¿ycia sakramentalnego prowadzi do jednoœci
Koœcio³a, która musi pozostaæ podstawowym celem ruchu ekumenicznego. Pra-
wos³awie domaga siê przywrócenia jednoœci w istotnych elementach wiary chrze-
œcijañskiej, tak jak musi byæ ona wspólnie uznana i wyznana przez wszystkich
chrzeœcijan i wszystkie Koœcio³y w wieloœci ró¿nych wymiarów, które nie doty-
kaj¹ istotnych elementów.

W dyskusji pojawi³y siê wa¿ne punkty konwergencji; kwestie otwarte wyma-
gaj¹ dalszej dyskusji. Obie strony s¹ zgodne co do tego, ¿e chrzest, dokonywany
wod¹ w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, nie mo¿e byæ powtarzany. Przyjmuje
siê z za³o¿enia prawdziw¹ wiarê Koœcio³a i chrzczonej jednostki. Poza tym
chrzest odbywa siê w konkretnym Koœciele lokalnym, lecz jest w nim te¿ obecny
wymiar katolicki. W obu tradycjach pojêcie mysterion  jest w³aœciwym wyrazem
do opisania rzeczywistoœci chrztu, który przez Ducha Œwiêtego powoduje oczysz-
czenie z grzechu, odrodzenie, w³¹czenie w cia³o Chrystusa i przyjêcie jako dziec-
ko Bo¿e. Podobnie duszpasterskie wyzwania zwi¹zane z chrztem dzieci z ma³-
¿eñstw interkonfesyjnych i w odniesieniu do to¿samoœci konfesyjnej rodziców
chrzestnych zyskuj¹ istotne znaczenie. Zarysowa³ siê konsens w sprawie zasadni-
czych elementów uroczystoœci chrzcielnej. Ten punkt wymaga jeszcze dalszej
pracy. W obu tradycjach chrztu udzielaj¹ z regu³y osoby ordynowane. Wszystkie
te kwestie wymagaj¹ dalszych studiów  odnoœnie ewentualnego wzajemnego
uznania chrztu.

Wspólne nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego i modlitwy stanowi³y wa¿n¹ czêœæ kon-
sultacji, która odby³a siê w atmosferze konstruktywnej, szczerej i goœcinnej. 28
kwietnia uczestnicy wziêli udzia³ w Boskiej Liturgii w klasztorze Baloukli z oka-
zji œwiêta Matki Bo¿ej. Po po³udniu grupê podejmowa³ Jego Œwi¹tobliwoœæ pa-
triarcha ekumeniczny Bart³omiej I, który podkreœli³ znaczenie dialogu ekume-
nicznego i spotkañ teologicznych mimo jeszcze istniej¹cych przeszkód. Uczestni-
cy zwracaj¹ siê do KKE i WKEE o kontynuowanie procesu konsultacyjnego.
Koœcio³y w Europie potrzebuj¹ bowiem wspólnej refleksji nad centralnymi tema-
tami teologicznymi.

Lista uczestników
Konferencja Koœcio³ów Europejskich: Metropolita  prof. dr Gennadios z Sassi-

my (Patriarchat ekumeniczny; Stambu³); prof. dr Konstantinos Delikostantis (Pa-
triarchat ekumeniczny, Ateny); o. Irinej Dobrijevic (Koœció³ Prawos³awny Serbii,
Belgrad);  o. dr Sergej Hovorun (Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, Moskwa); bi-
skup dr Vasilios Karayianis (Koœció³ Cypru); prof. dr Dimitra Koukoura (Patriar-
chat ekumeniczny, Saloniki); prof. dr Grigorios Larentzakis (Patriarchat ekume-
niczny, Graz); dr Nicolae Mosoiu (Koœció³ Prawos³awny Rumunii); dr Niki Papa-
georgiou (Patriarchat ekumeniczny, Saloniki); biskup dr Yeznik Petrossian
(Ormiañski Koœció³ Apostolski, Eczmiadzyn); archijerej Veikko Purmonen (Ko-
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œció³ Prawos³awny Finlandii); archimandryta Athenagoras Ziliaskopoulos (Pa-
triarchat ekumeniczny, Frankfurt/Main).

Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie:  Prof. dr Michael Beintker
(Koœció³ Ewangelicki w Niemczech – EKD, Münster); nadradca koœcielny dr Mi-
chael Bünker (Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Austrii, Wie-
deñ); dr Hans-Peter Großhans (Tybinga); nadradca koœcielny dr Dagmar Heller
(EKD, Hanower); nadradca koœcielny dr Christoph Jahnel (Zjednoczony Koœció³
Ewangelicko-Luterañski w Niemczech, Hanower); biskup dr Rolf Koppe (EKD,
Hanower); ks. dr Peter McEnhill (Koœció³ Szkocji); arcybiskup dr Edmund Ratz
(Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Rosji, St. Petersburg);  prof. dr Risto Saari-
nen (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Finlandii, Helsinki); prof. dr Martin Wall-
raff (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski we W³oszech); ks. Thomas Wipf (Zwi¹zek
Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii, Berno).

Obserwatorzy: prof. dr Friederike Nüssel (Komisja KKE „Koœcio³y w dialo-
gu”, Münster); ks. dr Matti Repo (Wspólnota koœcielna „Porvoo”, Helsinki).

EWANGELIZOWANIE  – PERSPEKTYWY EWANGELICKIE
DLA KOŒCIO£ÓW W EUROPIE

1. Dlaczego ewangelizacja jest wyzwaniem
dla Koœcio³ów ewangelickich w Europie?

1.1. Bóg w Jezusie Chrystusie poœwiêci³ siê w sposób wyzwalaj¹cy ca³emu
œwiatu. Dlatego Ewangelia nie jest prywatn¹ w³asnoœci¹ Koœcio³a. Jest ona ra-
czej mu powierzona w celu dalszego przekazywania. Koœció³ zachowuje wital-
noœæ tylko wówczas, gdy dzieli siê ni¹ z wszystkimi ludŸmi. „Przez wdech Ko-
œció³ wchodzi do swojego wnêtrza, przez wydech wychodzi poza siebie. Ko-
œció³, jeœli chce zachowaæ ¿ycie, musi umieæ tak¿e wydychaæ”. Tradycyjnie ten
wydech Ewangelii w s³owie i czynie okreœlony zostaje pojêciami „misja” i
„ewangelizacja”. Wiemy, ¿e s¹ to s³owa obci¹¿one. Potrzebuj¹ one precyzacji i
uzdrowienia. Tekst ten pragnie wnieœæ swój wk³ad do realizacji tego zadania.
Mimo ca³ego obci¹¿enia, spoczywaj¹cego  na tych pojêciach, kieruje nami
przekonanie: „Jeœli misja i ewangelizacja nie jest lub nie stanie siê spraw¹ ca³e-
go Koœcio³a, wówczas nie jest coœ w porz¹dku z pulsem Koœcio³a” (E. Jüngel,
Synod EKD, 1999).
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1.2. W zmaganiach o wype³nienie treœci¹ pojêcia „misja” wystêpowa³y za-
wsze w¹tpliwe alternatywy i jednostronnoœci. W przeciwieñstwie do tych zabie-
gów rozumiemy misjê jako mówienie i dzia³anie, dialog i œwiadectwo. Odbywa
siê ona w zwiastowaniu wzbudzaj¹cym wiarê i w dzia³alnoœci diakonijnej, a
tak¿e w pracy na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i ochrony stworzenia. Swój po-
cz¹tek ma ona nie gdzieœ z drugiej strony oceanu, lecz ju¿ tutaj w Europie. Mi-
sja obejmuje wszystkie przejawy ¿ycia, w których Koœció³ z perspektywy
Ewangelii kieruje uwagê ku cz³owiekowi. Studium o Koœciele Leuenberskiej
Wspólnoty Koœcio³ów (Koœció³ Jezusa Chrystusa) mówi o podejmowaniu dzia-
³añ przez misjê w czterech dziedzinach: martyria (œwiadectwo), diakonia (s³u¿-
ba), leiturgia  (nabo¿eñstwo) i koinonia (wspólnota). Pewne aspekty misji wzy-
waj¹ ludzi do Chrystusa explicite, inne natomiast œwiadcz¹ o Chrystusie impli-
cite. Pierwszy z  tych aspektów oznaczamy w tym dokumencie s³owem
ewangelizacja.

1.3.  Nasz aktualny kontekst w Europie i Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE
stawia nas przed szczególnego rodzaju wyzwaniami misyjnymi.

Jak w epoce coraz wiêkszej niepewnoœci w sprawach wiary mo¿emy zapraszaæ
wiarygodnie do wiary? Jak mo¿emy, jako chrzeœcijanie poœród pluralizmu stylów
¿ycia, dawaæ œwiadectwo prawdzie Ewangelii? Jak mo¿emy wychodziæ naprze-
ciw zerwaniu tradycji chrzeœcijañskich w Koœciele i spo³eczeñstwie i otwieraæ lu-
dziom nowe dojœcia do wielkich dziejów Boga? Jak w obliczu w³asnego ubóstwa
duchowego i coraz wiêkszego oniemienia mo¿emy wiarygodnie prze¿ywaæ nasz¹
wiarê i œwiadczyæ o niej wobec innych?

W obliczu wyzwañ przez pluralistyczn¹ i multireligijn¹ sytuacjê uzyskuje
nowe znaczenie reformacyjne orêdzie o pojednaniu Boga z nami ludŸmi i daro-
wanej wolnoœci Chrystusa. Wiarygodne sformu³owanie i prze¿ywanie tego orê-
dzia  jest najwa¿niejszym zadaniem Koœcio³a. Jednoczeœnie zadanie to wprawia
w szczególne zak³opotanie Koœcio³y europejskie.

1.4.  Powodem tego zak³opotania s¹ równie¿ liczne resentymenty, jakie wywo-
³uje s³owo  ewangelizacja. Pojawia siê obawa przed indoktrynacj¹, która zabiera
wolnoœæ, przed indywidualistycznym zacieœnieniem, które odcina cz³owieka od
jego zaplecza spo³ecznego, przed gorliwym sk³anianiem do nawrócenia i podjêcia
decyzji, przed bezpoœredni¹ konfrontacj¹ z tymi, którzy posiadaj¹ prawdê i obiek-
tami ewangelizacji, przed wyizolowanym wydarzeniem S³owa pozbawionym
spo³ecznego doœwiadczenia. Takie obawy ¿ywi¹ siê czêœciowo historycznymi,
czêœciowo aktualnymi doœwiadczeniami.

W tym dokumencie mówi¹c o ewangelizacji mamy na myœli proces ¿yciowy
ca³ego Koœcio³a w s³owie i czynie, który ludziom otwiera przestrzeñ wolnoœci
Ewangelii; w tak rozumianej ewangelizacji staje siê mo¿liwe spotkanie z Bogiem,
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który sta³ siê cz³owiekiem w Jezusie Chrystusie. Ewangelizacja jest wydarzeniem
wielowymiarowym, którego celem zewnêtrznym jest wzbudzanie wiary i utwier-
dzanie w niej. W naszych Koœcio³ach reformacyjnych k³adzie siê przy tym szcze-
gólny akcent na zwiastowanie S³owa, które wzbudza  wiarê.

1.5.  Europa zosta³a uformowana od samego pocz¹tku zarówno przez trady-
cjê judaistyczno-chrzeœcijañsk¹ jak i antyczn¹. Chrzeœcijañstwo, przychodz¹c
ze Wschodu, przeniknê³o do kultury grecko-rzymskiej, póŸniej celtyckiej,
wreszcie   germañskiej i s³owiañskiej. Dziêki temu powi¹zaniu powsta³a kul-
tura europejska. Na tym przyk³adzie poznajemy, ¿e chrzeœcijañstwo by³o za-
wsze ruchem transmisji. W czasach nowo¿ytnych chrzeœcijañstwo – w swej
europejskiej szacie – rozprzestrzeni³o siê dziêki ruchom misyjnym z Europy
na ca³ym œwiecie. Dzisiaj rozwija siê ono szczególnie tam, gdzie zrzuca swoj¹
europejsk¹ szatê i gdzie Ewangelia wtapia siê w kontekst ka¿dorazowej sytu-
acji lokalnej. W Europie, na starym chrzeœcijañskim kontynencie,  odczuwal-
nie zmniejszy³o siê w ostatnich dziesiêcioleciach spo³eczne znaczenie Ko-
œcio³ów i publiczne dostrzeganie kultury chrzeœcijañskiej. Europa jest najbar-
dziej zeœwiecczonym kontynentem. Czy mo¿e mieæ miejsce rechrystianizacja
Europy? Niektóre Koœcio³y spodziewaj¹ siê tego,  inne traktuj¹ tê nadziejê
jako iluzoryczn¹, jeszcze inne odrzucaj¹ takie stawianie celu. Czy s¹ do
utrzymania struktury Koœcio³a ludowego? Czy rozwin¹ siê struktury ogólno-
europejskie, zmierzaj¹ce raczej ku Koœcio³owi z wyboru? Na te pytania nie
ma jeszcze odpowiedzi. Rozstrzygaj¹ce jest to, byœmy jako Koœció³, niezale¿-
nie od preferowania przysz³ych struktur, prezentowali i reprezentowali Ewan-
geliê.

1.6.  Zawsze istnia³a i nadal istnieje wspó³zale¿noœæ pomiêdzy Ewangeli¹ a
kontekstem, w którym jest ona g³oszona. Na odwrót, kontekstów nie da siê uj¹æ
neutralnie. Jako chrzeœcijanie widzimy i interpretujemy je zawsze w œwietle
Ewangelii. Relacja Ewangelii i kontekstu tworzy przeto kr¹g, chocia¿ nasz doku-
ment przedstawia oba elementy po kolei.

Konteksty europejskie nie s¹ jednolite. Charakteryzuj¹ siê jednak wspólnymi
cechami, które m. in. tkwi¹ korzeniami w ruchu emancypacyjnym Oœwiecenia
XVII i XVIII stulecia. Ruch ten jest ambiwalentny. Wyzwolenie cz³owieka z ob-
cej zale¿noœci, dokonane przy wspó³udziale chrzeœcijañstwa, doprowadzi³o czê-
œciowo do koncepcji samostanowienia, która uwa¿a, ¿e mo¿na zrezygnowaæ z
Boga. Dlatego w okreœleniu relacji miêdzy Ewangeli¹ a kontekstem chodzi o po-
dwójne zadanie. Z jednej strony trzeba przedstawiæ przeszkody, jakie dla zwiasto-
wania Ewangelii stanowi¹ zjawiska wspó³czesnego œwiata. Z drugiej strony nale-
¿y opisaæ szanse, jakie oferuje wspó³czesny kontekst europejski dla zwiastowania
Ewangelii.



88

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH ...

1.7.  Zanim w trzeciej czêœci tego dokumentu opiszemy konteksty naszego
koœcielnego dzia³ania we wspó³czesnej Europie, zapytamy w czêœci drugiej po-
nownie o teologiczne podstawy ewangelizacji. Chodzi przy tym o przedstawie-
nie ruchu misji Bo¿ej, zaprezentowanie treœci naszego zwiastowania i okreœle-
nie kry-teriów naszego dzia³ania w charakterze ewangelistów. Poselstwo o
usprawiedliwieniu „jako poselstwo o wolnej ³asce Boga, stanowi probierz ca³e-
go zwiastowania Koœcio³a” (Konkordia leuenberska 12). Musi te¿ ono okreœliæ
formê i treœæ  ewangelizacji. Tak wiêc czêœæ czwarta opisuje wytyczne Koœcio-
³a, który jako ca³oœæ  we wszystkich swoich przejawach ¿yciowych jest w³¹czo-
ny do misji Boga. Taki Koœció³, w zgodzie ze wspó³czesn¹ misjologi¹, nazywa-
my „Koœcio³em misjonalnym”. Nie jest mo¿liwe w krótkim tekœcie przedstawiæ
strategie dla wszystkich krajów Europy w odniesieniu do poszczególnych Ko-
œcio³ów i zborów. Mimo to dajemy pewne propozycje wskazuj¹ce, na jakich
p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego nale¿a³oby wprowadziæ zmiany, które umo¿li-
wi¹ nam lepsze wype³nianie zadania misyjnego.

Dokument ten kieruje siê do wszystkich, którzy w Koœcio³ach ewangelickich
Europy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za misjê – od przewodnicz¹cych rad para-
fialnych do biskupów, od profesorów teologii do ka¿dego pojedynczego cz³on-
ka zboru. Nie ma to byæ w pierwszym rzêdzie  akademicki wk³ad do teologii
misyjnej. Nie zajmuje siê on ani histori¹ misji ani nowymi zal¹¿kami metodolo-
gii. Tak¿e nie chodzi o to, aby do wielu dokumentów na interesuj¹cy nas temat,
opracowanych przez organizacje ekumeniczne, zwi¹zki koœcielne i Koœcio³y w
ostatnich dziesiêcioleciach, do³¹czyæ kolejny.  Rzecz jasna tak¿e my, jako grupa
robocza, korzystaliœmy z innych dokumentów. Naszym wspólnym pragnieniem
jest jednak, by jako Koœcio³y ewangelickie w Europie uœwiadomiæ, jakie s¹ na-
sze specyficzne mocne atuty w wype³nianiu wspólnego zadania wszystkich Ko-
œcio³ów w dziedzinie  misji. Bylibyœmy usatysfakcjonowani, gdyby uda³o siê
nam sformu³owaæ precyzyjne rozumienie misji, które Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE mog³yby uznaæ jako ich wspólne.

Nasz dokument spe³ni swój cel, jeœli przyczyni siê do uaktywnienia Koœcio-
³ów zrzeszonych w WKEE, w tym indywidualnych chrzeœcijan, zbory i gremia
kierownicze. Dlatego staraliœmy siê o opracowanie krótkiego tekstu, którego
treœæ bêdzie tak¿e  bez trudu dostêpna dla nieteologów. Naszym celem jest wy-
wo³anie dialogu w naszych Koœcio³ach. Rezultat naszych rozmów doktrynal-
nych przedstawiamy ewangelickim Koœcio³om w Europie do dyskusji i z zapro-
szeniem: „Dzieci Bo¿e podejmuj¹ dzia³ania swobodnie, radoœnie i chêtnie”
(Ulryk Zwingli).
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2. Co sk³ania Koœcio³y do ewangelizacji?

Ewangelizacja jako udzia³ w Misji Boga (Misio Dei)

2.1.  Mi³oœæ Boga do cz³owieka sprawia, ¿e sam siê uaktywnia: Ojciec posy-
³a Syna, Ojciec i Syn posy³aj¹ Ducha. Koœció³ Jezusa Chrystusa powstaje i ¿yje
dziêki temu, ¿e Duch Œwiêty, gdzie i kiedy Bóg tego pragnie, wywo³uje stale
now¹ wiarê w tych, którzy s³uchaj¹ Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Pozostaje
on wierny swojej istocie, gdy wiarygodnie przekazuje mi³oœæ Boga ludziom w
ich ka¿dorazowych kontekstach spo³ecznych  i konkretnych sytuacjach ¿ycio-
wych.

2.2.  Z przekazem Ewangelii wi¹¿e siê wezwanie do odpowiedzialnej wspól-
noty. Poniewa¿ Ewangelia jest wezwaniem do wolnoœci, przeto wyklucza siê
mo¿liwoœæ stosowania manipulacji i nacisku podczas jej zwiastowania. Koœcio³y
ewangelickie musz¹ wyznaæ, ¿e w swojej historii nie zawsze trzyma³y siê tej za-
sady. Wolno im jednak ufaæ w przemieniaj¹c¹ moc Ducha Œwiêtego, jest te¿ ich
zadaniem nadawanie kszta³tu pe³nym mi³oœci staraniom Boga o Jego ludzi.

2.3. Bóg z pomoc¹ Ewangelii pragnie dotrzeæ do wszystkich ludzi, wzruszyæ
ich serca i nakierowaæ na Królestwo Bo¿e. Koœció³ wierzy, ¿e Bóg dope³ni jego
wysi³ki w zakresie œwiadectwa i s³u¿by, do których go wzywa. Tak¿e gdy w œwie-
cie, w którym ¿yjemy, oraz w Koœciele, w którym manifestujemy wiarê, brakuje
czêsto ufnoœci, aktualnoœæ zachowuje obietnica Boga, ¿e Jego S³owo nie powraca
puste (Iz 55, 11). Zachêca to Jego Koœció³ do pracy ewangelizacyjnej.

Poselstwo Boga do ludzi

2.4. Ewangelizacja wychodzi z za³o¿enia, ¿e otrzyma odpowiedŸ ze strony
wiary. Tematem zwiastowania wzbudzaj¹cego wiarê jest historia têsknoty Boga
za nami ludŸmi przekazana w Biblii. Zaczê³a siê ona wraz ze stworzeniem i wy-
braniem ludu izraelskiego i objawi³a w Jezusie Chrystusie (por. tekst leuenberski
„Koœció³ i Izrael” II.2.1). Celem tej historii jest ukazanie siê Królestwa Bo¿ego w
wymiarze uniwersalnym.

2.5.  Koœcio³y sygnatariusze Konkordii leuenberskiej uznaj¹ Jezusa Chrystusa
za Tego, w którym Bóg sta³ siê cz³owiekiem i przez którego zwi¹za³ siê z cz³o-
wiekiem (KL 9). Dlatego ewangelizacja w³aœciwie rozumiana rozpoznaje w bliŸ-



90

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH ...

nich  zawsze ju¿ oblicze Chrystusa a nie niedoskona³ych ludzi. Usprawiedliwiaj¹-
ce poselstwo bierze pod uwagê ich rzeczywistoœæ ju¿ ukszta³towan¹ przez Chry-
stusa. Zaprasza ono ludzi, by pojednali siê z Bogiem i œwiêtowali to wydarzenie
we wspólnocie wierz¹cych (por. 2 Kor 5, 20).

2.6. W Ukrzy¿owanym i Zmartwychwsta³ym  sam Bóg stan¹³ po stronie cz³o-
wieka, by odkryæ deficyt ludzi w zakresie pojednania i potraktowaæ go jako
w³asn¹ sprawê. Jednoczeœnie Bóg w Chrystusie jedna ludzi i wzywa ich do
wspólnoty. Tak przemienieni ludzie mog¹ odst¹piæ od pragnienia bycia Bogiem,
zach³yœniêcia siê sob¹ samymi i b³êdnego przekonania, ¿e nie potrzebuj¹ wspól-
noty z Bogiem.

Poselstwo o usprawiedliwieniu

2.7. Wed³ug ewangelickiego rozumienia usprawiedliwienie jest uniewinnie-
niem grzesznego cz³owieka przez Boga i darem nowego ¿ycia w Chrystusie, któ-
ry jest przyjmowany we wierze. Wiara nie jest „nowym dobrym uczynkiem”, lecz
darem wolnoœci pochodz¹cym od Boga.

2.8.  To, ¿e Bóg przyjmuje ludzi z czystej mi³oœci i ³aski, jedynie to mo¿e ich
wyzwoliæ z kompleksu Boga polegaj¹cego na tym, by wszystko czyniæ samemu i
w sposób perfekcyjny. Bo¿e pojednanie otwiera ludzi zarazem na pojednanie z
bliŸnimi i pokazuje, ¿e ¿ycie wspólnoty mo¿e byæ udane.

2.9.  Wolnoœæ darowana w usprawiedliwieniu jest korzeniem nowego ¿ycia,
które obejmuje i kszta³tuje ca³¹ osobê. Usprawiedliwiony cz³owiek wystêpuje za-
razem przeciw wszelkim w³adzom i mocom, które w tym œwiecie chc¹ byæ jak
Bóg. Jednoczeœnie szuka on wspólnoty tych, którzy jak on ¿yj¹ wolnoœci¹ w
Bogu i daj¹ o niej œwiadectwo. W ten sposób jest on wyzwolony do wspólnego
zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci, opcji na rzecz ubogich, akcji na rzecz
pokoju i troski o stworzenie.

2.10.  Chrzeœcijanie ewangeliccy wierz¹, ¿e Bóg w swojej bezwarunkowej mi-
³oœci ma ju¿ historiê z wszystkimi ludŸmi.  Koœcio³y winny szanowaæ i doceniaæ
tê historiê. Widz¹ one ludzi w œwietle obietnicy, to znaczy jako tych, jakimi s¹ w
oczach Boga i do czego Bóg powo³a³ ich w Chrystusie. Ewangelizacja przyznaje
im to powo³anie i sk³ania do radowania siê nim.

2.11.  Chocia¿ œwiadectwo nowotestamentowe czyni te¿ inne wypowiedzi,
Koœció³ Jezusa Chrystusa, wed³ug 1 Kor 3, 13-15, mo¿e spodziewaæ siê s¹du u
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kresu dni jako potwierdzenia usprawiedliwienia grzesznika jedynie z wiary. Bê-
dzie to te¿ s¹d nad naszymi uczynkami. Ewangelizacja nie mo¿e jednak antycy-
powaæ tego s¹du – ani przez g³oszenie wszechpojednania ani przez gro¿enie „pie-
k³em”. Ewangelizacja mówi o s¹dzie Bo¿ym, aby zmieniæ skutecznie teraŸniejsze
¿ycie ludzi, a nie, by ich straszyæ.

Œwiadectwo wzbudzaj¹ce wiarê

2.12.  Ewangelizacja otwiera drogi do wiary i wzywa do wspólnoty Koœcio-
³ów. Wiara w Chrystusa prowadzi ludzi do nowej „wolnoœci dzieci Bo¿ych”,
która wyzwala nas do okazywania Bogu chwa³y i dziêkczynienia. W chrzcie ce-
lebrujemy, ¿e Bóg uwalnia nas od wszelkich bezbo¿nych powi¹zañ, które s¹
przyczyn¹ naszej samotnoœci i pustki, obojêtnoœci i ch³odu, pope³niania czynów
niesprawiedliwoœci i przemocy. Nawet gdy nie zawsze mo¿na tego doœwiadczyæ
w sposób bezpoœredni, chrzest pozostaje wyzwoleniem ku nowemu pocz¹tkowi
z Bogiem. Chrzest w³¹cza ochrzczonego do wspólnoty Koœcio³a. Wzbudza na-
dziejê na spe³nione ¿ycie i za przyk³adem Chrystusa pozwala wystêpowaæ na
rzecz godnoœci bliŸniego. Zachêca ludzi, by z wdziêcznoœci sami stali siê
œwiadkami Ewangelii i dzielili pe³niê ¿ycia z innymi. Koœcio³y reformacyjne w
Europie pragn¹ zaoferowaæ przestrzeñ, w której w kontekœcie pluralizacji i in-
dywidualizacji mo¿e siê urzeczywistniaæ przekazywanie dalej wyzwalaj¹cego
poselstwa.

2.13.  Ewangelizacja nie oznacza odbywania s¹du nad wiar¹ lub niewiar¹ in-
nych. Rozdzielanie wiary i niewiary jest wy³¹cznie dzie³em Boga. On wzbudza
wiarê w sposób skryty w sercach ludzi, „gdzie i kiedy chce”. Dlatego jako czyn
Boga jest to rozdzielanie niedostêpne dla cz³owieka. Do podstawowych przeko-
nañ wszystkich Koœcio³ów reformacyjnych nale¿y to, ¿e linia podzia³u miêdzy
niewiar¹ i wiar¹ przebiega zawsze przez ka¿dego chrzeœcijanina. „Starego Adama
trzeba codziennie topiæ” (Marcin Luter). Z tego powodu wszyscy ludzie s¹ zdani
na zwiastowanie, które wzbudza wiarê.

2.14.  Ewangelizacja powa¿nie traktuje fakt, ¿e ka¿dy cz³owiek jest stworze-
niem. Ludzka to¿samoœæ ukonstytuowana jest zawsze spo³ecznie. Tote¿ ewangeli-
zacja jest zdana na to, ¿eby jej rzecznicy wiarygodnie docierali do przestrzeni
spo³ecznych, w których wiara chrzeœcijañska powinna zyskaæ swoj¹ przekonuj¹c¹
moc, w których mo¿na siê z ni¹ zapoznaæ, przyswoiæ i przekazaæ dalej. Dopiero
wówczas ewangelizowanie bêdzie w stanie zagospodarowaæ i odpowiednio
ukszta³towaæ têsknotê oddalonych od Koœcio³a ludzi za przestrzeniami ¿ywej du-
chowoœci.
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2.15.  Ewangelizacja bierze ludzi takimi, jakimi s¹. Smuci siê ze smuc¹cymi,
raduje siê z raduj¹cymi. Dba o to, by mocne strony ludzi zachowa³y stabilnoœæ. Nie
stara siê poni¿aæ ludzi. Poniewa¿ ¿yje z wiary w cierpi¹cego i ukrzy¿owanego
Chrystusa, ewangelizacja nie pomija te¿ s³abych punktów, deficytów i granic cz³o-
wieka. Nie zinstrumentalizuje ich jednak w celu nak³aniania cz³owieka do wiary.
Raczej stworzy przestrzeñ, która umo¿liwi wypowiedzenie w³asnych potrzeb.

2.16.  We wszystkich dzia³aniach ewangelizacyjnych chrzeœcijanie winni pa-
miêtaæ o tym, ¿e mi³oœæ Boga do nas ludzi wykracza poza dzia³anie Koœcio³a i
sprawia, ¿e ¿ycie w wolnoœci i s³u¿ba wobec œwiata rozwija siê tak¿e poza wi-
dzialnym Koœcio³em.

3. Jak konteksty europejskie
   rzucaj¹ wyzwanie ewangelizacji?

Bóg zwraca siê do ludzi wszystkich epok i kontekstów. ¯aden kontekst nie jest
Bogu zasadniczo obcy lub sam z siebie szczególnie bliski Bogu. Ka¿dy kontekst
ma szczególne powinowactwo z Ewangeli¹ a zarazem dziel¹ go od niej szczegól-
ne przeszkody. Te ambiwalencje wystêpuj¹ te¿ w obecnych kontekstach europej-
skich. Nie oceniamy ich, ¿e s¹ zasadniczo oporne wobec Ewangelii i dlatego nie
podchodzimy do nich w duchu kulturowego i epokowego pesymizmu. Poni¿ej
pragniemy rzuciæ snop œwiat³a na to, jak europejskie konteksty rzucaj¹ naszym
Koœcio³om wyzwania o charakterze misyjnym i jakie otwieraj¹ nowe szanse dla
przekazywania Ewangelii:

3.1.  Sekularyzacja

Rozró¿nienie pomiêdzy sfer¹ religijn¹ i œwieck¹ wywar³o wp³yw na spo³e-
czeñstwa europejskie. Pañstwo, systemy prawne, nauka, kultura i gospodarka
uwolni³y siê w dalekim stopniu od koœcielnych powi¹zañ. Niektórzy ludzie
zwi¹zani z Koœcio³em interpretuj¹ ten proces negatywnie, widz¹c w nim bez-
bo¿noœæ, porzucenie transcendencji i utratê koœcielnej w³adzy. Faktycznie lu-
dzie zarówno na Zachodzie jak i w krajach postsocjalistycznych – z ró¿nych
powodów – niemal ca³kiem utracili  dostêp do stawiania religijnych pytañ albo
kategorycznie odrzucaj¹ wp³ywy religijne z pozycji zideologizowanego sekula-
ryzmu.



93

SZÓSTE ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH ...

Jednak sekularyzacja mo¿e te¿ byæ rozumiana jako proces emancypacyjny: in-
doktrynacja zostaje odrzucona, ideologie ulegaj¹ zdemaskowaniu, pociecha p³y-
n¹ca z ¿ycia pozadoczesnego i ucieczka w tê stronê straci³y racjê bytu. Dziêki se-
kularyzacji powstaje znowu nowa przestrzeñ dla autentycznego przekazywania
wiary, nosz¹cego czêsto cechy biograficzne. Koœcio³y staj¹ przez to wobec  wy-
zwania zastanowienia siê nad swoim specyficznym powo³aniem w spo³eczeñ-
stwie, sta³ej refleksji nad w³asnym  kszta³tem (por. dokument „Kszta³t i profil
Koœcio³a”) oraz nowego wyra¿enia i manifestowania wiary w elementarnej for-
mie i œwieckim jêzyku.

3.2.  Nowa duchowoœæ

Paralelnie do sekularyzacji pojawia siê tak¿e nowa religijna têsknota. Pozor-
na „luka Bo¿a” okazuje siê po¿ywk¹ dla nowej ekspansji bardzo ró¿nych, czê-
œciowo te¿  w¹tpliwych form religijnoœci i duchowoœci. Zjawisko to wystêpuje
czêsto w postaci skrajnego indywidualizmu i w oderwaniu od spo³ecznej soli-
darnoœci i odpowiedzialnoœci, jak na przyk³ad ma to miejsce w ruchach ezote-
rycznych.

Tak¿e imprezom publicznym i prywatnym przypisuje siê coraz czêœciej moty-
wy religijne, dzieje siê tak szczególnie w ramach imprez sportowych, innych
wielkich wydarzeñ i obchodzonych rocznic.

Przed Koœcio³ami stoi zadanie uœwiadomienia sobie religijnego wymiaru ta-
kich zjawisk i nie potêpiania ich przedwczeœnie, a jednoczeœnie budowania mo-
stów miêdzy religijn¹ têsknot¹ ludzi a chrzeœcijañsk¹ duchowoœci¹.

3.3. Zerwanie z tradycj¹

Bycie chrzeœcijaninem nie jest ju¿ dzisiaj „kulturowym przeznaczeniem”.
Zerwanie z tradycj¹ towarzysz¹ce sekularyzacji oznacza zapomnienie historii
i utratê noœnego dotychczas fundamentu. Jednoczeœnie uwalnia od „odwróco-
nych prawd” przychodz¹cych z zewn¹trz. Prawdopodobnie jeszcze nigdy do-
t¹d w Europie jednostka  nie mia³a mo¿liwoœci znalezienia swojej rzeczywi-
stej w³asnej drogi tak¿e w zakresie œwiatopogl¹du i religii. Z drugiej strony
„udrêka zwi¹zana z wyborem” przerasta mo¿liwoœci wielu ludzi i czyni ich
podatnymi na nowe ideologie. Poniewa¿ przymus dokonywania wyboru jawi
siê jako oczywista norma ¿ycia, przeto tak¿e Koœcio³y ewangelickie nie
musz¹ mieæ ¿adnych obaw przed oferowaniem ¿ycia chrzeœcijañskiego jako
œwiadomej opcji.
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3.4.  U¿yteczne prawdy

Postmodernistyczna „pstrokata religijnoœæ” ma czêsto sk³onnoœæ do rozwa¿a-
nia prawdy tylko w aspekcie u¿ytecznoœci: „Prawdziwe jest to, co pomaga tutaj i
dzisiaj!”. To u¿ytecznoœciowe myœlenie jest czêsto kwestionowane, gdy¿ jest
sprzeczne z bezwarunkowym roszczeniem Ewangelii i kwestionuje wi¹¿¹cy cha-
rakter wspólnoty religijnej. Chroni jednak Koœcio³y przed fa³szywymi roszczenia-
mi do reprezentowania absolutnej prawdy. Zmusza je do opisania treœci prawdy
Ewangelii jako u¿ytecznej w ¿yciu codziennym i ukazania, jak wiara pomaga
przezwyciê¿aæ problemy ¿yciowe.

3.5. Têsknota za wspólnot¹

Proces cywilizacyjny w Europie doprowadzi³ w spo³eczeñstwach europejskich
do dalekosiê¿nych regulacji prawnych i spo³ecznych. Regulacje te d¹¿¹ do ochro-
ny i wspierania wolnoœci i niezale¿noœci cz³owieka. Obcowanie z takimi wolno-
œciami czêsto przyt³acza i przyczynia siê do tego, ¿e cz³owiek albo boi siê wcho-
dziæ w jakiœ zwi¹zek albo nie jest do tego zdolny.  Ta sytuacja mo¿e prowadziæ do
izolacji i wzbudziæ now¹ têsknotê za doœwiadczaniem wspólnoty, w której osa-
motnione „ja” poczuje znowu, ¿e jest czêœci¹ ca³oœci.

Têsknota za wolnoœci¹ i doœwiadczaniem wspólnoty pokrywa siê z ofert¹
Ewangelii. Ewangelizacja musi siê jawiæ jako wolnoœæ i jednoczeœnie jako czyn-
nik tworz¹cy wspólnotê.

3.6. „Koniec wielkich opowiadañ”

Pe³na nadziei historia wyzwolenia g³oszona przez socjalizm oraz oparta na ka-
pitalistycznych obietnicach optymistyczna wiara w postêp nie wytrzyma³y próby
czasu. Zdaniem niektórych obserwatorów koniec tych „wielkich opowiadañ” do-
tkn¹³ tak¿e wszystkie religie (Lyotard). Dlatego ewangelizacja musi siê liczyæ z
tym, ¿e tak¿e chrzeœcijañstwu odmówi siê relewancji.

Jednak utrata przyziemnych spo³ecznych idei wiod¹cych mo¿e te¿ sk³oniæ lu-
dzi do przyjêcia  Ewangelii jako historii wyzwolenia. W wielkiej historii Boga z
Jego œwiatem mog¹ mieœciæ siê historie ludzi. Ewangelia zaprasza do przyjêcia
fragmentów w³asnej biografii i œwiata oraz powi¹zania ich z wielk¹ histori¹ Boga
i nadejœciem Jego Królestwa.
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3.7. Spo³eczeñstwo sukcesu

Wspó³czesne spo³eczeñstwo europejskie charakteryzuje siê tym, ¿e indywidu-
alna mo¿liwoœæ dochodzenia do szczególnych sukcesów mo¿e przyczyniæ siê do
rozwoju osobowoœci. Z tego powsta³ postêp techniczny, medyczny i spo³eczny, z
którego korzystamy jako jednostki i jako Koœcio³y.

Jednak z drugiej strony nacisk na sukces, który powsta³ przez ¿¹danie sta³ego
wzrostu gospodarczego i zwiêkszania zysków, obci¹¿a w du¿ej mierze ¿ycie lu-
dzi. Gdzie spo³eczeñstwo sukcesu sta³o siê panuj¹c¹ ideologi¹, tam poœród wielu
ludzi powstaj¹ reakcje obronne przed nadmiernymi wymaganiami. Niektórzy nie
wytrzymuj¹ wymaganego tempa i wypadaj¹ z procesu pracy i tym samym tak¿e z
powi¹zañ spo³ecznych.

„Trybuna³” spo³eczeñstwa sukcesu stawia wszystkich swoich cz³onków przed
s¹dem, którego wyroki wielu prze¿ywa jako poczucie obni¿enia wartoœci lub po-
têpienie. W tym horyzoncie ewangelickie zwiastowanie o usprawiedliwieniu je-
dynie z ³aski stanowi wa¿n¹ alternatywê i szansê pod wieloma wzglêdami.

 Koœcio³y w Europie na polu ¿ycia publicznego i politycznego mog¹ anga-
¿owaæ siê na rzecz tego, ¿eby zmieni³a siê ta wizja spo³eczna oceniaj¹ca cz³owie-
ka na podstawie sukcesu w kierunku postawy solidarnej, której punktem wyjœcia
jest nieograniczona godnoœæ ka¿dego cz³owieka.

 Zwiastowanie koœcielne mo¿e przeci¹¿onym lub bezrobotnym ludziom daæ
nowy impuls do ¿ycia  przez poselstwo o ich bezwarunkowym przyjêciu i uzna-
niu przez Boga – niezale¿nie od ich sukcesu.

 Koœcio³y i zbory mog¹ tych, którym grozi za³amanie w konfrontacji ze
spo³eczeñstwem sukcesu,  wzmocniæ odczuwalnie w ich ludzkiej godnoœci,
udzieliæ im wsparcia materialnego i otworzyæ nowe mo¿liwoœci ¿yciowe.

 Ludzie, którzy cierpi¹ z powodu wyobcowania lub utraty pracy, mog¹ w
instytucjach koœcielnych i zborach przez swoj¹ (spo³eczn¹) wspó³pracê odkryæ
nowy sens dla w³asnego ¿ycia.

3.8.  Zmiana œwiata pracy w Europie

Europa znajduje siê w procesie zmian. Coraz wiêcej krajów jest uczestnikami
gospodarczej przestrzeni „Europa”. Przyczynia siê to do zmiany œwiata pracy w
sensie pozytywnym i negatywnym. Z jednej strony otwierane s¹ nowe rynki, z
drugiej zaœ ich otwarcie powoduje infiltracjê. Z jednej strony tworzy siê nowe
miejsca pracy, z drugiej zaœ dochodzi do ich likwidacji. Do tego dochodzi zwiêk-
szaj¹ca siê przepaœæ pomiêdzy biednymi i bogatymi: coraz wiêcej ludzi mimo
pracy zarobkowej nie jest w stanie pokryæ wydatków  zwi¹zanych  z ich utrzyma-
niem. Ta przepaœæ roœnie zarówno w poszczególnych krajach Europy jak te¿ miê-
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dzy tymi krajami, w sposób szczególny dzieje siê tak na wschodniej granicy Unii
Europejskiej.

Tak¿e Koœcio³y s¹ pracodawcami i w coraz wiêkszym stopniu s¹ zmuszone do
redukowania miejsc pracy. Szczególny prze³om prze¿ywa praca diakonacka. Nie
da siê jeszcze ogarn¹æ skutków, jakie przyniesie globalizacja i proces harmoniza-
cji w obrêbie Unii Europejskiej.

Tradycyjne struktury parafialne nie maj¹ czêsto mo¿liwoœci reagowania na te
prze³omy. Zaanga¿owanie spo³eczne czy spo³eczno-polityczne spotyka siê czêsto
z dezaprobat¹. Bezrobotni czuj¹ siê w wielu parafiach niemile widziani. Koœcio³y
postrzega siê jako czêœæ systemu gospodarczo-politycznego.

Jednak Koœcio³y mog¹ czyniæ wiêcej ni¿ tylko ¿aliæ siê na wymogi zwi¹zane z
globalizacj¹. Jeœli bêd¹ przekazywaæ kreatywne impulsy na rynek pracy, jeœli z per-
spektywy biblijnej bêd¹ wystêpowaæ na rzecz prawa cz³owieka do pracy, jeœli w
œwietle poselstwa o usprawiedliwieniu w obliczu bezrobocia i wzrastaj¹cego zubo-
¿enia przypomn¹ znowu o godnoœci ludzi i bêd¹ zwiastowaæ sprawiedliwoœæ Bo¿¹,
która sprawia przemianê – wówczas zajm¹ swe miejsce w Misji Bo¿ej.

3.9. Czas wolny i mocne prze¿ycia

Szerokie warstwy ludnoœci w wielu krajach europejskich dysponuj¹ dzisiaj
wiêksz¹ iloœci¹ czasu wolnego ni¿ w przesz³oœci. Niektórzy dysponuj¹ zarazem
œrodkami finansowymi umo¿liwiaj¹cymi zaplanowanie wolnego czasu. Dla wielu
staje siê to czymœ w rodzaju przymusu, ¿e trzeba stale na nowo zadbaæ o maksy-
malne atrakcje i przyjemnoœci podczas spêdzania tego czasu. Ta tendencja mo¿e
te¿ przybraæ niebezpieczne znamiona.

Dla Koœcio³ów ta zmieniona postawa wobec czasu wolnego przez du¿e grupy lud-
noœci jest wyzwaniem, którego zasiêg prawie jeszcze nie jest znany. Nie by³oby w³a-
œciwe, gdyby praca koœcielna nastawi³a siê jednostronnie na tê „kulturê wydarzeñ”.
Gdy¿ w³aœciwoœci¹ tej kultury jest logika pójœcia za mod¹  i wzmacniania wra¿eñ,
¿yje ona z poszukiwania stale nowych obiektów daj¹cych mocne prze¿ycia.

Mimo to jest wa¿ne, by tworzyæ tak¿e mo¿liwoœci partycypacji. Przez skutecz-
ne w ¿yciu publicznym  imprezy Koœcio³y mog¹ dotrzeæ tak¿e do takich ludzi,
którzy zazwyczaj zachowuj¹ dystans wobec chrzeœcijañstwa. Przez to uczestnicy
mog¹ zwróciæ uwagê na ewangelickie treœci i wejœæ w kontakt ze zborami.

3.10. Kult zdrowia

Znamieniem dzisiejszej Europy jest nadanie tematyce zwi¹zanej ze zdrowiem
otoczki religijnej. Znamionami postmodernistycznej „religii zdrowia” s¹ m. in.:
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„ba³wochwalcze” traktowanie m³odzie¿y, kultura fitness po³¹czona z rytua³ami
ofiarniczymi oraz  przesadne oczekiwania w zakresie zdrowia wobec systemu
opieki zdrowotnej. Wiara chrzeœcijañska nie jest obojêtna wobec zagadnieñ zwi¹-
zanych ze zdrowiem. £¹cz¹c uzdrowienie i odpuszczenie grzechów Jezus ca³ko-
wicie solidaryzowa³ siê z cierpi¹cymi. Od czasów pierwotnego chrzeœcijañstwa
pielêgnowanie chorych by³o przejawem ¿ycia zboru. Profesjonalizacja medycyny
odwróci³a na d³ugi czas uwagê od tego, ¿e zdrowie jest dobrem dotycz¹cym ca³ej
osoby. Dopiero w ostatnim dziesiêcioleciu Koœcio³y Europy uœwiadomi³y sobie
znowu istnienie wewnêtrznego zwi¹zku miêdzy cia³em i dusz¹. Uzdrowienie i
zbawienie sta³y siê znowu tematem obrad tak¿e Koœcio³ów europejskich (Zgro-
madzenie Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej, Winnipeg 2003; Œwiatowa
Konferencja Misyjna, Ateny 2005).

Jednak Koœcio³y ewangelickie musz¹ zarazem zwróciæ uwagê, ¿e has³o:
„G³ówna sprawa to zdrowie” nie mo¿e byæ ¿yciowym mottem  stanowi¹cym o
sensie naszej egzystencji. Dlatego ewangelizacja zmierza m. in. do tego, aby po-
godziæ ludzi z kruchoœci¹ i ograniczonoœci¹ ich ¿ycia. Dzieje siê tak, gdy ewange-
lizacja ³¹czy ze sob¹ ograniczone ¿ycie ludzkie i zbawienie wieczne przychodz¹-
ce od Boga. Przez to ewangelizacja wyjaœnia: Nie chodzi o to, by przydawaæ
¿yciu coraz wiêcej lat, lecz latom wiêcej ¿ycia.

3.11.  Zniechêcenie instytucj¹

Rosn¹ce zniechêcenie instytucj¹ nie oszczêdza te¿ Koœcio³ów. „Koœció³ urzê-
dowy” spotyka siê czêsto z nieufnoœci¹. Tylko z trudem przyjmuje siê do wiado-
moœci, ¿e instytucje s¹ tak¿e gwarantami niezmiennoœci i niezawodnoœci.

Jednak pozytywnie nale¿y oceniaæ tak¿e fakt, ¿e ka¿dy formalny autorytet
musi te¿ dowieœæ osobiœcie swej wiarygodnoœci. Jest to nowe wyzwanie dla w³a-
snej wiarygodnoœci œwiadków Ewangelii. Wobec narastaj¹cej krytyki instytucji
Koœcio³y stoj¹ wobec zadania dostrzegania innych form obecnoœci Ewangelii i
rozwijania ich jako przestrzenie doœwiadczeñ w zakresie wiary, które nie s¹ zale¿-
ne tylko od tradycyjnych struktur wspólnot lokalnych.

3.12. Pluralizm religijny i wewn¹trzchrzeœcijañski

Globalizacji i migracji towarzyszy coraz wiêkszy pluralizm religijny. W wielu
krajach Europy ¿yje dzisiaj wiêcej muzu³manów ni¿ protestantów. Islam sta³ siê
znowu w miêdzyczasie religi¹ europejsk¹, któr¹ spotyka siê codziennie nie tylko
w mediach, lecz tak¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie. W  wielkich aglomeracjach
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miejskich wystêpowanie ró¿nych postaci chrzeœcijañstwa i islamu, a tak¿e innych
religii jest codziennoœci¹ dla mieszkaj¹cych tam ludzi.

Niektórzy ludzie prze¿ywaj¹ pluralizm religijny jako niebezpieczn¹ irytacjê i
zagro¿enie w³asnej to¿samoœci religijnej. Prowadzi to czêsto do podejmowania
prób zabezpieczenia w³asnej to¿samoœci przez odgraniczenie i odwrót. Przez to
powstaj¹ tak¿e fundamentalistyczne postawy religijne.

Globalizacja i migracja umacniaj¹ tak¿e pluralizm wewn¹trzchrzeœcijañski.
Pluralizm ten jest z jednej strony szans¹ postrzegania bogactwa tradycji chrzeœci-
jañskich w ca³ej rozci¹g³oœci i  dzielenia siê nim. Z drugiej strony istnieje niebez-
pieczeñstwo, ¿e ró¿ne tradycje chrzeœcijañskie zaczn¹ ze sob¹ konkurowaæ, co
zaszkodzi wiarygodnoœci wspólnego œwiadectwa.

Od Koœcio³ów oczekuje siê, ¿e u³o¿¹ swoje stosunki z inaczej wierz¹cymi i
innymi tradycjami religijnymi. Przy tej okazji dojdzie do sprawdzenia umiejêtno-
œci prowadzenia dialogu, skonkretyzowania w³asnego œwiadectwa wiary i uzyska-
nia nowych perspektyw w zakresie Bo¿ej rzeczywistoœci.

3.13. Miêdzynarodowa kultura m³odzie¿owa

Centralnym aspektem globalizacji jest powstanie kultury m³odzie¿owej o miê-
dzynarodowym zabarwieniu. Chêtnie przyjmuje ona z zewn¹trz impulsy kulturo-
we i tak¿e    takie, które maj¹ chrzeœcijañskie zabarwienie. Na tej drodze Ewange-
lia dociera do m³odego pokolenia poniek¹d „z zewn¹trz”, tzn. przez postaci wiary
chrzeœcijañskiej z ró¿norodnych kontekstów kulturowych. Jeœli tylko Koœcio³y
maj¹ odwagê otworzyæ siê na kulturê m³odzie¿ow¹, same zostaj¹ wzbogacone  i
zdolne do nowych form ewangelizacji.

Koœcio³y, instytucje diakonackie i wspólnoty koœcielne mog¹ zaoferowaæ sa-
modzielne formy spotkania i doœwiadczenia duchowego (Taizé, festiwale, Kir-
chentag, Jesus-House) i przyczyniaæ siê w ten sposób do rozwoju projektów
¿yciowych maj¹cych chrzeœcijañskie zabarwienie.

3.14.  „Wspólnota wirtualna”

Nowy krajobraz medialny otwiera niewyobra¿alne mo¿liwoœci nieograniczo-
nej i anonimowej wymiany pogl¹dów w ka¿dym momencie na temat osobistych
problemów wiary i ¿ycia. Permanentne bycie Online ilustruje rosn¹c¹ indywidu-
alizacjê. Wspólnota wirtualna wycisnê³a piêtno na m³odej generacji. Koœcio³y
winny wykorzystaæ ten wirtualny œwiat dla przekazywania Ewangelii wraz z
ofert¹ realnej lokalnej wspólnoty.
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3.15.  Przemiany demograficzne

 W Unii Europejskiej grupa wiekowa miêdzy 55 i 64 rokiem ¿ycia wzroœnie
w najbli¿szych 15 latach o oko³o 20 procent, liczba osób ponad 80-letnich na-
wet o oko³o 50 procent. Jest to konsekwencja przede wszystkim spadku przyro-
stu naturalnego od koñca lat 60. XX w., jak równie¿ wyraŸnego wyd³u¿enia
¿ycia. Rozwój ten poci¹ga za sob¹ miêdzy innymi takie skutki, ¿e z powodu
zmniejszaj¹cej siê liczby osób czynnych zawodowo istniej¹ce zabezpieczenia
spo³eczne nie bêd¹ mog³y byæ spe³nione w dotychczasowym zakresie. Poza tym
stale roœnie liczba bud¿etów jednoosobowych we wszystkich grupach wieko-
wych.

Ewangelizacja bêdzie musia³a zareagowaæ na te przemiany strukturalne
przez nowe podejœcie do ludzi starych i samotnych oraz zapraszanie do rozmo-
wy pokoleñ na tematy wiary i solidarnego wspó³¿ycia. Chodziæ bêdzie o wy-
sondowanie w³aœnie starszych ludzi co do ich kompetencji i umiejêtnoœci dla
pos³ug Koœcio³a.

W aktualnych kontekstach spo³ecznych Koœcio³y w Europie zostaj¹ te¿ skon-
frontowane z w³asn¹ histori¹. Europa w sposób ca³kiem zasadniczy zosta³a
ukszta³towana przez chrzeœcijañstwo, jednoczeœnie jest ona kontynentem multi-
kulturowym i multireligijnym.

Przy ca³ym zapale ewangelizacyjnym „rechrystianizacja” Europy w sensie
tak zwanego „Corpus Christianum”  ani z realistycznego punktu widzenia ani w
sensie ewangelickim nie jest po¿¹dana. Z jednej strony trzeba doceniaæ i wyko-
rzystaæ szanse stabilnych relacji wytworzonych przez Koœcio³y o charakterze
ludowym. Z drugiej strony sytuacja mniejszoœciowa wielu Koœcio³ów u³atwia
im znalezienie profilu bez poszukiwania wsparcia w spo³ecznym „mainstream”.
Wszystkie Koœcio³y s¹ zobowi¹zane do pokory i rezygnacji z wszelkiego „mi-
syjnego imperializmu”.

Koœcio³y ewangelickie maj¹ zadanie prezentowania i reprezentowania na –
tak¿e religijnym – rynku mo¿liwoœci wiarê chrzeœcijañsk¹ w sposób wiarygod-
ny i atrakcyjny. Ich wk³ad do jednej Europy Narodów i Regionów polega na
obronie nienaruszalnoœci godnoœci ludzkiej, która ma swoje korzenie w tradycji
judaistyczno-chrzeœcijañskiej. Wed³ug ewangelickiego rozumienia godnoœæ
cz³owieka ma swój najg³êbszy fundament w mi³oœci Boga do ludzi.

Poza tym powstaj¹ nowe szanse dla ekumenicznej edukacji w zakresie
ewangelizacji przez przeniesienie punktu ciê¿koœci chrzeœcijañstwa do po³u-
dniowej hemisfery. Misyjnie zmêczone Koœcio³y Europy prze¿ywaj¹ wyzwa-
nie i wzbogacenie przez Koœcio³y Po³udnia i zbory migrantów, które powsta³y
na ich terenie. Dla Koœcio³ów w Europie pytanie na najbli¿sz¹ przysz³oœæ
brzmi: czy s¹ zdolne i gotowe do podjêcia wspó³pracy ze zborami z innych
kontynentów?
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4. Jak mo¿e siê zrealizowaæ ewangelizacja?

Misja jest zawsze misj¹ Boga: Missio Dei.  Do  swojej misji wobec œwiata Bóg
w³¹cza Koœció³. Jest on jako ca³oœæ rzecznikiem misji z jej wszystkimi aspektami.
Wszystkie jego procesy ¿yciowe dokonuj¹ce siê na wszystkich p³aszczyznach
musz¹ byæ z ni¹ powi¹zane. Im wiêksza wspó³zale¿noœæ wszystkich tych elemen-
tów, tym silniejsze jej oddzia³ywanie.

4.1.  Stawaæ siê chrzeœcijaninem

Ewangelizacja zaczyna siê od tego, ¿e jej rzecznicy sami stale na nowo ws³u-
chuj¹ siê w Ewangeliê. Gdy¿ wszystko, co czyni Koœció³, ¿yje ze S³owa Bo¿ego.

Stawanie siê chrzeœcijaninem dokonuje siê dzisiaj czêœciej na d³ugiej „dro-
dze do Emaus” ni¿ poprzez jednorazowe „wydarzenie zwi¹zane z Damasz-
kiem”. Dlatego potrzebujemy zborów, które szanuj¹ poszukuj¹cych, pytaj¹cych,
niezdecydowanych i w¹tpi¹cych, nie d¹¿¹c do podporz¹dkowania ich sobie.
Tradycyjna kolejnoœæ: „1. ZnaleŸæ drogê do wiary – 2. ZnaleŸæ drogê do zboru”
zdaje siê ulegaæ odwróceniu: zadomowienie w zborze wyprzedza czêsto zado-
mowienie w wierze w Chrystusa. Dlatego potrzebujemy zborów, które potrafi¹
przetrzymaæ napiêcie zwi¹zane ze splotem wiary i niewiary i nie wytyczaj¹
przedwczeœnie granic.

4.2.  Ponadparafialne pos³ugi
   jako rzecznicy ewangelizacji

Ludzie spotykaj¹ Ewangeliê nie tylko w tradycyjnych czynnoœciach wspólnoty
lokalnej. S³ysz¹ Ewangeliê tak¿e przez dzia³alnoœæ pos³ug ponadparafialnych, ta-
kich jak Kirchentag, instytucje diakonackie i ewangelizacyjne, ogólnokoœcielna
praca edukacyjna. W dodatku przekaz Ewangelii nastêpuje nie tylko w tradycyj-
nych formach jêzykowych, w kulcie, rozmowie duszpasterskiej i nauce konfirma-
cyjnej, lecz w ró¿nych zjawiskach kultury wysokiej i popularnej, zarówno w zbo-
rach jak i imprezach ponadparafialnych. Dlatego Koœcio³om nie wolno pospiesz-
nie wytyczaæ granic miêdzy parafi¹ a pos³ugami ponadparafialnymi, miêdzy
nabo¿eñstwem a przestrzeniami kulturalnymi. Koœcio³y musz¹ raczej anga¿owaæ
siê w ró¿norodne procesy spotkania z Ewangeli¹, przyswajaæ je sobie, rozwijaæ i
wspieraæ.
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4.3.  Wspólnota lokalna jako rzecznik ewangelizacji

Tak¿e w przysz³oœci wspólnota lokalna pozostanie istotnym rzecznikiem
ewangelizacji, szukaj¹c i wspieraj¹c wymiar misjonalny wszystkich zborowych
aktywnoœci. Nastêpuj¹ce opisy mog¹ s³u¿yæ jako punkt orientacyjny i zachêta
przy rozwijaniu w³asnego ewangelizuj¹cego profilu. Ewangelizuj¹cy zbór mo¿e
przedstawiæ siê jako…

 zbór adoruj¹cy i nabo¿eñstwowy, który w swoim gronie czci obecnoœæ
Boga;

 zbór rozmodlony, który siebie i œwiat powierza Bogu;
 zbór daj¹cy œwiadectwo i pomagaj¹cy w dojœciu do wiary, który bez fa³szy-

wej bojaŸni reprezentuje wiarê chrzeœcijañsk¹ przez dialog i argumenty;
 zbór nastawiony na cz³owieka, który jest obecny w ¿yciu publicznym  i w

sposób przyjazny szuka bliskoœci;
 zbór, który dzieli ¿ycie z otaczaj¹cymi go ludŸmi i wraz z nimi uczy siê ro-

zumieæ dzieje Boga;
 zbór aktywny pod wzglêdem kulturowym, który umie zaprezentowaæ swoje

œwiadectwo w ramach ró¿nych wspó³czesnych kultur;
 zbór cierpliwy, który w swoim misyjnym zapale zachowuje spokój;
 zbór pocieszony, który mimo doœwiadczeñ w zakresie nieskutecznoœci, nie

ulega zniechêceniu, lecz wierzy obietnicy, ¿e S³owo Bo¿e nie wraca puste;
 zbór wspania³omyœlny i goœcinny, w którym odzwierciedla siê Bo¿a dobroæ

wobec cz³owieka;
 zbór doradzaj¹cy i duszpasterski, który, w oparciu o moc Ewangelii,  towa-

rzyszy ludziom w troskach dnia codziennego i potrzebach ¿yciowych, zw³aszcza
w zwrotnych punktach ¿ycia;

 zbór uzdrawiaj¹cy i b³ogos³awi¹cy, w którym obietnica Ewangelii mo¿e
byæ doœwiadczana przez ludzi osobiœcie i konkretnie;

 zbór diakonijny, który w sposób zaanga¿owany reaguje na potrzebê udzie-
lenia pomocy, nie pytaj¹c przy tym, czy korzystaj¹ca z niej osoba okazuje goto-
woœæ przyjêcia Ewangelii;

 zbór jednaj¹cy, który cieszy siê z doznanego usprawiedliwienia, doœwiad-
cza mi³osierdzia i uroczyœcie obchodzi pokój Bo¿y;

 zbór ekumenicznie otwarty, który prze¿ywa i wspiera wspólnotê ca³ego
Koœcio³a Jezusa Chrystusa;

 zbór edukuj¹cy, który w ró¿nych miejscach w³¹cza siê w spo³eczne procesy
edukacji i wychowania;

 zbór prorocki, który dostrzega swoj¹ odpowiedzialnoœæ za sprawy spo³ecz-
no-polityczne, reprezentuje wartoœci chrzeœcijañskie i testuje alternatywy wobec
wrogich ¿yciu koncepcji spo³ecznych.
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4.4.  Koœcio³y cz³onkowskie WKEE
   jako rzecznicy ewangelizacji

Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski WKEE jest œwiadomy swojej odpowiedzialnoœci za
ewangelizacjê i uznaje j¹ za swój priorytet. Takie tworzenie priorytetów wi¹¿e siê z
odpowiednimi finansowymi dotacjami. Zbory i instytucje koœcielne uzale¿nione s¹ od
stopnia wzajemnych powi¹zañ w ca³ym Koœciele i od poparcia z jego strony. Kroki
na drodze do misjonalnego nastawienia ca³ego Koœcio³a, to jest Koœcio³a, który fak-
tycznie ¿yje z misji i dla misji i ewangelizacji, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

 wspieranie pracowników etatowych i wspó³pracowników honorowych w
zakresie kompetencji ewangelizowania we wszystkich sektorach koœcielnych
przez odpowiednie zrewidowanie procesu edukacji lub przez propozycje do-
kszta³cania; celem jest uzyskanie przez pracowników i wspó³pracowników kwali-
fikacji potrzebnych do wiarygodnego i zas³uguj¹cego na zaufanie przekazu
Ewangelii;

 tworzenie i wspieranie instytucji naukowych prowadz¹cych badania nad
ewangelizacj¹ i struktur¹ zboru;

 inicjowanie ogólnokoœcielnych procesów porozumienia o charakterze wi¹-
¿¹cym  na temat konkretnego ukszta³towania zadania misyjnego;

 zamierzone wspieranie instytucji ponadparafialnych ds. poradnictwa para-
fialnego;

 systematyczne i uregulowane kontrolowanie i wspieranie misjonalnych
kompetencji zborów i instytucji koœcielnych;

 tworzenie finansowych zachêt dla rozwijania i realizowania przyk³adnych
profilów i projektów zborowych (zbory modelowe);

 badanie koœcielno-prawnych uregulowañ pod k¹tem wspierania rozwoju
Koœcio³ów ku Koœcio³owi misjonalnemu;

 wspieranie wspó³pracy ekumenicznej i miêdzynarodowej w znaczeniu
Charta Oecumenica II. 2 („rozmawiaæ z innymi Koœcio³ami o naszych inicjaty-
wach dotycz¹cych ewangelizacji, porozumiewaæ siê, aby przez to unikn¹æ szko-
dliwej konkurencji, jak równie¿ niebezpieczeñstwa nowych podzia³ów”).

4.5. WKEE jako misjonalna wspólnota  Koœcio³ów

Tak¿e WKEE jako wspólnota Koœcio³ów ponosi odpowiedzialnoœæ za wspiera-
nie ewangelizacji i s³u¿enie w ten sposób Misji Bo¿ej. Jej si³¹ jest umiejêtnoœæ
doprowadzenia do rozmowy ludzi reprezentuj¹cych ró¿ne konteksty kulturowe i
koœcielne. Tê si³ê trzeba wykorzystaæ dla wzmocnienia misjonarskiej kompetencji
Koœcio³ów cz³onkowskich. W tym celu by³yby wskazane nastêpuj¹ce kroki:
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 W nawi¹zaniu do istniej¹cej wymiany w zakresie liturgicznym („Celebru-
jemy wieloœæ w Koœciele”) zostaje utworzona gie³da internetowa, gromadz¹ca
przyk³ady dzia³añ ewangelizuj¹cych. W  tym  celu tworzy siê autonomiczny sek-
tor na stronie internetowej WKEE. Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie s¹ zapro-
szone do umieszczania w³asnych idei w tym sektorze. Dalsze wskazówki znaj-
duj¹ siê na odpowiedniej stronie internetowej.

 Rozpoczêty w ramach WKEE proces konsultacyjny na temat „Kszta³cenie
na urz¹d z mocy ordynacji w Europie” winien uwzglêdniæ tak¿e rozwój kompe-
tencji misyjnej.

 Uwa¿amy, ¿e dla wsparcia misyjnej kompetencji na wszystkich p³aszczy-
znach wa¿ne jest tworzenie programów wymiany. Mamy przy tym na myœli orga-
nizowanie spotkañ zborowych, wymianê studentów oraz wspó³pracowników ko-
œcielnych i diakonijnych. Szczególne znaczenie bêd¹ mieæ pola doœwiadczeñ nie-
uwzglêdniane w rutynowej dzia³alnoœci. Mo¿liwoœci finansowe Koœcio³ów
cz³onkowskich nie powinny stanowiæ przeszkody w przyswajaniu takich progra-
mów.

 Sieæ kontaktów istniej¹cych w ramach WKEE mo¿na wykorzystaæ do
stworzenia miêdzynarodowego zespo³u wizytacyjnego. Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE winny mieæ mo¿liwoœæ korzystania z zachêt i porad tego zespo³u w swo-
jej w³asnej dzia³alnoœci misyjnej.

 WKEE musi zachowaæ œwiadomoœæ, ¿e zadanie misyjne jest czymœ wiê-
cej ni¿ ewangelizacja. £¹cznoœæ miêdzy ró¿nymi przejawami ¿ycia Koœcio³a,
zw³aszcza powi¹zanie miêdzy œwiadectwem i s³u¿b¹ (martyria i diakonia), wy-
maga dalszej refleksji. Dlatego proponujemy, ¿eby grupa dialogowa lub konsul-
tacja zajê³a siê problemami diakonii w Europie i wyjaœni³a relacjê miêdzy misj¹
i diakoni¹.

 Europa sta³a siê miejscem egzystencji dla wielu ludzi z innych czêœci œwia-
ta. Powsta³y liczne zbory migrantów, które ze swej strony prowadz¹ dzia³alnoœæ
misyjn¹. Dialog miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE i zborami migrantów
mo¿e daæ wa¿ne impulsy dla wspólnej odpowiedzialnoœci zborów miejscowych i
dla ogólnego profilu misjonalnego Koœcio³ów w Europie. W tym celu trzeba
stworzyæ nowe fora spotkañ.

Tak jak Koœcio³y cz³onkowskie WKEE staraj¹ siê w kontekœcie europejskim
prze¿ywaæ swoje powo³anie misyjne w ogólnoœci i ewangelizacyjne w szczegól-
noœci, tak postêpuj¹ te¿ Koœcio³y i wspólnoty Koœcio³ów  na innych kontynentach
w swoich kontekstach. Jako Koœció³ Jezusa Chrystusa jesteœmy zdani na udziela-
nie sobie wzajemnego wsparcia, uczenie siê jedni od drugich i wspóln¹ pracê, aby
w ten sposób daæ kszta³t cia³u Chrystusa.
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Cz³onkowie Grupy rozmów doktrynalnych

Delegaci
Dr Risto Ahonen, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Finlandii
Biskup Odd Bondevik, Koœció³ Norwegii
Dziekan Bernd Böttner, Koœció³ Ewangelicki Kurhesji-Waldeck
Radca koœcielny Jan Cieœlar, zastêpca biskupa, Œl¹ski Koœció³ Ewangelicko-

Augsburski w Republice Czeskiej
Prof. dr Sándor Fazakas, Koœció³ Reformowany na Wêgrzech
Dr Martha Frederiks, Koœció³ Protestancki w Holandii
Nadradca koœcielny prof. dr Klaus Grünwaldt, Zjednoczony Koœció³ Ewange-

licko-Luterañski Niemiec
Nadradca koœcielny dr Thiel Gundlach, Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
Prof. dr Michael Herbst, Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w

Niemczech
Radca Konsystorza Hans-Ulrich Keßler (przewodnicz¹cy), Pomorski Koœció³

Ewangelicki
Ks. Svìtluše  Košièková, Czechos³owacki Koœció³ Husycki
Superintendent krajowy dr Burchard Krause, Ewangelicko-Luterañski Koœció³

Krajowy Hanoweru
Pastor Reiner Kuhn, Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelicko-Reformowanych w

RFN
Ks. mgr Gabriele Lang-Czedik, Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskie-

go w Austrii
Ks. Walter Lüssi, Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii
Prezes Karl Georg Marhoffer, Protestancki Koœció³ Reformowany Wyznania

Helweckiego w Luksemburgu
Prof. dr Viggo Mortensen, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Danii
Dr Peter F. Penner, Europejska Federacja Baptystyczna
Prof. dr Georg Plasger, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
Radomír Skaloud, Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny
Dr Péter Szenpétery, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski na Wêgrzech
Pastor dr Hans-Günther Waubke, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Dolnej

£aby

Sekretariat
Prezes dr Wilhelm Hüffmeier, kierownik Sekretariatu
Prof. dr Martin Friedrich

T³umaczenie: Karol Karski
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KONGREGACJA NAUKI WIARY
Odpowiedzi na pytania

dotycz¹ce niektórych aspektów nauki o Koœciele
 (10 lipca 2007)

WPROWADZENIE

Sobór Watykañski II swoim nauczaniem zawartym w Konstytucji dogma-
tycznej o Koœciele Lumen gentium oraz w dekretach o ekumenizmie (Unitatis
redintegratio) i o Koœcio³ach wschodnich (Orientalium Ecclesiarum), przyczy-
ni³ siê w sposób zasadniczy do odnowy eklezjologii katolickiej. Tak¿e kolejni
papie¿e udzielali w tej dziedzinie wyjaœnieñ i wskazówek praktycznych: Pawe³
VI w encyklice Ecclesiam suam (1964) i Jan Pawe³ II w encyklice Ut unum sint
(1995).

PóŸniejsza refleksja teologów, maj¹ca na celu lepsze zilustrowanie ró¿nych
aspektów eklezjologii, przyczyni³a siê do rozkwitu bogatej literatury w tej dzie-
dzinie. Tematyka eklezjologiczna ukaza³a bowiem wiele mo¿liwoœci rozwoju,
choæ czasem wymaga³a uœciœleñ i napomnieñ, jakim dano wyraz w Deklaracji
Mysterium Ecclesiae (1973), w Liœcie do Biskupów Koœcio³a Katolickiego Com-
munionis notio (1992) i w Deklaracji Dominus Iesus (2000) – opublikowanych
przez Kongregacjê Nauki Wiary.

Szeroki zasiêg problematyki i nowoœæ wielu kwestii wci¹¿ interesuje i pobudza
refleksjê teologiczn¹, która oferuj¹c nowe przyczynki interpretacyjne – nie za-
wsze wolne od b³êdnych interpretacji, powoduje w¹tpliwoœci i niepewnoœæ, z któ-
rych to w³aœnie niektóre zosta³y przedstawione Kongregacji Nauki Wiary. Dyka-
steria ta, w œwietle ca³ej nauki katolickiej o Koœciele, pragnie daæ odpowiedŸ na
przedstawione w¹tpliwoœci, precyzuj¹c autentyczne znaczenie niektórych wyra-
¿eñ eklezjologicznych Magisterium Koœcio³a, które w dyskusji teologicznej mo-
g³yby staæ siê Ÿle zrozumiane.
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1 JAN XXIII, Przemówienie z 11 paŸdziernika 1962: „Sobór chce przekazaæ doktrynê katolick¹ czyst¹ i nieska¿on¹, bez
zabarwieñ i przeinaczeñ”. „Ale w dzisiejszej sytuacji nasz¹ powinnoœci¹ jest to, aby doktryna chrzeœcijañska by³a w ca³oœci i
przez wszystkich przyjêta przez odnowione, pogodne i spokojne przylgniêcie do niej”; „koniecznym jest, by duch
chrzeœcijañski, katolicki i apostolski ca³ego œwiata otrzyma³ nowego bodŸca, by nauka Koœcio³a by³a znana w sposób pe³ny i
dog³êbny”; „tê pewn¹ i niezmienn¹ doktrynê, która musi byæ wiernie zachowywana, nale¿y pog³êbiaæ i przedstawiaæ w
sposób odpowiadaj¹cy potrzebom naszych czasów. Czym innym bowiem jest sam depozyt wiary (depositum fidei), to znaczy
prawdy zawarte w naszej czcigodnej doktrynie, a czym innym jest forma, w jakiej prawdy te s¹ przedstawiane, pod
warunkiem jednak, ¿e zachowuj¹ ten sam sens i znaczenie”: AAS 54 (1962) 791-792.

2 Por. PAWE£ VI, Przemówienie z 29 wrzeœnia 1963: AAS 55 (1963) 847-852.
3 PAWE£ VI, Przemówienie z 21 listopada 1964: AAS 56 (1964) 1009-1010.
4 Sobór pragn¹³ wyraziæ identycznoœæ Koœcio³a Chrystusowego z Koœcio³em katolickim, czemu daje siê wyraz w

dyskusjach nad Dekretem Unitatis redintegratio. Schemat Dekretu by³ przed³o¿ony w Auli soborowej 23 wrzeœnia 1964 wraz z
Relatio (Act Syn III/II 296-344). Na propozycje przes³ane przez Biskupów w nastêpnych miesi¹cach Sekretariat Jednoœci
Chrzeœcijan odpowiedzia³ 10 listopada 1964 (Act Syn III/VII 11-49). Z tej Expensio modorum przywo³aæ nale¿y cztery
fragmenty dotycz¹ce pierwszej odpowiedzi. [In Nr. 1(Premium) Schema Decreti: Act Syn III/II 296, 3-6] „Pag. 5, lin. 3-6:
Videtur etiam Ecclesiam catholicam inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset. R(espondetur): Hic tantum
factum, prout ab omnibus conspicitur, describendum est. Postea clare affirmatur solam Ecclesiam catholicam esse veram
Ecclesiam Christi” (Act Syn III/VII 12). [In Caput  I in genere: Act Syn III/II 297-301] “4 – Expressius dicatur unam solam esse
veram Ecclesiam Christi; hanc esse Catholicam Apostolicam Romanam; omnes debere inquirere, ut eam  cognoscant et
ingrediantur ad salutem obtinendam… R(espondetur): In toto textu sufficienter effertur, quod postulatur. Ex altera parte non est
tacendum  etiam in alliis communitatibus christianis inveniri veritates revelatas et elementa ecclesialia” (Act Syn III/VII 15). Por.
tam¿e punkt 5. [In Caput I in genere: Act Syn III/II 296s.] “5 – Clarius dicendum esset veram Ecclesiam esse solam Ecclesiam
catholicam romanam… R(espondetur): Textus supponit doctrinam in constitutione  “De Ecclesia” expositam, ut. pag. 5, lin. 24-
25 affirmatur” (Act Syn III/VII 15). Wynika st¹d, ¿e komisja, która mia³a na celu ocenê poprawek do Dekretu Unitatis
redintegratio wyra¿a jasno identycznoœæ Koœcio³a Chrystusowego z Koœcio³em katolickim i jego jedynoœæ, dostrzegaj¹c, ¿e
nauka ta bazuje na doktrynie wy³o¿onej w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium. [In Nr. 2 Schema Decreti: Act Syn III/II
297s.] “Pag. 6, lin. 1-24: Clarius exprimatur unicitas Ecclesiae. Non sufficit inculcare, ut in textu fit, unitatem Ecclesiae.
R(espondetur): a) Ex toto textu clare apparet identificatio Ecclesiae Christi cum Ecclesia catholica, quamvis ut oportet, efferantur
elementa ecclesialia aliarum communitatum”. “Pag. 7, lin. 5: Ecclesia a successoribus Apostolorum cum Petri successore capite
gubernata (cf. novum textum ad pag. 6, lin. 33-34) explicite dicitur “unicus Dei grex” et lin. 13 “una et unica Dei Ecclesia” (Act
Syn III/VII). Oba przytoczone wyra¿enia znajduj¹ siê w Dekrecie Unitatis redintegratio 2.5 i 3.1.

Odpowiedzi na pytania

Pierwsze pytanie:
Czy Sobór Watykañski II zmieni³ dotychczasow¹ naukê o Koœciele?

OdpowiedŸ: Sobór Watykañski II ani nie zamierza³ zmieniaæ ani faktycznie nie
zmieni³ tej¿e nauki, a jedynie rozwin¹³ j¹, pog³êbi³ i szerzej wy³o¿y³.

Ze szczególn¹ wyrazistoœci¹ zadeklarowa³ to Jan XXIII na pocz¹tku Soboru1 .
Pawe³ VI podj¹³ tê deklaracjê2  i tak siê wyrazi³ w czasie og³oszenia Konstytucji Lu-
men gentium: „Wydaje siê Nam, i¿ najlepszym komentarzem, jaki mo¿emy tutaj
uczyniæ, bêdzie, gdy powiemy, ¿e og³oszenie to nic w³aœciwie nie zmienia w dotych-
czasowej nauce. To, czego pragnie Chrystus, tego i my pragniemy. To, co by³o, pozo-
staje. To, czego Koœció³ naucza³ przez ca³e wieki, to i my równie¿ nauczamy. Tyle
tylko, ¿e to, co dot¹d by³o jedynie praktycznie prze¿ywane, obecnie zosta³o jasno
wyra¿one; to, co by³o niepewne, sta³o siê jasne; to, nad czym przemyœliwano, co by³o
dyskutowane i po czêœci kontrowersyjne, otrzyma³o dzisiaj zadowalaj¹ce sformu³o-
wanie3 . Biskupi wielokrotnie wyra¿ali tê sam¹ intencjê i wolê wcielania jej w ¿ycie4 .
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 5 Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium 8.1.
6 Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.2; 3.4; 3.5; 4.6.
7 Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium 8.2.
8 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Mysterium Ecclesiae, 1.1: AAS 65 (1973) 397;

Deklaracja Dominus Iesus, 16.3: AAS 92 (2000-II) 757-758; Notyfikacja o ksi¹¿ce Ojca Leonarda Boffa,
O.F.M., „Chiesa: carisma e potere” ( Koœció³: charyzmat i w³adza): AAS 77 (1985-II) 758-759.

9 Por. JAN PAWE£ II, Encyklika Ut unum sint, 11,3: AAS 87 (1995-II) 928.
10 Por.  SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 8.2.
11 Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 8.2.

Drugie pytanie:
Jak nale¿y rozumieæ stwierdzenie, wed³ug którego Koœció³ Chrystusowy

trwa w (subsistit in)  Koœciele katolickim?

OdpowiedŸ: Chrystus „ustanowi³ na ziemi” jedyny Koœció³ i uczyni³ go
jako „widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa”5 , która od pocz¹tku i na
przestrzeni historii wci¹¿ istnieje i bêdzie istnieæ, i w której to jedynie pozo-
sta³y i pozostan¹ wszystkie elementy ustanowione przez samego Chrystusa6 .
„To jest ten jedyny Koœció³ Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary
jako jeden, œwiêty, katolicki i apostolski […]. Koœció³ ten, ustanowiony i
zorganizowany na tym œwiecie jako spo³ecznoœæ, trwa w Koœciele katolickim,
rz¹dzonym przez nastêpcê Piotra oraz Biskupów pozostaj¹cych z nim we
wspólnocie”7 .

W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, n. 8, trwanie (subsistentia) to
niezmienna historyczna ci¹g³oœæ i obecnoœæ wszystkich elementów ustanowio-
nych przez Chrystusa w Koœciele katolickim8 , w których rzeczywiœcie trwa Ko-
œció³ Chrystusa na tej ziemi.

 Wed³ug doktryny katolickiej, mo¿na wprawdzie powiedzieæ, ¿e Koœció³ Chry-
stusowy jest obecny i dzia³a w Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych nie bêd¹-
cych w pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim – dziêki elementom uœwiêcenia i
prawdy, które s¹ w nich obecne9 ; tym niemniej pojêcie „trwa  (subsistit)” mo¿e
byæ przypisane wy³¹cznie Koœcio³owi katolickiemu, poniewa¿ dotyczy jego cha-
rakteru jedynoœci, wyznawanego w Symbolu wiary (Wierzê w „jeden” Koœció³); i
ten „jeden” Koœció³ trwa w Koœciele katolickim10 .

Trzecie pytanie:
Dlaczego zosta³o u¿yte wyra¿enie „trwa w (subsistit in)”, a nie po prostu

forma werbalna: „jest”?

OdpowiedŸ: U¿ycie tego wyra¿enia, które oznacza pe³n¹ identycznoœæ Koœcio-
³a Chrystusowego z Koœcio³em katolickim, nie zmienia doktryny o Koœciele, a
swoj¹ prawdziw¹ motywacjê znajduje w tym, ¿e jaœniej wyra¿a fakt, i¿ poza jego
organizmem znajduj¹ siê „liczne pierwiastki uœwiêcenia i prawdy”, „które jako
w³aœciwe dary Koœcio³a Chrystusowego nak³aniaj¹ do jednoœci katolickiej”11 .
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„Dlatego Koœcio³y i Wspólnoty od³¹czone, choæ w naszym przekonaniu podle-
gaj¹ brakom, wcale nie s¹ pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia.
Duch Chrystusa nie wzbrania siê przecie¿ pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zba-
wienia, których to moc pochodzi z samej pe³ni ³aski i prawdy, powierzonej Ko-
œcio³owi katolickiemu”12 .

Czwarte pytanie:
Dlaczego Sobór Watykañski II przypisuje imiê „Koœcio³ów” Koœcio³om
wschodnim od³¹czonym od pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim?

OdpowiedŸ: Sobór chcia³ pozostaæ przy tradycyjnym u¿yciu tej nazwy. „Skoro
wiêc Koœcio³y te mimo od³¹czenia posiadaj¹ prawdziwe sakramenty, szczególnie
zaœ, na mocy sukcesji apostolskiej, Kap³añstwo i Eucharystiê, dziêki którym s¹
dot¹d z nami z³¹czone najœciœlejszym wêz³em”13 , zas³uguj¹ na imiê „Koœcio³ów
partykularnych czy lokalnych”14  i s¹ nazywane Koœcio³ami siostrzanymi katolic-
kich Koœcio³ów partykularnych15 . „Dlatego przez sprawowanie Eucharystii Pañ-
skiej w tych poszczególnych Koœcio³ach buduje siê i rozrasta Koœció³ Bo¿y”16 .
Poniewa¿ jednak komunia z Koœcio³em katolickim, którego widzialn¹ G³ow¹ jest
Biskup Rzymu i Nastêpca Piotra, nie jest jakimœ zewnêtrznym uzupe³nieniem
Koœcio³a partykularnego, ale jednym z jego wewnêtrznych elementów konstytu-
tywnych, oznacza to, ¿e sytuacja Koœcio³a partykularnego, w której pozostaj¹ te
czcigodne Wspólnoty chrzeœcijañskie, naznaczona jest – niemniej – brakiem17 .

Z drugiej strony pe³nia powszechnoœci Koœcio³a, rz¹dzonego przez Nastêpcê
Piotra  i Biskupów w komunii z nim, z powodu podzia³u chrzeœcijan, natrafia na
przeszkodê w jej pe³nym urzeczywistnianiu siê w historii18 .

Pi¹te pytanie:
Dlaczego dokumenty Soboru i póŸniejsze wypowiedzi Magisterium
Koœcio³a nie przypisuj¹ tytu³u „Koœcio³a” Wspólnotom chrzeœcijañskim
powsta³ym w wyniku reformy XVI wieku?

OdpowiedŸ: Dlatego, ¿e wed³ug doktryny katolickiej te Wspólnoty nie posia-
daj¹ sukcesji apostolskiej w sakramencie Œwiêceñ, przez co brakuje im koniecz-

12 SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 3.4.
13 SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 15,3; por. KONGREGACJA NAUKI

WIARY, List Comunionis notio, 17.2: AAS 85 (1993-II) 848.
14 SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 14.1.
15 SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 14.1; JAN PAWE£ II, Encyklika Ut unum

sint, 56n.: AAS 87 (1995-II) 954n.
16 SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 15.1.
17 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio, 17.3; AAS 85 (1993-II) 849.
18 Por. tam¿e.
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nego elementu konstytutywnego do bycia Koœcio³em. Wspomniane Wspólnoty
koœcielne, które, szczególnie ze wzglêdu na brak kap³añstwa sakramentalnego,
nie zachowa³y w³aœciwej i integralnej rzeczywistoœci Misterium eucharystyczne-
go19 , wed³ug nauki katolickiej nie mog¹  byæ nazywane „Koœcio³ami” we w³aœci-
wym tego s³owa znaczeniu20 .

Jego Œwi¹tobliwoœæ Benedykt XVI, w czasie audiencji udzielonej ni¿ej podpi-
sanemu Kardyna³owi Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzi³ i uprawo-
mocni³ te Odpowiedzi, uchwalone na zebraniu plenarnym Kongregacji oraz pole-
ci³ je opublikowaæ.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 29 czerwca 2007 r., w Uroczy-
stoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra   i Paw³a.

William Kardyna³ Levada  –  Prefekt
+ Angelo Arnato, S.D.B., arcybiskup tytularny Sila  – Sekretarz
T³umaczenie za Biurem Prasowym Stolicy Apostolskiej

KOMENTARZ

Pytania, na które pragnie daæ odpowiedŸ Kongregacja Nauki Wiary, skupiaj¹
siê na wizji Koœcio³a, jak¹ ukazuj¹ dokumenty o charakterze doktrynalnym i eku-
menicznym Soboru Watykañskiego II, zwanego Soborem „Koœcio³a na temat Ko-
œcio³a”, który – wed³ug s³ów Paw³a VI – naznaczy³ „now¹ epokê dla Koœcio³a” i
zas³u¿y³ siê – „zarysowuj¹c i ods³aniaj¹c prawdziwe oblicze Oblubienicy Chry-
stusowej”. W odpowiedziach nie zabrak³o przywo³ania najwa¿niejszych doku-
mentów papie¿y Paw³a VI i Jana Paw³a II, jak równie¿ wypowiedzi samej Kon-
gregacji Nauki Wiary, które to inspirowa³y coraz bardziej pog³êbion¹ wizjê Ko-
œcio³a, maj¹c na celu w wielu przypadkach wniesienie wyjaœnieñ do znamiennej
posoborowej refleksji teologicznej, acz nie zawsze jednak wolnej od nieprawid³o-
woœci i nieœcis³oœci.

Ten sam cel przyœwieca obecnemu dokumentowi, w którym Kongregacja pra-
gnie przywo³aæ autentyczne znaczenie wypowiedzi Magisterium Koœcio³a w dzie-
dzinie eklezjologii, tak aby refleksja teologiczna nie by³a poddana b³êdom i dwu-
znacznoœci. W zwi¹zku z tym nale¿y mieæ na wzglêdzie rodzaj literacki Responsa
ad quaestiones, które to ze swej natury nie zawieraj¹ argumentacji nale¿nej dla
udowodnienia wy³o¿onej doktryny, a ograniczaj¹ siê jedynie do przywo³ania
wczeœniejszego nauczania Magisterium i przez to zamierzaj¹ daæ wyraz pewnej
doktrynie w tej materii.

19 Por. SOBÓR WATYKAÑSKI II, Dekret Unitatis redintegratio, 22.3.
20  Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Dominus Iesus, 17.2: AAS 92 (2000-II) 758.
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Pierwsze pytanie podejmuje zagadnienie nauki soborowej o Koœciele w œwie-
tle niepewnoœci co do kontynuacji dotychczasowego nauczania.

Zagadnienie to dotyczy „nowego oblicza” Koœcio³a, które wed³ug s³ów Paw³a
VI, wyrazi³ Sobór Watykañski II.

OdpowiedŸ, bazuj¹ca na nauczaniu Jana XXIII i Paw³a VI, jest ca³kowicie jed-
noznaczna: Sobór Watykañski II nie mia³ zamiaru  zmieniaæ i efektywnie nie
zmieni³ wczeœniejszej nauki o Koœciele, ale raczej pog³êbi³ j¹ i wyrazi³ w bardziej
organicznej formie. W tym œwietle zostaj¹ przywo³ane s³owa Paw³a VI z jego
przemówienia og³aszaj¹cego soborow¹ Konstytucjê dogmatyczn¹ Lumen gen-
tium, w którym wskazuje siê, ¿e tradycyjna doktryna  nie zosta³a zmieniona, ale
tylko „to, co dot¹d by³o jedynie praktycznie prze¿ywane, obecnie zosta³o jasno
wyra¿one; to, co by³o niepewne, sta³o siê jasne; to, nad czym przemyœliwano, co
by³o dyskutowane i po czêœci kontrowersyjne, otrzyma³o dzisiaj zadowalaj¹ce
sformu³owanie”.

Podobnie, istnieje kontynuacja miêdzy doktryn¹ wy³o¿on¹ przez Sobór i na-
uczaniem póŸniejszych dokumentów Magisterium Koœcio³a, które podjê³y i po-
g³êbi³y  t¹ sam¹ doktrynê, przyczyniaj¹c siê jednoczeœnie do jej rozwoju. W tym
sensie, na przyk³ad, Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus jedynie
przypomnia³a nauczanie dokumentów soborowych i posoborowych, ani niczego
nie dodaj¹c, ani niczego nie odejmuj¹c.

Pomimo tak jasnych wypowiedzi, nauczanie Soboru Watykañskiego II w cza-
sie posoborowym sta³o siê i wci¹¿ pozostaje przedmiotem niew³aœciwych inter-
pretacji, nie pozostaj¹cych w ci¹g³oœci z tradycyjn¹ doktryn¹ katolick¹ dotycz¹c¹
natury Koœcio³a: jeœli, z jednej strony, dostrzega³o siê w nauczaniu soborowym
„rewolucjê kopernikañsk¹”, to z drugiej strony, koncentrowano siê tylko na jego
niektórych aspektach przeciwstawiaj¹c je innym. Zamiarem Soboru Watykañskie-
go II by³o – w rzeczywistoœci i bez w¹tpienia – w³¹czenie i podporz¹dkowanie
nauczania o Koœciele nauczaniu o Bogu, z zastosowaniem takiej eklezjologii, któ-
ra by³aby, w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, teologiczn¹. Niestety, recepcja na-
uczania Soboru czêsto zaprzepaszcza³a tê cechê charakterystyczn¹ na rzecz poje-
dynczych tylko wyra¿eñ eklezjologicznych, koncentruj¹c siê na s³owach ³atwych
do przywo³ania i promuj¹c interpretacje jednostronne i fragmentaryczne samego
nauczania soborowego.

Jeœli chodzi o eklezjologiê Lumen gentium, w œwiadomoœci eklezjalnej pozo-
sta³y niektóre s³owa klucze, takie jak: pojêcie ludu Bo¿ego, kolegialnoœæ Bisku-
pów jako dowartoœciowanie pos³ugi Biskupów wraz z prymatem Papie¿a, dowar-
toœciowanie Koœcio³ów partykularnych na tle Koœcio³a powszechnego, otwartoœæ
ekumeniczna koncepcji Koœcio³a i otwartoœæ na inne religie, wreszcie, kwestia
statutu Koœcio³a katolickiego, która wyra¿a siê w formule, stanowi¹cej, i¿ Ko-
œció³ jest jeden, œwiêty, powszechny i apostolski, o którym mówi Credo, subsistit
in Ecclesia catholica.
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Niektóre z tych wyra¿eñ, przede wszystkim te dotycz¹ce statutu Koœcio³a ka-
tolickiego wraz ze swymi reperkusjami w dziedzinie ekumenizmu, stanowi¹ pod-
stawowe tematy podjête przez obecny dokument w nastêpnych pytaniach.

Drugie zagadnienie ma zwi¹zek z w³aœciwym rozumieniem faktu, i¿ Koœció³
Chrystusowy trwa w Koœciele katolickim.

Kiedy Gerard Philips pisa³, ¿e wyra¿enie subsistit in mia³o niechybnie spowo-
dowaæ niekoñcz¹ce siê dyskusje, prawdopodobnie nie móg³ jeszcze przewidzieæ,
¿e dyskusja potoczy siê tak dalece i z tak¹ intensywnoœci¹, ¿e bêdzie to wymagaæ
od Kongregacji Nauki Wiary opublikowania obecnego dokumentu.

Nacisk po³o¿ony na wy¿ej wspomnian¹ kwestiê, sk¹din¹d bazuj¹cy siê na
przywo³anych dokumentach soborowych i dokumentach póŸniejszego Magiste-
rium Koœcio³a, jest oznak¹ zatroskania o zachowanie jednoœci i jedynoœci Koœcio-
³a, które by³yby zachwiane, gdyby przyj¹æ, ¿e istnieje  wiêcej mo¿liwoœci trwania
Koœcio³a za³o¿onego przez Chrystusa. Wszak, jak mówi Deklaracja Mysterium
Ecclesiae,  gdyby tak by³o, dosz³oby siê niechybnie do przekonania, ¿e „Koœció³
Chrystusowy nie jest niczym innym, jak tylko zbiorem – wprawdzie podzielo-
nym, lecz w pewnym sensie jeszcze jedynym – Koœcio³ów i Wspólnot eklezjal-
nych”, albo ¿e „jakoby Koœció³ Chrystusa dzisiaj ju¿ nigdzie nie istnia³ i nale¿a-
³oby uwa¿aæ go jedynie za cel, którego powinny szukaæ wszystkie Koœcio³y i
Wspólnoty”. W tym sensie jedyny Koœció³ Chrystusowy nie istnia³by jako jedyny
na przestrzeni historii, albo istnia³by jedynie jako idea³ in fieri przysz³ego scale-
nia albo zjednoczenia, wyczekiwanego i promowanego przez dialog ró¿nych Ko-
œcio³ów siostrzanych.

Jeszcze bardziej jednoznaczna jest Notyfikacja Kongregacji Nauki Wiary do-
tycz¹ca ksi¹¿ki Leonarda Boffa, wed³ug którego jedyny Koœció³ Chrystusowy
„mo¿e jednoczeœnie trwaæ w innych Koœcio³ach chrzeœcijañskich”. Przeciwnie do
tego – precyzuje Notyfikacja – „Sobór wybra³ s³owo subsistit w³aœnie dlatego, by
wyjaœniæ, ¿e jest tylko jedno ‘istnienie’ prawdziwego Koœcio³a, a poza widzial-
nym z nim zwi¹zkiem istniej¹ tylko ‘elementa Ecclesiae’, które – bêd¹c elemen-
tami Koœcio³a – pobudzaj¹ i prowadz¹ do Koœcio³a katolickiego”.

Trzecie pytanie zastanawia siê dlaczego zosta³o u¿yte wyra¿enie subsistit in, a
nie czasownik est.

To w³aœnie ta zmiana terminologii w przedstawieniu relacji miêdzy Koœcio³em
Chrystusowym i Koœcio³em katolickim sta³a siê okazj¹ do najrozmaitszych do-
mys³ów i przypuszczeñ, przede wszystkim w dziedzinie ekumenizmu. W rzeczy-
wistoœci, Ojcowie soborowi mieli na myœli obecnoœæ we Wspólnotach chrzeœci-
jañskich niekatolickich, jako takich, elementów eklezjalnych w³aœciwych Koœcio-
³owi Chrystusowemu. Wynika st¹d, ¿e identyfikacji Koœcio³a Chrystusowego z
Koœcio³em katolickim nie nale¿y rozumieæ w sensie, jakoby poza Koœcio³em ka-
tolickim istnia³a jakaœ „eklezjalna pustka”. Jednoczeœnie – zwa¿ywszy na kon-
tekst, w jakim u¿yta jest formu³a subsistit in, to znaczy, u¿yta w odniesieniu do
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jedynego Koœcio³a Chrystusowego „ustanowionego i zorganizowanego na tym
œwiecie jako spo³ecznoœæ (…) rz¹dzona przez nastêpcê Piotra oraz Biskupów po-
zostaj¹cych z nim we wspólnocie (communio)” – oznacza to, ¿e przejœcie od est
do subsistit in nie przedstawia jakiegoœ szczególnego znaczenia teologicznego,
które mia³oby oznaczaæ jakoby brak ci¹g³oœci z poprzedni¹ doktryn¹ katolick¹.

W rzeczywistoœci, jako ¿e Koœció³, który ustanowi³ Chrystus, faktycznie trwa
w (subsistit in) Koœciele katolickim, to taka trwa³a kontynuacja poci¹ga za sob¹
rzeczywist¹ identycznoœæ Koœcio³a Chrystusowego z Koœcio³em katolickim. So-
bór mia³ na celu nauczanie, ¿e Koœció³ Jezusa Chrystusa jako konkretny podmiot
w tym œwiecie jest wcielony w Koœciele katolickim. Taki stan mo¿e byæ dany je-
den tylko raz, a wiêc wszelkie koncepcje, wed³ug których pojêcie subsistit mia³o-
by oznaczaæ mnogoœæ Koœcio³ów, nie uchwyci³y prawdziwej intencji Soboru w
tej kwestii. Przez pojêcie subsistit Sobór chcia³ wyraziæ jedynoœæ, a nie mnogoœæ
Koœcio³a Chrystusowego: Koœció³ istnieje jako jedyny podmiot w rzeczywistoœci
historycznej.

Zatem zast¹pienie est przez subsistit in – w przeciwieñstwie do wielu bezpod-
stawnych interpretacji – nie oznacza, ¿e Koœció³ katolicki wyzby³ siê przekona-
nia, ¿e jest jedynym prawdziwym Koœcio³em Chrystusowym, ale oznacza jedynie
wiêksz¹ otwartoœæ na szczególne wyzwanie ekumenizmu, by doceniæ realny wy-
miar eklezjalny Wspólnot chrzeœcijañskich, które nie s¹ w pe³nej komunii z Ko-
œcio³em katolickim, ale posiadaj¹ „plura elementa sanctificationis et veritatis”. W
konsekwencji, choæ Koœció³ jest tylko jeden i „trwa” w jedynym podmiocie histo-
rycznym, tak¿e poza tym widzialnym podmiotem istniej¹ prawdziwe rzeczywi-
stoœci eklezjalne.

Czwarte pytanie dotyczy sensu przypisywania przez Sobór Watykañski II
imienia „Koœcio³y” Koœcio³om wschodnim, które pozostaj¹ nie w pe³nej komunii
z Koœcio³em katolickim.

Pomimo wyraŸnego stwierdzenia, ¿e Koœció³ Chrystusowy „trwa” w Koœciele
katolickim, stwierdzenie, i¿ tak¿e poza jego widzialnym organizmem znajduj¹ siê
„liczne pierwiastki uœwiêcenia i prawdy”, przewiduje charakterystykê eklezjalno-
œci, choæ zró¿nicowan¹, Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych niekatolickich. One
tak¿e „wcale nie s¹ pozbawione znaczenia i wagi” w tym sensie, ¿e „Duch Chry-
stusa nie wzbrania siê przecie¿ pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zbawienia”.

Tekst ten bierze pod uwagê przede wszystkim rzeczywistoœæ Koœcio³ów
wschodnich nie w pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim i – powo³uj¹c siê na
ró¿ne dokumenty soborowe – „przypisuje im tytu³ „Koœcio³ów partykularnych
albo lokalnych” i nazywa je Koœcio³ami siostrzanymi katolickich Koœcio³ów par-
tykularnych, poniewa¿ pozostaj¹ zjednoczone z Koœcio³em katolickim za spraw¹
sukcesji apostolskiej i wa¿nej Eucharystii, przez któr¹ „buduje siê i rozrasta Ko-
œció³ Bo¿y”. Co wiêcej, Deklaracja Dominus Iesus nazywa je wyraŸnie „prawdzi-
wymi Koœcio³ami partykularnymi”.
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Pomimo tak wyraŸnego rozpoznania ich „bycia Koœcio³em partykularnym” i
zwi¹zanego z tym charakteru zbawczego, dokument nie móg³ nie podkreœliæ bra-
ku (defectus), jaki w sobie nosz¹, w³aœnie w ich byciu Koœcio³em partykularnym.
Bowiem, w rzeczywistoœci, z ich wizji eucharystycznej Koœcio³a, która k³adzie
nacisk na rzeczywistoœæ Koœcio³a partykularnego zgromadzonego w imiê Chry-
stusa na celebracji Eucharystii i pod przewodnictwem Biskupa, wynika uznanie
tych Koœcio³ów partykularnych kompletnymi w ich partykularnoœci. Wynika st¹d,
konsekwentnie utrzymuj¹c podstawow¹  równoœæ miêdzy Koœcio³ami partykular-
nymi i miêdzy wszystkimi Biskupami, którzy im przewodnicz¹, ¿e ka¿dy z Ko-
œcio³ów mia³by swoj¹ w³asn¹, niezale¿n¹ wewnêtrzn¹ autonomiê, z ewidentnym
wp³ywem na naukê o prymacie, który wed³ug wiary katolickiej jest „elementem
wewnêtrznie konstytutywnym” dla samego istnienia ka¿dego Koœcio³a partyku-
larnego. Naturalnie koniecznym jest podkreœlenie, ¿e prymatu Nastêpcy Œwiêtego
Piotra, Biskupa Rzymu, nie nale¿y rozumieæ w sposób nie zwi¹zany albo konku-
rencyjny w stosunku  do Biskupów Koœcio³ów partykularnych. Prymat musi byæ
wype³niany jako s³u¿ba jednoœci wiary i komunii, w granicach przewidzianych
przez prawo Bo¿e i przez nienaruszalne Bo¿e ustanowienie Koœcio³a zawarte w
Objawieniu.

Pi¹te pytanie poddaje pod rozwagê problem nie przypisania tytu³u „Koœcio³y”
Wspólnotom koœcielnym powsta³ym w wyniku Reformy.

Pod tym wzglêdem nale¿y wspomnieæ, ¿e „rana ta jest jeszcze g³êbsza we
Wspólnotach koœcielnych, które nie zachowa³y sukcesji apostolskiej i wa¿nie
sprawowanej Eucharystii”; dlatego „nie s¹ [one] Koœcio³ami w sensie œcis³ym”,
ale „Wspólnotami koœcielnymi”, jak o tym œwiadczy nauczanie soborowe i poso-
borowe.

Chocia¿ te jasne stwierdzenia wywo³a³y zak³opotanie w zainteresowanych
Wspólnotach, a tak¿e w pewnych œrodowiskach katolickich, nie widzi siê, sk¹d-
in¹d racji, jak mo¿na by tego typu Wspólnotom przypisaæ tytu³ „Koœcio³a”, gdy
one same nie uznaj¹ koncepcji teologicznej Koœcio³a w sensie katolickim i braku-
je im elementów uznawanych za konieczne dla Koœcio³a katolickiego.

Pomimo tego nale¿y pamiêtaæ, ¿e wspomniane Wspólnoty jako takie, dziêki
realnie w nich obecnym ró¿nym elementom uœwiêcenia i prawdy, maj¹ bez w¹t-
pienia charakter eklezjalny i wynikaj¹ce z niego znaczenie zbawcze.

Nowy dokument, opublikowany przez Kongregacjê Nauki Wiary, podejmuj¹c
naukê soborow¹ i Magisterium posoborowego, stanowi jasne przywo³anie kato-
lickiej doktryny o Koœciele. Dokument, poza wol¹ odrzucenia wizji nie do zaak-
ceptowania – dotychczas rozpowszechnionych tak¿e w œrodowiskach katolickich,
oferuje cenne wskazówki równie¿ dla kontynuacji dialogu ekumenicznego, który
pozostaje zawsze jednym z priorytetów Koœcio³a katolickiego, co potwierdzi³ Be-
nedykt XVI ju¿ w swoim pierwszym przes³aniu do Koœcio³a (20 kwietnia 2005) i
przy wielu innych okazjach, zw³aszcza w czasie swojej wizyty apostolskiej w



114

KONGREGACJA NAUKI WIARY

Turcji (28 listopada-1 grudnia 2006). Jednak¿e, aby dialog móg³ byæ prawdziwie
konstruktywny, poza otwarciem na rozmówcê, konieczna jest wiernoœæ to¿samo-
œci wiary katolickiej. Tylko w taki sposób bêdzie mo¿na dojœæ do jednoœci
wszystkich chrzeœcijan w „jednej owczarni i pod jednym pasterzem” (J 10, 16) i
uzdrowiæ ranê, która do tej pory utrudnia Koœcio³owi katolickiemu pe³ne urzeczy-
wistnienie siê jego powszechnoœci w historii.

Ekumenizm katolicki mo¿e wydaæ siê, na pierwszy rzut oka, paradoksalny.
U¿ywaj¹c pojêcia subsistit in, Sobór Watykañski II chcia³ zharmonizowaæ dwa
twierdzenia natury doktrynalnej: pierwsze takie, i¿ Koœció³ Chrystusowy, pomi-
mo podzia³u chrzeœcijan, kontynuuje swoje istnienie w pe³ni jedynie w Koœciele
katolickim i drugie, i¿ istnieje wiele elementów uœwiêcenia i prawdy poza jego
widzialnym organizmem, to znaczy w Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych,
które nie s¹ jeszcze w pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim. W tej kwestii De-
kret Soboru Watykañskiego II o ekumenizmie Unitatis redintegratio wprowadzi³
pojêcie plenitudo (unitatis/catholicitatis) w³aœnie po to, by pomóc zrozumieæ tê
sytuacjê, w pewnym sensie paradoksaln¹. Choæ Koœció³ katolicki posiada pe³niê
œrodków zbawienia, „rozbicie miêdzy chrzeœcijanami jest jednak dla Koœcio³a za-
por¹ na drodze do urzeczywistnienia w³aœciwej mu pe³ni katolickoœci w tych
dzieciach, które przez chrzest wprawdzie do niego przynale¿¹, ale od³¹czy³y siê
od pe³nej wspólnoty (communio) z nim”. Chodzi wiêc o pe³niê Koœcio³a katolic-
kiego, która jest ju¿ aktualna, i która zarazem musi wzrastaæ w braciach, którzy
nie s¹ z nim w pe³nej komunii, ale tak¿e w swoich w³asnych synach, którzy s¹
grzesznikami „a¿ do radosnego zdobycia – przez lud Bo¿y – ca³ej pe³ni wiecznej
chwa³y w niebieskim Jeruzalem”. Rozwój tej pe³ni jest zakorzeniony w dynamice
zjednoczenia z Chrystusem: „zjednoczenie z Chrystusem jest jednoczeœnie zjed-
noczeniem z wszystkimi, którym On siê daje. Nie mogê mieæ Chrystusa tylko dla
siebie samego; mogê do Niego nale¿eæ tylko w jednoœci z wszystkimi, którzy ju¿
stali siê lub stan¹ siê Jego.  Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie
samymi i kieruje ku Niemu, a przez to jednoczeœnie ku jednoœci z wszystkimi
chrzeœcijanami”.

T³umaczenie za Biurem prasowym Stolicy Apostolskiej

REAKCJE

Œwiatowa Rada Koœcio³ów

Œwiatowa Rada Koœcio³ów w komunikacie podpisanym przez Georgesa Le-
mopoulosa, zastêpcê sekretarza generalnego ŒRK, przypomina o deklaracji
przyjêtej podczas IX Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Porto Alegre, stwierdza-
j¹cej: „Ka¿dy Koœció³ jest Koœcio³em katolickim, a nie po prostu jego czêœci¹.
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Ka¿dy Koœció³ jest Koœcio³em katolickim, ale nie jego pe³ni¹. Ka¿dy Koœció³
realizuje swoj¹ katolickoœæ poprzez wspólnotê z innymi Koœcio³ami”. Komuni-
kat powiada w konkluzji: „Podobnie jak po og³oszeniu deklaracji Dominus Ie-
sus w 2000 r., ŒRK podkreœla znaczenie prawdziwego dialogu ekumenicznego i
wspólnego, chrzeœcijañskiego œwiadectwa w kwestiach, które poruszaj¹ dziœ
ca³y œwiat”.

Prawos³awni

Metropolita Smoleñska, Kiry³³, odpowiedzialny w Patriarchacie Moskiewskim
za kontakty z zagranic¹, stwierdzi³ w oœwiadczeniu przes³anym agencji Interfax,
¿e Koœció³ rosyjski traktuje watykañski tekst jako szczere stanowisko Kongrega-
cji Nauki Wiary, mówi¹ce, ¿e Koœció³ katolicki jest jedynym Koœcio³em zaapro-
bowanym przez Chrystusa. „To szczere oœwiadczenie i jest ono lepsze od tzw.
dyplomacji koœcielnej” – mówi³. „Pokazuje ono, jak blisko, czy wrêcz przeciw-
nie, jak daleko jesteœmy oddaleni od siebie. Dla szczerego dialogu teologicznego
powinniœmy mieæ jasny obraz stanowiska drugiej strony, poniewa¿ pomaga to
zrozumieæ, jak ró¿ni jesteœmy” – zaznaczy³ metropolita. Przypomnia³, ¿e waty-
kañski dokument nie zawiera niczego nowego, a Koœció³ prawos³awny, zgodnie z
apostolsk¹ sukcesj¹, jest spadkobierc¹ starego i niepodzielonego Koœcio³a, dlate-
go te¿ „wszystko, co zawiera katolicki dokument, s³usznie odnosi siê do Koœcio³a
prawos³awnego”.

Natomiast Igor Visyanow, sekretarz ds. Stosunków Zagranicznych w Patriar-
chacie Moskiewskim, oœwiadczy³, ¿e  „Koœció³ katolicki pozostaje na swoich po-
zycjach z XI wieku (kiedy dosz³o do schizmy wschodniej w 1054 roku) i od tam-
tego czasu podtrzymuje te same tezy, z którymi Koœció³ prawos³awny siê nie zga-
dza”. Wed³ug niego watykañski dokument „nie u³atwia dialogu”, który zosta³
przywrócony z tak wielkim trudem.

Z kolei pozytywnie o dokumencie, jako wyjaœniaj¹cym ponownie stanowisko
Watykanu, wyrazi³ siê prawos³awny biskup Wiednia, Hilarion Alfeyew. Przypo-
mnia³ on jednak zarazem, ¿e Koœció³ prawos³awny nie uznaje biskupa Rzymu
jako pontifex maximus (najwy¿szego kap³ana) Koœcio³a powszechnego, ale w
przypadku ewentualnego przywrócenia wspólnoty eucharystycznej prawos³awie
uzna go jedynie za primus inter pares (pierwszy pomiêdzy równymi sobie) w ro-
dzinie lokalnych Koœcio³ów bez w³adzy jurysdykcyjnej.

Ostro na dokument watykañski zareagowa³  abp Stylianos – egzarcha Patriar-
chatu Konstantynopola w Australii. W oœwiadczeniu zamieszczonym w „Neos
Kosmos” arcybiskup powiedzia³, ¿e papie¿ Benedykt XVI zmieni³ siê po wybo-
rze w “najbardziej gorliwego g³osiciela œredniowiecznych bajek o papiestwie”.
Zdaniem hierarchy, dokument stanowi zaprzeczenie najbardziej obiecuj¹cych d¹-
¿eñ II Soboru Watykañskiego w dziedzinie eklezjologii i ekumenizmu. Równie¿
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dla wielu wiernych Koœcio³a rzymskokatolickiego dokument stwarza trudnoœci,
gdy¿ przypomina stare urazy miêdzy chrzeœcijanami ró¿nych denominacji –
stwierdzi³ hierarcha.

Koptowie

Patriarcha Szenuda III, zwierzchnik Koœcio³a Koptyjskiego w Egipcie, oœwiad-
czy³, ¿e Benedykt XVI za ka¿dym razem robi sobie wrogów. W swoim wyk³adzie
sprzed kilku miesiêcy w Ratyzbonie zrazi³ do siebie muzu³manów. A tym razem
zrazi³ do siebie wiele Koœcio³ów grzesz¹c przeciwko chrzeœcijanom. Patriarcha
doda³, ¿e watykañski dokument jest rezultatem katolickiej pychy i pogl¹du, ¿e
„katolicy s¹ jedynymi na œwiecie chrzeœcijanami”.  Nie sprzeciwiamy siê katolic-
kiej dumie z bycia Koœcio³em, ale to nie znaczy, ¿e inne Koœcio³y nie s¹ Koœcio-
³ami tylko dlatego, ¿e nie do³¹czy³y do Koœcio³a katolickiego – powiedzia³ przy-
wódca egipskich chrzeœcijan.

Biskup Abdel Massih Bassit w wywiadzie dla dziennika „Al masri al yom”
stwierdzi³: „Watykan obra¿a miliony chrzeœcijan na ca³ym œwiecie. Chcia³bym,
aby papie¿ Benedykt XVI przebudzi³ siê w koñcu. Z kolei biskup Morcos Azis
powiedzia³ dziennikarzowi „Egyptian Mail”, ¿e watykañski dokument „zawiera
bezwartoœciowe treœci; nie chcê otwieraæ starych, zabliŸnionych ran, ani mówiæ o
grzechach Koœcio³a katolickiego”.

Luteranie

„Nawet jeœli s³owa zawarte w watykañskim dokumencie nie s¹ dla nas nowe,
to i tak jesteœmy zasmuceni i rozczarowani, ¿e s¹ one podkreœlone w naszym
obecnym, ekumenicznym kontekœcie, w którym osi¹gniêto ju¿ wiele znacz¹cych
wyników” – napisa³ ks. dr Ishmael Noko, sekretarz generalny Œwiatowej Federa-
cji Luterañskiej. Duchowny przypomnia³ radosne doœwiadczenie Wspólnej dekla-
racji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 roku, przyjêtej równie¿ przez
Œwiatow¹ Radê Metodystów. „Nasze Koœcio³y dosz³y do nowego zrozumienia,
zarówno w³asnej Tradycji, jak i tej innych Koœcio³ów” – powiedzia³ ks. Noko.
Sekretarz generalny ŒFL odrzuci³ stwierdzenia notyfikacji i zaznaczy³, ¿e lutera-
nie postrzegaj¹ swoj¹ wspólnotê jako Koœció³ w pe³nym s³owa tego znaczeniu, w
którym wiernie g³oszone jest S³owo Bo¿e i udzielane s¹ sakramenty œwiête. Jed-
noczeœnie ks. Noko podkreœli³ dalsz¹ wolê dialogu, mimo pojawiaj¹cych siê trud-
noœci.

Równie¿ ewangelicki biskup Wirtembergii, Frank Otfried July, wskaza³ na
wspólne korzenie chrzeœcijañstwa i wielkie znaczenie ekumenizmu „zw³aszcza w
tych dniach, gdy wyst¹pi³y pewne bolesne ró¿nice”. Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e
ewangelicy uwa¿aj¹ siê za cz³onków Koœcio³a, który w sposób czysty g³osi
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Ewangeliê i poprawnie udziela sakramentów. Bp July stwierdzi³ tak¿e, ¿e oba
Koœcio³y wspólnie wystêpuj¹ na rzecz wartoœci, godnoœci cz³owieka, pokoju i
ochrony dzie³a stworzenia, i to je ³¹czy.

Reformowani

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych wyrazi³ “zdziwienie” dokumen-
tem Watykanu. W specjalnym liœcie do kardyna³a Waltera Kaspera, przewodni-
cz¹cego Papieskiej Rady ds. Ekumenizmu,  stwierdzono, ¿e tego typu dokumenty
ka¿¹ “poddaæ w w¹tpliwoœæ powagê dialogu katolicko – reformowanego”. W li-
œcie podpisanym przez sekretarza generalnego, ks. Setri Nyomi, czytamy, ¿e ten
dokument zmusza do zadania pytania rzymskim katolikom: “czy modlimy siê o
chrzeœcijañsk¹ jednoœæ?”. Jego wydanie nazwano “niefortunnym”. Jak podkreœlo-
no, “na razie cieszymy siê, ¿e nasze powo³anie do bycia Koœcio³em Jezusa Chry-
stusa nie jest uzale¿nione od interpretacji Watykanu”. Jednoczeœnie zapewniono,
¿e reformowani na œwiecie bêd¹ siê “modliæ o nadejœcie momentu, gdy Koœció³
Rzymskokatolicki porzuci swoje ekskluzywne roszczenia”.

Metodyœci

Œwiatowa Rada Metodystyczna przypomnia³a w swoim oœwiadczeniu, ¿e me-
todyœci ju¿ od 40 lat prowadz¹ dialog z Koœcio³em rzymskokatolickim na p³asz-
czyŸnie œwiatowej. Podkreœli³a, ¿e dokument nie stwierdza niczego nowego, gdy¿
z perspektywy watykañskiej metodyœci nie s¹  Koœcio³em w pe³nym s³owa tego
znaczeniu. Jednoczeœnie autorzy oœwiadczenia stwierdzaj¹, ¿e Koœció³ metody-
styczny wierzy, i¿ dziêki ³asce Bo¿ej uczestniczy w ca³ej rzeczywistoœci Koœcio³a
poprzez wiernoœæ w pos³aniu, misji oraz utrzymywanie wspólnoty eucharystycz-
nej. „S¹ to ró¿nice, którym trzeba siê przyjrzeæ i modlimy siê, ¿e zostan¹ one któ-
regoœ dnia przezwyciê¿one, dlatego te¿ chcemy kontynuowaæ dialog z Koœcio³em
rzymskokatolickim” – stwierdzaj¹ metodyœci.

Baptyœci

Przewodnicz¹ca Baptystyczno-Ewangelickiej Unii Chrzeœcijañskiej W³och,
pastor Anna Maffei oœwiadczy³a, ¿e Benedykt XVI „stopniowo prowadzi Koœció³
na przedsoborowe pozycje”. Dla niej, watykañski dokument usuwa na margines i
odrzuca inne chrzeœcijañskie Koœcio³y, bêd¹c tym samym „sekciarskim sposobem
komunikowania”. Co do przysz³oœci ekumenizmu pastor Maffei powiedzia³a, ¿e
nie zale¿y ona od „koœcielnej dyplomacji, od dobrej woli lub edukacji”, ale od
s³ów Chrystusa i Jego modlitwy arcykap³añskiej: „Aby wszyscy byli jedno, jak
Ty, Ojcze, jesteœ we mnie, a ja w Tobie. I aby oni równie¿ byli w nas, ¿eby œwiat
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uwierzy³, ¿e Ty mnie pos³a³eœ” (J.17, 21). Modlitwa ta pozostaje wyzwaniem dla
wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich, powiedzia³a pastor Maffei.

Katolicy

Dialog na pewno bêdzie kontynuowany – powiedzia³ kardyna³ Walter Kasper,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, komentuj¹c dla Radia
Watykañskiego krytyczne g³osy nt. notyfikacji Kongregacji Nauki Wiary z 10 lip-
ca. Zamiarem dokumentu nie by³o blokowanie dialogu ekumenicznego, ale wpro-
wadzenie jasnoœci. Chodzi przede wszystkim o to, abyœmy znów zaczêli od tego,
co jest dla nas wspólne, a jest to o wiele wa¿niejsze ni¿ to, co nas dzieli – doda³
hierarcha. Kardyna³ pozytywnie odniós³ siê do stwierdzeñ prawos³awnego metro-
polity Smoleñska,  Kiri³³a, który pochwali³ watykañski dokument za jasne stawia-
nie sprawy. Kardyna³ Kasper ze smutkiem odniós³ siê do komentarzy niemieckich
luteranów, w tym bpa Wolfganga Hubera z Berlina, przewodnicz¹cego Rady Ko-
œcio³a Ewangelickiego Niemiec, którzy stwierdzili, ¿e watykañska notyfikacja
torpeduje dialog ekumeniczny. „Otrzymaliœmy równie¿ bardziej pozytywne sy-
gna³y. Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Ameryce znalaz³ ton, który jest zupe³-
nie inny, bardziej przyjazny, konstruktywny i perspektywiczny. Nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e po ewangelickiej stronie powsta³o oburzenie. Tak¿e tam g³osy s¹
zró¿nicowane” – doda³ kard. Kasper.

Z kolei  podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w ewangelickim koœciele
Chrystusa w Rzymie, kard. Walter Kasper zaapelowa³ do ewangelików i katoli-
ków o kontynuowanie dialogu ekumenicznego. Mimo pewnych napiêæ wspó³-
praca bêdzie trwaæ, gdy¿ to co ³¹czy jest o wiele silniejsze od tego, co dzieli.
„Nie jesteœmy przeciwnikami, ani konkurentami, lecz jednym ludem Bo¿ym” –
podkreœli³ watykañski hierarcha. Jednoczeœnie ostrzeg³ przed „ekumenicznym
pustym przebiegiem” dodaj¹c, ¿e potrzebne s¹ prawda, mi³oœæ i wielkoduszne
przebaczenie. Kard. Kasper podtrzyma³ wolê kontynuowania dialogu ekume-
nicznego. „Podaliœmy sobie rêce i nie damy ich rozerwaæ” – powiedzia³ hierar-
cha. Jednoczeœnie ostrzeg³ katolików i ewangelików przed wzajemnymi pora-
chunkami, polemik¹ i teologicznym uzasadnianiem swoich racji. Obie strony
mog¹ sobie to i owo zarzucaæ, ale to w niczym nie pomaga. Mi³oœæ wytrzymuje
prawdê, szanuje odrêbne pogl¹dy innych. „Jednoœæ w mi³oœci jest zawsze jed-
noœci¹ w ró¿norodnoœci” – przypomnia³ kard. Kasper. Dlatego, jego zdaniem,
obie strony mog³yby siê od siebie uczyæ i w ten sposób wzrastaæ. Nie chodzi
bowiem o „fuzjê czy te¿ wch³oniêcie w celu scalenia wiêkszego imperium ko-
œcielnego”, lecz przede wszystkim o „wspólne œwiadectwo przed Bogiem i
wspólne chwalenie Boga”.

Bp Gerhard Feige z Magdeburga przeprosi³ protestantów za ból, jaki móg³
sprawiæ im ostatni dokument Kongregacji Nauki Wiary. „Kolejny raz sypie siê sól
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na otwart¹ ranê. Niemniej ekumeniczna otwartoœæ, owoc Soboru Watykañskiego
II, nie zosta³a cofniêta”. List otwarty biskupa ukaza³ siê na ³amach kilku koœciel-
nych i œwieckich pism w Niemczech.

Ogromne zainteresowanie Koœcio³ów ewangelickich wywo³a³ referat kardyna-
³a Karla Lehmanna, przewodnicz¹cego Niemieckiej  Konferencji Biskupów, wy-
g³oszony podczas  posiedzenia plenarnego w Fuldzie. Hierarcha szeroko odniós³
siê do kontrowersji zwi¹zanych z notyfikacj¹ Kongregacji Nauki Wiary. Lehmann
zawar³ równie¿ kilka propozycji dla dalszych rozmów ekumenicznych, które spo-
tka³y siê z pozytywnym przyjêciem ewangelików.

Kardyna³ Karl Lehmann dokona³ szczegó³owej analizy soborowej nauki o Ko-
œciele, zawartej przede wszystkim w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele Lumen
gentium (LG), w której znajduj¹ siê szeroko komentowane, krytykowane, ale te¿
oceniane z uznaniem s³owa odnosz¹ce siê do relacji miêdzy historycznym Ko-
œcio³em katolickim a Koœcio³em Jezusa Chrystusa. „Fraza, i¿ Koœció³ Jezusa
Chrystusa TRWA (subsistit in) w Koœciele katolickim nie wyklucza uczestnictwa
innych wspólnot w zbawiennej rzeczywistoœci Koœcio³a Jezusowego” – uwa¿a
Lehmann. Teolog przypomnia³, ¿e Koœció³ katolicki podtrzymuje swoje przeko-
nanie o substancjalnej to¿samoœci z Koœcio³em Jezusowym, ale uto¿samienie to
nie roœci sobie ekskluzywnego i absolutnego charakteru, przyznaj¹c innym Ko-
œcio³om mo¿liwoœæ partycypacji w zbawczej rzeczywistoœci eklezjalnej darowa-
nej przez Chrystusa.

Moguncki biskup przedstawi³ równie¿ historiê powstawania Konstytucji LG,
szczególnie w tym fragmencie, który dotyczy stwierdzenia subsistit in. Tekst do-
kumentu podlega³ kilku przeróbkom redakcyjnym. Hierarcha przypomnia³, ¿e w
miejscu, w którym wystêpuje subsistit in, pierwotny tekst zak³ada³ ca³kowit¹
identyfikacjê Koœcio³a Chrystusowego z Koœcio³em katolickim, co mia³ wyra¿aæ
czasownik EST (jest). W jeszcze wczeœniejszych propozycjach pojêcie „Koœcio³a
katolickiego” wystêpowa³o w zawê¿onej wersji „Koœcio³a rzymskokatolickiego”.
PóŸniej w Komisji Teologicznej nie tylko zdecydowano siê na subsistit in, co
ogromn¹ wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli ojcowie soboru, ale równie¿ zast¹piono
wyra¿enie „Romanus Pontifex” s³owami „Nastêpca œw. Piotra”, które wychodzi³y
naprzeciw Koœcio³om wschodnim.

Lehmann podkreœli³, ¿e nie mo¿na w ¿adnym wypadku postawiæ znaku równo-
œci miêdzy subsistit in a est, poniewa¿ subsistit in utrzymuje substancjaln¹ to¿sa-
moœæ miêdzy Koœcio³em Jezusa Chrystusa oraz Koœcio³em katolickim i jednocze-
œnie pozostawia przestrzeñ dla uczestnictwa w autentycznej egzystencji Koœcio³a.
Lehmann przypomnia³ równie¿ wypowiedzi posoborowych dokumentów, w któ-
rych pojawia siê inkluzywna interpretacja postanowieñ Soboru Watykañskiego II
– chodzi m.in. o dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, w tym Mysterium Eccle-
siae z 1973 r. oraz Dominus Iesus z 2000 r., a tak¿e encyklikê ekumeniczn¹ Jana
Paw³a II Ut unum sint z 1995 r.
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Kardyna³ uzna³ równie¿ zasadnoœæ niektórych s³ów krytyki wypowiadanych
pod adresem Koœcio³a rzymskokatolickiego, stwierdzaj¹c, ¿e konieczna jest wiêk-
sza roztropnoœæ w przedstawianiu w³asnego stanowiska oraz o wiele bli¿sza
wspó³praca Kongregacji Nauki Wiary z Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
W koñcowej czêœci wyst¹pienia kardyna³ Lehmann zaproponowa³ m.in. opraco-
wanie ekumenicznego bilansu przy szczególnym uwzglêdnieniu istoty urzêdu i
innych aspektów eklezjologicznych, w tym nauki o widzialnym i niewidzialnym
Koœciele, otwart¹ dyskusjê nt. modeli i celów ekumenii oraz wspólne zastanowie-
nie siê nad znaczeniem Reformacji w obliczu zbli¿aj¹cej siê 500. rocznicy wyst¹-
pienia ks. Marcina Lutra.

Opr. K.K.
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TRZECIE EUROPEJSKIE ZGROMADZENIE
EKUMENICZNE

Sibiu, Rumunia,  4-9 wrzeœnia 2007

PRZEBIEG OBRAD

Organizatorami Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (III
EZE), tak jak i dwóch poprzednich (Bazylea 1989, Graz 1997), by³y: Konferencja
Koœcio³ów Europejskich (zrzeszaj¹ca 120 Koœcio³ów tradycji prawos³awnej, sta-
rokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej) oraz Rada Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE, w sk³ad której wchodz¹ 34 krajowe konferencje episkopatów
rzymskokatolickich). Obrady toczy³y siê  pod has³em: „Œwiat³o Chrystusa œwieci
nad wszystkimi. Nadzieja na odnowê i jednoœæ w Europie”.

Po raz pierwszy Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne odbywa³o siê w kra-
ju zamieszkanym w wiêkszoœci przez prawos³awnych. Nie pozosta³o to bez wp³y-
wu na przebieg obrad. M. in. pomys³ na temat g³ówny – „Œwiat³o Chrystusa œwie-
ci nad wszystkimi” – zosta³ zaczerpniêty z liturgii prawos³awnej.  Sibiu nosi³o
przez stulecia te¿ nazwê niemieck¹ Hermannstadt, gdy¿ zosta³o za³o¿one przez
Saksoñczyków osiad³ych w Œredniowieczu w Siedmiogrodzie (Transylwanii); w
okresie Reformacji przyjêli oni luteranizm. Liczna mniejszoœæ wêgierska (wyzna-
nia rzymskokatolickiego i reformowanego), zamieszka³a w tym mieœcie, nada³a
mu nazwê Nagyszeben. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców Sibiu to dzisiaj
prawos³awni Rumunii, jednak w dalszym ci¹gu spotykamy tam mniejszoœci et-
niczne (Niemcy, Wêgrzy) i religijne (katolicy rzymscy, grekokatolicy, luteranie,
reformowani i unitarianie, ¯ydzi i muzu³manie).

III EZE pomyœlane by³o jako pielgrzymka. Zaczê³a siê ona w styczniu 2006 r.
w Rzymie, dalszym jej przystankiem by³o ogólnoeuropejskie spotkanie w lutym
2007 r. w Wittenberdze. Odby³o siê te¿ wiele spotkañ regionalnych, krajowych i
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lokalnych, w tym tak¿e spotkanie Koœcio³ów prawos³awnych na wyspie Rodos
oraz spotkanie m³odych w St. Maurice w Szwajcarii. Dla delegatów polskich ta-
kie spotkanie odby³o siê 26 marca 2007 r. w Warszawie.

Do Sibiu przyby³o  ok. 2100 delegatów ze 145 Koœcio³ów i grup koœcielnych,
w tym kilkudziesiêcioosobowa grupa z Polski. Konferencja Episkopatu Polski
oddelegowa³a do Sibiu bpa Tadeusza Pikusa. Koœcio³y mniejszoœciowe zrzeszone
w Polskiej Radzie Ekumenicznej reprezentowali m.in.: bp Janusz Jagucki,
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Marek Izdebski,
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, bp Mieczys³aw J. Cieœlar z
diecezji warszawskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Zdzis³aw M.
W³odziemierz Jaworski, ordynariusz œl¹sko-³ódzki Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów, ks. Jerzy Bajorek z Koœcio³a Polskokatolickiego oraz ks. hieromnich
Tymoteusz Sawczuk z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego.

Bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebujemy jednoœci Koœcio³ów w Europie, aby
daæ œwiadectwo przysz³oœci, która wykracza poza wizjê gospodarczej i politycz-
nej przysz³oœci – powiedzia³ ks. dr Samuel Kobia, sekretarz generalny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów do delegatów III EZE. Wed³ug ks. Kobii t¹ przysz³oœci¹ jest
spe³nione ¿ycie w Jezusie Chrystusie, które otwarte jest dla wszystkich ludzi i
wszystkich obdarza  nadziej¹. Sekretarz generalny ŒRK wyrazi³ nadziejê, ¿e Ko-
œcio³y Europy bêd¹ mówi³y jednym g³osem – nie tylko o przysz³oœci krajów euro-
pejskich, ale równie¿ o przysz³oœci emigrantów, pochodz¹cych z innych konty-
nentów rozsianych po Europie. Duchowny podkreœli³ równoczeœnie, ¿e Koœcio³y
na ca³ym œwiecie bêd¹ wspieraæ Europê, szczególnie w walce z sekularyzmem.

Nie ma odpowiedniej alternatywy dla ekumenizmu – powiedzia³ w Sibiu kard.
Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Przed-
stawiciel Watykanu podkreœli³, ¿e ruch ekumeniczny stawia sobie za cel doprowa-
dzenie do wspólnego wyznawania przez wszystkich chrzeœcijan wiary w jednego
Boga, uznawania jednego chrztu i zgromadzenia siê w jednym Koœciele. Dokonu-
je siê to na fundamencie wiary w Trójcê Œwiêt¹ i Jezusa Chrystusa jako Zbawi-
ciela. Bez tej podstawy ekumenizm by³by budowaniem na piasku – wskaza³ nie-
miecki kardyna³ kurialny. Podkreœli³, ¿e ekumenizm jest misj¹ zlecon¹ przez
Chrystusa w s³owach: „Aby wszyscy stanowili jedno”. Podzia³y to pora¿ka chrze-
œcijan w g³oszeniu Ewangelii œwiatu – mówi³ dalej kardyna³. „Przes³oniliœmy w
ten sposób œwiat³o Chrystusa, przyczyniaj¹c siê do sekularyzacji. Dlatego nie ma
odpowiedzialnej alternatywy dla ekumenizmu”.

Kard. W. Kasper zwróci³ uwagê, ¿e nie ma postêpu w ekumenizmie bez na-
wrócenia. „Ci, którzy win¹ za zaistnia³e podzia³y wœród chrzeœcijan obarczaj¹ in-
nych, s¹ zazwyczaj tymi, którzy nie godz¹ siê na badania historyczne. Nawróce-
nie trzeba zacz¹æ od w³asnego Koœcio³a” – przekonywa³ hierarcha. Nawi¹zuj¹c
do spraw europejskich, stwierdzi³, ¿e trzeba mieæ zamkniête oczy, by nie dostrze-
gaæ chrzeœcijañskich korzeni naszego kontynentu. Jego zdaniem, wystarczy spoj-
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rzeæ na krzy¿e w centrach europejskich miast. „Europa musi siê obudziæ i do-
strzec swoje wartoœci!” – apelowa³ kardyna³. Zarazem jednak zaznaczy³, ¿e nie
oznacza to uniformizacji. „Mamy szanowaæ inne religie, ale te¿ mieæ odwagê
podkreœlania w³asnej odmiennoœci” – doda³.

Przemówienie wys³annika papieskiego by³o jednym z trzech referatów wpro-
wadzaj¹cych w obrady Zgromadzenia. Dwa pozosta³e wyg³osili metropolita Kiry³
z Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego i biskup  ewangelicki Wolfgang Huber z
Niemiec.

Metropolita Kiry³, odpowiedzialny w Patriarchacie Moskiewskim za kontakty
zagraniczne, ubolewa³, ¿e tzw. naukowy pogl¹d na œwiat jest obecnie jedynym
dopuszczalnym w szkolnictwie i organizacji ¿ycia spo³ecznego. „Nadszed³ czas
na powa¿ny dialog Koœcio³a ze œwiatem na ten temat” – podkreœli³ metropolita.
Przypomnia³, ¿e choæ chrzeœcijanie ró¿ni¹ siê w rozumieniu prawd wiary, to jed-
noczeœnie ³¹czy ich rozumienie cz³owieka. Jednak¿e niektóre wspólnoty chrzeœci-
jañskie jednostronnie dokonuj¹ ewolucji norm moralnych. „Ale jak mo¿na po³¹-
czyæ przekonanie o wartoœci ¿ycia z zabijaniem dzieci nienarodzonych albo war-
toœæ rodziny ze zgod¹ na wolne zwi¹zki, w dodatku tej samej p³ci? Próby te
pochodz¹ z niereligijnego ducha tego œwiata i w¹tpliwego rozumienia wolnoœci.
Jeœli naukowcy maj¹ prawo broniæ swoich nowo odkrytych teorii, to tym bardziej
Koœció³ ma prawo broniæ prawdy wiecznej – Chrystusa, który siê nie zmienia” –
dowodzi³ metropolita Kiry³. Wyjaœni³, ¿e ewoluowanie norm moralnych w niektó-
rych œrodowiskach chrzeœcijañskich jest ustêpstwem na rzecz ducha tego œwiata,
podczas gdy zasady chrzeœcijañskie s¹ niezmienne.

Reprezentant Patriarchatu Moskiewskiego  wezwa³ do chrzeœcijañskiej solidar-
noœci wobec wyzwañ naszych czasów. Solidarnoœæ taka, oparta na niezmiennej
etyce, wynikaj¹cej z Ewangelii, jest – wed³ug niego – jedyn¹ szans¹ dla Europy.
Bêdzie ona tak¿e nowym bodŸcem dla dialogu ekumenicznego. „Mo¿emy te¿ byæ
solidarni z wyznawcami innych religii w dawaniu pierwszeñstwa wartoœciom
wiecznym, a nie przemijaj¹cym. Mo¿liwa jest równie¿ wspó³praca z niewierz¹cy-
mi, którzy wyznaj¹ zasady etyczne bliskie chrzeœcijañskim, tym bardziej ¿e coraz
wiêcej niewierz¹cych przyznaje, ¿e chrzeœcijañstwo jest spoiwem Europy” –
stwierdzi³ metropolita Kiry³.

Z kolei bp Wolfgang Huber wskaza³, ¿e fundamentem chrzeœcijañskiego œwia-
dectwa jest duchowoœæ. Sercem duchowoœci ekumenicznej, która tworzy siê dziê-
ki wspólnym spotkaniom i modlitwom, jest „walka o jednoœæ w prawdzie”. „We-
zwanie do jednoœci jest bowiem równoznaczne z podjêciem siê poszukiwania
prawdy, która jest w Chrystusie” – oœwiadczy³ przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a
Ewangelickiego Niemiec (EKD). Zaznaczy³, ¿e chrzeœcijanie nie mog¹ zadowa-
laæ siê osi¹gniêciem porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania chrztu. Po-
winni wci¹¿ d¹¿yæ do wspólnego uczestnictwa w Eucharystii. „Musimy iœæ w tym
kierunku dla zbawienia ludzi” – przekonywa³ bp Huber.



124

TRZECIE EUROPEJSKIE ZGROMADZENIE EKUMENICZNE

Nawi¹zuj¹c do lipcowego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary w sprawie
niektórych aspektów nauki o Koœciele, referent zauwa¿y³, ¿e ka¿dy Koœció³ za-
wiera w sobie œwiat³o i ciemnoœæ. Dlatego mówienie, ¿e jeden tylko jest prawdzi-
wy, a inne nie, jest „straszliwym ciê¿arem”. ¯aden z Koœcio³ów nie ma takiej
w³adzy, by zagarn¹æ ca³e œwiat³o Chrystusa. „D¹¿my do zbawienia, zamiast siê
spieraæ, kto jest, a kto nie jest prawdziwym Koœcio³em Chrystusa – apelowa³
przewodnicz¹cy Rady EKD. Doda³, ¿e ró¿ne podejœcia teologiczne maj¹ nam po-
móc w przyjêciu œwiat³a Chrystusa.

Do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary odniós³ siê te¿ kard. Kasper. Przy-
zna³, ¿e ta wypowiedŸ Koœcio³a katolickiego zrani³a nie tylko ewangelików.
„To, co was zrani³o, zrani³o tak¿e mnie, gdy¿ cierpienie i ból moich przyjació³,
s¹ tak¿e moim bólem” – oœwiadczy³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady. Wyjaœni³
zarazem, ¿e celem przyœwiecaj¹cym wydaniu dokumentu by³o wyra¿enie prze-
konania, ¿e zewnêtrzna forma Koœcio³a nie jest spraw¹ drugorzêdn¹. Jednak
pod wzglêdem merytorycznym kard. Kasper potwierdzi³ wypowiedzi dokumen-
tu, interpretuj¹c go jako „wk³ad do dialogu w prawdzie i jednoznacznoœci”.
Doda³: „Chcieliœmy daæ œwiadectwo prawdy”. Tylko taki dialog, który musi za-
st¹piæ „ekumeniê pozorów”, mo¿e przyczyniæ siê do postêpu na ekumenicznej
drodze.

Przewodnicz¹cy Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie, ks. Thomas
Wipf (Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii) w swoim s³owie powital-
nym mówi³ o zaproszeniu Koœcio³a Rzymskokatolickiego do podjêcia dialogu na
temat ró¿nego rozumienia Koœcio³a i jednoœci. Wskaza³, ¿e w oparciu o art. VII
luterañskiej Konfesji Augsburskiej mo¿liwa jest dla Koœcio³ów ewangelickich
droga ku wzajemnemu uznaniu. „Umo¿liwia to szczere partnerstwo i uwalnia od
ciê¿aru zastanawiania siê nad statusem innego Koœcio³a”.

Na spotkanie w Sibiu przybyli tak¿e wysokiej rangi politycy. Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy René van der Linden obieca³ Ko-
œcio³om sta³e miejsce w strukturach Rady. Zapowiedzia³ te¿ opracowanie miêdzy-
narodowego traktatu o ochronie dziedzictwa religijnego: koœcio³ów, meczetów,
synagog i innych obiektów o znaczeniu duchowym, zarówno w czasie wojny, jak
i pokoju. Wskaza³ tak¿e na „¿ywotn¹ rolê”, jak¹ w ¿yciu spo³ecznym maj¹ do
odegrania Koœcio³y. „Poprzez ich g³êboki szacunek dla godnoœci ka¿dego cz³o-
wieka, s¹ one niezbêdne dla zapewnienia pokoju i sprawiedliwoœci na œwiecie.
Uwa¿am, ¿e politycy powinni to uznaæ i wzmocniæ rolê Koœcio³ów i organizacji
religijnych w spo³eczeñstwie” – oœwiadczy³ van der Linden. Choæ bowiem religie
powinny byæ oddzielone od polityki, to politycy nie mog¹ siê ich baæ, lecz powin-
ni z nimi wspó³pracowaæ dla dobra spo³eczeñstwa.

Z kolei przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapewni³,
¿e zawsze docenia³a ona zaanga¿owanie Koœcio³ów, które od pocz¹tku wspiera³y
„wielk¹ przygodê” jednoczenia Europy i podejmowa³a z nimi „owocny dialog”,



125

TRZECIE EUROPEJSKIE ZGROMADZENIE EKUMENICZNE

co znalaz³o wyraz w tekœcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. „Jeœli
uznaje siê, ¿e etyka jest nieod³¹czna od polityki, to trzeba z zainteresowaniem
s³uchaæ tego, co maj¹ do powiedzenia religie” – stwierdzi³ Barroso. Podkreœli³, ¿e
d¹¿enia ekumeniczne s¹ wa¿nym wk³adem w procesie jednoczenia Europy, po-
niewa¿ wspó³praca Koœcio³ów przek³ada siê bezpoœrednio na porozumienie miê-
dzy narodami. Przypomnia³ s³owa Jana Paw³a II o tym, ¿e Europa potrzebuje
dwóch p³uc do oddychania – Zachodniego i Wschodniego Koœcio³a. „Jest to
szczególnie wa¿ne po upadku komunizmu. Gdyby Europa by³a tylko gospodarcz¹
i geograficzn¹ wielkoœci¹ to wówczas brakowa³oby jej istotnego elementu, któ-
rym jest równie¿ wspólnota wartoœci. W zdecydowanej mierze wynikaj¹ one z
dziedzictwa chrzeœcijañskiego Kontynentu. Europa d¹¿y do jednoœci w pojedna-
nej ró¿norodnoœci podobnie jak ruch ekumeniczny” – zaznaczy³ Barroso. Prze-
wodnicz¹cy Komisji Europejskiej pos³u¿y³ siê tutaj formu³¹ „pojednana ró¿no-
rodnoœæ”, która Koœcio³om ewangelickim w Europie (luteranom, reformowanym,
metodystom) pozwoli³a podpisaæ porozumienie wprowadzaj¹ce wspólnotê Sto³u
Pañskiego i kazalnicy. Jak widaæ, ten model jednoœci zaczyna siê upowszechniaæ
tak¿e w œwiecie polityki.

Sprawiedliwoœæ, pokój i zachowanie stworzenia s¹ kluczowymi tematami we
wspó³pracy Koœcio³ów – podkreœli³a bp Margot Käßmann, zwierzchniczka Ko-
œcio³a Ewangelicko-Luterañskiego  Hanoweru. To nie s¹ zastêpcze tematy, ale
nale¿¹ do g³ównych dzia³añ Koœcio³ów. Nadszed³ wa¿ny moment, aby chrzeœcija-
nie z Europy zajêli siê tymi sprawami – doda³a. Biskup przypomnia³a równie¿ o
prawach cz³owieka, w tym m.in. o wolnoœci sumienia i wyznania, która stanowi
podstawê wolnoœci i demokracji. Jednoczeœnie bp Käßmann przyzna³a, ¿e w ru-
chu ekumenicznym nasta³o pewne otrzeŸwienie.  „Przez lata panowa³ zachwyt i
wielka nadzieja, ¿e po podpisaniu Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu, wypracowaniu Karty Ekumenicznej (Charta Oecumenica) bêdzie-
my mogli przezwyciê¿yæ ró¿nice w rozumieniu urzêdu i Koœcio³a, a wspólnota
eucharystyczna jest na horyzoncie. Musimy jednak jasno powiedzieæ: ró¿nice
wci¹¿ pozostaj¹” – mówi³a.

W nades³anym przes³aniu papie¿ Benedykt XVI wyrazi³ nadziejê, ¿e III EZE
pomo¿e chrzeœcijanom w przezwyciê¿eniu „zwodniczej samowystarczalnoœci”, w
przekonaniu, ¿e ich „wspólne korzenie s¹ znacznie g³êbsze ni¿ podzia³y”.

Miêdzy chrzeœcijanami istnieje rzeczywista, choæ niepe³na wspólnota, któr¹
mo¿na pog³êbiæ przez wspólne dzia³anie – wtórowaù mu kard. Péter Erdõ, prze-
wodniczàcy CCEE. Wskazaù on, ýe gùównym problemem chrzeúcijan jest „po-
jednanie serc”, szczególnie miêdzy katolikami ró¿nych obrz¹dków a prawos³aw-
nymi w Europie Wschodniej. Istniej¹ce podzia³y konfesyjne odnoœnie prawd wia-
ry domagaj¹ siê dialogu teologicznego nie na p³aszczyŸnie multilateralnej, lecz
bilateralnej. W konkluzji da³: „Tak wiêc nie mo¿e byæ naturalnie zadaniem nasze-
go spotkania rozwi¹zanie tych problemów”.
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Z kolei przewodnicz¹cy KKE ks. Jean-Arnold de Clermont zauwa¿y³, ¿e mimo
„uprawnionej ró¿norodnoœci” dajemy zbyt wiele znaków podzia³u, zamykaj¹c
Chrystusa w naszych kapliczkach wyznaniowych. Trudno nam siê wyzwoliæ z
koœcielnych egoizmów. Aby to zmieniæ, potrzebne s¹ wspólna modlitwa, wspólne
g³oszenie Ewangelii i wspólna dzia³alnoœæ spo³eczna. Wed³ug ks. de Clermont,
spotkanie w Sibiu ukaza³o, ¿e chrzeœcijanie inspirowani Ewangeli¹ maj¹ coœ kon-
kretnego do powiedzenia w procesie integracji europejskiej. Ich zadaniem jest np.
g³oœne mówienie o tym, ¿e w wiêkszoœci krajów europejskich imigranci s¹ trakto-
wani jak przestêpcy. „Jeœli chrzeœcijanie nic w tej sprawie nie robi¹, czemu s³u¿y
wiara chrzeœcijañska?” – zastanawia³ siê przewodnicz¹cy KKE.

W tym samym duchu ks. Margarethe Isberg z Koœcio³a Luterañskiego Szwecji
z niepokojem pyta³a, czy dostrzegamy œwiat³o Chrystusa nie tylko w swoim Ko-
œciele, ale równie¿ w innych tradycjach.

Koœcio³y nie maj¹ dziœ ju¿ wymówki, by g³osiæ Ewangeliê osobno – przekony-
wa³ ks. Colin Williams, sekretarz generalny KKE. Jednak, zdaniem anglikañskie-
go biskupa Londynu Richarda Chartresa, wymaga to powstania wspólnej œwiado-
moœci chrzeœcijañskiej, której nie osi¹gnie siê przez analizowanie tekstów teolo-
gicznych, choæby najbardziej wyrafinowanych. „Tworzymy jednoœæ nie przez to,
¿e przypatrujemy siê sobie nawzajem, ale dziêki temu, ¿e patrzymy razem w tym
samym kierunku” – stwierdzi³ duchowny.

Za g³ówn¹ przeszkodê dla ekumenizmu sekretarz generalny CCEE ks. pra³at
Aldo Giordano uzna³ powierzchownoœæ ¿ycia chrzeœcijañskiego. Skrytykowa³ on
fakt, ¿e ludzie, uwa¿aj¹cy siê za chrzeœcijan, nie ¿yj¹ po chrzeœcijañsku. Dlatego
przed wyznawcami Chrystusa stoj¹ obecnie trzy wyzwania: poznanie nawzajem
swoich tradycji, wspólna konfrontacja z zsekularyzowanym œwiatem i wymiana
darów miêdzy tradycjami wyznaniowymi, aby pog³êbiæ w³asne ¿ycie chrzeœcijañ-
skie – stwierdzi³ ks. Giordano.

Natomiast metropolita Mediolanu kard. Dionigi Tettamanzi, interpretuj¹c
ewangeliczn¹ historiê przemienienia porówna³ j¹ z Koœcio³em i ruchem ekume-
nicznym. Kto tak ca³kowicie jak Piotr, Jakub i Jan daje siê powo³aæ przez Jezusa,
ten mimo kontrowersyjnej historii ruchu ekumenicznego mo¿e ogl¹daæ piêknoœæ
jego obejmuj¹cej ca³y œwiat wspólnoty. „Tutaj, w Sibiu, w naszym ekumenicz-
nym zgromadzeniu, gromadzi siê jeden Koœció³ Pana”. Wielu uczestników obrad
dostrzeg³o w tej wypowiedzi ton wykraczaj¹cy poza to, o czym mówi dokument
Kongregacji Nauki Wiary. Kard. Tettamanzi podkreœli³, ¿e droga tego, kto poszu-
kuje jednoœci, wymaga ofiary – odwagi daru z samego siebie, tracenia siebie, aby
siebie odnaleŸæ w Chrystusie, gdy¿ najg³êbsza to¿samoœæ chrzeœcijanina nie jest
ani etniczna, ani kulturowa, ani wyznaniowa. Zdaniem mówcy nawrócenie, do
jakiego wezwane s¹ Koœcio³y, nie polega na zapomnieniu o przesz³oœci, „która
bêdzie ci¹¿yæ tak d³ugo, jak d³ugo nie zabliŸni¹ siê rany” podzia³ów. Chodzi o
zrobienie miejsca dla dzia³ania Ducha Œwiêtego, bez którego „Koœció³ bêdzie tyl-
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ko œwiatow¹ organizacj¹ religijn¹”, a jednoœæ – „realizacj¹ najlepszego socjolo-
gicznie modelu Koœcio³a”.

Kard. Cormac Murphy-O’Connor zaznaczy³, ¿e choæ III EZE jest wielkim wy-
darzeniem, to ekumenizm nie ogranicza siê do wielkich wydarzeñ. Chodzi w nim
raczej o „ma³e zdarzenia” w ¿yciu codziennym. „Co robicie w swoich domach,
parafiach, miastach, na swoich ulicach, aby pobudzaæ pracê ekumeniczn¹?” –
pyta³. Jednoczeœnie apelowa³ do narodów i rz¹dów Europy, aby nie zapomina³y
swoich chrzeœcijañskich korzeni. Zaznaczy³, ¿e „niezliczona liczba chrzeœcijan
Europy da³a temu kontynentowi ¿ycie i duszê, buduj¹c koœcio³y, tworz¹c jej kul-
turê, wychowuj¹c jej dzieci do œwiêtoœci, nadaj¹c kszta³t i sens jej prawom oraz
wielkim demokratycznym idea³om i zasadom”. To „Ewangelia by³a kamieniem
wêgielnym naszego kontynentu”, dlatego nale¿y siê wstydziæ, ¿e tak wielu ludzi
nie jest w stanie uznaæ tego faktu z historii – stwierdzi³ katolicki prymas Anglii.

Tak¿e prawos³awny arcybiskup Tirany i ca³ej Albanii Anastazy przypomnia³,
¿e „niemal wszystkie inicjatywy i struktury humanitarne” w Europie by³y inspiro-
wane wiar¹ chrzeœcijañsk¹. Zwróci³ przy tym uwagê, ¿e wnosz¹c w³asny wk³ad w
¿ycie naszego kontynentu, Koœcio³y musz¹ zachowaæ swój „sakramentalno-zbaw-
czy charakter”, inaczej „skoñcz¹ jako organizacje pozarz¹dowe”.

Obecny w Sibiu ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I wska-
za³, ¿e œwiat³o Chrystusa bêdzie œwieciæ wszystkim mieszkañcom Europy, jeœli
oprze siê ona na swoim duchowym dziedzictwie, nie ograniczaj¹c swej integracji
wy³¹cznie do dziedziny polityki, gospodarki i kultury.

Jednak¿e za³o¿yciel i przewodnicz¹cy rzymskiej Wspólnoty œw. Idziego prof.
Andrea Riccardi zauwa¿y³, ¿e chrzeœcijanie czêsto ograniczaj¹ siê do patrzenia na
problemy w³asnej wspólnoty. Tymczasem zglobalizowany œwiat potrzebuje œmia-
³ej perspektywy, „jak¹ wskaza³y pierwsze pokolenia chrzeœcijan, zdolne do uwol-
nienia siê od partykularyzmu, który wyp³ywa z lêku przed œwiatem i braku zaufa-
nia w moc Ewangelii”. Wed³ug w³oskiego historyka Koœcio³a, aby tak siê sta³o,
chrzeœcijanie musz¹ siê uwolniæ od lêku, który sprawia, ¿e ¿yj¹ dla siebie, bezsil-
ni, ciaœni i zamkniêci w sobie. Powinniœmy „zerwaæ z polityczn¹ poprawnoœci¹
¿ycia dla siebie w fortecy Europa i z samolubn¹ krótkowzrocznoœci¹ europejskich
narodów, zamkniêtych w sobie”. Pomagaj¹c Europie w zaprzestaniu ¿ycia dla sie-
bie, zwyciê¿ymy tak¿e nacjonalizmy – wyjaœni³ Riccardi. Jego zdaniem, chrzeœci-
janie powinni staæ siê dusz¹ zjednoczonej Europy. Mog¹ to jednak zrobiæ tylko
razem jako bracia. W³aœnie ich braterstwu s³u¿y ekumenizm, bêd¹cy wymian¹
darów, jako ¿e „potrzebujemy siebie nawzajem” – podkreœli³ mówca.

Oprócz wspólnych modlitw i sesji plenarnych nt. œwiat³a, jakie mo¿e wnieœæ
Chrystus w ¿ycie Koœcio³a, Europy i œwiata, odby³o siê 9 forów dyskusyjnych nt.
jednoœci, duchowoœci, œwiadectwa, Europy, religii, migracji, stworzenia, sprawie-
dliwoœci i pokoju. Ponadto przedstawiciele Koœcio³ów i organizacji chrzeœcijañ-
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skich zapraszali na prezentacje swojej duchowoœci i dzia³alnoœci. Przez wiele go-
dzin cierpliwie s³uchano przewidzianych w programie wyst¹pieñ i pozdrowieñ
wyg³aszanych lub tylko nades³anych przez koœcielnych oficjeli. Na faktyczn¹
dyskusjê zostawa³o niewiele czasu, co wywo³ywa³o niedosyt u wielu delegatów.

M³odzi uczestnicy III EZE wpadli wiêc na pomys³ zorganizowania Forum Al-
ternatywnego, na które zaprasza³a ulotka, g³osz¹ca: „¯adnych przemówieñ, ¿ad-
nych oficjalnych pozdrowieñ, tylko prawdziwe dyskusje”. Skupili siê na szukaniu
praktycznych sugestii dzia³añ ekumenicznych w parafiach.

Na zakoñczenie uczestnicy III EZE og³osili przes³anie, w którym zawarli 10
zaleceñ dla swoich Koœcio³ów. Wzywaj¹ w nim do wzajemnego uznawania
chrztu udzielonego w ró¿nych tradycjach chrzeœcijañskich, a tak¿e do przepra-
cowania Karty Ekumenicznej, z której treœci – jak ujawni³ prawos³awny metro-
polita Genadiusz z Sassimy – s¹ niezadowolone niektóre Koœcio³y. Prosz¹ te¿ o
modlitwê chrzeœcijan za siebie nawzajem, ekumeniczne pielgrzymki, wspólne
studia teologiczne, inicjatywy spo³eczne i kulturalne. Apeluj¹ o udzielenie sil-
nego wsparcia Milenijnym Celom Rozwoju, widz¹c w nich „konkretny krok w
likwidacji biedy” na œwiecie. Dostrzegaj¹c dramatyczn¹ sytuacjê wielu pañstw
afrykañskich, postuluj¹ wspieranie propozycji anulowania ich d³ugów i promo-
cji sprawiedliwego handlu. Ostatnie zalecenie dotyczy obchodzenia od 1 wrze-
œnia do 4 paŸdziernika okresu modlitw w intencji ochrony stworzenia i promo-
cji takiego stylu ¿ycia, który przyczyni siê do odwrócenia zmian klimatycz-
nych.

Podsumowuj¹c III EZE, wiceprzewodnicz¹cy CCEE kard. Jean-Pierre Ricard
wskaza³, ¿e wprawdzie by³o to „zgromadzenie przekonanych”, ale s¹ oni potrzeb-
ni, by mobilizowaæ chrzeœcijan dla sprawy ekumenizmu. Tym bardziej, ¿e jeszcze
raz uzmys³owi³o ono, ¿e Cia³o Chrystusa jest podzielone. Chrzeœcijanie nie mogli
wspólnie sprawowaæ Eucharystii i ka¿dy poszed³ na ni¹ – wed³ug okreœlenia me-
tropolity Genadiusza – „do swojego k¹ta”. Mo¿e w³aœnie dlatego ks. Williams
wyrazi³ nadziejê, ¿e spotkanie w Sibiu pomo¿e ponownie zaufaæ „drodze ekume-
nicznej”, gdy¿ chrzeœcijanie s¹ zniecierpliwieni, i¿ jeszcze nie zaszli na niej tak
daleko, jakby chcieli. Natomiast dla kard. Tettamanziego III EZE by³o „przed-
smakiem jednoœci w Duchu Œwiêtym”, gdy¿ „Koœció³ na naszych oczach na
chwilê siê przemieni³, œwiec¹c œwiat³em Chrystusa”.

 Baptyœci uczestnicz¹cy w III EZE, dali wyraz rozczarowaniu, ¿e w koñcowej
rezolucji konferencji nie uwzglêdniono baptystycznego rozumienia chrztu œwiête-
go. Wydali oni osobne oœwiadczenie, w którym zaznaczyli, ¿e  nie zgodz¹ siê na
¿aden dokument, w którym chrzest niemowl¹t bêdzie uznany za równowartoœcio-
wy z chrztem œwiadomym w wieku doros³ym. Tony Peck, sekretarz generalny
Europejskiej Federacji Baptystycznej, do której nale¿y 51 Koœcio³ów z Europy i
Bliskiego Wschodu z liczb¹ wiernych szacowan¹ na ok. 800 tys., zapowiedzia³,
¿e temat chrztu bêdzie przedmiotem rozmów z organizacjami ekumenicznymi.
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PRZES£ANIE

My, chrzeœcijañscy pielgrzymi ze wszystkich regionów Europy i spoza niej,
œwiadczymy o przemieniaj¹cej mocy tego œwiat³a, które jest silniejsze od ciemno-
œci i proklamujemy je jako wszechobejmuj¹c¹ nadziejê dla naszych Koœcio³ów,
dla ca³ej Europy i dla ca³ego œwiata.

W imiê naszego Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, zgromadzi-
liœmy siê w mieœcie Sibiu w Rumunii (4-9 wrzeœnia 2007). To Trzecie Europejskie
Zgromadzenie Ekumeniczne cechowa³o szczególnie bogactwo duchowoœci i tradycji
prawos³awnej. Przypominamy sobie i odnawiamy powa¿ne zobowi¹zania, które pod-
jêliœmy w Bazylei i w Grazu, i ubolewamy, ¿e, a¿ do dziœ, zawiedliœmy w wype³nie-
niu niektórych z nich. Pomimo wszystko, nasza ufnoœæ w przemieniaj¹c¹ energiê
œwiat³a Chrystusa jest silniejsza ni¿ noc rezygnacji, fatalizmu, strachu i obojêtnoœci.

Nasze Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne rozpoczê³o siê w
2006 roku w Rzymie i by³o kontynuowane w 2007 roku w Wittenberdze. To eku-
meniczne pielgrzymowanie zawiera³o liczne spotkania regionalne oraz spotkanie
Koœcio³ów prawos³awnych na Rodos i m³odzie¿y na St. Maurice. Z radoœci¹
przyjmujemy zaanga¿owanie m³odych oraz ich wk³ad w to Zgromadzenie. Nasze
Zgromadzenie, któremu towarzyszy i które podtrzymuje Karta Ekumeniczna,
kontynuuje pracê rozpoczêt¹ na poprzednich zgromadzeniach i jest okazj¹ do
wymiany darów i wzajemnego wzbogacenia.

W tej pielgrzymce nie jesteœmy sami. Jest z nami Chrystus i towarzyszy
nam w zastêpie œwiadków (Hbr 12,1) i mêczenników naszych czasów: œwiadec-
two ich ¿ycia i œmierci inspiruje nas indywidualnie oraz zbiorowo. W komunii z
nimi zobowi¹zujemy siê, aby œwiat³o Chrystusa Przemienionego œwieci³o przez
nasze w³asne œwiadectwo, g³êboko zakorzenione w modlitwie i mi³oœci. Jest to
pokorna odpowiedŸ na ofiarê ich ¿ycia.

Œwiat³o Chrystusa w Koœciele

Œwiat³o Chrystusa prowadzi nas do ¿ycia dla innych i we wspólnocie z in-
nymi. Nasze œwiadectwo z³o¿one nadziei i jednoœci dla Europy i dla œwiata bê-
dzie wiarygodne tylko wtedy, kiedy bêdziemy kontynuowali nasz¹ drogê ku wi-
dzialnej jednoœci. Jednoœæ nie jest jednolitoœci¹. Wielka wartoœæ tkwi w doœwiad-
czeniu na nowo tej koinonia i wymianie tych darów duchowych, które zasila³y
ruch ekumeniczny od jego pocz¹tków.

W Sibiu na nowo odczuliœmy bolesn¹ ranê podzia³u miêdzy naszymi Ko-
œcio³ami. Dotyka to nawet naszego rozumienia Koœcio³a i jego jednoœci. Odrêbny,
historyczny i kulturalny rozwój wschodniego i zachodniego chrzeœcijañstwa przy-
czyni³ siê do tych ró¿nic, a ich zrozumienie wymaga naszej pilnej uwagi i nie-
ustannego dialogu.
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Jesteœmy przekonani, ¿e rozleg³a rodzina chrzeœcijañska powinna zajmo-
waæ siê kwestiami doktrynalnymi i szukaæ tak¿e szerokiego konsensu na temat
wartoœci moralnych wywodz¹cych siê z Ewangelii, jak równie¿ wiarygodnego
stylu chrzeœcijañskiego ¿ycia, które radoœnie œwiadczy o œwietle Chrystusa w pe³-
nym wyzwañ, wspó³czesnym, zsekularyzowanym œwiecie, zarówno w ¿yciu pry-
watnym jak i publicznym.

Nasza chrzeœcijañska duchowoœæ jest drogocennym skarbem: raz otwarty,
objawia ró¿norodnoœæ swoich bogactw i otwiera nasze serca na piêkno oblicza
Jezusa oraz na moc modlitwy. Tylko wtedy, gdy jesteœmy bli¿ej naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, mo¿emy byæ bli¿ej siebie i doœwiadczyæ prawdziwej koinonia.
Nie mo¿emy inaczej jak tylko dzieliæ te bogactwa ze wszystkimi mê¿czyznami i
kobietami, którzy szukaj¹ œwiat³a na naszym kontynencie. Duchowoœæ mê¿czyzn
i kobiet rozpoczyna siê przez ich w³asne nawrócenie i to prowadzi do przemiany
œwiata. Nasze œwiadectwo o œwietle Chrystusa jest wiernym zobowi¹zaniem do
s³uchania, ¿ycia i dzielenia naszych historii ¿ycia i nadziei, które kszta³tuj¹ nas na
uczniów Chrystusa.

Zalecenie I: Zalecamy odnowienie naszej misji, jako pojedynczy wierz¹cy i
jako Koœcio³y, g³oszenia Chrystusa jako Œwiat³oœci i Zbawiciela œwiata.

Zalecenie II: Zalecamy kontynuowanie dyskusji nad wzajemnym uznaniem
chrztu, bior¹c pod uwagê wa¿ne dokonania w tej dziedzinie w wielu krajach i
zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e ta kwestia jest g³êboko zwi¹zana z rozumieniem
Eucharystii, pos³ugiwania i eklezjologii w ogólnoœci.

Zalecenie III: Zalecamy, aby znaleziono sposoby praktykowania dzia³añ mo-
g¹cych nas ³¹czyæ: wzajemnej modlitwy, pielgrzymek ekumenicznych, wspólnej
formacji teologicznej i studiów, inicjatyw spo³ecznych i diakonijnych, projektów
kulturalnych, opieraj¹cych ¿ycie spo³eczne na chrzeœcijañskich wartoœciach.

Zalecenie IV: Zalecamy pe³ne uczestnictwo ludu Bo¿ego i, w szczególnoœci
na tym Zgromadzeniu, zauwa¿amy apel ludzi m³odych, starszych, mniejszoœci et-
nicznych i ludzi niepe³nosprawnych.

Œwiat³o Chrystusa dla Europy

Uwa¿amy, ¿e ka¿da istota ludzka jest stworzona na obraz i podobieñstwo Bo¿e
(Rdz 1,27) i zas³uguje na ten sam stopieñ szacunku i mi³oœci, mimo ró¿nic wiary,
kultury, wieku, p³ci lub pochodzenia etnicznego1 . Przekonani, ¿e nasze wspólne
korzenie s¹ du¿o g³êbsze ni¿ podzia³y, szukaj¹c odnowy, jednoœci i roli Koœcio-
³ów w spo³eczeñstwie europejskim naszych czasów, skoncentrowaliœmy nasz¹

1 W tym miejscu czytania Przes³ania Zgromadzenia zosta³o wypowiedziane ustnie wyra¿enie „od
poczêcia do naturalnej œmierci”, które zosta³o nastêpnie przet³umaczone jako „od narodzin do naturalnej
œmierci” lub „od pocz¹tku ¿ycia a¿ do naturalnej œmierci”. ¯adne z tych sformu³owañ nie stanowi czêœci
tekstu oficjalnego Przes³ania.
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uwagê na ludziach innych religii. Œwiadomi szczególnie naszej jedynej relacji z
¯ydami jako ludem Przymierza, odrzucamy wszelkie formy wspó³czesnego anty-
semityzmu i, razem z nimi, chcemy kszta³towaæ Europê jako kontynent wolny od
wszelkiej formy przemocy. W naszej europejskiej historii zdarza³y siê okresy
okrutnych konfliktów, ale tak¿e pokojowego wspó³istnienia ludzi wszystkich reli-
gii. W naszych czasach nie ma alternatywy dla dialogu: nie tyle kompromisu, co
dialogu ¿ycia, gdy mo¿emy powiedzieæ prawdê w mi³oœci. Wszyscy potrzebuje-
my lepszego poznania innych religii, a zalecenia Karty Ekumenicznej w tym za-
kresie powinny byæ rozwiniête. Apelujemy do chrzeœcijan i do wszystkich, którzy
wierz¹ w Boga, o poszanowanie prawa wolnoœci religijnej innych ludzi i o wyra-
¿enie solidarnoœci ze wspólnotami chrzeœcijañskimi, które ¿yj¹ na Bliskim
Wschodzie, w Iraku, i gdziekolwiek na œwiecie jako mniejszoœci religijne, czuj¹c
siê zagro¿one w swoim istnieniu.

Skoro spotykamy Chrystusa w naszych potrzebuj¹cych siostrach i braciach
(Mt 25,44-45), oœwieceni razem Œwiat³em Chrystusa, my, chrzeœcijanie, stosow-
nie do napomnieñ biblijnych dotycz¹cych jednoœci rodzaju ludzkiego (Rdz 1,26-
27), zobowi¹zujemy siê do skruchy za grzech wykluczenia; do pog³êbiania rozu-
mienia „innoœci”; do obrony godnoœci i praw ka¿dej istoty ludzkiej i do zapew-
nienia ochrony ka¿demu, kto jej potrzebuje; do dzielenia siê Œwiat³em Chrystusa,
które inni wnosz¹ do Europy; do wzywania pañstw europejskich, by zaprzesta³y
nieusprawiedliwionego, administracyjnego przetrzymywania migrantów, by uczy-
ni³y wszelkie wysi³ki dla uregulowania migracji, dla integracji migrantów,
uchodŸców i szukaj¹cych azylu, dla podtrzymywania wartoœci jednoœci rodziny i
dla walki z handlem ludŸmi oraz z eksploatacj¹ tych, którzy staj¹ siê jego ofiara-
mi. Wzywamy wszystkie Koœcio³y do wzmo¿enia opieki pastoralnej dla bezbron-
nych imigrantów.

Zalecenie V: Zalecamy, aby nasze Koœcio³y uzna³y, ¿e chrzeœcijañscy imigran-
ci s¹ nie tylko biorcami religijnej opieki, ale ¿e mog¹ odegraæ pe³n¹ i aktywn¹
rolê w ¿yciu Koœcio³a i spo³eczeñstwa; ¿e otocz¹ lepsz¹ opiek¹ duszpastersk¹
migrantów, szukaj¹cych schronienia i uchodŸców, i ¿e bêd¹ promowaæ prawa
mniejszoœci etnicznych w Europie, szczególnie Romów.

Wielu z nas jest wdziêcznych za to, ¿e doœwiadczyliœmy g³êbokich zmian w
Europie w ostatnich dekadach. Europa to wiêcej ni¿ Unia Europejska. Jako
chrzeœcijanie dzielimy odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie Europy jako konty-
nentu pokoju, solidarnoœci, wspó³dzia³ania i trwa³oœci. Doceniamy zaanga¿owa-
nie europejskich instytucji, ³¹cznie z Uni¹ Europejsk¹, Rad¹ Europy i Organi-
zacj¹ Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, w otwarty, przejrzysty i regular-
ny dialog z Koœcio³ami Europy. Najwy¿si polityczni reprezentanci Europy
zaszczycili nas z swoj¹ obecnoœci¹ i w ten sposób wyrazili wielkie zaintereso-
wanie nasz¹ prac¹. Stajemy wobec wyzwania, by do tego dialogu wnieœæ du-
chowe moce. Europa by³a pocz¹tkowo projektem politycznym, zabezpieczaj¹-
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cym pokój, ale teraz potrzebuje staæ siê Europ¹ ludzi, bardziej ni¿ przestrzeni¹
ekonomiczn¹.

Zalecenie VI: Zalecamy rozwijanie Karty Ekumenicznej jako inspiruj¹cej wy-
tycznej dla naszej ekumenicznej wêdrówki w Europie.

Œwiat³o Chrystusa dla ca³ego œwiata

S³owo Bo¿e niepokoi nas i nasz¹ kulturê europejsk¹: ci, którzy ¿yj¹, nie po-
winni ju¿ ¿yæ dla siebie, ale dla Tego, który dla nich umar³ i zmartwychwsta³!
Chrzeœcijanie musz¹ byæ wolni od strachu i nienasyconego sk¹pstwa, które spra-
wiaj¹, ¿e ¿yjemy dla siebie, bezsilni, ograniczeni i zamkniêci. S³owo Bo¿e zapra-
sza nas, aby nie trwoniæ cennego dziedzictwa tych, którzy przez ostatnie szeœæ-
dziesi¹t lat pracowali dla pokoju i jednoœci w Europie. Pokój to nadzwyczajny i
cenny dar. Ca³e kraje pragn¹ pokoju. Ca³e ludy czekaj¹, by zostaæ wyzwolonymi
od przemocy i terroru. Pilnie zobowi¹zujemy siê do wznowienia wysi³ków, aby
po³o¿yæ temu kres. Odrzucamy wojnê jako narzêdzie rozwi¹zywania konfliktu,
promujemy œrodki bez przemocy dla ich rozstrzygania i troszczymy siê o rozbro-
jenie. Przemoc i terroryzm w imiê religii s¹ zaprzeczeniem religii.

Œwiat³o Chrystusa œwieci nad s³owem „sprawiedliwoœæ”, ³¹cz¹c je z Bo¿ym
mi³osierdziem. Tak oœwiecone unika ono jakiejkolwiek dwuznacznoœci. W œwie-
cie, a nawet w Europie, biegn¹cy proces radykalnej globalizacji rynku pog³êbia
podzia³ spo³eczeñstwa na zwyciêzców i przegranych, pomniejszaj¹c wartoœæ nie-
zliczonych rzesz ludzi, maj¹c katastrofalne implikacje ekologiczne, szczególnie
dla zmian klimatycznych, nie chroni¹c przysz³oœci naszej planety.

Zalecenie VII: Ponaglamy wszystkich chrzeœcijan Europy, by mocno poparli
kampaniê spo³eczn¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych Milenijne Cele Roz-
woju jako pilny i praktyczny krok dla zmniejszenia ubóstwa.

Zalecenie VIII: Zalecamy, aby zosta³ zainicjowany przez Radê Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencjê Koœcio³ów Europejskich (KKE), we-
spó³ z Koœcio³ami w Europie i z innych kontynentów, proces doradczy, który po-
budzi odpowiedzialnoœæ Europy za sprawiedliwoœæ ekologiczn¹, by stawiæ czo³o
groŸbie zmiany klimatu; za sprawiedliwy kszta³t globalizacji, prawa Romów i in-
nych europejskich mniejszoœci etnicznych.

Dzisiaj, bardziej ni¿ kiedykolwiek, uznajemy, ¿e Afryka, kontynent zwi¹zany
z nasz¹ w³asn¹ histori¹ i przysz³oœci¹, doœwiadcza ubóstwa, wobec którego nie
mo¿emy pozostawaæ obojêtni i bezczynni. Rany Afryki dotknê³y serca naszego
Zgromadzenia.

Zalecenie IX: Zalecamy powrót inicjatyw na rzecz anulowania d³ugów i pro-
mowania uczciwego handlu.

Przez szczery i obiektywny dialog przyczyniamy siê do promowania i tworze-
nia odnowionej Europy, gdzie niezmienne chrzeœcijañskie zasady i wartoœci mo-
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ralne, pochodz¹ce bezpoœrednio z Ewangelii, s¹ œwiadectwem i propaguj¹ aktyw-
ne zaanga¿owanie w europejskim spo³eczeñstwie. Naszym zadaniem jest promo-
waæ te zasady i wartoœci, nie tylko w prywatnym, ale te¿ w publicznym ¿yciu.
Bêdziemy wspó³pracowaæ z ludŸmi innych religii, którzy dziel¹ nasz¹ troskê o
tworzenie Europy wartoœci, która tak¿e prosperuje politycznie i ekonomicznie.

Zatroskani o Bo¿e stworzenie, modlimy siê o wiêksz¹ wra¿liwoœæ i szacunek
dla jego cudownej rozmaitoœci. Sprzeciwiamy siê jego bezwstydnej eksploatacji,
od której „ca³e stworzenie oczekuje odkupienia” (Rz 8,22) i zobowi¹zujemy siê
pracowaæ dla pojednania miêdzy ludzkoœci¹ a natur¹.

Zalecenie X: Zalecamy, by okres od 1 wrzeœnia do 4 paŸdziernika by³ poœwiê-
cony modlitwie w intencji ochrony Stworzenia i promowania trwa³ego stylu
¿ycia, który odmieni nasz negatywny wp³yw na zmianê klimatu.

Wyra¿aj¹c nasze uznanie dla wszystkich osób, które przyczyni³y siê do tej wê-
drówki, szczególnie dla m³odej oikumene, która ponagla³a to Zgromadzenie do
odwagi w ¿yciu Ewangeli¹, ³¹czymy siê w modlitwie:

O, Chryste, Prawdziwe Œwiat³o, które oœwietla i uœwiêca ka¿dego cz³owieka
przychodz¹cego na ten œwiat, oœwieæ nas œwiat³em Twojej obecnoœci, tak, abyœmy
mogli w niej dojrzeæ niedostêpne œwiat³o i kierowaæ naszymi œcie¿kami dla pracy
wed³ug Twoich przykazañ. Zbaw nas i prowadŸ do Swojego wiecznego króle-
stwa, poniewa¿ jesteœ naszym Stworzycielem, Dawc¹ wszystkiego, co jest dobre.
Nasza nadzieja jest w Tobie i Tobie oddajemy chwa³ê, teraz i na zawsze. Amen.

(z j. ang. t³um. ks. S³awomir  Paw³owski SAC)
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WSPÓ£PRACA MIÊDZY
STOLIC¥ APOSTOLSK¥
A NACZELNYM RABINATEM IZRAELA

Obecnie istniej¹ dwie oficjalne instytucje zajmuj¹ce siê wspó³prac¹ miêdzy
Koœcio³em katolickim a ¯ydami. Pierwsz¹ z nich jest utworzony w 1970 r. Miê-
dzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci. Wspó³tworz¹ go: Komi-
sja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz najwiêksze organizacje
¿ydowskie o zasiêgu œwiatowym, takie jak Œwiatowy Kongres ¯ydów, Liga
przeciw Znies³awianiu ¯ydów B’nai B’rith i Amerykañski Komitet ¯ydowski.
Komitet £¹cznoœci po raz ostatni obradowa³ od 5 do 8 czerwca 2004 r. w Bu-
enos Aires1 .

Pewn¹ s³aboœci¹ dialogu katolicko-¿ydowskiego by³o nik³e zaanga¿owanie
¯ydów z Pañstwa Izrael. Sytuacja uleg³a zmianie po wizycie Jana Paw³a II w
Izraelu (23–26 marca 2000 r.). Po spotkaniu papie¿a z naczelnymi rabinami
Izraela, dwa lata póŸniej, utworzono komitet ³¹cz¹cy Naczelny Rabinat Izraela
ze Stolic¹ Apostolsk¹, w imieniu której oficjaln¹ wspó³pracê prowadzi wspo-
mniana Komisja. W latach 2002–2007 odby³o siê siedem spotkañ. W ich wyni-
ku uchwalono kilka wspólnych deklaracji podejmuj¹cych problematykê spo-
³eczn¹ i moraln¹: Œwiêtoœæ ludzkiego ¿ycia oraz Wartoœci rodzinne (26 lutego
2002 r.), Znaczenie wspólnego i g³ównego nauczania zawartego w Piœmie Œwiê-
tym dla wspó³czesnego spo³eczeñstwa i edukacji przysz³ych pokoleñ (3 grudnia
2003 r.), Partnerzy w g³oszeniu podstawowych moralnych wartoœci (19 paŸ-
dziernika 2004 r.), Relacje miêdzy religijn¹ a cywiln¹ w³adz¹ w ¿ydowskiej i
chrzeœcijañskiej tradycji (28 czerwca 2005 r.), Stosunek miêdzy ludzkim
¿yciem i technik¹ – œwiadomi dalekosiê¿nych postêpów w naukach medycz-

1 Sprawozdanie z obrad znajduje siê w SiDE 2005, nr 1, s. 220–224.
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nych oraz wyzwañ i mo¿liwoœci, które one przedstawiaj¹ (28 lutego 2006 r.),
Wolnoœæ religijna i sumienia oraz jej ograniczenia (13 marca 2007 r.)2 . Poni¿ej
prezentujemy dwa ostatnio uchwalone dokumenty.

Stosunek miêdzy ludzkim ¿yciem i technik¹ – œwiadomi
dalekosiê¿nych postêpów w naukach medycznych oraz

wyzwañ i mo¿liwoœci, które one przedstawiaj¹3

1. Potwierdzamy podstawowe zasady naszych w³asnych tradycji religijnych –
Bóg jest Stwórc¹ i Panem ca³ego ¿ycia. Jest ono œwiête, poniewa¿ Biblia naucza,
¿e cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Bo¿y (Rdz 1, 26–27). ¯ycie ludzkie jest
darem Boga, dlatego powinno byæ szanowane i chronione. Si³¹ rzeczy odrzucamy
ideê, wed³ug której cz³owiek jest panem ¿ycia. Wyra¿amy sprzeciw, aby jakakol-
wiek spo³ecznoœæ posiada³a prawo do decydowania o jego wartoœci i d³ugoœci
trwania. Odrzucamy koncepcjê aktywnej eutanazji, tak zwanej œmierci z litoœci.
Jest to bezprawne przypisanie sobie przez cz³owieka wy³¹cznie Boskiej w³adzy
do wyznaczania czasu œmierci danej osoby.

2. Wyra¿amy wdziêcznoœæ Stwórcy zarówno za zdolnoœæ, która zosta³a dana
rodzajowi ludzkiemu do wspomagania i ochrony ¿ycia, jak i za znacz¹ce osi¹-
gniêcia dokonane w tym wzglêdzie przez wspó³czesn¹ naukê, medycynê i techno-
logiê. Niemniej, przypominamy, ¿e te b³ogos³awione osi¹gniêcia nios¹ za sob¹
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ, stanowi¹ g³êboko etyczne wezwania i potencjalne
niebezpieczeñstwa.

3. Powtarzamy nauczanie zawarte w naszych tradycjach, ¿e wszelka ludzka
wiedza i zdolnoœci cz³owieka musz¹ s³u¿yæ i wspieraæ ludzkie ¿ycie oraz god-
noœæ, a jednoczeœnie pozostawaæ w harmonii z moralnymi wartoœciami wynikaj¹-
cymi z przedstawionych w punkcie pierwszym zasad. Kieruj¹c siê nimi, stwier-
dzamy, ¿e musz¹ istnieæ ograniczenia w korzystaniu z wiedzy i techniki. Wyni-
kaj¹ one tak¿e z faktu, ¿e nie wszystko, co mo¿na osi¹gn¹æ dziêki zdobyczom
nauki jest równie¿ etyczne.

4. Szacunek i troska o ludzkie ¿ycie musi byæ uniwersalnym imperatywem mo-
ralnym  zagwarantowanym przez ka¿de obywatelskie spo³eczeñstwo oraz ustano-
wione przez ni¹ prawa. Spo³eczeñstwo musi tym samym promowaæ kulturê ¿ycia.

5. Odrzucaj¹c za³o¿enie, ¿e cz³owiek ma prawo okreœlaæ chwilê œmierci, potwier-
dzamy, ¿e jest on zobowi¹zany do pomniejszania ze wszystkich si³ ludzkich cierpieñ.

2 Pierwszy i trzeci z wymienionych dokumentów opublikowany zosta³ w SiDE: 2004, nr 1, s. 103–106
oraz 2005, nr 1–2, s. 224–225.

3 Tekst przet³umaczono na podstawie Catholic-Jewish Bilateran Commission Meeting, „Information
Service. Pontifical Council for Promoting Christian Unity” 2006, nr 1, s. 20–21.
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6. Apelujemy do lekarzy i naukowców, aby korzystali z m¹droœci religijnej we
wszystkich sprawach ¿ycia i œmierci, a tak¿e kierowali siê ni¹ przy podejmowa-
niu decyzji. Z tego te¿ powodu zalecamy konsultacje z rodzinami pacjentów oraz
z upowa¿nionymi zwierzchnikami religijnymi.

7. Podzielamy przekonanie, ¿e ¿ycie na ziemi jest tylko jednym z etapów jego
istnienia. Pozwala nam to wyraziæ wiêkszy szacunek dla szczególnego naczynia –
ludzkiego cia³a obdarzonego dusz¹. Dlatego te¿, odrzucamy zdecydowanie idee
pozwalaj¹ce w sposób instrumentalny traktowaæ doczesn¹ naturê cz³owieka. Sta-
nowczo potêpiamy wszelkiego rodzaju przelew krwi s³u¿¹cy rozwojowi jakiej-
kolwiek ideologii, szczególnie wówczas, kiedy dokonuje siê on w imiê wyznawa-
nej religii. Dzia³ania takie nie s¹ niczym innym jak tylko profanacj¹ Bo¿ego
Imienia.

8. Staramy siê wspieraæ powszechne dobro przez popieranie szacunku dla
Boga, religii, jej symboli, Miejsc Œwiêtych oraz Domów Modlitwy. Wszelkie
nadu¿ycia w tym wzglêdzie musz¹ byæ odrzucone i potêpione.

9. Równoczeœnie, nadu¿ycia i aktualne napiêcia miêdzy cywilizacjami doma-
gaj¹ siê od nas wyjœcia poza nasz w³asny bilateralny dialog bêd¹cy jedynym w
swoim rodzaju, maj¹cy swój wyj¹tkowy i niepowtarzalny charakter. Jesteœmy
przekonani, ¿e naszym obowi¹zkiem jest zaanga¿owanie w odpowiedni dialog
oraz wspó³pracê muzu³manów i ich zwierzchników. Zwracamy siê z apelem do
przywódców œwiatowych, aby docenili istotny potencja³ tkwi¹cy w religiach, po-
zwalaj¹cy uzyskaæ pomoc w rozwi¹zywaniu konfliktów i sporów. Wzywamy, aby
przywódcy wspierali dialog miêdzyreligijny.

Delegacja Naczelnego Rabinatu Izraela
rabin Shear Yashuv Cohen – przewodnicz¹cy delegacji ¿ydowskiej
rabin Ratson Arussi
rabin Yossef Azran
rabin David Rosen
Oded Wiener – dyrektor generalny Wielkiego Rabinatu Izraela
Shmuel Hadas – pierwszy ambasador Pañstwa Izrael przy Stolicy Apostolskiej,

przewodnicz¹cy ¯ydowskiej Rady ds. Stosunków Miêdzyreligijnych w Izraelu

Delegacja Koœcio³a katolickiego
kardyna³ Jorge Mejia – przewodnicz¹cy delegacji katolickiej
kardyna³  Georges Cottier
biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo
ksi¹dz Pier Francesco Fumagalli
ojciec Norbert Hofmann
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Wolnoœæ religijna i wolnoœæ sumienia oraz jej ograniczenia4

1. Zdolnoœæ cz³owieka do swobodnego wyboru wynika z faktu, ¿e zosta³
on stworzony na obraz Bo¿y (Rdz 1, 26–27). Wolnoœæ stanowi fundament dla bi-
blijnego pojmowania ludzkiej odpowiedzialnoœci oraz Boskiej sprawiedliwoœci
(Pwt 30, 19).

2.  Bóg stworzy³ osobê ludzk¹ jako byt spo³eczny, który posiada ograniczenia
w poszczególnych indywidualnych wyborach. Dar wolnoœci pochodzi od Boga.
Wolnoœæ nie jest absolutna, lecz musi odzwierciedlaæ Bosk¹ wolê oraz Jego pra-
wo. Z tego powodu ludzie s¹ wezwani do dobrowolnego podporz¹dkowania siê
Boskiej woli objawiaj¹cej siê w stworzeniu i jego rzeczywistym œwiecie.

3. ¯ydowska tradycja podkreœla, ¿e w przymierzu noachickim (Rdz 9, 9–12)
zawarty jest uniwersalny i moralny kodeks. Jest on zobowi¹zuj¹cy dla ca³ej ludz-
koœci. Idea ta znajduje siê tak¿e w chrzeœcijañskich Dziejach Apostolskich (Dz
15, 28–29).

4. Kieruj¹c siê zasadami przedstawionymi powy¿ej, stwierdzamy, ¿e moralny
relatywizm jest antyetyczny w stosunku do religijnego œwiatopogl¹du oraz stano-
wi powa¿ne zagro¿enie dla ludzkoœci. W wyniku procesu, który swoimi korzenia-
mi siêga oœwiecenia, ukszta³towa³o siê œwieckie spo³eczeñstwo. Ci¹gle potrzebuje
ono jednak religijnych podstaw dla podtrzymania trwa³ych wartoœci moralnych.
Najwa¿niejsz¹ spoœród nich jest zasada œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia, a tak¿e jego
godnoœci. Etyczny monoteizm pozwala podkreœliæ, ¿e zasady te stanowi¹ nienaru-
szalne ludzkie wartoœci mog¹ce przynosiæ inspiracjê dla ogó³u spo³eczeñstwa.

5. Pañstwo nie powinno wcale ograniczaæ wolnoœci religijnej i sumienia, za-
równo jednostkom, jak i wspólnotom. Jest ono odpowiedzialne za zagwarantowa-
nie spo³eczeñstwom dobrobytu oraz bezpieczeñstwa. Pañstwo jest zobowi¹zane
zapobiegaæ zawsze i wszêdzie zagro¿eniom wynikaj¹cym z popierania, nauczania
lub pos³ugiwania siê przemoc¹, w szczególnoœci przeciwstawiaæ siê terroryzmowi
i psychologicznej manipulacji w imiê religii.

6. Nale¿y zagwarantowaæ wolnoœæ wyborów religijnych oraz integralnoœæ
wspólnot wyznaniowych. Spo³eczeñstwo, którego to¿samoœæ okreœla jedna religia
mo¿e zachowywaæ swój specyficzny charakter dopóty, dopóki nie ogranicza on
wolnoœci wyznawców innych religii i ca³ych wspólnot w wyra¿aniu w³asnych
przekonañ oraz ich statusu i pe³nych praw cywilnych. Zobowi¹zuje to nas wszyst-
kich do zapewnienia integralnoœci oraz godnoœci dla miejsc œwiêtych, placów
modlitwy i cmentarzy wszystkich wspólnot religijnych.

4 Tekst przet³umaczono na podstawie: The Delegation of the Holy See’s Commission for Religious
Relations with the Jews and the Chief Rabbinate of Israel’s Delegation for Relations with the Catholic
Church – Bilateral Commission Meeting, „Information Service. The Pontifical Council for Promoting
Christian Unity” 2007, nr 1, s. 21–22.
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7. Historia pokazuje, ¿e religijne wspólnoty nie zawsze by³y wierne tym war-
toœciom. Z tego powodu szczególna odpowiedzialnoœæ spoczywa na przywódcach
duchowych i wspólnotach. Zapobiegaj¹c niew³aœciwemu wykorzystaniu religii
oraz edukacji, nale¿y troszczyæ siê o poszanowanie godnoœci, która stanowi istotê
zdrowego, stabilnego, ¿yj¹cego w pokoju spo³eczeñstwa.

W tym wzglêdzie szczególna rola spoczywa na rodzinach, szko³ach, w³adzach
pañstwowych i spo³ecznych, a tak¿e na œrodkach spo³ecznej komunikacji, które
maj¹ przekazaæ wskazane wartoœci przysz³ym pokoleniom.

Na koniec, bilateralna Komisja, spotykaj¹c siê w œwiêtym mieœcie Jerozoli-
mie, prosi Wszechmog¹cego, aby pob³ogos³awi³ i natchn¹³ religijnych oraz poli-
tycznych przywódców, zarówno z jej okolic, jak i z innych miejsc, do wytê¿onej
pracy na rzecz popierania pokoju, godnoœci, bezpieczeñstwa i pokoju w Ziemi
Œwiêtej, dla wszystkich jej mieszkañców i dla ca³ego œwiata.

Delegacja Naczelnego Rabinatu Izraela
rabin Shear Yashuv Cohen – przewodnicz¹cy delegacji ¿ydowskiej
rabin Ratson Arussi
rabin Yossef Azran
rabin David Rosen
rabin David Brodman
Oded Wiener – dyrektor generalny Wielkiego Rabinatu Izraela

Delegacja Koœcio³a katolickiego
kardyna³ Jorge Mejia – przewodnicz¹cy delegacji katolickiej
kardyna³ Georges Cottier
arcybiskup Elias Chacour
biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo
ksi¹dz Pier Francesco Fumagalli
ojciec Norbert Hofmann

T³umaczy³: Grzegorz Ignatowski
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
maj – grudzieñ 2007

Z ZAGRANICY

 13 maja  w wieku 84 lat zmar³ biskup Pierre Duprey, wieloletni sekretarz
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PCPCU) w latach 1983-1999. G³êboki
smutek z powodu œmierci hierarchy wyrazi³ ks. dr Samuel Kobia, sekretarz gene-
ralny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w liœcie do kardyna³a Waltera Kaspera, prze-
wodnicz¹cego PCPCU. To w³aœnie kardyna³ Kasper, zast¹pi³ bpa Dupreya w
1999 roku. „Sk³adamy ho³d temu, który ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ s³u¿bie dla
jednoœci Koœcio³a, który nas inspirowa³, prowadzi³, wspiera³ i ubogaca³ ruch eku-
meniczny” – podkreœli³ pastor Kobia, przypominaj¹c jednoczeœnie, ¿e to w³aœnie
dziêki bp. Duprey Papieska Rada stworzy³a specjaln¹ jednostkê ds. wspó³pracy
misyjnej i ewangelizacji z ŒRK. Ks. Kobia przypomnia³ równie¿ o ogromnym
zaanga¿owaniu Zmar³ego w dialog rzymskokatolicki-prawos³awny. Pierre Du-
prey urodzi³ siê 26 listopada 1922 roku we francuskiej miejscowoœci Croix. W
1942 wst¹pi³ do nowicjatu zgromadzenia afrykañskich misjonarzy – tzw. Bia³ych
Ojców. W 1950 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, a 40 lat póŸniej Jan Pawe³ II kon-
sekrowa³ go na biskupa.

 W dniach 14-20 maja  w White Point (Kanada) odby³o siê drugie spotkanie
w ramach trzeciej rundy  Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Luterañskiej
(ALIC-3) pod wspó³przewodnictwem bp. Freda Hiltza, ordynariusza diecezji No-
wej Szkocji i Wysp Ksiêcia Edwarda Anglikañskiego Koœcio³a Kanady, oraz bp.
Thomasa Nyiwé, zwierzchnika Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a w Kameru-
nie. Komisja dyskutowa³a nt. luterañskiego dokumentu, dotycz¹cego urzêdu bi-
skupiego i apostolskoœci Koœcio³a, zatwierdzonego w tym roku przez Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹ w Lund, a tak¿e o stanie dialogu miêdzy anglikanami a lu-
teranami w ró¿nych czêœciach œwiata. Poruszano tematy zwi¹zane z historycznym
episkopatem, wspóln¹ misj¹ i s³u¿b¹ diakonijn¹, edukacj¹ teologiczn¹ oraz
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wspó³prac¹ w walce z pandemi¹ HIV/AIDS. Dyskutowano równie¿ o aktualnych
wydarzeniach we Wspólnocie Anglikañskiej oraz wielu staraniach, zmierzaj¹cych
do zachowania jednoœci w œwiatowym anglikanizmie. Uczestnicy obrad ALIC-3
spotkali siê z abp. Andrew Hutchinsonem, prymasem Anglikañskiego Koœcio³a
Kanady, oraz bp. Raymondem Schultzem, zwierzchnikiem Ewangelicko-Luterañ-
skiego Koœcio³a Kanady. Kolejne spotkanie ALIC-3 odbêdzie siê w 2008 roku w
Norwegii. ALIC-3 zosta³a za³o¿ona przez Anglikañsk¹ Radê Konsultatywn¹ oraz
ŒFL, a jej celem jest kontynuowanie dialogu rozpoczêtego na p³aszczyŸnie œwia-
towej w 1970 r. G³ównymi dokumentami rozmów luterañsko-anglikañskich jest
tzw. Niagara Report z 1987 r. oraz Growth in Communion (Wzrost w Komunii) z
2002 r.

 Rosyjskie Koœcio³y prawos³awne w kraju i za granic¹ zjednoczy³y siê po
80 latach schizmy (17 maja). Akt podpisali patriarcha Moskwy Aleksy II i metro-
polita £awr, zwierzchnik rosyjskiego prawos³awia za granic¹. Uroczystoœæ odby³a
siê w sto³ecznym soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela, uczestniczy³ w niej
prezydent Putin. Podzia³ w rosyjskim prawos³awiu by³ wynikiem rewolucji ra-
dzieckiej – wierni, którzy wyemigrowali za granicê, oskar¿ali Koœció³ w kraju o
„pakt z sowieckim szatanem”, a potem te¿ o dzia³alnoœæ ekumeniczn¹.

 Koœcio³y luterañski i reformowany we Francji postanowi³y zjednoczyæ siê
„najpóŸniej w 2013 roku”. Podczas wspólnego synodu, jaki zakoñczy³ siê 20
maja w Sochaux, przyjêto plan utworzenia Zjednoczonego Koœcio³a Protestanc-
kiego. Obie wspólnoty maj¹ nadziejê, ¿e przyczyni siê to „dawania lepszego
œwiadectwa Ewangelii”. Nie oznacza to jednak zatarcia ró¿nic miêdzy spadko-
biercami Marcina Lutra i Jana Kalwina. Zjednoczony Koœció³ Protestancki ma siê
sk³adaæ z „regionów wyznaniowych”, z których jedne bêd¹ luterañskie, a inne re-
formowane. Jednak w³adze naczelne bêd¹ wspólne. Koœció³ Reformowany Fran-
cji liczy oko³o 300 tys. wiernych, zaœ Ewangelicki Koœció³ Luterañski Francji –
36 tys.

 W Stellenbosch (Republika Po³udniowej Afryki) w dniach 19-26 maja od-
by³o siê kolejne posiedzenie w ramach miêdzynarodowego dialogu teologicznego
miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych i przedstawicielami
Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. Przedmiotem debaty by³a „Sprawiedliwoœæ”
omawiana w kontekœcie apartheidu i postapartheidu w RPA. Miejsce obrad, Stel-
lenbosch, uchodzi³o do lat 80. XX w. jako centrum ideologii apartheidu. Zarówno
reformowani, jak i zielonoœwi¹tkowcy próbowali odpowiedzieæ na bolesne pyta-
nie dotycz¹ce ich niew³aœciwej postawy wobec praktyk dyskryminacji rasowej.
Na zakoñczenie obrad wydano wspóln¹ deklaracjê, która stanie siê czêœci¹ sk³a-
dow¹ dokumentu koñcowego. Zielonoœwi¹tkowcy i reformowani stwierdzaj¹
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wspólnie, ¿e Bóg wzywa nas w ca³ym œwiecie do realizowania Jego sprawiedli-
woœci. Zielonoœwi¹tkowcy wyznaj¹, ¿e czêsto ulegali pokusie spirytualizowania
sprawiedliwoœci i skupianiu uwagi na w³asnej sprawiedliwoœci. Reformowani
wyznaj¹, ¿e w³aœnie w swoich najnowszych œwiadectwach za ma³o podkreœlali
aspekt teologiczny a za bardzo akcentowali moralizatorsk¹ stronê  sprawiedliwo-
œci. Obie tradycje odczuwaj¹ jednak wezwanie Boga do sprawiedliwoœci jako dar,
poniewa¿ pomaga im osi¹gaæ sprawiedliwoœæ tam, gdzie w³asnymi si³ami nie by-
liby w stanie do niej dojœæ. Obie denominacje podkreœlaj¹ te¿ œcis³¹ ³¹cznoœæ po-
miêdzy w³asn¹ sprawiedliwoœci¹ i uœwiêceniem, które umo¿liwia czynienie spra-
wiedliwoœci. Obie bior¹ na siebie te¿ zadanie poddawania w dalszym ci¹gu kry-
tycznej refleksji w³asnego postêpowania wobec Bo¿ej sprawiedli woœci.

 W maju odby³o siê w Genewie pierwsze posiedzenie komisji z³o¿onej z
przedstawicieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañ-
skich (ŒWCh). Na rzecz stworzenia tego gremium opowiedzia³o siê IX Zgroma-
dzenie Ogólne ŒRK w lutym 2006 r. w Porto Alegre (Brazylia). Zadaniem komi-
sji jest przedyskutowanie propozycji i opracowanie zaleceñ dotycz¹cych mo¿li-
woœci œciœlejszej wspó³pracy miêdzy ŒWCh i ŒRK. Podczas pierwszego
spotkania komisja zastanawia³a siê nad mo¿liwoœciami zwiêkszonego udzia³u
ŒWCh w Zgromadzeniach Ogólnych ŒRK. Opowiedziano siê tak¿e za silniejsz¹
wspó³prac¹ programow¹ miêdzy obydwoma stronami. ŒWCh reprezentuj¹ w ko-
misji anglikanie, uczniowie Chrystusa, prawos³awni, luteranie, kwakrzy, menoni-
ci, metodyœci, chrzeœcijanie orientalni, reformowani i katolicy rzymscy. Termin
nastêpnego spotkania ustalono na 14-15 maja  2008 r.

 Miêdzynarodowa Komisja ds. Anglikañsko-Prawos³awnego Dialogu Teolo-
gicznego wyda³a oœwiadczenie zatytu³owane „Koœció³ Trójjedynego Boga”. 117-
stronicowy tekst omawia wiele kwestii, dotycz¹cych natury i misji Koœcio³a, w od-
niesieniu do których istnieje wspólnota wiary miêdzy anglikanami a prawos³awny-
mi. Dokument jest wynikiem miêdzynarodowego dialogu ekumenicznego
prowadzonego od 1973 roku. Mieszanej komisji wspó³przewodnicz¹: biskup Mark
Dyer z Koœcio³a Episkopalnego USA oraz grecko-prawos³awny metropolita Perga-
monu, abp Jan (Zizioulas). „Mamy nadziejê, ¿e tekst pomo¿e chrzeœcijanom oby-
dwu tradycji w ponownym zag³êbieniu siê w dzia³anie Trójjedynego Boga, dziêki
któremu Koœció³ mo¿e ¿yæ, a my stajemy siê coraz bli¿si jednoœci, której Bóg chce
dla wszystkich swoich wiernych” – napisali hierarchowie w przedmowie do tekstu.
Poszczególne rozdzia³y tekstu obejmuj¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: Trójca i Koœció³;
Chrystus, Duch i Koœció³; Chrystus, ludzkoœæ i Koœció³; Episkopat, biskup i prymat,
kap³añstwo, Chrystus i Koœció³; Kobiety i mê¿czyŸni, s³u¿ba i Koœció³; Herezja,
schizma i Koœció³; Realizacja w Komunii. Dokument bêdzie przedmiotem obrad
podczas Konferencji Biskupów Anglikañskich w Lambeth w 2008 roku.
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 Globalizacja, dialog z ¯ydami i muzu³manami oraz przysz³oœæ Koœcio³a i
ekumenizmu to g³ówne tematy 31. Niemieckiego Ewangelickiego Kirchentagu,
który odby³ siê w Kolonii w dniach 6-10 czerwca pod biblijnym has³em „¯ywe,
skuteczne i ostrzejsze” (Hbr 4,12). Has³o to zobrazowano zamieniaj¹c rybê – naj-
starszy symbol chrzeœcijañstwa – w rekina. W programie Kirchentagu znalaz³o
siê ponad 3000 imprez, w których wziê³o udzia³ ponad 110 tys. sta³ych goœci oraz
tysi¹ce jednodniowych uczestników. W debacie na temat globalizacji uczestni-
czyli m.in. prezydent Horst Köhler, kanclerz Angela Merkel oraz laureat  Pokojo-
wej Nagrody Nobla Mohammed Junus. Kirchentag by³ równie¿ miejscem dialogu
dla specjalistów, którzy wziêli udzia³ w forum G8, odbywaj¹cym siê w tych
dniach w Heiligendamm. W dyskusjach nt. islamu w Kolonii, zwanej „stolic¹ is-
lamu w Niemczech”, poruszano sprawy dnia codziennego muzu³manów w tym
kraju, jak równie¿ problematykê opieki w szpitalach. Do tematów wewn¹trzko-
œcielnych nale¿a³y dyskusje nt. roli parafii, ponowne umocnienie religii jako œpi¹-
cego olbrzyma w Europie czy rola religii w mediach.

 W dniach 18-22 czerwca w Instytucie Ekumenicznym w Strasburgu odby³o
siê trzecie posiedzenie Miêdzynarodowej Luterañsko-Menonickiej Komisji Stu-
diów. Komisja posiada wspólny mandat Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) i
Œwiatowej Konferencji Menonitów (ŒKM). Rozmowy skupiaj¹ siê na potêpieniach
anabaptystów w luterañskich ksiêgach wyznaniowych z XVI w. i ich stosowalnoœci
wobec Koœcio³ów cz³onkowskich ŒKM. Komisja przedstawi pod koniec 2008 r.
ŒFL i ŒKM swój raport koñcowy sugeruj¹cy podjêcie w³aœciwych decyzji. Czwarte
i ostatnie posiedzenie odbêdzie siê w dniach 3-6 czerwca 2008 r. w Strasburgu.

 „Apostolskoœæ Koœcio³a” – to tytu³ najnowszego dokumentu studyjnego
Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Jednoœci. Jest on podsumowaniem
czwartej fazy dialogu na p³aszczyŸnie œwiatowej, która odbywa³a siê w latach
1995-2006. Dokument studyjny Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) i Papie-
skiej Rady ds.. Jednoœci Chrzeœcijan (PRJCh) ma przyczyniæ siê do pog³êbienia
wspólnoty miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami luterañskimi. W
przedmowie wspó³przewodnicz¹cy Komisji, biskup luterañski Béla Harmati (Wê-
gry) i arcybiskup rzymskokatolicki Alfons Nossol (Polska), wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e
dokument ten „pozwoli otworzyæ nowe perspektywy w dziedzinie ekumenicznej
eklezjologii i oœwietliæ drogi, na których podejmowane bêd¹ zasadnicze kroki
zmierzaj¹ce do pe³nej wspólnoty miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³ami lu-
terañskimi  na œwiecie”. Wœród kroków prowadz¹cych do widzialnej jednoœci
miêdzy obydwoma tradycjami koœcielnymi dokument wymienia cztery obszary
tematyczne: 1) Apostolskoœæ Koœcio³a – fundament nowotestamentowy; 2) Apo-
stolska Ewangelia i apostolskoœæ Koœcio³a; 3) Sukcesja apostolska i urz¹d z mocy
ordynacji; 4) Nauka koœcielna, która pozostaje w prawdzie.
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 Koœció³ Asyryjski Wschodu siêga korzeniami ziem zwi¹zanych z Bo¿ym
planem zbawienia, a jego wierni wnieœli  niegdyœ wielki wk³ad w szerzenie
Ewangelii daleko na Wschodzie. Przypomnia³ o tym Benedykt XVI w przemó-
wieniu do zwierzchnika tego Koœcio³a, patriarchy Mara Dinghy IV, którego
przyj¹³ na audiencji w Watykanie 21 czerwca. Jednoczeœnie papie¿ zwróci³ uwagê
na obecne przeœladowania chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie, zw³aszcza w Iraku,
a wiêc na ziemiach bêd¹cych kolebk¹ m. in. Koœcio³a asyryjskiego. Witaj¹c swe-
go goœcia, Benedykt XVI przypomnia³ poprzedni¹ jego wizytê w Watykanie w li-
stopadzie 1994 r., gdy patriarchê i towarzysz¹cych mu cz³onków Œwiêtego Syno-
du tego Koœcio³a przyj¹³ Jan Pawe³ II. Podpisano wówczas Wspóln¹ Deklaracjê
Chrystologiczn¹, która przewidywa³a utworzenie Wspólnej Komisji ds. Dialogu
Teologicznego miêdzy obu Koœcio³ami. Jej prace doprowadzi³y m. in. do wypra-
cowania porozumienia w sprawie liturgii. Nawi¹za³ te¿ do chlubnej przesz³oœci
Koœcio³a Asyryjskiego Wschodu. Zaznaczy³, ¿e obecnie chrzeœcijanie na tym te-
renie prze¿ywaj¹ wielkie cierpienia materialne i duchowe, szczególnie w Iraku,
bêd¹cym ojczyzn¹ tak wielu wiernych tego Koœcio³a. Trudnoœci te s¹ dla mnie
Ÿród³em wielkiego zatroskania i pragnê wyraziæ sw¹ solidarnoœæ z duszpasterzami
i wiernymi wspólnot chrzeœcijañskich, które tam pozosta³y, czêsto za cenê boha-
terskich poœwiêceñ – zapewni³ Benedykt XVI. Na koniec wspomnia³, ¿e w wyni-
ku „pewnych ostatnich wydarzeñ w Koœciele Asyryjskim Wschodu” powsta³y
trudnoœci w dalszych pracach Wspólnej Komisji ds. Dialogu, wyra¿aj¹c przy tym
nadziejê, ¿e uda siê je przezwyciê¿yæ.

 Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola i honorowy zwierzchnik œwiato-
wego prawos³awia nie mo¿e u¿ywaæ tytu³u „ekumeniczny” – orzek³ s¹d apelacyj-
ny w Ankarze. W³adza patriarchy – stwierdza wyrok – rozci¹ga siê tylko nad nie-
wielk¹ wspólnot¹ w Turcji, zatem nie przys³uguje mu tytu³ „ekumeniczny”, czyli
„powszechny” i „obejmuj¹cy œwiat”. Ankara od wielu lat sprzeciwia siê patriar-
szemu tytu³owi w przekonaniu, ¿e w grê wchodz¹ kwestie polityczne niemo¿liwe
do pogodzenia z suwerennoœci¹ Turcji. Na nic siê zdaj¹ t³umaczenia, ¿e tytu³ ma
sens wy³¹cznie wewn¹trzkoœcielny.

 Watykañska Kongregacja Nauki Wiary opublikowa³a 10 lipca kontrower-
syjny dokument zatytu³owany: „Odpowiedzi na pytania dotycz¹ce niektórych
aspektów nauki o Koœciele” (tekst i reakcje na ten dokument ze strony ró¿nych
œrodowisk koœcielnych zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 W po³owie lipca  odby³o siê doroczne zgromadzenie Brytyjskiej Konfe-
rencji Metodystycznej, która debatowa³a nad kolejnym raportem ws. Anglikañ-
sko-Metodystycznego Przymierza podpisanego w listopadzie 2003 r. Proces
stopniowego zacieœniania struktur obydwu Koœcio³ów utkn¹³ w martwym punk-
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cie, a to z powodu napiêæ wewn¹trz Koœcio³a Anglii i ca³ej Wspólnoty Angli-
kañskiej. Opiniê tak¹ potwierdza bp William Oden ze Zjednoczonego Koœcio³a
Metodystycznego USA, który reprezentuje amerykañskich metodystów przy
BKM. Eskalacja konfliktów w ³onie Koœcio³a Episkopalnego USA a tak¿e coraz
bardziej widoczne spory wewn¹trz Koœcio³a Anglii spowodowa³y, ¿e dalsza re-
alizacja Przymierza sta³a siê trudna. NajwyraŸniej metodyœci postanowili prze-
czekaæ okres burzy i naporów u anglikanów i dopiero póŸniej powróciæ do dal-
szych prac zmierzaj¹cych do dalszego zacieœniania wspó³pracy, czy mo¿e nawet
zjednoczenia.

 Podpisaniem wspólnej deklaracji Koœcio³y – koptyjski w Egipcie i etiopski
w Etiopii zamknê³y 40-letni konflikt miêdzy nimi, wynik³y z rywalizacji o wp³y-
wy duchowe w Afryce. Tekst ten ujawni³ 19 lipca w Libanie ormiañski katolikos
Cylicji Aram I. Poœredniczy³ on w zawarciu porozumienia i pojednania miêdzy
obu Koœcio³ami i równie¿ go podpisa³. Deklaracja podkreœla, i¿ Koœcio³y: koptyj-
ski, ormiañski i etiopski ³¹czy ta sama wiara, która „przez ca³e wieki by³a pod-
staw¹ naszego wspólnego stanowiska doktrynalnego i nauczania teologicznego”.
Jest ona zakorzeniona w postanowieniach „trzech soborów powszechnych” [z lat
325, 381 i 431]. Dokument wspomina te¿, ¿e po podpisaniu w 1994 przez
zwierzchników Koœcio³ów koptyjskiego i etiopskiego protoko³u o stosunkach
wzajemnych dalszy ich rozwój zosta³ zahamowany, obecnie jednak strony zapo-
wiadaj¹, ¿e stosunki te bêd¹ siê wszechstronnie rozwija³y, w³¹cznie z ewentual-
nym zwo³aniem „wspólnego Œwiêtego Synodu”. Stosunki miêdzy obu Koœcio³a-
mi zaczê³y siê psuæ w czerwcu 1967 r., gdy po zajêciu przez Izrael Jerozolimy
Wschodniej w wyniku „wojny szeœciodniowej” powsta³ konflikt koptyjsko-etiop-
ski na tle praw w³asnoœci do klasztoru Deir-as-Sultan, przy czym Izrael popar³
Etiopczyków. W 1994 zerwano stosunki, gdy koptyjski patriarcha Aleksandrii
Szenuda III udzieli³ autokefalii (pe³nej niezale¿noœci) nowo powsta³emu Koœcio-
³owi w Erytrei. Wy³oni³ siê on z Koœcio³a etiopskiego dwa lata wczeœniej, gdy w
wyniku referendum Erytrea, bêd¹ca do tego czasu czêœci¹ Etiopii, oderwa³a siê
od niej i zaistnia³a jako samodzielne pañstwo. Wtedy te¿ Koœció³ etiopski zerwa³
wspólnotê eucharystyczn¹ z koptami i Erytrejczykami. Po podpisaniu deklaracji
sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr Samuel Kobia podkreœli³,
¿e oba Koœcio³y „uroczyœcie og³osi³y jednoœæ wiary, wiernoœæ wspólnemu œwia-
dectwu oraz gotowoœæ pog³êbiania i rozszerzania wspó³pracy”, da³y wiêc przy-
k³ad konkretnych dzia³añ na drodze do jednoœci. Koœcio³y koptyjski, etiopski i
erytrejski, a tak¿e ormiañski, syryjsko-jakobicki  i syryjsko-malankarski w In-
diach tworz¹ rodzinê staro¿ytnych Koœcio³ów wschodnich, odrêbnych zarówno
od katolicyzmu, jak i od prawos³awia. £¹czy je m.in. uznawanie jedynie trzech
pierwszych soborów powszechnych i specyficzne podejœcie do nauki o dwóch
naturach w Chrystusie: boskiej i ludzkiej. Dlatego nazywano je niegdyœ monofi-
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zyckimi, czyli uznaj¹cymi tylko jedn¹ naturê – bosk¹. Obecnie unika siê tej na-
zwy, gdy¿ Koœcio³y te zgadzaj¹ siê z reszt¹ chrzeœcijañstwa co do dwóch natur
Chrystusa, choæ nadal pos³uguj¹ siê odrêbnym nazewnictwem w tym zakresie.

 Patriarcha Rumuñskiego Koœcio³a  Prawos³awnego Teoktyst I zmar³ 30
lipca na zawa³ serca w Bukareszcie w wieku 92 lat. Teoktyst Arapasu urodzi³
siê 7 lutego 1915 roku w Tocileni w wielodzietnej rodzinie robotniczej. W 1936
roku w klasztorze Bistrita-Neamet przyj¹³ postrzy¿yny (œluby) zakonne. W
1945 roku ukoñczy³ studia teologiczne doktoratem i otrzyma³ œwiêcenia kap³añ-
skie. Chirotoniê biskupi¹ przyj¹³ w 1950 roku i od 1953 by³ biskupem rumuñ-
skiej diecezji prawos³awnej w USA i Kanadzie. W 1962 roku Œwiêty Synod
Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego wybra³ go na biskupa diecezji Aradu-
lui, w 1973 zosta³ arcybiskupem Craoivy i metropolit¹ Muntenien. Cztery lata
póŸniej zosta³ metropolit¹ mo³dawskim, a nastêpnie transylwañskim. Po œmierci
patriarchy Justyna w 1986 roku Teoktysta wybrano patriarch¹ Koœcio³a rumuñ-
skiego. W czasach dyktatury komunistycznej Nicolaia Ceausescu dzia³ania pa-
triarchy nie zawsze spotyka³y siê z aprobat¹ wiernych. Hierarcha by³ cz³onkiem
Zgromadzenia Narodowego i w okresie dyktatury oskar¿ano go o brak zdecydo-
wanego dzia³ania, gdy w³adza przeœladowa³a duchownych i wiernych. Po upad-
ku re¿imu pod koniec 1989 roku na znak pokuty Teoktyst I poprosi³ Synod o
zdjêcie go z urzêdu, jednak ju¿ w kwietniu 1990 roku Synod przywróci³ patriar-
chê na stanowisko po apelach wiernych i duchowieñstwa. Teoktyst I da³ siê po-
znaæ jako ¿arliwy zwolennik ekumenizmu. Obok ekumenicznego patriarchy
Konstantynopola by³ g³ównym motorem ekumenicznego zaanga¿owania w
³onie œwiatowego prawos³awia wbrew radyka³om wewn¹trz Koœcio³a rumuñ-
skiego. Do historii przesz³o jego spotkanie z Janem Paw³em II w 1999 roku w
Rumunii – by³a to pierwsza wizyta rzymskiego biskupa w kraju zdominowa-
nym przez prawos³awie. W 2002 roku Teoktyst z³o¿y³ rewizytê papie¿owi w
Rzymie. Dwa lata wczeœniej Patriarcha z³o¿y³ oficjaln¹ wizytê w Polsce na za-
proszenie Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Patriarcha
Teoktyst by³ doktorem honoris causa uniwersytetów w Oradei, Bukareszcie,
Dunarea de Jos w Galati oraz Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie „w uzna-
niu wielkich zas³ug w dziele ekumenicznego pojednania pomiêdzy Koœcio³em
prawos³awnym a Koœcio³em katolickim oraz trudu ewangelicznego jednania
zwaœnionych narodów”. Uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ Bart³o-
miej  I, patriarcha ekumeniczny Konstantynopola. Polski Autokefaliczny Ko-
œció³ Prawos³awny reprezentowa³ abp Abel, ordynariusz lubelski i che³mski. W
panichidzie wzi¹³ równie¿ udzia³ kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Pa-
pieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, który przekaza³ kondolencje od papie¿a
Benedykta XVI, a tak¿e przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych, w
tym prezydent Rumunii Traian Basescu.
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 W wieku 80 lat zmar³ 5 sierpnia kardyna³ Jean-Marie Lustiger, emerytowa-
ny rzymskokatolicki  arcybiskup Pary¿a. Zmar³y  urodzi³ siê 17 wrzeœnia 1926 w
Pary¿u. Pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej, jego matka zginê³a w Auschwitz. By³
wychowywany przez katolick¹ rodzinê i w wieku 14 lat przyj¹³ chrzest. Zawsze
jednak podkreœla³ znaczenie swoich korzeni. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 17
kwietnia 1954. 10 listopada 1979 zosta³ mianowany biskupem ordynariuszem Or-
leanu, a ju¿ niespe³na 2 lata póŸniej, w styczniu 1981 roku zosta³ arcybiskupem
stolicy Francji – Pary¿a. 2 lutego 1983 roku papie¿ Jan Pawe³ II wyniós³ go do
godnoœci kardynalskiej. Docenili go równie¿ œwieccy – w czerwcu 1995 zosta³
wybrany w poczet cz³onków Akademii Francuskiej. Jego ¿yciowym pragnieniem
by³o „przywrócenie Francji chrzeœcijañstwu”. By³ uwa¿any za osobê bardzo
blisk¹ papie¿owi Janowi Paw³owi II. Wielokrotnie pe³ni³ funkcje jego osobistego
wys³annika i doradcy, miêdzy innymi reprezentuj¹c papie¿a podczas uroczystoœci
60-lecia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W listopadzie 2005 roku z³o¿y³
rezygnacjê z obowi¹zków ordynariusza Archidiecezji Paryskiej.

 Przedstawiciele Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego i Koœcio³a Adwenty-
stów Dnia Siódmego spotkali siê w sierpniu w Andrews University w Berrien
Spings, na drugiej rundzie dialogu teologicznego. Pierwszy etap rozmów odby³
siê w Pradze w roku 2006. Teologowie obu wspólnot spotkali siê, aby rozmawiaæ
o ró¿nicach, które dziel¹ oba wyznania, o wspólnych celach oraz o mo¿liwoœci
wst¹pienia adwentystów do rodziny wspólnot ewangelikalnych. – W naszym dia-
logu dokonuje siê postêp, co nie oznacza, ¿e nie ma miêdzy nami wci¹¿ ró¿nic.
Nie powinny one wykluczaæ jednak wspó³pracy, szczególnie w dziedzinie moral-
noœci – podkreœla³ ks. dr David Parker, szef komisji teologicznej Œwiatowego
Aliansu Ewangelicznego. Ró¿nice, do których odwo³ywa³ siê Parker dotycz¹
przede wszystkim dnia œwiêtego. Adwentyœci odrzucaj¹ bowiem starochrzeœci-
jañsk¹ tradycjê œwiêtowania niedzieli i zachowuj¹ szabat. Inn¹, nie mniej istotn¹
kwesti¹, jest rozumienie œmierci. Dla zdecydowanej wiêkszoœci chrzeœcijan ozna-
cza ona rozdzia³ duszy i cia³a oraz przebywanie duszy w niebie lub piekle. Ad-
wentyœci jednak pojmuj¹ j¹ jako sen a¿ do momentu powtórnego przyjœcia Chry-
stusa. Debata miêdzy adwentystami i chrzeœcijanami ewangelicznymi dotyczy
równie¿ rozumienia s¹du poprzedzaj¹cego powtórne przyjœcie Chrystusa. Adwen-
tyœci s¹ przekonani, ¿e Jezus dokona ostatecznego os¹du przed swoim przyj-
œciem, podczas gdy zdecydowana wiêkszoœæ chrzeœcijan (w tym tak¿e chrzeœcija-
nie ewangelikalni) uznaje, ¿e s¹d ostateczny dokona siê w trakcie lub po ostatecz-
nym przyjœciu.  W tej ostatniej kwestii adwentyœci s¹ jednak gotowi do rozmów. –
Wyra¿amy gotowoœæ do rozmów na ten temat i do rozjaœnienia trudnoœci, jakie
dotycz¹ tej czêœci naszej doktryny – deklaruje  John Graz, sekretarz Rady do
spraw stosunków miêdzywyznaniowych i miêdzykoœcielnych Koœcio³a Adwenty-
stów Dnia Siódmego. Pomys³ wst¹pienia do Œwiatowego Aliansu Ewangeliczne-
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go wyszed³ od samych adwentystów, którzy dziêki temu chc¹ byæ postrzegani
jako czêœæ chrzeœcijañstwa g³ównego nurtu. Aby sta³o siê to jednak mo¿liwe
konieczne bêdzie podpisanie przez adwentystów ewangelikalnego wyznania
wiary, a to wi¹¿e siê z wyrzeczeniem siê specjalnej roli prorockiej (nieomylnej
interpretacji Pisma Œwiêtego) jak¹ przypisuj¹ oni jednej ze swoich za³o¿ycielek
Ellen G. White.

 Przedstawiciele Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Œwiatowego Aliansu
Koœcio³ów Reformowanych zakoñczyli kolejn¹ turê miêdzynarodowego dialo-
gu teologicznego, który poœwiêcony by³ tym razem zagadnieniom eklezjolo-
gicznym. O Koœciele, jego autorytecie, roli tradycji w ¿yciu Koœcio³a dyskuto-
wano w dniach od 11 do 17 sierpnia w Windhoek (Namibia). Gospodarzem spo-
tkania by³ Ewangelicko-Luterañski Koœció³ w Republice Namibii. Uczestnicy
dialogu wys³uchali kilka referatów oraz omówili dokumenty eklezjologiczne
podpisane dotychczas przez luteranów i reformowanych. Wys³uchano sprawoz-
dañ dotycz¹cych luterañsko-reformowanych dzia³añ na rzecz walki z rasizmem
oraz nt. innych inicjatyw bêd¹cych wspólnym œwiadectwem Koœcio³ów refor-
mowanych i luterañskich wobec œwiata. Kolejne spotkanie przewidziane jest na
paŸdziernik 2008 roku. Jego gospodarzem bêdzie tym razem strona ewangelic-
ko-reformowana.

 W dniach 4-9 wrzeœnia obradowa³o we Sibiu (Rumunia) Trzecie Europej-
skie Zgromadzenie Ekumeniczne pod has³em: „Œwiat³o Chrystusa œwieci nad
wszystkimi. Nadzieja na odnowê i jednoœæ w Europie” (W dziale „Artyku³y” za-
mieszczamy niektóre wyst¹pienia, natomiast w „Sprawozdaniach i dokumentach”
piszemy o przebiegu obrad oraz publikujemy tekst przes³ania).

 W po³owie wrzeœnia zosta³ wybrany nowy patriarcha Rumuñskiego Ko-
œcio³a Prawos³awnego. Zosta³ nim arcybiskup Daniel, dotychczasowy metropolita
Mo³dawii i Bukowiny. 56-letni patriarcha Daniel (œwieckie imiê i nazwisko: Dan
Ilie Ciobotea) urodzi³ siê 22 lipca 1951 w miejscowoœci Dobreszti w zachodniej
Rumunii. Po maturze w 1970 wst¹pi³ na Uniwersytecki Instytut Teologiczny w
Sibiu, uzyskuj¹c na nim w 1974 r. licencjat z teologii Nowego Testamentu. Na-
stêpnie przez 2 lata kontynuowa³ studia na podobnym Instytucie w Bukareszcie,
po czym uzupe³nia³ wiedzê na wydzia³ach teologii protestanckiej w Strasburgu i
katolickiej we Fryburgu Bryzgowijskim. W 1979 r. obroni³ pracê doktorsk¹ w
Strasburgu i w rok póŸniej – w Bukareszcie. W latach 1980-88 pracowa³ nauko-
wo w Instytucie Ekumenicznym Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w Bossey
ko³o Genewy. Jednoczeœnie prowadzi³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w Genewie oraz
w szwajcarskim Fryburgu. W 1992 roku zosta³ profesorem teologii prawos³awnej
na Uniwersytecie Iasi. W 1987 roku przyj¹³ mnisze postrzy¿yny i zosta³ doradc¹
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patriarchy Teoktysta I ds. dialogu ekumenicznego. W 1990 otrzyma³ chirotoniê
biskupi¹ i zosta³ mianowany na wikariusza eparchii Timiszoary. W czerwcu 1990
zosta³ metropolit¹ Mo³dawii i Bukowiny. Od r. 1992 by³ profesorem teologii na
za³o¿onym przez siebie Wydziale Teologii Prawos³awnej na Uniwersytecie w Jas-
sach. W czasie swego pos³ugiwania bardzo rozwin¹³ na terenie metropolii ¿ycie
religijne, m.in. powo³a³ do ¿ycia wspomniany Wydzia³, 5 seminariów duchow-
nych, otworzy³ kilka klasztorów, Instytut Ekumeniczny w Jassach, Instytut Spo-
³eczno-Dobroczynny „Diakonia” i wiele innych instytucji. Za³o¿y³ równie¿ w
swej metropolii kilka czasopism religijnych o charakterze naukowym i ducho-
wym. Równolegle do swej pos³ugi duszpasterskiej i w ³onie hierarchii swego Ko-
œcio³a prowadzi³ bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i organizacyjn¹ zarówno
w samej Rumunii, jak i za granic¹. W latach 1991-98 by³ cz³onkiem Komitetu
Wykonawczego i Naczelnego ŒRK, od 1990 r. zasiada w Prezydium Konferencji
Koœcio³ów Europejskich (KKE). We wrzeœniu 2005 r. by³ jednym z prelegentów
VI Zjazdu GnieŸnieñskiego.

 Anglikanie i katolicy uczynili kolejny krok na drodze trudnego pojednania
przedstawiaj¹c 44-stronicowy raport “Growing Together in Unity and Mission”.
Dokument zosta³ zaprezentowany  14 wrzeœnia przez Biuro Wspólnoty Anglikañ-
skiej oraz s³u¿by informacyjne Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. We
wstêpie napisanym w 2006 roku katolicki arcybiskup John Bathersby oraz angli-
kañski biskup David Beetge okreœlaj¹ dokument „wezwaniem do dzia³ania”.
Hierarchowie zaznaczaj¹, ¿e choæ na razie miêdzy anglikanami a katolikami ist-
nieje jedynie niedoskona³a komunia, to stanowi ona i tak mocn¹ podstawê do
wspólnego dzia³ania. Dokument jest jednak przede wszystkim prób¹ podsumowa-
nia trwaj¹cego od 40 lat dialogu miêdzy katolikami a anglikanami. Jego autorzy
podkreœlaj¹, ¿e obie strony dialogu przyjmuj¹, ¿e Bóg pragnie widzialnej jednoœci
chrzeœcijan. Wskazuj¹ równie¿, ¿e na drodze pojednania dokona³y siê „istotne
kroki”, m.in. spotkanie miêdzy papie¿em a arcybiskupem Canterbury. Teolodzy i
hierarchowie prowadz¹cy dialog przypominaj¹ jednak tak¿e o problemach, które
pojawi³y siê w rozmowach, a które zwi¹zane s¹ z ordynacj¹ kobiet na ksiê¿y i
biskupów, a tak¿e stanowiskiem czêœci wspólnot anglikañskich do homoseksuali-
zmu. Podkreœlaj¹c trudnoœci w dialogu autorzy dokumentu zaznaczyli jednak, ¿e
misja, któr¹ Chrystus nakaza³ Koœcio³owi obliguje obie strony do wspólnych wy-
si³ków misyjnych oraz do œwiadectwa wspó³pracy i modlitwy. – Wzywamy
wszystkich biskupów, we wspó³pracy z ich duchowieñstwem i œwieckimi, by po-
zytywnie odpowiedzieli na tê inicjatywê, i zaanga¿owali siê w poszukiwanie no-
wych mo¿liwoœci wspó³pracy w misji – zaapelowali autorzy dokumentu.

Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) odrzuci³a wnio-
sek Europejskiej Federacji Baptystycznej (EFB) o przyjêcie jej w poczet cz³on-
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ków stowarzyszonych z GEKE. – Jesteœmy rozczarowani tym, ¿e nie pozwala
nam siê na bardziej intensywn¹ wspó³pracê z innymi Koœcio³ami protestanckimi
w Europie – podkreœli³ Tony Peck, sekretarz generalny EFB. Baptyœci nie ubiega-
li siê o pe³ne cz³onkostwo w WKEE, poniewa¿ odrzucaj¹ chrzest niemowl¹t, a
tak¿e sakramentalne rozumienie chrztu w Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE, do
których nale¿¹ Koœcio³y luterañskie, reformowane, unijne i metodystyczne z Eu-
ropy. WKEE nie zgodzi³a siê na stowarzyszone cz³onkostwo EFB z przyczyn for-
malnych, argumentuj¹c, ¿e WKKE nie jest luŸn¹ federacj¹ ani stowarzyszeniem,
ale wspólnot¹ koœcieln¹, któr¹ ³¹czy pe³na unia urzêdów i sakramentów œwiêtych.
Jednoczeœnie WKEE wyrazi³a chêæ kontynuowania dialogu z baptystami, jednak
ci nie ukrywaj¹, ¿e bêd¹ siê raczej koncentrowaæ na wspó³pracy z Konferencj¹
Koœcio³ów Europejskich.

 W dniach 1-14 paŸdziernika odbywa³o siê w Rawennie X posiedzenie ple-
narne Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em kato-
lickim a Koœcio³em prawos³awnym. „Posiedzenie przebiega³o w duchu przyjaŸni
i pe³nej zaufania wspó³pracy” – czytamy w oœwiadczeniu koñcowym. W spotka-
niu uczestniczy³o 27 przedstawicieli strony katolickiej: arcybiskupów, biskupów,
ksiê¿y i teologów œwieckich. Prawos³awie reprezentowali delegaci patriarchatów:
Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy, Moskwy, Serbii, Rumunii i
Gruzji oraz przedstawiciele Koœcio³ów z Cypru, Grecji, Polski, Albanii, Czech i
S³owacji, Finlandii i Estonii. Obradom wspó³przewodniczyli kardyna³ Walter Ka-
sper oraz metropolita Pergamony, Ioannis Zizioulas, reprezentuj¹cy Patriarchat
ekumeniczny w Konstantynopolu. Podczas obrad dyskutowano nad wspólnym
dokumentem o „eklezjologicznych i kanonicznych skutkach  sakramentalnej na-
tury Koœcio³a”. Dyskusjê na ten temat zapocz¹tkowano ju¿ podczas poprzedniej
sesji w Belgradzie (w dniach 18-25 wrzeœnia 2006 r.), w oparciu o projekt przy-
gotowany w 1990 r. przez mieszany komitet w Moskwie. Podczas obecnej sesji
zakoñczono to studium przyjêciem wspólnego dokumentu. Zdaniem Komisji sta-
nie siê on „solidn¹ baz¹ dla przysz³ych jej prac”. W dokumencie  omówione zo-
sta³y kluczowe kwestie dogmatyczne, uniemo¿liwiaj¹ce wspólnotê miêdzy Ko-
œcio³ami. S¹ to zagadnienia dotycz¹ce nauki o Koœciele (eklezjologii), w tym
szczególnie kwestii kolegialnoœci i autorytetu, ale równie¿ prymatu biskupa Rzy-
mu. Prawos³awni potwierdzili uniwersaln¹ p³aszczyznê Koœcio³a, dla której po-
trzebny jest zarówno prymat, jak i kolegialnoœæ – powiedzia³ Radio Watykañskie-
mu kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan. Oficjalny tytu³ ekumenicznego dokumentu, nazwanego ju¿ Deklaracj¹
Raweñsk¹ brzmi: „Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej
natury Koœcio³a. Wspólnota koœcielna, koncyliaryzm i autorytet”. Obydwie deno-
minacje zgodnie podkreœlaj¹, ¿e autorytet Koœcio³a pochodzi od Jezusa Chrystu-
sa, który opiekê nad Koœcio³em przekaza³ aposto³om, oni biskupom, a ci z kolei
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swoim nastêpcom. Tekst stwierdza, ¿e ta wspólnota stanowi ramy, w których re-
alizuje siê autorytet Koœcio³a. Co wiêcej, sygnatariusze deklaracji dostrzegaj¹
problemy wynikaj¹ce z faktu, ¿e skoro wspólnota (communio) stanowi jeden z
istotowych elementów Koœcio³a, to jej brak oznacza wy³om w powszechnoœci
Koœcio³a i narusza istotê Koœcio³a. Ponadto dokument jasno stwierdza, ¿e ¿aden
Koœció³ lokalny nie ma prawa zmieniaæ wyznania wiary sformu³owanego przez
ekumeniczne sobory i ¿e miêdzy prawos³awiem a rzymskim katolicyzmem istnie-
je wspólne przekonanie o szczególnej roli biskupa Rzymu, jako pierwszego po-
œród patriarchów. Jednoczeœnie dokument przypomina ró¿nice w rozumieniu i
sprawowaniu tego¿ papieskiego prymatu. Wed³ug kard. Kaspera g³os prawos³aw-
nych nt. prymatu papieskiego jest pierwszym krokiem i otwiera perspektywy na
dalsz¹ dyskusjê, któr¹ umo¿liwi³ Sobór Watykañski II. Kolejne spotkanie dwu-
stronnej komisji za³o¿onej w 1979 odbêdzie siê w 2009 roku, czyli w 30. rocznicê
jej powstania. Negatywn¹ ocenê dokumentu koñcowego z Rawenny, opublikowa-
nego 15 listopada po paŸdziernikowych obradach katolicko-prawos³awnej komi-
sji mieszanej, wyda³ prawos³awny biskup Wiednia – Hilarion. Przedstawiciel Pa-
triarchatu Moskiewskiego stwierdzi³, ¿e bez udzia³u najwiêkszego Koœcio³a pra-
wos³awnego dialog z katolicyzmem jest niepe³nowartoœciowy. Delegacja
Koœcio³a rosyjskiego opuœci³a obrady w Rawennie na znak sprzeciwu wobec
obecnoœci przedstawicieli estoñskiego prawos³awia, wy³¹czonego spod jurysdyk-
cji Patriarchatu Moskiewskiego bez jego zgody. Bp Hilarion stwierdzi³, ¿e w do-
kumencie przytoczono szereg w¹tpliwych dowodów i stwierdzeñ nie posiadaj¹-
cych oparcia w prawdzie historycznej, dlatego powinien byæ wnikliwie przestu-
diowany przez specjalistów i teologów w ramach Komisji Teologicznej
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. W¹tpliwoœci rosyjskiego hierarchy budz¹
stwierdzenia dokumentu, opisuj¹ce soborowoœæ i w³adzê koœcieln¹ na poziomie
Koœcio³a powszechnego. Wed³ug niego mowa jest tu nie o wspó³czesnych Ko-
œcio³ach katolickim i prawos³awnym, ale o „teoretycznym Koœciele utworzonym
wed³ug modelu czasów soborów powszechnych”. Sprzeciw bp. Hilariona budzi
równie¿ paragraf 39. dokumentu, utrzymuj¹cy, ¿e po schizmie z 1054 r. obydwa
Koœcio³y w momentach kryzysowych zwo³ywa³y sobory, w których uczestniczyli
biskupi Koœcio³ów lokalnych, „pozostaj¹cy w jednoœci ze Stolic¹ Apostolsk¹ lub
z patriarchatem w Konstantynopolu”. Przedstawiciel rosyjskiego prawos³awia nie
mo¿e siê zgodziæ, ¿e o prawos³awnoœci rosyjskiego Koœcio³a ma decydowaæ jed-
noœæ z patriarch¹ Konstantynopola. Prymat biskupa Rzymu powinien byæ, wed³ug
bp. Hilariona, omawiany w nastêpnym etapie dialogu, poœwiêconym prymatowi
w Koœciele powszechnym. Wyrazi³ on przy tym obawy, ¿e katolicy zechc¹ narzu-
ciæ pojmowanie roli „pierwszego biskupa” podobnej do tej, jak¹ pe³ni obecnie
papie¿, a „Patriarchat Konstantynopolski d¹¿yæ bêdzie do przyznania mu praw
w³adzy jurydycznej w prawos³awiu, jakiej obecnie nie posiada”. W obradach
uczestniczy³o dwóch Polaków: abp Alfons Nossol, ordynariusz rzymskokatolic-
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kiej diecezji opolskiej, oraz abp Jeremiasz, ordynariusz  wroc³awsko-szczeciñ-
skiej diecezji prawos³awnej. Podczas audiencji generalnej, która odby³a siê w
okresie obrad, papie¿  Benedykt XVI przypomnia³, ¿e tematem raweñskiego spo-
tkania jest nauka o Koœciele, kwestia, która pozostaje jednym z najtrudniejszych
zagadnieñ dwustronnego dialogu. Teolodzy debatuj¹ nad sakramentalnoœci¹ Ko-
œcio³a, wspólnocie, duchu soborowym, a tak¿e o hierarchii. – „Proszê was, aby-
œcie razem ze mn¹ modlili siê o to, aby to spotkanie pomog³o w osi¹gniêciu pe³-
nej jednoœci miêdzy katolikami a prawos³awnymi i abyœmy jak najszybciej mogli
dzieliæ ze sob¹ Kielich Pana” – podkreœli³ papie¿.

 W obecnych czasach, w których religie postrzegane s¹ czêsto jako czynnik
napiêæ i niezgody miêdzy narodami, postêp w wewn¹trzchrzeœcijañskim dialogu
postrzegamy jako Bo¿e b³ogos³awieñstwo – napisa³ ekumeniczny patriarcha Kon-
stantynopola Bart³omiej I do uczestników 14. spotkania miêdzy Patriarchatem
Konstantynopola a Koœcio³em Ewangelickim Niemiec (EKD), które odby³o siê na
zamku Oppurg w Turyngii. Patriarcha podkreœli³ koniecznoœæ pog³êbienia dialogu
protestancko-prawos³awnego. Spotkanie prawos³awnych i ewangelickich teolo-
gów odbywa³o siê w dniach od 10 do 15 paŸdziernika pod has³em: „Znaczenie
soborów i wyznañ wiary dla dialogu ekumenicznego”. – Starochrzeœcijañskie
symbole wiary maj¹ dla obydwu stron ogromne znaczenie, co pokazuj¹ równie¿
reformacyjne ksiêgi wyznaniowe, które nieustannie odnosz¹ siê do starokoœciel-
nych soborów – czytamy w komunikacie wydanym po spotkaniu. Tekst przypo-
mina równie¿, ¿e zarówno stare symbole wiary, reformacyjne ksiêgi wyznaniowe,
a tak¿e Barmeñskie Wyznanie Wiary (1934) powsta³y w historycznej sytuacji,
która wymaga³a obrony apostolskiej prawdy przed b³êdami. Uczestnicy spotkania
zgodzili siê, ¿e bogactwo myœli Ojców Koœcio³a – zarówno wschodnich, jak i za-
chodnich – jest niezbêdn¹ pomoc¹ dla ekumenicznych rozmów. Teolodzy przypo-
mnieli ponadto o wci¹¿ istniej¹cych ró¿nicach zwi¹zanych choæby z rozumieniem
S³owa Bo¿ego, a tak¿e sakramentalnej natury kap³añstwa. Dokonano równie¿
podsumowania zakoñczonego niedawno w Sibiu III Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego.

W szwajcarskiej miejscowoœci Baar rozpoczê³a siê w po³owie paŸdziernika
druga runda dialogu ekumenicznego miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Ko-
œcio³ami zielonoœwi¹tkowymi. 17 teologów ewangelickich, prawos³awnych i zie-
lonoœwi¹tkowych dokona³o oceny dotychczasowego dialogu z lat 2000-2005. –
To spotkanie umo¿liwi³o nam dobry start na nastêpne piêæ lat wspólnej pracy –
powiedzia³ prof. Cecil M. Robeck, profesor historii Koœcio³a, zielonoœwi¹tkowy
wspó³przewodnicz¹cy komisji. Z kolei Jennifer S. Leath z Afrykañskiego Meto-
dystyczno-Episkopalnego Koœcio³a USA, stoj¹ca na czele delegacji ŒRK, wyrazi-
³a nadziejê, ¿e obydwie strony konsultacji nadal wykazywaæ siê bêd¹ wzajemnym
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zrozumieniem. – „Nie chcemy unikaæ trudnych pytañ, a tak¿e wyzwañ stoj¹cych
na drodze do jednoœci Koœcio³a” – doda³a. Pierwsza grupa doradcza miêdzy ŒRK
a zielonoœwi¹tkowcami powsta³a w 1998 roku przed Zgromadzeniem Ogólnym
ŒRK w Harare. Podczas ostatniego Zgromadzenia ŒRK w Porto Alegre (2006)
przyjêto raport z dzia³alnoœci grupy i zalecono kontynuowanie rozmów. Dotych-
czas koncentrowano siê na tematach zwi¹zanych z charyzmatami w Koœciele,
jednak na przysz³y rok zaplanowano dyskusje, dotycz¹ce czterech atrybutów Ko-
œcio³a: jednoœci, œwiêtoœci, katolickoœci i apostolskoœci. W 2009 roku kluczowym
zagadnieniem bêdzie misja.

Uznanie dla pokojowych wysi³ków menonitów, podejmowanych przez nich
w imiê Ewangelii, wyrazi³ Benedykt XVI w przemówieniu do delegacji  Œwiato-
wej Konferencji Menonitów, któr¹ przyj¹³ 19 paŸdziernika w Watykanie. Wspo-
mnia³ równie¿ o rozszerzaj¹cych siê kontaktach miêdzy t¹ wspólnot¹ wyzna-
niow¹ a Koœcio³em katolickim. Wyra¿aj¹c sw¹ radoœæ z mo¿noœci przyjêcia
swych goœci w Rzymie, papie¿ doda³, ¿e „w ekumenicznym duchu najnowszych
czasów zaczêliœmy mieæ ze sob¹ kontakty po wiekach izolacji”. Przypomnia³, ze
przywódcy ŒKM na zaproszenie „mego umi³owanego poprzednika Jana Paw³a II”
wziêli udzia³ w wielkich spotkaniach miêdzyreligijnych w Asy¿u w latach 1986 i
2002, gdzie modlili siê wspólnie o pokój. A przedstawiciele Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan uczestniczyli w œwiatowych zgromadzeniach menonitów w
latach 1997 i 2003. Papie¿ zwróci³ tak¿e uwagê na mocne chrzeœcijañskie œwia-
dectwo menonitów na rzecz pokoju w imiê Ewangelii. „Wspólnie akcentujemy,
¿e nasze dzia³ania na rzecz pokoju maj¹ swe korzenie w Jezusie Chrystusie, który
jest naszym pokojem, który obie czêœci uczyni³ jednoœci¹ wprowadzaj¹c pokój,
aby i jednych, jak i drugich znów pojednaæ z Bogiem w jednym Ciele przez
krzy¿” – zaznaczy³ Benedykt XVI. „Mimo wieków podzia³ów, raport o dialogu
‘Wspólnie wezwani do bycia budowniczymi pokoju’, pokaza³, ¿e mamy wiele
wspólnych przekonañ” – mówi³ dalej papie¿. Podkreœli³ wielkie znaczenie dalsze-
go poszukiwania jednoœci wœród uczniów Pana, dodaj¹c, ¿e „nasze œwiadectwo
pozostanie u³omne tak d³ugo, jak d³ugo œwiat widzi nasze podzia³y”. Dialog men-
nonitów z katolikami odbywa siê od zaledwie dziewiêciu lat. Podczas spotkania
akcentowano wspólne cechy obu wyznañ chrzeœcijañskich. Papie¿ ¿yczy³ swoim
goœciom, aby ich wizyta sta³a siê kolejnym krokiem ku wzajemnemu zrozumieniu
i pojednaniu.

 W Neapolu odby³o siê spotkanie miêdzyreligijne z cyklu „Ludzie i Reli-
gie” zorganizowane przez rzymsk¹ Wspólnotê œw. Idziego. Wziê³o w nim udzia³
300 zwierzchników religijnych oraz przedstawicieli ¿ycia publicznego z ró¿nych
stron œwiata. Uczestnicy obrad zainaugurowanych 21 paŸdziernika przez Bene-
dykta XVI podkreœlali koniecznoœæ zaanga¿owania ludzi wierz¹cych w sprawê



153

Z ZAGRANICY

pokoju. S³u¿yæ temu powinno wzajemne zbli¿enie wspólnot religijnych. Zapropo-
nowano nawet utworzenie swoistej „ONZ religii”, jako forum owego zbli¿enia. –
„Wojna w imiê religii jest wojn¹ przeciwko religii” – stwierdzi³ podczas sesji in-
auguracyjnej patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I. Przypomnia³ on przy tym
trudnoœci, jakie wystêpuj¹ w relacjach miêdzyreligijnych. Jego zdaniem wynikaj¹
one ze sztywnego prze¿ywania przez okreœlone wspólnoty w³asnej to¿samoœci.
Wynika z tego nieraz nienawiœæ, fanatyzm i agresywny fundamentalizm. Z dru-
giej strony religia bywa manipulowana przez politykê. W opinii patriarchy oba
przypadki fa³szuj¹ prawdziwego ducha religii, któremu obca jest przemoc.
- „Zadaniem Koœcio³ów i w ogóle religii powinno byæ ukojenie ludzkich namiêt-
noœci, które niejednokrotnie prowadz¹ do wojen, niezgody i zabójczej przemocy”
– stwierdzi³ patriarcha Konstantynopola. – „Skonfrontowani ze œwiatem rozdar-
tym konfliktami, gdzie przemoc jest wci¹¿ usprawiedliwiana w imiê Boga, istotne
jest by powtarzaæ, ¿e religia nigdy nie mo¿e byæ motorem nienawiœci” – powie-
dzia³ Benedykt XVI. – „Przeciwnie, religie mog¹ i powinny oferowaæ cenne œrod-
ki do stworzenia cz³owieczeñstwie pokoju, poniewa¿ mówi¹ o pokoju istniej¹cym
w sercu cz³owieka. Z poszanowaniem dla ró¿nic pomiêdzy ró¿nymi religiami, je-
steœmy wezwani do pracy na rzecz pokoju i efektywnych dzia³añ zmierzaj¹cych
do promowania pojednania miêdzy ludŸmi” – doda³ papie¿. Benedykt XVI za-
pewni³ równie¿, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki bêdzie nadal szed³ drog¹ dialogu,
sprzyjaj¹c wzajemnemu zrozumieniu siê ró¿nych kultur i tradycji religijnych.
¯yczy³, aby ten duch przewa¿a³ zw³aszcza tam, gdzie istniej¹ silne napiêcia,
gdzie brak wolnoœci oraz poszanowania drugiego, a ludzie cierpi¹ skutki niezro-
zumienia i braku tolerancji. 22 paŸdziernika poœwiêcono sesjom tematycznym.
Jedna z nich dotyczy³a migracji w Europie. W dyskusji wzi¹³ udzia³ abp Agostino
Marchetto. Sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró¿uj¹-
cych podkreœli³ prawo poszczególnych pañstw do prowadzenia w³asnej polityki
imigracyjnej. Nie mo¿e siê to jednak sprowadzaæ do zamykania drzwi przed cu-
dzoziemcami. Z drugiej strony sama otwartoœæ na przybyszów te¿ nie wystarcza.
Potrzeba odpowiedniej polityki integracyjnej zarówno na szczeblu miêdzynaro-
dowym, jak i krajowym. Abp Marchetto nawi¹za³ tak¿e do kwestii religijnych
zwi¹zanych z imigracj¹ w Europie. Obawy Europejczyków przed inwazj¹ imi-
grantów bêd¹cych w znacznej mierze muzu³manami s¹ zrozumia³e. Jednak¿e
konflikt miêdzy œwiatem chrzeœcijañstwa i œwiatem islamu w rzeczywistoœci ma
czêœciej pod³o¿e polityczno-ekonomiczne, ni¿ religijne. – „Dziœ, bardziej ni¿ kie-
dykolwiek w przesz³oœci, potrzeba spokojnej, œwiat³ej i pog³êbionej dyskusji miê-
dzy cz³onkami obu wspólnot religijnych” – stwierdzi³ w Neapolu abp Agostino
Marchetto. Na konferencjê przyjechali miêdzy innymi arcybiskup Canterbury
Rowan Williams, patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I, delegaci Patriarchatu
Moskiewskiego, sekretarz Œwiatowej Federacji Luterañskiej, ks. dr Ishmael
Noko, naczelny rabin Izraela, a tak¿e buddyœci i hinduiœci.
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 Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych po³¹czy siê z Reformowan¹
Rad¹ Ekumeniczn¹. Nowa organizacja – najprawdopodobniej Œwiatowa Wspól-
nota Reformowana – skupiaæ bêdzie ponad 80 mln ewangelików reformowanych
z ca³ego œwiata. ŒAKR i RRE chc¹, aby Wspólnota posiada³a siln¹ to¿samoœæ re-
formowan¹, jednoczy³a Koœcio³y reformowane przy Stole Pañskim i by dzia³a³a
na rzecz jednoœci ca³ego Koœcio³a. – Jesteœmy wezwani, by œwiadczyæ o jednoœci
danej w Chrystusie, by wspomagaæ siê wzajemnie i byæ wspólnot¹ – powiedzia³
ks. Clifton Kirkpatrick prezydent ŒAKR, komentuj¹c decyzjê o zjednoczeniu. –
Jesteœmy powo³ani, by przebyæ razem d³ug¹ drogê dla pokoju i pojednania w
œwiecie – doda³. – Mam nadziejê, ¿e mo¿emy po³¹czyæ wysi³ki dwóch organizacji
i mieæ znacznie szerszy zasiêg ni¿ RRE i ŒAKR w pojedynkê – podkreœli³ ks.
Douwe Visser, prezydent Reformowanej Rady Ekumenicznej.

 W dniach 6-9 listopada w Limuru ko³o  Nairobi (Kenia)  obradowa³o I
Œwiatowe Forum Chrzeœcijañskie, które zgromadzi³o  oko³o 250 wysokich rang¹
przedstawicieli reprezentuj¹cych szerokie spektrum Koœcio³ów, konfesji i organi-
zacji miêdzykoœcielnych z przesz³o 70 krajów. Oko³o po³owa uczestników pocho-
dzi³a ze wspólnot ewangelikalnych, zielonoœwi¹tkowych  i charyzmatycznych, 60
reprezentowa³o rodzinê Koœcio³ów protestanckich i anglikañskich, oko³o 25 Ko-
œcio³y prawos³awne, a oko³o 20 konferencje episkopatów Koœcio³a rzymskokato-
lickiego. Pomys³ Forum zrodzi³ siê w 1998 r. w gronie najwy¿szych przedstawi-
cieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów, a prace przygotowawcze trwa³y do 2006 r. W
efekcie cz³onkowie komitetu organizacyjnego przygotowali kongres nt. „Nasza
pielgrzymka z Jezusem Chrystusem – Tym, który jedna”. Celem Forum by³o
stworzenie przestrzeni spotkania, w ramach której przedstawiciele Koœcio³ów
chrzeœcijañskich mogliby zastanowiæ siê wspólnie nad tym, jaka jest wola Bo¿a w
odniesieniu do Koœcio³a i co jest misj¹ Boga w dzisiejszym œwiecie. Forum by³o
wyj¹tkowe ze wzglêdu na szerok¹ reprezentacjê wszystkich wielkich tradycji
chrzeœcijañskich od Koœcio³a rzymskokatolickiego po tzw. chrzeœcijan niezale¿-
nych. W ocenie ŒRK Forum by³o „historycznym prze³omem”. Jeszcze nigdy
przedtem tak wielka liczba delegatów reprezentuj¹cych tak zró¿nicowane trady-
cje chrzeœcijañskie nie zgromadzi³a siê pod jednym dachem. Spotkanie s³u¿y³o
przede wszystkim zbli¿eniu miêdzy rozwijaj¹cym siê ¿ywio³owo ruchem zielono-
œwi¹tkowym i charyzmatycznym, trzymaj¹cym siê z regu³y z dala od d¹¿eñ eku-
menicznych,  a Koœcio³ami tradycyjnymi. Uczestnicy Forum wyrazili ubolewanie
z powodu b³êdów pope³nionych w przesz³oœci, jednoczeœnie poczuli siê zachêceni
do „okazywania wiêkszej wra¿liwoœci we wzajemnych relacjach”. Postanowiono
kontynuowaæ wzajemne konsultacje. Obrady zakoñczy³o siê przyjêciem „Orêdzia
do naszych Braci i Sióstr w Chrystusie na ca³ym œwiecie”.  Powo³any Komitet
Kontynuacji Pracy bêdzie kontynuowaæ podjêt¹ pracê na ró¿nych szczeblach –
lokalnym, krajowym, regionalnym i miêdzynarodowym.
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 58-letni ks. dr Johannes Ekemezie Okoro, pochodz¹cy z Nigerii, zosta³ wy-
brany na nowego biskupa Koœcio³a Starokatolickiego Austrii. Decyzjê tak¹ podj¹³
Synod Koœcio³a 17 listopada. Kontrkandydatem ks. Okoro by³ niemiecki duchow-
ny ks. Martin Eisenbraun. Nowy biskup zastêpuje odchodz¹cego w stan spoczyn-
ku bpa Bernarda Heitza. Austriaccy starokatolicy podkreœlaj¹, ¿e wybór ks. Oko-
ro na nowego biskupa jest kolejnym dowodem na to, ¿e starokatolicyzm w Au-
strii jest symbolem integracji, zapraszaj¹cego i otwartego Koœcio³a. Synod wybra³
ks. Okoro w trzeciej turze 40 g³osami za i 29 przeciw, przy dwóch wstrzymuj¹-
cych siê. Konsekracja biskupia odbêdzie siê 1 stycznia 2008 roku. Okoro urodzi³
siê 21 sierpnia 1949 r. w nigeryjskiej miejscowoœci Kano. W 1994 uzyska³ au-
striackie obywatelstwo. Studiowa³ psychologiê, filozofiê i teologiê. Pracowa³
jako psychoterapeuta, a tak¿e bra³ udzia³ w misjach ONZ na Cyprze i Syrii jako
kapelan wojskowy. W Koœciele Starokatolickim Austrii jest od 1999 roku. Wcze-
œniej by³ rzymskokatolickim kap³anem.

 Dialog katolicko-prawos³awny powinien byæ kontynuowany a¿ do pe³nej
jednoœci, bo taka jest wola Chrystusa – podkreœli³ w liœcie skierowanym z okazji
wspomnienia liturgicznego œw. Andrzeja (30 listopada) do patriarchy Bart³omieja
I Benedykt XVI. W liœcie tym papie¿ przypomnia³ swoj¹ wizytê w Stambule
przed rokiem oraz uzna³, ¿e wizyty delegacji katolickich w Konstantynopolu i
prawos³awnych w Rzymie s¹ znakiem pragnienia jednoœci i komunii, która pog³ê-
bia siê poprzez kontakty osobiste, modlitwê oraz dialog mi³oœci i prawdy. Bene-
dykt XVI odniós³ siê równie¿ do paŸdziernikowych obrad katolicko-prawos³aw-
nych w Rawennie, podkreœlaj¹c, ¿e choæ nie oby³y siê one bez trudnoœci, to po-
winny byæ one rozstrzygniête. – Nasza praca na rzecz jednoœci wynika z woli
Chrystusa, naszego Pana – podkreœli³ Benedykt i doda³, ¿e jednoœæ jest szczegól-
nie potrzebna jako odpowiedŸ na rozmaite wyzwania staj¹ce przez chrzeœcijana-
mi w XXI wieku.

Z KRAJU

 W dniach 1-12 maja w Warszawie-Radoœci obradowa³a XXXI Krajowa
Konferencja Koœcio³a, która jest najwy¿sz¹ w³adz¹ stanowi¹c¹ Koœcio³a Chrze-
œcijan Baptystów w RP. Na Konferencji delegaci zborów omówili szereg istot-
nych dla Koœcio³a spraw oraz podjêli kilka wa¿nych decyzji. Wybrano nowego
Przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a, którym zosta³ pastor Gustaw Cieœlar ze Szcze-
cina, podjêto tak¿e decyzje o przyst¹pieniu baptystów do Aliansu Ewangeliczne-
go w RP. Synod przyj¹³ tak¿e uchwa³ê w sprawie naruszania przez w³adze pu-
bliczne w Polsce konstytucyjnej zasady rozdzia³u Koœcio³a i Pañstwa. Oto jej
treœæ: „W ostatnim czasie w³adze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej dokona³y
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szeregu aktów naruszenia konstytucyjnej zasady rozdzia³u pañstwa i zwi¹zków
wyznaniowych. Og³oszenie Matki Boskiej Trybunalskiej patronk¹ Sejmu, prze-
znaczenie œrodków z bud¿etu pañstwa na Œwi¹tyniê Opatrznoœci Bo¿ej, umiesz-
czanie symboli religijnych w urzêdach administracji publicznej oraz innych
obiektach publicznych to najnowsze przyk³ady tego zasmucaj¹cego i bulwersuj¹-
cego zjawiska. Budzi ono nasz zasadniczy sprzeciw, gdy¿ zasada rozdzia³u Ko-
œcio³ów i pañstwa oraz wyp³ywaj¹ca z niej œwieckoœæ pañstwa maj¹ na celu
ochronê wolnoœci sumienia ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka, zarówno religijnego
jak i niereligijnego, a w konsekwencji jest podstaw¹ demokracji. Odwo³uj¹c siê
do naszych chrzeœcijañskich przekonañ stoimy na stanowisku, i¿ wiara ma wy-
p³ywaæ swobodnie z decyzji wolnego sumienia i w ¿aden sposób nie mo¿e byæ
wymuszana lub krêpowana przy u¿yciu machiny pañstwa. Jako szczególnie de-
moralizuj¹cy odbieramy fakt, ¿e maj¹ce ostatnio miejsce w Polsce przypadki po-
pierania religii przez pañstwo s¹ efektem dzia³añ organów i osób w pierwszym
rzêdzie powo³anych do przestrzegania porz¹dku konstytucyjnego. Jako baptyœci,
przedstawiciele wyznania protestanckiego od 400 lat zabiegaj¹cego o rozdzia³
Koœcio³a i pañstwa, a od oko³o 160 lat obecnego na ziemiach polskich, czujemy
siê w obowi¹zku przypominaæ, i¿ przymus religijny i œwiatopogl¹dowy, nawet
najmniejszy, wykrzywia charakter cz³owieka i ogranicza jego szansê stania siê
pe³nowartoœciowym cz³onkiem spo³eczeñstwa. Pañstwo gwa³c¹ce sumienia i na-
rzucaj¹ce religiê – jak¹kolwiek religiê – tworzy spo³eczeñstwo konformistów, a
tym samym samo zmniejsza swoje szanse na duchowy dobrobyt. Proces ten do-
strzegalny jest w Polsce, gdzie presji religijnej przy wsparciu ze strony pañstwa
poddawane s¹ ju¿ dzieci przedszkolne i szkolne korzystaj¹ce z publicznego syste-
mu oœwiatowego. Krajowa Konferencja Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Rze-
czypospolitej Polskiej apeluje do w³adz publicznych o œcis³e przestrzeganie po-
stanowieñ Konstytucji RP dotycz¹cych rozdzia³u pañstwa i religii, który jest za-
wsze korzystny dla pañstwa, dla jego obywateli i dla wszystkich bez wyj¹tku
wspólnot religijnych”.

 W dniach od 10 do 13 czerwca w Bielefeld obradowa³a Komisja Kontak-
tów Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec.
Obrady toczy³y siê w atmosferze napiêæ w stosunkach pomiêdzy obydwoma kra-
jami. Wiele miejsca poœwiêcono wzajemnej informacji o sytuacji spo³eczno-poli-
tycznej, socjalnej i gospodarczej w obu krajach. Podczas obrad obie strony z naci-
skiem podkreœla³y potrzebê wypracowania wzajemnego kompromisu w rozwi¹zy-
waniu spraw w stosunkach bilateralnych i na p³aszczyŸnie Unii Europejskiej.
Komisja Kontaktów przywo³ywa³a przyk³ady pozytywnej stymulacji w stosun-
kach polsko-niemieckich ze strony Koœcio³ów chrzeœcijañskich obu krajów w
przesz³oœci. Obie strony poinformowa³y siê o koœcielno-ekumenicznych przygo-
towaniach delegacji z chrzeœcijañskich Koœcio³ów Niemiec i Polski udaj¹cych siê
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na III Europejskie Ekumeniczne Spotkanie w pocz¹tkach wrzeœnia  w Sibiu w
Rumunii. Strona polska wys³ucha³a informacji o przebiegu niemieckiego Kir-
chentagu, który zakoñczy³ siê w przededniu obrad Komisji. Koœcio³y Ewangelic-
kie Niemiec s¹ zadowolone z Kirchentagu w Kolonii, podkreœla³y liczny udzia³
m³odzie¿y poszukuj¹cej czêsto nowych form wyznawania swej wiary.
Komisja Kontaktów podtrzyma³a mandat dla dalszej pracy miêdzynarodowej
ekumenicznej grupy roboczej „Pojednanie”, w której udzia³ bior¹ Koœcio³y chrze-
œcijañskie Bia³orusi, Ukrainy, Niemiec i Polski. Polscy cz³onkowie Komisji zapo-
znali siê z procesem reform, jaki zapocz¹tkowany zosta³ w protestantyzmie nie-
mieckim. Polscy i niemieccy cz³onkowie Komisji Kontaktów zostali przyjêci
przez zwierzchnika Koœcio³a Ewangelickiego Westfalii, Prezesa Koœcio³a Alfreda
Bussa. Rozmowy dotyczy³y równie¿ reform strukturalnych Koœcio³a westfalskie-
go. Nastêpne obrady Komisji Kontaktów odbêd¹ siê w Polsce, w dniach od 2-4
czerwca 2008 r. w Bia³ymstoku, na zaproszenie Prezesa Rady, arcybiskupa Jere-
miasza. Cz³onkami Komisji Kontaktów ze strony polskiej s¹: arcybiskup Jere-
miasz, ksiê¿a biskupi Janusz Jagucki, Edward Puœlecki, dyrektor Andrzej Wójto-
wicz Ze strony Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec Komisji przewodniczy bp
Klaus Wollenweber – Bonn, a w sk³ad komisji wchodzi m.in. Prezydent Koœcio³a
Ewangelickiego Hesji-Nassau Prof. Peter Steinacker, Darmstadt.

 2 i 3 lipca  w Warszawie obradowa³a grupa robocza ekumenicznego pro-
jektu „Pojednanie w Europie”. Przedmiotem obrad by³y sprawy zwi¹zane z wyda-
niem dokumentacji projektu, którego pocz¹tki siêgaj¹ 1996 roku, prezentacja pro-
jektu na III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym Koœcio³ów w Sibiu –
Rumunia oraz plany projektu na najbli¿sze lata. W Warszawie podjêto decyzjê, ¿e
dokumentacja zostanie opublikowana w jêzyku niemieckim i polskim, i zaprezen-
towana na jednym z paneli dyskusyjnych w Sibiu. Postanowiono te¿ organizowaæ
doroczne konferencje tematyczne, najbli¿sza odbêdzie siê na Bia³orusi w maju
2008 roku. Uczestnicy obrad, przedstawiciele Koœcio³ów Bia³orusi, Niemiec i
Polski wys³uchali informacji o sytuacji koœcielno-ekumenicznej i spo³ecznej na
Bia³orusi, spotkali siê z przewodnicz¹cym Komisji ds. Mniejszoœci Polskiego
Parlamentu, pos³em Eugeniuszem Czykwinem. Ekumeniczny projekt „Pojedna-
nie” powsta³ w okresie transformacji spo³eczno-politycznej w krajach Europy
Œrodkowo-Wschodniej, zawirowañ koœcielnych na Ukrainie, podj¹³ siê mediacji
w trudnych relacjach pomiêdzy Koœcio³ami, w szczególnoœci na Ukrainie Za-
chodniej. Projekt „Pojednanie” tworz¹ Koœcio³y prawos³awne, ewangelickie i
rzymskokatolicki  z Bia³orusi, Ukrainy, Niemiec i Polski.

 W Konstancinie pod Warszaw¹, odby³o siê 10 lipca XXIII. spotkanie eku-
meniczne przedstawicieli Koœcio³a Polskokatolickiego i Rzymskokatolickiego.
Wspó³przewodniczyli: bp Wiktor Wysoczañski oraz bp Jacek Jezierski. Poruszo-
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no m.in. zagadnienie udzielania kobietom œwiêceñ kap³añskich i b³ogos³awienia
zwi¹zków homoseksualnych. Koœció³ Polskokatolicki wyda³ komunikat po spo-
tkaniu, w którym wyra¿a swoje stanowisko wobec poruszanych kwestii. „W tych
kwestiach Koœció³ Polskokatolicki, tak jak Polski Narodowy Koœció³ Katolicki w
USA i Kanadzie podziela tradycyjne stanowisko Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
Za udzielaniem œwiêceñ kap³añskich wy³¹cznie mê¿czyznom wypowiedzia³y siê
synody Koœcio³a Polskokatolickiego w 1998 i 2003 roku”.

 20 lipca Kapitu³a Zgromadzenia Kap³anów Koœcio³a Starokatolickiego Ma-
riawitów obraduj¹ca przy Œwi¹tyni Mi³osierdzia i Mi³oœci w P³ocku wybra³a do-
tychczasowego ordynariusza diecezji œl¹sko-³ódzkiej, bp. M. Ludwika Jab³oñ-
skiego, na nowego biskupa naczelnego Koœcio³a i ordynariusza diecezji warszaw-
sko-p³ockiej. Hierarcha zast¹pi³ bp. M. W³odzimierza Jaworskiego, który obj¹³
diecezjê œl¹sko-³ódzk¹. Przez ostatnie 10 lat biskup M. Ludwik Jab³oñski pe³ni³
funkcjê proboszcza przy parafii mariawickiej w £odzi, a tak¿e administrowa³ pa-
rafiami w Pabianicach i Pi¹tku. W 2005 r. bp Jab³oñski obchodzi³ 10-lecie sakry
biskupiej.  Nowy biskup naczelny znany jest z silnego zaanga¿owania ekume-
nicznego – przez wiele lat by³ wspó³przewodnicz¹cym Komisji Mieszanej ds.
Dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Starokatolickim
Mariawitów oraz przewodnicz¹cym Oddzia³u £ódzkiego Polskiej Rady Ekume-
nicznej. W aglomeracji ³ódzkiej, zamieszkiwanej przez spor¹ liczbê mariawitów,
bp Jab³oñski aktywnie uczestniczy³ w inicjatywach spo³ecznych, m.in. w ³ódz-
kich Dniach Tolerancji, a tak¿e wspó³pracowa³ z mediami.

 Ordynariusz diecezji opolskiej abp Alfons Nossol ukoñczy³ 8 sierpnia 75
lat. Jubileusz ten zbieg³ siê z 30. rocznic¹ jego sakry biskupiej. Jest on ostatnim
mianowanym jeszcze przez Paw³a VI czynnym biskupem polskim. Ponadto 23
czerwca minê³a tak¿e inna wa¿na rocznica z jego ¿ycia – 50-lecie œwiêceñ ka-
p³añskich. Jubilat jest jedn¹ z najwybitniejszych postaci Koœcio³a katolickiego w
Polsce – znakomitym naukowcem, œwietnym znawc¹ teologii protestanckiej,
zw³aszcza Karla Bartha (1886-1968), któremu poœwiêci³ sw¹ rozprawê habilita-
cyjn¹. Jako biskup jest cz³onkiem Rady Sta³ej i Rady Naukowej Konferencji Epi-
skopatu Polski a ponad æwieræ wieku kierowa³ Komisj¹ Episkopatu (obecnie
Rad¹) ds. Ekumenizmu. Jest te¿ wielkim kanclerzem Wydzia³u Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorem honoris causa kilku uczeni w Polsce i w
Niemczech. W wymiarach Koœcio³a powszechnego jest cz³onkiem Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Jako biskup-teolog wchodzi w sk³ad Papieskich
Komisji Mieszanych ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em katolickim a
prawos³awnym i luterañskim. W tej pierwszej komisji jest obecnie jedynym jej
cz³onkiem ze strony katolickiej, który nale¿a³ do niej ju¿ w pierwszym okresie jej
istnienia, gdy powo³a³ j¹ do niej Jan Pawe³ II i który wszed³ do jej nowego sk³a-
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du, zatwierdzonego przez Benedykta XVI. W Komisji ds. dialogu katolicko-lute-
rañskiego pe³ni³ w ostatnich latach funkcjê wspó³przewodnicz¹cego. O uznaniu
ze strony obecnego papie¿a dla abp. Nossola œwiadczy fakt, ¿e gdy Jubilat w ob-
liczu zbli¿aj¹cych siê 75. urodzin, przedstawi³ mu podanie o dymisjê, Benedykt
XVI nie przyj¹³ jej, ale poleci³ mu pe³niæ pos³ugê biskupi¹ w diecezji opolskiej
jeszcze dwa lata.

 Dnia 10 paŸdziernika w siedzibie Biskupa Naczelnego Koœcio³a Starokato-
lickiego Mariawitów w P³ocku  odby³o siê posiedzenie Komisji Mieszanej ds.
Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em
Starokatolickim Mariawitów. W posiedzeniu wziêli udzia³: bp  Ludwik Jab³oñski
i bp Bronis³aw Dembowski – wspó³przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: ks. prof.
Pawe³ Rudnicki i ks. Grzegorz  Dró¿d¿ – reprezentuj¹cy KSM oraz ks. prof. Hen-
ryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – reprezentuj¹cy KRK. Cz³on-
kowie Komisji z³o¿yli gratulacje bp. L. Jab³oñskiemu z racji wyboru na stanowi-
sko biskupa naczelnego KSM i bp. Bronis³awowi Dembowskiemu z okazji jubile-
uszu 80-lecia urodzin. Zapoznano siê ze stanem prac nad przygotowaniem
publikacji „Dwustronna refleksja o treœciach objawieñ Matki Marii Franciszki
Koz³owskiej dotycz¹cych Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia”. Finalizowano dysku-
sjê historyczno-teologiczn¹ prowadzon¹ w ramach Komisji. W zwi¹zku z tym
zajêto siê spraw¹ tytu³u, wspólnego wstêpu i s³owa koñcowego publikacji, zawie-
raj¹cej archiwalia, nad którymi Komisja dyskutowa³a oraz stanowiska stron w od-
niesieniu do ka¿dego z badanych dokumentów. Postanowiono, ¿e obchody z oka-
zji 10-lecia Komisji Mieszanej i zakoñczenia jej prac odbêd¹ siê w maju 2008
roku. Termin najbli¿szego spotkania ustalono na 7 lutego 2008 r. we W³oc³awku.

 29 paŸdziernika mia³o miejsce w Warszawie inauguracyjne spotkanie kato-
licko-adwentystycznego Zespo³u Rozmów Bilateralnych w nowym sk³adzie. Jest
to kontynuacja dialogu rozpoczêtego oficjalnie w Polsce w 1984 r. Stronê kato-
lick¹ reprezentuje Zespó³ Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu ze Wspól-
not¹ Koœcieln¹ Adwentystów Dnia Siódmego: ks. bp Teofil Wilski, ks. prof. Woj-
ciech Hanc, ks. dr Tomasz Siuda i ks. dr S³awomir Paw³owski. W imieniu adwen-
tystów w dialogu bierze udzia³: ks. prof. Zachariasz £yko, ks. Roman Chalupka,
ks. prof. Bernard Koziróg, ks. Ryszard Jankowski. Stoj¹cy na czele stron dialogu
– ks. bp Teofil Wilski oraz ks. prof. Zachariasz £yko – s¹ wspó³przewodnicz¹cy-
mi ca³ego Zespo³u Rozmów Bilateralnych. W pierwszym spotkaniu nowego Ze-
spo³u wzi¹³ tak¿e udzia³ przewodnicz¹cy Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego
w RP – ks. Pawe³ Lazar. Zespó³ bêdzie odbywa³ spotkania dwa razy do roku. Za-
kreœlono panoramê mo¿liwych tematów dialogu: prawda o S³owie Bo¿ym, Trójcy
Œwiêtej, Chrystusie, Dekalogu i moralnoœci, usprawiedliwieniu, Koœciele, sakra-
mentach i rzeczach ostatecznych. Bêd¹ podejmowane kwestie, które ³¹cz¹, ale
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tak¿e i te, które dziel¹ oba Koœcio³y w dziedzinie doktryny, ustroju koœcielnego i
kultu. Najbli¿sze posiedzenie, planowane na marzec 2008 r., bêdzie poœwiêcone
zagadnieniu hierarchii prawd wiary jako metodologicznej zasady dialogu ekume-
nicznego.

 W dniu Wszystkich Œwiêtych  modlili siê wspólnie katolicy i prawos³awni,
którzy przeszli w procesji po cmentarzu na Woli. W GnieŸnie przy grobach ¿o³-
nierzy radzieckich katolicy i prawos³awni modlili siê w intencji ofiar II wojny
œwiatowej. Poœwiêcono dwa krzy¿e, ³aciñski i prawos³awny, które ustawiono przy
¿o³nierskich grobach. Oœwiêcimianie i pielgrzymi z ca³ego œwiata zapalili na tere-
nie obozu Auschwitz-Birkenau tysi¹ce zniczy ku czci pomordowanych wiêŸniów.
W ca³ym kraju trwa³y kwesty na rzecz ratowania zabytkowych cmentarzy.

 O mo¿liwoœci przeprowadzania ekumenicznej ewangelizacji rozmawiali 6
grudnia w Warszawie cz³onkowie Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Polski. Spotkaniu przewodniczy³ bp Tadeusz Pikus. Biskup w rozmowie z KAI
przyzna³, ze temat ekumenicznej ewangelizacji jest stosunkowo nowy na tym eta-
pie rozwoju ekumenizmu. – Zastanawialiœmy siê, czy ewangelizacja ekumeniczna
jest mo¿liwa a jeœli tak, to jaka, jak powinniœmy j¹ praktykowaæ by s³u¿y³a jedno-
œci Koœcio³a – powiedzia³. Biskup wymienia³ sposoby praktykowania ekumeni-
zmu: duchowy, poprzez modlitwê i udzia³ w liturgiach, ¿ycia, poprzez odpowied-
ni¹ postawê, niesienie pomocy innym wspólnie, ekumenizm biblijny, teologiczny.
– Natomiast ekumeniczna ewangelizacja to wspólne proklamowanie Ewangelii –
doda³. Rada ds. Ekumenizmu porusza³a te¿ temat ma³¿eñstw mieszanych.

 12 grudnia w pa³acu w warszawskich £azienkach odby³o siê ju¿ po raz 32.
rozdanie nagród im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Nagrody te s¹ przy-
znawane za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie dzia³alnoœci artystycznej, nauko-
wej, kulturalnej, spo³ecznej, ekumenicznej i charytatywnej. W gronie tegorocz-
nych 12 laureatów znalaz³ siê równie¿ proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Karpaczu – ks. Edwin Pech. Podczas wrêczania mu nagrody laudacjê
wyg³osi³ prof. dr hab. Karol Karski: „Ksi¹dz Edwin Pech jest duchownym Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, od 17 lat duszpasterzem i proboszczem para-
fii w Karpaczu bêd¹cej w posiadaniu niezwyk³ego zabytku, jakim jest sprowa-
dzona z Norwegii a pochodz¹ca z prze³omu XII i XIII w. drewniana Œwi¹tynia
Wang. Ks. Pech wraz z rad¹ parafialn¹ troszczy siê pieczo³owicie o dobr¹ kondy-
cjê œwi¹tyni. 1 czerwca 2006 r. udostêpni³ j¹ do nagrania programu do katolickiej
audycji telewizyjnej dla dzieci „Ziarno”. Program ten by³ kilkakrotnie retransmi-
towany przez Telewizjê Polskê i Telewizjê Polonia. Dziêki zaanga¿owaniu pro-
boszcza przy parafii dzia³a od 10 lat pierwszy na Dolnym Œl¹sku chór ekumenicz-
ny, którego cz³onkowie wywodz¹ siê z Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Ewange-
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licko – Augsburskiego. W repertuarze chóru znajduj¹ siê pieœni koœcielne. Cz³on-
kowie chóru stawiaj¹ sobie za zadanie bycia „widzialnym znakiem ekumenizmu”
poprzez œpiewanie pieœni, dzia³alnoœæ charytatywn¹. Wystêpuje w koœcio³ach, do-
mach wczasowych i w domach opieki. W 2006 r. chór otrzyma³ nagrodê starosty
za promocjê regionu. Od niepamiêtnych czasów panuje przekonanie, ¿e œlub za-
warty  na Wangu jest gwarantem szczêœliwego ma³¿eñstwa. W ostatnich latach
coraz wiêcej par katolickich zaczê³o siê zwracaæ do Ksiêdza Proboszcza z zapyta-
niem, czy mog³yby w tej œwi¹tyni zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. Ks. Pech nie sta-
wia³ ¿adnych przeszkód w tym zakresie. W 2006 r. odby³o siê 17 œlubów udzielo-
nych przez duchownych rzymskokatolickich. Parafia, kierowana przez ks. Edwi-
na Pecha, prowadzi te¿ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ charytatywno-spo³eczn¹,
która jest skierowana przede wszystkim do osób  spoza Koœcio³a Ewangelickiego.
Obszar dzia³alnoœci Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
obejmuje: pielêgniarstwo rodzinne, opiekê socjalno-bytow¹ nad osobami starszy-
mi,  pomoc i opiekê nad osobami niepe³nosprawnymi, szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedlekarskiej, wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego, œwietlicê
œrodowiskow¹ dla dzieci spoza parafii. Ponadto Parafia Wang œciœle wspó³pracuje
z miejscow¹ Parafi¹ Rzymskokatolick¹ organizuj¹c nabo¿eñstwa ekumeniczne,
gwiazdkê dla samotnych i ubogich mieszkañców Karpacza, prowadzi te¿ ekume-
niczn¹ ksiêgarniê literatury chrzeœcijañskiej. Ponadto od dwóch lat dzia³a przy
niej Œl¹ska Akademia Ewangelicka, której utworzenie sta³o siê mo¿liwe dziêki
odzyskanym nieruchomoœciom.  Jej dzia³alnoœæ to przede wszystkim praca edu-
kacyjna, wychowawcza i integracyjna oraz wskazywanie na historiê regionu po-
wi¹zan¹ z Austri¹, Czechami, Norwegi¹ i Niemcami. Jury Komitetu Nagrody im.
Œw. Brata Alberta Adama Chmielowskiego, bior¹c pod uwagê powy¿sze dokona-
nia ks. Edwina Pecha postanowi³a mu przyznaæ tegoroczn¹ nagrodê za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie zbli¿enia ekumenicznego”.

Opracowa³: Karol Karski
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Autor dzie³a zmar³ w 2006 roku. By³ dominikaninem, profesorem ekumeni-
zmu i teologii protestanckiej na Wydziale Teologii w Walencji. Polskie wydanie
oparte jest na edycji z 1998 roku.

Ks. prof. Leonard Górka, kierownik Instytutu Ekumenicznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, który czuwa³ nad polsk¹ edycj¹ tego dzie³a jako
konsultant naukowy, autor uzupe³niaj¹cych hase³ ukazuj¹cych kontekst polski i
literatury polskojêzycznej, pisze we Wprowadzeniu: „Œwiadomoœæ jednak ogro-
mu materia³u, który ewentualnie mo¿na by czy nale¿a³oby nadto uwzglêdniæ,
ka¿e niniejsz¹ edycjê s³ownika o ekumenizmie uznaæ za dzie³o w tym sensie
niedokoñczone i ¿ywiæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci mo¿na go bêdzie uzupe³niaæ i
udoskonalaæ. (…) Redaktorzy bêd¹ wiêc z uwag¹ ws³uchiwaæ siê w twórcze
opinie i podpowiedzi Czytelników” (s. 6).

Przytoczone powy¿ej s³owa zachêcaj¹ mnie do wypowiedzenia uwag na te-
mat niektórych hase³ ma³ego s³ownika poœwiêconego ekumenizmowi. Z wielk¹
radoœci¹ przyjmujê inicjatywê wydania tego dzie³a, odnoszê jednak wra¿enie,
¿e redakcja polska zbyt ma³o uwzglêdni³a fakt, ¿e miêdzy edycj¹ hiszpañsk¹ i
polsk¹ minê³o blisko 10 lat, a w ekumenizmie taki okres czasu to niemal ca³a
epoka. Spróbujê wykazaæ to na konkretnych przyk³adach.

Has³o Barmeñska Deklaracja Teologiczna zawiera na wstêpie b³êdn¹ infor-
macjê, i¿ chodzi tu o tekst „przyjêty przez grupê chrzeœcijan luteranów z tzw.
Koœcio³a Wyznaj¹cego, którzy 30 maja 1934 zgromadzili siê na synodzie w nie-
du¿ym mieœcie Barmen, niedaleko Wuppertalu” (s. 29). Jednak kilkanaœcie
wierszy dalej czytamy zgodnie z faktami: „Na synodzie w Barmen 139 repre-
zentantów Koœcio³ów luterañskich, reformowanych i unijnych uchwali³o 6 tez,
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które zwraca³y Koœcio³owi wolnoœæ w obliczu wymogów ideologii nazistow-
skiej”  (s. 30).

Przy haœle Jan XXIII (s. 137) podana zosta³a b³êdna data zgonu: 1961, po-
winno byæ: 1963.

Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne w Bazylei (1989) i Grazu (1997),
zwo³ywane wspólnie przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich (KKE), zrze-
szaj¹c¹ Koœcio³y nierzymskokatolickie naszego kontynentu, i rzymskokatolick¹
Radê Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), wystêpuj¹ w s³owniku pod
niew³aœciw¹ nazw¹ Europejskie Zgromadzenia Ogólne (s. 101-102).

W Grazu zrodzi³a siê idea opracowania „wytycznych dla wzrastaj¹cej wspó³-
pracy pomiêdzy Koœcio³ami w Europie”, która po kilku latach, w 2001 roku,
zrealizowa³a siê pod nazw¹ Karty Ekumenicznej. ¯a³owaæ nale¿y, ¿e redakcja
polska nie uzupe³ni³a omawianego dzie³a o to has³o.

Z has³a Konferencja Koœcio³ów Europy (Europejskich) dowiadujemy siê, ¿e
ostatnie, jedenaste Zgromadzenie Ogólne tej organizacji odby³o siê w 1997 r. (s.
167), podczas gdy w miêdzyczasie, tj. w 2003 r. mieliœmy XII Zgromadzenie
Ogólne w Trondheim (Norwegia), a ju¿ w 2009 r. odbêdzie kolejne Zgromadze-
nie w Lyonie (Francja).

Has³o Konferencje w Lambeth, czyli odbywaj¹ce siê od 1867 r. co 10 lat
spotkania biskupów anglikañskich z ca³ego œwiata, jako ostatnie spotkanie po-
daje rok 1988 (s. 169). W rzeczywistoœci biskupi anglikañscy obradowali rów-
nie¿ w 1998 r., takie spotkanie jest tak¿e planowane w roku bie¿¹cym (2008).

W haœle Koœcio³y prawos³awne znajdujemy krótkie omówienie dialogu kato-
licko-prawos³awnego. Jego oficjalne rozpoczêcie mia³o miejsce 30 listopada
1979 r. podczas wizyty papie¿a Jana Paw³a II u patriarchy Konstantynopola Di-
mitriosa I. S³ownik mówi o papie¿u  Pawle VI, który umar³ rok wczeœniej. Poza
tym wszelka informacja na temat tego dialogu koñczy siê na roku 1990, tak jak-
by nic potem siê dzia³o (s. 181-182).

W haœle Koœcio³y prawos³awne Wschodu, dotycz¹cym Koœcio³ów, które s¹
znane tak¿e jako „orientalne Koœcio³y narodowe” lub „Koœcio³y przedchalce-
doñskie”, brak wzmianki o Koœciele erytrejskim, który po oderwaniu siê Erytrei
od Etiopii i utworzeniu samodzielnego pañstwa (1993), uniezale¿ni³ siê od Ko-
œcio³a macierzystego (s. 182-184).

W haœle Leuenberska Konkordia, dotycz¹cym zawarcia wspólnoty koœcielnej
w 1973 r. pomiêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie,
tj. miêdzy Koœcio³ami tradycji luterañskiej, reformowanej, ewangelicko-unijnej,
waldensów i braci czeskich, brakuje wzmianki, ¿e pe³noprawnym cz³onkiem tej
wspólnoty sta³y siê w 1997 r. europejskie Koœcio³y metodystyczne (s. 196-197).

Has³o Miêdzynarodowa Rada Misyjna dotyczy jednego z trzech g³ównych
nurtów ruchu ekumenicznego, który – jako ostatni – przy³¹czy³ siê do Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów w 1961 r. W ³onie ŒRK, jako Komisja ds. Misji Œwiatowej
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i Ewangelizacji, zwo³uje w dalszym ci¹gu co kilka lat œwiatowe konferencje
misyjne. S³ownik podaje, jakoby jedna z tych konferencji odby³a siê w Uppsali
w 1968 r., co nie jest zgodne z prawd¹. Nast¹pi³a tu pomy³ka z IV Zgromadze-
niem Ogólnym ŒRK. Jako ostatnia z serii œwiatowych konferencji misyjnych
wymieniona jest konferencja w San Antonio (Teksas, USA) w 1989 r. (s. 218).
W rzeczywistoœci po tej dacie odby³y siê jeszcze dwie kolejne œwiatowe konfe-
rencje misyjne: w Salvadorze (Brazylia) w 1996 r. i w Atenach w 2005 r.

Reinhold Niebuhr, wybitny protestancki teolog z USA, nie jest autorem
ksi¹¿ki „Chrystus a kultura”, wydanej w Polsce w 1996 r. (s. 227). Napisa³ j¹
jego m³odszy brat Helmut Richard.

Powa¿n¹ wpadk¹ polskiego autora jest has³o Polska Rada Ekumeniczna.
Przytacza on sformu³owania statutu z 1967 r., które – w wyniku jego noweliza-
cji w 1996 i 2001 r. – zosta³y usuniête lub powa¿nie zmienione. W najnowszej
wersji statutu nie ma ju¿ stwierdzenia – zreszt¹ ku ubolewaniu pisz¹cego te s³o-
wa – ¿e PRE nawi¹zuje „do polskiej tradycji zjednoczeniowej, wyra¿onej w
Ugodzie Sandomierskiej (1570)”. Nie ma te¿ innego sformu³owania, ¿e „PRE
jest reprezentowana w Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej” (s. 253), a to z
tego prostego powodu, ¿e ChKP zakoñczy³a oficjalnie swój ¿ywot w 2001 r.
Zreszt¹ Koœcio³y cz³onkowskie PRE zawiesi³y tê wspó³pracê praktycznie ju¿ po
1989 roku.

W haœle Sobór Trydencki b³êdna jest informacja, jakoby „zgodnie z kato-
lick¹ numeracj¹” by³ to „dziesi¹ty sobór powszechny” (s. 284). W rzeczywisto-
œci by³ to dziewiêtnasty sobór.

Sporo zamieszania wywo³uj¹ informacje dotycz¹ce Ruchu „Wiara i Ustrój”,
który – wraz z innym nurtem ekumenicznym, znanym pod nazw¹ „¯ycie i Dzia-
³anie” lub Praktyczne Chrzeœcijañstwo – by³ g³ównym inicjatorem powo³ania
do ¿ycia w 1948 roku Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ruch „Wiara i Ustrój” zwo-
³a³ przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ dwie œwiatowe konferencje: w Lozannie (1927)
i Edynburgu (1937). S³ownik ka¿dej z tych konferencji poœwiêca odrêbne has³o,
z tym ¿e nie pojawiaj¹ siê one w bezpoœrednim ze sob¹ s¹siedztwie. Dlaczego?
Ano dlatego, ¿e konferencja w Lozannie zosta³a umieszczona pod liter¹ „œ”
jako I Œwiatowa    Konferencja ds. „Wiary i Ustroju” w Lozannie (s. 298), dru-
ga zaœ pod liter¹ „k” jako II Konferencja ds. „Wiary i Ustroju” w Edynburgu”
(s. 166).

Po utworzeniu ŒRK dotychczasowa dzia³alnoœæ samodzielnego Ruchu „Wia-
ra i Ustrój” znalaz³a kontynuacjê w Komisji o tej samej nazwie, której przyzna-
no pewne atrybuty autonomicznoœci. M. in. znalaz³o to odbicie w prawie do
zwo³ywania œwiatowych konferencji. W 1952 r. odby³a siê w Lund (Szwecja)
III Œwiatowa Konferencja ds. „Wiary i Ustroju”, której w omawianym s³owniku
poœwiêcono odrêbne has³o Konferencja w Lund (s. 167-168). Osobnych hase³
nie otrzyma³y jednak dwie nastêpne Œwiatowe Konferencje ds. „Wiary i Ustro-
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ju”: w Montrealu (1963) i Santiago de Compostela (1993). Z kolei odrêbne ha-
s³o s³ownikowe „Wiara i Ustrój” stwierdza ogólnikowo: „Wielkie konferencje
Komisji odby³y siê w Lund (1952), Montrealu (1963), Louvain (1971), Sala-
mance (1973), Akrze (1974), Limie (1982), Stavanger (1985” (s. 340). W rze-
czywistoœci, o czym ju¿ powiedziano wy¿ej, Lund i Montreal to trzecia i czwar-
ta œwiatowa konferencja, natomiast pozosta³e mia³y jedynie rangê posiedzeñ
plenarnych Komisji „Wiara i Ustrój”.

Powa¿nie zdezaktualizowane jest has³o Œwiatowa Rada Koœcio³ów. 320 Ko-
œcio³ów cz³onkowskich mia³a Rada w po³owie lat 90. XX w., aktualnie liczba ta
wynosi 347. Tak¿e liczba prezydentów uleg³a w miêdzyczasie zmianie. W du¿ej
mierze nieaktualna jest podana w haœle struktura ŒRK. Konrad Raiser nie jest
ju¿ urzêduj¹cym sekretarzem generalnym (s. 301), gdy¿ w 2004 r. zast¹pi³ go
na tym stanowisku kenijski metodysta Samuel Kobia.

Pozytywnie nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e autor s³ownika poœwiêci³ odrêbne ha-
s³a kolejnym Zgromadzeniom Ogólnym ŒRK (s. 355-362). Jak ju¿ wspomnia-
no, ksi¹¿ka ta ukaza³a siê w 1998 r., tote¿ nie by³ on w stanie uj¹æ dwóch ostat-
nich Zgromadzeñ Ogólnych: w Harare (1998) i Porto Alegre (2006). Szkoda, ¿e
nie zrobi³a tego redakcja polska.

Nie satysfakcjonuj¹ dwa has³a poœwiêcone oficjalnej wspó³pracy miêdzy
Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio³em Rzymskokatolickim. W haœle Wspólna
Grupa Robocza, dotycz¹cym oficjalnego organu wspó³pracy, najaktualniejsza
informacja pochodzi z roku 1990 (s. 345). A przecie¿ od tego czasu na linii Wa-
tykan-Genewa mia³y miejsce pewne warte odnotowania wydarzenia, powsta³y
te¿ wspólne dokumenty dotycz¹ce bardzo istotnych kwestii. Z kolei has³o SO-
DEPAX (s. 288-289) zawiera dosyæ pokrêtne wywody. Przypomnijmy, chodzi
tu o Wspólny Komitet ds. Spo³eczeñstwa, Rozwoju i Pokoju, powo³any do
¿ycia wiosn¹ 1968 r., z siedzib¹ sekretariatu w Centrum Ekumenicznym w Ge-
newie. Na jego czele stan¹³ katolik. W ramach SODEPAX-u podejmowano wie-
le œmia³ych inicjatyw: zwo³ywano konferencje miêdzynarodowe, opracowywa-
no wspólne programy dotycz¹ce problemów wspó³czesnego œwiata. Jednak w
Watykanie z up³ywem czasu  z coraz mniej  przychylnym okiem spogl¹dano na
tê wspó³pracê. SODEPAX zakoñczy³ dzia³alnoœæ w 1981 r. Siedem lat póŸniej
ten sam los spotka³ powsta³¹ w jego miejsce Wspóln¹ Grupê Doradcz¹ ds. My-
œli i Dzia³ania Spo³ecznego. Wszystkie te decyzje prowadzi³y do jednoznacznej
konkluzji: dialog teologiczny – tak, wspó³praca polityczno-spo³eczna – nie.

Has³o Zgromadzenie Ogólne w Seulu (s. 362) wprowadza w b³¹d, gdy¿ za-
wiera sugestiê, ¿e mo¿e tu chodziæ o jedno ze Zgromadzeñ Ogólnych Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów. W rzeczywistoœci chodzi tu o zwo³ane przez ŒRK Œwiato-
we Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia,
które obradowa³o w Seulu w 1990 r. Na marginesie dodajmy, ¿e ŒRK usilnie
zabiega³a o to, ¿eby Watykan przyj¹³ pe³n¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za to przed-
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siêwziêcie. Propozycja ta spotka³a siê jednak z odmow¹, gdy¿ – jak ju¿ wspo-
mniano – po rozwi¹zaniu SODEPAX i Wspólnej Grupy Doradczej  ds. Myœli i
Dzia³ania Spo³ecznego Koœció³ Rzymskokatolicki da³ jednoznacznie do zrozu-
mienia, ¿e w sprawach polityczno-spo³ecznych pragnie wypowiadaæ siê samo-
dzielnie. Tote¿ w Seulu przedstawiciele tego Koœcio³a wystêpowali nie jako ofi-
cjalni delegaci, lecz jako eksperci i doradcy.

Has³o Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych (s. 301-302) podaje nieak-
tualne dane statystyczne: „175 Koœcio³ów, obecnych w 85 krajach i licz¹cych ok.
70 mln wiernych. Wed³ug danych z 2007 r. Alians zrzesza³ 218 Koœcio³ów, licz¹-
cych ok. 75 mln wiernych.

S³ownik zawiera ogó³em 61 biogramów. Biogramy polskich ekumenistów
obejmuj¹: 4 katolików, 3 protestantów i 1 prawos³awnego. W gronie katolików
– ekumenistów znaleŸli siê: s. Stanis³awa Andronowska, s. Joanna Lossow,  bp
W³adys³aw Mizio³ek i o. Bogus³aw Waczyñski. Wœród protestantów mamy
ewangelika reformowanego – bpa Jana Niewieczerza³a, metodystê – ks. Witol-
da Benedyktowicza i luterankê – s. Reginê Witt. Jedyny prawos³awny to ks. Je-
rzy Klinger.

Nie kwestionuj¹c trafnoœci wyboru osób i zdaj¹c sobie sprawê z narzuconych
ograniczeñ wydawniczych, chcia³bym jednak wyraziæ swój niedosyt z powodu
pominiêcia ze strony katolickiej tak zas³u¿onych postaci, jak abp Alfons Nos-
sol, o. Wac³aw Hryniewicz, o. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski czy ks. Alfons
Skowronek. Niezrozumia³e jest dla mnie nieuwzglêdnienie postaci ks. Zygmun-
ta Michelisa, duchownego luterañskiego, wspó³za³o¿yciela i pierwszego prezesa
Polskiej Rady Ekumenicznej, a nastêpnie pioniera kontaktów i wspó³pracy eku-
menicznej z Koœcio³em rzymskokatolickim. Wszak uwzglêdniona w s³owniku
s. Regina Witt, wieloletnia wspó³pracownica ks. Michelisa, w³aœnie pod jego
przemo¿nym wp³ywem sta³a siê aktywn¹ ekumenistk¹. Gdyby to ode mnie zale-
¿a³o, uwzglêdni³bym jeszcze dwóch prawos³awnych: metropolitê Dionizego,
uczestnika I Œwiatowej Konferencji ds. Wiary i Ustroju w Lozannie (1927) oraz
obecnego prezesa PRE – abpa Jeremiasza.

Na pochwa³ê zas³uguje zamieszczony na koñcu s³ownika wybór literatury w
ró¿nych jêzykach. ¯a³owaæ tylko nale¿y, ¿e literatura anglojêzyczna, francuskojê-
zyczna i hiszpañskojêzyczna przejêta zosta³a bez uzupe³nieñ z hiszpañskiej edycji
z 1998 r., uzupe³niono jedynie literaturê niemieckojêzyczn¹. Cieszy szeroki wy-
bór literatury polskojêzycznej. Nale¿y tylko ¿a³owaæ, ¿e nie uwzglêdniono „Stu-
diów i Dokumentów Ekumenicznych”,  z. 1-2 z 2006 r., które opublikowa³y m.
in.    liczne dokumenty ostatniego, IX Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów w Porto Alegre (2006) i VIII Oficjalny Raport Wspólnej Grupy Robo-
czej ŒRK i Koœcio³a Rzymskokatolickiego za lata 1999 – 2005.

Podsumowuj¹c warto raz jeszcze podkreœliæ, ¿e ukazanie siê ma³ego s³owni-
ka jest powa¿nym wzbogaceniem ci¹gle jeszcze ubogiego  rynku wydawnictw z
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zakresu wspó³czesnych d¹¿eñ ekumenicznych. Fakt ten jednoczeœnie uœwiada-
mia, ¿e wydawnictwa o charakterze s³ownikowym wymagaj¹ skrupulatnej pra-
cy redakcyjnej, zw³aszcza gdy miêdzy ukazaniem siê orygina³u i t³umaczenia
up³ywa kilka lub kilkanaœcie lat. Pisz¹c krytyczn¹ recenzjê tego cennego dzie³-
ka kierowa³em siê pragnieniem przyczynienia siê do usuniêcia braków i niedo-
ci¹gniêæ w nowej edycji. Jednoczeœnie nasuwa siê refleksja, czy nie dojrza³ ju¿
czas na wydanie w³asnego, polskiego s³ownika ekumenicznego jako dzie³a
zbiorowego z udzia³em dosyæ licznego ju¿ dzisiaj grona profesjonalnych bada-
czy zagadnieñ ekumenicznych?

Karol Karski
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Karol Karski
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STO LAT D¥¯EÑ EKUMENICZNYCH

Warszawa: Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, 2007, 414 s.

Jeszcze nie tak dawno polskie piœmiennictwo w zakresie ekumenizmu pozosta-
wa³o daleko w tyle za literatur¹ w jêzyku angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpañskim czy w³oskim. Dziœ, g³ównie dziêki publikacjom naukowców z KUL
i luterañskiego teologa prof. Karola Karskiego równie¿ chrzeœcijañstwo w Polsce
mo¿e poszczyciæ siê du¿ym i cennym dorobkiem z tej problematyki.

W³aœnie ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka  prof. Karskiego, na pewno jedna z naj-
wa¿niejszych, a kto wie czy nie najwa¿niejsza publikacja ekumeniczna w Polsce.
Bezpoœrednim powodem ukazania siê ksi¹¿ki jest przypadaj¹ca w 1910 r. setna
rocznica I Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu, któr¹ œmia³o mo¿na
uznaæ za pocz¹tek ruchu ekumenicznego. Na dodatek w 2008 r. minê³o sto lat od
zainaugurowania przez duchownego Koœcio³a episkopalnego w USA, ks. Thoma-
sa Wattsona Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Wreszcie w  tym roku
przypada 60. rocznica Œwiatowej Rady Koœcio³ów, której prof. Karski poœwiêca
szczególnie wiele miejsca.

Wszystkie te milowe wydarzenia w historii d¹¿eñ zmierzaj¹cych do jednoœci
chrzeœcijan sk³aniaj¹ do podsumowania wspólnie przebytej drogi: ukazania suk-
cesów i pora¿ek, wskazania tego, co jest jeszcze do zrobienia we wzajemnych
stosunkach miêdzy Koœcio³ami.

Ksi¹¿ka prof. Karskiego jest takim w³aœnie podsumowaniem i to podsumowa-
niem niemal kompletnym, bo wiadomo, ¿e ¿adne dzie³o idealne byæ nie mo¿e.
Budzi uznanie olbrzymia wiedza autora, który porusza siê pewnie w g¹szczu za-
gadnieñ i faktów, nie pomijaj¹c ¿adnego godnego uwagi wydarzenia tak w œwia-
towej ekumenii, jak z krajowego podwórka. Mi³oszowe sformu³owanie „spisane
bêd¹ czyny i rozmowy” w wersji prof. Karskiego znalaz³o imponuj¹cy wyraz.
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Pytanie czy prof. Karski coœ pomin¹³ istotnego w swoje ksi¹¿ce mo¿e byæ
uznane za zuchwa³e, bior¹c pod uwagê jego fachowoœæ i wiedzê.   Nie znaj¹c
jeszcze jej treœci zastanawia³em siê na przyk³ad, czy Karol Karski napisa³ o zna-
czeniu papieskich pielgrzymek do Polski, bo, moim zdaniem, mia³y one powa¿ny
wp³yw na pozytywn¹ zmianê   rzymskich katolików  odnoœnie ich stosunku do
chrzeœcijan innych wyznañ. Jest to wprawdzie mój, katolicki punkt widzenia, ale
ciekaw by³em, czy podziela go luterañski profesor. Po zajrzeniu do spisu treœci
okaza³o siê, ¿e taki rozdzia³ jest. Je¿eli czegoœ tej ksi¹¿ce brak, to dokonañ same-
go autora, który zupe³nie pomija swoj¹ rolê. Np. pisz¹c o „Studiach i Dokumen-
tach Ekumenicznych” nawet nie wzmiankuje siebie jako redaktora naczelnego
tego periodyku, a przecie¿ w krêgach ekumenicznych nie od dziœ wiadomo, ¿e
pismo ukazuje siê dziêki samozaparciu prof. Karskiego, który jest jego jedynym
redaktorem, g³ównym autorem i t³umaczem wiêkszoœci tekstów z zakresu dialogu
teologicznego.

Prof. Tadeusz J. Zieliñski w bardzo pochlebnej recenzji w miesiêczniku
„WiêŸ” nie bez racji wytyka Karskiemu brak szerszych rozwa¿añ z zakresu teorii
ekumenizmu. Wtedy ksi¹¿ka – dodam od siebie –  mog³aby spe³niæ, obok funkcji
formacyjnej, rolê jeszcze  bardziej formacyjn¹.  Prof. Zieliñski dziwi siê przy
tym, ¿e autor wyodrêbni³ z rozdzia³u pt. „Œwiatowe wspólnoty chrzeœcijañskie”
Koœció³ rzymskokatolicki. Tego akurat nie uwa¿a³bym za b³¹d. Po pierwsze
ksi¹¿ka przeznaczona jest dla czytelnika polskiego, dlatego wyró¿nienie najwiêk-
szego Koœcio³a jest jak najbardziej zasadne. Poza tym rozdzia³ poœwiêcony Ko-
œcio³owi rzymskokatolickiemu rozsadzi³by strukturê tej partii ksi¹¿ki, bo jest zde-
cydowanie najobszerniejszy. Wiadomo, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki ma najbar-
dziej rozbudowane struktury ekumeniczne, prowadzi bodaj najwiêcej dialogów
teologicznych z innymi Koœcio³ami. Wreszcie, gdy piszemy o dzia³alnoœci eku-
menicznej Koœcio³a rzymskokatolickiego nie sposób pomin¹æ roli papie¿y.

Prof. Zieliñski s³usznie okreœli³ ksi¹¿kê prof. Karskiego jako kompendium, bo
te¿ jest ona w istocie esencj¹ ekumenizmu. Zawiera to, co najistotniejsze i daje
niemal pe³na wiedzê na temat œwiatowej i polskiej ekumenii.

Dziêki przejrzystemu uk³adowi czytelnik mo¿e przeœledziæ wszystkie najwa¿-
niejsze etapy w dziejach ruchu ekumenicznego, zapoznaæ siê ze struktur¹ i dzia-
³alnoœci¹  Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz innych organizacji koœcielnych, po-
znaæ charakterystykê najwa¿niejszych Koœcio³ów chrzeœcijañskich i ich zaanga-
¿owanie na rzecz jednoœci. Niezwykle cenne s¹ informacje na temat dialogów
teologicznych  prowadzonych przez poszczególne Koœcio³y. Kto, poza prof. Kar-
skim, potrafi w Polsce ogarn¹æ ca³oœæ zagadnienia?  Osobno i bardzo obszernie
potraktowa³ autor ekumenizm w Polsce.  Pisze o jego trudnych pocz¹tkach, o
dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej, o inicjatywach ekumenicznych Koœcio-
³a rzymskokatolickiego, o relacjach PRE – Koœció³ rzymskokatolicki i o dialo-
gach bilateralnych.
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Cenne jest te¿ zamieszczenie najwa¿niejszych tekstów dialogu teologicznego.
Autor pomieœci³ tak¿e noty biograficzne wybitnych dzia³aczy ruchu ekumenicz-
nego. Chwa³a prof. Karskiemu, ¿e obok wielkich nazwisk znanych na arenie miê-
dzynarodowej uwzglêdni³ te¿ takie postacie jak dwie skromne zakonnice: kato-
lick¹ siostrê Joannê Lossow i jej przyjació³kê, luterañska diakonisê Reginê Witt.
Szkoda tylko, ¿e zabrak³o biogramu duchownego reformowanego, ks. Bogdana
Trandy, redaktora naczelnego „Jednoty”, pisma na wskroœ ekumenicznego. Na
koñcu ksi¹¿ki mamy kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w historii ruchu
ekumenicznego.

Znaczne fragmenty ksi¹¿ki przesycone s¹ faktografi¹ niczym has³a encyklope-
dyczne, co nie jest oczywiœcie zarzutem, ale s¹ te¿ partie, które czyta siê jak
dobr¹ literaturê teologiczn¹. Dotyczy to zw³aszcza wprowadzenia, poœwiêconego
rozwojowi pojêcia ekumenia i partii o ekumenizmie w Polsce.

Karol Karski swoj¹ ksi¹¿kê adresuje w pierwszym rzêdzie do swoich s³ucha-
czy – studentów Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Wyra¿a te¿ nadziejê,
¿e siêgn¹ po ni¹ studenci i alumni rzymskokatoliccy, dzia³acze ekumeniczni i
osoby zainteresowane problematyka jednoœci chrzeœcijan. Ksi¹¿ka przyda³aby siê
te¿ dziennikarzom specjalizuj¹cym siê w tematyce religijnej. Bezwzglêdnie po-
winna siê równie¿ znaleŸæ w bibliotece ka¿dej wy¿szej szko³y teologicznej w
Polsce. Jest to wa¿na ksi¹¿ka dla polskiej ekumenii i bêdzie przez najbli¿sze lata
g³ównym Ÿród³em wiedzy o d¹¿eniach do jednoœci, tym bardziej ¿e KUL-owskie
dzie³o o podobnym zakresie ekumenicznym, znacznie siê ju¿ zestarza³o.

Prof. Karski w stulecie ruchu ekumenicznego sprawi³ piêkny prezent chrzeœci-
janom w Polsce.

Grzegorz Polak
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