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Karol Karski

ŒWIATOWA WSPÓLNOTA
KOŒCIO£ÓW LUTERAÑSKICH

Koœcio³y luterañskie obchodz¹ w 2017 roku jubileusz 500-lecia og³oszenia
95 tez przeciw handlowi odpustami przez mnicha augustiañskiego Marcina Lutra
(1483-1546), które to wydarzenie da³o pocz¹tek Reformacji. Jednoczeœnie w roku
bie¿¹cym przypada 70. rocznica powo³ania do ¿ycia Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej, która zrzesza przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ Koœcio³ów tej tradycji na wszystkich
kontynentach. Z oboma tymi jubileuszami zbieg³o siê XII Zgromadzenie Ogólne
ŒFL, które w dniach 10-16 maja obradowa³o w Windhuk, w Namibii. W zwi¹zku z
tymi wydarzeniami du¿¹ czêœæ bie¿¹cego zeszytu poœwiêcamy aktualnym sprawom
luteranizmu (Redakcja).

Rozmieszczenie luteranizmu w œwiecie

Koœcio³y luterañskie, powsta³e na kontynencie europejskim, rozros³y siê w
wiekach póŸniejszych, zw³aszcza w XIX stuleciu, przez emigracjê – w Ameryce
Pó³nocnej i Po³udniowej oraz w Australii, przez dzia³alnoœæ wielu towarzystw mi-
syjnych – w ró¿nych krajach Azji i Afryki. Cz³onkowie tych Koœcio³ów ¿yj¹ dziœ
w bardzo zró¿nicowanych warunkach politycznych, spo³ecznych i kulturowych.
Wed³ug danych z koñca 2016  r. wspólnota luterañska na œwiecie zrzesza³a 74 601
000 cz³onków. Najwiêcej  wyznawców luteranizmu ¿yje w Europie – 34 464 000.
Liczby dotycz¹ce innych kontynentów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Afryka – 23
183 000, Azja i Australia – 12 290 000, Ameryka Pó³nocna – 3 880 000, Ameryka
£aciñska –  784 000.
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Niemcy pozostaj¹ w dalszym ci¹gu najwiêkszym skupiskiem wyznawców
luteranizmu. Natomiast wp³yw luteranizmu niemieckiego na Koœcio³y luterañskie
w innych krajach uleg³ po II wojnie œwiatowej powa¿nemu os³abieniu. W Niem-
czech istnieje 11 luterañskich Koœcio³ów krajowych. S¹ to Koœcio³y:  Badenii, Ba-
warii, Brunszwiku, Hanoweru, Niemiec Pó³nocnych (po³¹czenie w 2012 r. Koœcio-
³ów Dolnej £aby, Meklemburgii i Pomorza), Niemiec Œrodkowych (po³¹czenie w
2009 Koœcio³ów Turyngii i Prowincji Saksonii), Lippe (sekcja luterañska), Olden-
burga, Schaumburg-Lippe, Wirtembergii i Saksonii.

Wszystkie luterañskie Koœcio³y krajowe nale¿¹ do Koœcio³a Ewangelickiego
w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland), tworz¹ te¿ (z wyj¹tkiem Ko-
œcio³ów Oldenburga i Wirtembergii) Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañ-
ski Niemiec (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands).

W 2016 r. we wszystkich Koœcio³ach tradycji luterañskiej w Niem-
czech ¿y³o 11, 8 mln wiernych. Szacunkowo przyjmuje siê, ¿e z tradycj¹ lute-
rañsk¹ zwi¹zanych jest jeszcze ok. 10 mln cz³onków Koœcio³ów ewangelicko-
unijnych.

Drugim najwiêkszym skupiskiem luterañskim jest Skandynawia.
Charakterystyczn¹ cech¹ tamtejszego luteranizmu s¹ wielkie Koœcio³y ludowe lub
pañstwowe. W Szwecji ¿yje 6, 3 mln luteranów, w Finlandii –  4 mln, w Danii (z
Grenlandi¹) – 4, 4 mln, Norwegii – 3, 8 mln,  Islandii – 243 tys. Wszystkie te Ko-
œcio³y zrzeszaj¹ ok. 90% ogó³u ludnoœci. Ich profil ukszta³towany zosta³ czêœciowo
przez XIX-wieczne ruchy przebudzeniowe. Luteranie skandynawscy emigruj¹c w
swoim czasie masowo do Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej oraz rozwijaj¹c inten-
sywn¹ dzia³alnoœæ misyjn¹, wywarli g³êboki wp³yw na luteranizm w wielu czê-
œciach œwiata.

Koœcio³y luterañskie istniej¹ we wszystkich trzech   krajach nadba³tyckich: w
Estonii (180 tys. wiernych), na £otwie (250 tys.) i na Litwie (20 tys.). Silna fala
emigracji z tych terenów po drugiej wojnie œwiatowej doprowadzi³a do powstania
estoñskiego, ³otewskiego i litewskiego Koœcio³a emigracyjnego. W Rosji dzia³aj¹
dziœ dwa  Koœcio³y ewangelicko-luterañskie, z których pierwszy zrzesza  g³ównie
potomków kolonistów niemieckich (ok. 24 tys.), drugi zaœ – ludnoœæ pochodzenia
fiñskiego (15 tys.). Jako samodzielne Koœcio³y mog³y siê one zorganizowaæ dopie-
ro po rozpadzie  ZSRR.

Koœció³ luterañski w Polsce, nosz¹cy tu oficjaln¹ nazwê Koœcio³a Ewange-
licko-Augsburskiego, ma ok. 70 tys. wiernych. W Europie po³udniowo-wschodniej
istnieje wiele luterañskich Koœcio³ów mniejszoœciowych, niektóre z nich maj¹
d³ug¹ historiê. W Austrii ¿yje 303 tys. luteranów, na Wêgrzech – 180 tys. W Rumu-
nii s¹ dwa Koœcio³y luterañskie: niemiecki (12 tys.) i wêgierski (28 tys.). Pierwszy
z nich utraci³ w ostatnich 10 latach ponad 100 tys. wiernych wskutek emigracji do
Niemiec. Stosunkowo liczebny jest Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w S³owacji
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(225 tys. wiernych), natomiast w Czechach dzia³a Koœció³ Ewangelicki Braci Cze-
skich ( 78 tys. wiernych) i Œl¹ski Koœció³ Ewangelicko-Augsburski (16 tys. wier-
nych), w którym nabo¿eñstwa odprawia siê po polsku i czesku. W Serbii istnieje
S³owacki Koœció³ Ewangelicko-Augsburski (49 tys. wiernych). Tak¿e w S³owenii
(20 tys. wiernych) i Chorwacji (3, 3 tys.) istniej¹ niewielkie wspólnoty luterañskie.

W Europie po³udniowej powsta³ po drugiej wojnie œwiatowej Koœció³ Ewan-
gelicko-Luterañski we W³oszech; ma on 7 tys. wiernych.

We Francji w ostatnich latach Koœcio³y luterañskie po³¹czy³y siê z Koœcio³a-
mi reformowanymi i tak powsta³y trzy nowe Koœcio³y, które nale¿¹ zarówno do
Œwiatowej Federacji Luterañskiej jak i do Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Refor-
mowanych; s¹ to: Unia Koœcio³ów Protestanckich Alzacji i Lotaryngii (250 tys.
wiernych),  Zjednoczony Koœció³ Protestancki Francji (330 tys. wiernych) i Malga-
ski Koœció³ Protestancki (10 tys. wiernych). Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w
Królestwie Holandii (15 tys. wiernych) po³¹czy³ siê w 2004 r. z dwoma Koœcio³ami
tradycji reformowanej, z po³¹czenia tego powsta³ Koœció³ Protestancki w Holandii
(licz¹cy ok. 2 mln wiernych).

Z Europy cz³onkami Œwiatowej Federacji Luterañskiej s¹ jeszcze:  Koœ-ció³
Luterañski w Wielkiej Brytanii (1500 wiernych) i w Szwajcarii (5000 wiernych).

W Ameryce Pó³nocnej luteranie s¹ zaliczani do Koœcio³ów historycznych, w
ramach których tworz¹ jedn¹ z wiêkszych grup. Pocz¹tek luteranizmowi w USA i
Kanadzie dali imigranci z Europy. Pierwsza luterañska struktura koœcielna (ministe-
rium) utworzona zosta³a w 1748 r. w Pensylwanii, lecz wiêkszoœæ luteranów przyby³a
na kontynent pó³nocnoamerykañski w dwóch falach: w XIX w. i po II wojnie œwiato-
wej. Du¿e odleg³oœci, ró¿na przynale¿noœæ etniczna i odmienne formy pobo¿noœci
sprawi³y, ¿e w pierwszym etapie zaczê³y siê tworzyæ liczne ugrupowania zwane sy-
nodami. Dopiero po jakimœ czasie pojawi³y siê tendencje zmierzaj¹ce do zjednocze-
nia poszczególnych synodów luterañskich. Tendencje te przybra³y na sile w XX stu-
leciu, doprowadzaj¹c, etapami do utworzenia w 1988 r. silnego liczebnie Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce (3,8 mln cz³onków).

Wp³ywowym Koœcio³em jest Koœció³ Luterañski Synodu Missouri (2,6 mln
cz³onków), za³o¿ony w 1947 r. i utrzymuj¹cy bliskie kontakty z Koœcio³ami lute-
rañskimi na ca³ym œwiecie, podkreœlaj¹cymi dobitnie luterañski konfesjonalizm.
Tradycyjnie konserwatywna orientacja Synodu Missouri, która w ostatnich latach
uleg³a nawet pewnemu pog³êbieniu, doprowadzi³a do powa¿nych napiêæ we-
wn¹trzkoœcielnych. Postawê jeszcze bardziej konserwatywn¹ reprezentuje Ewan-
gelicki Synod Luterañski Wisconsin (414 tys. wiernych). Oba Synody odmawiaj¹
przyst¹pienia do Œwiatowej Federacji Luterañskiej, odrzucaj¹ te¿ wspólnotê komu-
nijn¹ ze zrzeszonymi w niej Koœcio³ami.

W Kanadzie istnieje Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Kanady (114 tys.
cz³onków), dzia³a te¿ kanadyjska ,,sekcja” Synodu Missouri.
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W wielu  krajach latynoamerykañskich  luteranie stanowi¹ niewielkie spo-
³ecznoœci, lecz w skali ca³ego kontynentu s¹ licz¹c¹ siê grup¹ w ramach chrze-
œcijañstwa nierzymskokatolickiego. W wiêkszoœci s¹ oni potomkami imigrantów
europejskich, w niektórych krajach zachowuj¹ w dalszym ci¹gu status cudzo-
ziemskich grup etnicznych.

Wiêksze Koœcio³y luterañskie istniej¹ tylko w Brazylii i Argentynie. Naj-
wiêkszy z nich, Koœció³ Ewangelicki Wyznania Luterañskiego w Brazylii, który
by³ w 1990 r. gospodarzem VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒFL, ma 671 tys. wier-
nych. Natomiast najwiêkszy argentyñski Koœció³ luterañski to Koœció³ Ewangelic-
ki nad La Plata (47 tys. wiernych). W Brazylii i Argentynie dzia³aj¹ te¿ Koœcio³y
luterañskie zwi¹zane z Synodem Missouri.

Najpilniejsze zadania luteranizmu latynoamerykañskiego to: przezwyciê¿e-
nie roz³amów, integracja ze spo³ecznoœciami poszczególnych krajów oraz przejêcie
odpowiedzialnoœci spo³ecznej i misyjnej.

Koœcio³y luterañskie podjê³y stosunkowo póŸno dzia³alnoœæ misyjn¹.
Dziêki zaanga¿owaniu du¿ych si³ i œrodków przez wielkie Koœcio³y luterañskie
w Europie nabra³a ona szybko du¿ego rozmachu. Równie¿ luteranie amerykañ-
scy rozwinêli intensywn¹ pracê misyjn¹. Z dzia³alnoœci  tej wyros³o wiele Ko-
œcio³ów luterañskich w Afryce i Azji. Negatywnym zjawiskiem by³o to, ¿e ka¿dy
z tych Koœcio³ów by³ ,,produktem” jednego z wielu towarzystw misyjnych.
W ten sposób na terenie jednego kraju powsta³o czêsto kilka a nawet kilka-
naœcie Koœcio³ów luterañskich, które musz¹ dopiero podejmowaæ wysi³ki zjed-
noczeniowe.

Koœcio³y luterañskie w Afryce  wykazuj¹ siê najwiêkszym wzrostem w
³onie rodziny luterañskiej. W wielu krajach udaje siê te¿ powoli przezwyciê¿yæ
rozbicie spowodowane dzia³alnoœci¹ ró¿nych towarzystw misyjnych. Najwiêksze
Koœcio³y luterañskie na tym kontynencie znajduj¹ siê w Etiopii (7 887 000 cz³on-
ków), Tanzanii (6 531 000 cz³onków), na Madagaskarze (3 mln), Nigerii
(2 300 000), Namibii (1 197 000 cz³onków;  dzia³a tu kilka Koœcio³ów) i w Repu-
blice Po³udniowej Afryki (kilka Koœcio³ów o ³¹cznej liczbie wiernych
– 644 tys.). Niemal wszystkie Koœcio³y afrykañskie s¹ za poœrednictwem Œwiato-
wej Federacji Luterañskiej zwi¹zane z szerok¹ wspólnot¹ Koœcio³ów luterañ-
skich w innych czêœciach œwiata. Korzystaj¹ one z ró¿norodnej pomocy Federa-
cji: edukacyjnej, duszpasterskiej i materialnej.

W  Azji rozbicie luteranizmu jest jeszcze wiêksze ni¿ w Afryce. Krajami
o najwiêkszej liczbie luteranów s¹: Indonezja (13 Koœcio³ów, ³¹czna liczba
cz³onków: 6 496 000) i Indie (11 Koœcio³ów, ³¹czna liczba cz³onków: 4 047 000).
Mniejsze Koœcio³y luterañskie wystêpuj¹ w wielu innych krajach azjatyckich;
szczególn¹ aktywnoœæ wykazuj¹ Koœcio³y w Hongkongu (45 tys. cz³onków) i Ja-
ponii (27 tys.).
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Szczególnym wyzwaniem dla Koœcio³ów luterañskich w Azji s¹ inne wielkie
religie œwiatowe, z których wyznawcami stykaj¹ siê one na co dzieñ. Warunki do
prowadzenia dialogu i dawania œwiadectwa próbuj¹ one poprawiæ przez intensyfi-
kacjê pracy teologicznej i publicystycznej. W tej i innych dziedzinach przychodzi
im z pomoc¹ Œwiatowa Federacja Luterañska, w której s¹ zrzeszone prawie
wszystkie Koœcio³y na kontynencie azjatyckim.

Pocz¹tek luteranizmowi w  Australii dali g³ównie imigranci z Europy. Ko-
œció³ Luterañski Australii, licz¹cy 60 tys. cz³onków, jest Koœcio³em o profilu
konserwatywnym, lecz nie zwi¹zanym z amerykañskim Synodem Missouri. Nie
jest tak¿e cz³onkiem ŒFL.

Dobrze reprezentowany jest luteranizm w Papui-Nowej Gwinei. Dwa istnie-
j¹ce tam Koœcio³y luterañskie maj¹ 1 350 000 cz³onków. Oba te¿ nale¿¹ do ŒFL.

Œwiatowa Federacja Luterañska

Œwiatowa Federacja Luterañska skupia zdecydowan¹   wiêkszoœæ Koœcio³ów
pielêgnuj¹cych tradycjê luterañsk¹. W 2016 r. nale¿a³o do niej 145 Koœcio³ów po-
siadaj¹cych ³¹cznie  74, 6 mln  wiernych zamieszkuj¹cych 98 pañstw œwiata.

Wœród œwiatowych wspólnot wyznaniowych ŒFL jest wspólnot¹ najm³odsz¹.
Powsta³a ona w 1947 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Lund (Szwecja). D¹¿enia
zmierzaj¹ce do œciœlejszej wspó³pracy w dziedzinie teologii i pomocy wzajemnej
istnia³y ju¿ jednak wczeœniej. W 1868 r. utworzono w Hanowerze Powszechn¹
Konferencjê Ewangelicko-Luterañsk¹, która od 1901 r. u¿ywa³a nazwy dodatko-
wej: Luterañskie Dzie³o Zjednoczenia. By³a to inicjatywa niemiecka, ale ciesz¹ca
siê poparciem Koœcio³ów luterañskich Skandynawii oraz Europy Wschodniej i Za-
chodniej.

Z inicjatywy Krajowej Rady Luterañskiej w USA dosz³o po I wojnie œwiato-
wej do utworzenia Œwiatowego Konwentu Luterañskiego, który odby³ trzy posie-
dzenia: w 1923 r. w Eisenach, w 1929 r. w Kopenhadze i w 1935 r. w Pary¿u. Przez
powo³anie ŒKL stworzone zosta³o forum spotkañ i konsultacji przyczyniaj¹ce siê
do kszta³towania œwiadomoœci, ¿e wszystkie Koœcio³y i wspólnoty luterañskie
tworz¹ jedn¹ wielk¹ rodzinê.

Historiê Œwiatowej Federacji Luterañskiej mo¿na przeœledziæ na podstawie
oficjalnych sprawozdañ jej  Zgromadzeñ Ogólnych. Dotychczas odby³o siê ich
dwanaœcie:  w Lund (1947), Hanowerze (1952), Minneapolis (1957), Helsinkach
(1963), Evian (1970), Dar-es-salam (1977), Budapeszcie (1984), Kurytybie (1990),
Hongkongu (1997), Winnipeg (2003), Stuttgarcie (2010) i Windhuk, Namibia
(2017).
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I. Lund 1947

Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ powo³ano do ¿ycia podczas I Zgromadzenia
Ogólnego, które  obradowa³o w szwedzkiej miejscowoœci Lund w dniach 30
czerwca – 6 lipca 1947 z udzia³em 200 delegatów reprezentuj¹cych 49 Koœcio³ów
z 26 krajów. Najwiêksze grupy delegatów pochodzi³y z Niemiec, USA i z krajów
skandynawskich. Byli te¿ delegaci z krajów europejskich, w których luteranie sta-
nowili mniejszoœæ. S³abo reprezentowani byli przedstawiciele z innych ni¿ Europa
i Ameryka Pó³nocna czêœci œwiata.  G³ówny temat brzmia³: ,,Koœció³ luterañski w
œwiecie dzisiejszym”. Najwa¿niejsz¹ uchwa³¹ by³o przyjêcie Konstytucji ŒFL.
Podstawê doktrynaln¹ sformu³owano nastêpuj¹co: ,,Œwiatowa Federacja Luterañ-
ska uznaje Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu za jedyne Ÿród³o i nie-
omyln¹ normê wszelkiego nauczania i dzia³ania Koœcio³a. Uwa¿a wyznania Ko-
œcio³a luterañskiego, w szczególnoœci niezmienion¹ Konfesjê Augsbursk¹ i Kate-
chizm Lutra za czyst¹ wyk³adniê S³owa Bo¿ego”. Jej istotê ujêto nastêpuj¹co:
,,Œwiatowa Federacja Luterañska jest dobrowolnym zrzeszeniem Koœcio³ów lute-
rañskich. Nie ma ona ¿adnego pe³nomocnictwa wobec Koœcio³ów cz³onkowskich
w zakresie uchwalania praw lub ingerowania w ich pe³n¹ autonomiê. Dzia³a jednak
jako ich organ w sprawach, które jej powierzy³y Koœcio³y cz³onkowskie”. Artyku³
V ustala³, ¿e funkcje ŒFL winny byæ sprawowane przez Zgromadzenie Ogólne,
Komitet Wykonawczy, komitety krajowe i komisje nadzwyczajne. Liczbê cz³on-
ków Komitetu Wykonawczego ustalono na 16 osób.

II. Hanower 1952

II Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 25 lipca – 3 sierpnia 1952 z
udzia³em 227 delegatów. G³ówne has³o: ,,¯ywe S³owo w odpowiedzialnym Ko-
œciele”. G³ówne uchwa³y by³y nastêpuj¹ce: wniesiono poprawkê do Konstytucji
ŒFL, która stwierdza³a, ¿e w sk³ad Komitetu Wykonawczego musi wchodziæ przy-
najmniej czterech œwieckich. Utworzono Wydzia³ Teologiczny, Wydzia³ Luterañ-
skiej S³u¿by dla Œwiata (przez po³¹czenie pomocy miêdzykoœcielnej i s³u¿by dla
uchodŸców), Wydzia³ Misji Zewnêtrznej. Postanowiono wydawaæ luterañsk¹ ency-
klopediê œwiatow¹, zapewniæ m³odzie¿y w przysz³oœci miejsce i g³os w Zgroma-
dzeniach Ogólnych, utworzyæ archiwum ŒFL. Zgromadzenie obradowa³o w mie-
œcie, które by³o naznaczone drug¹ wojn¹ œwiatow¹, starówka by³a zniszczona, a jej
ruiny tylko czêœciowo usuniête. ¯elazna kurtyna nie by³a jeszcze hermetyczna, tak
¿e nadal istnia³ przep³yw ludzi miêdzy wschodni¹ i zachodni¹ czêœci¹ Niemiec. Z
bloku wschodniego by³o niewielu uczestników. Koœcio³y luterañskie Polski i Cze-
chos³owacji nie przys³a³y ¿adnych delegatów, Koœcio³y nadba³tyckie by³y repre-
zentowane tylko przez Koœcio³y emigracyjne. Z Wêgier przyby³o wprawdzie
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dwóch biskupów, lecz bp Lajos Ordass, który by³o cz³onkiem Komitetu Wykonaw-
czego, nie otrzyma³ zgody na wyjazd. Liczniej ni¿ w Lund reprezentowani byli
delegaci Ameryki £aciñskiej i Azji, natomiast zupe³nie brakowa³o delegatów
z Afryki.

III. Minneapolis 1957

III Zgromadzenie Ogólne obradowa³o po raz pierwszy na kontynencie pó³-
nocnoamerykañskim w stolicy stanu Minnesota w dniach 15 – 25 sierpnia 1957 z
udzia³em 241 delegatów pod has³em: ,,Chrystus wyzwala i jednoczy”. 145 delega-
tów pochodzi³o z Europy, 60 reprezentowa³o USA i Kanadê, 16 przyby³o z Azji, 7
z Ameryki £aciñskiej i 5 z Afryki (³¹cznie z Madagaskarem). Delegaci z Europy
Wschodniej  mieli trudnoœci z wjazdem do USA, jednak NRD, Czechos³owacja,
Wêgry, Polska i kraje nadba³tyckie przys³a³y delegatów. Przyjêto studium opraco-
wane przez Komisjê Teologiczn¹ na temat znaczenia luterañskich pism wyznanio-
wych dla wspó³czesnego ¿ycia Koœcio³a ze szczególnym uwzglêdnieniem ,,uspra-
wiedliwienia”. ,,Zimna wojna” miêdzy Wschodem a Zachodem spowodowa³a po-
dzia³ wœród luteranów w Europie. Delegaci z Europy Wschodniej tylko z wielkimi
trudnoœciami mogli udaæ siê do Stanów Zjednoczonych. Biskup Lajos Ordass z
Wêgier zosta³ ostatecznie wypuszczony z wiêzienia i zezwolono mu na udzia³ w
Zgromadzeniu Ogólnym, podczas którego wyg³osi³ przejmuj¹ce kazanie. Piêæ wy-
dzia³ów (teologia, misja œwiatowa, s³u¿ba dla œwiata, informacja i Ameryka £aciñ-
ska) oraz szeœæ komisji (do spraw bud¿etu, wychowania, misji wewnêtrznej, litur-
gii, spraw miêdzynarodowych i luterañskiej encyklopedii œwiatowej) przedstawi³y
sprawozdania i zalecenia dla Zgromadzenia Ogólnego. Komitet Wykonawczy, któ-
ry liczbê swoich cz³onków zwiêkszy³ z 16 do 27 osób,  powo³a³ do ¿ycia w 1953
roku Wydzia³ Informacji.

IV. Helsinki 1963

Czwarte Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 30 lipca – 11 sierpnia
1963 w stolicy Finlandii z udzia³em 267 delegatów  pod has³em: ,,Chrystus dzi-
siaj”. Rozk³ad delegatów przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 61 osób z USA, 58 z Ko-
œcio³ów skandynawskich, 59 z obu pañstwa niemieckich, 37 z ma³ych Koœcio³ów
diasporalnych w Europie, 52 delegatów z Ameryki £aciñskiej, Azji i Afryki. Po-
wo³ano do ¿ycia ,,Luterañsk¹ Fundacjê dla Badañ Ekumenicznych”. W ramach
Fundacji dzia³alnoœæ mia³ podj¹æ instytut naukowy, w którym badacze naukowi
mieli wypracowaæ luterañskie stanowisko w dialogu z innymi opiniami pochodz¹-
cymi z ekumenii. Fundacja powo³ana przez Zgromadzenie doprowadzi³a potem do
utworzenia Instytutu Ekumenicznego w Strassburgu. Podjêto uchwa³y dotycz¹ce
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konstytucji i kwestii strukturalnych. Powitano uruchomienie nadajnika radiowego
,,G³os Ewangelii” w Addis Abebie przez ŒFL, które po piêcioletnich przygotowa-
niach nast¹pi³o w lutym 1963 roku. Poruszono sprawê niedopuszczania przez niektó-
re Koœcio³y cz³onków innych Koœcio³ów luterañskich do wspólnoty ambony i Wie-
czerzy Pañskiej, choæ nie zdecydowano siê jeszcze na wyci¹gniêcie konsekwencji.
G³ównym wydarzeniem Zgromadzenia by³a dyskusja nad nauk¹ o usprawiedliwie-
niu, lecz ostatecznie nie uda³o siê przyj¹æ dokumentu ,,Usprawiedliwienie dzisiaj”.

V. Evian 1970

Ustalenie miejsca Pi¹tego Zgromadzenia Ogólnego okaza³o siê bardzo trud-
ne. W marcu 1966 roku w³adze Niemieckiej Republiki Demokratycznej  zapewni³y
najwy¿szych przedstawicieli ŒFL, ¿e mo¿e siê ono odbyæ na terenie tego kraju w
Weimarze. Jednak cztery miesi¹ce póŸniej wycofa³y siê z tych zapewnieñ. W roku
nastêpnym Komitet Wykonawczy przyj¹³ zaproszenie Koœcio³a luterañskiego Bra-
zylii, aby w 1970 roku odbyæ Zgromadzenie Ogólne w Porto Alegre. Jednak piêæ
tygodni przed rozpoczêciem obrad decyduj¹ce gremia ŒFL postanowi³y zrezygno-
waæ z odbycia Zgromadzenia w Brazylii ze wzglêdu na panuj¹c¹ w tym kraju dyk-
taturê wojskow¹, obawiaj¹c siê, ¿e delegaci bêd¹ ograniczani w wypowiedziach i
uchwa³ach. Ostatecznie  miejscem obrad by³a francuska miejscowoœæ Evian nad
jeziorem Genewskim.  W lipcu   1970 roku spotka³o siê tam  216 delegatów, aby
szczegó³owo przemyœleæ g³ówny temat: ,,Pos³ani do œwiata”. Nowym zjawiskiem
by³ fakt, ¿e a¿ 30 delegatów stanowili ludzie m³odzi w wieku od 18 do 25 lat, któ-
rzy wnosili do obrad wiele pozytywnego fermentu. Podjêto trzy wa¿ne decyzje:
przyjêto now¹ strukturê, podjêto uchwa³ê w sprawie praw cz³owieka oraz wydano
zalecenie w sprawie praktykowania przez Koœcio³y cz³onkowskie wspólnoty am-
bony i Wieczerzy Pañskiej.

VI. Dar-es-Salam 1977

Szóste Zgromadzenie Ogólne zwo³ano po raz pierwszy w tzw. Trzecim Œwie-
cie. Miejscem obrad by³o wiod¹ce miasto  Tanzanii. Obrady toczy³y siê  w dniach
13-26 czerwca 1977 z udzia³em 250 delegatów pod has³em: ,,W Chrystusie – nowa
wspólnota”. Sk³ad delegatów w porównaniu z wczeœniejszym Zgromadzeniami
Ogólnymi uleg³ radykalnej zmianie. Udzia³ delegatów z tzw. Trzeciego Œwiata
wzrós³ do 40 procent (Evian – 30 procent, Lund – 8 procent). Udzia³ kobiet wy-
niós³ niemal 25 procent. Uchwalono deklaracjê w sprawie Afryki po³udniowej za-
tytu³owan¹ ,,Integralnoœæ konfesyjna”, stwierdzaj¹c¹, ¿e podzia³ rasowy i polityka
apartheidu stanowi¹ dla Koœcio³ów status confessionis. Zgromadzenie Ogólne we-
zwa³o ,,nasze bia³e Koœcio³y cz³onkowskie” do uznania, ¿e Koœcio³y ,,na podstawie
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wiary i dla zamanifestowania jednoœci Koœcio³a publicznie i jednoznacznie musz¹
odrzuciæ  istniej¹cy system apartheidu”. Podjêto uchwa³ê w sprawie równoupraw-
nienia kobiet na wszystkich obszarach ¿ycia koœcielnego. Komitetowi Wykonaw-
czemu zlecono utworzenie w centrali ŒFL sta³ej agendy do spraw kobiet. Przyjêto
formu³ê ,,pojednana ró¿norodnoœæ” dla wyra¿enia luterañskiego modelu ekumenii.
W formule tej dosz³a do g³osu wizja koœcielnej jednoœci, w której ró¿ne cechy cha-
rakterystyczne wiary chrzeœcijañskiej trac¹ swój dziel¹cy charakter, umacniaj¹
wspólnotê ekumeniczn¹ i w sposób widzialny wyra¿aj¹ uniwersaln¹ jednoœæ w Je-
zusie Chrystusie. Postanowiono zwiêkszyæ liczbê cz³onków Komitetu Wykonaw-
czego z 23 do 30 osób, gdy¿ uznano, ¿e przez to dojdzie do g³osu lepsza harmonia
geograficzna. Po raz pierwszy w dziejach ŒFL stanowisko prezydenta powierzono
reprezentantowi Afryki.

VII. Budapeszt 1984

Siódme Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 22 lipca – 5 sierpnia
1984 z udzia³em 315 delegatów z 97 Koœcio³ów cz³onkowskich pod has³em: ,,W
Chrystusie – nadzieja dla œwiata”. By³o to pierwsze Zgromadzenie Ogólne w tzw.
Drugim Œwiecie, jednym z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej znajduj¹cym
siê wówczas we w³adaniu komunistów. Zawieszono cz³onkostwo w ŒFL dwóch
bia³ych Koœcio³ów z Afryki po³udniowej: Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego i
Niemieckiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Afryki Po³udniowo-Zachod-
niej (Namibia) z powodu popierania systemu apartheidu i niedostatecznej gotowo-
œci do po³o¿enia kresu podzia³owi swoich Koœcio³ów z przyczyn rasowych. Do
Konstytucji ŒFL wpisano deklaracjê, ¿e wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie znajduj¹
siê we wspólnocie ambony i Wieczerzy Pañskiej. Eklezjologicznie by³ to znacz¹cy
krok. Zgodnie z raportem o ,,Partnerstwie kobiet i mê¿czyzn” ustalono, ¿e przynaj-
mniej 40 procent delegatów VIII Zgromadzenia Ogólnego i przynajmniej 50 pro-
cent uczestników kolejnych Zgromadzeñ Ogólnych maj¹ stanowiæ kobiety. Po raz
pierwszy oficjalnym uczestnikiem obrad by³ wysoki przedstawiciel spo³ecznoœci
¿ydowskiej. Zgromadzenie uzna³o, ¿e raport z konsultacji w Sztokholmie w 1983
roku, zawieraj¹cy deklaracjê ,,Luter, luteranizm i ¯ydzi”, stanowi historyczny prze-
³om w stosunkach ¿ydowsko-luterañskich.

VIII. Kurytyba 1990

Ósme Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 30 stycznia – 8 lutego
1990 z udzia³em 376 delegatów ze 105 Koœcio³ów pod has³em: ,,S³ysza³em krzyk
mojego ludu”. 43 procent wszystkich delegatów stanowi³y kobiety. Dwadzieœcia
lat po dramatycznych wydarzeniach, które zmusi³y do przeniesienia miejsca obrad
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V Zgromadzenia Ogólnego z Porto Alegre do Evian (Francja), luteranie z ca³ego
œwiata mogli siê spotkaæ na ziemi brazylijskiej. Przyjêto now¹ Konstytucjê ŒFL,
zaakceptowano szerok¹ restrukturyzacjê ŒFL. Najwa¿niejsza zmiana w Konstytu-
cji polega³a na uzupe³nieniu, ¿e ,,Œwiatowa Federacja Luterañska jest wspólnot¹
Koœcio³ów” (art. 3), a nie – jak dotychczas –   ,,dobrowolnym zrzeszeniem Koœcio-
³ów luterañskich”. Dotychczasowy Komitet Wykonawczy zast¹piono 50-osobow¹
Rad¹, w której po³owê cz³onków stanowili przedstawiciele Koœcio³ów z Pó³nocy a
drug¹ po³owê reprezentanci Koœcio³ów z Po³udnia.  Podjêto uchwa³y popieraj¹ce
Koœcio³y w napiêtej sytuacji politycznej w Brazylii, pañstwach nadba³tyckich,
Ameryce Œrodkowej i Palestynie. Przyjêto ekumeniczn¹ deklaracjê w sprawie filio-
que w Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniu Wiary. Zaleca³a ona, aby Ko-
œcio³y cz³onkowskie bardziej uwzglêdnia³y w swoim ¿yciu kultowym to wyznanie,
zw³aszcza w okresie g³ównych œwi¹t. Natomiast w krajach z wiêkszoœci¹ prawo-
s³awn¹ nale¿y nie stosowaæ ,,zachodniego” dodatku filioque. Uchwalono rezolucjê
w sprawie osi¹gniêcia pe³nej wspólnoty koœcielnej miêdzy tradycj¹ luterañsk¹ i
anglikañsk¹. Zgromadzenie by³o okazj¹ do zwrócenia uwagi na istniej¹ce w œwie-
cie cierpienie. Dano temu wyraz w  ,,Pos³aniu” do Koœcio³ów cz³onkowskich i do
wszystkich wiernych jako swego rodzaju zobowi¹zanie do dzia³ania. Sformu³owa-
ny w stylu pastoralnym dokument dawa³ œwiadectwo sile krzyku ludu Bo¿ego,
wypunktowywa³ sprawy, które dla zgromadzonych by³y szczególnie wa¿ne, dawa³
wyraz zatroskaniu brakiem duchowej spo³ecznoœci, solidaryzowa³ siê z pokrzyw-
dzonymi, a jednoczeœnie by³ pe³en nadziei, ¿e zobowi¹zania chrzeœcijan prze-
kszta³c¹ siê w realne dzia³ania.

IX. Hongkong 1997

Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 8-16 lipca 1997 z
udzia³em 385 delegatów pod has³em: ,,W Chrystusie – powo³ani do œwiadectwa”.
Obrady odbywa³y siê kilka dni po zwróceniu Hongkongu Chinom. Jednoczeœnie
zbieg³y siê z 50. rocznic¹ powo³ania do ¿ycia ŒFL. Prezydent i sekretarz generalny
w liœcie do Koœcio³ów cz³onkowskich informowali: ,,W przyjêtych rezolucjach
m.in. wyraziliœmy podziêkowanie za luterañsko-rzymskokatolick¹ Wspóln¹ dekla-
racjê na temat nauki o usprawiedliwieniu, której przyjêcie przez Koœcio³y cz³on-
kowskie ŒFL i Koœció³ Rzymskokatolicki mia³oby historyczne znaczenie na dro-
dze do pe³nej jednoœci; powitaliœmy z zadowoleniem rozwój form prowadz¹cych
do pe³nej spo³ecznoœci koœcielnej pomiêdzy Koœcio³em Luterañskim i Anglikañ-
skim, z którymi spotykamy siê w ró¿nych czêœciach œwiata; przyjêliœmy z satys-
fakcj¹ postêp dokonuj¹cy siê na drodze dialogu z Koœcio³em prawos³awnym, me-
todystycznym, reformowanym i in.; misjê i ewangelizacjê uczyniliœmy w nadcho-
dz¹cych latach dzia³aniem priorytetowym; (…) podkreœliliœmy zobowi¹zanie ŒFL
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do pe³nego wspó³uczestnictwa i udzia³u kobiet w Koœciele i spo³eczeñstwie, tak¿e
w kontekœcie celu, jakim jest ordynacja kobiet we wszystkich Koœcio³ach cz³on-
kowskich”.

X. Winnipeg 2003

Dziesi¹te Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 21-31 lipca 2003 z
udzia³em 379 delegatów ze 136 Koœcio³ów pod has³em: ,,Ku uzdrowieniu œwiata”.
Bp Margot Käßmann z Koœcio³a Luterañskiego Hanoweru w referacie programo-
wym, nawi¹zuj¹cym do g³ównego has³a Zgromadzenia Ogólnego wezwa³a s³ucha-
czy, aby ze swoj¹ nadziej¹, ¿e ludzie mog¹ ¿yæ razem w sprawiedliwoœci i pokoju,
zdecydowanie reagowali na sprawy tego œwiata i wchodzili aktywnie na drogê pro-
wadz¹c¹ ku jego uzdrowieniu. W jej opinii, uzdrowienie nie dokonuje siê przez
globalizacjê towarów i koncernów, ale przez globalizacjê poselstwa o mi³oœci Bo-
¿ej. Zwróci³a uwagê, ¿e Komunia Œwiêta jest szczególnym wk³adem chrzeœcijañ-
stwa w uzdrowienie œwiata. We wspólnocie przyjmuj¹cych dary cia³a i krwi Chry-
stusa ³¹cz¹ siê wszyscy: biedni, bogaci, rozczarowani, kochaj¹cy, chorzy, osoby z
Pó³nocy i Po³udnia. Spoœród podjêtych uchwa³ na pierwszym miejscu wymieniæ
trzeba zmianê nazwy. Odt¹d oficjalna nazwa brzmi: ,,Œwiatowa Federacja Luterañ-
ska – Wspólnota Koœcio³ów”. Zmiana ta ma byæ odzwierciedleniem wzrostu
wspólnoty (communio) i bardziej dojrza³ego samozrozumienia.

XI. Stuttgart 2010

Jedenaste Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w dniach 20-27 lipca 2010 z
udzia³em 418 delegatów ze 140 Koœcio³ów pod has³em: ,,Chleba naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj”. Ta czwarta proœba Modlitwy Pañskiej mia³a zainspirowaæ
delegatów do odpowiedzi na problemy dzisiejszego œwiata, takie jak: wykluczenie,
bieda, brak dostêpu do czystej wody, HIV i AIDS, globalizacja neoliberalna, kon-
flikty miêdzyreligijne, ³amanie praw cz³owieka i in. Te zagadnienia codziennie
by³y rozwa¿ane w ró¿nych formach: na studiach biblijnych, dyskusjach w grupach,
publicznych wyk³adach. Jednym z najwa¿niejszych dokumentów, przyjêtych przez
Zgromadzenie Ogólne, by³a deklaracja, w której wyra¿a siê ubolewanie z powodu
przeœladowañ, jakich dopuœcili siê luteranie wobec menonitów w XVI w. Przyjêto
oœwiadczenia, w których ŒFL potêpia handel ludŸmi, dyskryminacjê Dalidów w
Indiach, zachêca do redukcji wydatków na zbrojenia na œwiecie, podkreœla prawo
wszystkich ludzi do dostêpu do ¿ywnoœci – w tym kontekœcie podkreœlona zosta³a
potrzeba równoœci p³ci i okreœlono parytety na rzecz inkluzyjnej reprezentacji
(chodzi o zapewnienie w ró¿nych gremiach ŒFL odpowiedniej proporcji p³ci, wie-
ku, œwieckich i duchownych).
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XII. Windhuk 2017

Dwunaste Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w Namibii w dniach
10 do 16 maja 2017, gromadz¹c 309 delegatów reprezentuj¹cych 145 Koœcio³ów
cz³onkowskich z 98 krajów. Kraj ten by³ w latach 1884 – 1917 koloni¹ nie-
mieck¹, a do roku 1990 by³ administrowany przez po³udniowoafrykañski re¿im
praktykuj¹cy apartheid. Zgromadzenie w Namibii zorganizowa³y wspólnie dwa
miejscowe Koœcio³y luterañskie, które tworz¹ Zjednoczon¹ Radê Koœcio³ów Lu-
terañskich w Namibii. Goœæmi byli m.in. sekretarz generalny Œwiatowej Federa-
cji Luterañskiej ks. dr Olav Fykse Tveit i przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan kardyna³ Kurt Koch. Zgromadzenie Ogólne poprzedzi³y
dwa spotkania dla kobiet i m³odzie¿y.  Naczelne has³o brzmia³o: ,,Wyzwoleni
przez ³askê Bo¿¹”. Do g³ównego has³a nawi¹zywa³y trzy tematy: Zbawienie nie
na sprzeda¿, Ludzie – nie na sprzeda¿, Stworzenie – nie na sprzeda¿. Przedsta-
wiono je w referatach, dyskutowano o nich na forum oraz w grupach.  Zgroma-
dzenie odnios³o siê pozytywnie do realizacji zasad spo³ecznej sprawiedliwoœci
p³ci oraz podkreœli³o koniecznoœæ przeciwstawienia siê przemocy uwarunkowa-
nej wzglêdami p³ci. Dlatego uczestnicy w³¹czyli siê w kampaniê ,
,Czwartek w czerni”, który wzywa do solidarnoœci z osobami, które doœwiadczy-
³y przemocy. Zwrócono uwagê, ¿e system kwotowy (40 % mê¿czyzn, 40 % ko-
biet, 20 % m³odzie¿y), stosowany od ostatnich piêciu zgromadzeñ ogólnych przy
wyborach delegatów na zgromadzenie oraz podczas wyborów Rady ŒFL, po-
twierdzi³ umocnienie pozycji kobiet na stanowiskach kierowniczych. Doceniono
te¿ dzia³ania kobiet i mê¿czyzn na rzecz pe³nej ordynacji kobiet na ksiê¿y. Aktu-
alnie 119 Koœcio³ów cz³onkowskich (82 %) ordynuje kobiety na ksiê¿y. W ra-
mach Zgromadzenia Ogólnego odby³y siê te¿ œwiatowe obchody jubileuszu 500
lat Reformacji. Podczas okolicznoœciowego nabo¿eñstwa podkreœlono, ¿e obcho-
dzenie jubileuszu Reformacji w Afryce pokazuje, ¿e sta³a siê ona obywatelk¹
œwiata.

Zaanga¿owanie ekumeniczne

Luteranizm jako rodzina Koœcio³ów o silnej œwiadomoœci wyznaniowej,
odkrywa³ bardzo powoli i stopniowo swoje ekumeniczne zobowi¹zanie. Dzisiaj
zdecydowana wiêkszoœæ Koœcio³ów luterañskich nale¿y do Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów i innych miêdzynarodowych organizacji ekumenicznych. W 1993 r. stano-
wisko sekretarza generalnego ŒRK obj¹³ po raz pierwszy luteranin – ks. Konrad
Raiser (ur. 1938) z Niemiec. Jego poprzednikami byli ewangelicy reformowani i
metodyœci.
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Luteranizm odnosi siê na ogó³ z rezerw¹ do unii koœcielnych zawieranych
przez Koœcio³y protestanckie ró¿nych tradycji. Natomiast aktywnie uczestniczy w
miêdzywyznaniowych, zw³aszcza w dwustronnych rozmowach teologicznych. Od-
powiada to jego przekonaniu, ¿e podstaw¹ œciœlejszej wspólnoty lub jednoœci za-
wieranej miêdzy oddzielnymi dotychczas Koœcio³ami musi byæ zgodnoœæ pogl¹-
dów (konsens) w sprawach wiary.

Du¿¹ pomoc¹ w przygotowywaniu i prowadzeniu rozmów ekumenicznych
s³u¿y dzia³aj¹cy w Strasburgu (Francja)   Instytut Badañ Ekumenicznych.

Podczas VI Zgromadzenia Ogólnego ŒFL w Dar-es-salam (1977) luteranie
przedstawili po raz pierwszy w³asn¹ koncepcjê  jednoœci w pojednanej ró¿norod-
noœci.  Koncepcja ta sta³a siê, w tzw. miêdzyczasie, wspólnym dobrem ca³ego ru-
chu ekumenicznego. Chodzi tu o drogê do jednoœci, na której nie zachodzi koniecz-
noœæ rezygnowania z konfesyjnej tradycji i to¿samoœci. Jest to ,,droga ¿ywego spo-
tkania, duchowego doœwiadczenia, teologicznego dialogu i wzajemnej korekty,
przy czym ró¿nice nie ulegaj¹ zatarciu, ale tak¿e nie bywaj¹ konserwowane i utrzy-
mywane w niezmienionym stanie”.

Na p³aszczyŸnie œwiatowej, kontynentalnej i krajowej,  mniej wiêcej od po³o-
wy lat szeœædziesi¹tych  XX w., luteranizm prowadzi³  wiele rozmów dwustron-
nych. Jego partnerami byli: katolicy rzymscy, prawos³awni, starokatolicy, anglika-
nie, reformowani, metodyœci, baptyœci i adwentyœci. Rozmowy te przyczyni³y siê
do wyjaœnienia wielu spornych kwestii teologicznych  i do ogólnej poprawy atmos-
fery miêdzywyznaniowej. W niektórych przypadkach zaowocowa³y one wprowa-
dzeniem ograniczonej wspólnoty koœcielnej (np. miêdzy luteranami a anglikanami
w USA, Niemczech i krajach skandynawskich, a tak¿e miêdzy luteranami i refor-
mowanymi a starokatolikami w Niemczech).

Luteranie a  reformowani

Ju¿ od XVI stulecia podejmowano wielokrotnie wznawiane próby zmierzaj¹-
ce do zbli¿enia Koœcio³ów reformowanych i luterañskich. I choæ pozosta³y one w
oddaleniu, nigdy nie zanik³o przekonanie, ¿e s¹ one sobie bardzo bliskie pod
wzglêdem doktrynalnym. W niektórych pañstwach Europy, gdzie luteranie i refor-
mowani byli mniejszoœci¹ religijn¹ (Francja, Austria i Wêgry), ju¿ w XIX stuleciu
rozwinê³y siê formy faktycznej wspólnoty koœcielnej, którym z regu³y brakowa³o
jednak podbudowy teologicznej.

Nale¿y wspomnieæ równie¿ o niew¹tpliwych osi¹gniêciach w zbli¿eniu dwu-
stronnym miêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim i Koœcio³em Ewangelic-
ko-Reformowanym w Polsce. W 1570 r. przedstawiciele trzech wyznañ protestanc-
kich w Polsce: kalwini (ewangelicy reformowani), luteranie (ewangelicy augsbur-
scy) i bracia czescy – podpisali w Sandomierzu akt porozumienia, który przeszed³



KAROL KARSKI

24 ARTYKU£Y

do historii pod nazw¹ Zgody lub Ugody Sandomierskiej (Consensus Sendomirien-
sis). W myœl porozumienia wierni trzech wymienionych wyznañ mogli s³uchaæ
S³owa Bo¿ego i przyjmowaæ sakramenty tak¿e w innych ni¿ swoje zborach. Jedno-
czeœnie wyra¿ono pragnienie osi¹gniêcia pe³nego zjednoczenia.

Jednak ani w wieku XVI, ani w wiekach nastêpnych nie uda³o siê wypraco-
waæ takiego wyznania wiary, które mog³oby byæ przyjête przez wszystkie zaintere-
sowane strony. Nie zdo³ano te¿ doprowadziæ do po³¹czenia organizacyjnego przy
zachowaniu odrêbnoœci wyznaniowej. Plany te zdo³ano zrealizowaæ dopiero w
1970 r., tj. w  400. rocznicê Ugody Sandomierskiej. W przyjêtej deklaracji stwier-
dzono:

„Oba Koœcio³y pragn¹ s³u¿yæ wzajemnie swym wiernym tymi darami, które
posiadaj¹:

S³owem Bo¿ym przez wspólnotê kazalnicy;
Sakramentami przez wspólnotê chrzcielnicy i Sto³u Pañskiego”.

Na p³aszczyŸnie europejskiej podobne porozumienie luterañsko-reformowa-
ne osi¹gniêto w 1973 r. podczas zgromadzenia reprezentantów obu tradycji ko-
œcielnych w Leuenbergu k. Bazylei. Podpisana wówczas Konkordia stwierdza:

 ,,Wspólnota koœcielna, tak jak j¹ definiujemy w tej Konkordii, oznacza, ¿e
Koœcio³y o ró¿nych tradycjach wyznaniowych, na podstawie zgody, jak¹ osi¹gnê³y
w rozumieniu Ewangelii, przyzwalaj¹ sobie wzajemnie na wspó³uczestnictwo w
S³owie i Sakramencie” oraz: ,,zostaje og³oszona wspólnota koœcielna, a uniemo¿li-
wiaj¹ce j¹ od XVI stulecia podzia³y – zniesione”.

Zawarcie Konkordii nie by³o rozumiane jako akt jednorazowy. Podpisuj¹c j¹,
Koœcio³y zobowi¹za³y siê do kontynuowania dyskusji doktrynalnych. Co kilka lat
odbywaj¹ siê zgromadzenia ogólne Koœcio³ów – sygnatariuszy Konkordii Leuen-
berskiej, podczas których przyjmowane s¹ dokumenty o du¿ym znaczeniu dla za-
cieœnienia wspólnoty.

W 1997 r. przyjêto do Wspólnoty Leuenberskiej, która w miêdzyczasie zmieni-
³a nazwê na Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie,  5 Koœcio³ów metody-
stycznych naszego kontynentu. WKEE zrzesza aktualnie 105 Koœcio³ów cz³onkow-
skich w 30 krajach, ogólna liczba wiernych oceniana jest na ok. 50 milionów.

W tym samym 1997 roku Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Ameryce oraz
trzy Koœcio³y tradycji ewangelicko-reformowanej – Koœció³ Prezbiteriañski, Zjed-
noczony Koœció³ Chrystusa i Koœció³ Reformowany – podjê³y oficjaln¹ uchwa³ê w
sprawie zawarcia wspólnoty o³tarza i ambony.

Dialog miêdzy  Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i Œwiatow¹ Wspólnot¹ Ko-
œcio³ów Reformowanych ma d³ug¹ historiê, siêgaj¹c¹ lat szeœædziesi¹tych XX wie-
ku. Jednak do chwili obecnej nie uda³o siê wprowadziæ wspólnoty o³tarza i ambony
w wymiarze ogólnoœwiatowym.
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Luteranie a katolicy

Kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Koœcio³em Rzymskoka-
tolickim, nawi¹zane z okazji Soboru Watykañskiego II (1962-1965), doprowadzi³y
do utworzenia w 1967 r. Miêdzynarodowej Komisji Studiów, której zlecono opra-
cowanie tematu: ,,Ewangelia a Koœció³”. Z raportu opublikowanego w 1971 r. wy-
nika³o, ¿e cz³onkom komisji uda³o siê osi¹gn¹æ godn¹ uwagi zgodnoœæ pogl¹dów
przede wszystkim co do tego, ¿e Ewangelia powinna stanowiæ normê i kryterium
dalszego dzia³ania. Dosz³o do zbli¿enia pogl¹dów na takie zagadnienia, jak Pismo i
Tradycja, rozumienie usprawiedliwienia, zadanie Koœcio³a we wspó³czesnym
œwiecie.

Rezultatem drugiej fazy rozmów, obejmuj¹cej lata 1973-1984, by³y cztery
dokumenty problemowe i dwa okolicznoœciowe. Dokumenty problemowe doty-
czy³y nastêpuj¹cych kwestii: ,,Wieczerza Pañska” (1978), ,,Drogi do wspólnoty”
(1980), Urz¹d duchowny w Koœciele” (1981 ) i ,,Jednoœæ przed nami. Modele, for-
my i fazy katolicko-luterañskiej wspólnoty koœcielnej” (1984). Dokumentem oko-
licznoœciowym by³ tekst pt. ,,Wszyscy pod jednym Chrystusem” (1980), opubliko-
wany w zwi¹zku z 450 rocznic¹ og³oszenia ,,Konfesji augsburskiej”. Z tej okazji
przedstawiciele obu stron stwierdzili, ¿e Konfesja zmierza³a do odnowy dotychcza-
sowego Koœcio³a, a nie do tworzenia nowego. Z kolei piêæsetna rocznica urodzin
Marcina Lutra w 1983 r. sk³oni³a cz³onków komisji do opublikowania dokumentu
poœwiêconego reformatorowi wittenberskiemu. Zosta³ on w nim okreœlony jako
,,œwiadek Ewangelii, nauczyciel wiary i herold odnowy duchowej”.

Trzecia faza miêdzynarodowych rozmów katolicko-luterañskich, która roz-
poczê³a siê wiosn¹ 1986 r., zakoñczy³a siê we wrzeœniu 1993 r. opublikowaniem
obszernego Raportu koñcowego pt. ,,Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Ko-
œcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu”. Konsens, do jakiego doszli luteranie i
katolicy, scharakteryzowano trafnie jako ,,konsens zró¿nicowany”, co oznacza, ¿e
nie osi¹gniêto jednolitej formy nauki o usprawiedliwieniu. Raport koñcowy powia-
da: ,,Konsens w nauce o usprawiedliwieniu – nawet gdy wystêpuj¹ w nim niuanse
– musi siê sprawdziæ pod wzglêdem eklezjologicznym”.

Nauka o usprawiedliwieniu stanowi³a w okresie Reformacji XVI w. j¹dro
wszystkich polemik. W luterañskich ksiêgach wyznaniowych i na Soborze Try-
denckim Koœcio³a Rzymskokatolickiego dosz³o do potêpieñ doktrynalnych, które
zachowa³y do czasów nam wspó³czesnych aktualnoœæ i roz³amowo-koœcielne skut-
ki. Nic wiêc dziwnego, ¿e problem ten sta³ siê przedmiotem g³êbokiej refleksji nie
tylko w dialogu prowadzonym na p³aszczyŸnie œwiatowej, lecz równie¿ w rozmo-
wach odbywaj¹cych siê na szczeblu krajowym. Szczególn¹ rangê zyska³y dwa do-
kumenty: Raport ,,Usprawiedliwienie przez wiarê” (1983) Grupy katolicko-lute-
rañskiej ds. dialogu w USA oraz studium: ,,Czy potêpienia doktrynalne maj¹ cha-
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rakter roz³amowo-koœcielny” (1986) Ekumenicznej grupy teologów ewangelickich
i katolickich w Niemczech. W oparciu o oba dokumenty oraz raport koñcowy trze-
ciej fazy miêdzynarodowych rozmów katolicko-luterañskich, powsta³ projekt
,,Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, przygotowany przez
specjalny zespó³ Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Uroczyste podpisanie Wspólnej deklaracji odby³o siê 31 paŸdziernika
1999 r. w Augsburgu.

Dziêki temu porozumieniu miêdzy katolikami i luteranami zosta³ zakoñczo-
ny trwaj¹cy od czterech i pó³ stulecia spór o to, w jaki sposób cz³owiek osi¹ga zba-
wienie. W par. 5 czytamy: ,,Wspólna deklaracja chce ukazaæ, ¿e na podstawie dia-
logu Koœcio³y luterañskie i Koœció³ rzymskokatolicki s¹ teraz w stanie reprezento-
waæ wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia przez Bo¿¹ ³askê w wierze w
Chrystusa. Nie zawiera ona wszystkiego, co w ka¿dym Koœciele naucza siê na te-
mat usprawiedliwienia; stanowi jednak konsens w podstawowych prawdach nauki
o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, ¿e istniej¹ce nadal ró¿ne podejœcia nie s¹ ju¿
powodem do formu³owania potêpieñ doktrynalnych”.

Jak wspomniano, Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu
opracowywa³ odrêbny zespó³ teologów katolicko-luterañskich. Niezale¿nie od jego
pracy w 1995 r. rozpoczê³a siê czwarta faza oficjalnego dialogu katolicko-luterañ-
skiego na szczeblu œwiatowym. Uwagê skoncentrowano  na zagadnieniu apostol-
skoœci Koœcio³a. Plonem 12-letniej pracy jest obszerny dokument studyjny, który
oferuje solidn¹ analizê tekstów nowotestamentowych na temat aposto³ów i pod-
staw apostolskoœci (czêœæ pierwsza), przedstawia wyniki badañ z trzech perspek-
tyw, w jakich rozpatrywana jest apostolskoœæ: apostolskoœæ jako istotna w³aœci-
woœæ Koœcio³a w wyznaniu wiary (czêœæ druga), jako cecha urzêdu koœcielnego
(czêœæ trzecia) i jako decyduj¹ca w³aœciwoœæ nauczycieli i nauki, które potrzebuj¹
Koœcio³a dla pozostawania w prawdzie Ewangelii (czêœæ czwarta).

Miêdzynarodowa Komisja Luterañsko-Rzymskokatolicka ds. Jednoœci w
pi¹tej fazie dialogu  postanowi³a  przygotowaæ okolicznoœciowy tekst z okazji zbli-
¿aj¹cej siê 500. rocznicy Reformacji.  Ukaza³ siê on w po³owie czerwca 2013 r.
Wspólnemu dokumentowi nadano tytu³: ,,Od konfliktu do komunii – luterañsko-
katolickie upamiêtnienie Reformacji w 2017 roku”. W ten sposób  luteranie i kato-
licy pragn¹ opisaæ swe ekumeniczne dokonania ostatnich 50 lat w perspektywie
500-lecia Reformacji. Dokument uznaje wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za podzia³y w
Koœciele zachodnim w XVI w. Analizuje te¿ g³ówne myœli Marcina Lutra w per-
spektywie ekumenicznego dialogu miêdzy dwoma wyznaniami. Wyra¿a wdziêcz-
noœæ za wielkie postêpy ekumeniczne, jakie siê dokona³y w ci¹gu minionego pó³-
wiecza, ubolewanie z powodu tego, co siê wydarzy³o w ci¹gu 500 lat, zw³aszcza
wojen religijnych, a tak¿e wejœcia na drogê radykalnej sekularyzacji, wreszcie
wskazuje, jakie nale¿y podj¹æ kroki na przysz³oœæ. Dokument zaznacza, ¿e w lute-
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ranach i katolikach wzrasta œwiadomoœæ, ¿e szesnastowieczne spory siê skoñczy³y,
a powody dla wzajemnego potêpienia swej wiary upad³y. Mimo nadal istniej¹cych
miêdzy nimi ró¿nic ³¹czy ich wiara w Jezusa, która inspiruje do bli¿szej wspó³pra-
cy w g³oszeniu Ewangelii w coraz bardziej pluralistycznym œwiecie.

Miêdzynarodowa Komisja Luterañsko-Rzymskokatolicka ds. Jednoœci pra-
cuje aktualnie nad tematem: ,,Chrzest i wzrost wspólnoty koœcielnej”. Chodzi tu o
eklezjologiczne konsekwencje wzajemnego uznania chrztu.

Luteranie a prawos³awni

Pierwsze kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Patriarchatem
ekumenicznym Konstantynopola mia³y miejsce w 1967 r. Wówczas zrodzi³ siê
plan podjêcia dialogu teologicznego. IV Konferencja Ogólnoprawos³awna w
Chambésy k. Genewy w 1968 r. wypowiedzia³a siê na rzecz utworzenia wspólnej
komisji. Od tego momentu idea dialogu luterañsko-prawos³awnego nie uleg³a ju¿
zapomnieniu. W marcu 1974 r. odby³a siê w Strasburgu konsultacja luterañsko-pra-
wos³awna. Zalecono kontynuowanie wzajemnych wizyt. Federacja udziela³a po-
parcia utworzeniu oœrodka dokumentacji prawos³awnej na Uniwersytecie w Erlan-
dze (RFN).

Prze³omowe znaczenie dla utworzenia wspólnej komisji luterañsko-prawo-
s³awnej mia³o formalne zaproszenie do podjêcia miêdzynarodowego dialogu, jakie
w 1977 r. wystosowa³ Patriarchat ekumeniczny. Rok póŸniej ŒFL mianowa³a 14
luterañskich cz³onków komisji. Po trzech spotkaniach przygotowawczych, w 1981
r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Wspólnej Komisji Prawos³awno-Luterañskiej.
Odt¹d spotyka³a siê ona w odstêpach dwu-trzyletnich.

Plonem dotychczasowej pracy jest dwanaœcie  krótkich tekstów. W kolejno-
œci chronologicznej s¹ to:  ,,Objawienie Bo¿e” (1985), ,,Pismo Œwiête i Tradycja”
(1987), ,,Kanon i inspiracja Pisma Œwiêtego” (1989), ,,Sobory ekumeniczne a auto-
rytet Koœcio³a i w Koœciele” (1993), ,,Autorytet Koœcio³a i w Koœciele. B. Rozu-
mienie zbawienia w œwietle soborów ekumenicznych” (1995), ,,Autorytet Koœcio³a
i w Koœciele. C. Zbawienie, ³aska, usprawiedliwienie i wspó³dzia³anie [synergia]”
(1998), ,,Misterium Koœcio³a. A. S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a”
(2000), ,,Misterium Koœcio³a. B. Misteria/sakramenty jako œrodki zbawienia”
(2002), ,,Misterium Koœcio³a. C. Chrzest i bierzmowanie jako sakramenty przyjê-
cia do Koœcio³a” (2004), ,,Misterium Koœcio³a. D/1. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu
Koœcio³a” (2006), ,,Misterium Koœcio³a. D/2. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a.
Przygotowanie, implikacje teologiczne i spo³eczne” (2008), ,,Misterium Koœcio³a.
D/3. Istota, znaki i misja Koœcio³a” (2011).

Ostatnie posiedzenie plenarne Wspólnej Komisji Prawos³awno-Luterañskiej,
zwo³ane  w 2015 r., skoncentrowa³o szczególn¹ uwagê na  rozumieniu urzêdu/ka-
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p³añstwa  w tradycji luterañskiej i prawos³awnej.  Przy tej okazji podjêto te¿  kwe-
stiê ordynacji kobiet w Koœcio³ach luterañskich i roli kobiety w Koœcio³ach prawo-
s³awnych.

Uzupe³niaj¹co trzeba wspomnieæ, ¿e od koñca lat piêædziesi¹tych XX w. roz-
wija³ siê dialog Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego z Koœcio³em Luterañskim w
Finlandii, a tak¿e z Koœcio³ami ewangelickimi w obu pañstwach niemieckich
(RFN i NRD). Z kolei Rada Koœcio³a Ewangelickiego w RFN podjê³a te¿ rozmowy
z Patriarchatem Konstantynopola i z Rumuñskim Koœcio³em Prawos³awnym. Od
ponad czterdziestu lat trwaj¹ tak¿e, z przerwami, rozmowy luterañsko-prawos³aw-
ne w USA. W 1996 r. wspólna komisja opublikowa³a dokument, w którym zaleci³a
cz³onkom Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce przyjêcie pierwotnej
wersji Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wyznania Wiary z 381 r., tj. bez póŸ-
niejszego dodatku filioque. Zalecenie to jest zreszt¹ zgodne z odpowiedni¹ rezo-
lucj¹ Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Kurytybie
(Brazylia) w 1990 r.
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Raport sekretarza generalnego

1. Wprowadzenie

Z wielk¹ radoœci¹ i wdziêcznym sercem przedk³adam Dwunastemu Zgroma-
dzeniu Ogólnemu Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) ten raport. Jest to ca³-
kiem szczególny moment. Zgromadziliœmy siê tutaj z wszystkich czêœci œwiata i
uosabiamy w realny sposób œwiatow¹ Wspólnotê Koœcio³ów, która zakorzeniona
jest w nabo¿eñstwie, oparta na naszej tradycji teologicznej i aktywnie daje œwia-
dectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wyzwoleni przez ³askê Bo¿¹ jesteœmy
wspólnot¹ w Chrystusie, która wspólnie ¿yje i pracuje dla sprawiedliwego, pokojo-
wego i pojednanego œwiata.

Nasze pokolenie ma przywilej prze¿ywania jubileuszu 500-lecia Reformacji.
Nasze wspólne spotkanie w Namibii jest dla nas b³ogos³awieñstwem, gdy¿ otacza
nas mi³oœæ, goœcinnoœæ i serdecznoœæ ze strony trzech Koœcio³ów, które s¹ naszymi
gospodarzami. Jestem g³êboko wdziêczny za ca³e wasze zaanga¿owanie i opiekê.
Dziêkujê za wykonan¹ pracê lokalnemu komitetowi planowania Zgromadzenia
Ogólnego i tym, którzy j¹ koordynowali na miejscu. Wziêliœcie na siebie ogromn¹
odpowiedzialnoœæ, ponosz¹c j¹ od trzech lat. Wspó³praca trzech waszych Koœcio-
³ów jest dla nas wszystkich, którzy przybyliœmy do Namibii, wielkim darem i
ogromn¹ zachêt¹. Dziêkujê wam!

To Zgromadzenie Ogólne ŒFL jest drugim, które odbywa siê w Afryce. Przed
czterdziestu laty, gdy spotkaliœmy siê w Tanzanii, niepodleg³oœæ w wielu czêœciach
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Afryki by³a jeszcze delikatn¹ roœlink¹, a w niektórych przypadkach tylko wizj¹ lub
têsknot¹ – jak na przyk³ad w Namibii. Apartheid by³ jeszcze bolesn¹ rzeczywisto-
œci¹. Wiele Koœcio³ów znajdowa³o siê w stanie procesu usamodzielniania i przej-
mowania odpowiedzialnoœci przez w³asnych przywódców. Dzisiaj podziwiamy
witalnoœæ naszych Koœcio³ów cz³onkowskich w tym regionie i wielbimy za to
Boga. Jesteœmy wdziêczni, ¿e Afryka zidentyfikowa³a siê z tym Zgromadzeniem
Ogólnym.

Reformacja jest obywatelk¹ œwiata. Widzimy to, gdy zbieramy siê teraz jako
œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów w Namibii. Co za drogê przebyliœmy w ostatnich
dwunastu miesi¹cach! Z Wittenbergi, kolebki Reformacji, gdzie w czerwcu 2016 ob-
radowa³a Rada ŒFL, do Lund i Malmö (Szwecja), gdzie wspólnie z Koœcio³em
Rzymskokatolickim upamiêtniliœmy jubileusz reformacyjny. Teraz jesteœmy w Na-
mibii. W przeci¹gu roku odtworzyliœmy niektóre z dróg, którymi porusza³a siê przez
stulecia Reformacja. Tak, dzisiaj Reformacja jest naprawdê obywatelk¹ œwiata!

A Reformacja idzie dalej! Nie przybyliœmy tutaj, by spogl¹daæ tylko wstecz.
Nasze spojrzenie chcemy te¿ kierowaæ wprzód. Bóg ¿yje, Bóg pragnie, ¿eby wszy-
scy ludzie znaleŸli pe³niê ¿ycia, a wiêc trwa tak¿e misja Bo¿a. Kierujemy nasze
spojrzenie w przysz³oœæ i przyjmujemy to, do czego zostaliœmy powo³ani przez
Boga jako œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów. Jubileusz 500-lecia Reformacji jest
kamieniem milowym na naszej drodze, nie jej punktem koñcowym. Tak, Reforma-
cja naprawdê idzie dalej!

To Zgromadzenie Ogólne gromadzi nas jako luteranki i luteranów z ca³ego
œwiata, lecz wiemy tak¿e, ¿e jesteœmy czêœci¹ Cia³a Chrystusa. Têsknimy za Bo-
¿ym darem jednoœci. Obecnoœæ naszych ekumenicznych goœci na Zgromadzeniu
Ogólnym jest dla nas b³ogos³awieñstwem. Dodaje nam otuchy w wywi¹zywaniu
siê z zobowi¹zañ, które sami podjêliœmy i w obchodzeniu jubileuszu Reformacji w
ekumenicznej odpowiedzialnoœci. Tak, bycie luteraninem oznacza naprawdê bycie
ekumenist¹!

Mój dzisiejszy raport opiera siê na dokumencie ,,Od Stuttgartu do Windhuk”,
który otrzymaliœcie wczeœniej. Na podstawie tego dokumentu chcia³bym wyeks-
ponowaæ niektóre wa¿ne punkty dotycz¹ce drogi i œwiadectwa ŒFL od ostatniego
Zgromadzenia Ogólnego, przeanalizowaæ je i objaœniæ z ró¿nych k¹tów widzenia;
poza tym chcia³bym ukazaæ, dok¹d nas ta droga mog³aby zaprowadziæ, gdybyœmy
w dalszym ci¹gu pod¹¿ali za wezwaniem, które Bóg kieruje do nas w tym œwiecie.

1.1 ¯ycie jako wspólnota koœcielna

Byæ Wspólnot¹ Koœcio³ów – co to oznacza? W ostatnich latach czêsto zasta-
nawialiœmy siê nad tym pytaniem.
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W ubieg³ym roku uczestniczy³em w œwiêcie koœcielnym Koœcio³a Ewange-
licko-Augsburskiego w Republice S³owackiej w mieœcie Békéscsaba na Wêgrzech.
W jednym z koœcio³ów przys³uchiwa³em siê  zespo³owi dzwonków wywodz¹cemu
siê z jednej ze szkó³ luterañskich. I nagle sta³o siê dla mnie jasne: to jest to! Co za
cudowna analogia dla naszego bycia razem jako Wspólnota Koœcio³ów. Jak
dzwonki odnajduj¹ siê w ŒFL Koœcio³y ró¿nej wielkoœci, ró¿nego wieku i profilu.
Wszystkie te Koœcio³y dotknê³o orêdzie Ewangelii i we ws³uchiwaniu siê w g³os
Boga wszystkie znalaz³y w œwiadectwie ¿ywego poœród nich Boga swój w³asny,
oczywisty g³os.

Poza tym na wezwanie Boga znalaz³y siê one we Wspólnocie Koœcio³ów. To
motywuje je do w³¹czania swojego g³osu do wyrazistej pieœni, pieœni wspólnoty –
symfonii z³o¿onej ze 145 dzwonków! Ta pieœñ powstaje tylko wspólnie z innymi,
tylko tak mo¿e byæ s³yszana w ca³ym œwiecie. Taka jest ŒFL. Uosabia ona wezwa-
nie Boga do wspólnoty, które us³ysza³y jej Koœcio³y cz³onkowskie. Jest ona ich w
wymiarze œwiatowym eklezjaln¹ obecnoœci¹, ich w wymiarze œwiatowym œwiadec-
twem. Jest ona zarówno ich aspiracj¹ do uzyskania wymiaru œwiatowego jak te¿
potwierdzeniem tej aspiracji.

¯aden Koœció³, który trzyma w d³oni pojedynczy dzwonek, którym obdarzy³
go Bóg, nie powinien uwa¿aæ, ¿e jest zbyt ma³y. ¯aden Koœció³ nie powinien po-
w¹tpiewaæ, ¿e w ramach du¿ej wspólnoty jak nasza lub w du¿ym i z³o¿onym œwie-
cie jak nasz mo¿e coœ zmieniæ. Z drugiej strony ¿aden Koœció³ nie powinien uwa-
¿aæ, ¿e jest  tak wielki, i¿ trzyma w swoich rêkach ten jeden dzwon, który samo-
dzielnie móg³by graæ pieœñ wielkiej wspólnoty jak nasza. Aby mog³a zabrzmieæ
pieœñ wiary Wspólnoty Koœcio³ów, która wielbi Boga w Trójcy Jedynego i daje w
naszym œwiecie œwiadectwo sprawiedliwoœci, pokoju i pojednania, potrzebne s¹
wszystkie dzwony.

2. Kontekst, w którym œpiewamy pieœñ
Wspólnoty Koœcio³ów

Wydaje siê, ¿e w chwili obecnej prze¿ywamy krytyczny moment historyczny
– rodzinie ludzkiej sprawia trudnoœæ sprawa wspó³¿ycia i wspó³pracy. Istnieje silna
sk³onnoœæ do polaryzacji, fragmentaryzacji, dyskursu o charakterze niszczyciel-
skim, nawet prowadz¹cym do zerwania komunikacji miêdzyludzkiej. Ta tendencja
dotyczy w takim samym stopniu wspólnot lokalnych jak i ca³ych krajów, struktur
regionalnych i globalnych. Dotyczy ona równie¿ wspólnot religijnych, tak¿e Ko-
œcio³ów. S¹ one dotkniête podzia³ami wewnêtrznymi, tak¿e ich wspó³praca wza-
jemna i z cz³onkami innych kierunków religijnych cierpi z powodu napiêæ.
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Nierzadko te tendencje polaryzacji przejawiaj¹  siê w szacie religijnej. Reli-
gia staje siê ³atwo przedmiotem i zak³adnikiem to¿samoœciowo-politycznych d¹-
¿eñ. Od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego coraz wiêcej Koœcio³ów cz³onkow-
skich ŒFL doœwiadczy³o tej polaryzacji. Wspólnoty na podstawie swojej religijnej
to¿samoœci dozna³y ucisku lub przemocy. Równie¿ inne wspólnoty chrzeœcijañskie
s¹ dotkniête tym doœwiadczeniem, np. na Bliskim Wschodzie – ostatnio w Egipcie
– lecz tak¿e w kontekstach Azji i Afryki, w których Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL
daj¹ swoje œwiadectwo. ŒFL solidaryzuje siê z ich cierpieniem.

Konflikty na tle religijnym sprawi³y, ¿e religia jest postrzegana negatywnie.
W przekazie medialnym czêsto nie przebijaj¹ siê, niestety, niestrudzone, ustawicz-
ne wysi³ki religii na rzecz pokoju, lecz religijnie ekstremistyczne czyny.

Jednak nowa œwiadomoœæ obecnoœci religii w przestrzeni publicznej przyno-
si z sob¹ tak¿e wielkie oczekiwania pod adresem wspólnot religijnych, by przyczy-
nia³y siê do rozwi¹zywania konfliktów i wyzwañ, z którymi konfrontowana jest
ludzkoœæ. Podejmuje siê desperackie próby konstruktywnego w³¹czenia wspólnot
religijnych do odegrania roli budowniczych mostów.

Liczba platform i forów dla takiej wspó³pracy gwa³townie wzrasta. W po-
równaniu z okresem wczeœniejszym nast¹pi³a tutaj gruntowna zmiana, gdy wiele
organizacji, z ONZ w³¹cznie, kwestionowa³o religijn¹ to¿samoœæ ŒFL lub uwa¿a³o
j¹ za organizacjê ma³o znacz¹c¹. Dzisiaj ŒFL, z powodu swojego powo³ania wyni-
kaj¹cego z wiary i swoich szczególnych darów spotyka siê z uznaniem jako organi-
zacja przynale¿na do sfery religii, która gorliwie anga¿uje siê na rzecz pokoju,
sprawiedliwoœci i pojednania w tym œwiecie.

2.1 Rosn¹ce humanitarne wyzwania

Dotyczy to szczególnie roli organizacji o charakterze religijnym w ochronie
uchodŸców i wypêdzonych przemoc¹ ze swojej ojczyzny. Ich rosn¹ca liczba, która
wynosi nigdy wczeœniej nie osi¹gniête 65, 3 milionów, stawia nas od kilku lat
przed ogromnymi wyzwaniami. Na ten wzrost z³o¿y³o siê wiele przyczyn: które s¹
czêsto rozniecane i podtrzymywane przy ¿yciu z powodu rozleg³ych interesów
geopolitycznych i/lub w zwi¹zku z surowcami, jak w Syrii, Sudanie Po³udniowym
i Demokratycznej Republice Konga; wzrastaj¹cy zakres dokuczliwej niesprawie-
dliwoœci w poszczególnych krajach i w stosunkach miêdzy pañstwami, który sk³a-
nia ludzi do szukania lepszych szans gdzie indziej; wreszcie swojego trybutu do-
maga siê tak¿e zmiana klimatu, gdy¿ zmusza ona wielu do opuszczenia swojej oj-
czyzny.

W obliczu tych przemian miêdzynarodowe struktury ocieraj¹ siê o swoje
granice, lecz reaguj¹ na te zadania i potrafi¹ siê z nimi uporaæ – jeœli dysponuj¹
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odpowiednimi œrodkami. Wi¹¿¹ce, zakorzenione w prawie miêdzynarodowym in-
strumenty dla ochrony uchodŸców zostaj¹ jednak zniweczone przez decyzje, które
ignoruj¹ lub obchodz¹ le¿¹ce u jego podstaw zasady. Rada ŒFL da³a wyraz swojej
g³êbokiej trosce z powodu tych rewizjonistycznych tendencji: ,,UchodŸcy na swej
uchodŸczej drodze mog¹ utraciæ wiele rzeczy, lecz nie trac¹ nigdy swoich praw
ludzkich”. Prawa ludzkie musz¹ byæ przestrzegane. Œwiat bez praw ludzkich przy-
bra³by si³¹ rzeczy koszmarne cechy.

Zobowi¹zanie do przekazywania 0,7 procenta bud¿etu pañstwowego na pu-
bliczn¹ wspó³pracê w zakresie rozwoju, które rzadko kiedy by³o realizowane, zo-
sta³o jakby zapomniane. Zamiast tego bogate kraje zapowiadaj¹ inwestowania 2
procent swojego bud¿etu na cele militarne. Bolesny konflikt w Syrii ilustruje, jak
produkcja i handel broni¹ podsycaj¹ w praktyce konflikty. Poza tym powiêkszanie
bud¿etu militarnego nie mo¿e byæ ¿adn¹ odpowiedzi¹ na niesprawiedliwoœæ i
zmianê klimatu. Œwiat potrzebuje wiêcej p³ugów a nie wiêcej mieczy!

2.2  Znaki nadziei

Dwa wskazuj¹ce kierunek, szczegó³owe zobowi¹zania przyjête przez pañ-
stwa œwiata musz¹ byæ wspomniane: Porozumienie z Pary¿a w sprawie zmian kli-
matycznych (2015) jak te¿ Agenda 2030 wraz z celami d³ugotrwa³ego rozwoju
(2016). Oba porozumienia mówi¹ jêzykiem nadziei. Rodzina ludzka jeszcze nie
zrezygnowa³a z wizji d³ugotrwa³ego ¿ycia w Jednym Œwiecie i rozwoju ludzkiego,
w którym nikt nie pozostaje z ty³u i nie jest pominiêty. Porozumienie z Pary¿a ma
potencja³ do dania impulsu politycznemu dzia³aniu i zadbania o œrodki finansowe,
które powstrzymaj¹ ocieplenie ziemi i jednoczeœnie udziel¹ pomocy zagro¿onym
grupom ludnoœci. Wytyczenie d³ugotrwa³ych celów troszczy siê ze swej strony o
kontynuacjê celów milenijnych, które ustalono w 2010 roku. Jednak tym razem
za³o¿enia s¹ rozleglejsze i wymagaj¹ aktywnego uczestnictwa wszystkich pañstw.

Cele milenijne w fazie realizacji wiele zmieni³y. Tutaj w Namibii mo¿na na
przyk³ad przytoczyæ wzruszaj¹c¹ historiê o istotnym zredukowaniu przypadków
przenoszenia z matki na dziecko HIV i AIDS oraz wyraŸnie lepszym dostêpie do
antyretrowirusowych terapii.

2.3  Rosn¹ca nierównoœæ wyklucza
ca³e warstwy spo³eczeñstwa

Cele milenijne nie by³y w stanie poprawiæ rosn¹cych nierównoœci w podziale
zasobów, które nadal pogarszaj¹ pozycjê s³abych. Kobiety, dzieci, niepe³nosprawni
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i ludzie starsi s¹ ograniczani w swoich prawach, pozycjach i szansach. Mniejszoœci,
jak na przyk³ad ludy tubylcze, trac¹ coraz bardziej kontrolê nad swoim ¿yciem i
swoimi zasobami.

Sytuacja m³odego pokolenia ogólnie rzecz bior¹c nadal siê pogarsza. Miê-
dzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega przed ,,naznaczon¹” generacj¹ m³odych
pracobiorców w krajach uprzemys³owionych, która konfrontuje siê z wysok¹ stop¹
bezrobocia, rosn¹c¹ bezczynnoœci¹, niestabilnymi stosunkami pracy. Jeœli aktualna
sytuacja m³odych ludzi rokuje niewiele dobrego dla przysz³oœci, to jak¹ przysz³oœæ
ma nasz wspólny dom?

Z³o¿one wyzwania, z którymi konfrontowana jest ludzkoœæ, sk³aniaj¹ czê-
sto do uproszczonych odpowiedzi. Strach i troska przybieraj¹ na sile, to z kolei
sk³ania ludzi do ulegania uspakajaj¹cym odpowiedziom, które czêsto siê nie
sprawdzaj¹, jak te¿ do populizmu, manipulacji i wrogoœci wobec obcych. Zwiêk-
sza siê nieufnoœæ wobec politycznego systemu, jego struktur, przedstawicieli i
przedstawicielek.

2.4 Jak¹ pieœñ chcemy œpiewaæ
w obliczu tej sytuacji?

Byæ mo¿e dobiegaj¹ kresu stare porz¹dki, które naznaczy³y nasz œwiat w
ostatnich dziesiêcioleciach. Byæ mo¿e towarzyszyæ temu bêdzie ryzyko, ¿e prze-
padn¹ wa¿ne osi¹gniêcia minionych dziesiêcioleci, zw³aszcza jeœli zwyciê¿¹ izola-
cjonistyczne i niechêtne wspó³pracy postawy.

Lecz byæ mo¿e wi¹¿e siê z tym tak¿e szansa, jako ¿e starym porz¹dkom to-
warzyszy jeszcze wiele nieporz¹dku. Jako Wspólnota Koœcio³ów o zasiêgu œwiato-
wym wiemy o niesprawiedliwoœci cechuj¹cej polityczny i ekonomiczny ³ad œwia-
towy. Wiemy o ekologicznej katastrofie, ku której zmierza ludzkoœæ. Byæ mo¿e ist-
nieje szansa na pozytywn¹ przemianê.

Ambiwalentne czasy domagaj¹ siê od naszej luterañskiej wspólnoty koœciel-
nej jasnych pozycji. Po której stronie stoimy? Jakie reprezentujemy wartoœci? Jakie
dajemy œwiadectwo? Lub, jeœli tak mogê sformu³owaæ: jak¹ pieœñ œpiewamy po-
œród tej sytuacji?

Nie ma ¿adnego powodu do rezygnacji z nadziei, ¿adnego powodu ulegania
si³om,   które dziel¹ ludzi, by zboczyæ z obranej drogi. Lecz przeciwnie, istnieje
nader dobry powód pozostawania przy pieœni o sprawiedliwoœci, pokoju i pojedna-
niu: Jezus Chrystus, który przyby³, aby nas wyzwoliæ. Nawet w czasach, które s¹
popl¹tane jak nasze, wiemy, kogo mo¿emy siê trzymaæ. Jest to ,,Jezus Chrystus
wczoraj i dziœ. Ten sam i na wieki” (Hbr 13, 8).
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3.  Nasza pieœñ w minionych siedmiu latach

Przyjêcie strategii ŒFL ,,Gorliwe zaanga¿owanie na rzecz Koœcio³a i œwiata”
przez Radê ŒFL w 2011 roku by³o wa¿nym osi¹gniêciem. Strategia powsta³a w
partycypacyjnym, intensywnym procesie i opisuje w jasny sposób, kim jesteœmy
jako Wspólnota Koœcio³ów i co czynimy. Daje ona nam jako wspó³pracownikom
Biura Wspólnoty Koœcio³ów wytyczne dla rozwoju programów,  Radzie nadzór
nad wykonywan¹ prac¹.

Strategia oferuje wspóln¹ artykulacjê i wspólne rozumienie pieœni, któr¹ Ko-
œcio³y cz³onkowskie ŒFL chcia³y u³o¿yæ jako odpowiedŸ na ich powo³anie do wspól-
noty. Dostarczaj¹ one niejako nut do naszej pieœni.  Strategia ta jest podstaw¹, ¿e na-
bo¿eñstwo, praca teologiczna, dialog ekumeniczny i wspó³praca miêdzyreligijna za-
jê³y w ostatnich latach tak wa¿ne miejsce. Powodem, dlaczego wzajemne wsparcie
przy wzroœcie zdolnoœci do prowadzenia ca³oœciowej misji mia³o tak du¿e znaczenie,
podczas gdy jednoczeœnie wysoki priorytet dano tak¿e pog³êbieniu relacji wspólno-
towych (communio) miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi ŒFL. Powodem, dlaczego
skuteczna i uprawniaj¹ca do samopomocy diakonia, wychodz¹ca naprzeciw ludzkie-
mu cierpieniu i niesprawiedliwoœci oraz udzielaj¹ca pomocy w katastrofach, zalicza-
³a siê tak¿e w minionych siedmiu latach do naszych priorytetów.

3.1  Nasza pieœñ o s³u¿bie

Po utworzeniu ŒFL w 1947 roku nowoutworzony Komitet Wykonawczy
w swojej pierwszej uchwale zaj¹³ siê problematyk¹ uchodŸców, wypêdzonych i
masywnej migracji w nastêpstwie II wojny œwiatowej. ŒFL uczyni³a diakoniê
g³ównym filarem swojej dzia³alnoœci i sformu³owa³a, czym jej Koœcio³y cz³onkow-
skie chc¹ byæ w œwiecie wspó³czesnym: s³u¿¹c¹ wspólnot¹, która jest aktywna w
mi³oœci i wyra¿a swoj¹ g³êbok¹ wiarê w Chrystusa. S³u¿ba dla œwiata ŒFL jest wy-
mownym wyrazem tego, ¿e przez ³askê Boga jesteœmy wyzwoleni do s³u¿by mi³o-
œci wobec naszego bliŸniego (Marcin Luter, ,,O wolnoœci chrzeœcijanina”, 1520).

3.1.1  Wzrost w s³u¿bie dla cierpi¹cego bliŸniego

W 1947 roku chodzi³o o ludzi z krajów nadba³tyckich, ówczesnego Zwi¹zku
Radzieckiego, Niemiec i Wêgier, którzy potrzebowali pomocy. Dzisiejsi uchodŸcy
pochodz¹ z innych krajów. Ale misja chronienia uchodŸców i witania obcych po-
zosta³a ta sama, gdy¿ w dalszym ci¹gu chodzi o ludzi, którzy s¹ odbiciem Boga i
dlatego charakteryzuj¹ siê  niezbywaln¹ godnoœci¹.
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Od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego s³u¿ba, jak¹ sprawuje Wspólnota
Koœcio³ów, uleg³a powa¿nemu rozszerzeniu. Z 20 ró¿nymi programami krajowymi
i operacjami jest ona obecna w 24 krajach i wspomaga aktualnie oko³o 2, 5 miliona
ludzi. ŒFL reaguje na aktualne wielkie sytuacje katastrof w Iraku pó³nocnym, Syrii
i Jemenie za pomoc¹ swoich operacji z Jordanii i D¿ibuti. W ramach swoich sta-
³ych programów krajowych jest ona obecna np. w Etiopii, Demokratycznej Repu-
blice Konga, Kenii, Kolumbii, Myanmar, Sudanie Po³udniowym, Czadzie, Ugan-
dzie i Republice Œrodkowoafrykañskiej.

Przera¿aj¹ce jest to, ¿e liczba szukaj¹cych schronienia i zmuszonych do
ucieczki nadal roœnie. Jednoczeœnie wychodzê z za³o¿enia, ¿e wy jak ja odczuwa-
cie g³êbok¹ wdziêcznoœæ, ¿e ŒFL jest w dalszym ci¹gu w stanie uporaæ siê ze
zwiêkszonymi wymogami. Jej œwiadectwo w tym zakresie jest równie¿ dowodem
na si³ê wiary i witalnoœæ Wspólnoty Koœcio³ów.

W tym miejscu trzeba zwróciæ uwagê, jak trafne paralele istniej¹ miêdzy
nasz¹ s³u¿b¹ dla œwiata a œwiadectwem Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL
w ich ka¿dorazowym w³asnym kontekœcie. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim
Koœcio³om cz³onkowskim, które zidentyfikowa³y siê z pieœni¹ Ewangelii,
przyjmuj¹c obcych i s³u¿¹c biednym. Niekiedy musieliœcie œpiewaæ swoj¹
pieœñ samotnie, byliœcie nara¿eni na krytykê i negacjê, gdy¿ ta pieœñ by³a
sprzeczna z pieœni¹ dominuj¹cych wiêkszoœci. Lecz wraz z g³osami innych Ko-
œcio³ów cz³onkowskich ŒFL chór Communio swoj¹ pieœni¹  o s³u¿bie i mi³oœci
dotkn¹³ ró¿nych sfer ¿ycia, przemieni³ je a nawet uratowa³. Za to Bogu niech
bêd¹ dziêki!

3.1.2 Blisko zwi¹zani i we wspó³pracy z innymi

Takiej s³u¿ebnej obecnoœci nie da siê samotnie utrzymaæ. W dalszym ci¹gu
mo¿emy liczyæ   na energiczne zaanga¿owanie naszych organizacji partnerskich.
W agendzie S³u¿ba dla œwiata ŒFL widz¹ one odpowiedni instrument dla swojej
misji. Wzmacnia nas szerszy kontekst ekumeniczny, w którym dzia³amy. Jako je-
den z cz³onków – za³o¿ycieli ŒFL jest aktywna na wszystkich p³aszczyznach ACT
Alliance. ŒFL anga¿uje siê na rzecz ACT Alliance, organizacji o charakterze eku-
menicznym i wymiarze œwiatowym, uwzglêdniaj¹cej w swej dzia³alnoœci tak¿e
s³u¿bê diakonack¹ Koœcio³ów.

Do tego dosz³y jeszcze inne relacje. Nowe, w 2014 roku podpisane strate-
giczne partnerstwo z Wysokim Komisarzem ds. UchodŸców ONZ (UNHCR) po-
twierdza znaczenie ŒFL jako najwiêkszego w obszarze religii partnera UNHCR.
ŒFL cieszy siê zaufaniem i jest ceniona ze wzglêdu na swoje zaanga¿owanie i nie-
zawodnoœæ. ,,Idzie tam, gdzie zazwyczaj nikt nie zmierza” – tak mówi siê o Wspól-
nocie Koœcio³ów ŒFL.
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W ramach wspólnego upamiêtnienia Reformacji w Lund i Malmö (Szwecja)
w ubieg³ym roku ŒFL i katolickie dzie³o pomocy Caritas podpisa³y deklaracjê za-
mierzeñ, wraz z któr¹ sformalizowano zobowi¹zanie œwiadomego podjêcia wspó³-
pracy w s³u¿bie dla cz³owieka i w staraniach o jednoœæ bêd¹c¹ darem Boga.

W roku 2013 agenda S³u¿ba dla œwiata ŒFL podpisa³a kolejne oficjalne poro-
zumienie w sprawie wspó³pracy z Islamic Relief Worldwide, humanitarn¹ organi-
zacj¹, która, podobnie jak ŒFL, zobowi¹za³a siê do trzymania miêdzynarodowych
standardów w postêpowaniu z wymagaj¹cymi pomocy. Nasze wspólne dzia³ania
programowe w Nepalu i Jordanii by³y wielk¹ zachêt¹  dla ludzi i grup, które zabie-
gaj¹ o wspó³pracê. Misja s³u¿by na rzecz bliŸniego nale¿y do istoty dzia³añ wszyst-
kich religii. Zostaje to podkreœlone w deklaracji miêdzyreligijnej ,,Obcych serdecz-
nie powitaæ”, któr¹ opracowa³ UNHR z ogromnym wsparciem i zasadniczym
wk³adem merytorycznym ŒFL.

3.1.3  Szpital Augusty Wiktorii – wspania³y znak nadziei

Szczególn¹ s³u¿bê pe³ni ŒFL w zwi¹zku z szpitalem Augusty Wiktorii na
Górze Oliwnej we wschodniej Jerozolimie. Dzisiaj szpital ten specjalizuje siê w
leczeniu chorych na raka, przekazywanych klinice przez w³adze Autonomii Pale-
styñskiej. Szpital skonsolidowa³ swoj¹ egzystencjê w warunkach niezwykle trud-
nych. Jego wysokiej jakoœci dokonania umo¿liwiaj¹ mu, w bardzo niestabilnej sy-
tuacji politycznej i ekonomicznej, trwaæ z powodzeniem i d¹¿yæ do poszerzenia
dzia³alnoœci o instytut geriatrii i medycyny paliatywnej, co jeszcze bardziej po-
wiêkszy jego dokonania.

W staraniach o kontynuowanie naszej s³u¿by, jesteœmy w naszym Biurze
Wspólnoty Koœcio³ów œwiadomi, ¿e wzrost wymaga rozwa¿nego postêpowania,
gdy¿ w ten sposób unika siê ryzyka. Wiemy, ¿e kurcz¹ca siê przestrzeñ humanitarna
oraz fakt, ¿e takie struktury staj¹ siê coraz czêœciej celem przemocy, wymaga zinten-
syfikowanych œrodków bezpieczeñstwa. Podstawowe zobowi¹zanie ŒFL w sprawie
diakonii musi jednoczeœnie uwzglêdniaæ jej inne zobowi¹zania, dotycz¹ce misji, jed-
noœci i teologii. Tak wiêc jej nowa strategia musi wreszcie uwzglêdniæ tak¿e klu-
czow¹ kwestiê, jak powi¹zaæ pomoc w potrzebie i pracê na rzecz rozwoju – jest to
sprawa, która od dawien dawna by³a i jest nadal przedmiotem g³êbokiej troski ŒFL.

3.2  Niezbêdne g³osy w pieœni
Wspólnoty Koœcio³ów: kobiety i m³odzi ludzie

Jestem g³êboko przekonany, ¿e ka¿de spotkanie ludzi i Koœcio³ów wi¹¿e siê
z obietnic¹, ¿e Bóg obdarza dodatkowym poznaniem. Mo¿e to polegaæ na tym, ¿e
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wiara przynosi najlepsze owoce, gdy wi¹¿e siê ona z dialogiem. Wiara jest w swej
istocie relacyjna, wzywa ludzi do nowej wspólnoty, ³¹czy ich niewidzialnymi lecz
silnymi wêz³ami relacji, które znajduj¹ siê w rêce Boga. Tego doœwiadczali pierwsi
aposto³owie, gdy podchodzili do ludzi, gromadzili ich, modlili siê, oddawali czeœæ
Bogu i dodawali otuchy.

Nasza historia dzisiaj jest podobna. Zgromadziliœmy siê tutaj w Namibii i
tym samym postêpujemy wed³ug apostolskiego wzoru, który kieruje siê niewi-
dzialnymi, lecz silnymi wiêzami, które trzymaj¹ razem Koœció³, ,,…gdzie bowiem
dwóch albo trzech gromadzi siê w Moje imiê…” (Mt 18, 20) – nie by³o to  nigdy
pomyœlane jako s³owo pocieszenia w sytuacji pustych ³awek koœcielnych, raczej
by³o to pomyœlane jako s³owo obietnicy, ¿e Chrystus jest zawsze obecny, gdy gro-
madzimy siê jako wierz¹cy.

Wed³ug mojego przekonania tego rodzaju m¹droœæ sta³a siê udzia³em wcze-
œniejszych Zgromadzeñ Ogólnych ŒFL, gdy sobie uœwiadomi³y, ¿e ich zgromadze-
niu zabrak³o esencjonalnej czêœci Koœcio³a – kobiet i m³odych ludzi – i ¿e bêdzie
jej brakowa³o w dalszym ci¹gu, jeœli nie wprowadzi siê zasadniczych regulacji
przyczyniaj¹cych siê do usuniêcia tej nieobecnoœci.

Dla zapewnienia udzia³u co najmniej 40 procent kobiet i 40 procent mê¿-
czyzn oraz 20 procent m³odzie¿y trzeba sta³ych zdecydowanych dzia³añ. Dla Ko-
œcio³ów cz³onkowskich ŒFL nie jest jeszcze oczywiste w³¹czanie kobiet i m³odych
ludzi jako uczestników do  ¿ycia Koœcio³ów cz³onkowskich. Jak d³ugo tak bêdzie,
tak d³ugo procentowy udzia³ bêdzie potrzebny.

3.2.1  Udzia³ m³odzie¿y

Rada ŒFL podjê³a wa¿ne kroki na sta³ej drodze od reprezentacji do partycy-
pacji (rozmowa przekraczaj¹ca pokolenia 2013, pierwsze ca³kowicie przygotowa-
ne i prowadzone przez delegatów m³odzie¿owych posiedzenie 2014). Dalszym
wa¿nym krokiem by³o utworzenie Globalnej Sieci M³odych Reformatorek i Refor-
matorów, która ubogaci³a ¿yciem i treœci¹  jubileusz Reformacji ŒFL 54 projekta-
mi, w których uczestniczy³o ok. 5000 m³odych ludzi i które objê³y 25 000 osób.

M³odzie¿ ŒFL przejê³a w ramach Wspólnoty Koœcio³ów przewodnictwo w
walce ze zmian¹ klimatu. Z zauwa¿alnym rezonansem wprowadzi³a do porz¹dku
obrad partii sprzymierzonych (COP) porozumienie ramowe ONZ w sprawie zmian
klimatycznych (UNFCCC) miêdzy innymi przez swoje uczestnictwo w kampanii
,,Post w intencji klimatu”, do którego przy³¹czy³o siê wiele osób odpowiedzialnych
za sprawy ŒFL. Z ich pomoc¹ wszyscy uœwiadomiliœmy sobie, ¿e sprawiedliwoœæ
klimatyczna jest kwesti¹ sprawiedliwoœci pokoleniowej. Zu¿ywanie zasobów, któ-
re przynale¿¹ przysz³oœci, jest tylko dalszym przejawem sposobu ¿ycia nie nasta-
wionego na d³ugie trwanie. To stawia nas z kolei przed priorytetowym duchowym
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i etycznym wyzwaniem i w³aœnie Koœcio³y dysponuj¹ w³aœciwym narzêdziem, któ-
re pozwala siê z nim zmierzyæ. Powtarzam nieustannie: m³odzie¿ ŒFL nawróci³a
nas! Rozumiemy w nowy sposób, co ,,Wyzwolenie przez ³askê Bo¿¹” oznacza w
zwi¹zku z darem stworzenia i dewastacj¹ œrodowiska naturalnego.

3.2.2  Uczestnictwo kobiet

Droga kobiet od reprezentacji do aktywnego udzia³u nie by³a ³atwa. Zobo-
wi¹zanie do ordynowania kobiet, potwierdzane na nowo przez ka¿de Zgromadze-
nie Ogólne od 1984 roku, okaza³o siê przy tym jako decyduj¹ce. Badanie z roku
2016 wykaza³o, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL w swoim zaanga¿owaniu na rzecz
w³¹czania kobiet do urzêdu z mocy ordynacji robi¹ dalsze postêpy. Region Amery-
ki £aciñskiej i Wysp Karaibskich jest czwartym spoœród siedmiu regionów ŒFL,
gdzie wszystkie nasze Koœcio³y cz³onkowskie ordynuj¹ kobiety. Aktualnie w 119
(82 procent) Koœcio³ach cz³onkowskich ŒFL kobiety s¹ ordynowane. W dalszych
Koœcio³ach, które dotychczas nie ordynuj¹ kobiet,  dyskutuje siê nad t¹ kwesti¹,
niektóre z nich zbli¿aj¹ siê do podjêcia decyzji.

Jednak istniej¹ te¿ kroki wstecz. Niektóre Koœcio³y zrewidowa³y sw¹ wcze-
œniejsz¹ decyzjê i ograniczaj¹ w miêdzyczasie dostêp do urzêdu z mocy ordynacji
znowu do mê¿czyzn. W odpowiedzi na to Rada ŒFL w 2016 roku poczu³a siê zmu-
szona do potwierdzenia zdecydowanej postawy ŒFL w tej kwestii. Mam nadziejê,
¿e to Zgromadzenie Ogólne ze swej strony potwierdzi cel równoprawnego dostêpu
kobiet i mê¿czyzn do urzêdu z mocy ordynacji a przy okazji zachêci do aktywnych
dyskusji teologicznych  i podejmowania decyzji w tej kwestii.

Nikt w Koœciele nie cytuje dzisiaj Izajasza 10, 13 w celu uzasadnienia repre-
zentowanego przez stulecia pogl¹du, ¿e ziemia stanowi centrum wszechœwiata. Na
progu nowego stulecia Reformacji nadszed³ czas nie cytowania nadal wersetów
biblijnych wyrwanych z kontekstu w celu obrony wy³¹cznie mêskiego urzêdu z
mocy ordynacji. Niech chór dzwonków Wspólnoty Koœcio³ów zwiastuje pe³en ra-
doœci, co Bóg przez Jezusa Chrystusa przyniós³ do tego œwiata i Koœcio³a. Chcemy
graæ pieœñ, która w³¹cza wszystkich i w ¿adnym wypadku kogokolwiek wyklucza,
pieœñ, która przypomina owe akuszerki, która w pe³nej oczekiwania gotowoœci
przyjmuj¹ nowy œwiat, który objawia i urzeczywistnia Bóg w Chrystusie.

Dalszym znacz¹cym kamieniem milowym w okresie sprawozdawczym by³o
przyjêcie zasadniczego dokumentu dotycz¹cego sprawiedliwoœci w kwestii gender,
którego opracowanie zleci³o XI Zgromadzenie Ogólne. Dokument w punkcie wyj-
œcia pos³uguje siê jêzykiem biblijno-teologicznym, aby wyjaœniæ problem asyme-
trii w³adzy, która tak czêsto i tak dog³êbnie jest nasycana jêzykiem biblijno-teolo-
gicznym. Dokument ten jest pomyœlany jako tekst dla œwiatowej Wspólnoty Ko-
œcio³ów i dlatego te¿ mo¿na go dostosowaæ do ka¿dorazowego lokalnego dyskursu,
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z tym ¿e g³ówny akcent spoczywa stale na sprawiedliwoœci. Jestem wdziêczny tym
wszystkim Koœcio³om, które przyczyni³y siê do tego, ¿e ten dokument sta³ siê naj-
czêœciej t³umaczonym tekstem ŒFL w tym przedziale czasowym. 23 przek³ady, m.
in. na takie jêzyki, jak arabski, japoñski, portugalski, tamilski, koreañski i kisuaheli
s¹ dowodem na g³êboko odczuwan¹ potrzebê Koœcio³ów naszej wspólnoty podej-
mowania dyskusji na temat to¿samoœci p³ci.

3.3 Tonacja pieœni – œwiadectwo zakorzenione teologicznie

Œwiadectwo i dzia³alnoœæ Wspólnoty Koœcio³ów ŒFL tkwi¹ g³êboko od da-
wien dawna w naszym wspólnym teologicznym rozumieniu. Marcin Luter przed³o-
¿y³ teologiczn¹ gramatykê, która za punkt wyjœcia bierze Boga a jej oœrodkiem jest
Chrystus. Ta gramatyk¹ pomaga naszym Koœcio³om przy dochowaniu wiernoœci
swemu fundamentowi i swojej to¿samoœci, przekazywaniu relewantnego przes³a-
nia i stawianiu krytycznych pytañ pod adresem niesprawiedliwoœci w spo³eczeñ-
stwie lub dominuj¹cego ducha czasu. Profetyczny Koœció³, który jest powo³any do
tego, aby byæ sol¹ i œwiat³em, mo¿e wiele odk³adaæ na bok, lecz nigdy nie wolno
mu coœ takiego czyniæ z podstawami teologicznymi. Zasada ta odnosi siê tak¿e do
ŒFL jako Wspólnoty Koœcio³ów. Nasza to¿samoœæ teologiczna jest tym elementem,
który okreœla tonacjê dzia³ania w naszym œwiecie i pomaga nam we wzajemnym
poznawaniu i jednoczeniu do dawania wspólnego œwiadectwa.

3.3.1 Hermeneutyka biblijna i Koœció³ w przestrzeni publicznej

Piêcioletni proces studyjny na temat biblijnej hermeneutyki wzi¹³ za punkt
wyjœcia mi³oœæ i respekt, jakimi Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL otaczaj¹ Bibliê. Tre-
œci¹ badania by³o, jak podchodzi siê do Biblii, jak siê j¹ czyta i rozumie. Wniosek
brzmi: jeœli zasada sola scriptura nie ma œcis³ego powi¹zania z solus Christus, to
³atwo zbacza ku eklektycznemu fundamentalizmowi, i odwrotnie, solus Christus
bez odniesienia do sola scriptura wytwarza Chrystusa, który odpowiada najbar-
dziej naszym w³asnym potrzebom i naszym w³asnym myœlom. W obu przypadkach
sola fide staje siê ideologi¹ i prawie nie ma oparcia w mocy Bo¿ej. Miêdzy trójk¹
sola istnieje wzajemny stosunek!

Proces studyjny potwierdza wartoœæ kontekstualnego obchodzenia siê z Bi-
bli¹, lecz zwraca te¿ uwagê, ¿e nasza teologiczna to¿samoœæ – luterañskie pisma
wyznaniowe – dostarcza gramatyki, która czytane przez nas s³owa porz¹dkuje w
koherentn¹ ca³oœæ wskazuj¹c¹ na Chrystusa. Jestem wdziêczny za to studium, które
przyswoi³o sobie zarówno nasze zakorzenienie w Biblii, jak te¿ nasz¹ konfesyjn¹
to¿samoœæ jako wspólnoty Koœcio³ów luterañskich.
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Dalszy bardzo znacz¹cy proces wi¹¿e siê ze studium ,,Koœció³ w ¿yciu pu-
blicznym”, które mówi o obecnoœci religii w przestrzeni publicznej i definiuje teo-
logiczny system koordynacyjny, który u³atwia Koœcio³om odpowiedzialne obco-
wanie w tej przestrzeni. Studium posiada szczególn¹ aktualnoœæ wobec czêstego
zagmatwania, które siêga od ca³kowitej odmowy Koœcio³ów wobec pe³nienia roli
publicznej a¿ do tendencji teokratycznych, które chcia³yby ca³ym spo³eczeñstwom
narzuciæ okreœlone przekonania religijne. Studium proponuje piêæ wytycznych dla
dzia³ania Koœcio³ów w przestrzeni publicznej. ,,Koœció³ w przestrzeni publicznej”
jest relewantn¹ aktualizacj¹ jednego  z istotnych wk³adów teologii luterañskiej –
nauki o dwóch regimentach, w których dzia³a Bóg.

3.3.2  Samozrozumienie i budowanie Communio w regionach

Dokument studyjny ,,Samozrozumienie luterañskiej Wspólnoty Koœcio³ów”
stanowi dalszy istotny impuls, jaki mog³o daæ Biuro Wspólnoty Koœcio³ów ŒFL w
okresie sprawozdawczym. Podejmuje on star¹ kwestiê ŒFL (i luterañskiej eklezjo-
logii): autonomiê Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL i ich odpowiedzialnoœæ za
Wspólnotê Koœcio³ów ŒFL.

Proces studyjny sta³ siê niezbêdny wobec nieustannej wzrastaj¹cej  inten-
sywnoœci wspólnej drogi Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL jako Communio. Zasz³a
potrzeba wyartyku³owania na nowo wizji,  jak prze¿ywaæ wezwanie do wspólnoty.

Faktycznie ze strony kierownictw Koœcio³ów cz³onkowskich istnieje wspa-
nia³a gotowoœæ ¿ycia we wspólnocie. Widaæ to nie tylko po tym, czego wspólnie
dokona³y, lecz tak¿e w ogromnym poparciu udzielanemu podregionalnym i regio-
nalnym procesom i strukturom. Regionalne posiedzenia kierownictw koœcielnych
zaowocowa³y cudownymi wspólnymi inicjatywami: w Azji na przyk³ad w tema-
tach dotycz¹cych  d³ugotrwa³oœci i teologicznej edukacji, w Afryce w odniesieniu
do programu podejmuj¹cego problem biedy na tym kontynencie z uwzglêdnieniem
p³aszczyzny lokalnej.

Przy wszystkich tych dzia³aniach i programach Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL
ucz¹ siê coraz bardziej ceniæ dary innych i rozwijaj¹ wra¿liwoœæ na pieœñ, do której
œpiewania zaprasza je Bóg w obliczu kruchoœci i cierpienia w naszym œwiecie.
Wspólnota jest przepe³niona si³¹ ¿ycia, silny, równomierny puls zwo³uje Koœcio³y i
zaprasza je do wspó³pracy i wspólnego œwiadectwa.

3.3.3  Pieœñ jeszcze bardziej harmonijna
– praca nad dysonansami we wspólnym œwiadectwie

Stanowczoœæ by³a wystarczaj¹co silna, aby w okresie sprawozdawczym upo-
raæ siê z pewnymi wyzwaniami, na przyk³ad w odniesieniu do rodziny, ma³¿eñstwa
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i seksualnoœci. Ju¿ od 1995 roku ten obszar tematyczny absorbuje ŒFL i tworzy sta-
le nowe napiêcia w obrêbie i miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi. Nastêpstwem
tego by³y w niektórych przypadkach wyobcowanie i podzia³y. Równie¿ dokument
studyjny o samozrozumieniu nawi¹zuje do tej sytuacji w zwi¹zku z kwestiami jed-
noœci i ró¿norodnoœci.

W okresie sprawozdawczym ten proces dyskusji by³ kontynuowany pod
nazw¹ ,,Rozmowy z Emaus”, które tworzy³y teologiczn¹ oprawê: jak uczniowie
dyskutowali nad trudn¹ rzeczywistoœci¹, z któr¹ byli skonfrontowani, lecz przy
tym pozostawali otwarci dla siebie i przede wszystkim dla obecnoœci Chrystusa,
tak¿e Wspólnota Koœcio³ów ŒFL za poœrednictwem swojej Rady prowadzi³a wa¿-
ne dalsze rozmowy. Podczas swojego posiedzenia w Bogocie (Kolumbia) Rada
sformu³owa³a piêæ wytycznych, które oferuj¹ solidn¹ podstawê dla dalszej drogi
ŒFL jako Wspólnoty Koœcio³ów, jeœli chodzi o postêpowanie z jej wewnêtrznymi
ró¿nicami.

Rada ŒFL podkreœli³a, ¿e rozmowy z Emaus trwaj¹ nadal i ¿e nie ustalono
¿adnego terminu ich zakoñczenia. Zachêci³a ona do kontynuowania rozmów, po-
g³êbienia dialogu i dalszego badania podjêtych kwestii.  Dlatego tym razem nie
przewiduje siê, ¿e Zgromadzenie Ogólne podejmie uchwa³ê na ten temat. Raczej
mamy nadzieje, ¿e Zgromadzenie Ogólne zachêci Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL w
duchu procesu Emaus do pozostawania w dialogu wewn¹trz w³asnego Koœcio³a i
miêdzy sob¹.

Ustêpuj¹cej Radzie jestem osobiœcie bardzo wdziêczny, ¿e wprawdzie repre-
zentuje ona ca³e spektrum wystêpuj¹cych aktualnie w ŒFL postaw, lecz mimo to
utorowa³a w sposób zas³uguj¹cy na podziw drogê ca³ej Wspólnocie Koœcio³ów.

3.4 Koœcio³y w ca³oœciowej misji
– dŸwiêk pieœni Wspólnoty Koœcio³ów

Treœæ mojego raportu pokazuje, ¿e gotowoœæ misyjna i mi³oœæ do Koœcio³a
tworz¹ dalszy podstawowy filar ŒFL. Od samego pocz¹tku u Koœcio³ów cz³onkow-
skich ŒFL istnia³o ¿yczenie pozostawania razem i wspierania wspólnych dzia³añ w
zakresie Bo¿ej misji. To ¿yczenie przekszta³ci³o siê w solidn¹ si³ê, która nie tylko
pyta³a o wyros³e z ekonomicznego i politycznego  podzia³u w³adzy w œwiecie asy-
metryczne relacje w³adzy i niesprawiedliwoœæ – sk³ania³o tak¿e Koœcio³y cz³on-
kowskie ŒFL  do budowania Communio opartej na relacjach, gdy¿ uœwiadomi³y
sobie, ¿e ich bycie razem w misji przyczynia³o siê do jednoœci.

ŒFL stoi wprawdzie przed wyzwaniem otoczenia podlegaj¹cego szybkim
zmianom w zakresie kooperacji, multilateralnych partnerstw i finansowania ca³o-
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œciowej misji, ale uda³o jej siê kontynuowanie podstawowego zadania obejmuj¹ce-
go wspieranie projektów, rozdzia³ stypendiów, zacieœnianie wspólnoty, przekazy-
wanie kompetencji przywódczych i wymianê teologicznych zasobów. Nowa inicja-
tywa, która umo¿liwia wymianê doœwiadczeñ nowowybranym, ordynowanym i
nieordynowanym,   gremiom kierowniczym, stawia w centrum centraln¹, niezast¹-
pion¹ funkcjê ŒFL i Biura Wspólnoty Koœcio³ów: inicjowanie mo¿liwoœci w zakre-
sie refleksji i wspó³pracy, w ramach których odbywa siê pielêgnowanie i wspiera-
nie dzia³añ w zakresie Communio oraz mo¿liwoœæ  wypracowywania wspólnych
¿yczeñ wraz ze wspólnotowymi sposobami postêpowania.

Koœcio³y cz³onkowskie stawiaj¹ w dalszym ci¹gu na ŒFL, gdy s¹ konfronto-
wane z wyzwaniami lub zmagaj¹ siê z konfliktami. Wo³aj¹ o wsparcie, poœrednic-
two, wstawiennictwo i solidarnoœæ Wspólnoty Koœcio³ów. Wk³ad Biura Wspólnoty
Koœcio³ów, gdy chodzi o udzielanie takiego wsparcia, pozostaje dla Koœcio³ów nie-
zbêdny, nawet jeœli niekiedy siêga granic istniej¹cych mo¿liwoœci.

3.4.1  Koœcio³y s¹ skonfrontowane z bardzo szybkimi zmianami

Koœcio³y cz³onkowskie s¹ skonfrontowane z ró¿norodnymi bardzo szybkimi
zmianami, co z kolei zmieni³o oblicze ŒFL. W minionych siedmiu latach liczba
cz³onków pozosta³a taka sama, przy czym nowe przyjêcia cz³onków zosta³y wy-
równane przez fuzje Koœcio³ów, które ju¿ by³y cz³onkami ŒFL. Wspólnota Koœcio-
³ów jako ca³oœæ powa¿nie zwiêkszy³a siê, w roku 2010 zrzesza³a 70, 3 milionów
luteranów, obecnie – ponad 74 miliony.

Po raz pierwszy najwiêksze Koœcio³y cz³onkowskie nie pochodz¹ z obszaru
pó³nocnoatlantyckiego. Dzisiaj s¹ to Koœcio³y afrykañskie – Etiopski Koœció³
Ewangelicki Mekane Yesus i Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Tanzanii. Wielbi-
my Boga za ich moc i zapa³ misyjny, za wielu œwieckich i ordynowanych, którzy s¹
gotowi sk³adaæ œwiadectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Taki wzrost przynosi
te¿ z sob¹ ogromne wyzwania, na przyk³ad w znaczeniu sta³ego poœrednictwa w
przekazywaniu kompetencji przywódczych i edukacji teologicznej.

Wyzwania, przed którymi stoj¹ inne Koœcio³y cz³onkowskie, wynikaj¹ z
przeciwnego trendu. U niektórych daje siê zauwa¿yæ utrata cz³onków. Cierpimy z
nimi, gdy¿ zlecenie misyjne obowi¹zuje je nadal, lecz mo¿liwoœci wype³nienia go
zosta³y zakwestionowane. W wielu regionach œwiata sekularyzm robi postêpy. W
wielu miejscach Koœcio³y starzej¹ siê drastycznie, w nabo¿eñstwie i ¿yciu zboro-
wym brakuje dzieci, m³odzie¿y i m³odych rodzin. Niektórym Koœcio³om przycho-
dzi z trudem nastawiæ siê na multikulturalnoœæ i ró¿norodnoœæ w takim stopniu, w
jakim  uleg³y temu trendowi ich spo³eczeñstwa w ostatnich dziesiêcioleciach.

W wielu miejscach zmienia siê status Koœcio³ów, niekiedy wi¹¿e siê to ze
zmienion¹ sytuacj¹ prawn¹, do której musz¹ siê dostosowaæ. To zmusza je do re-
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fleksji nad samozrozumieniem i ich rol¹ w spo³eczeñstwie. Niegdyœ przyjmowa-
ne jako oczywistoœæ, dzisiaj miejsce, wk³ad i relewancja Koœcio³ów staj¹
siê coraz trudniejsze do ujêcia. Koœcio³y, które by³y przyzwyczajone, ¿e rodzice,
zgodnie z konwencj¹ spo³eczn¹, wychodz¹ z inicjatyw¹ ochrzczenia swoich
dzieci, musz¹ teraz nabywaæ umiejêtnoœæ nawi¹zywania z nimi kontaktów i za-
praszania.

Stagnacja innych Koœcio³ów wynika z kolei z wewnêtrznych konfliktów,
cz³onkowie poszukuj¹ atrakcyjniejszego œrodowiska dla prze¿ywania swojej wiary
(jeœli jej nie utracili). W czasach, w których przynale¿noœci kszta³tuj¹ siê bardziej
ró¿norodnie, coraz powszechniejsze staje siê zjawisko, ¿e jednostki jednoczeœnie
rozwijaj¹ aktywnoœæ w wielu wspólnotach i dopiero póŸniej podejmuj¹ decyzjê, w
której pozostaj¹ (mo¿e te¿ tylko czasowo).

3.4.2  Wspólna refleksja nad byciem Koœcio³em dzisiaj,
wzajemne wspieranie

Lista wyzwañ i przemian da³aby siê przed³u¿yæ. W 2016 roku pewne posie-
dzenie misyjne rozpoczê³o siê od sporz¹dzenia przegl¹du ró¿norodnoœci proble-
mów, z którymi Koœcio³y, uczestnicz¹ce dzisiaj w misji Bo¿ej, s¹ konfrontowane.
Oczekujê, ¿e w nadchodz¹cych latach te wa¿ne przemiany w ogólnym kontekœcie
Koœcio³ów jak równie¿ kwestia, jak do nich podchodziæ, stan¹ siê przedmiotem
bacznej uwagi.

W moim przekonaniu zajmowanie siê tymi kwestiami jest w najwy¿szym
stopniu relewantnym i koniecznym zadaniem ze wzglêdu na Koœció³ jak równie¿
Wspólnotê Koœcio³ów. Bowiem pieœñ, któr¹ ŒFL jako Wspólnota Koœcio³ów mo-
g³aby zagraæ, zale¿y bezpoœrednio od tego, jak dalece poszczególny Koœció³
cz³onkowski w dalszym ci¹gu jest w  stanie wprawiæ w ruch swój w³asny specy-
ficzny dzwon i wyartyku³owaæ we w³asnym kontekœcie orêdzie o wyzwalaj¹cej
³asce Boga. ŒFL jako Wspólnota Koœcio³ów o zasiêgu œwiatowym nie zastêpuje
œwiadectwa swoich Koœcio³ów cz³onkowskich, lecz wykorzystuje je w swoim
budowaniu.

Jestem przekonany, ¿e ŒFL jest platform¹, która mo¿e s³u¿yæ wspólnemu
rozmyœlaniu i prowadzeniu dyskusji, ¿e jest przestrzeni¹ zachêcania i inspiracji,
przestrzeni¹ dawania i brania, w której Koœcio³y, nastawione na zmiany, mog¹ jed-
ne od drugich siê czegoœ nauczyæ.

Przez udostêpnienie takiej przestrzeni ŒFL staje przed wielk¹ szans¹ robienia
dalszych postêpów na drodze jako Communio: niegdyœ dostrzegano j¹ jako dar
,,Pó³nocy wobec Po³udnia”, lecz obecnie powinna przygotowaæ siê do rozwijania
platform i procesów misyjnych, które sprostaj¹ jej aktualnemu policentrycznemu
charakterowi. ŒFL nie ma ¿adnej przysz³oœci jako droga jednokierunkowa. Jej



45ARTYKU£Y

DWUNASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ

przysz³oœæ musz¹ wyznaczaæ stosunki i procesy oparte na wzajemnoœci i solidarno-
œci, obustronnej odpowiedzialnoœci,  partnerstwie Koœcio³ów, które sprawia, ¿e
staj¹ siê one jednoczeœnie daj¹cymi i bior¹cymi.

3.4.3  Nigdy nie b¹dŸmy egoistyczni i obojêtni
– szansa celów d³ugotrwa³ych

Taka refleksja nigdy nie powinna kierowaæ siê trosk¹ o w³asn¹ pomyœlnoœæ i
przetrwanie. Na œladach Bo¿ej inkarnacji w Jezusie Chrystusie winna raczej pytaæ
o to, jak Bóg chce widzieæ rolê Koœcio³a w œwiecie. Taka refleksja kieruje siê wów-
czas wspó³cierpieniem Boga i Jego mi³oœci¹ do ca³ej ludzkoœci, cierpienie Boga
objawia siê wszêdzie tam, gdzie ludzkoœæ doznaje pogardy. Refleksja towarzyszy
ludziom w wypatrywaniu nadziei, w poszukiwaniu sprawiedliwoœci, w niegodze-
niu siê na bezprawie i ucisk. Przy tym chodzi tu o Koœció³, który zamiast trzymaæ
siê z boku jako obserwator jest gotowy na zranienie, który zatem czyni to, co Bóg
uczyni³ w Jezusie Chrystusie, gdy¿ ani zbawienie, ani ludzie, ani stworzenie nie s¹
do uzyskania za pieni¹dze. Bóg przez Jezusa Chrystusa tak bardzo w³¹czy³ siê w
cz³owieczeñstwo, ¿e Koœció³ w swojej misji zawsze bêdzie siê anga¿owa³ po tej
stronie.

Z mojej perspektywy Koœcio³y stoj¹ przed wielk¹ szans¹ pójœcia drog¹ nadziei
i s³u¿by, jeœli w tym, co czyni¹ od dawien dawna – s³u¿eniu ludziom – uwzglêdni¹
nowy element, mianowicie w³¹cz¹ siê do pracy, której celem by³by d³ugotrwa³y roz-
wój. Jestem wdziêczny za wspólne wysi³ki ŒFL, Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ACT
Alliance, zmierzaj¹ce do udzielenia poparcia Koœcio³om w podejmowaniu tych wa¿-
nych inicjatyw. Teraz jest moment na zjednoczenie si³ z innymi uczestnikami ¿ycia
spo³ecznego i   strukturami pañstwowymi i przekazanie dalej w nowy sposób orê-
dzia, za które Jezus umar³ na krzy¿u. Nikt nie mo¿e od tego siê uchyliæ.

3.5  Ze wzglêdu na Koœció³ i œwiat
– dialogi i stosunki ekumeniczne

W okresie sprawozdawczym w obszarze ekumenicznego zaanga¿owania
ŒFL mia³y miejsce godne uwagi wydarzenia. Jak nasze powo³anie w dziedzinie
diakonii oraz nasza stanowczoœæ do wspó³pracy w zakresie misji i teologii, tak¿e
praca ekumeniczna nale¿y do j¹dra naszej to¿samoœci jako Wspólnoty Koœcio³ów.
Koœcio³om cz³onkowskim ŒFL wa¿na jest jednoœæ podobnie jak prawda. Dlatego w
polu uwagi Koœcio³ów cz³onkowskich s¹ obecne ³¹cznie – prawda i jednoœæ. W
œwiecie podzielonym przez roz³amy oraz w czasie, gdy wiara postrzegana jest
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przez tych, którzy staraj¹ siê o dobre wspó³¿ycie, jako czynnik, który komplikuje
sprawy, nasze ekumeniczne procesy s¹ potê¿nym znakiem piêknoœci wiary, która
gromadzi ludzi, przezwyciê¿a ró¿nice i tworzy perspektywy przysz³oœci. Faktycz-
nie praca ekumeniczna wykonywana dzisiaj, w obliczu czasów, jakie prze¿ywamy,
jest prorockim œwiadectwem.

3.5.1 Wieloletnie dialogi o trwa³ym znaczeniu

Tutaj dwa zjawiska zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê. Po pierwsze chodzi o
wyraŸny trend powi¹zania dialogu z praktyczn¹ wspó³prac¹. Pojednanie z tradycj¹
menonick¹ w ramach XI Zgromadzenia Ogólnego w 2010 roku utorowa³o tutaj
nowe drogi. Od tego czasu dialog z Anglikañsk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów poszukiwa³
mo¿liwoœci praktycznej kooperacji. Deklaracja zamiarów podpisana przez Caritas
Internationalis i S³u¿bê dla Œwiata ŒFL to dalszy przyk³ad, ¿e nasze bie¿¹ce dialogi
znajduj¹ praktyczny wyraz we wspólnym œwiadectwie. Ta tendencja bêdzie musia-
³a uwzglêdniæ ekumeniczn¹ strategiê dla nadchodz¹cego czasu.

Dalsza wa¿na mo¿liwoœæ rysuje siê w zwi¹zku z trwa³ym potencja³em
,,Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” tak¿e blisko 20 lat po
jej podpisaniu w 1999 roku. Dokument ten powsta³ w wyniku dialogu miêdzy Pa-
piesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a ŒFL, w 2006 roku przy³¹czy³a siê do niego
Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych. Treœæ Wspólnej deklaracji  w 2016
zaakceptowa³a Anglikañska Wspólnota Koœcio³ów za poœrednictwem Anglikañ-
skiej Rady Konsultacyjnej. W lipcu 2017 roku tak¿e Œwiatowa Wspólnota Koœcio-
³ów Reformowanych podpisze Wspóln¹ deklaracjê w ramach swojego Zgromadze-
nia Generalnego.

Krok po kroku Wspólna deklaracja zaczyna odgrywaæ wa¿n¹ rolê w stosun-
kach ekumenicznych. Badanie konsekwencji tego rozwoju przekracza mandat
ŒFL, jednak nadawa³oby siê do przeprowadzenia po¿ytecznej dyskusji w ramach
Komisji ŒRK ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a.

Coraz bardziej uœwiadamiam sobie, ¿e wyniki ekumenicznych dialogów,
ich osi¹gniêcia i prze³omy, nie daj¹ siê w pe³ni ogarn¹æ, jeœli ocenia siê je tylko w
krótkoterminowej perspektywie. Ocena wyników dialogu, a wiêc ich wk³ad do
jednoœci Cia³a Chrystusowego, wymaga podejœcia œrednio- i d³ugotrwa³ego. Lecz
w ka¿dym przypadku mo¿e temu towarzyszyæ zdrowa porcja niecierpliwoœci.
Dla nas w ŒFL jednoœæ pozostaje podstawow¹ misj¹, któr¹ chcemy nadal wype³-
niaæ – zarówno z d³ugotrwa³¹ wizj¹, jak te¿, mo¿na by rzec,  z ,,prorock¹ niecier-
pliwoœci¹”.

ŒFL przyswajaj¹c sobie dialektykê cierpliwoœci i prorockiej niecierpliwoœci,
chcia³aby w nadchodz¹cych latach pozostaæ niezawodnym ekumenicznym partne-
rem dialogu. W ten sposób bêdziemy wspó³dzia³aæ w jednym ruchu ekumenicz-



47ARTYKU£Y

DWUNASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ

nym, który znajduje swoje odbicie w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów oraz wspó³pra-
cowaæ z wszystkimi naszymi partnerami dialogu bilateralnego.

Jestem wdziêczny za to, ¿e zakoñczyliœmy wa¿n¹ fazê dialogów z prawo-
s³awnymi Koœcio³ami wschodnimi i podjêliœmy nowe dialogi z Koœcio³ami zielo-
noœwi¹tkowymi – od dawna oczekiwany ,,mus” w kontekœcie 500. rocznicy Refor-
macji.

3.5.2  Bóg nie uczyni³ jeszcze wszystkiego
– wspólne upamiêtnienie Reformacji

Wspólna deklaracja stanowi³a te¿ teologiczny kamieñ wêgielny dla opracowa-
nia raportu ,,Od konfliktu do wspólnoty”, który zosta³ przyjêty przez Radê ŒFL w
2013 roku. Raport ten otrzyma³ du¿e wsparcie ze strony Instytutu Badañ Ekumenicz-
nych w Strasburgu i jego nieustannego uczestnictwa we wszystkich  dialogach ŒFL.
Po raz pierwszy w raporcie podjêta jest próba wspólnego przedstawienia na p³asz-
czyŸnie œwiatowej dziejów Reformacji z perspektywy katolickiej i luterañskiej.

Z kolei ,,Od konfliktu do wspólnoty” sta³ siê fundamentem, na którym Papie-
ska Rada ds. Jednoœci i ŒFL opracowa³y tekst ,,Po³¹czeni w nadziei” jak te¿ Wspól-
ne katolicko-luterañskie upamiêtnienie Reformacji, które mia³o miejsce 31 paŸ-
dziernika 2016 roku w Lund i Malmö (Szwecja).

Niew¹tpliwie chodzi tu o historyczne wydarzenie, o którym jeszcze przed
kilku laty nikt nie mia³by œmia³oœci pomarzyæ. Wspólne upamiêtnienie Reformacji
stanowi widzialny punkt zwrotny, œwiadomy krok odejœcia od konfliktu, który tak
mocno naznaczy³ nasz¹ przesz³oœæ, i zorientowania ku przysz³oœci w ramach
wspólnoty, do której wzywa nas Bóg. £¹czy nas wiêcej ni¿ dzieli.

Tekst ,,Po³¹czeni w nadziei” nie wyra¿a jeszcze osi¹gniêtej jednoœci. Musz¹
siê odbyæ wa¿ne dyskusje teologiczne w zakresie naszego rozumienia Koœcio³a,
urzêdu i Wieczerzy Pañskiej. ŒFL przygotowuje ten nowy krok i wykorzystuje
przy tym wa¿ne, na szczeblu krajowym przygotowane opracowania.

W okresie przygotowania do tego kroku podpisana przez papie¿a Franciszka
i prezydenta ŒFL biskupa M. Younana ,,Wspólna deklaracja Koœcio³ów”  zaprasza
do pracy pastoralnej wobec tych, którzy nie s¹ w stanie zgromadziæ siê przy stole
komunijnym, chocia¿ poza tym dziel¹ siê w ¿yciu ze wszystkim; chodzi tu  o mie-
szane rodziny katolicko-luterañskie. Chcia³bym zachêciæ Koœcio³y cz³onkowskie
ŒFL do wspó³pracy ze stron¹ katolick¹ na p³aszczyŸnie lokalnej podczas przygoto-
wywania teologicznie uzasadnionych odpowiedzi na to pastoralne wyzwanie. Stó³
Pana nie powinien ludzi dzieliæ. Jest to sprzeczne z darem pojednania, który ofiaru-
je nam Bóg wraz z Jezusem Chrystusem. Po ,,Po³¹czeni w nadziei” mo¿emy zacz¹æ
dzia³ania zmierzaj¹ce do przezwyciê¿enia podzia³u, z powodu którego cierpi¹ ci,
którzy poza tym s¹ zjednoczeni w swym ¿yciu przez mi³oœæ.
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4. Jak mog³aby brzmieæ pieœñ,
któr¹ zagramy w przysz³oœci?

Jak¹ pieœñ zagra ŒFL dla œwiata, gdy w przysz³oœci wyg³aszaæ bêdzie Bogu
swój hymn pochwalny za Jego obecnoœæ i dzia³anie w œwiecie?

Nie s¹dzê, ¿e nasza Wspólnota Koœcio³ów bêdzie zmuszona do
szukania nowych nut lub nowej melodii, które postawi¹ w centrum zasadniczo
inne tematy lub zobowi¹zania. Powinniœmy pozostaæ przy pieœni, któr¹ ŒFL gra
tymczasem od siedemdziesiêciu lat w œwiecie. Jest to umotywowana wiar¹, zo-
rientowana na Chrystusa pieœñ, która w najwy¿szym stopniu mieœci w sobie
zobowi¹zanie do czynienia sprawiedliwoœci, pokoju i pojednania w naszym
œwiecie.

Lecz dalsze œpiewanie tej pieœni nie wyklucza, ¿e istnieje potrzeba innowa-
cji i zmiany. Chcia³bym poni¿ej przedstawiæ niektóre tego aspekty.

4.1 Partycypacja m³odego pokolenia i kobiet
– nastêpnym krokiem

Wspólnota Koœcio³ów ŒFL czyni postêpy na drodze integracji i partycypa-
cji. Ale wydaje siê, ¿e siê zbli¿amy do górnej granicy tego co mo¿liwe w przy-
sz³oœci, gdy¿ istnieje fundamentalna ró¿nica w rozumieniu tej tematyki miêdzy
Koœcio³ami cz³onkowskimi na p³aszczyŸnie lokalnej i globalnej. Partycypacja
m³odych ludzi i kobiet na p³aszczyŸnie œwiatowej musi mieæ zakorzenienie w ich
partycypacji lokalnej.

Partycypacji nie nale¿y postrzegaæ jako zrealizowanie ustalonej
kwoty, któr¹ ustali³ czynnik zewnêtrzny, lecz jako praktykowanie pod ka¿dym
wzglêdem wspó³udzia³u w ¿yciu Koœcio³a. Wobec przed³o¿onych wyzwañ
Koœcio³y, w swoim w³asnym interesie,  maj¹ wielk¹ szansê g³êbszego
zakorzenienia w ich w³asnym ¿yciu daru partycypacji na wzór p³aszczyzny œwia-
towej. Chcia³bym powtórzyæ, co zosta³o ju¿ powiedziane: ,,Jeœli aktualna sytu-
acja m³odych ludzi rokuje im niewiele dobrego w przysz³oœci, jak¹ przysz³oœæ
ma wtedy nasz wspólny dom?” To zdanie odnosi siê tak¿e do Koœcio³a i jego
przysz³oœci.

Tak samo nie mogê sobie wyobraziæ, jak Koœcio³y œrednioterminowo win-
ny osi¹gn¹æ wiêksz¹ d³ugotrwa³oœæ, gdy najwiêksza grupa jego cz³onków – ko-
biety – z perspektywy struktury nie jest dopuszczana do tych sto³ów, przy któ-
rych dyskutuje siê nad sprawami Koœcio³a i podejmuje decyzje.
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4.2  Ku nowemu podejœciu w kwestii sprzyjania naszej
wspólnocie

Dokument studyjny ,,Samozrozumienie luterañskiej Wspólnoty Koœcio³ów”
przedstawia trafnie teologiczne rozumienie Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL z per-
spektywy ich wezwania do wspólnoty oraz tematów, którymi musi siê zaj¹æ  i wy-
ci¹gaæ dalsze nauki.

Tym, co czeka na za³atwienie jest wspólne wyjaœnienie kwestii, jak powin-
niœmy wykorzystaæ praktycznie teologiczne ustalenia. Zachodzi potrzeba opraco-
wania podstawowych porozumieñ i protoko³ów, czegoœ w rodzaju choreografii,
wobec której zadeklarujemy nasz¹ odpowiedzialnoœæ i która ustali, w jakiej rela-
cji do siebie chc¹ pozostawaæ  Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL w procesie dalszego
wzrastania w Communio. Istniej¹ niewypowiedziane i czêsto sprzeczne ze sob¹
oczekiwania dotycz¹ce odwiedzin i wizytacji, obchodzenia siê z ró¿nicami, wy-
powiadania ró¿nych pogl¹dów i wzajemnego traktowania swoich instytucji ko-
œcielnych.

Kieruj¹c siê tymi przes³ankami Rada postanowi³a zaj¹æ siê intensywniej stra-
tegiami ŒFL dotycz¹cymi wspierania naszej Wspólnoty Koœcio³ów. Regionalne
struktury wykona³y tutaj bardzo pozytywn¹ pracê. Ale w czasie charakteryzuj¹cym
siê niepewnoœci¹ istnieje ryzyko, ¿e te  regionalne odmiennoœci przyczyni¹ siê do
pog³êbienia ró¿nic, jeœli nie podejmie siê œwiadomych dzia³añ, które zbli¿¹ do sie-
bie regiony i u³atwi¹ wzajemn¹ wymianê. Sposób, w jaki rozwinê³y siê sieci zale¿-
noœci, potrzebuje rewizji. Wówczas tworzenie platform dla kobiet, m³odych ludzi
lub grup interesów nie doprowadzi do tego, ¿e ka¿da funkcjonuje w izolacji od ich
Koœcio³ów lub ich kierownictwa koœcielnego oraz ŒFL.

4.3  Teologiczna edukacja i dalsze kszta³cenie

Wo³ania Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL o udzielenie wsparcia kszta³ceniu
teologicznemu w jego uporaniu siê z podlegaj¹cym szybkiej przemianie œrodowi-
skiem, staj¹ siê coraz g³oœniejsze. Wielu Koœcio³om sprawia trudnoœæ sta³e finanso-
wanie struktur, modeli i instytucji kszta³cenia teologicznego. Ale coraz pilniejsza
staje siê tak¿e kwestia odpowiednich planów nauczania lub grup specjalistycznych.

Jednoczeœnie wiemy, ¿e bez odpowiedniego kszta³cenia teologicznego
mno¿¹ siê niebezpiecznie kwestie to¿samoœci i jednoœci Koœcio³a. Biuro Wspólno-
ty Koœcio³ów ŒFL szuka aktualnie nowego podejœcia w uporaniu siê z t¹ z³o¿on¹
problematyk¹.

W ramach potrzeby dalszej teologicznej artykulacji naszej wspólnej to¿sa-
moœci zaproponowa³em globalny dialog, który ma odpowiedzieæ na pytanie,
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co w ka¿dym œrodowisku oznacza byæ Koœcio³em. Ten proces przyczyni³by siê do
rozwoju wspólnej artykulacji  to¿samoœci  jako Koœcio³a luterañskiego wspó³dzia-
³aj¹cego w ca³oœciowej misji. Aktualnie taka artykulacja mo¿e siê rozwin¹æ tylko
wówczas, gdy Koœcio³y z wszystkich regionów w³¹cz¹ siê do tego procesu i oprócz
tego przyznaj¹, ¿e w ramach Communio nie istnieje ju¿ tylko jedno centrum, lecz
liczne centra.

4.4 Przygotowanie nastêpnego stulecia Reformacji

Raport ten ukaza³, ¿e ŒFL, dopóki  swoj¹ egzystencjê czerpie z wezwania
Boga do wspólnoty, mo¿e liczyæ na d³ugie trwanie. Dopóki  to wezwanie jest s³y-
szane, nikt nie potrzebuje siê troszczyæ o dalsz¹ egzystencjê ŒFL jako Wspólnoty
Koœcio³ów.

Ale tak jak wyzwaniom, z którymi wiele Koœcio³ów jest skonfrontowanych,
trzeba tak¿e tutaj poœwiêciæ uwagê strukturom i procesom, sposobom, w jaki wyra-
¿a siê wezwanie Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL do wspólnoty i jakie s¹ jego przy-
sz³e rokowania.

Jestem g³êboko wdziêczny Koœcio³om cz³onkowskim ŒFL za ich energiczne
wspieranie naszej wspólnej drogi jako wspólnoty œrodkami personalnymi i finan-
sowymi. Sprawozdanie przewodnicz¹cej Komitetu Finansowego uka¿e, ¿e nigdy
przedtem tak wiele Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL nie dostarczy³o tyle œrodków
dla ¿ycia wspólnoty. To jest naprawdê wspania³a zachêta!

 Jednak demograficzne zmiany w ŒFL i jej Koœcio³ach cz³onkowskich bêd¹
mia³y konsekwencje w zakresie zdolnoœci dalszego utrzymania struktur.

Ustêpuj¹ca Rada ŒFL próbowa³a uporaæ siê z tym problemem i podjê³a ju¿
pewne decyzje. Zaproszê now¹ Radê, aby przemyœla³a, jak ŒFL ma wygl¹daæ w
2030 roku – historycznie znacz¹cym rokiem dla Koœcio³ów luterañskich, w którym
bêdziemy obchodziæ jubileusz 500-lecia Konfesji Augsburskiej – i ju¿ dzisiaj pod-
jê³a niezbêdne decyzje, tak aby Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL jeszcze jutro mog³y
¿yæ darem swojej wspólnoty.

5. Na zakoñczenie

Chcia³bym podziêkowaæ Koœcio³om cz³onkowskim ŒFL za ich wspó³dzia³a-
nie w podtrzymywaniu Wspólnoty Koœcio³ów ŒFL. Dziêkujê cz³onkom Rady ŒFL
za ich intensywne zaanga¿owanie na rzecz Wspólnoty Koœcio³ów i jej wspania³e
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wspieranie. Doceniam g³êboko wasze zaufanie i wspó³pracê w okresie tych sied-
miu lat. Dziêkujê przewodnicz¹cej Komitetu Finansowego, Christinie Jackson-
Skelton, za jej fachowe kompetencje, jak równie¿ prezydentowi ŒFL biskupowi dr.
Munib Yunanowi za ogromne wsparcie, jakiego udziela³. Dziêkujê wiceprezydent-
ce i prezydentom, którzy w swoich regionach przejêli ró¿nego rodzaju odpowie-
dzialnoœæ.

Chcia³bym podziêkowaæ moim kole¿ankom i kolegom zarówno z Biura
Wspólnoty Koœcio³ów jak te¿ realizuj¹cym programy krajowe za zaanga¿owanie, z
jakim wykonuj¹ swoj¹ pracê i ich wielkoduszn¹ s³u¿bê na rzecz ŒFL. Zespo³owi
kierowniczemu Biura Wspólnoty Koœcio³ów jestem g³êboko wdziêczny za wspar-
cie, radê, krytykê i dodawanie otuchy, kreatywnoœæ i zaanga¿owanie w powierzone
nam sprawy.

Jestem g³êboko wdziêczny Bogu za ca³kiem szczególny przywilej, ¿e w
ostatnich siedmiu latach mog³em s³u¿yæ ŒFL jako   jej sekretarz generalny. W obli-
czu tego, czym jest ŒFL i co czyni ona dla Koœcio³a i w œwiecie, nadal jestem moc-
no przekonany, ¿e gdyby jej nie by³o, to trzeba by³oby j¹ niezw³ocznie stworzyæ.

A wiêc tutaj stoimy lub mo¿e powinniœmy lepiej powiedzieæ, tutaj idziemy u
schy³ku bogatego, znacz¹cego rozdzia³u w historii 500. lat Reformacji i niemal
2000 lat Koœcio³a. Tutaj idziemy w gotowoœci skierowania naszych kroków w na-
stêpne stulecie i zaœpiewania pieœni, ¿e Bóg sprzyja naszej Wspólnocie Koœcio³ów.

S¹dzê, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL mog¹ dziêkowaæ Bogu i wielbiæ Go za
pieœñ, któr¹ wspólnie mog¹ œpiewaæ. Wielu dozna³o mocy Bo¿ej, Chrystus rozto-
czy³ swoje œwiat³o  nad naszym zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju
i pojednania.  Z entuzjazmem i radoœci¹ bêdziemy nadal Koœcio³ami we wspólno-
cie oraz odwa¿nie i radoœnie zwiastowaæ: nie jesteœmy usprawiedliwieni ze wzglê-
du na to, kim jesteœmy lub co czynimy, lecz ze wzglêdu na to, kim jest Bóg i co On
czyni. W Chrystusie jesteœmy wyzwoleni, by œpiewaæ nowe pieœni o uzdrowieniu,
sprawiedliwoœci, pokoju i pojednaniu w naszym œwiecie.

T³umaczenie:  Karol Karski
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Jerzy Sojka

REFORMACYJNA WIZJA
STOSUNKÓW SPO£ECZNYCH
Wyk³ad IV przykazania
,,Czcij ojca swego i matkê swoj¹…”
w pismach Marcina Lutra

Jednym z wa¿niejszych dokonañ Reformacji by³o przewartoœciowanie wzor-
ców ¿ycia chrzeœcijañskiego. Konsekwencj¹ odkrycia przes³ania o usprawiedliwie-
niu jedynie z ³aski przez wiarê by³o odkrycie wolnoœci chrzeœcijañskiej. Poci¹ga³o
to za sob¹ odrzucenie nakazanych, uchodz¹cych za œwiête sposobów ¿ycia. Doty-
czy³o to osobiœcie Marcina Lutra, który przecie¿ ze wzglêdu na to, ¿e ¿ycie zakon-
ne mia³o opiniê ¿ycia doskonalszego i wiod¹cego do œwiêtoœci, a w konsekwencji
do zbawienia, wst¹pi³ do zakonu augustianów. Odkrycie prawdy ewangelicznej, ¿e
zbawienie jest darem, na który cz³owiek nie tylko nie powinien, ale co wiêcej nie
jest w stanie sobie zapracowaæ w³asnymi czynami spowodowa³o, ¿e musia³ zasad-
niczo przemyœleæ tak¿e swoj¹ drogê ¿yciow¹. Przywiod³o go to do odrzucenia
¿ycia zakonnego pojmowanego jako droga do osi¹gniêcia zbawienia1 . Ten element
reformacyjnej zmiany by³ dlañ na tyle istotny, ¿e kiedy w 1528 roku do³¹czy³ do
pisma2  polemicznego skierowanego przeciw pojmowaniu Wieczerzy Pañskiej,

1 Zob.: £. Barañski, J. Sojka, Reformacja, t. 1, Bielsko-Bia³a 2016, s. 182-186; B. Lohse, Die Kritik am
Mönchtum bei Luther und Melanchthon, w: Evangelium in der Geschichte. Studien zu Luther und der Reforma-
tion, red. L. Grane, B. Moeller, O. H. Pesch, Göttingen 1988, s. 80-96.

2  Pisma Marcina Lutra cytujê za: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883-
2009 [dalej WA], wed³ug schematu WA, tom, strona. Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego cytujê za
wydaniem: Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, red. I. Din-
gel i in., Göttingen 2014 [dalej: BSELK], a ich polski przek³ad za: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego,
wyd. 3, Bielsko-Bia³a 2011 [dalej: KWKL].
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prezentowanego przez Reformatorów szwajcarskich, swoje wyznanie wiary, to
obok przedstawienia swojej wiary w przedmiocie podstawowych elementów
chrzeœcijañskiego wyznania wiary takich jak Trójca Œwiêta, Bóg Stwórca, pojmo-
wanie zbawienia i dzie³a Jezusa Chrystusa, oraz roli Ducha Œwiêtego, zawar³ te¿
nastêpuj¹cy fragment: ,,By³oby zapewne rzecz¹ po¿yteczn¹, gdyby utrzymywano
klasztory i kolegia w tym celu, by w nich uczono m³odych ludzi S³owa Bo¿ego,
Pisma Œwiêtego i karnoœci chrzeœcijañskiej, bo mo¿na by w ten sposób przygoto-
waæ i wykszta³ciæ odpowiednich, zdolnych mê¿czyzn na biskupów, proboszczów i
innych s³ug Koœcio³a, jak te¿ pracowitych i doœwiadczonych ludzi do œwieckich
urzêdów, oraz skromne, uczciwe i roztropne niewiasty, które nastêpnie mog³yby
prowadziæ po chrzeœcijañsku dom i wychowywaæ dzieci. Lecz nauk¹ i wiar¹ diab³a
jest szukaæ tam drogi zbawienia (1 Tm 4,1–3)”3 .

Nie znaczy to, ¿e w refleksji reformacyjnej nie by³o miejsca na pojmowanie
¿ycia chrzeœcijañskiego w kategoriach powo³ania. Œwiadczy o tym ju¿ kolejny aka-
pit przytoczonego wy¿ej wyznania wiary M. Lutra z 1528 r.: ,,Natomiast œwiêtymi
zakonami i prawdziwymi ustanowieniami, danymi przez Boga, s¹ te trzy: urz¹d
kap³añski, stan ma³¿eñski i œwiecka zwierzchnoœæ. Wszyscy ci, którzy s¹ s³ugami
S³owa lub piastuj¹ urz¹d w Koœciele, znajduj¹ siê w œwiêtym, prawdziwym, przy-
jemnym Bogu zakonie i stanie. Jedni ka¿¹, udzielaj¹ sakramentów, inni prowadz¹
kasê koœcieln¹, s¹ koœcielnymi i pos³añcami albo s³ugami, którzy tym osobom po-
magaj¹. Wykonuj¹ przed Bogiem same œwiête uczynki. A wiêc kto jest ojcem lub
matk¹, kto m¹drze zarz¹dza domem i wychowuje dzieci na s³u¿bê Bo¿¹, ten rów-
nie¿ jest sam¹ œwiêtoœci¹, wype³nia œwiête uczynki i znajduje siê w œwiêtym zako-
nie. Gdzie dzieci lub s³u¿¹cy s¹ pos³uszni rodzicom lub prze³o¿onym, tam tak¿e
jest sama œwiêtoœæ, a ka¿dy, który tak postêpuje, jest ¿ywym œwiêtym na ziemi.
Podobnie ksi¹¿ê lub szlachcic, sêdziowie, urzêdnicy, kanclerze, pisarze oraz s³u¿¹-
cy i s³u¿ebnice, jak te¿ wszyscy, którzy im s³u¿¹, poza tym ci, którzy jako poddani
s¹ pos³uszni – oni wszyscy s¹ sam¹ œwiêtoœci¹ i s¹ uœwiêceni przed Bogiem, ponie-
wa¿ te trzy ustanowienia s¹ ujête w s³owo i przykazanie Boga. Co bowiem jest ujê-
te w S³owo Bo¿e, jest rzecz¹ œwiêt¹, poniewa¿ S³owo Boga jest œwiête i uœwiêca
wszystko to, co z Nim jest zwi¹zane i w Nim zawarte”4 .

Te powo³ania: urz¹d kap³añski, stan ma³¿eñski i w³adza œwiecka umieszczo-
ne s¹ przez Reformatora w szerszym planie pojmowania przezeñ ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego, które zgodnie z pismem ,,O wolnoœci chrzeœcijanina” z 15205  jest rozumia-

3 WA 26, 504 (t³um. polskie: M. Luter, Wyznanie o Wieczerzy Pañskiej, prze³. J. Poœpiech, Bielsko-Bia³a
2014, s. 193).

4 WA 26, 504n (t³um. polskie: M. Luter, Wyznanie o Wieczerzy Pañskiej, dz. cyt., s. 193n).
5 Zob.: WA 7, 20-38 (t³um. polskie: M. Luter, O wolnoœci chrzeœcijanina, prze³. z wersji niemieckiej M.

Czy¿, w: M. Luter, Pisma etyczne, Bielsko-Bia³a 2009, s. 28-53).
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ne jako ¿ycie w wierze daj¹cej wewnêtrzn¹ wolnoœæ, po to by cz³owiek móg³ siê
zewnêtrznie realizowaæ w przepe³nionej mi³oœci¹ s³u¿bie wobec bliŸnich. Od-
zwierciedlenie tego znajdujemy tak¿e w przywo³ywanym ju¿ wyznaniu wiary M.
Lutra, który kwestiê trzech stanów, czy jak sam pisze w polemice z ¿yciem zakon-
nym œredniowiecza, ,,œwiêtych zakonów” tak komentuje: ,,Ponad tymi trzema usta-
nowieniami i zakonami jest jeszcze wspólny zakon chrzeœcijañskiej mi³oœci, w któ-
rej s³u¿y siê nie tylko tym trzem zakonom, lecz w ogóle ka¿demu potrzebuj¹cemu,
i to wszelkimi dobrodziejstwami, takimi jak: nakarmienie g³odnych, napojenie
spragnionych, przebaczanie nieprzyjacio³om, zmawianie modlitw za wszystkich
ludzi na ziemi, znoszenie wszelakiego z³a na ziemi itd. Popatrz, s¹ to same dobre,
œwiête uczynki. Jednak ¿aden taki zakon nie jest drog¹ do zbawienia. Pozostaje
nam wiêc jedna droga, która jest ponad tym wszystkim, a mianowicie wiara w Je-
zusa Chrystusa”6 .

W swoim nauczaniu Reformacja nie ogranicza³a siê tylko do ogólnych wska-
zañ odnoœnie pryncypiów ¿ycia chrzeœcijañskiego, ale tak¿e siêga³a po bardziej
szczegó³owe pouczenia. Co by³o punktem wyjœcia dla takiego pouczania widaæ
dobrze w skardze, jak¹ Filip Melanchton zawar³ w XX artykule ,,Wyznania augs-
burskiego” dotycz¹cym dobrych uczynków: ,,Naszych (nauczycieli) fa³szywie siê
oskar¿a, i¿ zabraniaj¹ dobrych uczynków, albowiem ich pisma w przedmiocie dzie-
siêciorga przykazañ i na podobne tematy œwiadcz¹, ¿e po¿ytecznie nauczali o
wszelkich sposobach ¿ycia i obowi¹zkach, o tym, jaki sposób ¿ycia i jakie uczynki
przystoj¹ takiemu lub innemu powo³aniu, aby siê Bogu podobaæ”7 . By³a to odpo-
wiedŸ na zarzut, ¿e Reformacja usuwaj¹c dobre uczynki z logiki zbawienia lekce-
wa¿y w ogóle problem postawy chrzeœcijañskiej w ¿yciu i niszczy motywacjê do
czynienia dobrze. Nic bardziej mylnego. Reformacja jedynie odrzuci³a moralnoœæ
uzasadnion¹ potrzeb¹ zas³ugi przed Bogiem, a wiêc swoistym handlem z Bogiem,
w którym moralna postawa cz³owieka ma staæ siê walut¹ zapewniaj¹c¹ mu Bo¿¹
przychylnoœæ, na rzecz moralnoœci bêd¹cej wynikiem wiary i nieod³¹cznie z ni¹
zwi¹zanej wdziêcznoœci za otrzymamy w wierze dar zbawienia. Uznanie Bo¿ego
roszczenia wobec cz³owieka po³¹czonego z darem, który rozwi¹zuje najwiêkszy
problem cz³owieka – grzech, sta³o siê punktem wyjœcia do pos³uszeñstwa Bogu nie
ze wzglêdu na oczekiwane korzyœci, ale ze wzglêdu na sam¹ mi³oœæ ku niemu i
wiarê. Zasadniczym motywem, który kierowa³ reformacyjnym pouczeniem o tym,
jak owo pos³uszeñstwo powinno siê kszta³towaæ by³y, jak wspomina w cytowanym
fragmencie ,,Wyznania augsburskiego” Filip Melanchton, wyk³ady przykazañ.

W œwietle przywo³anego wy¿ej opisu struktury spo³ecznych powo³añ, w któ-
rych swoje miejsce ma stan ma³¿eñski, a wiêc tak¿e rodzina, w³adza œwiecka i Ko-

6 WA 26, 505 (t³um. polskie: M. Luter, Wyznanie o Wieczerzy Pañskiej, dz. cyt., s. 194).
7 Wyznanie augsburskie, art. XX, BSELK s. 116n (KWKL, s. 147).
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œció³, kluczowym jest IV przykazanie Dekalogu: ,,Czcij ojca swego i matkê swoj¹,
aby ci siê dobrze dzia³o i abyœ d³ugo ¿y³ na ziemi”8 . Najbardziej oczywistym ko-
mentarzem do tego przykazania w krêgu Reformacji wittenberskiej s¹ oczywiœcie
wypowiedzi ,,Ma³ego katechizmu” i ,,Du¿ego katechizmu”. W niniejszym artykule
zostanie jednak przedstawiony szerszy obraz tego, jak na przestrzeni lat kszta³to-
wa³a siê jego wyk³adania w nauczaniu Marcina Lutra. Pozwoli to nie tylko ukazaæ
rozwój interpretacji tego przykazania na przestrzeni czasu, ale tak¿e uwidoczni w
jak w wielu formach wittenberski Reformator stara³ siê przybli¿yæ ogó³owi treœci
katechizmowe. Poni¿ej bowiem oprócz tak oczywistych wypowiedzi jak katechi-
zmy, czy kazania katechizmowe, znajdziemy odnosz¹ce siê do IV przykazania po-
uczenia na temat modlitwy zawarte w ,,Ksi¹¿eczce modlitewnej”, traktat polemicz-
ny, czy pieœni.

Kazania katechizmowe (1516)

Jednym z kluczowych elementów praktyki kaznodziejskiej Wittenberczyka
by³y powtarzane regularnie kazania poœwiêcone tematyce katechizmowej. Pierw-
szy zachowany dziêki wydrukowaniu w 1518 roku cykl kazañ przeznaczony by³
dla wittenberskich parafian i pochodzi z prze³omu lat 1516 i 1517, a wiêc jeszcze
sprzed symbolicznej daty 31 paŸdziernika 1517 roku. IV przykazaniu poœwiêci³ w
nim przysz³y Reformator najprawdopodobniej cztery kazania, wyg³oszone miêdzy
5 paŸdziernika a 11 listopada 1516 roku.

Objaœnienie IV przykazania M. Luter zaczyna w tym cyklu kazañ od wskaza-
nia, ¿e nie chodzi jedynie o zewnêtrzne okazywanie czci oddawanej rodzicom.
Podkreœla, ¿e Bo¿e Prawo nie jest czymœ zewnêtrznym, ale duchowym, wiêc musi
anga¿owaæ serce cz³owieka. To w³aœnie serca dotyczy podstawowy obowi¹zek
wynikaj¹cy z tego przykazania. Duchowe pojmowanie oddawania czci rodzicom
jest tym oddaniem siê im w sercu, a zewnêtrzne przejawy tej czci maj¹ byæ wyni-
kiem nie przymusu i strachu wobec zewnêtrznych nakazów, ale przejawem zawar-
tej w sercu woli, która z ochot¹ wype³nia nakazy wynikaj¹ce z IV przykazania9 .

Od strony praktycznej to nastawienie serca przejawia siê w dwóch zasadni-
czych aspektach. Po pierwsze, w pos³uszeñstwie i gotowoœci spe³niania woli ro-
dziców we wszystkim. Po drugie, w docenianiu rodziców i jak najlepszym zda-
niu o nich. M. Luter podkreœla przy tym, ¿e takie postêpowanie jest przejawem
pobo¿noœci. Zwraca tak¿e uwagê, ¿e stosunek chrzeœcijanina do jego rodziców
ró¿ni siê od stosunku do bliŸnich w tym sensie, ¿e rodzicom chrzeœcijanin winny

8 Brzmienie przykazania podajê za: Ma³y katechizm, Dziesiêcioro przykazañ, KWKL, s. 44.
9 WA 1, 447.
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jest nie tylko mi³oœæ, jak ka¿demu innemu bliŸniemu, ale tak¿e coœ daleko wiê-
cej, a mianowicie ,,czeœæ”. Dlatego te¿ w³aœnie na objaœnieniu ,,czci” jako nasta-
wienia serca i jej praktycznego wymiaru Wittenberczyk koncentruje siê w pierw-
szej czêœci omówienie tego przykazania. Ró¿nica miêdzy czci¹ a mi³oœci¹ polega
na tym, ¿e o ile ta druga zak³ada jedynie gotowoœæ do s³u¿enia we wszystkim, to
ta pierwsza niesie w sobie tak¿e szacunek i œwiêt¹ bojaŸñ wobec tego, kogo czci-
my. Dlatego w³aœnie zdaniem M. Lutra przykazanie czci rodziców stoi zaraz po
trzech pierwszych przykazaniach, które odnosz¹ siê do Boga. Ju¿ w samym uk³a-
dzie przykazañ widaæ, ¿e rodzice s¹ wzglêdem dzieci na miejscu Boga. Dlatego
te¿ im przynale¿y coœ co zasadniczo zarezerwowane jest dla Boga, a mianowicie
czeœæ10 .

Duchowe oddawanie czci, a wiêc oddawanie czci zakorzenione w sercu cz³o-
wieka, ma, jak  zosta³o ju¿ wskazane, konsekwencje praktyczne. Nale¿y do nich
pos³uszeñstwo wobec rodziców, pomoc im we wszystkich potrzebach, a tak¿e ce-
nienie ich wysoko. To ostatnie ma siê dziaæ niezale¿nie od tego, kim s¹ rodzice.
Czeœæ i wysokie zdanie dzieci na ich temat nie przynale¿y im ze wzglêdu na ich
status spo³eczny czy materialny, ani te¿ ze wzglêdu na przymioty osobiste, ale ze
wzglêdu na pos³uszeñstwo Bo¿ej woli. To Bóg wymaga od cz³owieka by wysoce
powa¿a³ rodziców. On bowiem wybra³ ich, by dali cz³owiekowi ¿ycie. Rodzice s¹
wiêc narzêdziami Boga, dziêki którym cz³owiek zosta³ stworzony. To w³aœnie ten
akt Bo¿y staje siê powodem czci. Rodzice s¹ jej godni ze wzglêdu na to, co Bóg za
ich spraw¹ czyni, a nie ze wzglêdu na swoje w³asne przymioty. Wittenberczyk
wskazuje te¿, ¿e sam fakt posiadania dziecka nie jest ¿adn¹ zas³ug¹ rodziców, ale
darem Bo¿ym, gdy¿ to Bóg zdecydowa³, by u¿yæ ich dla stworzenia nowego cz³o-
wieka. Rodzice bêd¹c Bo¿ymi narzêdziami stoj¹ wobec dziecka na miejscu Boga,
dlatego te¿ poprzez oddawanie im czci dziecko okazuje te¿ czeœæ samemu Bogu.
Koniec koñców bowiem to Bóg jest wy³¹cznym adresatem czci oddawanej przez
cz³owieka. M. Luter przypomina te¿, ¿e czeœæ oddawana rodzicom musi anga¿o-
waæ serce cz³owieka. Inaczej bowiem pozostaje ona jedynie rzecz¹ zewnêtrzn¹, a
cz³owiek oddaj¹c rodzicom nale¿ne im oznaki czci jednoczeœnie wewnêtrznie zu-
pe³nie ich nie powa¿a i lekcewa¿y11 .

Wa¿nym elementem Lutrowego nauczania o IV przykazaniu jest to, ¿e nie
ogranicza on jego wyk³adu jedynie do pouczenia dzieci o sposobie zachowania
wzglêdem rodziców. Dla M. Lutra wysoki status i czeœæ, jaka przynale¿y rodzicom,
jest punktem wyjœcia do tego, by pouczyæ tak¿e rodziców jak powinni siê zacho-
wywaæ jako ci, którym Bóg powierzy³ tak wa¿ne zadanie, ¿e a¿ jego wykonywanie
obwarowa³ przykazaniem oddawania im czci. Rodzice bowiem nie mog¹ skupiæ

10 WA 1, 447n.
11 WA 1, 448n.
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siê tylko na tym, ¿e ich dzieci s¹ im winne pos³uszeñstwo. To ¿e Bóg zapewni³ im
tak wyj¹tkow¹ pozycjê poci¹ga za sob¹ zasadnicze zobowi¹zanie. Musz¹ siê oka-
zaæ godni miana, jakie z woli Bo¿ej im przyznano. W przeciwnym wypadku bo-
wiem doprowadz¹ do tego, ¿e dziecko okazuj¹c pos³uszeñstwo IV przykazaniu i
oddaj¹c im czêœæ bêdzie siê dopuszcza³o ba³wochwalstwa, oddaj¹c czeœæ nie Bo-
¿ym narzêdziom, które Bóg powo³a³ dla jego dobra, a przez nie samemu Bogu, ale
bo¿kom i martwym obrazom12 .

Pierwsz¹ zasadnicz¹ trosk¹ rodziców jest wiêc trosk¹ o ca³e dziecko – nie
tylko o potrzeby jego cia³a, ale tak¿e duszy. M. Luter przywo³uje w tym kontekœcie
wypowiedzi Ef 6, 1 i podkreœla, ¿e pos³uszeñstwo rodzicom do jakiego wzywa tam
dzieci aposto³, ma byæ pos³uszeñstwem ,,w Panu”. Przypomina tak¿e w tym kon-
tekœcie przestrogê Kol 3,21, by ojcowie nie rozgoryczali swoich dzieci, by te nie
upada³y przez to na duchu. Napomina, by rodzice nie obchodzili siê z dzieæmi w
gniewie i wœciek³oœci. Wskazuje, ¿e dziecko powinno byæ przyuczone do bojaŸni
tam, gdzie to konieczne, ale nie mo¿e to prowadziæ do tego, ¿e ¿yje ono w ci¹g³ym
strachu. Chodzi bowiem o bojaŸñ rozumian¹ jako szacunek wobec woli Bo¿ej, a
nie bojaŸñ pojmowan¹ jako lêk przed tym wszystkim czego Bóg wymaga od cz³o-
wieka13 .

Kolejnym elementem odpowiedzialnoœci rodziców za dziecko jest przyucza-
nie go do rzeczy duchowych. Zadanie to wymaga od nich odpowiedniego przygo-
towania, a jego brak  u cz³owieka, który zosta³ rodzicem, nie jest usprawiedliwie-
niem dla zaniedbywania tego obowi¹zku. Do tego nauczania nale¿y przedstawienie
dzie³a Bo¿ego wzglêdem cz³owieka w Jezusie Chrystusie, a tak¿e pouczenie o s¹-
dzie Bo¿ym, który czeka tych, którzy owo dzie³o lekcewa¿¹. Z tym wi¹¿e siê obo-
wi¹zek karania, gdy oka¿e siê to koniecznie. Rodzic, który zaniedbuje swoje obo-
wi¹zki w tym zakresie tak¿e winien podlegaæ karze. Cz³owiek od najm³odszych lat
powinien byæ pouczany o Bo¿ych obietnicach, ale tak¿e o Bo¿ych karach, tak by
wiedzia³ za co winien Bogu dziêkowaæ, a tak¿e z jakich powodów winien Bogu
okazywaæ bojaŸñ. Rodzice powinni siê te¿ zatroszczyæ, by dziecko by³o œwiadome,
¿e czeœæ i bojaŸñ, jakie jest im winne, skierowana jest ostatecznie ku Bogu. Tak
wiêc lekcewa¿¹c j¹ dziecko zwraca siê nie tylko przeciw rodzicom, ale te¿ przeciw
Bogu. Rodzice nie mog¹ sobie wiêc zaw³aszczaæ miejsca Bo¿ego i musz¹ stale
ukazywaæ swoje powo³anie jako zadanie nadane im przez Boga wobec dziecka.
Zatem nie mog¹ budowaæ swojego autorytetu jako autorytetu niezale¿nego od
Boga. Ich zadanie rodzicielskie jest bowiem powo³aniem i urzêdem nadanym im
przez Niego14 .

12 WA 1, 449.
13 WA 1, 449n.
14 WA 1, 450n.
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M. Luter przedstawia te¿ w tym kazaniu postawy rodziców, które nale¿y
uznaæ za z³e wykonywanie ich rodzicielskich obowi¹zków. Po pierwsze, jest to lek-
cewa¿enie obowi¹zku wychowania, które zachêca do wiary w Boga i ¿ycia w po-
s³uszeñstwie Mu. Przy czym chodzi tutaj nie tylko o s³owa, ale tak¿e o przyk³ad
¿ycia rodziców. Jeœli dzieci zostan¹ przez rodziców wychowane do lekcewa¿enia
Boga, to odpowiedzialnoœæ za powodowane tym grzechy spadnie tak¿e na rodzi-
ców. Drug¹ postaw¹, któr¹ Wittenberczyk krytykuje, jest tak¿e dawanie przez ro-
dziców z³ego przyk³adu dzieciom – zarówno w s³owach, jak i w czynach. Trzeci¹
odrzucon¹ postaw¹ jest wychowanie w duchu oddania wy³¹cznie wartoœciom œwia-
ta, tak ¿e dziecko skupiaæ siê bêdzie jedynie na zdobyciu poklasku wœród ludzi,
lekcewa¿¹c Boga i jego sprawy15 .

Objaœnienie IV przykazania M. Luter wykorzystuje tak¿e do pouczenia o
stosunkach mêsko-damskich w ma³¿eñstwie. Odwo³uj¹c siê do tekstów
z Kol 3,18, Ef 5,22nn oraz 1 P 3,2 wzywa ¿ony do podleg³oœci ich mê¿om. By
uzasadniæ takie ujêcie siêga po przyk³ad relacji Sary i Abrahama, a tak¿e
do nakazu milczenia kobiet w zgromadzeniu z 1 Kor 14,34, który poparty jest od-
wo³aniem do prawa Moj¿eszowego. Odnosi tê Paw³ow¹ wypowiedŸ do relacji
ma³¿eñskich, wskazuj¹c, ¿e uzasadnieñ dla takiego modelu relacji mêsko-
damskich jest wiele w Starym Testamencie. Spoœród nich przywo³uje
Rdz 3,16, a wiêc wyrok, jaki spada na pierwsz¹ ludzk¹ parê po upadku. Przek³a-
daj¹c powy¿sze wskazania na praktykê M. Luter umieszcza kobietê w relacji do
mê¿czyzny w podobnym miejscu jak dziecko w relacji dzieci-rodzice.
Kobieta winna jest, jego zdaniem, mê¿owi pos³uszeñstwo i oddawanie czci. Po-
dobnie te¿ widzi mê¿czyznê jako stoj¹cego wobec kobiety na miejscu Boga. Jed-
noczeœnie, zgodnie ze schematem rodzice-dzieci, M. Luter wskazuje tak¿e na
obowi¹zki mê¿czyzny wobec kobiety i jego odpowiedzialnoœæ za ni¹. Postêpo-
wanie mê¿czyzny powinno uwzglêdniaæ zarówno to, ¿e kobieta jest s³absza, we-
d³ug cia³a jak i ducha, jak równie¿ to, ¿e jest wspó³dziedziczk¹ ³aski Bo¿ej, po-
dobnie jak mê¿czyzna. To ostatnie powinno sk³aniaæ mê¿czyznê do szacunku
wobec kobiety16 .

Kolejnym obszarem, do którego M. Luter odnosi³ swój wyk³ad IV przykaza-
nia by³y relacje miêdzy panem domu a s³u¿b¹. Tak¿e ta ostatnia winna postrzegaæ
swoich panów przez pryzmat tego przykazania. Wobec s³u¿by pan domu jest wiêc
na miejscu Boga, co poci¹ga za sob¹ obowi¹zek pos³uszeñstwa i czci wobec niego.
Podobnie jak w przypadku relacji dzieci-rodzice i m¹¿-¿ona, tak¿e pos³uszeñstwo i
czeœæ okazywana panu domu nie zwalnia go z troski wobec s³u¿by. Powinien byæ
wobec nich wspania³omyœlny, a tak¿e byæ gotów przymykaæ oko na pewne na

15 WA 1, 451n.
16 WA 1, 452-458.
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przekroczenia ze strony s³u¿by. Pan nie mo¿e siê wobec swojej s³u¿by okazaæ tak-
¿e w ¿adnym razie tyranem17 .

Na koniec M. Luter obejmuje swoj¹ wyk³adni¹ IV przykazania tych wszyst-
kich, którzy pe³ni¹ urz¹d zwierzchnoœci, czy to duchowej, a wiêc biskupów i pro-
boszczów, czy to œwieckiej. Oni równie¿ s¹ wobec poddanych sobie na miejscu
Boga. W przypadku zwierzchnoœci œwieckiej oznacza to tak¿e, ¿e nosi ona miecz w
imiê Bo¿e i jest powo³ana do u¿ywania go dla karania przestêpstw. Dlatego te¿
Wittenberczyk pryncypialnie odrzuca sprzeciw wobec w³adzy i nakazuje znosiæ jej
ewentualne nadu¿ycia, widz¹c w tym Bo¿¹ karê za b³¹d i grzech18 .

„Krótkie objaœnienie dziesiêciu przykazañ” (1518)

W 1518 roku Marcin Luter przygotowa³ pismo zatytu³owane: ,,Krótkie obja-
œnienie dziesiêciu przykazañ”. Podobnie jak pozosta³e przykazania, IV zosta³o w
nim objaœnione w trzech krokach. Po pierwsze, krótko podsumowano jego istotê,
po drugie wskazano, co jest jego przekroczeniem i po trzecie, jak nale¿y go prze-
strzegaæ.

Istotê IV przykazania Wittenberczyk objaœni³ nastêpuj¹co: nale¿y przestrze-
gaæ go nie tylko na poziomie s³ów, ale tak¿e tak, by poci¹ga³o to za sob¹ konkretne
czyny19 . Nastêpnie M. Luter przechodzi do wskazania owych czynów. Zaczyna od
tych, które s¹ wyst¹pieniem przeciw temu przykazaniu. Wœród nich znalaz³y siê:
wstyd dzieci z powodu biedy czy innych niedoskona³oœci rodziców, odmawianie
troski o ich potrzeby, niepos³uszeñstwo, przeklinanie rodziców, czy z³e mówienie o
nich. Przykazanie ³amie tak¿e ten, kto nie przestrzega go z serca i ze wzglêdu na
wolê Bo¿¹, jak równie¿ ten, który wystêpuje przeciw Koœcio³owi i w³adzy œwiec-
kiej. Przeciw temu pierwszemu wystêpuje siê poprzez brak pos³uszeñstwa przyka-
zaniom, do których przestrzegania zobowi¹zany jest chrzeœcijanin, a tak¿e lekce-
wa¿¹c s³ugi Koœcio³a, a wiêc pe³ni¹cych w nim urz¹d. Pod z³amanie tego przykaza-
nia podpada te¿ wszelka apostazja i herezja. Przeciw w³adzy œwieckiej wystêpuje
siê poprzez brak stosownego oddawania czci i pos³uszeñstwa20 . Przejawem pos³u-
szeñstwa temu przykazaniu jest zaœ poddanie siê wszelkiej zwierzchnoœci zgodnie
ze s³owami aposto³a Piotra (1 P 4,9) bez przeciwstawiania siê jej, narzekania czy
szemrania21 .

17 WA 1, 458n.
18 WA 1, 460.
19 WA 1, 251.
20 WA 1, 252n.
21 WA 1, 254.



JERZY SOJKA

60 ARTYKU£Y

„O dobrych uczynkach” (1520)

Kolejn¹ okazj¹ do objaœnienia IV przykazania sta³ siê traktat polemiczny
,,O dobrych uczynkach”, w którym M. Luter w 1520 roku objaœni³ swoje pojmowa-
nie dobrych uczynków. By³a to próba odpowiedzi na kierowane wobec niego zarzuty,
¿e k³ad¹c nacisk na wiarê uniewa¿nia znaczenie dobrych uczynków w ¿yciu chrze-
œcijañskim. Poza konkretnymi wskazaniami odnosz¹cymi siê do sposobu przestrze-
gania IV przykazania pojawia siê w tym piœmie charakterystyczny schemat Lutrowe-
go wyk³adu przykazañ. Stwierdza on mianowicie, ¿e ,,Pierwszym, najwiêkszym i
najszlachetniejszym dobrym uczynkiem jest wiara w Chrystusa”22 . Uczynek ten Re-
formator interpretuje jako wyraz pos³uszeñstwa I przykazaniu. Ten akt jest warun-
kiem spe³niania prawdziwie dobrych uczynków, ,,…uczynki bowiem nie s¹ przyjem-
ne Bogu ze wzglêdu na to, ¿e s¹ uczynkami, lecz ze wzglêdu na wiarê, która w ka¿-
dym uczynku jest jednym i tym samym oraz dzia³a i ¿yje w nich bez wzglêdu na ich
ró¿norodnoœæ i wieloœæ”23 . Zatem by móc wype³niæ kolejne przykazania konieczne
jest najpierw pos³uszeñstwo wobec pierwszego z nich, domagaj¹cego siê wiary.

Podkreœlaj¹c stale znaczenie wy¿ej sformu³owanego warunku spe³niania do-
brych uczynków M. Luter przystêpuje w traktacie ,,O dobrych uczynkach” do wy-
k³adu kolejnych przykazañ, ukazuj¹c, jakie wynikaj¹ z nich dobre uczynki. Omó-
wienie czterech uczynków IV przykazania poprzedza w ,,O dobrych uczynkach”
wskazanie na to, ¿e z faktu, i¿ umieszczone ono zosta³o bezpoœrednio po trzech
odnosz¹cych siê do relacji cz³owiek–Bóg wynika, ¿e pos³uszeñstwo wobec
wszelkiej ustanowionej przez Boga zwierzchnoœci przewy¿sza wszelkie inne dobre
uczynki, do jakich cz³owiek jest zobowi¹zany wzglêdem innych 24 .

Podobnie jak mia³o to miejsce ju¿ we wczeœniejszych objaœnieniach IV przy-
kazania w pierwszej kolejnoœci M. Luter odnosi je do relacji rodzice-dzieci. To
w³aœnie pos³uszeñstwo rodzicom jest pierwszym dobrym uczynkiem wynikaj¹cym
z IV przykazania. Dzieci s¹ rodzicom winne pos³uszeñstwo i czeœæ, a wiêc coœ
wiêkszego ni¿ wy³¹cznie mi³oœæ. Mi³oœæ jest bowiem tylko jednym z elementów
czci, w której ³¹czy siê z pewn¹ obaw¹, w³aœciw¹ na przyk³ad dla stosunku wobec
œwiêtoœci. Ten nakaz pos³uszeñstwa obowi¹zuje we wszystkim, chyba, ¿e rodzic
naka¿e coœ, co sprzeciwia siê pierwszym trzem przykazaniom. W innym wypadku
wszelkie postanowienia rodziców nale¿y przyjmowaæ w pos³uszeñstwie i cierpli-
woœci. Z IV przykazania wynika te¿ nakaz szacunku dla rodziców i zakaz wstydze-
nia siê w³asnych rodziców, czy to ze wzglêdu na ich biedê, czy te¿ nisk¹ pozycjê

22 WA 6, 204 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, t³um. D. Chwastek, w: ten¿e, Pisma
etyczne, Bielsko-Bia³a 2009, s. 54).

23 WA 6, 206 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 57).
24 WA 6, 250 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 107).
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spo³eczn¹. M. Luter wskazuje te¿, ¿e niekiedy rodzice musz¹ dla dobra dziecka
postêpowaæ wbrew jego woli. Na przyk³ad dziecko ze swej grzesznej natury bêdzie
uciekaæ od nabo¿eñstwa, zaœ do prowadzenia do niego rodzice s¹ powo³ani. Rodzi-
ce w swoim postêpowaniu wobec dziecka powinni oddawaæ czeœæ Bogu i wycho-
wywaæ je zgodnie z wol¹ Bo¿¹, a nie na mod³ê oczekiwañ œwiata. Zaniedbanie ta-
kiej czci prowadzi zarówno do sprzeniewierzenia siê rodzicielskiemu powo³aniu,
jak i do tego, ¿e czeœæ dziecka jak¹ winne jest ono swoim rodzicom, staje siê fa³-
szywa. Rodzic zatem nie mo¿e zaniedbaæ swoich obowi¹zków wychowawczych,
do których nale¿y tak¿e nauczanie przykazañ. To, ¿e niekiedy rodzice mówi¹, ¿e
wychowanie na mod³ê œwiata jest w interesie dziecka, by zapewniæ mu lepsz¹ po-
zycjê spo³eczn¹, jest dla M. Lutra przejawem niewiary25 .

Wagê s³u¿by rodziców wobec dzieci M. Luter podkreœla stwierdzaj¹c, ¿e ro-
dzice mog¹ swoim dzieciom zapewniæ niebo, jeœli tylko wychowaj¹ je do s³u¿by
Bogu. W dzieciach widzi te¿ pierwszych adresatów wszelkich wskazañ, jakie dane
zosta³y rodzicom na temat obchodzenia siê z bliŸnimi. Bowiem to, ¿e s¹ oni na
miejscu Boga powoduje, ¿e przede wszystkim winni oni troszczyæ siê o dobrostan
i opiekê nad dzieæmi, tak by te przez to co czyni¹ wobec nich rodzice uczy³y siê
doceniaæ Bo¿¹ troskê o œwiat, która trafia do nich rêkami rodziców. Tym samym
znowu ostatecznie adresatem czci jaka kierowana jest do rodziców powinien byæ
Bóg, który ustanowi³ ich rodzicami. Dlatego te¿ M. Luter przestrzega, ¿e zaniedba-
nie obowi¹zków wobec dzieci mo¿e œci¹gn¹æ na rodziców potêpienie26 .

Drugi uczynek IV przykazania to pos³uszeñstwo wobec ,,duchowej matki” –
Koœcio³a, kiedy poprzez powo³an¹ duchow¹ w³adzê zarz¹dza on ¿yciem zboru. Jest
on powo³any do troski o swoich cz³onków. Przejawia siê ona zarówno w uniewin-
nianiu pokutuj¹cych, jak i w karceniu poprzez ekskomunikê tych, którzy lekce-
wa¿¹ swoj¹ grzesznoœæ i pokutê. M. Luter ³¹czy te postulaty z ostr¹ krytyk¹ w³adzy
duchownej znanej mu z praktyki, wskazuj¹c, ¿e zachowuje siê ona nie jak matka,
ale jak opisana przez Ozeasza ta, która porzuca swoje dzieci by spotkaæ siê ze swo-
im kochankiem. Lekcewa¿y ona wiêc swoje powinnoœci. Tutaj Reformator k³adzie
silny nacisk po pierwsze na granice pos³uszeñstwa – ¿adna zwierzchnoœæ nie mo¿e
cz³owiekowi nakazaæ sprzeciwu wobec trzech pierwszych przykazañ, a po drugie
na obowi¹zki tych, którym zadania zwierzchnie zosta³y powierzone. Podkreœla
wrêcz, ¿e ci, którzy poddani s¹ koœcielnej zwierzchnoœci maj¹ j¹ prawo rozliczaæ z
tego, czy dobrze wykonuje swe zadania. Jeœli tak nie jest, nadal s¹ jej winni szacu-
nek, ale powinni tak¿e d¹¿yæ do pokrzy¿owania jej dzia³añ wiod¹cych do zatrace-
nia chrzeœcijan i zniszczenia Koœcio³a. M. Luter odrzuca te¿ w tym kontekœcie po-
stulat odnowy poprzez zwo³anie soboru. W tym wewn¹trzkoœcielnym gremium,

25 WA 6, 250-253 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 107-111).
26 WA 6, 253-255 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 111-113).
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na podstawie przyk³adów soborów z XV wieku, nie widzi on instancji zdolnej na-
prawiæ Koœció³. Swoje nadzieje pok³ada raczej we w³adzy œwieckiej27 , któr¹ nie-
d³ugo po publikacji ,,O dobrych uczynkach” wezwie do naprawy Koœcio³a w pi-
œmie ,,Do chrzeœcijañskiej szlachty narodu niemieckiego o poprawie chrzeœcijañ-
skiego stanu”28 .

Trzecim dobrym uczynkiem, popartym tekstami biblijnymi z Rz 13,1nn, Tt 3,1
oraz 1 P 2,13n, jest pos³uszeñstwo w³adzy œwieckiej. Z³amanie IV przykazania M.
Luter widzi nie tylko w aktach ró¿norodnego niepos³uszeñstwa wobec nakazów i
zakazów jakie nak³ada zwierzchnoœæ, ale tak¿e w przeklinaniu jej i mówieniu Ÿle na
jej temat. Reformator podkreœla tak¿e, ¿e dzia³ania w³adzy œwieckiej maj¹ swoje gra-
nice i nie jest ona w stanie w ¿aden sposób zaszkodziæ duszy. To powinno sk³aniaæ do
znoszenia jej ewentualnych nadu¿yæ z wiêksz¹ cierpliwoœci¹, a tak¿e do wniosku, ¿e
jej nadu¿ycia nie s¹ tak niebezpieczne jak nadu¿ycia w³adzy duchowej, w przypadku
których M. Luter wzywa³ do obstrukcji. Mimo jej relatywnie niewielkiego znaczenia
przed Bogiem Wittenberczyk krytykuje nadu¿ycia w³adzy œwieckiej, gdy¿ mimo
wyraŸnego postawienia na pierwszym planie spraw duszy stwierdza on tak¿e, ¿e z³a
w³adza jest jedn¹ z najgorszych plag jaka mo¿e spaœæ na cz³owieka. Wœród krytyko-
wanych nadu¿yæ znalaz³o siê wspieranie tylko tych, którzy j¹ chwal¹, kosztem s³ab-
szych. M. Luter wskazuje tak¿e, ¿e nadrzêdn¹ trosk¹ w³adcy powinna byæ opieka nad
tymi, którzy zostali mu powierzeni. W imiê ich interesu powinien byæ gotów do rezy-
gnacji z dochodzenia swoich s³usznych praw, jeœliby by to mia³o nieœæ zagro¿enie dla
dobrostanu jego poddanych. W³adza œwiecka powinna te¿ skupiaæ siê na zwalczania
takich plag spo³ecznych jak lichwa, rozrzutnoœæ itd.29 .

Ostatnim, czwartym uczynkiem IV przykazania jest pos³uszeñstwo jakie
s³u¿ba powinna okazywaæ swoim panom i paniom domu. Jest to podstawowy do-
bry uczynek s³u¿by i na nim powinna siê ona skupiaæ, nie zaœ na takich jak na przy-
k³ad pielgrzymki. Omawiaj¹c ten uczynek M. Luter przypomina tak¿e obowi¹zki
panów wobec s³ug wskazuj¹c, ¿e nie mog¹ ich w ¿aden sposób drêczyæ, a tak¿e
powinni byæ gotowi puœciæ p³azem pewne ich nadu¿ycia, ze wzglêdu na to, ¿e nikt
nie jest doskona³y30 .

Podsumowuj¹c ca³y swój wyk³ad IV przykazania w ,,O dobrych uczynkach”
M. Luter sprowadza go do dwóch rzeczy: pos³uszeñstwa i troskliwoœci. Pos³uszeñ-
stwo nale¿y okazywaæ wszelkiej zwierzchnoœci. Ta zaœ winna siê kierowaæ w po-
stêpowaniu z wszelkimi poddanymi troskliwoœci¹31 .

27 WA 6, 255-258 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 113-118).
28 Zob.: M. Luter, Do chrzeœcijañskiej szlachty niemieckiego narodu o ulepszenie chrzeœcijañskiego

stanu (1520), t³um. J. Lasota, ,,Z Problemów Reformacji” t. 6: 1993, s. 153-192.
29 WA 6, 258-263 (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 118-122).
30 WA 6, 263n (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 122-124).
31 WA 6, 264n (t³um. polskie: M. Luter, O dobrych uczynkach, dz. cyt., s. 124n).
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„Ksi¹¿eczka modlitewna” (1522)

Podobny sposób objaœnienia IV przykazania jak w ,,Krótkim objaœnieniu…”
z 1518 roku zastosowa³ M. Luter w pierwszej wersji tzw. ,,Ksi¹¿eczki modlitew-
nej” [Betbüchlein] z 1522 roku. By³a ona odpowiedzi¹ na pytanie o reformacyjny
wzorzec modlitwy. Reformator nie zaproponowa³ w niej konkretnych formu³ mo-
dlitewnych, ale miêdzy innymi objaœnienie przykazañ32 .

M. Luter rozpoczyna od ogólnego wprowadzenia w zasadniczy sens
poszczególnych przykazañ. Odnoœnie IV wskazuje w tej czêœci, ¿e dotyczy ono
zachowania wzglêdem ka¿dej zwierzchnoœci, a wiêc tych, którzy wzglêdem
cz³owieka s¹ na miejscu Boga. Podkreœla przy tym, ¿e ten aspekt tego
przykazania jest uwypuklony przez fakt, ¿e znalaz³o siê ono bezpoœrednio po
trzech przykazaniach, w których przedstawiono jak cz³owiek winien odnosiæ siê
do Boga33 .

Nastêpnie Reformator przechodzi do wskazania, co jest ³amaniem IV przy-
kazania. Do takich postaw zalicza wstyd u dzieci z powodu biedy, b³êdów, czy bra-
ku wysokiego powa¿ania ich rodziców, brak troski o potrzeby materialne rodziców,
w sytuacji, gdy potrzebuj¹ oni wsparcia w tym zakresie. £amaniem tego przykaza-
nia s¹ tak¿e niepos³uszeñstwo, nienawiœæ i ataki wymierzone w rodziców, a tak¿e
przeklinanie ich, oraz brak darzenia rodziców nale¿nym szacunkiem niezale¿nie od
tego, jak ci postêpuj¹ z dzieæmi. Przeciw temu przykazaniu wystêpuje tak¿e ten,
kto wykonuje je z innych pobudek ni¿ wy³¹cznie pos³uszeñstwo woli Bo¿ej, a tak-
¿e ten, kto nie wspiera innych w przestrzeganiu go, ani nie przeciwstawia siê tym,
którzy je ³ami¹. Podsumowuj¹c M. Luter stwierdza, ¿e za ³amanie tego przykazania
nale¿y uznaæ wszelk¹ arogancjê i niepos³uszeñstwo. Inaczej ni¿ w ,,Krótkim obja-
œnieniu…” z 1518 r. zabrak³o w tej czêœci ,,Ksi¹¿eczki modlitewnej” bardziej kon-
kretnych odniesieñ do ³amania IV przykazania w kontekœcie stosunku do Koœcio³a
i zwierzchnoœci œwieckiej34 .

W ostatniej czêœci omówienia przykazañ w ,,Ksi¹¿eczce modlitewnej” M.
Luter wskazuje, ¿e sensem wype³niania IV przykazania jest chêtne okazywanie
pos³uszeñstwa, pokory i poddania wszelkiej w³adzy ze wzglêdu na wolê Bo¿¹,
zgodnie ze s³owami aposto³a Piotra (1 List Piotra 2,13). Postawa ta ma byæ pozba-
wiona narzekania, protestów czy szemrania. Podsumowuj¹c M. Luter stwierdza, ¿e
do tego przykazania przynale¿y wszystko to, co w Piœmie Œwiêtym odniesione jest
do pos³uszeñstwa, pokory, poddania i oddawania czci35 .

32 Zob.: £. Barañski, J. Sojka, dz. cyt., s. 199-203.
33 WA 10 II, 378.
34 WA 10 II, 382.
35 WA 10 II, 386.
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Pieœni (1524)

Obok ,,Ksi¹¿eczki modlitewnej” miejscem na przekazywanie objaœnieñ
przykazañ sta³y siê dla M. Lutra tak¿e pieœni. W 1524 r. ukaza³y siê drukiem dwa
utwory o takiej tematyce. W pierwszym z nich, zaczynaj¹cej siê od s³ów: ,,Dies
sind heiligen zehn Gebot” [„To jest œwiêtych dziesiêæ przykazañ”] IV przykazania
dotyczy V zwrotka, która mówi, ¿e nale¿y czciæ i byæ pos³usznym ojcu i matce, a
tak¿e tam gdzie to tylko konieczne nale¿y im pomagaæ. Pos³uszeñstwo tym naka-
zom warunkuje d³ugie ¿ycie, zgodnie z obietnic¹, która do³¹czona jest w tekœcie
biblijnym do IV przykazania36 . Druga z pieœni, zaczynaj¹ca siê od frazy ,,Mensch
wilst du leben seliglich” [Jeœli chcesz pobo¿nie ¿yæ], podkreœla w czwartej zwrotce
obowi¹zek pos³uszeñstwa ojcu i matce37 .

„Ma³y katechizm” i ,,Du¿y katechizm” (1529)

„Ma³y katechizm” wyjaœnia IV przykazanie krótko. W zawartym w nim ob-
jaœnieniu mo¿na wyró¿niæ trzy czêœci. Po pierwsze, nawi¹zanie do pierwszego
przykazania w s³owach ,,Powinniœmy Boga baæ siê i mi³owaæ go…”38 . Podobnie
wiêc jak w ,,O dobrych uczynkach” M. Luter daje w ten sposób wyraz temu, ¿e
warunkiem spe³nienia IV przykazania jest realizacja I przykazania, które domaga
siê wiary. Nastêpnie Reformator stwierdza, czego IV przykazanie zabrania w od-
niesieniu zarówno do rodziców, jak i prze³o¿onych. Chodzi o gardzenie nimi i
przywodzenie ich do gniewu. Objaœnienie zaœ zamyka wyk³ad pozytywny, który
wzywa do szacunku, s³u¿by, pos³uchu i powa¿ania rodziców i prze³o¿onych39.

„Du¿y katechizm” znacz¹co rozbudowuje powy¿sz¹ refleksjê ,,Ma³ego kate-
chizmu”. Zanim przejdziemy do omówienia objaœnienia IV przykazania w ,,Du-
¿ym katechizmie” nale¿y podkreœliæ, ¿e tak¿e w nim obecny jest motyw uzale¿nie-
nia pos³uszeñstwa przykazaniom od II do X od stosunku do I przykazania. Jego
istotê tak M. Luter oddaje w ,,Du¿ym katechizmie” w czêœci zatytu³owanej ,,Za-
koñczenie przykazañ”, jednoczeœnie ³¹cz¹c j¹ z wype³nianiem kolejnych przyka-

36 WA 35, 427. Polskie t³umaczenie tej pieœni znalaz³o siê miêdzy innymi w: Kancyonal zawieraj¹cy w
sobie Pieœni Chrzeœcijañskie stare i nowe…, Brzeg 1890. V zwrotka przet³umaczona zosta³a nastêpuj¹co: ,,Miej
te¿ ojca w uczciwoœci, a matkê swoj¹ w wa¿noœci. S³u¿ im, a lata siê twoje rozmno¿¹ z ³aski mojej. Kyrie
eleison” (tam¿e, nr 244).

37 WA 35, 429. Polskie t³umaczenie tej pieœni znalaz³o siê miêdzy innymi w: Kancyona³ czyli Œpiewnik
dla chrzeœcijan ewangielickich, Cieszyn 1900. Dotycz¹cy IV przykazania fragment IV zwrotki przet³umaczony
w nim zosta³ nastêpuj¹co: ,,Czcij Ojca i matkê twoj¹, Chc¹c siê cieszyæ ³ask¹ moj¹” (tam¿e, nr 425).

38 Ma³y katechizm, Dziesiêcioro przykazañ, BSELK, s. 864 (KWKL, s. 44).
39 Ma³y katechizm, Dziesiêcioro przykazañ, BSELK, s. 864 (KWKL, s. 44).
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zañ: ,,Taki jest sens i trafny wyk³ad pierwszego, a zarazem najprzedniejszego przy-
kazania, z którego wszystkie inne powinny wyp³ywaæ i wychodziæ, tak i¿ s³owa:
«Nie bêdziesz mia³ innych bogów obok Mnie» nic innego nie oznaczaj¹, jak tylko
¿¹danie: «Mnie powinieneœ jako jedynego prawdziwego Boga baæ siê, mi³owaæ i
ufaæ Mi». Gdzie bowiem serce tak jest usposobione do Boga, tam spe³ni³o ono to i
wszystkie inne przykazania. […] Tak tedy pierwsze przykazanie powinno jaœnieæ i
udzielaæ swego blasku wszystkim innym. Dlatego musisz pierwsze przykazanie,
ustawicznie je powtarzaj¹c i nie zapominaj¹c go, wplataæ we wszystkie inne niby
zacisk lub obrêcz w wieñcu, które spajaj¹ koniec z pocz¹tkiem i trzymaj¹ je ra-
zem”40 . Takie opisane przez Reformatora wplecenie mo¿na obserwowaæ, jak ju¿
zauwa¿ono, w objaœnieniach ,,Ma³ego katechizmu”. Te objaœnienia pierwszego
przykazania nale¿y mieæ te¿ na uwadze przy lekturze konkretnych wskazañ obja-
œnienia IV przykazania. Podobnie jak mia³o to ju¿ miejsce w traktacie ,,O dobrych
uczynkach” to pos³uszeñstwo pierwszemu przykazaniu warunkuje wype³nienie
tak¿e czwartego.

Objaœnienie IV przykazania rozpoczyna siê w ,,Du¿ym katechizmie” od pod-
kreœlenia jego znaczenia poœród przykazañ odnosz¹cych siê do relacji cz³owieka z
jego bliŸnimi. M. Luter ³¹czy to ze szczególnym miejscem ojcostwa i macierzyñ-
stwa poœród innych ustanowionych przez Boga stanów. Ponownie pojawia siê tutaj
myœl o tym, ¿e IV przykazanie nie domaga siê jedynie mi³oœci do rodziców, tak jak
do ka¿dego innego bliŸniego, ale ponad ni¹ wymaga tak¿e czci, a wiêc tak¿e karno-
œci, pokory oraz bojaŸni. Wynika to z faktu, ¿e rodzice zajmuj¹ miejsce bezpoœred-
nio po Bogu. Czeœæ owa nie ma wyp³ywaæ z osobistych przymiotów czy statusu
osób bêd¹cych rodzicami, ale jest wyrazem pos³uszeñstwa woli Bo¿ej41 .

Nastêpnie M. Luter przechodzi do wskazañ praktycznych. Podkreœla, ¿e
dzieci powinny mieæ rodziców za najwiêkszy skarb na ziemi, powinny zwracaj¹c
siê do nich zachowywaæ skromnoœæ w mowie, a tak¿e s³u¿yæ im w czynach, ota-
czaj¹c opiek¹. Reformator podkreœla wagê takich dobrych uczynków, wskazuj¹c,
¿e jeœli by³yby one realizowane, to nie by³oby potrzeby wymyœlaæ ¿ycia klasztor-
nego, które tutaj stanowi dlañ synonim sposobu ¿ycia nastawionego na spe³nianie
dobrych uczynków maj¹cych zapewniæ zas³ugê przed Bogiem. Pos³uszeñstwo za-
dane w przykazaniu jest dla M. Lutra drog¹ do w³aœciwego wychowania dziecka,
jest te¿ wyrazem w³aœciwie rozumianego pos³uszeñstwa Bo¿ej woli. Powinno byæ
ono tak¿e powodem do dziêkczynienia Bogu za to, ¿e uzna³ cz³owieka za godnego
wykonywania nadanego mu w czwartym przykazaniu zadania. Reformator upatru-
je te¿ w niepos³uszeñstwie czwartemu przykazaniu i wynikaj¹cych z tego proble-
mach w rodzinach dzia³anie diabelskie wymierzone w czyste Bo¿e S³owo. Jest to

40 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Zakoñczenie przykazañ, BSELK, s. 1042-1044 (KWKL, s. 94).
41 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Czwarte przykazanie, BSELK, s. 968 (KWKL, s. 72).
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tak¿e powód, dla którego na niepos³usznych spadaj¹ Bo¿e kary. Diabe³ tak¿e do-
prowadza do niewdziêcznoœci za wszelkie dobrodziejstwa otrzymywane od rodzi-
ców. St¹d te¿ w³aœciwa wdziêcznoœæ za ich s³u¿bê dochodzi do g³osu tylko, je¿eli
w dziecku dzia³a Duch Œwiêty. Wagê tej rodzicielskiej s³u¿by dla dzieci podkreœla
tak¿e stwierdzenie M. Lutra, ¿e jeœliby zabrak³o rodziców to nale¿n¹ im czeœæ po-
winno siê oddawaæ jakiemuœ drzewu b¹dŸ kamieniowi. Jednak Bóg w swojej
³askawoœci ustanowi³ ludzi do tego powo³ania wzglêdem cz³owieka, za co tak¿e
nale¿y mu siê wdziêcznoœæ42 .

W dalszej czêœci objaœnienia czwartego przykazania Reformator podkreœla,
odwo³uj¹c siê do interpretacji Paw³owej z Ef 6,2, ¿e czwartemu przykazaniu towa-
rzyszy obietnica d³ugiego ¿ycia, które bêdzie udzia³em tych, którzy przestrzegaj¹
tego przykazania. Przy czym pod d³ugim ¿yciem rozumie on to wszystko co jest
konieczne, by mog³o ono przebiegaæ w dobrobycie: zdrowie, rodzinê, po¿ywienie,
pokój, dobre rz¹dy itd. M. Luter stwierdza te¿, ¿e inne przykazania równie¿ nios¹
w sobie podobne obietnice, ale o randze czwartego œwiadczy to, ¿e tylko w odnie-
sieniu do niego jest ona tak dobitnie i jasno wyra¿ona43 .

Podobnie jak we wczeœniejszych pismach, tak¿e w ,,Du¿ym katechizmie”
wyk³ad czwartego przykazania nie ogranicza siê tylko do odniesienia do rodziców.
Ich w³adza jest bowiem dla M. Lutra wzorem dla wszelkiej innej w³adzy. Zatem
czwarte przykazanie odnosi siê tak¿e do tych wszystkich, którzy zajmuj¹ miejsce
rodziców, czy to w odniesieniu do spo³ecznoœci domowej, do której nale¿¹ dla M.
Lutra tak¿e s³u¿¹cy, czy te¿ nauczyciele, którzy wobec dzieci zastêpuj¹ rodziców
na zlecenie tych ostatnich. Dotyczy to tak¿e zwierzchnoœci œwieckiej, któr¹ Refor-
mator rzymskim zwyczajem rozumie jako Patres patriae – ojców ojczyzny. Nale¿y
przy tym zauwa¿yæ, ¿e podobnie jak w przypadku rodziców, tak¿e w odniesieniu
do w³adzy œwieckiej myœlenie M. Lutra ma wymiar personalny. Zwierzchnoœæ to
konkretna osoba, której cz³owiek winien jest pos³uszeñstwo. Szczególnie jest istot-
ne pos³uszeñstwo tej ostatniej, gdy¿ czwarte przykazanie stoj¹c na stra¿y czci od-
dawanej zwierzchnoœci, stoi tak naprawdê na stra¿y porz¹dku spo³ecznego, bo-
wiem umo¿liwia tej ostatniej jego zachowanie. Ów porz¹dek zapewniaj¹cy w³aœci-
we warunki ¿ycia jest dla Reformatora nagrod¹, która sp³ywa na przestrzegaj¹cych
w tym aspekcie czwartego przykazania44 .

Obok ojców krwi, ojców domu i ojców kraju M. Luter rozci¹ga to przykaza-
nie tak¿e na ojców duchownych, a wiêc pe³ni¹cych w Koœciele urz¹d duszpaster-
ski. Tak¿e to odniesienie ma wymiar personalny. £¹czy siê z nim krytyka niew³a-
œciwego sprawowania tego urzêdu w papiestwie. Odesz³o ono bowiem od istoty tej

42 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Czwarte przykazanie, BSELK, s. 968-976 (KWKL, s.72-75).
43 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Czwarte przykazanie, BSELK, s. 976–980 (KWKL, s. 75).
44 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Czwarte przykazanie, BSELK, s. 980-986 (KWKL, s. 75-77).
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s³u¿by, która polega na rz¹dzeniu i przewodzeniu zborem S³owem Bo¿ym. Do
praktycznych obowi¹zków wobec ojców duchownych Reformator zalicza troskê o
ich byt materialny. Podkreœla tak¿e przy tym, ¿e za tak¹ troskê Bóg przyobieca³
sowit¹ odp³atê45 .

Podobnie jak mia³o to miejsce w przypadku poprzednich pism, tak¿e w ,,Du-
¿ym katechizmie” Reformator nie ogranicza swojego pouczenia tylko do dzieci.
Wskazuje, ¿e obowi¹zki rodzicielskie s¹ przedmiotem refleksji w wielu miejscach
Pisma Œwiêtego, nie mo¿na ich zatem lekcewa¿yæ, choæ nie zosta³y ujête wprost w
czwartym przykazaniu. Przypomina przede wszystkim, ¿e czêœæ przynale¿na rodzi-
com wynika z powierzonego im zadania i nie nale¿y jej wykorzystywaæ do ubó-
stwiania siebie. Rodzic stoj¹c na miejscu Boga sam jest winien oddawaæ czeœæ i
byæ pos³usznym Bogu. Zatem musi on wiernie wykonywaæ swoje powo³anie wo-
bec tych wszystkich, którzy jego w³adzy zostali powierzeni. Powinien siê przy tym
troszczyæ nie tylko o ich byt materialny, ale tak¿e o wychowanie dzieci, jak i pod-
leg³ej mu s³u¿by, do w³aœciwego oddawania czci Bogu. Zatem ani dzieci ani s³u¿ba
nie s¹ dani rodzicom oraz ojcom i matkom domu dla rozrywki, ale jako zadanie do
wykonania, z którego zdadz¹ sprawê przed Bogiem. W³aœciwe pe³nienie rodziciel-
skiej misji jest te¿ punktem wyjœcia dla stosownego przygotowania osób do s³u¿by,
czy to w ramach zwierzchnoœci œwieckiej czy te¿ Koœcio³a. M. Luter krytykuje tak-
¿e skupienie jedynie na materialnym dobrostanie dziecka. W pierwszym rzêdzie
nale¿y dbaæ o jego wychowanie w bojaŸni Bo¿ej, a argument o trosce o byt dziecka
zbywa stwierdzeniem, ¿e przecie¿ Bóg mo¿e wyposa¿yæ je we wszystko co ko-
nieczne, jak to zreszt¹ codziennie czyni. Na zakoñczenie Reformator podkreœla, ¿e
wiele z kar jakie spadaj¹ na ludzi wynika w³aœnie z zaniedbania ich rodzicielskich
powinnoœci, a ju¿ samo to mo¿e œci¹gaæ na cz³owieka gniew Bo¿y i piek³o. Poza
tym podkreœla, ¿e wiele negatywnych zjawisk w spo³eczeñstwie ma swoje Ÿród³o
w niewype³nianiu przez rodziców ich powinnoœci46 .

Podsumowanie

Przeœledzenie kolejnych pism, w których M. Luter wyk³ada IV przykazanie
ka¿e stwierdziæ, ¿e jego interpretacja tego Bo¿ego nakazu zawiera sta³e elementy,
które s¹ obecne zarówno w najwczeœniejszych kazaniach katechizmowych, jak i w
póŸniejszych objaœnieniach, a¿ po ,,Du¿y katechizm”. Nie we wszystkich wystê-
puj¹ one w komplecie, ale t³umaczyæ to nale¿y nie tyle zmian¹ linii interpretacyjnej

45 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Czwarte przykazanie, BSELK, s. 986-990 (KWKL, s. 77n).
46 Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Czwarte przykazanie, BSELK, s. 990-992 (KWKL, s. 78n).
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Reformatora, co raczej charakterem poszczególnych pism. Na przyk³ad nie wszyst-
kie wymienione ni¿ej elementy znalaz³y siê w pieœniach, czy w ,,Ksi¹¿eczce modli-
tewnej”. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e wymienione pisma cechuje wybitna lapi-
darnoœæ.

Do sta³ych elementów Lutrowego wyk³adu nale¿y zaliczyæ podkreœlenie
miejsca IV przykazania poœród innych przykazañ Dekalogu. Jego szczególne zna-
czenie oddaje umieszczenie go tu¿ po przykazaniach, które odnosz¹ siê do relacji
cz³owiek-Bóg. Z tym wi¹¿¹ siê kolejne dwa elementy. Po pierwsze przekonanie, ¿e
ci, których owo przykazanie dotyczy stoj¹ wobec tych, którzy zostali im powierze-
ni, na miejscu Boga. Po drugie zaœ wi¹¿e siê z tym czeœæ jaka nale¿y siê osobom,
do których odnosi siê IV przykazanie. Kolejnym sta³ym elementem jest to, ¿e
M. Luter wœród osób, których dotyczy IV przykazanie wymienia nie tylko rodzi-
ców, ale tak¿e panów domu oraz przedstawicieli zwierzchnoœci œwieckiej i du-
chownej – Koœcio³a. Wszystkim im powierzony jest przez Boga specyficzny urz¹d.
St¹d te¿ nale¿na im czeœæ nie wynika z ich osobistych przymiotów, ale z powo³ania
powierzonego im przez Boga. Owa czeœæ jest czymœ wiêcej ni¿ mi³oœci¹, do jakiej
chrzeœcijanie zobowi¹zani s¹ wobec ka¿dego bliŸniego. Czeœæ bowiem zawiera
tak¿e komponent bojaŸni. Istotnym w¹tkiem wyk³adu IV przykazania jest tak¿e to,
¿e M. Luter skupia siê w nim nie tylko na obowi¹zkach dzieci wobec rodziców,
s³ug wobec panów domu, poddanych wobec zwierzchnoœci œwieckiej, czy chrze-
œcijan wobec pe³ni¹cych urz¹d zwierzchnoœci koœcielnej. Wa¿nym elementem wy-
k³adni Lutrowej jest tak¿e wskazanie na odpowiedzialnoœæ pe³ni¹cych urz¹d
zwierzchnoœci wobec tych, których im powierzono. Wyra¿a siê to najlepiej w parze
pojêæ podsumowuj¹cych wyk³ad tego przykazania. Osoby powierzone zwierzch-
noœci s¹ jej winne pos³uszeñstwo, jej przedstawiciele s¹ zaœ im winni troskliwoœæ.
Odnoœnie pos³uszeñstwa nale¿y jeszcze odnotowaæ dwie kwestie. Po pierwsze, ma
ono swoj¹ granicê w ³amaniu pierwszych trzech przykazañ. Jeœli rodzice, b¹dŸ
przedstawiciele innej zwierzchnoœci, oczekuj¹ z³amania tych nakazów, pos³uszeñ-
stwo wobec nich przestaje obowi¹zywaæ. Z tym bezpoœrednio wi¹¿e siê druga
kwestia, a mianowicie wyj¹tkowa pozycja zwierzchnoœci duchowej. Tylko
wzglêdem niej M. Luter szerzej rozwa¿a niepos³uszeñstwo, a wrêcz wzywa do ob-
strukcji, jeœli ta zwierzchnoœæ nie spe³nia swoich zadañ. Wynika to z faktu,
¿e ze swej istoty w³adza duchowa zajmuje siê relacj¹ cz³owiek-Bóg, a wiêc t¹
zwi¹zan¹ z przykazaniami I-III, a co za tym idzie jest ona w stanie zaszkodziæ zba-
wieniu duszy.

Widaæ zatem, ¿e zasadnicze elementy wyk³adu IV przykazania pozostaj¹ w
myœleniu M. Lutra na przestrzeni lat 1516-1529, kiedy to pojawi³y siê najwa¿niej-
sze jego wypowiedzi na ten temat, zasadniczo niezmienne. Nie oznacza to jednak,
¿e w wyk³adzie przykazañ nie znalaz³ odzwierciedlenia teologiczny rozwój Wit-
tenberczyka na przestrzeni tego okresu. Najbardziej znacz¹cym tego dowodem, a
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zarazem ró¿nic¹, która dzieli najwczeœniejszy wyk³ad IV przykazania w kazaniach
katechizmowych z lat 1516/17 od kazania ,,O dobrych uczynkach” z 1520 roku i
póŸniejszych pism jest pytanie o to, co zobowi¹zuje do przestrzegania przykazañ.
We wczesnych kazaniach jest to wezwanie do duchowego przestrzegania prawa
Bo¿ego. Zaœ od 1520 roku rolê kluczowej motywacji do przestrzegania przykazañ,
a zarazem warunku, który umo¿liwia w³aœciwie rozumiane pos³uszeñstwo ich wy-
maganiom, pozostaje wiara. To nieustanne podkreœlenia jej roli, wywiedzionej
z I przykazania, które dla M. Lutra jej w³aœnie siê domaga, stanowi swoisty lejtmo-
tyw wyk³adu przykazañ od kazania ,,O dobrych uczynkach”, a¿ po katechizmy
z 1529 roku.

Porównuj¹c wyk³ady IV przykazania na przestrzeni lat, poza uwag¹ o ró¿ni-
cach wynikaj¹cych z ró¿nego charakteru tekstów, w których zosta³y one zawarte,
nale¿y odnotowaæ jeszcze co najmniej trzy obserwacje. Po pierwsze, kazania kate-
chizmowe z lat 1516/17 obok wy¿ej wymienionych wspólnych elementów inter-
pretacji IV przykazania widz¹ w nim dobr¹ okazjê do ukazania relacji ma³¿eñ-
skich. W póŸniejszych latach ta tematyka pojawiaæ siê bêdzie albo w pismach zaj-
muj¹cych siê wy³¹cznie kwesti¹ ma³¿eñstwa, takich jak ,,O ¿yciu ma³¿eñskim”
z 1522 roku47 , albo przy okazji objaœnienia VI przykazania, jak ma to miejsce
w ,,Du¿ym katechizmie”48 . Po drugie, warto zauwa¿yæ, ¿e od pieœni katechizmo-
wych z 1524 r. w wyk³adni IV przykazania istotn¹ rolê zaczyna odgrywaæ wskaza-
nie na obietnicê zwi¹zan¹ z jego przestrzeganiem. To obok pos³uszeñstwa jest klu-
czowym elementem pieœniarskiego wyk³adu tego przykazania, a tak¿e zajmie póŸ-
niej poczesne miejsce w objaœnieniu ,,Du¿ego katechizmu”. Po trzecie, warto
zwróciæ uwagê, ¿e pytanie o pos³uszeñstwo koœcielnej zwierzchnoœci, a póŸniej to-
czony z ni¹ spór, jaki towarzyszy³ Lutrowi we wczesnych latach, znalaz³ odzwier-
ciedlenie w stosunkowo obszernych rozwa¿aniach na temat niepos³uszeñstwa ko-
œcielnej zwierzchnoœci, która zaniedbuje swoje obowi¹zki, jakie zawarte s¹ w pi-
smach do roku 1520. Widaæ to szczególnie w kazaniu ,,O dobrych uczynkach”.
W póŸniejszych pismach motyw ten nie jest ju¿ tak obszerny, choæ nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e jeszcze w ,,Du¿ym katechizmie” papiestwo pojawia siê jako negatywny
przyk³ad zwierzchnoœci œwieckiej, która nie realizuje swoich zadañ.

47 Por.: WA 10 II, 275-304 (t³um. polskie: M. Luter, O ¿yciu ma³¿eñskim, t³um. K. Toeplitz, w: ten¿e,
Pisma etyczne, dz. cyt., s. 139-160).

48 Por.: Du¿y katechizm, Czêœæ pierwsza, Szóste przykazanie, BSELK, s. 1000-1006 (KWKL, s. 81-83).
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SPRAWOZDANIA  I DOKUMENTY

DWUNASTE  ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŒWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ

Windhuk, Namibia, 10 – 16 maja 2017

Przebieg obrad

Dwunaste Zgromadzenie Ogólne ŒFL, które odby³o siê  rok póŸniej ni¿ zwy-
czajowo, ze wzglêdu na jubileusz Reformacji, by³o okazj¹ do odkrycia jak ró¿no-
rodne, wyj¹tkowe, a zarazem ubogacaj¹ce jest wspó³czesne oblicze luteranizmu.
Ukaza³o równie¿, ¿e wspólnota luterañska jest darem, który warto pielêgnowaæ, by
wspólnie sk³adaæ œwiadectwo ca³emu œwiatu. Zgromadzenie Ogólne jest najwy¿-
szym organem decyzyjnym ŒFL. Uczestnicz¹ w nim delegaci z Koœcio³ów cz³on-
kowskich. Pomiêdzy Zgromadzeniami, organem odpowiadaj¹cym za podejmowa-
nie decyzji jest Rada ŒFL. Zgromadzenie Ogólne w Namibii zorganizowa³y wspól-
nie Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Namibii, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski
w Republice Namibii i Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Namibii, które tworz¹
Zjednoczon¹ Radê Koœcio³ów Luterañskich w Namibii i licz¹ ³¹cznie oko³o 1,2
miliona cz³onków.

Delegatami z Polski w Zgromadzeniu byli: Biskup Koœcio³a ks. Jerzy Sa-
miec, koordynatorka ds. miêdzynarodowych Anna Wrzesiñska i reprezentant m³o-
dych reformatorów Arkadiusz Raszka. Obecni byli równie¿ Sekretarz ŒFL ds. Eu-
ropy ks. dr Ireneusz Lukas, cz³onek odchodz¹cej Rady ŒFL dr Iwona Baraniec,
oraz rzecznik prasowy Koœcio³a a zarazem koordynatorka biura ŒFL Kobiety w
Koœciele i spo³eczeñstwie Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, która podczas Zgro-
madzenia wspomaga³a Biuro Komunikacji ŒFL. W spotkaniu uczestniczy³ te¿
dr Jerzy Sojka, który wszed³ w sk³ad nowo wybranej Rady ŒFL.
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Grupa polska by³a zdecydowanie aktywna podczas Zgromadzenia: bp J. Sa-
miec wzi¹³ udzia³ w dyskusji panelowej na temat zmian klimatycznych, A. Godfre-
jów-Tarnogórska wyg³osi³a referat w temacie ,,Ludzie – nie na sprzeda¿”, A. Rasz-
ka organizowa³ warsztaty, A. Wrzesiñska sporz¹dza³a raport ze spotkañ w jednej z
grup roboczych, a wspólnie polscy luteranie poprowadzili warsztaty pt. ,,Wyzwole-
ni z Bo¿ej ³aski – luteranie w Polsce”.

Zgromadzenie Ogólne w Windhuk poprzedzi³y dwa spotkania dla kobiet i
m³odzie¿y, gdzie Koœció³ Ewangelicko-Augsburski reprezentowali Agnieszka
Godfrejów-Tarnogórska (bêd¹ca równie¿ w komitecie organizacyjnym spotkania)
oraz Arkadiusz Raszka. Oboje czynnie uczestniczyli tak¿e w tworzeniu przes³añ z
tych spotkañ, które zosta³y przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu w pierwszym
dniu obrad.

Spotkanie dla kobiet odby³o siê w dniach 6-9 maja 2017 r. w Windhuk.
Wczeœniejsze konsultacje mia³y miejsce równie¿ w poszczególnych regionach.
Celem spotkania by³o podkreœlenie dzia³añ kobiet i ich dalszego pe³nego zaanga-
¿owania we wspólnocie. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 100 delegatek na
Dwunaste Zgromadzenie Ogólne ŒFL, a ponadto przedstawicielki biura Kobiety
w Koœciele i Spo³eczeñstwie (WICAS) i lokalnych grup kobiet z Koœcio³ów w
Namibii. Spotkanie by³o okazj¹ do tego, by podsumowaæ dzia³ania ostatnich 7
lat, wœród których szczególn¹ rolê odegra³ program ,,Kobiety w drodze – z Wit-
tenbergi do Windhuk” (“Women on the Move – From Wittenberg to Windhoek”
[WMWW], ang. ,,on the move” – byæ w drodze, byæ w ruchu) gromadz¹cy kobie-
ty reprezentuj¹ce Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL. Program mia³ inspirowaæ Koœcio-
³y do analizy wk³adu kobiet w dzieje luteranizmu od Reformacji do wspó³cze-
snoœci.

W ramach programu ,,Kobiety w drodze” uruchomione zosta³y cztery ob-
szary dzia³añ: dokumentacja ,,herstorii” (opowieœci o kobietach i ich doœwiad-
czeniach od czasów Reformacji do czasów wspó³czesnych), wzmocnienie pozy-
cji kobiet w gremiach decyzyjnych i urzêdzie z mocy ordynacji, realizacja zasad
spo³ecznej sprawiedliwoœci p³ci (LWF Gender Justice Policy) w Koœcio³ach
cz³onkowskich oraz teologiczne zaanga¿owanie kobiet. Jak istotne s¹ to obszary
zauwa¿y³ sekretarz generalny ŒFL ks. Martin Junge, który na jednym ze spotkañ
roboczych WMWW podkreœli³, ¿e tzw. kwestie kobiece nie dotycz¹ tylko kobiet,
ale odnosz¹ siê do ca³ego spo³eczeñstwa, w którym ¿yj¹, a co za tym idzie do
ca³ego Koœcio³a, w którym funkcjonuj¹. Równoœæ kobiet i mê¿czyzn jest zada-
niem, jest wezwaniem do podjêcie wspólnego wysi³ku, by Koœció³ sta³ siê miej-
scem lepszym, a zarazem potê¿nym znakiem pojednania wszystkich ludzi w
Chrystusie poprzez chrzest.

W przes³aniu ze spotkania kobiet w Windhuk kluczowymi kwestiami by³y:
wolnoœæ od przemocy i pe³ny udzia³ kobiet w ¿yciu Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Lu-



73SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

DWUNASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ

teranki podkreœli³y, ¿e wskutek chrztu s¹ wyzwolone przez Bo¿¹ ³askê, lecz zdarza
siê, ¿e nie zawsze mog¹ w pe³ni doœwiadczyæ tego wyzwolenia. Dlatego nadal po-
trzebna jest spo³eczna sprawiedliwoœæ p³ci (gender justice), by Koœcio³y cz³onkow-
skie ŒFL mog³y skonfrontowaæ siê z kwestiami ci¹gle tak kontrowersyjnymi, jak
chocia¿by czytanie Pisma Œwiêtego uwzglêdniaj¹ce kwestie p³ci spo³ecznej oraz
stosowanie hermeneutyki biblijnej zwi¹zanej z w³adz¹.

W nawi¹zaniu do jednego z tematów Zgromadzenia ,,Ludzie – nie na
sprzeda¿”, kobiety wezwa³y do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych niesprawiedliwymi
praktykami uwarunkowanymi wzglêdami p³ci, takimi jak: prawo spadkowe,
wczesne ma³¿eñstwa, okaleczanie ¿eñskich narz¹dów p³ciowych, zabójstwa
uwarunkowane wzglêdami p³ci, gwa³t i wymuszanie posagu. Przes³anie zachêca-
³o równie¿ do dalszego praktykowania zasad dotycz¹cych sprawiedliwoœci p³ci,
które zosta³y zainicjowane podczas Jedenastego Zgromadzenia Ogólnego w
Stuttgarcie i przyjête przez Radê ŒFL w czerwcu 2013 r. w dokumencie ,,P³eæ i
sprawiedliwoœæ – zasady postêpowania”. Kobiety podkreœli³y, ¿e ostatnich piêæ
zgromadzeñ ogólnych potwierdzi³o umocnienie pozycji kobiet na stanowiskach
kierowniczych, a Koœcio³y cz³onkowskie s¹ nieustannie zachêcane do podjêcia
niezbêdnych kroków w celu zagwarantowania kobietom pe³nego dostêpu do sta-
nowisk kierowniczych. Ponadto w przes³aniu doceniono dzia³ania kobiet i mê¿-
czyzn na rzecz w³¹czenia kobiet do urzêdu z mocy ordynacji. Aktualnie 82%
Koœcio³ów cz³onkowskich ordynuje kobiety na ksiê¿y. Koœcio³y, które nie ordy-
nuj¹ kobiet s¹ zachêcane do dalszej dyskusji na ten temat. Szczególn¹ uwagê
poœwiêcono w przes³aniu problemom przemocy, zarówno w kontekœcie spo³ecz-
nym, jak i wewn¹trz Koœcio³ów. To w³aœnie Koœció³ jako wspólnota powinien
byæ bezpiecznym miejscem i stwarzaæ warunki, które pomog¹ zatrzymaæ prze-
moc i wesprzeæ osoby, które jej doœwiadczy³y.

W spotkaniu dla m³odzie¿y (3-9 maja 2017 r.) w Ondangwa na pó³nocy Na-
mibii wziê³o udzia³ 120 m³odych luteranów z 61 Koœcio³ów cz³onkowskich. Temat
przewodni spotkania “Wyzwoleni przez Bo¿¹ ³askê, by zmieniaæ œwiat” by³ rozwa-
¿any przez uczestników i uczestniczki z perspektywy ich aktualnego kontekstu i
stawia³ ich przed pytaniem o przysz³oœæ, jak¹ bêd¹ mogli kszta³towaæ. Spotkanie
ukaza³o, ¿e m³odzie¿ jest œwiadoma swojej odpowiedzialnoœci za œwiat, w którym
¿yje i pragnie o¿ywiaæ i odnawiaæ Koœcio³y, d¹¿¹c do sprawiedliwego traktowania
wszystkich ludzi i jak najszerszego dostêpu do edukacji. Lecz najbardziej widocz-
ne jest zaanga¿owanie m³odych w dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ klimatu. Od Zgro-
madzenia Ogólnego ŒFL w Stuttgarcie w 2010 r. m³odzie¿ intensywnie dzia³a w
tym zakresie przede wszystkim dlatego, ¿e ta sprawa najbardziej ich dotyczy. Pro-
gram ŒFL Global Young Reformers Network (globalna sieæ m³odych reformatorów
dzia³aj¹ca od 4 lat) po³¹czy³ tysi¹ce m³odych luteranów, którzy w³¹czyli siê w dzia-
³ania na rzecz likwidacji skrajnego ubóstwa, zrównowa¿onego rozwoju oraz podjê-
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li siê edukacji i uwra¿liwiania ludzi na problemy klimatyczne. W 2013 r. delegacja
z³o¿ona z 7 m³odych osób (ka¿da reprezentowa³a jeden region ŒFL) wraz z pra-
cownikami ŒFL z Genewy mia³a okazjê obserwowaæ negocjacje klimatyczne oraz
braæ udzia³ w wielu innych wydarzeniach, które odbywa³y siê podczas COP
(szczytu klimatycznego w Warszawie).

Celem spotkañ, happeningów (np. akcja #fastfortheclimate – poszczê dla kli-
matu) i paneli dyskusyjnych by³o budzenie w uczestnikach coraz wiêkszej œwiado-
moœci proekologicznej, dzielenie siê doœwiadczeniami w prowadzeniu edukacji na
rzecz ochrony œrodowiska oraz szukanie mo¿liwych rozwi¹zañ powstrzymania
nadmiernej eksploatacji Ziemi. To w³aœnie m³odzi reformatorzy mówi¹ dzisiaj o
problemach dotycz¹cych nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, niszczycielskiej
sile naturalnych katastrof oraz dzia³aniach cz³owieka prowadz¹cych do degradacji
œrodowiska. Zaanga¿owanie m³odych reformatorów ma tak¿e polsk¹ ods³onê, jest
to projekt ,,Wierzê wiêc jestem”, który inspiruje m³odzie¿ do dzia³ania i anga¿owa-
nia w œrodowiskach lokalnych. Wiara powinna siê realizowaæ w dzia³aniu. Z dele-
gatami m³odzie¿owymi spotka³ siê w Ondangwa sekretarz generalny ŒFL ks. dr
Martin Junge. Podkreœli³, ¿e Koœció³ potrzebuje m³odych ju¿ dzisiaj, potrzebuje ich
obecnoœci tak¿e na stanowiskach kierowniczych i nie chodzi jedynie o zachowanie
kwot w tym zakresie. Skutki zaanga¿owania m³odych widoczne s¹ ju¿ teraz w
przejêciu przez nich roli liderów w sprawach ochrony klimatu i przynosz¹ konkret-
ne owoce.

Pierwszy dzieñ obrad Dwunastego Zgromadzenia Ogólnego w Windhuk
otworzy³o uroczyste nabo¿eñstwo z Sakramentem O³tarza, podczas którego kaza-
nie wyg³osi³a ks. dr Elena Bondarenko z Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a w
Europejskiej Czêœci Rosji. Ks. Bondarenko podkreœli³a, ¿e “Bo¿e obietnice dotycz¹
¿ycia i codziennoœci, chleba powszedniego oraz wszelkich naszych dzia³añ. Bo¿e
obietnice otwieraj¹ przed nami prawdê, ¿e wszystko ma sens: wszelkie nasze czy-
ny, a nawet myœli i uczucia maj¹ znaczenie. Ostatecznym celem jest to, ¿e my ra-
zem z naszymi myœlami i czynami mo¿emy byæ zbawieni”. Nawi¹zuj¹c do trudnej
historii Rosji zachêci³a zebranych do wyobra¿enia sobie, jak to musia³o byæ trudne
¿yæ przez blisko 90 lat w kraju, gdzie oficjaln¹ ideologi¹ by³ ateizm bez mo¿liwo-
œci wyznawania wiary w Boga, poznawania piêkna Pisma Œwiêtego czy te¿ uczest-
niczenia w koœcielnej liturgii. Zdaniem ks. Bondarenko to prawdziwy cud, ¿e Ko-
œció³ przetrwa³, ¿e mimo to, i¿ robiono wszystko by ucich³ i umar³,  Koœció³ Chry-
stusa nadal funkcjonuje. Dlatego tak wa¿ne jest dzisiaj, by w kontekœcie nowych
pytañ i wyzwañ chrzeœcijanie byli gotowi wyznaæ swoj¹ ignorancjê i z zaufaniem
powierzyæ siê Bogu.

Nabo¿eñstwo zgromadzi³o oko³o 800 osób i odby³o siê w specjalnym namio-
cie ustawionym w oœrodku konferencyjno-wypoczynkowym Safari w Windhuk,
który by³ zreszt¹ miejscem niemal wszystkich nabo¿eñstw i spotkañ modlitew-
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nych. Po nabo¿eñstwie delegaci spotkali siê w sali plenarnej, gdzie wys³uchali
przemówienia prezydenta ŒFL bp. Muniba Younana  oraz przes³añ ze spotkañ ko-
biet i m³odzie¿y. Bp Younan powiedzia³, ¿e nale¿y pamiêtaæ historiê Reformacji,
lecz niezwykle istotne jest, by Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL tak¿e dzisiaj by³y goto-
we na odnowê, na ci¹g³e odœwie¿anie i  dzia³anie Bo¿ego Ducha. Przypomnia³, ¿e
wspó³czeœni chrzeœcijanie s¹ wezwani do dzia³añ na obrze¿ach œwiata i g³oszenia,
¿e Bóg nie zapomina o s³abych, wykluczonych, potêpionych, zdradzonych, ¿yj¹-
cych w niewoli, tych, którzy s¹ pomijani i ignorowani przez œwiatowe potêgi. Za-
daniem Koœcio³ów jest pielêgnowanie ducha wyzwolenia, wolnoœci i zadawanie
trudnych pytañ. W pierwszym dniu obrad, delegaci i uczestnicy wziêli udzia³ w
uroczystej kolacji z prezydentem Republiki Namibii Hage Geingobem, który pod-
kreœli³, ¿e jest luteraninem.

Spotkanie w Namibii by³o dla luterañskiej wspólnoty z ca³ego œwiata okazj¹
do œwiêtowania wiary, wymiany doœwiadczeñ i dyskusji, a tak¿e mo¿liwoœci¹ do
podejmowania decyzji. G³ówne motto tegorocznego Zgromadzenia brzmia³o ,,Wy-
zwoleni przez Bo¿¹ ³askê“, a nawi¹zywa³y do niego trzy tematy: Zbawienie – nie
na sprzeda¿, Ludzie – nie na sprzeda¿, Stworzenie – nie na sprzeda¿. Podczas
Zgromadzenia przedstawiono referaty na powy¿sze tematy, a uczestnicy dyskuto-
wali o nich na forum oraz w grupach.

W swoim raporcie, w drugim dniu obrad, sekretarz generalny ŒFL
ks. dr Martin Junge nazwa³ jubileusz Reformacji kamieniem milowym, a nie jej
etapem koñcowym, gdy¿ Reformacja nie jest zakoñczonym procesem. Podkreœli³
œwiatowy wymiar Reformacji i jej owoc jakim jest wspólnota Koœcio³ów: ,,Wy-
zwoleni przez ³askê Bo¿¹, jesteœmy wspólnot¹ (komuni¹) w Chrystusie, wspól-
not¹, która ¿yje i dzia³a wspólnie na rzecz sprawiedliwego, ¿yj¹cego w pokoju i
pojednanego œwiata. (…) Tak oto stoimy, a w³aœciwie powinniœmy powiedzieæ,
tak oto podró¿ujemy na zakoñczenie bogatego i znacz¹cego rozdzia³u historii
500 lat Reformacji i prawie 2000 lat istnienia Koœcio³a. Tak oto podró¿ujemy,
gotowi postawiæ stopy w kolejnym stuleciu” – powiedzia³ ks. Junge. Zauwa¿y³
równie¿, ¿e w czasach, gdy œwiat jest podzielony, wspólnota luterañska powinna
jasno okreœlaæ, jakich trzyma siê wartoœci i solidaryzowaæ siê z tymi, którzy do-
œwiadczaj¹ cierpienia. Dlatego tak istotna jest praca humanitarna, któr¹ ŒFL po-
dejmuje w 24 krajach (m.in. w Syrii, Iraku, Jemenie, Sudanie) we wspó³pracy z
Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych i organizacjami pozarz¹dowymi, by
wspieraæ 2,5 miliona osób.

Sekretarz generalny ŒFL zwróci³ równie¿ uwagê na rolê, jak¹ odgrywaj¹ we
wspó³czesnej wspólnocie luterañskiej kobiety i m³odzie¿. Nie tyle s³u¿y to wype³-
nieniu systemu kwotowego, lecz jest okazj¹ do doœwiadczenia co oznacza byæ w
pe³ni Koœcio³em. Odnosz¹c siê do celu ŒFL, jakim jest pe³ny udzia³ kobiet w urzê-
dzie z mocy ordynacji, ks. Junge powiedzia³, ¿e nadszed³ czas, by przestaæ odwo³y-
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waæ siê do odosobnionych wersetów biblijnych, które podtrzymuj¹ mêski eksklu-
zywizm w urzêdzie. Zaznaczy³ równie¿, ¿e dzisiaj Reformacja jest obywatelk¹
œwiata, ma wymiar globalny, a jej upamiêtnianie odbywa siê w duchu ekumenicz-
nej odpowiedzialnoœci i œwiadomoœci, ¿e Bo¿a misja nadal trwa, dlatego równie¿
Reformacja jest ci¹gle trwaj¹cym procesem.

Wœród referatów tematycznych najwiêcej reakcji wzbudzi³o wyst¹pienie
dr. Denisa Mukwege z Kongo dotycz¹ce przemocy. Podkreœli³ on, ¿e teologia lu-
terañska, zw³aszcza w odniesieniu do roli kobiet w spo³eczeñstwie, stanowi
przes³anie nadziei dla wszystkich, którzy s¹ ofiarami przemocy moralnej, fizycz-
nej i seksualnej. Dr Mukwege jest lekarzem, chirurgiem, który anga¿uje siê w
ochronê godnoœci i praw cz³owieka, zw³aszcza kobiet, które doœwiadczy³y prze-
mocy seksualnej w sytuacjach konfliktowych, to one, jak sam powiedzia³, s¹ jego
bohaterkami i inspiracj¹. W swoim wyst¹pieniu zaznaczy³, ¿e to od wspó³cze-
snych luteranów, spadkobierców Marcina Lutra dzisiaj zale¿y, by prowadzeni
przez S³owo Bo¿e wypêdzili wszystkie demony maczo, które posiad³y œwiat, by
kobiety, które s¹ ofiarami barbarzyñstwa, mog³y doœwiadczyæ panowania Boga
w swoim ¿yciu.

Z ogromnym aplauzem s³uchaczy spotka³o siê stwierdzenie dr Mukwege, w
którym zachêci³ kobiety, by przewodzi³y jak kobiety, reagowa³y jak kobiety, by
by³y sob¹, a to bêdzie ich najwiêksz¹ si³¹ i szans¹. Kongijski lekarz dawa³ te¿ kon-
kretne przyk³ady przemocy wobec kobiet, w tym gwa³tu i mizoginii, które mo¿na
odnaleŸæ na ca³ym œwiecie. Podkreœli³ m.in., ¿e wojna, która toczy siê w Demokra-
tycznej Republice Konga, to przede wszystkim wojna gospodarcza, która spowo-
dowa³a ju¿ ponad piêæ milionów zgonów, tysi¹ce gwa³tów i aktów przemocy do-
œwiadczanych przez kobiety i dzieci. Gwa³t bowiem sta³ siê broni¹ u¿ywan¹ pod-
czas wojny, broni¹, która pozwala upokorzyæ przeciwnika. Choæ na arenie
miêdzynarodowej wiele uwagi poœwiêca siê na przyk³ad wykorzystaniu broni che-
micznej i œwiatowe mocarstwa przeciwstawiaj¹ siê takim praktykom, to nie podjê-
to dot¹d ¿adnych dzia³añ, które mia³yby powstrzymaæ przemoc wobec kobiet w
czasie wojny.

Okrucieñstwo, jakie zobaczy³ dr Mukwege, sprawi³o, ¿e nie móg³ ju¿ d³u-
¿ej pozostaæ w sali operacyjnej. Postanowi³ pokazaæ œwiatu, jakiego cierpienia
doœwiadczaj¹ ludzie, tacy jak my, nasze siostry, matki i córki. Odwo³uj¹c siê do
wiary powiedzia³, ¿e jeœli jest ona jedynie teori¹, a nie ma praktycznego wymia-
ru, to nie jest mo¿liwe wype³nienie misji powierzonej ludziom przez Chrystusa.
Nale¿y wiêc zastanowiæ siê nad ,,wiarygodnoœci¹ Ewangelii w XXI wieku i
uwolniæ ³askê, któr¹ otrzymaliœmy, czyni¹c Koœció³ œwiat³em, które ci¹gle roz-
œwietla ciemnoœci tego œwiata”. Koœció³ mo¿e byæ takim œwiat³em, gdy podejmu-
je walkê o sprawiedliwoœæ, prawdê, prawo, wolnoœci, a co za tym idzie godnoœæ
mê¿czyzny i kobiety.
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W dokumencie koñcowym podkreœlono, ¿e ,,wyzwoleni przez Bo¿¹ ³askê je-
steœmy uwolnieni od grzechu, by wyjœæ na zewn¹trz i z wdziêcznoœci¹ oraz rado-
œci¹ s³u¿yæ bliŸniemu”. To w³aœnie diakonia, pomoc drugiej osobie, budowanie
wspólnoty i pojednanie wychodz¹ naprzeciw wspó³czesnym problemom, takim jak
brak pokoju czy trudna sytuacja spo³eczno-ekonomiczna. W tym zakresie ŒFL
dzia³a zarówno przez Koœcio³y cz³onkowskie jak i poprzez aktywnoœæ Wydzia³u
S³u¿by dla Œwiata i organizacjê ACT Alliance oraz innych partnerów, tak¿e eku-
menicznych. Zgromadzenie potwierdzi³o te¿ swoje poparcie dla Agendy ONZ na
Rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju 2030.

Nie bez znaczenia by³a obecnoœæ podczas Zgromadzenia goœci ekumenicz-
nych: np. Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów reprezentowa³ jej sekretarz generalny
ks. dr Olav Fykse Tveit, a z ramienia Koœcio³a Rzymskokatolickiego obecny by³
kardyna³ Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Delegaci podkreœlili, ¿e mimo bólu zwi¹zanego z nadal odczuwalnymi podzia³ami
miêdzy chrzeœcijanami, zaanga¿owanie ŒFL w dialog ekumeniczny pozwala na do-
strze¿enie owoców tej wspó³pracy. Takim w³aœnie owocem by³a Wspólna deklara-
cja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 r., akt pokuty i pojednania z meno-
nitami, który mia³ miejsce podczas Zgromadzenia ŒFL w Stuttgarcie w 2010 r. oraz
wspólne upamiêtnienie Reformacji w Lund w paŸdzierniku 2016 r. Jednak pojed-
nanie potrzebne jest szerzej, dotyczy to na przyk³ad relacji miêdzy religiami, sytu-
acji namibijsko-niemieckich zwi¹zanych z kolonializmem i apartheidem czy te¿
d³ugotrwa³ego konfliktu w Ziemi Œwiêtej.

Spotkanie w Namibii by³o okazj¹ do przypomnienia, ¿e zbawienie nie jest na
sprzeda¿, szczególnie w czasach, gdy posiadanie i Ewangelia Sukcesu zaczynaj¹
odgrywaæ istotn¹ rolê w ¿yciu wielu ludzi. Sami zreszt¹ ludzie mog¹ staæ siê towa-
rem, mog¹ byæ pozbawieni wolnoœci, mo¿e im brakowaæ bezpieczeñstwa, pokoju i
nawet domu, nie trac¹ jednak przez to godnoœci. Zadaniem wspó³czesnych naœla-
dowców Chrystusa jest promowanie sprawiedliwoœci, pokoju i pojednania oraz
dalsze zaanga¿owanie w pomoc uchodŸcom. Dlatego wœród uchwa³ Zgromadzenia
znalaz³y siê takie, które dotyczy³y: wojny w Syrii i dalszej pomocy dla osób, które
odczuwaj¹ jej skutki, a wœród oficjalnych stanowisk oœwiadczenia na temat tra-
gicznej sytuacji w Wenezueli, ludobójstwa i losów ludów Herero i Nama w Nambii
oraz konfliktów na tle religijnym w Indonezji.

Zgromadzenie odnios³o siê pozytywnie do realizacji zasad spo³ecznej spra-
wiedliwoœci p³ci (Gender Justice Policy 2013) oraz podkreœli³o koniecznoœæ prze-
ciwstawienia siê przemocy uwarunkowanej wzglêdami p³ci, na co wskazywa³o
przes³anie ze spotkanie kobiet. Dlatego te¿ uczestnicy Zgromadzenia, w tym sekre-
tarz generalny ks. dr Martin Junge i prezydent bp Munib Younan w³¹czyli siê w
kampaniê ,,Czwartek w czerni”, która wzywa do solidarnoœci z osobami, które do-
œwiadczy³y przemocy i zachêca do dzia³añ prewencyjnych i edukacyjnych. Zna-
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kiem wsparcia kampanii jest ubieranie siê w ka¿dy czwartek na czarno. W akcjê
w³¹czy³a siê równie¿ delegacja z Polski.

Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ poruszon¹ w trakcie Zgromadzenia by³a sprawa sys-
temu kwotowego (40% mê¿czyzn, 40% kobiet, 20% m³odzie¿y), który stosowany
jest przy wyborach delegatów na Zgromadzenie oraz wyborach Rady ŒFL, co nie
zawsze jest jednak równoznaczne ze stosowaniem systemu w Koœcio³ach cz³on-
kowskich, które mog¹ samodzielnie podejmowaæ decyzje w tej kwestii.

Dwunaste Zgromadzenie potwierdzi³o, ¿e nadal pragnie wzmacniaæ pozycje
kobiet na stanowiskach kierowniczych i w pe³ni popiera dzia³ania, które umo¿li-
wiaj¹ dostêp do urzêdu z mocy ordynacji zarówno mê¿czyznom jak i kobietom.
Dziêki zaanga¿owaniu m³odych reformatorów uczestnicy Zgromadzenia mogli po-
nownie odkryæ, jak istotna jest odpowiedzialnoœæ za œwiat stworzony przez Boga.
To w³aœnie m³odzi ludzi koncentruj¹ swoje wszystkie dzia³ania wokó³ tematu:
Stworzenie nie na sprzeda¿. Przez kilka lat anga¿owali siê w kampaniê: Poszczê
dla klimatu i dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci klimatycznej. Zgromadzenie po-
par³o te dzia³ania podkreœlaj¹c, ¿e cz³onkowie wspólnoty powinni odpowiedzialnie
dbaæ o Bo¿e stworzenie.

W niedzielê, 14 maja, odby³y siê œwiatowe obchody jubileuszu 500 lat Re-
formacji. Uroczyste nabo¿eñstwo na stadionie Sam Nujoma w Windhuk zgroma-
dzi³o ponad 10 000 osób. Prócz delegatów i uczestników Zgromadzenia obecni
byli te¿ luteranie z ca³ej Namibii oraz krajów s¹siaduj¹cych. Nabo¿eñstwo by³o
okazj¹ do dostrze¿enia ró¿norodnoœci luteranizmu, modlitwy, odkrycia nowych
pieœni, podzielenia siê radoœci¹ i doœwiadczeniami, które p³ynê³y z ró¿nych re-
gionów œwiata. Ks. dr Martin Junge i bp Munib Younan rozpoczynaj¹c nabo¿eñ-
stwo podkreœlili, ¿e obchodzenie jubileuszu Reformacji w Afryce pokazuje, ¿e
sta³a siê ona obywatelk¹ œwiata. Kazanie wyg³osi³ emerytowany bp Zephania
Kameeta, który powiedzia³: “To, czego aktualnie potrzebujemy, to nie usprawie-
dliwienie b³êdów z przesz³oœci, ale tego by Bóg ze swej ³aski wymaza³ ca³¹ nasz¹
nieprawoœæ i stworzy³ w œwiecie czyste serca pe³ne mi³oœci, sprawiedliwoœci i
pokoju”. Nawi¹zuj¹c do jubileuszu doda³: ,, Drogie siostry i bracia, którzy upa-
miêtniacie 500 lat Reformacji, wyjdŸmy st¹d ubogaceni wyzwalaj¹c¹ prawd¹,
naszym Panem Jezusem Chrystusem, aby zostaæ zreformowanymi i reformatora-
mi, odnowionymi i odnowicielami, wyzwolonymi i wyzwolicielami i ¿yæ w spo-
sób, by ludzie mogli zobaczyæ i doœwiadczyæ przez nas ³aski, mi³oœci, sprawiedli-
woœci, jednoœci i pokoju”.

Symbolicznym momentem nabo¿eñstwa by³o Wyznanie Wiary, w którym
poprowadzi³ zebranych kardyna³ Kurt Koch. Ka¿da czêœæ Credo poprzedzona
by³a pytaniem kard. Kocha: Czy wierzysz? po czym zebrani odpowiadali odpo-
wiednim fragmentem tekstu. Nabo¿eñstwo mia³o niezwyk³¹ oprawê muzyczn¹:
wystêpowa³y dwa chóry z towarzyszeniem orkiestry. Zabrzmia³o nie tylko ,,Wa-
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rownym grodem” w ró¿nych jêzykach, zaœpiewano te¿ pieœni przewodnie Zgro-
madzenia ,,Wyzwoleni przez Bo¿¹ ³askê” i ,,Jedynie ³aska” oraz pe³ne energii
pieœni afrykañskie.

Podczas Dwunastego Zgromadzenia Ogólnego odby³y siê wybory prezyden-
ta i Rady ŒFL. Zgromadzenie wybra³o na prezydenta abp. dr. Musê Panti Filibusa z
Koœcio³a Chrystusowego w Nigerii. Jest on drugim prezydentem z kontynentu
afrykañskiego, a 13 z rzêdu od momentu powstania Federacji w 1947 r. Zast¹pi na
tym stanowisku bpa Muniba Younana z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w
Jordanii i Ziemi Œwiêtej.

Ponadto ukonstytuowa³a siê nowa Rada ŒFL z³o¿ona z 48 przedstawicieli
Koœcio³ów cz³onkowskich. Nominowani reprezentuj¹ siedem regionów ŒFL: po
dziesiêæ osób z Afryki i Azji, piêæ osób z Europy Œrodkowowschodniej, osiem
osób z Europy Œrodkowozachodniej, kraje nordyckie maj¹ szeœciu przedstawicieli,
Ameryka £aciñska i Karaiby czterech, a Ameryka Pó³nocna piêciu. W Radzie za-
siadaj¹ po równo kobiety i mê¿czyŸni, 13 osób reprezentuje m³odzie¿. Na swoim
pierwszym spotkaniu 17 maja 2017 r. Rada wybra³a siedmiu regionalnych wicepre-
zydentów, którymi zostali: ks. dr Jeannette Ada Maina z Koœcio³a Ewangelicko-
Luterañskiego w Kamerunie (Afryka), Desri Maria Sumbayak z Indozyjskiego
Koœcio³a Chrzeœcijañskiego (Azja), abp Urmas Viilma z Estoñskiego Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego (Europa Œrodkowowschodnia), ks. Astrid Kleist z
Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Pó³nocnych Niemiec (Europa Œrodkowoza-
chodnia), abp Antje Jackelén z Koœcio³a Szwecji (Kraje nordyckie), ks. dr Nestor
Friedrich z Koœcio³a Ewangelickiego Wyznania Luterañskiego w Brazylii (Amery-
ka £aciñska i Karaiby) oraz bp Elizabeth A. Eaton z Ewangelicko-Luterañskiego
Koœcio³a w Ameryce (Ameryka Pó³nocna).

Kolejne Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej
odbêdzie siê najprawdopodobniej w 2023 r. Wœród Koœcio³ów, które ubiegaj¹ siê
organizacjê tego wydarzenia jest Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP.

Agnieszka Godfrejów–Tarnogórska
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Pos³anie1

Wprowadzenie

1) My, 309 delegatów XII Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Federacji Lu-
terañskiej zebraliœmy siê razem, modliliœmy siê, obradowaliœmy i ³amaliœmy chleb
w dniach od 10 do 16 maja 2017 roku pod has³em ,,Wyzwoleni przez Bo¿¹ ³askê”
w Windhuk, stolicy Namibii. Pochodzimy z ró¿nych czêœci œwiata, z du¿ych i ma-
³ych Koœcio³ów, reprezentujemy 145 Koœcio³ów cz³onkowskich z 98 krajów i po-
nad 75 milionów luteran.

2) W 2017 roku upamiêtniamy 500 lat Reformacji. Podró¿ ta wiedzie od
roku 1517 do 2017; ,,tak oto stoimy” i ,,tak oto podró¿ujemy”. Doœwiadczyliœmy i
stale jesteœmy œwiadkami radoœci, mi³oœci i goœcinnoœci Zjednoczonej Rady Ko-
œcielnej Ewangelicko-Luterañskich Koœcio³ów Namibii, oraz wspólnie œwiêtowali-
œmy Zmartwychwsta³ego Chrystusa, który jest poœród nas.

3) Podczas tego Zgromadzenia ponownie napotkaliœmy na obecnoœæ grzechu
dziœ i mierzyliœmy siê z ni¹. Trzyma on w niewoli cz³owieka i stworzenie, jak pisze
aposto³ Pawe³: ,,Chrystus wyzwoli³ nas, abyœmy w tej wolnoœci ¿yli. Stójcie wiêc
niezachwianie i nie poddawajcie siê znowu pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1). Wyzwo-
leni przez Bo¿¹ ³askê, jesteœmy wolni od grzechu by zwróciæ siê na zewn¹trz i z
wdziêcznoœci¹ oraz radoœci¹ kochaæ naszego bliŸniego i s³u¿yæ mu (O wolnoœci
chrzeœcijanina, 15202). Wo³amy z naszych ró¿nych kontekstów: ,,Zbawienie – nie
na sprzeda¿”, ,,Ludzie – nie na sprzeda¿” i ,,Stworzenie – nie na sprzeda¿”.

Wyzwoleni przez Bo¿¹ ³askê

4) W dzisiejszym œwiecie wiele czynników spo³ecznych i gospodarczych
sprawia, ¿e ,,wolnoœæ” jest testowana. Generowanie zysków jest cenione ponad
wszystko inne, a traktowanie ludzi i stworzenia jak towarów staje siê norm¹. Nie

1 T³umaczenie na podstawie: Message of the Lutheran World Federation Twelfth Assembly 10-16 May,
2017, Windhoek, Namibia, https://www.lwfassembly.org/sites/default/files/resources/LWF%20Assem-
bly%20Message%20EN.pdf (dostêp: 10.07.2017); t³umaczenie skonsultowano z: Botschaft Zwölfte Vollversam-
mlung des Lutherischen Weltbundes 10. bis 16. Mai 2017, Windhuk (Namibia), https://www.lwfassembly.org/sites/
default/files/resources/LWF%20Assembly%20Message%20DE_0.pdf (dostêp: 17.06.2017).

2 M. Luter, O wolnoœci chrzeœcijanina, t³um. M. Czy¿, w: ten¿e, Pisma etyczne, Bielsko-Bia³a 2009,
s. 28-53.
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ma przestrzeni wolnej od przemocy. Jeœli nie zrobimy nic tylko dostosujemy siê do
tych idei, zaprzeczymy tym samym pe³ni Cia³a Chrystusowego.

5) W Chrystusie mi³oœæ Bo¿a darowana jest darmo i bezwarunkowo. Pozwa-
la nam ona wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ poprzez troskê o ca³e stworzenie. ,,Albo-
wiem ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez wiarê, i to nie z was: Bo¿y to dar” (Ef 2,8). To
rozumienie wyzwalaj¹cej ³aski stale wp³ywa na wszystkie aspekty ¿ycia i samoroz-
umienia naszej wspólnoty Koœcio³ów. Dostrzegamy trzy kluczowe obszary daru i
powo³ania:

Pojednanie i upamiêtnienie

6) Bóg Izraela stale dokonuje pojednania nas z Sob¹ samym, miêdzy nami i z
ca³ym stworzeniem. Wyra¿amy uznanie i wdziêcznoœæ za partnerów ŒFL w dialo-
gu ekumenicznym i miêdzyreligijnym.

7) Cieszymy siê z owoców dialogów ekumenicznych. Jednoczeœnie ból po-
dzia³u pozostaje naszym doœwiadczeniem. Dziêkujemy za podjêt¹ w 2010 roku
akcjê pokuty i pojednania w ramach dialogu luterañsko-menonickiego, oraz za po-
zytywne dzia³ania od tamtej pory. Przez dokumenty takie jak Wspólna deklaracja
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999)3  i Od konfliktu do komunii: luterañ-
sko-katolickie wspólne upamiêtnienie Reformacji w 2017 roku (2013)4  nauczyli-
œmy siê patrzyæ na nasz¹ wspóln¹ historiê z punktu widzenia nie ró¿nic, a jednoœci.
Byliœmy œwiadkami mocy Bo¿ej wyzwalaj¹cej ³aski przez wspóln¹ modlitwê i
wydarzenia bêd¹ce publicznym œwiadectwem, takie jak historyczne wspólne upa-
miêtnienie Reformacji 31 paŸdziernika 2016 w Lund i Malmö w Szwecji. Takie
doœwiadczenia dodaj¹ nam si³ do pe³nienia powierzonej nam pos³ugi pojednania.

8) Rocznica 500 lat Reformacji stanowi tak¿e dla wspólnoty Koœcio³ów oka-
zjê do zastanowienia siê nad tym, co to znaczy byæ luteraninem w dzisiejszym wie-
loreligijnym œwiecie. Pracujemy nad budow¹ mostów ponad religijnymi podzia³a-
mi i wspó³dzia³ania dla dobra ogó³u. Kompetencje niezbêdne do ¿ycia w miêdzyre-

3 Zob.: Od konfliktu do komunii: Luterañsko-katolickie wspólne upamiêtnienie Reformacji w 2017 roku.
Raport Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds.Jednoœci. Wspólna modlitwa, Dziêgielów 2017; w
wersji elektronicznej dostêpne: http://luter2017.pl/wp-content/uploads/2017/02/od_konfliktu_do_komu-
nii_2017.pdf (dostêp: 13.07.2017) – przyp. red.

4 Zob.: Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: Deklaracja o usprawiedliwieniu.
Historia powstania. Tekst deklaracji. Opinie. Komentarze, red. K. Karski, Bielsko-Bia³a 200, s. 21-41; w wersji
elektronicznej dostêpne na: http://luteranie.pl/materialy/ekumenizm/wspolna_deklaracja_w_sprawie_na-
uki_o_usprawiedliwieniu,459.html (dostêp: 13.06.2017) – przyp. red.
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ligijnym œrodowisku, opieka duszpasterska dla rodzin zró¿nicowanych religijnie,
oraz sta³y dialog i wspó³praca miêdzyreligijna bêd¹ stanowiæ podstawê trwa³ego
wyzwolenia i pojednania wszystkich.

9) W spo³eczeñstwie maj¹ te¿ miejsce sytuacje wo³aj¹ce o wyzwalaj¹c¹
³askê Bo¿¹. Dwa konkretne przyk³ady potrzeby tego rodzaju pojednania to bolesne
wspomnienia, które przys³aniaj¹ relacje goszcz¹cej nas Namibii z Niemcami, jak
równie¿ trwaj¹cy ca³y czas konflikt w Ziemi Œwiêtej5. Wyra¿amy pragnienie i têsk-
notê za pojednaniem we wszystkich miejscach, gdzie potrzebne jest Bo¿e wyzwo-
lenie.

Wspólnota i kontekst

10) Dokument ŒFL Samozrozumienie luterañskiej Wspólnoty Koœcio³ów6

opisuje Federacjê jako wspólnotê Koœcio³ów, któr¹ charakteryzuje ,,jednoœæ w po-
jednanej ró¿norodnoœci”7. Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski jest ukszta³towany przez
swój kontekst i powo³any do jednoœci w Chrystusie. ¯aden Koœció³ nie jest za du¿y
lub za ma³y – ka¿dy wnosi do chóru wspólnoty Koœcio³ów swój wyj¹tkowy g³os.

11) Pozostajemy otwarci na obecnoœæ Chrystusa i goœcinnoœæ innych. D¹¿y-
my do tego, by byæ wspólnot¹ Koœcio³ów, która stale wyznaje Trójjedynego Boga,
oraz by zgodnie g³osiæ S³owo Bo¿e. Jesteœmy zjednoczeni we wspólnocie o³tarza i
ambony (Statut ŒFL 3.1)8 . W coraz bardziej spolaryzowanym œwiecie wa¿niejsze
ni¿ kiedykolwiek jest, by wspólnota towarzyszy³a Koœcio³om, gdy poszukuj¹ one
swojej w³asnej drogi w realiach swoich kontekstów, równoczeœnie staraj¹c siê kie-
rowaæ przenikaj¹c¹ granice poszczególnych kontekstów Ewangeli¹. Kontynuuje-
my rozmowê z Emaus na temat rodziny, ma³¿eñstwa i seksualnoœci, rozpoczêt¹
przez Radê ŒFL w Bogocie w 2012 roku, oraz dialog na temat innych istotnych
kwestii takich jak kolonizacja, komercjalizacja, rasizm, ordynowany urz¹d kobiet,
hermeneutyka biblijna i p³eæ [gender]. U stóp krzy¿a znajdujemy siê w jednoœci z

5 Podczas Zgromadzenia ŒFL przyjê³a oœwiadczenie na temat ,,Pojednania w kontekœcie ludobójstwa w
Namibii”, oraz Rezolucjê nt. relacji izraelsko-palestyñskich.

6 Zob.: Samozrozumienie luterañskiej Wspólnoty Koœcio³ów, w: Koœció³, Biblia i zaanga¿owanie publicz-
ne. Œwiatowa Federacja Luterañska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji. Dokumenty studyjne, Dziêgielów
2017, s. 25-60; w wersji elektronicznej dostêpne: http://luter2017.pl/wp-content/uploads/2017/05/1_samorozu-
mienie....pdf (dostêp: 13.07.2017) – przyp. red.

7 Zob.: tam¿e, s. 31; w wersji elektronicznej: s. 7.
8 Zob.: Statut Œwiatowej Federacji Luterañskiej (przyjêty przez VIII Zgromadzenie Ogólne, 1990, Kury-

tyba, Brazylia, wraz ze zmianami przyjêtymi przez IX Zgromadzenie Ogólne 1997, Hong-Kong i XI Zgromadze-
nie Ogólne 2010, Stuttgart, Niemcy), art. III, w: J. Sojka, Wieczerza Pañska jako nota ecclesiae w publikacjach
Œwiatowej Federacji Luterañskiej, praca doktorska w ChAT, Warszawa 2012, s. 427.
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Chrystusem. W³aœciwe relacje odpowiedzialnoœci i autonomii pog³êbi¹ nastêpny
etap budowania wspólnoty, oraz poszukujemy m¹droœci do pod¹¿ania i do prowa-
dzenia w tê przysz³oœæ.

Profetyczna diakonia

12) Jako akt oporu przeciwko gospodarczej i monastycznej kulturze swoich
czasów, Marcin Luter za³o¿y³ wspólne kasy pomocowe – zbiórkê funduszy, za któ-
re mieli byæ karmieni ubodzy. Na temat pi¹tego przykazania Luter mówi: ,,Powin-
niœmy Boga baæ siê i kochaæ Go, abyœmy drugiemu cz³owiekowi nie wyrz¹dzali
krzywdy ani nie zadawali cierpienia, ale pomagali mu i wspierali go we wszystkich
¿yciowych potrzebach” (Ma³y Katechizm)9 . Radoœæ z bycia chrzeœcijaninem sk³a-
nia nas do troski o potrzeby bliŸniego.

13) Dziêkujemy za sta³¹ pracê i pos³ugê diakonijn¹ Wydzia³u S³u¿by Œwia-
tu ŒFL, ACT Alliance, którego ŒFL jest cz³onkiem za³o¿ycielem, oraz partnerów
ekumenicznych. Dziêkujemy Bogu za nowe partnerstwa w zakresie pomocy hu-
manitarnej z takimi organizacjami jak Islamic Relief Worldwide i Caritas Inter-
nationalis. Nasze samorozumienie jako wspólnoty Koœcio³ów jest umocnione
przez nasz¹ wspó³pracê w pe³nym mi³oœci wspó³czuciu dla ,,tych najmniej-
szych”.

14) Podczas gdy wspólnota globalna d¹¿y do osi¹gniêcia wyznaczonych na
2030 rok Celów Zrównowa¿onego Rozwoju10 , Koœcio³y we wszystkich krajach
zobowi¹zuj¹ siê do wniesienia swojego wk³adu w troskê o zapomnianych i wy-
kluczonych po raz pierwszy, a tak¿e odnawiaj¹ to zobowi¹zanie. Dla tych, którzy
odbywaj¹ d³ug¹ podró¿, czy to na du¿e odleg³oœci, czy tê prost¹ z dnia na dzieñ,
niech nasze dzia³ania diakonijnej s³u¿by stale o¿ywiaj¹ nasze œwiadectwo wobec
œwiata i stworzenia, desperacko wo³aj¹cych o wyzwolenie i sprawiedliwoœæ.

Zbawienie nie na sprzeda¿

15) Zbawienie odnawia ¿yciodajn¹ relacjê miêdzy Bogiem a Jego stworze-
niem. Odkupuje ono, wyzwala, leczy, przemienia, podnosi, uzdalnia, pojednuje,
usprawiedliwia. Zbawienie jest darem. Nie mo¿na na nie zas³u¿yæ, poniewa¿ Bóg

9 Ma³y katechizm. Nowy przek³ad, t³um. M. Brzóska, Bielsko-Bia³a 2014, s. 10.
10 Zob.: Cele Zrównowa¿onego Rozwoju / Sustainable Development Goals, http://ungc.org.pl/sdg/susta-

inable-develompent-goals/ (dostêp: 13.07.2017) – przyp. red.
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w Chrystusie da³ je za darmo. Musimy równie¿ darmo dzieliæ siê t¹ dobr¹ nowin¹ o
wyzwoleniu, tak jak z nami po raz pierwszy podzielono siê ni¹ w Chrystusie. Zba-
wienia nie mo¿na sprzedaæ, poniewa¿ nie mo¿na go mieæ na w³asnoœæ. Zbawienie
nie jest na sprzeda¿!

16) Tak jak za czasów Marcina Lutra, zbawienie jest dziœ traktowane
jak towar. Dzieje siê to na ró¿ne sposoby – przez manipulacjê, wykorzystywanie,
budowanie fa³szywej nadziei, czy nawet zabijanie. Fa³szywe interpretacje zba-
wienia, w tym rozpowszechnienie Ewangelii sukcesu, s¹ sprzedawane na targo-
wisku.

17) Uznajemy, ¿e dar zbawienia jest zarówno osobisty jak i wspólnotowy.
Uwalnia nas on do doœwiadczenia zbawienia i udzia³u w nim przez solidarnoœæ.
Odnowa Koœcio³a i pe³ny wyraz holistycznej misji w naszych domach, Koœciele i
spo³eczeñstwie zale¿¹ od prawdziwej wolnoœci wszystkich ludzi.

18) W holistycznej misji g³oszenie wyzwalaj¹cej Ewangelii, rzecznictwo i
diakonia musz¹ byæ w twórczy sposób osi¹gniête i wspó³dzielone na twórcze
sposoby.

Ludzie nie na sprzeda¿

19) ,,I stworzy³ Bóg cz³owieka na obraz swój” (Rdz 1,27). Ka¿dy cz³owiek
ma tê sam¹ wrodzon¹ wartoœæ i godnoœæ. Podczas gdy Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka nakreœla wiele z tych zasad, ludzie wierz¹cy wiedz¹, ¿e istoty
stworzone na obraz Bo¿y (imago Dei) s¹ wyzwolone nie tylko do tego by prze-
trwaæ, ale by ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia.

20) W Chrzcie jesteœmy powo³ani i uzdolnieni do uczestnictwa w misji Bo-
¿ej (missio Dei) jako naœladowcy Jezusa, wspó³pracownicy na rzecz promowania
sprawiedliwoœci, pokoju i pojednania. Podczas gdy ideologie gospodarcze i poli-
tyczne staraj¹ siê zamieniæ dary ¿ycia ludzkiego w towary, my g³osimy, ¿e ludzie
nie s¹ na sprzeda¿!

21) Koœció³ powinien oprzeæ siê mechanizmom wykluczenia, oraz d¹¿yæ
do ucieleœnienia pojednawczych mechanizmów inkluzji przez nasz¹ wspólnotê,
nabo¿eñstwo i s³u¿bê diakonijn¹. Równy dostêp do wspólnych dóbr i procesów
podejmowania decyzji, bezpieczeñstwo, zw³aszcza tych, którzy s¹ szczególnie
wra¿liwi, oraz znacz¹ce uczestnictwo i interakcja pomiêdzy wszystkimi grupami
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s¹ zasadnicze dla tego zadania. Zalecamy dokument ŒFL Koœció³ w przestrzeni
publicznej (2016)11  jako materia³ do wykorzystania i do studiowania w Koœcio-
³ach cz³onkowskich.

Pe³ne uczestnictwo wszystkich

22) W 1984 roku ŒFL zaczê³a zmierzaæ w kierunku zobowi¹zania do zacho-
wania parytetu 40/40/20 odnoœnie do reprezentacji kobiet, mê¿czyzn i m³odzie¿y.
Wyra¿amy uznanie dla XII Zgromadzenia Ogólnego za spe³nienie w pe³ni tych za-
³o¿eñ. W kontekstach lokalnych wiele grup spo³ecznych, w szczególnoœci kobiety i
m³odzie¿, nie jest w pe³ni reprezentowanych.

23) Dziêkujemy za œwiadectwo i pracê przy 55 projektach ,,M³odzi Reforma-
torzy”, które dotar³y do 25 tysiêcy m³odych ludzi. M³odzi ludzie wytyczali szlaki w
kwestiach o zasadniczym znaczeniu dla naszej wspólnoty Koœcio³ów i d¹¿yli do
pe³nego zaanga¿owania przez miêdzypokoleniowe rozmowy i wspólne przejmo-
wanie odpowiedzialnoœci za zarz¹dzanie.

24) Od 1984 roku ŒFL uznawa³a zaanga¿owanie kobiet w ordynowany
urz¹d. Pochwalamy 119 Koœcio³ów cz³onkowskich, które obecnie ordynuj¹
wszystkie osoby do tego powo³ane, mê¿czyzn i kobiety. Podczas gdy wspólnota
Koœcio³ów kontynuuje swoj¹ podró¿ z tymi, którzy ci¹gle znajduj¹ siê w drodze do
tego celu, zachêcamy Koœció³ cz³onkowski który zaprzesta³ ordynowania kobiet do
przygotowania procesu i harmonogramu, aby ponownie rozwa¿yæ tê decyzjê. Do-
kument ŒFL P³eæ a sprawiedliwoœæ – zasady postêpowania12, dostêpny ju¿ w 23
jêzykach, powinien zostaæ przestudiowany i zastosowany we wszystkich Koœcio-
³ach cz³onkowskich.

Przemoc zwi¹zana z p³ci¹ i przemoc wobec kobiet
w Koœciele i spo³eczeñstwie

25) ¯yjemy w œwiecie, gdzie przynajmniej jedna na trzy kobiety doœwiadczy
przemocy w zwi¹zku ze swoj¹ p³ci¹. Gwa³ty pope³niane jako zbrodnie wojenne
stanowi³y bolesn¹ rzeczywistoœæ dla zbyt wielu osób. Wœród stworzonych na obraz

11 Zob.: Koœció³ w przestrzeni publicznej, w: Koœció³, Biblia i zaanga¿owanie publiczne. Œwiatowa Fede-
racja Luterañska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji. Dokumenty studyjne, Dziêgielów 2017, s. 103-157; w
wersji elektronicznej dostêpne: http://luter2017.pl/wp-content/uploads/2017/05/3_kosciol....pdf (dostêp:
13.07.2017) – przyp. red.

12 Gender Justice Policy, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Ju-
stice.pdf (dostêp: 13.07.2017) – przyp. red.
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Bo¿y przemoc zwi¹zana z p³ci¹ jest nie do przyjêcia. Poprzez w³aœciw¹ i pe³n¹
edukacjê seksualn¹ Koœcio³y musz¹ siê odnieœæ do braku równowagi w³adzy obec-
nego w spo³eczeñstwach patriarchalnych oraz do stygmatyzacji i tabuizacji. Ko-
nieczne do spe³nienia tego zadania jest prowadzenie rozmów na temat w³¹czaj¹ce-
go podejœcia do problematyki p³ci [gender], ról tradycyjnie przypisywanym
p³ciom, mêskoœci oraz partnerstwa umo¿liwiaj¹cego zmiany.

26) Cisza i wstyd, b³êdne informacje i manipulacja, czêsto mog¹ byæ ze sob¹
powi¹zane w ramach rzeczywistoœci koœcielnych. Koœció³ musi stanowiæ miejsce
bezpieczne dla wszystkich, a sprawców przemocy nale¿y poci¹gaæ do odpowie-
dzialnoœci. Punkt wyjœcia pomocny na drodze do tego celu mog¹ stanowiæ szkole-
nia z zakresu w³aœciwego zachowania, oraz zasady postêpowania i studia, jak na
przyk³ad Koœcio³y mówi¹ nie przemocy wobec kobiet z 2002 roku13.

Wzrost nierównoœci

27) Poczyniono znaczne postêpy w zakresie redukcji ekstremalnego ubóstwa.
Nadal jednak ¿yjemy w czasach, gdy oœmiu najbogatszych ludzi kontroluje tyle samo
œrodków co najbiedniejsza 1/3 populacji œwiatowej14 . Nale¿y odnieœæ siê do dystry-
bucji zasobów oraz dostêpu do nich i polityki, które pozwalaj¹ na ekstremalne gro-
madzenie bogactwa. Rasizm oraz przynale¿noœæ kastowa i trybalizm czêsto nasilaj¹
jeszcze te czynniki. Pochwalamy wszelk¹ pos³ugê diakonijn¹ i rzecznictwo zwi¹zane
z Koœcio³ami i religiami, które dzia³aj¹ na rzecz zmniejszenia ubóstwa. W oparciu o
sprawiedliwoœæ i prawa cz³owieka, które powinny dotyczyæ wszystkich, wzywamy
Koœcio³y i zwi¹zane z nimi organizacje na ca³ym œwiecie do jasnego domagania siê
sprawiedliwej redystrybucji bogactwa i ochrony socjalnej.

Powo³anie i praca, która ma znaczenie

28) Dla Lutra ka¿da osoba ma prawo rozumieæ pracê jak¹ zajmuje siê w ci¹gu
swojego ¿ycia jako powo³anie, w którym mo¿e przekazywaæ mi³oœæ Bo¿¹. Zbyt czê-
sto dzisiejsza neoliberalna gospodarka rynkowa redukuje znaczenie cz³owieka do to-
waru. Okrada nas to z naszej godnoœci ludzkiej i pracy maj¹cej znaczenie. Handel
ludŸmi, praca przymusowa, niewspó³miernie niskie zarobki i lichwiarskie praktyki
nie pozwalaj¹ na pe³ne w³¹czenie i zaanga¿owanie w przestrzeñ publiczn¹. Przepra-
cowanie, niepe³ne zatrudnienie i bezrobocie maj¹ nadal negatywny wp³yw na przy-

13 Churches say ,,No” to Violence against Women | Action Plan for the Churches, https://www.lutheran-
world.org/sites/default/files/Churches%20Say%20No%20to%20Violence%20against%20Women.pdf (dostêp:
13.07.2017) – przyp. red.

14 Oxfam.
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sz³oœæ nastêpnych pokoleñ i naszego œwiata. Czynniki takie, jak ró¿nice wynagro-
dzeñ i mo¿liwoœci rynku pracy, sprawiaj¹, ¿e wykszta³ceni i zdolni fachowcy opusz-
czaj¹ swoje lokalne spo³ecznoœci w poszukiwaniu lepszych warunków, czego rezul-
tatem s¹ odczuwane w wielu miejscach skutki takiego ,,drena¿u mózgów”.

Edukacja

29) Edukacja jest jednym z mo¿liwych mechanizmów inkluzji. Luteranie
promuj¹ edukacjê od 500 lat i musz¹ podj¹æ odpowiedzialnoœæ za kontynuowanie
tej spuœcizny. Opowiadamy siê za darmow¹, dostêpn¹ edukacj¹ dobrej jakoœci dla
wszystkich, na wszystkich etapach, w ich w³asnych jêzykach. Wra¿liwa na kwestie
zwi¹zane z p³ci¹ [gender] i interdyscyplinarna edukacja teologiczna, programy wy-
miany i mo¿liwoœci dialogu pomiêdzy Koœcio³ami luterañskimi a wspólnotami
miêdzyreligijnymi mo¿e tak¿e dzia³aæ jako pozytywny mechanizm dla w³¹czenia i
przemiany.

UchodŸcy i przesiedleñcy

30) Obecnie na ca³ym œwiecie jest 65 milionów wysiedlonych osób. Dziêku-
jemy Bogu za dar Wydzia³u S³u¿by Œwiatu ŒFL, który przyj¹³ 2,5 miliona uchodŸ-
ców i wysiedleñców w 24 krajach. Prosimy Biuro Wspólnoty ŒFL o to, by nadal
by³o rzecznikiem uchodŸców i migrantów, oraz wspiera³o Koœcio³y cz³onkowskie
w rozwijaniu ich zdolnoœci do przyjmowania uchodŸców i pomagania im w sposób
d³ugoterminowy, by wspomóc ich mo¿liwoœci do samodzielnego funkcjonowania.
Pochwalamy lokalne szkolenia i wykorzystanie zasobów ŒFL, takich jak Welco-
ming Stranger: Affirmations for Faith Leaders [Powitaæ innego – zobowi¹zanie li-
derów religijnych](2013)15.

Rzecznictwo

31) Rzecznictwo jest integraln¹ czêœci¹ publicznego œwiadectwa naszej
wspólnoty Koœcio³ów. Konieczne jest przypominanie o odpowiedzialnoœci osobom
pe³ni¹cym kierownicze stanowiska i podejmuj¹cym decyzje, zarówno w Koœciele
jak i poza nim. Stawiamy opór szerz¹cym siê zjawiskom polaryzacji, populizmu,
protekcjonizmu i post-prawdy, oraz zachêcamy luteranów do tego, by nadal kon-
centrowali siê na budowaniu efektywnego prawodawstwa, zapewniaj¹cego wol-
noœæ, równoœæ, prawa i godnoœæ ka¿dego cz³owieka.

15 Zob.: Welcoming Stranger: Affirmations for Faith Leaders, https://www.lutheranworld.org/sites/de-
fault/files/Welcoming_the_Stranger.pdf (dostêp: 13.07.2017) – przyp. red.
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Stworzenie nie na sprzeda¿

32) Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi, i ka¿da czêœæ stworzenia jest z
definicji dobra. Jako ludzie wyznaj¹cy wiarê w Trójcê g³osimy, ¿e Bóg jest relacyj-
ny. Bóg tworzy i o¿ywia stworzenie bêd¹c Ÿród³em wszelkiego istnienia, nie obser-
watorem z zewn¹trz. Chrystus umar³ i zmartwychwsta³ dla ca³ego stworzenia. Dziœ
ca³e stworzenie wzdycha pod ciê¿arem nierównowagi, nadu¿ycia i nadmiernego
u¿ywania. Wielu korzysta z luksusów, podczas gdy innym brakuje nawet codzien-
nego chleba. Jako wspólnota globalna, co roku zu¿ywamy 1,6 planety – a nasza
konsumpcja stale wzrasta.

33) Ludzie s¹ stworzonymi przez Boga wspó³twórcami. Musimy oprzeæ siê
pokusie i nadinterpretacji zachowywania siê jak w³adcy panuj¹cy nad stworze-
niem. Powinniœmy raczej rozumieæ siebie jako reprezentantów, odpowiedzialnych
za rozwój i troskê we wspó³istnieniu z ca³ym stworzeniem. Niekoñcz¹ce siê d¹¿e-
nie do wzrostu i gromadzenia bogactwa czêsto jest postrzegane jako cel ostateczny,
ale my wierzymy, ¿e to dobro stworzenia jest Bo¿ym zamiarem i celem. Stworze-
nie nie jest na sprzeda¿! Zmiany klimatyczne maj¹ ró¿ny wp³yw na poszczególne
miejsca. Ale w tkance stworzenia uznajemy, ¿e rozwi¹zania problemu zmiany kli-
matu s¹ zarówno globalne jak i lokalne.

Edukacja i alternatywne modele gospodarcze

34) Musimy g³osiæ prawdê o dominuj¹cym modelu gospodarczym naszych
czasów. W wyniku d¹¿enia do wzrostu ekonomicznego ziemia, woda i wszystkie
stworzenia sta³y siê towarem. To niesprawiedliwe! Poszukujemy alternatywnych
modeli gospodarczych, s³u¿¹cych dobru ca³ego stworzenia. Przez kszta³cenie ogól-
ne i teologiczne, Koœció³ mo¿e promowaæ lokalne i globalne wysi³ki na rzecz przy-
gotowania tego pokolenia do wprowadzania pozytywnych zmian. ŒFL mo¿e po-
móc Koœcio³om cz³onkowskim tworzyæ silnie umocowane teologicznie programy
zachowania stworzenia, œwiadomego ekologicznie stylu ¿ycia oraz rzecznictwa.

Programy wymiany, wymiana doœwiadczeñ i rzecznictwo

35) Wyra¿amy uznanie dla prac ŒFL na rzecz troski o stworzenie, w szcze-
gólnoœci dla prac Biura ds. M³odzie¿y podczas szczytów Konferencji stron Ramo-
wej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP). Podkre-
œlamy ró¿norodnoœæ pracy, jaka zosta³a do tej pory wykonana w lokalnych kontek-
stach i zachêcamy ŒFL do organizowania szkoleñ i rozwijania potencja³u,
zw³aszcza w zakresie programów wymiany oraz wymiany doœwiadczeñ. To global-
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ne œwiadectwo wzmocni Koœcio³y cz³onkowskie do g³oœnego wyra¿ania swoich in-
dywidualnych opinii. Istnienie miêdzynarodowych korporacji komplikuje kwestiê
rzecznictwa w ramach jednego kraju, ale twórcze partnerstwa pomiêdzy Koœcio³a-
mi, jak równie¿ z partnerami w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego i z sektora
prywatnego, mog¹ wzmocniæ nasze wysi³ki.

Wyzwalaj¹ca ³aska: Nasze wspólne powo³anie

36) Wyzwalaj¹ca ³aska Bo¿a wype³nia nas wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹ do
uczestnictwa w Bo¿ej misji w tym œwiecie. W obecnym roku 500 lat Reformacji
g³osimy wieœæ o tym, ¿e œwiat tak¿e dziœ bardzo potrzebuje: zbawienia – nie na
sprzeda¿; ludzi – nie na sprzeda¿; i stworzenia – nie na sprzeda¿! Wyzwoleni przez
Trójjedynego Boga modlimy siê o jasnoœæ i odwagê, by pójœæ, o¿ywieni przez Bo¿¹
przemieniaj¹c¹, pojednuj¹c¹ i uzdalniaj¹c¹ obecnoœæ w naszych relacjach, w Ko-
œciele i spo³eczeñstwie.

37) Wspólnota (koinonia) jest cennym darem otrzymanym z ³aski Bo¿ej, a
tak¿e zadaniem. Problemy naszych czasów nie musz¹ nas okreœlaæ. Ziemskie
struktury i formy mog¹ upadaæ, ale w Jezusie Chrystusie grzech i œmieræ nie maj¹
nad nami w³adzy. Wyzwoleni z ³aski przez wiarê jesteœmy wolni, by byæ Koœcio-
³em w s³u¿bie bliŸniemu.

38) W pe³ni dzielmy siê swoimi radoœciami i smutkami z innymi cz³onkami
wspólnoty ŒFL; módlmy siê za siebie nawzajem i dzielmy siê naszymi zasobami,
duchowymi i materialnymi, kiedy tylko to mo¿liwe. Oprzyjmy siê pokusie zwróce-
nia siê przeciwko sobie w grzechu. Jak powiedzia³ Jezus Chrystus: ,,Z³odziej przy-
chodzi tylko po to, by kraœæ, zarzynaæ i wytracaæ. Ja przyszed³em, aby mia³y ¿ycie
i obfitowa³y” (J 10,10). Jesteœmy wyzwoleni przez Bo¿¹ ³askê i idziemy radoœnie
by przyj¹æ to powo³anie.

Przyjête przez XII Zgromadzenie Ogólne ŒFL 16 maja 2017.

T³umaczenie: Ewa Sojka
Redakcja merytoryczna: Jerzy Sojka
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LUTER I WSPÓ£CZESNE STOSUNKI
MIÊDZYRELIGIJNE
Z panelu konsultacyjnego
Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a w Ameryce [ELCA]
poœwiêconego stosunkom luterañsko-¿ydowskim1

500 rocznica Reformacji daje doskona³¹ okazjê dla zastanowienia siê nad
spuœcizn¹ Marcina Lutra. Czy sprzyja ona pokojowym relacjom z osobami innych
religii, czy te¿ stanowi dla nich przeszkodê?

Na pierwszy rzut oka, spuœcizna ta wydaje siê nie byæ pomocna. Marcin Lu-
ter ¿y³ w okresie póŸnoœredniowiecznego chrzeœcijañstwa (w spo³eczeñstwie, dla
którego podstawê stanowi³a religia i jednolitym religijnie, którego obywatelami
mogli byæ tylko chrzeœcijanie). Stosunki miêdzyreligijne nigdy nie znajdowa³y siê
w centrum jego zainteresowañ. Dostrzega³ oczywiœcie sposób, w jaki Bóg dawa³
dobre dary (na przyk³ad mi³oœci rodzicielskiej, pokarmu i schronienia) dzieciom
muzu³mañskim jak i chrzeœcijañskim. Sprzeciwia³ siê krucjatom przeciwko muzu³-
manom. Na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci zachêca³ chrzeœcijan do traktowania

1 Panel Konsultacyjny nt. stosunków luterañsko-¿ydowskich to ma³a grupa nale¿¹cych do ELCA pasto-
rów i profesorów, mianowanych przez Biskupa Koœcio³a. Jego rol¹ jest wspomaganie ró¿nych sposobów wyra-
zu ze strony ELCA w celu coraz lepszej wspó³pracy i rozumienia pomiêdzy chrzeœcijanami wyznania luterañ-
skiego a spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. Czyni to przez wspó³pracê z personelem ELCA zajmuj¹cym siê relacjami
ekumenicznymi i miêdzyreligijnymi, by s³u¿yæ rad¹, tworzyæ materia³y edukacyjne i utrzymywaæ stosunki z
liderami ¿ydowskimi. Cz³onkami Panelu Konsultacyjnego (dane z lipca 2016) s¹ Darrell Jodock (przewodnicz¹-
cy), Ward (Skip) Cornett III, Esther Menn, Peter Pettit, oraz Margaret (Peg) Schultz-Akerson, Kathryn Lohre i
personel ELCA zajmuj¹cy siê relacjami ekumenicznymi i miêdzyreligijnymi. Niniejszy tekst zosta³ opublikowa-
ny po raz pierwszy w styczniu 2014 roku pod tytu³em ,,Why Follow Luther Past 2017? A Contemporary Luthe-
ran Approach to Inter-Religious Relations” [„Dlaczego pod¹¿aæ za Lutrem po roku 2017? Wspó³czesne nasta-
wienie luteran do relacji miêdzyreligijnych?”]. Dziêkujemy Michaelowi Chanowi za pomoc w przygotowaniu
niniejszego dokumentu.
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¯ydów z szacunkiem. Ale anty-judaizm czêsto pojawia³ siê w jego wyk³adach, a
jego ostre traktaty z lat 40. XVI w. wzywa³y w³adców do niszczenia synagog, pale-
nia ksi¹¿ek i pozbawiania  ¯ydów prawa bezpiecznego przemieszczania siê przez
ich terytoria. W tym wzglêdzie jego w³asne rady i zachowanie nie stanowi¹ wzoru
dla chrzeœcijan dziœ. Z tego powodu jego ostro anty¿ydowskie wypowiedzi zosta³y
odrzucone przez ró¿ne Koœcio³y luterañskie2.

Jednak¿e wypowiedzi Lutra przeciwko ¯ydom w latach 40. XVI w. po-
gwa³ci³y jego w³asne zasady3. Spójrzmy na tylko jeden przyk³ad. Luter uwa¿a³
Boga za zarówno ukrytego jak i objawionego. Nawet maj¹c wiarê i pomoc Pisma
Œwiêtego, nawet przy tym, ¿e Bóg sam ukaza³ siê w Jezusie Chrystusie, ludzie
nie mog¹ w pe³ni zrozumieæ Boga ani Jego dzia³ania. Wed³ug Listu do Rzymian,
jedn¹ ze spraw ukrytych przed ludzkim wzrokiem jest przysz³y s¹d Bo¿y nad
¯ydami. Pawe³ koñczy swoje omówienie tego tematu doksologi¹ (Rz 11,33-36),
uznaj¹c tajemnicê Boga. Twierdzenie Lutra pochodz¹ce z lat 40. XVI w., jakoby
zna³ ukryte s¹dy Bo¿e (na temat ¯ydów) nie tylko nie zwa¿a³o na Paw³a, ale te¿
pogwa³ci³o sformu³owane przez niego samego ograniczenia co do tego, co mo¿e
zostaæ poznane.

O wiele bardziej pomocne s¹ le¿¹ce g³êbiej zasady teologii Lutra. Otwieraj¹
one ekscytuj¹ce i owocne mo¿liwoœci bardziej pe³nego szacunku i wykonalnego
zrozumienia stosunków miêdzyreligijnych. Mog¹ wyposa¿yæ chrzeœcijanina do
pozytywnego, konstruktywnego i szczerego zaanga¿owania w relacje do ¯ydów i
innych. Proponujemy zastanowienie siê nad czterema z jego podstawowych zasad.

1. Bardzo podstawow¹ zasad¹ jest dla Lutra to, ¿e Bóg przyjmuje ludzi tylko
na podstawie w³asnej hojnoœci, bez ¿adnych warunków wstêpnych. Ludzie nie
maj¹ prawa kontrolowaæ ani ograniczaæ tej hojnoœci. Wiara jest dla Lutra przede
wszystkim kwesti¹ zaufania – zaufania obietnicom Bo¿ym. Korzyœci¹ wynikaj¹c¹
z wiary nie jest to, ¿e sprawia ona, ¿e cz³owiek mo¿e otrzymaæ ³askê; wartoœci¹
wiary jest to, ¿e celebruje ona i otrzymuje korzyœci wyp³ywaj¹ce z hojnoœci Bo¿ej.
Wiara uznaje, co Bóg uczyni³, czyni obecnie i uczyni w przysz³oœci. Zbyt czêsto
zdarza siê jednak, ¿e ,,usprawiedliwienie z ³aski przez wiarê” rozumiane jest tak, ¿e
cz³owiek musi najpierw uwierzyæ w Jezusa, a nastêpnie Bóg go zbawi. Ten pogl¹d
(„najpierw musisz mieæ wiarê”) tworzy granicê oddzielaj¹c¹ chrzeœcijan od nie-
chrzeœcijan w sposób ograniczaj¹cy hojnoœæ Bo¿¹. Mówi¹c, ¿e nie znamy granic
hojnoœci Bo¿ej mówimy tak¿e, ¿e nie wiemy jak dalece rozci¹gaj¹ siê dobre skutki

2 Oœwiadczenie ELCA z 1994 roku: Declaration of the ELCA to the Jewish Community [Deklaracja
ELCA wobec wspólnoty ¿ydowskiej], http://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Declara-
tion_Of_The_ELCA_To_The_Jewish_Community.pdf (dostêp: 18.06.2017).

3 Zob. E. Gritsch, Martin Luther’s Anti-Semitism. Against His Better Judgment, Grand Rapids,
Mich. 2012.
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Bo¿ej hojnoœci. Innymi s³owy, zarówno w odniesieniu do innych chrzeœcijan jak
i niechrzeœcijan, tajemnice Bo¿ego s¹du i zbawienia ostatecznie pozostaj¹ poza
nasz¹ wiedz¹.

Luter wyraŸnie twierdzi³, ¿e nikt nie mo¿e na pewno poznaæ relacji innej
osoby z Bogiem. Powo³aniem chrzeœcijanina jest dzieliæ siê dobr¹ nowin¹ o ³asce
Bo¿ej, nie decydowaæ o tym, kto jej potrzebuje a kto nie. Hojnoœæ Bo¿a jest naj-
wa¿niejsza, a dobra nowina o tej niezwyk³ej hojnoœci jest zasad¹, któr¹ mo¿emy
g³oœno i z radoœci¹ postulowaæ i g³osiæ.

2. Luter twierdzi³, ¿e Bóg czynnie dzia³a w œwiecie tak, by uzdalniaæ ale nie
kontrolowaæ. Nic nie mo¿e istnieæ bez podtrzymuj¹cej mocy Bo¿ej. Stworzenie
jest ci¹g³e. Bóg jest czynny w ka¿dym obszarze ¿ycia, dzia³aj¹c w i przez naturê i
innych ludzi, przez struktury spo³eczne i dzia³ania jednostek, by przynieœæ ludziom
dobre dary. Ewangelia uzdalnia nas do tego, by zobaczyæ spójnoœæ miêdzy tym, jak
Bóg traktuje naród wybrany (Izrael i Koœció³) a tym, jak Bóg traktuje œwiat jako
ca³oœæ. Ka¿dy cz³owiek otrzyma³ dar od Boga. Nikt, w jakiejkolwiek religii, nie
jest niezdatny do tego, by otrzymaæ dary Bo¿e (To czy cz³owiek rozpoznaje i uzna-
je Boga jako Ÿród³o swoich darów jest inn¹ kwesti¹).

Bóg ceni ca³e stworzenie – niezale¿nie od ró¿nic. Ta zasada nie mo¿e zostaæ
odzwierciedlona w naszym zachowaniu ani w naszym podejœciu do osób innych
religii.

3. Trzeci¹ zasad¹, której trzyma³ siê Luter jest teologia krzy¿a. By³a to jego
alternatywa dla scholastyki. Œredniowieczni scholastycy starali siê odpowiedzieæ
na pytania, na które nie odpowiada³a Biblia. Zaczynali od biblijnej lub doktrynal-
nej idei, a nastêpnie u¿ywali logicznego wnioskowania, aby zape³niæ tê lukê. Gdy
rozró¿nienie (pomiêdzy tym co objawione a tym co wywnioskowane) znika³o z
pola widzenia, ka¿da czêœæ nauczania scholastycznego zdawa³a siê na równi
uprawniona przez objawienie. Dla ludzi kusz¹ca by³a wiara, ¿e mog¹ mieæ ca³¹
prawdê w jednym pakiecie. Luter sprzeciwia³ siê temu. Podkreœla³ granice naszego
poznania. Bóg ukaza³ nam wystarczaj¹co du¿o, byœmy znali Jego ³askawe nasta-
wienie do nas i byœmy wiedzieli coœ o Jego charakterze i celu, ale ta wiedza nie
odpowiada na wszystkie nasze pytania, ani nie daje nam ca³ej prawdy. Gdyby na-
sze poznanie by³o pe³ne, dialog nie mia³by sensu. Poniewa¿ nasze poznanie jest
ograniczone, dialog – miêdzyreligijny czy inny – jest cenny.

Co wiêcej, Luter podkreœla³ doœwiadczalny i/lub relacyjny wymiar naszego
poznania. Znamy Boga od wewn¹trz relacji z Nim (czy to zdrowej czy zepsutej), a
nie z jakiejœ neutralnej pozycji. Nasze rozumienie Boga mo¿e pog³êbiæ siê wraz z
doœwiadczeniem. Zasadniczym wymiarem tego doœwiadczalnego poznania jest
cierpienie. Bóg jest lepiej widoczny przez cierpienie (w tym cierpienie Jezusa, cier-
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pienie innych, oraz nasze w³asne) ni¿ przez sukces. Ludzie s¹ po³¹czeni ze sob¹
przez powszechnoœæ i uniwersalnoœæ ludzkiego cierpienia. A celem z³o¿onych
przez Boga obietnic, najpe³niej objawionych w krzy¿u i zmartwychwstaniu, nie
jest ochrona ludzi przed cierpieniem, ale ,,bycie z” nimi i wezwanie ich do ,,bycia
z” innymi. Teologia krzy¿a wyklucza triumfalizm; my, którzy znamy Bo¿¹ obietni-
cê ³askawej, godnej zaufania mi³oœci, nie musimy znaæ wszystkich odpowiedzi,
gdy¿ uznajemy g³êbokie tajemnice Boga. Mo¿emy ¿yæ w pokorze w tych ramach i
wci¹¿ staæ w odwa¿nej solidarnoœci i kochaj¹cym wspó³czuciu ze WSZYSTKIMI
którzy cierpi¹.

4. Kolejn¹ centraln¹ zasad¹ jest g³êboki szacunek, jaki Luter ¿ywi³ wobec
powo³ania jako pochodz¹cego od Boga. Osoba, która czerpie korzyœci z Bo¿ej hoj-
noœci, jest powo³ana do s³u¿by bliŸniemu i wspólnocie. S³u¿yæ oznacza uwa¿nie
s³uchaæ. S³u¿yæ znaczy czynnie dbaæ o ca³¹ osobê i o jakoœæ relacji we wspólnocie
jako ca³oœci. S³u¿yæ to wcielaæ w ¿ycie radykaln¹ wolnoœæ, jaka towarzyszy ³asce.
To czerpaæ pouczenie z Pisma Œwiêtego, ale nie daæ siê zniewoliæ jakimkolwiek
szczegó³owym kodeksom postêpowania, jak te tworzone czasami przez ró¿nych
chrzeœcijañskich autorów. Jak uznaj¹ zarówno ¯ydzi jak i chrzeœcijanie, Pismo
Œwiête naucza, ¿e celem Bo¿ym jest szalom (pokój/pe³nia/sprawiedliwoœæ). My,
którzy korzystamy z Bo¿ej hojnoœci, jesteœmy powo³ani do uczestnictwa w Bo¿ym
rozwijaniu tego szalom. Ta zasada s³u¿by bliŸniemu mo¿e stanowiæ podstawê
wszelkiej wspó³pracy miêdzyreligijnej.

Gdy zbierze siê te cztery g³ówne zasady, podstaw¹ dla relacji miêdzyreli-
gijnych jest pokorna potrzeba kontaktu z innymi i wejœcia w dialog. Chrzeœcija-
nie po prostu nie wiedz¹ wystarczaj¹co du¿o, by móc twierdziæ, ¿e rozgryŸli
Boga – czy nawet, ¿e rozgryŸli ludzi. W dialogu miêdzyreligijnym chrzeœcijanie,
tak jak czerpi¹ ze swojej w³asnej bogatej tradycji i bior¹ z niej refleksje, które
oferuj¹ innym, tak te¿ korzystaj¹ z wielu refleksji oferowanych przez swoich
partnerów w dialogu.

Szczególnie nagl¹ca jest potrzeba dialogu z naszymi ¿ydowskimi s¹siadami,
gdy¿ ¿adna inna religia nie ma tyle wspólnego z chrzeœcijañstwem co judaizm.
Czytamy te same œwiête teksty (choæ inaczej uporz¹dkowane, ¿ydowska Biblia za-
wiera te same ksiêgo co protestancki Stary Testament), wielbimy tego samego
Boga, œwiêtujemy Jego niez³omn¹ mi³oœæ, oraz wspólnie jesteœmy powo³ani do
rozwijania szalom i naprawy œwiata. Uznaj¹c znacz¹ce ró¿nice, ¯ydzi i chrzeœcija-
nie mog¹ znaleŸæ wzajemnie korzystne sposoby wspó³pracy, uczyæ siê od siebie
nawzajem oraz wspieraæ siê w obliczu przeciwnoœci, niezrozumienia i wrogoœci.
¯ydzi maj¹ sta³e, wynikaj¹ce z przymierza powo³anie do bycia b³ogos³awieñstwem
dla œwiata. Chrzeœcijanie maj¹ specjaln¹ odpowiedzialnoœæ za przezwyciê¿enie tra-
gicznej, d³ugowiecznej spuœcizny antyjudaizmu i antysemityzmu, równoczeœnie
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sprzeciwiaj¹c siê fa³szywemu obrazowi i z³emu traktowaniu jakiejkolwiek innej
grupy religijnej.

Wspólnym doœwiadczeniem jednostek zaanga¿owanych w dialog miêdzyre-
ligijny jest to, ¿e ich rozumienie i docenienie w³asnej tradycji jest w tym procesie
wzmocnione. Czasami przebiega to g³adko; innym razem dzieje siê w wyniku zma-
gañ z g³êbokimi i k³opotliwymi wyzwaniami. Dialog zachêca wszystkich do siê-
gniêcia g³êbiej. Celem nie jest odkrycie jednorodnoœci. Zamiast tego uczestnicy
zaczynaj¹ odczuwaæ przenikalnoœæ ludzkich granic, mo¿liwoœæ szalom, oraz le¿¹c¹
g³êbiej powszechnoœæ sytuacji ludzkiej. Odkrywaj¹ g³êbszy sens swojego w³asne-
go powo³ania.

W ten sposób zasady Lutra le¿¹ u podstaw pogl¹du ró¿ni¹cego siê znacznie
od jego w³asnych wniosków. Pogl¹d ten uzdalnia jego naœladowców do pogodze-
nia siê z pluralizmem religijnym 500 lat póŸniej. Pozwala nam byæ wiernymi nawet
gdy korzystamy z nowych mo¿liwoœci i dziêkujemy za nie.

•ród³a:
Gritsch E., Martin Luther’s Anti-Semitism. Against His Better Judgment, Grand
Rapids, Mich. 2012.
Covenantal Conversations. Christians in Dialogue with Jews and Judaism, red. D.
Jodock, Minneapolis 2008.
Martin Luther, the Bible, and the Jewish People. A Reader, red. B. Schramm,
K. Stjerna, Minneapolis 2012.

T³umaczenie Ewa Sojka,
na podstawie: Luther and Contemporary Inter-Religious Relations. From
the ECA Consultative Panel on Lutheran-Jewish Relations,http://downlo-

ad.el.ca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Why_Follow_Lu-
ther_Past_2017.pdf(dostêp:01.06.2017).
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KOŒCIÓ£ EWANGELICKI
W HESJI I NASSAU

A TAK ZWANE ,,PISMA ¯YDOWSKIE”
MARCINA LUTRA

Niniejsza rezolucja zosta³a przyjêta przez Koœció³ Ewangelicki w Hesji i Na-
ssau (EKHN) podczas jego jedenastego posiedzenia Synodu 21 listopada 2014
roku.

Kierownictwo Koœcio³a na polecenie Synodu przekaza³o to opracowanie do
wszystkich zborów z proœb¹, by uwzglêdni³y te rozwa¿ania podczas odbywaj¹cych
siê w nich wydarzeñ w ramach Dekady Lutra.

Synod przed³o¿y³ swój g³os Koœcio³owi Ewangelickiemu w Niemczech (EKD)
do dalszego rozwa¿enia w drodze do jubileuszu Reformacji w roku 2017. Synod
EKD ze swej strony wyda³ w listopadzie 2015 roku oœwiadczenie na temat ,,Marcin
Luter i ¯ydzi. Konieczne przypomnienie z okazji jubileuszu Reformacji”1 .

Teraz EKHN przedstawia swój g³os, równie¿ w t³umaczeniu na jêzyk angiel-
ski, swoim Koœcio³om partnerskim w kraju i za granic¹.

 [1] Dzia³alnoœæ Marcina Lutra i jego teologia ukszta³towa³y znacz¹co nie
tylko Koœcio³y luterañskie, ale ca³y protestantyzm. Koœcio³y ewangelickie w
Niemczech nie mog¹ wiêc, u progu jubileuszu Reformacji w roku 2017, przejœæ
obok Lutrowego stosunku do wspó³czesnego mu ¿ydostwa2, który widoczny jest

1 Polskie t³umaczenie dokumentu opublikowano w: ,,Studia i Dokumenty Ekumeniczne” r. 32: 2016, nr
2 (79), s. 57-60.

2 U¿yciu terminu ,,¿ydostwo” [Judentum] towarzysz¹ pewne w¹tpliwoœci. Alternatywnie mo¿na by
zastosowaæ neologizm ,,judaistwo” [Judenheit] (por. np. Thomas Kaufmann).
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w szczególnoœci w jego tak zwanych ,,pismach ¿ydowskich”. Jesteœmy wdziêcz-
ni tym cz³onkom Koœcio³ów ewangelickich, którzy rzucili krytyczne œwiat³o na to
trudne dziedzictwo, zw³aszcza w ostatnich dekadach.

[2] Celem kolejnych wypowiedzi na temat Lutrowych ,,pism ¿ydowskich”
nie jest zakwestionowanie centralnego znaczenia Lutra dla historii i teologii pro-
testantyzmu. Chc¹ one raczej zwróciæ uwagê na to, ¿e stosunek Lutra do ¿ydo-
stwa, który odzwierciedlaj¹ jego ,,pisma ¿ydowskie”, nie by³ zjawiskiem ani
przypadkowym, ani marginalnym, w ramach jego reformatorskiego dzia³ania
czy teologicznego myœlenia. Co wiêcej, stanowisko Lutra zawiera w sobie
wspó³czesny mu i rozpowszechniony wówczas antyjudaizm, po³¹czony z central-
nymi pogl¹dami jego teologii, w szczególnoœci z nauk¹ o usprawiedliwieniu,
oraz daje wskazówki co do postêpowania, z których móg³ skorzystaæ ludowy an-
tysemityzm.

Tak zwane ,,pisma ¿ydowskie” Lutra w ich historycznym i
teologicznym kontekœcie

[3] We wszystkich warstwach spo³ecznych XVI w., wœród zwolenników
jak i przeciwników Reformacji, rozpowszechnione by³o wyobra¿enie, ,,jakoby
¯ydzi byli w przymierzu z diab³em, w «paso¿ytniczy» sposób, zw³aszcza przez
lichwê, wyzyskiwali «narody swoich gospodarzy», potajemnie paktowali z Tur-
kami, s³u¿yli im jako szpiedzy, oraz przy pomocy praktyk magicznych nieustan-
nie dzia³ali na rzecz tego, by szkalowaæ Chrystusa i Mariê, tworzyæ prozelitów i
podkopywaæ spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹” 3. Pokazuje to przyk³ad tak zwanej
,,waœni z Reuchlinem” w latach poprzedzaj¹cych Reformacjê: inaczej ni¿ ¯yd
Johannes Pfefferkorn, który konwertowa³ z judaizmu na chrzeœcijañstwo, przed-
stawiciel humanizmu, hebraista Johannes Reuchlin (1455-1522) w swoim piœmie
,,Augenspiegel” (1511) sprzeciwi³ siê wezwaniu do palenia pism ¿ydowskich i
znalaz³ w tym zdecydowane poparcie humanistów oraz szerokiej czêœci odbior-
ców, wœród nich wielu póŸniejszych zwolenników Reformacji. Ich sympatia by³a
jednak ograniczona i wynika³a g³ównie z zainteresowania filologi¹ staro¿ytn¹.
Obstawano przy ¿¹daniu, by ¯ydzi przyjêli chrzest i uznali Jezusa jako Mesjasza.
Mog³o to tak¿e wœród humanistów, takich jak Erazm z Rotterdamu, urosn¹æ do
wyraŸnego antyjudaizmu.

3 T. Kaufmann, Reformation, w: Handbuch des Antisemitismus, t. 3, Berlin-Boston, Mass. 2010, s. 186.
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[4] Marcin Luter pisa³ swoje ,,pisma ¿ydowskie” nie maj¹c bli¿szych kontak-
tów z ludnoœci¹ ¿ydowsk¹, ani te¿ nie staj¹c siê jej poznaæ. ¯ydzi interesowali go
jako œwiadectwo Bo¿ego dzia³ania w historii i s³u¿yli mu równoczeœnie jako zwier-
ciad³o chrzeœcijañskiego samopoznania za religiê, która, jego zdaniem, podobnie
jak ,,papiestwo” i islam kierowana by³a przez samousprawiedliwienie i rozumienie
uczynków jako zas³ugi.

[5] W pierwszych latach Reformacji czêœci¹ ,,zwrotu eschatologicznego”, do-
strzeganego przez wielu zwolenników w jej ideach – zw³aszcza po opublikowaniu
pisma M. Lutra ,,Daß Christus ein geborener Jude sei” [„Jezus by³ rodzonym
¯ydem”] (1523) – by³o oczekiwanie, ¿e ,,prze³om S³owa Bo¿ego” ostatecznie obej-
mie te¿ czêœæ ludnoœci ¿ydowskiej. Luter domaga³ siê, by porzuciæ tradycyjne zarzu-
ty nienawiœci wobec ¯ydów, które towarzyszy³y b³êdnej nauce Koœcio³a rzymskiego,
oraz by przedstawiaæ czyst¹ i niezafa³szowan¹ naukê chrzeœcijañsk¹. Takie oczeki-
wania przyczyni³y siê przynajmniej do tego, ¿e postawy protestanckie wobec ¿ydo-
stwa sta³y siê we wczesnych latach Reformacji zró¿nicowane, a wœród nich znalaz³y
siê tony przyjazne ¯ydom. Podobnie pomiêdzy bardziej przyjaznym w tonie pismem
Lutra z 1523 roku a póŸniejszymi pismami z lat 1538 a 1543 („Wider die Sabbather”
[„Przeciw sabatarianom”], 1538; ,,Von den Juden und ihren Lügen” [„O ¯ydach i ich
k³amstwach”], 1543]; ,,Vom Schem Hamphoras” [O Schem Hamphoras i o rodzie
Chrystusa”], 1543; ,,Von den letzten Worten Davids” [„O ostatnich s³owach Dawi-
da”], 1543) z ich gwa³townoœci¹ i nieskrywan¹ nienawiœci¹ wobec ¯ydów, istnieje
wyraŸna ci¹g³oœæ: stosunek do Chrystusa i wiara w usprawiedliwienie grzesznika
wyklucza³y wed³ug niego w³asne i trwa³e wybranie ¯ydów przez Boga. M Luter
uwa¿a³, ¿e potwierdza to ¿ydowska historia (od ukrzy¿owania Jezusa), któr¹ inter-
pretowa³ jako karê za odrzucenie Mesjasza Jezusa przez ¯ydów.

[6] Wraz z rozwojem terytorialnym i rozprzestrzenianiem siê Reformacji,
ewangeliccy teolodzy i w³adcy postrzegali siê – jak widaæ tak¿e w kontekœcie pole-
miki katolickiej i anty¿ydowskiej, jak np. pismo konwertyty Antoniusa Margaritha
,,Der gantz jüdisch glaub” [„Ca³a ¿ydowska wiara”] (1530) – coraz bardziej jako
osobiœcie odpowiedzialnych za niewielkie sukcesy w nawracaniu, jakie odnosi³a
nowa, reformacyjna nauka wœród ludnoœci ¿ydowskiej. Od póŸnych lat 30. XVI w.
Luter propagowa³ zdecydowanie anty¿ydowsk¹ politykê w³adców terytorialnych.
Swoimi póŸnymi ,,pismami ¿ydowskimi” chcia³ ich sk³oniæ do wypêdzenia ¯ydów
i nie ba³ siê wzywaæ do u¿ycia przemocy i u¿ywaæ najbardziej wulgarnego jêzyka.
,,Polityka ¿ydowska” terytoriów reformacyjnych powróci³a przy pomocy œrodków
zainicjowanych przez Lutra oraz innych w znacznym stopniu do przedreformacyj-
nej praktyki, która mieœci³a siê miêdzy ograniczonym tolerowaniem a wypêdza-
niem i mog³a siê te¿ zmieniæ.
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Recepcja tzw. ,,pism ¿ydowskich” Lutra w protestantyzmie

[7] PóŸne ,,pisma ¿ydowskie” Lutra nie doczeka³y siê szerszej recepcji a¿ do
XIX w. W szczególnoœci w okresie pietyzmu, w znacznym stopniu w wyniku poja-
wienia siê nowej eschatologii i zwi¹zanego z ni¹ oczekiwania na nawrócenie
¯ydów, nastawienie wobec ¿ydowskich wspó³obywateli by³o przyjazne (Spener,
Zinzendorf), mia³y te¿ miejsce pojedyncze przypadki krytyki wrogich ¯ydom pism
Lutra (Gottfried Arnold). Dla rasistowskiego antysemityzmu, który pojawi³ siê w
XIX w., póŸne ,,pisma ¿ydowskie” Lutra odgrywa³y jeszcze niewielk¹ rolê. Jed-
nak¿e po I wojnie œwiatowej, a w szczególnoœci wœród narodowosocjalistycznych
przeciwników i zwolenników chrzeœcijañstwa, odwo³ania do tych pism zyska³y na
znaczeniu; mia³y one tak¿e wp³yw na wyk³ad Pisma Œwiêtego przez chrzeœcijañ-
skich komentatorów, w szczególnoœci w niemieckim krêgu kulturowym. Jeszcze
podczas Procesów Norymberskich Julius Streicher powo³ywa³ siê na Lutra jako
Ÿród³o dla antysemickiej propagandy. Ju¿ sama ta zró¿nicowana historia recepcji
pokazuje, ¿e ewangelickie Koœcio³y musz¹ zaj¹æ jasne stanowisko wobec Lutro-
wych ,,pism ¿ydowskich”.

Krytyka i zdystansowanie siê wobec
tzw. ,,pism ¿ydowskich” Lutra

[8] Podstawowy impuls reformatorski Lutra ugruntowany jest w wyk³adzie
Pisma Œwiêtego. Nada³o to – powszechn¹ wówczas – znaczn¹ wagê recepcji chry-
stologicznego rozumienia Starego Testamentu oraz bezkrytycznej interpretacji an-
ty¿ydowskich fragmentów Nowego Testamentu. Lutrowa interpretacja tak zwa-
nych mesjanistycznych fragmentów Starego Testamentu nie jest zgodna ze wspó³-
czesn¹ historyczno-krytyczn¹ egzegez¹, a w szczególnoœci z wieloznacznoœci¹
biblijnych tekstów, jak postrzega je estetyka recepcji.

[9] W samokrytycznych momentach Luter by³ w pe³ni œwiadomy ograniczono-
œci swojej teologii i dzia³añ koœcielnych. Napiêcia wewn¹trz jego teologii, jak i
sprzecznoœci pomiêdzy teologi¹ a dzia³aniem praktycznym, by³y u niego widoczne w
szczególnoœci wówczas, gdy mierzy³ siê z przeciwnikami, których identyfikowa³
jako eschatologicznych wrogów (papiestwo, Turcy, nowochrzczeñcy, ¿ydostwo): Po-
dobnie jak jego stosunek do nowochrzczeñców z okresu Reformacji by³ nie do pogo-
dzenia z jego powo³aniem siê na zwi¹zanie sumienia S³owem Pisma Œwiêtego, tak
te¿ w zwi¹zku z jego ,,pismami ¿ydowskimi” jego stosunek do wspó³czesnego mu
¿ydostwa jest nie do pogodzenia ze œwiadectwem Pisma o trwa³ym wybraniu Izraela.
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[10] Myœl o trwa³ym wybraniu Izraela i wiernoœci Bo¿ej wobec Jego ludu
pozosta³a niezrozumia³a dla Marcina Lutra, który powo³ywa³ siê na starotestamen-
towe fragmenty krytyczne wobec Izraela. W jego póŸnych ,,pismach ¿ydowskich”
bezpoœrednio odmawia³ ¯ydom statusu Ludu Bo¿ego, wskazuj¹c na trwaj¹cy od
ok. 1500 lat gniew Bo¿y na lud ¿ydowski. Sprzeciwia siê temu wyraŸnie Koœció³
Ewangelicki w Hesji i Nassau, w swoim porz¹dku koœcielnym: ,,Ze œlepoty i winy
powo³ani do nawrócenia, poœwiadcza on nowe i trwa³e wybranie  ¯ydów i Bo¿e
przymierze z nimi. Wyznanie Jezusa Chrystusa w³¹cza to œwiadectwo”.

T³umaczenie Ewa Sojka, na podstawie materia³ów przekazanych Koœcio³owi
Ewangelicko-Augsburskiemu w RP przez Ewangelicki Koœció³ w Hesji i Nassau.

Treœæ oœwiadczenia ,,Tak zwane ,,Pisma ¿ydowskie” Marcina Lutra w œwietle
Oœwiadczenia Doktrynalnego EKHN (1991) i Jubileuszu Reformacji (2017)”

opublikowano m. in. w: https://www.kirchenrecht-ekhn.de/static/30433.pdf
(dostêp: 18.06.2017).
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WSPÓLNA DEKLARACJA Z OKAZJI
WSPÓLNEGO KATOLICKO-
LUTERAÑSKIEGO UPAMIÊTNIENIA
REFORMACJI

Lund, Szwecja, 31 paŸdziernika 2016

Podczas wspólnego ekumenicznego nabo¿eñstwa modlitewnego w Lund pa-
pie¿ Franciszek i biskup Munib Yunnan, prezydent Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej podpisali Wspóln¹ deklaracjê. Poni¿ej zamieszczamy jej tekst w t³umaczeniu
na jêzyk polski (Redakcja).

„Trwajcie we Mnie, a Ja bêdê trwa³ w was. Tak jak latoroœl nie mo¿e
przynieœæ owocu sama z siebie, jeœli nie pozostanie w krzewie winnym, tak
i wy, jeœli we Mnie nie bêdziecie trwaæ” (J 15, 4).

Z wdziêcznym sercem

Wraz z t¹ Wspóln¹ deklaracj¹ przynosimy Bogu nasz¹ radosn¹ wdziêcznoœæ
za ten moment wspólnej modlitwy w katedrze w Lund i tym samym zaczynamy
upamiêtnienie 500 lat Reformacji. 50 lat nieprzerwanego i owocnego ekumenicz-
nego dialogu miêdzy katolikami i luteranami pomog³o nam przezwyciê¿yæ wiele
ró¿nic oraz pog³êbi³o nasze wzajemne zrozumienie i zaufanie. Jednoczeœnie zbli-
¿yliœmy siê do siebie przez wspóln¹ pos³ugê wobec bliŸnich, czêsto w sytuacjach
cierpienia i przeœladowania. Przez dialog i wspólne œwiadectwo nie jesteœmy ju¿
sobie obcy. Raczej nauczyliœmy siê, ¿e to co nas ³¹czy jest wiêksze ni¿ to co nas
dzieli.
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Od konfliktu do wspólnoty

Odczuwaj¹c g³êbok¹ wdziêcznoœæ za dary duchowe i teologiczne, które
otrzymaliœmy przez Reformacjê, jednoczeœnie wyznajemy i ubolewamy przed
Chrystusem, ¿e luteranie i katolicy zranili widzialn¹ jednoœæ Koœcio³a. Ró¿nicom
teologicznym towarzyszy³y przes¹dy i konflikty a religia by³a zinstrumentalizowa-
na dla celów politycznych. Nasza wspólna wiara w Jezusa Chrystusa i nasz chrzest
domagaj¹ siê od nas codziennego nawrócenia, przez co pozbêdziemy siê historycz-
nych rozbie¿noœci zdañ  i konfliktów, które utrudniaj¹ s³u¿bê pojednania. Przesz³o-
œci nie da siê zmieniæ, lecz zmieniæ daje siê sposób jej wspominania. Modlimy siê o
wyleczenie naszych ran i wspomnieñ, które zaciemniaj¹ wzajemne spogl¹danie na
siebie. Zdecydowanie odrzucamy wszelk¹ przesz³¹ i teraŸniejsz¹ nienawiœæ oraz
przemoc, zw³aszcza stosowan¹ w imiê religii. S³uchamy dzisiaj nakazu Bo¿ego, by
zakoñczyæ ka¿dy konflikt. Poznajemy, ¿e przez ³askê jesteœmy wyzwoleni, by
zmierzaæ ku wspólnocie, do której stale wzywa nas Bóg.

Nasze zobowi¹zanie do wspólnego œwiadectwa

Poniewa¿ te wydarzenia historii, które nas obci¹¿aj¹, zostawiamy za sob¹,
zobowi¹zujemy siê dawaæ œwiadectwo o wspólnej mi³osiernej ³asce Boga, która
uwidoczni³a siê w ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym Chrystusie. W œwiadomo-
œci, ¿e sposób, w jaki nawi¹zujemy wzajemne relacje, kszta³tuje nasze œwiadectwo
na rzecz Ewangelii, zobowi¹zujemy siê osobiœcie dalej wzrastaæ we wspólnocie,
która zakorzeniona jest w chrzcie, podejmuj¹c starania na rzecz usuwania istniej¹-
cych przeszkód, które utrudniaj¹ dojœcie do pe³nej jednoœci. Chrystus pragnie, by-
œmy stanowili jedno, aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21).

Wielu cz³onków naszych wspólnot wyra¿a pragnienie wspólnego przyjmo-
wania Eucharystii jako konkretnego wyrazu pe³nej jednoœci. Rozumiemy ból tych
wszystkich, którzy dziel¹ ze sob¹ ca³e ¿ycie, lecz nie mog¹ wspólnie prze¿ywaæ
zbawczej obecnoœci Boga w Eucharystii. Uznajemy nasz¹ wspóln¹ pastoraln¹ od-
powiedzialnoœæ wyjœcia naprzeciw duchowemu g³odowi i pragnieniu naszych ludzi
pragn¹cych stanowiæ jedno w Chrystusie. Têsknimy za uzdrowieniem tej rany w
Ciele Chrystusa. Taki jest cel naszych ekumenicznych wysi³ków. Pragniemy postê-
pu, tak¿e przez zaanga¿owanie w teologiczny dialog.

Prosimy Boga o to, aby katolicy i luteranie byli zdolni wspólnie œwiadczyæ o
Ewangelii Jezusa Chrystusa, zapraszaj¹c ludzkoœæ do s³uchania i przyjmowania
Dobrej Nowiny o zbawczym dzia³aniu Boga. Prosimy Boga o inspiracjê, otuchê i
si³ê, byœmy mogli wspólnie wytrwaæ w s³u¿bie oraz anga¿owali siê na rzecz god-
noœci i praw cz³owieka, zw³aszcza ubogich, byœmy mogli pracowaæ na rzecz spra-
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wiedliwoœci i odrzucenia wszelkich form przemocy. Bóg wzywa nas do okazywa-
nia bliskoœci tym wszystkim, którzy pragn¹ godnoœci, sprawiedliwoœci, pokoju i
pojednania. W sposób szczególny podnosimy dzisiaj nasz g³os w sprawie po³o¿e-
nia kresu przemocy i ekstremizmowi, które to zjawiska dotykaj¹ tak wiele krajów i
wspólnot, jak te¿ wiele sióstr i braci w Chrystusie. Zwracamy siê z piln¹ proœb¹ do
luteranów i katolików o wspó³pracê w przyjmowaniu obcych, przychodzeniu  z
pomoc¹ ludziom, którzy z powodu wojny i przeœladowania byli zmuszeni do
ucieczki oraz stawania w obronie praw uchodŸców i azylantów.

Bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem stwierdzamy, ¿e nasza s³u¿ba w tym
œwiecie musi rozci¹gaæ siê na stworzenie Bo¿e, które ucierpia³o wskutek wyzysku
i skutków nienasyconej ¿¹dzy. Uznajemy prawo przysz³ych pokoleñ do radowania
siê na Bo¿ej ziemi z wszelkiego jej bogactwa i piêknoœci. Prosimy o przemianê
serc i zmys³ów,  która wytworzy w nas rodzaj odpowiedzialnej troski o stworzenie.

Jedno w Chrystusie

Z tej szczêœliwej okazji oznajmiamy nasz¹ wdziêcznoœæ wobec braci i sióstr,
którzy reprezentuj¹ ró¿ne chrzeœcijañskie œwiatowe wspólnoty i zrzeszenia, którzy
s¹ obecni i wi¹¿¹ siê z nami w modlitwie. Gdy zobowi¹zujemy siê ponownie do
przechodzenia od konfliktu do wspólnoty, czynimy to jako czêœæ jednego Cia³a
Chrystusowego, do którego wszyscy zostaliœmy w³¹czeni przez chrzest. Wzywamy
naszych ekumenicznych partnerów, by przypominali nam o naszych zobowi¹za-
niach i dodawali nam otuchy. Prosimy was o dalsz¹ modlitwê w naszej intencji,
towarzyszenie nam w drodze i udzielanie nam wsparcia w podtrzymywaniu nasze-
go potwierdzanego ka¿dego dnia wymodlonego zaanga¿owania.

Apel do katolików i luteranów na ca³ym œwiecie

Zwracamy siê do wszystkich parafii i wspólnot luterañskich i katolickich, by
w sposób nieustraszony i twórczy, radosny i pe³en nadziei traktowali swoje posta-
nowienie kontynuowania wielkiej podró¿y, która znajduje siê przed nami. Bardziej
ni¿ konflikty przesz³oœci Bo¿y dar jednoœci pokieruje nasz¹ wspó³prac¹ i pog³êbi
nasz¹ solidarnoœæ. Zbli¿aj¹c siê do siebie w wierze w Chrystusa, modl¹c siê wspól-
nie, s³uchaj¹c jedni drugich i ¿yj¹c w naszych relacjach mi³oœci¹ Chrystusa,  otwie-
ramy siê, katolicy i luteranie, na moc Boga w Trójcy Jedynego. Zakorzenieni w
Chrystusie i œwiadcz¹c o Nim odnawiamy nasz¹ decyzjê bycia wiernymi zwiastu-
nami bezgranicznej Bo¿ej mi³oœci dla ca³ej ludzkoœci.

T³um. K.K.
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PAPIE¯ FRANCISZEK
W EGIPCIE

Osiemnasta pielgrzymka papie¿a Franciszka w dniach 28-29 kwietnia 2017 r.
do Egiptu by³a najbardziej oczekiwana przez tamtejszych chrzeœcijan, zw³aszcza
Koptów, dyskryminowanych przez wiêkszoœæ muzu³mañsk¹, oraz mordowanych
przez radykalistów islamskich z tzw. pañstwa ISIS.

Tu¿ przed przyjazdem Papie¿a, w Niedzielê Palmow¹, w koœcio³ach w Alek-
sandrii i Tancie dosz³o do masakry wiernych koptyjskich. W wyniku zamachów
bombowych, do których przyznali siê bojownicy ISIS, zginê³y 44 osoby, a ponad
100 zosta³o rannych.

Od kilku lat Koptowie, chrzeœcijanie którzy na d³oni na znak wier-
noœci Chrystusowi tatuuj¹ znak krzy¿a, s¹ seryjnie mordowani przez d¿ihady-
stów, przy biernoœci w³adz pañstwowych. W latach 2013-2016 dosz³o do 37 ata-
ków terrorystycznych wobec Koptów w Egipcie i innych krajach Bliskiego
Wschodu.

16 lutego 2015 ca³y œwiat widzia³ egzekucjê 21 Koptów egipskich w Try-
polisie w Libii. Ka¿dy z nich przed œciêciem g³owy wyda³ okrzyk: ,,O mój Panie
Jezu”.  Zbrodniarze z ISIS nagrali egzekucjê i opublikowali w Internecie.

Wizyta Franciszka mia³a pomóc w poprawieniu relacji  mniejszoœci chrzeœci-
jañskich z muzu³manami. Dobr¹ wolê zadeklarowali prezydent Egiptu Abd al Fat-
tah al.-Sisi i wielki imam uniwersytetu Al- Azhar, Ahmed al-Tajjeb, którzy zaprosi-
li Franciszka do Egiptu wraz z patriarch¹ Koœcio³a koptyjskiego i biskupami Ko-
œcio³a katolickiego.
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Nie da siê pogodziæ wiary i przemocy

Najbardziej oczekiwanym punktem pielgrzymki by³o przemówienie, które
Franciszek wyg³osi³ na sunnickim Uniwersytecie Al-Azhar, jednej z najbardziej
presti¿owych i opiniotwórczych  uczelni œwiata islamu. By³o ono g³ównym
punktem miêdzynarodowej konferencji ,,Religie i pokój”.

Wyst¹pienie poprzedzi³a chwila ciszy, któr¹ uczczono ofiary terroru na
œwiecie. Papie¿ zwróci³ siê do szejka al-Tajjeba s³owami; ,,mój bracie”.

Franciszek podkreœli³ koniecznoœæ i si³ê dialogu. Potêpi³ wi¹zanie wiary z
nienawiœci¹ oraz przypomnia³, ¿e ¿adna przemoc nie mo¿e byæ pope³niana w
imiê Boga – bo ,,zbezczeœci³aby Jego imiê”.

Zdaniem Franciszka nasza przysz³oœæ zale¿y od spotkania miêdzy re-
ligiami i kulturami. Dialogowi, zw³aszcza miêdzyreligijnemu, mog¹ dopomóc
trzy zasady: obowi¹zek to¿samoœci (poniewa¿ ,,nie mo¿na nawi¹zywaæ
prawdziwego dialogu na dwuznacznoœciach lub poœwiêceniu dobra, aby
zadowoliæ drugiego”), odwaga innoœci („ten, kto ró¿ni siê ode mnie kultu-
rowo i religijnie, nie mo¿e byæ postrzegany i traktowany jako wróg, ale
musi byæ akceptowany jako towarzysz drogi, w autentycznym przekonaniu, ¿e
dobro ka¿dego polega na dobru wszystkich”) i szczeroœæ intencji („dialog,
jako autentyczny wyraz cz³owieczeñstwa, nie jest jak¹œ strategi¹, aby osi¹gn¹æ
ukryte cele”).

„Wspólnie, z tej ziemi spotkania miêdzy niebem a ziemi¹, przymierzy miê-
dzy narodami i miêdzy ludŸmi wierz¹cymi, powtarzamy g³oœno i wyraŸnie »nie«
wobec wszelkich form przemocy, zemsty i nienawiœci pope³nianych w imiê reli-
gii lub w imiê Boga – mówi³ Franciszek. – Wspólnie stwierdzamy, ¿e nie da siê
pogodziæ wiary i przemocy, nie da siê pogodziæ wiary z nienawiœci¹. Wspólnie
obwieszczamy œwiêtoœæ ka¿dego ludzkiego ¿ycia wbrew wszelkim formom prze-
mocy fizycznej, spo³ecznej, edukacyjnej lub psychologicznej”.

Papie¿ przypomnia³ te¿, ¿e religia zawiera powo³anie do krzewienia poko-
ju: ,,Na niewiele lub na nic zda siê podnoszenie g³osu czy wyœcig zbrojeñ, aby siê
uchroniæ przed agresj¹: dzisiaj potrzebni s¹ budowniczowie pokoju, a nie pod¿e-
gacze walk; stra¿acy, a nie podpalacze konfliktów; kaznodzieje pojednania, a nie
orêdownicy zniszczenia” – apelowa³ Franciszek.

Miêdzynarodow¹ konferencjê ,,Religie i pokój” na Uniwersytecie
al-Azhar z udzia³em ok. 200 przedstawicieli chrzeœcijan i muzu³manów zainicjo-
wa³ prezydent Egiptu Abd al-Fattah al-Sisi, widz¹c w niej element walki
z ideologi¹ islamistów. Wœród uczestników byli m. in. patriarcha Konstanty-
nopola Bart³omiej I, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów pastor
Olav Fykse Tveit oraz koptyjskokatolicki patriarcha Aleksandrii Ibrahim Isaak
Sidrak.
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Dialog z Koptami

W siedzibie papie¿a-patriarchy Aleksandrii Teodora (Tawadrosa) II – g³owy
Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, najwiêkszego Koœcio³a chrzeœcijañskie-
go Egiptu,  dosz³o do podpisania wspólnej deklaracji teologicznej.

Zanim to nast¹pi³o patriarcha koptyjski serdecznie powita³ Papie¿a i nazwa³
jego wizytê ,,nowym krokiem na drodze do mi³oœci i braterstwa wszystkich ludzi”
. Porówna³ obecnoœæ Papie¿a do spotkania œw. Franciszka z Asy¿u z su³tanem al-
Kamilem, do którego dosz³o w 1219 r. w Egipcie. Papie¿ Tawadros II wyrazi³ tak¿e
nadziejê w przysz³oœci na wspóln¹ Eucharystiê Koptów i katolików.

Franciszek mówi³ o ,,ekumenizmie krwi” przelanej w pierwszych wiekach
chrzeœcijañstwa i przelewanej w naszych czasach tak¿e w Egipcie, ,,ziemi mêczen-
ników”.

Patriarcha podarowa³ Franciszkowi krzy¿ koptyjski, który ten zawiesi³ sobie
zaraz na piersi. Obaj zwierzchnicy koœcielni podpisali Deklaracjê Wspóln¹, odwo-
³uj¹c¹ siê do podobnego dokumentu z 1973 r., sygnowanego przez Paw³a VI i pa-
triarchê Szenudê III, która po³o¿y³a kres ró¿nicom chrystologicznym, powsta³ym
miêdzy Koœcio³ami po Soborze Chalcedoñskim w 451 r. Œwie¿o podpisany doku-
ment zapewnia o wspólnych d¹¿eniach Koœcio³ów – katolickiego i koptyjskiego do
wzajemnego uznania wa¿noœci chrztu i pog³êbienia dialogu ekumenicznego.
Po spotkaniu obaj papie¿e i towarzysz¹cy im duchowni udali siê na modlitwê eku-
meniczn¹ do pobliskiego koœcio³a œw. Piotra i Paw³a.

Odby³a siê ona w miejscu ubieg³orocznego zamachu terrorystycznego, któ-
rego celem byli Koptowie. Nabo¿eñstwo poprzedzi³a procesja z udzia³em Fran-
ciszka, patriarchy Tawadrosa II, pozosta³ych zwierzchników religijnych i uczest-
ników spotkania.„Jedynym ekstremizmem dopuszczalnym dla wierz¹cych jest
radykalizm mi³oœci” – te s³owa Franciszka z homilii podczas Mszy œw. na obrze-
¿ach Kairu by³y jednymi z najczêœciej cytowanych w relacjach z jego pielgrzym-
ki do Egiptu.

Grzegorz Polak
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ORÊDZIE PREZYDENTÓW
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
NA ZES£ANIE DUCHA ŒWIÊTEGO 2017

„Lud drogi” na pielgrzymce
sprawiedliwoœci i pokoju

Kiedy nadszed³ dzieñ Piêædziesi¹tnicy, znajdowali siê wszyscy ra-
zem na tym samym miejscu  (Dzieje Apostolskie 2, 1)

Z okazji œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego chcemy wszyscy intensywnie za-
stanowiæ siê nad tym, co oznacza bycie ,,ludem drogi”, który znajduje siê na piel-
grzymce sprawiedliwoœci i pokoju, opisanej w Dziejach Apostolskich 2, 1-47.

Kiedy nadszed³ dzieñ Piêædziesi¹tnicy, wszyscy uczniowie i wszystkie
uczennice Jezusa znajdowali siê zgodnie obok siebie w jednym miejscu. Oni, a
wiêc aposto³owie z kobietami, z Mari¹, matk¹ Jezusa i z Jego braæmi trwali jedno-
myœlnie (homothumadon) w modlitwie. Byli jednej myœli w oczekiwaniu. By³a jed-
noœæ, spotkanie wspólnoty  tej samej woli i wspólnego miejsca. Wszyscy oczeki-
wali spe³nienia s³ów Jezusa, który zapowiedzia³ im przys³anie Ducha Œwiêtego.
S³owo ,,piêædziesi¹tnica” pochodzi z greckiego s³owa pentekoste, które oznacza
piêædziesi¹t¹ czêœæ jakiejœ rzeczy lub w kolejnoœci piêædziesi¹ty element. W trady-
cji ¿ydowskiej okreœlano tym s³owem jedno z trzech du¿ych œwi¹t, które zaczyna³o
siê piêædziesi¹tego dnia po œwiêcie Paschy. Z wszystkich œwi¹t roku ¿ydowskiego
œwiêto to przyci¹ga³o najwiêksz¹ liczbê pielgrzymów z odleg³ych krajów i wielu
narodów. Odpowiednio wielu pielgrzymuj¹cych obcych gromadzi³o siê na to œwiê-
to w Jerozolimie.

  W dniu Piêædziesi¹tnicy obiecany dar Ducha Œwiêtego zosta³ wylany na
nich – nie tylko na aposto³ów, lecz na wszystkich mê¿czyzn i wszystkie kobiety w
liczbie 120. Wtedy wyst¹pi³ Piotr, podniós³ swój g³os i zacz¹³ przemawiaæ do
¯ydów, a wiêc do tych, którzy przynale¿eli do ludu z racji urodzenia, jak te¿ do
wszystkich innych, prozelitów lub obcych, którzy mieszkali w Jerozolimie. We
wczesnym okresie Koœcio³a okreœlano tych, którzy uwierzyli w naszego Pana Jezu-
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sa Chrystusa ,,zwolennikami Drogi” (Dz 9, 2). Pojêcie to by³o stosowane jako sy-
nonim ,,uczniów Chrystusa” (a ,,droga” w tym znaczeniu wystêpuje w Dziejach
Apostolskich jeszcze piêæ razy: 19, 9.23; 22, 4; 24, 14. 22). Wielokrotnie jest mowa
o tej Drodze, tj. jedynej Drodze. Jezus jest ,,Drog¹”, lecz tak¿e ,,Prawd¹” i
,,¯yciem” (J 14, 6). Ci, którzy naœladowali Jezusa, byli ludŸmi na pielgrzymce. Dla
nich pielgrzymowanie oznacza³o miêdzy innymi tak¿e sk³adanie œwiadectwa o
Zmartwychwsta³ym.

S³owo ,,pielgrzymowaæ” pochodzi z ³aciñskiego peregrinus, co oznacza
,,obcy”, a peregri – ,,za granic¹”, chodzi wiêc o podró¿uj¹cych w obce strony. Au-
gustyn opisuje chrzeœcijañsk¹ duchow¹ drogê jako rodzaj obcoœci i wygnania. Ci,
którzy naœladowali naszego Pana, byli ze wzglêdu na Jego imiê przeœladowani. W
Dziejach Apostolskich ,,Droga” jest powszechnie u¿ywanym okreœleniem religii
chrzeœcijañskiej. Pojêcie to jest metafor¹ ¿ycia i czynu. Droga Boga i droga ¿ycia
s¹ widziane jako jedyna w³aœciwa i prawdziwa droga. Pojêciem ,,chrzeœcijanie”
(w³aœciwe: ,,przynale¿ni do Chrystusa”) uczniowie Jezusa zostali po raz pierwszy
nazwani w Antiochii (Syria). (Dz 11, 26: ,,W Antiochii te¿ po raz pierwszy nazwa-
no uczniów chrzeœcijanami”.)  S³owo ,,Droga” odnosi³o siê znowu do ich stylu
¿ycia, sposobu, w jaki kszta³towali swoje ¿ycie. Chrzeœcijanie przyswoili sobie
szczególny tryb ¿ycia oparty na Chrystusie, w którym znaleŸli Drogê, Prawdê i
¯ycie. Ich styl ¿ycia œwiadczy³, ¿e s¹ uczniami Jezusa Chrystusa. Pojêcie ³aciñskie
coram Deo oznacza  ,,w obliczu Boga” lub ,,w obecnoœci Boga”. ¯ycie coram Deo
oznacza ¿ycie w ³asce Boga, ku chwale Bo¿ej, podleganie Bo¿emu autorytetowi.
Duchowoœæ chrzeœcijañska oferuje alternatywne rozumienie jakoœci ¿ycia i zachê-
ca do profetycznego, kontemplacyjnego stylu ¿ycia. O to chodzi w Piêædziesi¹tni-
cê. Chodzi o przyswojenie sobie nowego ¿ycia w Chrystusie. W Chrystusie, Zmar-
twychwsta³ym, zosta³o stworzone nowe spo³eczeñstwo, które nie opiera siê na za-
sadzie  egoizmu i rywalizacji, lecz na wspó³czuj¹cej sprawiedliwoœci i
wyrzeczeniu. Chrzeœcijan od innych ró¿ni³o przekonanie, ¿e Jezus jest Mesjaszem.

Byli jednomyœlni, trzymali siê razem, dzielili wspóln¹ wizjê misji w Koœciele
(s³awienie, modlitwa, przekazywanie S³owa Bo¿ego) i w spo³eczeñstwie (wzajem-
ne dzielenie siê maj¹tkami i dobrami, por. Dz 2, 44n). Wspólne posiadanie wszyst-
kiego wskazywa³o nie tylko na ich wiarê w Jezusa jako Syna Bo¿ego, lecz tak¿e na
to, ¿e ich postawa by³a zgodna z wyznaniem, ¿e Jezus jest Chrystusem, Synem
¿ywego Boga.

Udanie siê na pielgrzymkê wymaga intensywnej refleksji nad naszym osobi-
stym przekonaniem, ¿e Jezus jest Panem, jak te¿ nad naszym moralnym obowi¹z-
kiem zwracania uwagi na ró¿norodne problemy sprawiedliwoœci spo³eczno-ekono-
micznej, z którymi siê spotykamy. Do misji Koœcio³a i odpowiedzialnoœci spoczy-
waj¹cej na ludzkoœci nale¿y tak¿e zachowanie Bo¿ego stworzenia dla przysz³ych
pokoleñ (Papie¿ Franciszek, ,,Laudator Si’. Troska o wspólny dom, nr 159).
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My jako przynale¿ni do Drogi winniœmy staæ tam, gdzie stoi Bóg, nawet
kosztem naszego ¿ycia. Obecnie ludzie na ca³ym œwiecie bywaj¹ przeœladowani z
powodu swojej religii. Z wielkim smutkiem myœlimy o tych wielu, którzy z powo-
du przeœladowañ stracili ¿ycie.   Jednak jesteœmy powo³ani do naœladowania Chry-
stusa. Takie jest nasze przekonanie. Chrzeœcijañstwo oferuje nam drogê, która
umo¿liwia nasze zaanga¿owanie w Koœciele i spo³eczeñstwie. Dar Ducha ukazuje
swoj¹ moc nie tylko w glosolaliach i prorokowaniu, lecz tak¿e w naszym ¿yciu i
dzia³aniu. Id¹c Jego drog¹ ¿yjmy w oczekiwaniu nadejœcia wiecznego Królestwa
Bo¿ego.

Prezydenci i prezydentki  Œwiatowej Rady Koœcio³ów
Pastor dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Reformowany Koœció³ Unijny

w Afryce Po³udniowej
Pastor prof. dr Sang Chang, Koœció³ Prezbiteriañski w Republice Korei
Arcybiskup Anders Wejryd, Koœció³ Szwecji
Pastor Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Koœció³ Prezbiteriañski Kolumbii
Biskup Mark MacDonald, Koœció³ Anglikañski Kanady
Pastor dr Mele’ana Puloka, Wolny Koœció³ Wesleyañski na Wyspie Tonga
Jego Eminencja Johannes X, patriarcha Koœcio³a Grecko-Prawos³awnego

Antiochii i ca³ego Wschodu
Jego Œwi¹tobliwoœæ Karekin II, najwy¿szy patriarcha i katolikos wszyst-

kich Ormian.
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JAKA PRZYSZ£OŒÆ CZEKA EUROPÊ?

List Konferencji Koœcio³ów Europejskich

Potwierdzenie europejskiego projektu
jako wspólnoty wartoœci.

Otwarty list Konferencji Koœcio³ów Europejskich
do Koœcio³ów i organizacji partnerskich w Europie

oraz zaproszenie do dialogu i konsultacji.

Streszczenie

Piêtnaœcie lat temu historyczna Charta Oecumenica zgromadzi³a Koœcio³y
wchodz¹ce w sk³ad Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rady Konfe-
rencji Episkopatów Europy (CCEE) w odwa¿nym oœwiadczeniu wspieraj¹cym
projekt europejski. Og³oszono w nim, ¿e ,,bez wspólnych wartoœci, jednoœæ nie
mo¿e przetrwaæ”. Dzisiaj, pokolenie póŸniej, takie odwo³anie do wspólnych war-
toœci i jednoœci wydaje siê obce i rzadko spotykane w spo³eczeñstwach europej-
skich, zaœ polityczna i gospodarcza dezintegracja wydaje siê byæ now¹ norm¹.
Europejczycy trac¹ zaufanie do europejskiego projektu, roœnie nieufnoœæ wobec
polityków i struktur, w których pracuj¹, a politykê redukuje siê do interesów na-
rodowych.

W swoim liœcie otwartym KKE powraca do fundamentalnego pytania o
wspólne wartoœci i o to, jak s¹ one dzisiaj w Europie realizowane. W centrum stoi
istnienie i pomyœlny rozwój Unii Europejskiej, ale podczas tej dyskusji wyjdzie-
my poza jej granice. Niniejszy tekst przedstawia ogólny kontekst i perspektywy
historyczne rozwoju europejskiego. Uwzglêdnia osi¹gniêcia, zw³aszcza te, które
wykraczaj¹ poza wspó³pracê gospodarcz¹ i wspólny rynek.  Obejmuj¹ one: po-
parcie dla mechanizmów solidarnoœci, swobodê podró¿owania w ramach umowy
z Schengen i program wymiany studentów ,,Erasmus”. Jednoczeœnie nasz doku-
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ment wyra¿a troskê zwi¹zan¹ z wielorakimi i wzajemnie powi¹zanymi kryzysa-
mi, które obecnie dotykaj¹ Europê. Nap³yw migrantów i uciekinierów, brutalne
konflikty i ataki terrorystyczne, kryzysy gospodarcze i rosn¹cy eurosceptycyzm
zagra¿aj¹ projektowi europejskiemu i rozwojowi wspólnych wartoœci. Nasz
otwarty list stanowi odpowiedŸ i zawiera rozwa¿ania na temat teologicznej per-
spektywy powy¿szych zagadnieñ, miêdzy innymi refleksjê o koinonii i diakonii;
zachêca te¿ Koœcio³y, by w pozytywny sposób przyczyni³y siê do budowy wspól-
nego europejskiego domu.

Oceniaj¹c bie¿¹ce wyzwania stoj¹ce przed Europ¹, Zarz¹d KKE w ramach
przygotowañ do najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego, które odbêdzie siê w 2018
roku, podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:

Publikuje list otwar³y skierowany do Koœcio³ów w Europie, który doty-
czy sytuacji na naszym kontynencie i nakreœla wizjê Europy i Unii Europejskiej,
oraz dzieli siê swoj¹ trosk¹ odnoœnie europejskiego projektu w obecnych okolicz-
noœciach.

Potwierdza zrozumienie Unii Europejskiej jako wspólnoty wartoœci afir-
muj¹cej godnoœæ cz³owieka, pokój, pojednanie, sprawiedliwoœæ, pañstwo prawa,
demokracjê, poszanowanie praw cz³owieka, solidarnoœæ i zrównowa¿ony rozwój.

Zachêca Koœcio³y cz³onkowskie KKE i wszystkich chrzeœcijan w Euro-
pie do wzmocnienia wysi³ków na rzecz takich chrzeœcijañskich wartoœci, jak
szacunek dla innych, solidarnoœæ, koinonia i budowanie wspólnoty w ¿yciu pu-
blicznym.

Wzywa Koœcio³y w Europie do podjêcia o¿ywionej dyskusji na temat
przysz³oœci naszego kontynentu, roli Unii Europejskiej i wizji wspólnych wartoœci.

Zaprasza Koœcio³y cz³onkowskie KKE i organizacje partnerskie do zare-
agowania na ten list w odniesieniu do konkretnych sytuacji w ró¿nych czêœciach
kontynentu oraz do zaanga¿owania siê w przygotowanie do kolejnego Zgromadze-
nia Ogólnego KKE.

I. Wstêp

W oparciu o nasz¹ chrzeœcijañsk¹ wiarê dzia³amy na rzecz ludzkiej,
spo³ecznie œwiadomej Europy, w której przewa¿aj¹ prawa cz³owieka
i podstawowe wartoœci pokoju, wolnoœci, tolerancji, wspó³uczestnictwa
i solidarnoœci.

 Charta Oecumenica

W 2001 roku Koœcio³y europejskie odwa¿nie og³osi³y w Charta Oecumenica
poparcie dla procesu maj¹cego zbli¿yæ Europê. W tym samym dokumencie Ko-
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œcio³y stwierdzi³y, ¿e ,,bez wspólnych wartoœci, jednoœæ nie mo¿e przetrwaæ”1.
Obecnie po 15 latach znaleŸliœmy siê w sytuacji, w której coraz g³oœniejsze partie i
ugrupowania polityczne wystêpuj¹ przeciwko dalszej politycznej i gospodarczej
integracji naszego kontynentu. To, co wydawa³o siê logiczn¹ pozycj¹ 15 lat temu,
staje siê teraz mniej oczywiste. W zamian s³yszymy coraz wiêcej osób, które straci-
³y wiarê w obietnicê zjednoczonej Europy, które nie wierz¹ politycznym elitom i
które d¹¿¹ do renacjonalizacji polityki.

W niniejszym dokumencie KKE podejmuje próbê analizy ostatnich wyda-
rzeñ europejskich i stawia pytanie o ich wp³yw na wspólnie wyznawane wartoœci.
Skupimy siê na Unii Europejskiej i na stoj¹cych przed ni¹ powa¿nych wyzwa-
niach.. Musimy jednak uwzglêdniæ szerszy kontekst Europy jako ca³oœci, która
obejmuje zarówno pañstwa cz³onkowskie, jak i pozostaj¹ce poza Uni¹. Fragmenta-
ryzacja Europy staje siê coraz wiêkszym zagro¿eniem dla kontynentu.

W tym historycznym momencie Unia Europejska, która obejmuje wiêkszoœæ
kontynentu i odpowiada za procesy maj¹ce istotny wp³yw na inne jego czêœci, stoi
na rozdro¿u. Musimy wspó³pracowaæ, by wzmocniæ nadziejê i kultywowaæ kon-
struktywne rozwi¹zania wspólnych problemów. Nasz list otwarty jest wezwaniem
do przy³¹czenia siê do tego procesu, by nakreœliæ now¹ wizjê Europy – domu dla
nas wszystkich –  by budowaæ na przesz³oœci i patrzeæ z odnowion¹ nadziej¹ w
przysz³oœæ.

II. Kontekst

Szacunek do ludzkiej godnoœci, pokoju, wolnoœci, tolerancji,
wspó³uczestnictwa i solidarnoœci

mo¿e zostaæ zachowany w czasach zmiany.

Problemy powstaj¹ce w coraz bardziej zglobalizowanym i wspó³zale¿nym
œwiecie potrzebuj¹ skutecznych globalnych i miêdzynarodowych rozwi¹zañ. Na
przyk³ad zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie œrodowiska nie zatrzymuj¹ siê
na granicach narodowych, miêdzynarodowa przestêpczoœæ i terroryzm wymagaj¹
miêdzynarodowych reakcji. Globalne problemy gospodarcze potrzebuj¹ global-
nie skoordynowanych odpowiedzi. Jest oczywiste, ¿e poszczególne kraje s¹
mniej skuteczne w walce z problemami, gdy dzia³aj¹ w pojedynkê, ni¿ wtedy,
gdy wspó³pracuj¹ z innymi. Potrzebuj¹ partnerstwa i powi¹zañ, by wzmocniæ
swój g³os i wp³yw.

1 Karta Ekumeniczna. Wytyczne dla wzrastaj¹cej wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami w Europie, Warsza-
wa 2003.
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Coraz wiêcej osób nie zgadza siê z tym pogl¹dem, ¿e globalne pro-
blemy najlepiej jest rozwi¹zywaæ globalnymi metodami. Wskazuj¹ na fakt, ¿e
tylko ma³e grupy korzystaj¹ z globalizacji, a wiêkszoœæ populacji ponosi
negatywne konsekwencje tego procesu. Prawie wszêdzie na ca³ym œwiecie glo-
balizacji towarzyszy rosn¹ca nierównoœæ i niszczenie perspektyw œrednich i ni¿-
szych klas spo³ecznych. Ponadto wielu odczuwa, ¿e podlegaj¹ si³om globalnym,
których nie mog¹ kontrolowaæ i które zagra¿aj¹ ich to¿samoœci. Zatem
nic dziwnego, ¿e idea³ suwerennej niezale¿noœci zachowuje – a czêsto odzyskuje
– swój urok. Wiele osób nabra³o podejrzliwoœci wobec globalizacji i
zaczê³o traktowaæ tych, którzy popieraj¹ gospodarcz¹ i polityczn¹ integracjê,
jako odrealnione elity, które wspieraj¹ tylko w³asne interesy, a zaniedbuj¹
potrzeby innych. Skutkiem tego widzimy rosn¹cy nacisk na to¿samoœæ naro-
dow¹, suwerennoœæ i renacjonalizacjê polityki. W tym kontekœcie najwa¿niejsze
pytanie brzmi, w jaki sposób pojednaæ oczywist¹ potrzebê miêdzynarodowej
wspó³pracy i wspólnego kszta³towania polityki z uzasadnionym pragnieniem
wielu osób, aby ponieœæ odpowiedzialnoœæ i kontrolowaæ politykê, która wp³ywa
na ich codziennoœæ.

Oczywiœcie wœród Koœcio³ów i chrzeœcijan istniej¹ ró¿norakie opinie doty-
cz¹ce konkretnej polityki i tego, jak siê zorganizowaæ w Europie. Chrzeœcijanie te¿
rozmaicie odpowiadaj¹ na takie powa¿ne pytania jak na przyk³ad, czy zostaæ, czy
opuœciæ Uniê Europejsk¹. Takie ró¿nice s¹ w pe³ni uzasadnione.

Dla Konferencji Koœcio³ów Europejskich kluczowym pytaniem jest, w jaki
sposób zapewniæ, by fundamentalne wartoœci, które powinny kierowaæ procesami
na naszym kontynencie – szacunek dla ludzkiej godnoœci, pokój, sprawiedliwoœæ,
wolnoœæ, tolerancja, wspó³uczestnictwo, solidarnoœæ i zrównowa¿ony rozwój –
mog³y zostaæ zachowane w czasach zmiany. KKE uwa¿a, ¿e odnoœnie wartoœci
niemo¿liwe s¹ ¿adne kompromisy. Nawet jeœli nasze wybory polityczne s¹ ró¿ne,
to w tych wartoœciach jest zakorzeniona jednoœæ Europy.

III. Perspektywa historyczna

Módl siê, marz i g³oœ, ¿e mo¿liwa jest lepsza droga.

Po drugiej wojnie œwiatowej nasz kontynent przechodzi³ wielorakie kryzysy.
Braki ¿ywnoœci by³y endemiczne, wiele osób przesiedlonych – nie tylko wiêŸniów
wojennych i ofiar obozów koncentracyjnych – stara³o siê dotrzeæ do domu, odna-
leŸæ rodziny lub nowy dom, poniewa¿ ich przedwojenny przesta³ istnieæ. Du¿o
wielkich miast wymaga³o gruntownej i kosztownej odbudowy. Prawie ka¿da go-
spodarka krajowa potrzebowa³a dofinansowania. Niemcom anulowano po³owê
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d³ugu krajowego. Zaraz po wojnie kontynent rozpad³ siê wzd³u¿ linii podzia³ów
ideologicznych na Wschód i na Zachód i rozpoczê³a siê zimna wojna.

W takim w³aœnie gor¹czkowym klimacie po³owy dwudziestego wieku ma³a
wielonarodowa grupa gorliwych chrzeœcijañskich polityków spotka³a siê i
oœmieli³a siê modliæ, marzyæ i g³osiæ, ¿e istnieje lepsza droga, dziêki której ró¿-
norodne narody europejskie bêd¹ mog³y wspólnie ¿yæ w pokoju i dobrobycie. Tê
nadziejê bêdzie mo¿na spe³niæ jedynie wtedy, gdy ludy i narody przyjm¹ wspól-
ne wartoœci wynikaj¹ce z kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzic-
twa Europy; wartoœci, które znajduj¹ siê równie¿ w sercu przes³ania Ewangelii.
Mi³uj swoich wrogów, przebaczaj tak, jak tobie przebaczono, b¹dŸ solidarny wo-
bec ubogich i poni¿onych, dziel siê z bliŸnimi. Kontynuuj¹c dzisiaj wysi³ki na
rzecz pojednania i solidarnoœci w Europie, odwo³ujemy siê w³aœnie do tego dzie-
dzictwa.

Gdy dnia 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych
Robert Schuman wyg³osi³ s³awn¹ deklaracjê popieraj¹c¹ wspó³pracê europejsk¹,
spotka³a siê ona z pozytywn¹ reakcj¹ ze strony kanclerza Konrada Adenauera,
w³oskiego premiera Alcide de Gasperi, belgijskiego ministra spraw zagranicz-
nych Paul Henri Spaaka i wielu innych. Jej sednem by³o orêdzie o przebaczeniu
w imieniu Francji i podanie Niemcom ga³¹zki oliwnej. Przybra³o to formê nowej
miêdzynarodowej organizacji, która mia³a prowadziæ politykê europejsk¹,
i w której dwu starych protagonistów stanê³o obok siebie jak równi partnerzy.
Ten pocz¹tkowy model nadal przypomina nam o znaczeniu dialogu w rozwi¹zy-
waniu napiêæ.

Europejska Wspólnota Wêgla i Stali zosta³a ustanowiona w roku 1951 i zin-
tegrowa³a przemys³ wêglowy i stalowy uprzednich wrogów, jednoczeœnie unie-
mo¿liwiaj¹c tajne ponowne zbrojenia. Przekszta³ci³a siê ona najpierw w Euro-
pejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ (1957), a nastêpnie w Uniê Europejsk¹ (1993). Za-
czynaj¹c od pierwszych szeœciu pañstw cz³onkowskich, uda³o jej siê powiêkszyæ o
inne kraje2. Instytucje i struktury, które by³y pocz¹tkowe zaplanowane dla szeœciu
pañstw, zosta³y zreformowane na mocy kolejnych traktatów: Traktatu Rzymskiego
(1957), Traktatu z Maastricht (1993) i Traktatu Lizboñskiego (2007). Te zmiany
mia³y ograniczyæ niezgodê pomiêdzy pañstwami do obszaru negocjacji, a nie wy-
prowadzaæ jej na pola bitwy, oraz  zagwarantowaæ na ca³ym kontynencie szacunek
dla pañstwa prawa, demokracji i praw cz³owieka. To wszystko zachodzi³o w kon-
tekœcie wzajemnej zale¿noœci pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Rad¹ Europy, która te¿

2 Nale¿y przyznaæ, ¿e powody, dla których inne pañstwa europejskie przy³¹czy³y siê do Wspólnoty, nie
zawsze by³y zgodne  z celami pierwszych pañstw cz³onkowskich. W dalszych rundach akcesyjnych powody
gospodarcze odgrywa³y coraz bardziej dominuj¹c¹ rolê. Dalsze opracowanie tego tematu znajduje siê na przy-
k³ad w European Integration – A way forward? Church and Society Commission of the Conference of European
Churches, 2009.
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popiera dzia³ania Unii w kilku obszarach. Rada Europy oferuje platformê wspó³-
pracy i dzielenia siê na wiêkszym obszarze geograficznym i daje obraz szerszej
Europy ni¿ Unia. Wspó³praca pomiêdzy Rad¹ Europy a Europejskim Trybuna³em
Praw Cz³owieka w Strasburgu jest bardzo wa¿na dla Unii.

IV.  Osi¹gniêcia

Projekt europejski w swym ró¿nych przejawach stanowi przyk³ad tego,
co mo¿na zrobiæ dziêki pojednaniu, stabilnoœci i dobrobytowi.

W swej historii Europejczycy doœwiadczyli zniszczenia poprzez ideologie
okreœlaj¹ce wyraŸne kulturowe, etniczne, religijne i pseudoreligijne normy, które
stosowa³y siê wobec wszystkich. A zatem pierwsze zjednoczenie wiêkszej czêœci
Europy od czasów œredniowiecza w pokoju i wolnoœci stanowi ogromne histo-
ryczne osi¹gniêcie. Równie¿ w kwestii praw cz³owieka poczyniono postêp. Eu-
ropejska Konwencja Praw Cz³owieka, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, Eu-
ropejska Karta Spo³eczna i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to ka-
mienie milowe dla Europy. Projekt europejski w swych ró¿norodnych
przejawach stanowi przyk³ad tego, czego mo¿na dokonaæ dziêki pojednaniu, sta-
bilnoœci i dobrobytowi.

Unia Europejska ze swymi fundamentalnymi wartoœciami i ramami wspó³-
pracy by³a kluczowym czynnikiem, dziêki któremu przezwyciê¿ono niedemokra-
tyczne i totalitarne re¿imy, które przez wiêksz¹ czêœæ XX wieku rz¹dzi³y na
Wschodzie i Po³udniu naszego kontynentu. Unia Europejska odegra³a równie¿
wa¿n¹ rolê w integracji krajów pochodz¹cych z tych czêœci Europy z nowym mo-
delem wspó³pracy i dzielenia.

Na swoim terytorium Unia Europejska wspiera solidarnoœæ pomiêdzy
bogatymi a biednymi regionami poprzez politykê spójnoœci i towarzysz¹ce jej
fundusze (takie jak Europejski Fundusz Spo³eczny). Liczne finansowe instru-
menty Unii Europejskiej pomog³y w rozwoju najbardziej zaniedbanych i najbied-
niejszych regionów. Solidarnoœæ pomiêdzy obszarami miejskimi i wiejskimi
wspiera Wspólna Polityka Rolna (CAP), niezale¿nie od tego jak bardzo jest nie-
doskona³a. Du¿e znaczenie ma spo³eczne aquis Unii Europejskiej w takich ob-
szarach jak równoœæ pomiêdzy mê¿czyznami a kobietami, zdrowie i bezpieczeñ-
stwo w pracy oraz ubezpieczenie spo³eczne dla pracowników mobilnych w ra-
mach UE.

Miasta i wioski partnerskie na obszarze Unii, programy wymiany studenckiej
(na przyk³ad Erasmus), swobodny przep³yw osób w strefie Schengen – to jedne z
najlepiej ocenianych sukcesów UE. W programie Erasmus uczestnicz¹ uniwersyte-
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ty z 28 pañstw cz³onkowskich, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu oraz pañstwa
kandyduj¹cego By³a Jugos³owiañska Republika Macedonii oraz Turcji. Od swoich
pocz¹tków w 1987 roku w programie bra³o udzia³ ponad 3 miliony studentów.
Umowa z Schengen obejmuje pañstwa cz³onkowskie (poza Bu³gari¹, Chorwacj¹,
Cyprem, Irlandi¹, Rumuni¹ i Zjednoczonym Królestwem) oraz Islandiê, Norwegiê,
Szwajcariê i Lichtenstein. Takie projekty jednocz¹ ludnoœæ z krajów uczestnicz¹-
cych, wspieraj¹ wzajemne zrozumienie i nadaj¹ znaczenie wspó³pracy europejskiej
na szczeblu lokalnym.

Na poziomie globalnym Unia Europejska zarz¹dza najwiêkszym bud¿etem
pomocy humanitarnej (ECHO), a pañstwa cz³onkowskie s¹ g³ównymi graczami w
obszarze wspó³pracy na rzecz rozwoju (zw³aszcza poprzez bud¿ety rozwojowe i
Europejski Fundusz Rozwoju). Wreszcie Unia prowadzi³a kilka operacji pokojo-
wych w ró¿nych czêœciach œwiata.

Generalnie Unia Europejska zapewnia kontekst instytucjonalny, w którym
zajmuje siê problemami dotykaj¹cymi obywateli pañstw cz³onkowskich, które nie
mog¹ byæ rozwi¹zane przez nie indywidualnie. Czêsto odbywa siê to zgodnie z
zasad¹, ¿e wiêcej mo¿na osi¹gn¹æ wespó³, ni¿ wtedy gdy wystêpuje siê samodziel-
nie. Dziêki regularnemu i przejrzystemu dialogowi z tymi instytucjami dzia³amy
otwarcie i demokratycznie w obliczu wyzwañ stoj¹cych przed Europ¹.

V.  Europa na rozdro¿u.
Ponowne przemyœlenie Europy

i potwierdzenie najwa¿niejszych wartoœci

Znajdujemy siê na rozdro¿u europejskiej historii.
Zagro¿ona jest sama przysz³oœæ wspólnej polityki europejskiej

opartej o wspó³zale¿noœæ i pojednan¹ ró¿norodnoœæ.

Ustanawiaj¹c Uniê Europejsk¹ jako jednostkê ponadnarodow¹, jej za³o¿ycie-
le chcieli pokonaæ pu³apkê nacjonalizmu, która w ci¹gu  piêædziesiêciu lat dwu-
krotnie  doprowadzi³a Europê do katastrofalnych wojen. Integracja Europy w for-
mie Unii Europejskiej by³a projektem wizjonerskim, który przekracza³ koncepcjê
pojednania pomiêdzy narodami i d¹¿y³ do zjednoczenia narodów Europy wokó³
,,wspólnoty podzielanych wartoœci”. W 1990 roku ówczesny Przewodnicz¹cy Ko-
misji Europejskiej Jacques Delors wezwa³ nawet Koœcio³y i organizacje religijne
do aktywnego w³¹czenia siê w kszta³towanie ,,serca i duszy Europy”. W póŸniej-
szych dokumentach, takich jak Karta Praw Podstawowych (og³oszona w 2000
roku) i Traktat Lizboñski (2009), ponownie podkreœlono wspólne wartoœci, na któ-
rych zbudowania jest Unia.
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Jednak¿e ostatnio polityczni przywódcy unijni i liczni obywatele przestaj¹
g³osiæ, a wrêcz  zaprzeczaj¹ wartoœciom, które le¿¹ u podstaw UE. Dla wielu Unia
Europejska sta³a siê mechaniczn¹, technokratyczn¹ instytucj¹, projektem biurokra-
tycznym, oddalonym od codziennych trosk obywateli. Czymœ nieprzeniknionym,
powolnym i kosztownym. Poparcie dla UE gwa³townie spada. Ten proces tylko
wzmacnia siê, gdy krajowi przywódcy czêsto okreœlaj¹ instytucje unijne jako od-
powiedzialne za wszystko, co zawodzi, a nie przypisuj¹ im tego, co dzia³a prawi-
d³owo. Chocia¿ obecnie w UE istnieje wspólna polityka, to wydaj¹ siê ona mniej
oparta na wspólnej wizji, a bardziej na prostej analizie zysków i strat poszczegól-
nych pañstw cz³onkowskich.

Wiele wartoœci, które w ci¹gu ostatnich szeœædziesiêciu lat przyczyni³o siê do
ukszta³towania Europy, miêdzy innymi solidarnoœæ z najs³abszymi i szacunek dla
praw cz³owieka, wydaje siê znikaæ po presj¹ ró¿norakich kryzysów. Koœcio³y w
Europie musz¹ staraæ siê potwierdzaæ te wartoœci jako niezbêdny fundament spra-
wiedliwoœci i pokoju na naszym kontynencie.

Znajdujemy siê na rozdro¿u historii europejskiej. Sama przysz³oœæ wspólnej
polityki europejskiej opartej o wspó³zale¿noœæ i pojednan¹ ró¿norodnoœæ jest za-
gro¿ona. Jednak to w³aœnie ta koncepcja przez lata przyczyni³a siê do ukszta³towa-
nia Europy, która w wiêkszoœci ¿yje w pokoju i która d¹¿y do coraz wiêkszej inte-
gracji gospodarczej i sprawiedliwoœci spo³ecznej.

W obliczu takiej sytuacji trzeba ponownie przemyœleæ Europê jako ca³oœæ, a
Uniê Europejsk¹ w szczególnoœci, potwierdziæ podstawowe wartoœci projektu hi-
storycznego i jeszcze raz je oceniæ w œwietle wydarzeñ, które zachodzi³y podczas
ostatnich szeœædziesiêciu lat. Jakie wartoœci powinny stanowiæ fundament europej-
skiej to¿samoœci? W jaki sposób mamy uporaæ siê z napiêciem pomiêdzy pragnie-
niem suwerennoœci i jednolitoœci z jednej strony, a wspó³prac¹ europejsk¹ i ró¿no-
rodnoœci¹ kulturow¹ z drugiej? Co to oznacza dla przysz³oœci Unii Europejskiej  i
ca³ego kontynentu? Jak Europa i Unia Europejska mog¹ ¿yæ zgodnie ze wspólnymi
wartoœciami okreœlonymi przez Koœcio³y w Charta Oecumenica?

VI. Ró¿norodne i zachodz¹ce na siebie kryzysy

Generalnie Europa, a szczególnie Unia Europejska napotykaj¹ na liczne kry-
zysy. Niektóre s¹ globalne (takie jak kryzys gospodarczy) i geopolityczne (takie
jak wojna w Syrii i Iraku oraz ,,zamro¿ony konflikt” na Ukrainie). Inne kryzysy
wynikaj¹ ze spraw, które s¹ bardziej bezpoœrednio zwi¹zane z polityk¹ unijn¹ (ta-
kie jak kryzys euro) oraz brakiem skutecznej unijnej polityki dotycz¹cej uchodŸ-
ców, którzy chc¹ dostaæ siê do Unii. Te równoczeœnie zachodz¹ce kryzysy drama-
tycznie oddzia³uj¹ na nasz kontynent. Po raz pierwszy od dziesiêcioleci osi¹gniêcia
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i za³o¿enia UE s¹ zagro¿one. Zamiast zmierzyæ siê z tym wyzwaniem, Unia pêka
pod jego naporem. W sytuacji poczucia narastaj¹cego kryzysu, braku zaufania i
skutecznej reakcji ze strony UE pañstwa cz³onkowskie coraz czêœciej s¹ gotowe do
jednostronnych dzia³añ.

Brutalne konflikty i ataki terrorystyczne

Pierwsze kryzysy, z którymi Europa siê konfrontuje, to gwa³towne konflikty
geopolityczne w Syrii, Iraku i na Ukrainie. Ich skutki dla Europy to rosn¹ca liczba
uciekinierów i ostatnie ataki terrorystyczne w ró¿nych miejscach kontynentu. Mo¿-
na by³oby siê spodziewaæ, ¿e Unia Europejska bêdzie siê stara³a odegraæ wa¿n¹
rolê w zakoñczeniu, a nawet w zapobieganiu tym konfliktom. To mo¿na by³oby
osi¹gn¹æ poprzez sta³e i intensywne dzia³ania dyplomatyczne i dopilnowanie, by
eksport broni nie eskalowa³ konfliktów. Zamiast tego Unia Europejska przyjê³a ra-
czej biern¹ postawê. Odnoœnie konfliktu na Ukrainie Unia by³a bardziej aktywna,
lecz nie uda³o jej siê zapobiec napiêciom pomiêdzy Uni¹ a Rosj¹. Ta sytuacja sta-
nowi przyk³ad s³aboœci UE w zakresie wspólnej konsekwentnej polityki miêdzyna-
rodowej (poprzez Europejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Zewnêtrznych).

 Poza przemoc¹ wynikaj¹c¹ z wojen, Europê uderzy³a równie¿ przemoc
ostatnich ataków terrorystycznych w Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie, Francji
i Belgii. Chocia¿ prawdopodobnie nigdy nie bêdziemy w stanie ca³kowicie wyeli-
minowaæ terroryzmu, jest oczywistym, ¿e wspó³praca ponad granicami pomiêdzy
wywiadami i s³u¿bami politycznymi stanowi w erze globalizacji warunek wstêpny
do zwalczenia terroryzmu. Oczywiœcie te wydarzenia s¹ wielkim wyzwaniem dla
UE jako organizacji, która jako jedn¹ z wartoœci za³o¿ycielskich przyjê³a prowa-
dzenie dzia³añ na rzecz pokoju.

Migracja

Najwiêkszym wyzwaniem stoj¹cym obecnie przed Europ¹, to jak zareago-
waæ na wielk¹ liczbê uchodŸców nap³ywaj¹cych g³ównie do pañstw na po³udniu
kontynentu, które najbardziej dotkn¹³ kryzys z roku 2008. Jest to przede wszyst-
kim, choæ nie wy³¹cznie, konsekwencja brutalnych konfliktów zachodz¹cych po-
miêdzy s¹siadami Europy. Znalezienie wspólnej reakcji w obliczu takiego wyzwa-
nia wydaje siê bardzo trudne. Prawo miêdzynarodowe wymaga, ¿eby pañstwa
cz³onkowskie przeanalizowa³y ka¿de podanie o azyl z³o¿one na ich terytorium.
Zamiast dzieliæ siê odpowiedzialnoœci¹ i inwestowaæ we wspólny europejski sys-
tem azylowy, pañstwa cz³onkowskie obwiniaj¹ siê nawzajem o tworzenie czynni-
ków zachêcaj¹cych do przyjazdu, tak jak w przypadku W³och i operacji poszuki-
wawczo ratunkowej Mare Nostrum, czy te¿ wypowiedzi Kanclerz Niemiec Angeli
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Merkel przyjmuj¹cej wszystkich uchodŸców. Wymagaj¹ca dalszych negocjacji
propozycja Komisji Europejskiej dotycz¹ca podzia³u odpowiedzialnoœci i zagad-
nieñ przyjêcia uchodŸców zosta³a odrzucona przez du¿¹ liczbê pañstw cz³onkow-
skich. W marcu 2016 roku UE i Turcja podpisa³y umowê, by zmniejszyæ nap³yw
uciekinierów do Europy. Na jej mocy wszyscy nowo przybyli na wyspy greckie
migranci z Turcji, zostan¹ odes³ani do Turcji, a za ka¿dego Syryjczyka odes³anego
z wysp greckich do Turcji, jeden Syryjczyk zostanie przesiedlony z Turcji na tery-
torium EU. Ta umowa zosta³a powa¿nie skrytykowana przez Organizacjê Narodów
Zjednoczonych, miêdzynarodowe i krajowe organizacje pozarz¹dowe oraz Koœcio-
³y jako niezgodna z prawem miêdzynarodowym.

Koœcio³y wypowiada³y siê na rzecz bezpiecznych korytarzy europejskich –
miêdzy innymi za przesiedleniem uciekinierów z krajów pierwszego azylu, takich
jak Liban, Jordania i Turcja, za bardziej liberalnymi przepisami odnoœnie ³¹czenia
rodzin, wiz humanitarnych i zniesienia wymogów wizowych. To mog³oby – wraz
ze stworzeniem legalnych mo¿liwoœci pracy dla emigrantów – drastycznie obni¿yæ
iloœæ ofiar œmiertelnych na granicach Unii i zaprowadziæ bardziej uporz¹dkowan¹
migracjê. Szczegó³owe propozycje zosta³y wspólnie przedstawione przez organi-
zacje chrzeœcijañskie ju¿ w 2014 roku.

Chocia¿ Komisja Europejska zaproponowa³a poprawki do Konwencji du-
bliñskiej, wiele pañstw cz³onkowskich wydaje siê nie mieæ ochoty zmieniæ jej
fundamentalnej zasady, zgodnie z któr¹ podanie o azyl musi zostaæ zarejestrowa-
ne w pierwszym pañstwie cz³onkowskim, w którym znalaz³ siê uchodŸca. To na-
k³ada du¿e obci¹¿enie na pañstwa basenu Morza Œródziemnego, które stanowi¹
pierwsze miejsce docelowe dla migrantów z Afryki Pó³nocnej i Bliskiego
Wschodu.

Chocia¿ prawo miêdzynarodowe wymaga, ¿eby Europa proponowa³a ochro-
nê potrzebuj¹cym, a zatem przyzna³a ka¿dej osobie przyje¿d¿aj¹cej do Europy pra-
wo do ubiegania siê o azyl, norm¹ mog¹ staæ siê surowe zaporowe prawa przyjête
przez niektóre kraje. Polityka europejska stoi w obliczu konfliktu wartoœci. Z jed-
nej strony istniej¹ moralne i prawne zobowi¹zania do okazania pomocy potrzebu-
j¹cym, a z drugiej – polityczne zadanie wprowadzenia uporz¹dkowanych procedur
i zorganizowania przep³ywu migrantów na terytorium i z terytorium UE. Poniewa¿
antyimigranckie sentymenty obecnie rosn¹, ten konflikt w najbli¿szej przysz³oœci
przybierze na sile.

Wysi³ki podejmowania prób prowadz¹cych do znalezienia wspólnej odpo-
wiedzi doprowadzi³y do gorzkich k³ótni i napiêæ pomiêdzy i wewn¹trz pañstw
cz³onkowskich. Umowa z Schengen, która zezwoli³a na bezpaszportowe podró¿e
w ramach wiêkszoœci UE i innych krajów uczestnicz¹cych i która by³a widocznym
znakiem jednoœci europejskiej, zosta³a poddana presji. Dotychczas wprowadzono
jednostronne kontrole graniczne pomiêdzy niektórym pañstwami cz³onkowskimi.
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Pomimo swego ogólnoludzkiego, gospodarczego i symbolicznego znaczenia przy-
sz³oœæ umowy z Schengen obecnie jest w¹tpliwa. Przypisuje siê to rosn¹cemu na-
p³ywowi uciekinierów i migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej; sam
zaœ proces pokazuje du¿¹ dozê nieufnoœci pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
Jeœli przywódcy europejscy chc¹ obroniæ Schengen, musz¹ zademonstrowaæ taki
stopieñ zjednoczenia i woli politycznej, jakiego do tej pory brakowa³o. Musieliby
siê zgodziæ co do wspólnych procedur, wspieraæ wzajemnie zaufanie i pomoc po-
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.

Obecna sytuacji jest niezwykle nagl¹ca. Odgradzanie siê od ofiar przemocy i
terroru poprzez uzbrojone posi³ki na granicach lub zgoda na to, by uchodŸcy tonêli
w Morzu Œródziemnym czyni niepowetowane szkody duszy europejskiej. Solidar-
noœæ z uchodŸcami stanowi konsekwencjê wiary chrzeœcijañskiej i naszego odda-
nia siê pracy na rzecz sprawiedliwego i wspó³czuj¹cego spo³eczeñstwa3. Zatem
obecna trudna sytuacja uciekinierów i migrantów stanowi g³êbok¹ troskê dla KKE.

Rozwój gospodarczy i kryzys euro

Trzeci kryzys na liœcie bie¿¹cych trudnoœci europejskich to gospodarcza re-
cesja wywo³ana przez upadek systemu bankowego, który rozpocz¹³ siê w Stanach
Zjednoczonych w 2008 roku. Doprowadzi³ do tego, ¿e du¿a czêœæ UE pogr¹¿y³a siê
w kryzysie o wysokim bezrobociu i chwiejnych finansach publicznych; to z kolei
przywiod³o do wprowadzenia rygorystycznych œrodków oszczêdnoœciowych, które
najbardziej dotknê³y ubogich.

Ponadto UE zmaga siê z  kryzysem walutowym, który trwa od ponad sied-
miu lat. Polityczna gra na przetrzymanie, która charakteryzowa³a negocjacje z
Grecj¹ w 2015 roku, wskazuje na chwiejnoœæ strefy euro. Euro nie jednoczy
pañstw strefy euro, ale wywo³uje pomiêdzy nimi napiêcia, i nie widaæ jeszcze sta-
³ego rozwi¹zania. Wrêcz przeciwnie, decyzja Grecji o przyjêciu kolejnego pakietu
surowych reform sprawi³a, ¿e strefa euro coraz bardziej wygl¹da jak pu³apka dla
jej cz³onków, a nie obiecuj¹ca perspektywa. Przed Grekami stoi powa¿ny dylemat:
jeœli sytuacja w kraju œwiadczy o tym, ,,¿e nie ma alternatywy” i ¿e musz¹ prze-
strzegaæ zasad unii monetarnej, to znaczy, ¿e stoj¹ce przed wyborcami mo¿liwoœci
demokratyczne s¹ ograniczone. To nie wró¿y dobrze i nie stanowi zrównowa¿one-
go rozwi¹zania. Strefa euro nie mo¿e trwaæ bez koñca jako w po³owie niedokoñ-
czony projekty walutowy bez unii gospodarczej. Zatem w najbli¿szej przysz³oœci
istnieje realne ryzyko powrotu kryzysu euro. To z kolei wzmocni  napiêcie pomiê-

3 Oœwiadczenie Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) odnoœnie sytuacji w Europie, Bruksela
23 kwietnia 2016.



120 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

JAKA PRZYSZ£OŒÆ CZEKA EUROPÊ?

dzy demokratyczn¹ suwerennoœci¹ z jednej strony, a wspóln¹ polityk¹ gospodarcz¹
i walutow¹ z drugiej. Takie zjawisko stanowi wyzwanie dla zasady solidarnoœci
pomiêdzy krajami i obywatelami Unii.

Eurosceptycyzm

W kilku pañstwach cz³onkowskich roœnie eurosceptycyzm. W niektórych
krajach doprowadzi³ do powstania partii i ugrupowañ politycznych, które dzia³aj¹
na rzecz wyst¹pienia z Unii. Pewne pañstwa cz³onkowskie (np. Grecja, Holandia i
Wêgry) zdecydowa³y siê wykorzystaæ referenda do konsultacji z obywatelami w
sprawach dotycz¹cych UE. Najdalej zakrojone referendum zosta³o zorganizowane
przez rz¹d Zjednoczonego Królestwa i ma siê odbyæ 23 czerwca 2016 roku na te-
mat wyjœcia z  Unii.

W tych wszystkich debatach s³owem kluczowym jest suwerennoœæ. Ci, któ-
rzy dzia³aj¹ na rzecz opuszczenia Unii, chcieliby odzyskaæ narodow¹ suwerennoœæ,
natomiast ci, którzy chcieliby pozostaæ w Unii, twierdz¹, ¿e wiêcej suwerennoœci
doprowadzi do zmniejszenia wp³ywu na sprawy europejskie i œwiatowe. Arcybi-
skup Canterbury Justin Welby wezwa³ do pog³êbionej  dyskusji, w której znaczenie
powinna mieæ wiara chrzeœcijañska:

„W jaki sposób mo¿emy odœwie¿yæ takie koncepcje jak suwerennoœæ
i subsydiarnoœæ – koncepcje stworzone przez chrzeœcijañstwo – których
wymiar polityczny wychwytuje ich znaczenie tylko czêœciowo – i jak mo¿e-
my wzmocniæ oparte o wartoœci nastawienie wobec brytyjskiego przysz³e-
go zwi¹zku z Uni¹ Europejsk¹; relacji, która zawiera, ale nie koñczy siê
na perspektywach polityczno-gospodarczych? Postaramy siê wnieœæ  (…)
pozytywny wk³ad w tê debatê”4.

Dylemat pomiêdzy suwerennoœci¹ i wspó³zale¿noœci¹ prawdopodobnie bê-
dzie nadal omawiany w Unii Europejskiej. Jest oczywiste, ¿e jeœli jakiœ kraj po³o¿y
ca³y nacisk na suwerennoœæ i zdecyduje siê opuœciæ UE, to pogr¹¿y j¹ w coraz
g³êbszym kryzysie.

Deficyt demokracji

Kilka pañstw cz³onkowskich doœwiadcza rosn¹cego podzia³u pomiêdzy po-
gl¹dami elity politycznej, która generalnie popiera (dalsz¹) integracjê europejsk¹, a
zdaniem coraz liczniejszych grup spo³ecznych, które utraci³y zaufanie do elit. Po-
strzegaj¹ je bowiem jako technokratycznych eurokratów, którzy utracili kontakt z

4 Ponowne przemyœlenie Europy, wspólna inicjatywa Koœcio³a Anglii i Koœcio³a Szkocji http://www.re-
imaginingeurope.co.uk/learning-to-disagree-well-on-europe/
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rzeczywistoœci¹ wspóln¹ dla wiêkszoœci Europejczyków, i którzy oddalili siê od
idea³ów motywuj¹cych twórców projektu europejskiego.

Przepaœæ pomiêdzy obywatelami a establishmentem nie jest zjawiskiem
ograniczonym do Unii i jej instytucji. Mo¿na j¹ te¿ znaleŸæ w poszczególnych pañ-
stwach cz³onkowskich, a nawet poza Europ¹. W wielu pañstwach cz³onkowskich
pojawiaj¹ siê ugrupowania polityczne, które kwestionuj¹ legalnoœæ rz¹dz¹cej elity
zarówno w swoim kraju, jak i nawet samej Unii Europejskiej. UE traci swój urok.
Doœæ spore grupy obywateli widz¹ j¹ jako odleg³¹ si³ê, na któr¹ nie maj¹ wp³ywu i
która kieruje siê w³asn¹ dynamik¹. Ponadto uwa¿aj¹, ¿e narusza narodow¹ suwe-
rennoœæ i podwa¿a si³ê obywateli. Politycy, którzy uprzednio obwiniali UE za wie-
le problemów nie bêd¹cych win¹ Unii, przyczynili siê do alienacji instytucji od
obywateli.

Proces rosn¹cej izolacji pomiêdzy obywatelami i instytucjami unijnymi trwa
od wielu lat. Z tego powodu Traktat Lizboñski (2007) nada³ wiêksz¹ rolê Parla-
mentowi Europejskiemu w procesie decyzyjnym. Miano nadziejê, ¿e to wzmocni
poczucie odpowiedzialnoœci europejskich wyborców. Jednoczeœnie znacz¹co
zwiêkszono rolê Rady Europejskiej i nadano g³owom pañstw i przewodnicz¹cym
rz¹dów poszczególnych pañstw cz³onkowskich wiêksze mo¿liwoœci wypowiedzi
w sprawach UE. To oznacza, ¿e wspó³praca na poziomie Unii i subsydiarnoœæ s¹
blisko powi¹zane. Uzasadnione pragnienie subsydiarnoœci musi zostaæ pojednane z
potrzeb¹ wspó³pracy pomiêdzy suwerennymi pañstwami. Wspó³praca na poziomie
UE powinna ograniczaæ siê do tych obszarów, gdzie jest absolutnie niezbêdna dla
wspólnego dobra.

Jednak zmiany wynikaj¹ce z przyjêcia Traktatu Lizboñskiego nie przyczyni-
³y siê do po¿¹danego wzmocnienia zaufania pomiêdzy obywatelami Unii. W rze-
czywistoœci Unia Europejska, która pocz¹tkowo by³a wizjonerskim projektem,
obecnie zmaga siê z coraz wiêkszymi w¹tpliwoœciami i frustracj¹. Postrzegany de-
ficyt demokracji wraz z trudnoœciami gospodarczymi prowadzi do sytuacji, gdzie
coraz wiêcej ludzi kwestionuje zasadnoœæ Unii i jej instytucji.

VII. Czy Unia Europejska traci swój urok?

Gdy nie ma wizji naród ginie. (Prz 29,18)

Aktualna iloœæ wyzwañ stoj¹cych przed Uni¹ prowadzi do podwa¿enia jej
podstawowych za³o¿eñ i osi¹gniêæ. To miêdzy innymi: jednolita waluta, otwarte
granice wewnêtrzne, dostêp do systemu opieki spo³ecznej dla obywateli Unii w
kraju zamieszkania i Unia jako projekt pokojowy. Wra¿enie, które robi Unia, to
podzia³y, walka wewnêtrzna i niemo¿noœæ opracowania skutecznych reakcji na
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wspólne problemy. Nigdy przedtem w historii te napiêcia i podzia³y nie by³y tak
powa¿ne. Ca³kowity rozpad Unii jest nadal nieprawdopodobny, ale wygl¹da na
to, ¿e czêœciowy demonta¿ i marginalizacja s¹ ca³kiem mo¿liwe.

Patrz¹c z pewnego dystansu, widaæ, ¿e ró¿norodne kryzysy stanowi¹ czêœæ
wiêkszej ca³oœci. Na przyk³ad, jeœli tworzy siê uniê walutow¹ bez wspólnych insty-
tucji ekonomicznych, polityki fiskalnej i systemów prawa, to na pewno taki proces
skoñczy siê kryzysem. Podobnie obszar, po którym mo¿na podró¿owaæ bez pasz-
portów, a gdzie nie ma wspólnej stra¿y i kontroli granicznej, nie mo¿e trwaæ wiecz-
nie. Pojawia siê pewien wzorzec, zgodnie z którym Unia Europejska ma tendencjê
do tworzenia chwiejnych kompromisów i struktur, które dzia³aj¹ tylko w sprzyjaj¹-
cych warunkach. Taka Unia Europejska mo¿e siê zdemontowaæ, gdy presja wzro-
œnie. Unia Europejska wraz z jej skomplikowanym systemem wzajemnej kontroli
miêdzy w³adz¹ wykonawcz¹, ustawodawcz¹ i s¹downicz¹, g³osowaniem podwójn¹
wiêkszoœci¹ w pewnych sprawach i zasad¹ jednomyœlnoœci w innych  nie zosta³a
pomyœlana tak, by sprawnie sobie radziæ z geopolitycznymi i globalnymi kryzysa-
mi gospodarczymi. Pocz¹tkowo mia³a zajmowaæ siê takimi sprawami, jak negocjo-
wanie umów handlowych, wdra¿anie polityki uczciwej konkurencji, prowadzenie
wspólnej polityki rolnej i wyp³ata funduszy strukturalnych. Wydaje siê, ¿e obecnie
Unia jest przyt³oczona skutkami globalnych i miejscowych konfliktów militar-
nych, problemami skutecznej koordynacji polityki makroekonomicznej i kryzysa-
mi humanitarnymi we w³asnych granicach. Jeœli jeszcze dodamy ostatnie ataki ter-
rorystyczne w Pary¿u i w Belgii, (zamro¿on¹) wojnê na Ukrainie, kolejki przed
kuchniami dla ubogich w Atenach, cia³o martwego dziecka uchodŸcy na tureckim
brzegu, powszechne nastroje antyislamskie i antyimigranckie oraz masowe bezro-
bocie wœród m³odzie¿y, to mo¿na zobaczyæ, dlaczego UE straci³a swój urok dla
wielu swoich obywateli i dlaczego nabiera si³y d¹¿enie do renacjonalizacji polityki
wraz z apelem o  wzmocnienie narodowej suwerennoœci.

Obecnie Europê charakteryzuje brak wizji, nadziei oraz rosn¹cy lêk. Oba-
wa przed bezrobociem, spadkiem przysz³ych emerytur, zmianami klimatyczny-
mi, terroryzmem, konfliktami granicznymi, migrantami i uchodŸcami, utrat¹ to¿-
samoœci i kultury coraz bardziej dominuj¹ w umys³ach Europejczyków. Wielu
ludzi uwa¿a siê za bezbronne ofiary procesów, nad którymi nie maj¹ kontroli.
Obecna sytuacja i przewa¿aj¹ca atmosfera spo³eczna zagra¿aj¹ wartoœciom, na
których zbudowano UE, takim jak: pokój, solidarnoœæ, jednoœæ w ró¿norodnoœci,
demokracja, sprawiedliwoœæ, pañstwo prawa, prawa cz³owieka, wolnoœæ religii i
równowaga ekologiczna. Jeœli Unia Europejska mia³aby siê rozmontowaæ,
wspólne wartoœci, na których jest oparta, by³yby równie¿ zagro¿one. Zatem nie
jest przesad¹ postrzeganie obecnych fundamentalnych wyzwañ stoj¹cych przed
projektem wspó³pracy europejskiej jako momentu kairos – kluczowego momentu
prawdy – dla przysz³oœci Europy.



123SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

LIST KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

VIII.  Unia na rozdro¿u

Momenty kairos i kryzysy przynosz¹ niebezpieczeñstwa, lecz  równie¿ daj¹
mo¿liwoœæ wyboru nowych dróg naprzód. Obecna sytuacja Unii jest powa¿na, ale
te¿ przedstawia sprzyjaj¹ce warunki reintegracji. W tym kontekœcie jest bardzo
wa¿ne, ¿eby wys³uchaæ uwa¿nie trosk i skarg, które s¹ wyra¿ane wobec Unii. Nie
ma przysz³oœci dla Unii, jeœli nie weŸmie siê pod uwagê coraz silniejszego prze-
œwiadczenia, ¿e rozwój wspólnej polityki jest trudny do pogodzenia z pragnieniem
suwerennoœci narodowej. Jeœli obywatele nie przekonaj¹ siê, ¿e rezygnacja z pew-
nej czêœci suwerennoœci mo¿e doprowadziæ do bardziej skutecznej polityki w za-
kresie problemów globalnych, Unia nie przetrwa. O ile nie poka¿e siê obywatelom,
¿e w coraz bardziej zglobalizowanym œwiecie nawet du¿e pañstwa europejskie s¹
zbyt ma³e na to, by wp³yn¹æ na rozwój gospodarki, zrównowa¿ony rozwój spo³ecz-
ny i ekologiczny oraz nie potrafi¹ skutecznie walczyæ o prawa cz³owieka i ludzk¹
godnoœæ, to UE w obecnym kszta³cie nie ma przysz³oœci. Jeœli nie bêdzie mo¿na
jasno wykazaæ, ¿e generalnie ludziom bêdzie siê lepiej powodziæ materialnie i pod
innymi wzglêdami w takiej organizacji jak Unia, UE straci swój  raison d’être. Je-
œli Unia nie bêdzie umia³a zwiêkszyæ przejrzystoœci w procesach decyzyjnych, na-
razi siê na oskar¿enia o brak demokracji. Jeœli obywatele nie bêd¹ przekonani, ¿e
wspólna polityka unijna jest z nimi konsultowana i ich wzmacnia, Unia bêdzie dla
nich coraz mniej atrakcyjna. Jeœli ludzie nie bêd¹ siê czuli wystarczaj¹co odpowie-
dzialni za Uniê, w koñcu siê jej wypr¹.

Obecny kryzys daje mo¿liwoœæ zmian w unijnych mechanizmach decyzyj-
nych. ,,Bruksela” nie musi siê wszystkim zajmowaæ, a podjête tam decyzje wyma-
gaj¹ demokratycznego uprawomocnienia. Zarówno na poziomie europejskim, jaki i
krajowym jest wa¿ne, ¿eby us³yszeæ to, co ludzie faktycznie mówi¹. Wydaje siê, ¿e
niezale¿nie od przekonañ politycznych, mo¿na zauwa¿yæ ogóln¹ troskê o poczynania
Unii. Mieszkañcy nie rozumiej¹, jak ona dzia³a, g³osuj¹cy nie czuj¹ siê ani konsulto-
wani, ani wzmocnieni, a jej dzia³alnoœæ jest czêsto oskar¿ana o nieskutecznoœæ. Przej-
rzystoœæ i wys³uchiwanie obywateli s¹ kluczowe dla  przysz³oœci Unii.

Kolejne wa¿ne zagadnienie to szacunek dla ró¿norodnoœci. W ca³ej historii
nie istnia³a nigdy jednorodna (chrzeœcijañska) Europa, a Europa przysz³oœci rów-
nie¿ bêdzie pluralistyczna. W przesz³oœci islam przyczyni³ siê do ukszta³towania
naszej kultury, szczególnie na Pó³wyspie Iberyjskim i czêœciowo na Ba³kanach, a
podczas ostatnich dziesiêcioleci fale emigrantów sprowadzi³y islam i inne religie
do wielu czêœci Europy. Jednoczeœnie obserwujemy rosn¹c¹ sekularyzacjê zw³asz-
cza w Europie Zachodniej i Pó³nocnej. Chocia¿ czêœæ Europy zmierza w kierunku
wiêkszej jednoœci, ró¿norodnoœæ stanowi cechê charakterystyczn¹ to¿samoœci na-
szego kontynentu. Ró¿norodnoœæ kultur, tradycji i to¿samoœci religijnych musi byæ
szanowana, kultywowana, a wrêcz celebrowana, jeœli Unia ma mieæ przysz³oœæ.
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Unia jako ,,superpañstwo” jest na pewno nierealna w najbli¿szej przysz³oœci, o ile
w ogóle jest po¿¹dana. Jednak Europa cechuj¹ca siê bogactwem kulturowym i
oparta na ró¿norodnych to¿samoœciach stanowi³aby dobr¹ podstawê do wypraco-
wania wspólnej polityki w obszarach podobnych problemów i wytworzy³aby ko-
rzystn¹ sytuacjê dla wszystkich zaanga¿owanych.

Wydaje siê, ¿e w Unii roœnie rozczarowanie wobec tego,  w jaki sposób roz-
winê³a siê ona w ostatnich latach; to z kolei prowadzi do o¿ywienia narodowych i
regionalnych sentymentów jako przeciwwagi. Jednak¿e poza swymi obecnymi
granicami wspólnota d¹¿¹ca do pokoju, relatywnego dobrobytu, praw cz³owieka i
pañstwa prawa staje siê coraz bardziej atrakcyjna. Wydaje siê, ¿e ma miejsce para-
doks popularnoœci: podczas gdy UE straci³a urok dla w³asnych obywateli, osoby
pozostaj¹ce poza ni¹ dos³ownie nara¿aj¹ ¿ycie, ¿eby siê z ni¹ zwi¹zaæ. Od protestu-
j¹cych na Majdanie w Kijowie w 2014 roku, którzy ginêli pod kulami, nosz¹c opa-
ski naramienne z dwunastoma gwiazdami, poprzez wielu uchodŸców, którzy p³yn¹
w nêdznych ³odziach, ryzykuj¹c, ¿e sami lub ich rodziny dotr¹ do nas tylko w ca³u-
nie, a¿ do tych, którzy przebywaj¹ w zimnych i niehigienicznych obozach na (tym-
czasowo) zamkniêtych granicach strefy Schengen. Ich oddanie i determinacja, aby
dostaæ siê do Europy i przy³¹czyæ do Unii, jest niezwyk³e.

IX. Wspólnota wartoœci i projekt poszukiwañ duchowych

Uwierzcie mi, nie odniesiemy sukcesu w Europie wy³¹cznie w oparciu
o prawne kompetencje i mo¿liwoœci gospodarcze.
Jeœli nie uda siê nam daæ Europie duszy(…) ducha i znaczenia,
to ponieœliœmy klêskê5.

Jacques Delors

W 1990 roku ówczesny Prezydent Komisji Europejskiej Jacques Delors pomy-
œla³, ¿e Europa potrzebuje duszy. Od tej chwili Koœcio³y na naszym kontynencie pod-
jê³y refleksjê, co to mo¿e oznaczaæ i co same mog¹ wnieœæ w takie poszukiwanie. Po
up³ywie 25 lat to zdanie Jacquesa Delors znowu sta³o siê aktualne. Europa, a zw³asz-
cza Unia, zmaga siê z kilkoma nak³adaj¹cymi siê kryzysami, które stanowi¹ powa¿ne
wyzwanie dla Unii jako ,,wspólnoty wartoœci”. £¹cznie te wartoœci, na których zosta-
³a zbudowana, takie jak: pokój, solidarnoœæ, równoœæ, jednoœæ w ró¿norodnoœci, de-
mokracja, sprawiedliwoœæ, pañstwo prawa, prawa cz³owieka, wolnoœæ i równowaga
ekologiczna, mo¿na postrzegaæ jako czêœæ europejskiej duszy. Podpisany w 2007

5 European Integration – A way forward? Churches in Europe contributing to Europe’s future: frame-
work and issues, CSC of the Conference of European Churches, Brussels, 2009, 49.
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roku Traktat Lizboñski jasno stwierdza, ¿e Unia Europejska opiera siê na wspólnych
wartoœciach. Koœcio³y wchodz¹ce w sk³ad Konferencji Koœcio³ów Europejskich za-
wsze uznawa³y, ¿e ich zadaniem jest promowanie wy¿ej wymienionych wartoœci w
sferze publicznej zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Chocia¿ KKE uznaje, ¿e wiele mo¿na i trzeba zrobiæ na rzecz poprawy funk-
cjonowania Unii, nie traktujemy naszych spostrze¿eñ za powód do tego, ¿eby wy-
rzec siê wspó³pracy europejskiej, koordynacji i wspólnego prowadzenia polityki.
Jesteœmy przekonani, ¿e rozwi¹zaniem problemów unijnych nie jest podniesienie
mostów i chowanie siê w granicach narodowych. Europa wypróbowa³a takie dzia-
³ania w przesz³oœci i przynios³o to katastrofalne skutki. Drog¹ naprzód jest raczej
poszukiwanie, jak doprowadziæ do tego, by UE lepiej dzia³a³a w oparciu o wymie-
nione wy¿ej wspólne wartoœci. Wspólnota opiera siê nie tylko na prawach i zasa-
dach, ale buduj¹ j¹ wartoœci. W przypadku UE te wartoœci nie s¹ wy³¹cznie chrze-
œcijañskie, ale s¹ g³êboko zakorzenione w tradycji judeochrzeœcijañskiej.

Dziêki takiemu podkreœleniu znaczenia wartoœci KKE i inne Koœcio³y euro-
pejskie popar³y Traktat Lizboñski. Wspólna wizja, d¹¿enia i wartoœci wykraczaj¹ce
poza sferê gospodarki s¹ bardzo wa¿ne. Poszukiwanie wspólnych wartoœci euro-
pejskich to droga  prowadz¹ca do celów, których nie mo¿na osi¹gn¹æ wy³¹cznie
poprzez wzrost gospodarczy, rozwój konkurencji i reformy instytucjonalne.
Wspólnie przyjête wartoœci mog¹ wnieœæ entuzjazm, zaufanie, ducha i wizjê do
projektu europejskiego. Jednoczeœnie mog¹ zbli¿yæ Uniê do obywateli i wspieraæ
poczucie to¿samoœci.

Kolejn¹ metod¹ zbli¿enia Unii do obywateli to skuteczne wdra¿anie koncep-
cji subsydiarnoœci. Subsydiarnoœæ – podejmowanie decyzji na poziomie jak naj-
bli¿szym obywatelom – nie stanowi zaprzeczenia solidarnoœci. Wrêcz przeciwnie
subsydiarnoœæ odwo³uje siê do koncepcji, ¿e ka¿dy instytucjonalny poziom unij-
ny powinien zajmowaæ siê tym, co umie najlepiej w³aœnie w oparciu o zasadê so-
lidarnoœci. Tylko takie podejœcie sprzyja przejrzystoœci i praworz¹dnoœci, któ-
rych obecnie – zdaniem wielu – brakuje Unii.

X.  Rola Koœcio³ów i KKE w Europie

Wrodzona wartoœæ ka¿dej osoby
ma fundamentalne znaczenie dla Koœcio³ów.

W dyskusjach  na temat tego, jakie wartoœci powinny stanowiæ fun-
dament Europy, Koœcio³y powinny odznaczaæ siê pewn¹ skromnoœci¹, pamiêta-
j¹c o niejednoznacznej roli, jak¹ w ci¹gu ostatnich 2000 lat odegra³a religia w
Europie. Tutaj nie mo¿emy jej szczegó³owo przedstawiæ, ale niektóre kluczowe
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s³owa to: krucjaty, wojny religijne, inkwizycja, struktury patriarchalne, polowa-
nia na czarownice, kolonizacje, handel niewolnikami, niewolnictwo, rasizm i fa-
szyzm.

Jednoczeœnie nie mo¿na zapomnieæ, ¿e Koœcio³y odegra³y pozytywn¹ rolê
w historii spo³eczeñstw europejskich, na przyk³ad  poprzez pracê pastoraln¹ i po-
s³ugê, zak³adanie i prowadzenie systemów opieki zdrowotnej, szpitali, szkó³ i
uniwersytetów. Czasami Koœcio³y i chrzeœcijanie odegrali rolê profetyczn¹, tak
by³o w przypadku wydania Deklaracji z Barmen w 1934 roku skierowanej prze-
ciwko re¿imowi nazistowskiemu i próby wprowadzenia  Führerprinzip  (zasady
przywódcy) w Koœciele Ewangelickim w Niemczech. Koœcio³y czêsto by³y w
awangardzie walki przeciwko rasizmowi i militaryzmowi; anga¿owa³y siê w
opiekê nad uchodŸcami i azylantami, w walkê przeciwko biedzie i wykluczeniu,
a ostatnio w d¹¿enie do zachowania równowagi ekologicznej. Wrodzona wartoœæ
ka¿dej osoby ma fundamentalne znaczenie dla Koœcio³ów. Odzwierciedla ona
przekonanie, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Boga jako jego wspó³pra-
cownik (Rdz 1,27).

Z w³asnego doœwiadczenia Koœcio³y znaj¹ napiêcia i konflikty, które mog¹
towarzyszyæ ró¿norodnoœci. Same w jasnych momentach historii przezwyciê¿y³y
kryzysy, poniewa¿ poczucie przynale¿noœci by³o silniejsze od chêci podzia³u.
Wtedy skupiano siê bardziej na tym, co ³¹czy ni¿ na tym, co dzieli. Zgodnie
z takim doœwiadczeniem i przekonaniem Konferencja Koœcio³ów Europejskich
oœmiela siê nawi¹zaæ do zagadnieñ dotycz¹cych jednoœci w ró¿norodnoœci
na kontynencie europejskim. Jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê z tego, ze Eu-
ropa buduje swoj¹ to¿samoœæ równie¿ w odniesieniu do innych czêœci œwiata.
Zatem  niezwykle istotna jest wspó³praca Koœcio³ów ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio-
³ów i rozwój relacji z regionalnymi organizacjami ekumenicznymi w innych czê-
œciach globu.

XI. Wiara w dzia³aniu: diakonia i koinonia

W czasie, kiedy takie europejskie wartoœci jak solidarnoœæ i prawa cz³owieka
s¹ zagro¿one, jest wa¿ne, by Koœcio³y w Europie w dzia³aniu pokazywa³y, jak
wcieliæ je w ¿ycie. Oœwiadczenia na temat przysz³oœci Europy s¹ wiarygodne jedy-
nie wtedy, gdy same Koœcio³y staraj¹ siê wdra¿aæ to, co deklaruj¹.

Od pocz¹tku istnienia Koœcio³a chrzeœcijanie anga¿owali siê w sprawy spo-
³eczne poprzez ,,diakoniê” (Ef 6,7; 1 Kor 16,12-18; Flp 2,30)6. Jest to podstawo-

6 To s³owo pochodzi z greckiego i oznacza ,,s³u¿bê”.
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wa cecha Koœcio³a i motyw przewodni jego misji. Diakonia opiera siê o komuni-
kacjê i uczestnictwo, jest skierowana na szerszy œwiat oraz w stronê kszta³tuj¹-
cych rzeczywistoœæ fundamentalnych struktur gospodarczych, politycznych i
kulturowych.

„Wa¿n¹ funkcj¹ diakonii jest dzia³anie zarówno wraz, jak i w imie-
niu tych, którym pragniemy s³u¿yæ. Ta rola obejmuje identyfikacjê i walkê
z niesprawiedliwoœci¹ na ka¿dym poziomie – lokalnym, krajowym i miê-
dzynarodowym. Oznacza zajmowanie siê wielkimi dysproporcjami docho-
du i bogactwa, które charakteryzuj¹ zglobalizowan¹ gospodarkê. Ale to
te¿ oznacza wspieranie spraw tych, którzy s¹ wy³¹czeni ze wzglêdu na
rasê, p³eæ, religiê, zdolnoœci i wiek. Wskazuje na to, ¿e trzeba, aby wszyscy
siê zmienili  po to, by wszyscy mogli godnie ¿yæ. Diakonia równie¿ ³¹czy
siê z pos³ug¹ i obowi¹zkiem stawiania wyzwañ wszelkiej niesprawiedliwo-
œci, pocz¹wszy od niesprawiedliwego pos³ugiwania siê si³¹ do dzia³añ
skierowanym przeciwko przyrodzie i Bo¿emu stworzeniu. Takie postêpo-
wanie odwo³uje siê do podstawowych wartoœci wspó³czesnej kultury i
opiera siê na naszym kardynalnym przekonaniu o równoœci ludzi przed
Bogiem i o tym, ¿e ludzie s¹ stworzeni na obraz Boga”7.

W historii Koœcio³a chrzeœcijañsk¹ diakoniê (s³u¿bê) zawsze rozumiano jako
wk³ad w formowanie wspólnoty (koinonii) solidarnoœci, w sensie koinonii osób
(1 J 1,7).  Stanowi wyraz pe³ni cia³a Chrystusa. Z teologicznej perspektywy diako-
nia jest nierozdzielnie powi¹zana z koinoni¹. Koœció³ lokalny mo¿e siê w pe³ni zre-
alizowaæ jedynie wtedy, kiedy s³u¿y i charakteryzuje siê diakoni¹. Znany dwudzie-
stowieczny teolog  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) napisa³: ,,Koœció³ jest Koœcio-
³em tylko wtedy, gdy jest obecny dla innych ludzi”.

Potrzeba wspólnego œwiadectwa w spo³eczeñstwie obywatelskim zosta³a
powtórzona kilkakrotnie przez obecnego przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a
Ewangelickiego w Niemczech (EKD), biskupa krajowego Heinricha Bedford-
Strohma. Podkreœli³, ¿e ,,w naszej pracy nale¿y zwróciæ uwagê na publicznie g³o-
szon¹ teologiê i publiczne œwiadectwo”8. Te s³owa zosta³y powtórzone przez ar-
cybiskupa Micha³a, zmar³ego metropolitê Austrii, który stwierdzi³, ¿e w czasach
kryzysu bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem Koœcio³y zosta³y wezwane, by
,,przekazywaæ swoje wartoœci szerokiemu spo³eczeñstwu i by wzywaæ odpowie-

7 European integration – A way forward?, Church and Society Commission of the Conference of Euro-
pean Churches. Brussels, 2009, s. 66.

8 Na przyk³ad jego przemówienie na konsultacji KKE na temat ,,Pielgrzymki na rzecz sprawiedliwoœci
klimatycznej” w Ewangelickiej Akademii Villigst w Schwerte (Niemcy), 15 paŸdziernika 2015.
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dzialnych polityków do poszanowania ludzi stworzonych na obraz i podobieñ-
stwa Boga. W tym celu Koœcio³y powinny wykazaæ siê ekumeniczn¹ odpowie-
dzialnoœci¹, wspólnym chrzeœcijañskim i miêdzywyznaniowym œwiadectwem w
Europie”9.

XII. Europa: Wspólny dom

Europejska to¿samoœæ zawsze mia³a paradoksalne cechy. Z jednej strony hi-
storia naszego kontynentu wykazuje jednakowe poczucie przynale¿noœci, z drugiej
zaœ jest równie widoczne, ¿e przez wiele stuleci wspólne patrymonium przejawia³a
siê w pluralizmie form, kultur i jêzyków.

Koœcio³y cz³onkowskie KKE pochodz¹ z rozmaitych kultur i tradycji. Sami
doœwiadczyliœmy, ¿e zmierzenie siê z ró¿norodnoœci¹ mo¿e byæ trudne. Jednocze-
œnie jednak wiemy, ¿e nie powinniœmy siê obawiaæ ró¿nic i ¿e ,,jednoœæ w ró¿no-
rodnoœci” mo¿e stanowiæ udan¹  formu³ê, jeœli skupimy siê na wspólnych troskach,
wzajemnym szacunku i jeœli bêdziemy ceniæ sobie wielorakie to¿samoœci, przyzna-
j¹c miejsce ró¿norodnoœci i koncentruj¹c na tym, co nasz jednoczy.

KKE zauwa¿a z zaniepokojeniem, ¿e w dzisiejszej Europie wspólne wartoœci
sta³y siê mniej ewidentne. Unia obecnie znajduje siê na takim etapie historii, na
którym mo¿na zadawaæ powa¿ne pytania na temat to¿samoœci jako wspólnoty war-
toœci. Ze wzmo¿on¹ intensywnoœci¹ nale¿y prowadziæ poszukiwania duchowe. Eu-
ropa potrzebuje czegoœ wiêcej ni¿ tylko wspólny rynek. Musi postawiæ pytanie o
swoj¹ to¿samoœæ i relacje spo³eczne. Zanegowanie ich znaczenia w ci¹gu ostatnich
lat zubo¿y³o serce Europy, która kieruje siê konkurencyjnoœci¹ i zyskiem, wyposa-
¿a studentów i m³odych profesjonalistów w wybitne tytu³y naukowe, ale zapomina
o wiêkszym celu ni¿ tylko sukces i korzyœæ. Unia i Europa jako ca³oœæ potrzebuj¹
ponownie jasnego wyjaœniania tego, jakie s¹ jej korzenie i cele. Mo¿na zrozumieæ
pragnienie wiêkszej suwerennoœci ale, zdaniem KKE, suwerennoœæ nie powinna
oznaczaæ  egoizmu i zamykania oczu na uzasadnione potrzeby tych, którzy ocze-
kuj¹ na nasz¹ solidarnoœæ. W debacie o przysz³oœci Europy KKE ponad suweren-
noœæ stawia koinoniê. Koinonia skupia siê na tym, jak mo¿na tworzyæ rzeczywiste
wspólnoty w oparciu o dzielenie siê, s³u¿bê i solidarnoœæ.

Nawet w spo³ecznoœciach opartych o koncepcjê koinonii konflikty i ró¿nice
interesów mog¹ byæ czêœci¹ codziennego ¿ycia. Jeœli duch koinonii przewa¿y,
sprzeczne interesy mog¹ okazaæ siê owocne, poniewa¿ odpowiedzialnie je rozwi¹-
zujemy. Kulturowa i polityczna ró¿norodnoœæ Europy niekoniecznie powinna byæ

9 Metropolita Austrii Micha³ (1946-2011), cytat za: European integration – A way forward?, Church and
Society Commission of Conference of European Churches, Brussels, 2009



129SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

LIST KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

widziana jako zagro¿enie jednoœci, ale jako potencjalny skarb i bogactwo. Stwo-
rzenie wspólnej Europy nie musi byæ oparte o dominacjê jednego konkretnego sty-
lu ¿ycie ani o narzucanie pozosta³ym standardów jednej czêœci kontynentu. ,,Proces
rozwoju wspólnej Europy jest oczywiœcie procesem rozwoju poczucia europejskiej
wspólnoty (…) W europejskim kontekœcie nale¿y ponownie odkryæ znaczenie
prawdziwej wartoœci ,,wspólnoty”. Naturaln¹ cech¹  ,,wspólnoty” jest ¿ycie w soli-
darnoœci”10 . Wprowadzona przez List do Rzymian aposto³a Paw³a biblijna koncep-
cja ró¿norodnych to¿samoœci mo¿e zostaæ dalej rozwiniêta zw³aszcza w warun-
kach naszego kontynentu”11. Owocna wspó³praca europejska powiedzie siê jedynie
wtedy, gdy bêdzie oparta o dialog, wzajemne zrozumienie, szacunek do historii i
kultury oraz uczenie siê do siebie. ,,Nale¿y wyraŸnie uznaæ Uniê Europejsk¹, a na-
wet ca³¹ Europê, za wspólnotê wartoœci; wyostrzyæ swoje spo³eczne zainteresowa-
nia i daæ m³odym lepsze perspektywy na przysz³oœæ. Europa musi byæ kontynen-
tem pojednanej ró¿norodnoœci, która mierzy siê ze sw¹ odpowiedzialnoœci¹ wobec
œwiata”12.

Dla KKE wybór przysz³oœci Europy nie rozgrywa siê pomiêdzy w pe³ni
rozwiniêtym systemem federalnym z jednej strony, a mozaik¹ niezale¿nych
pañstw chowaj¹cych siê za zwodzonymi mostami – z drugiej. Nale¿y os¹dziæ
ka¿d¹ sprawê i politykê zgodnie z tym, co sob¹ reprezentuje, po to, ¿eby oceniæ,
gdzie potrzeba ,,wiêcej” lub ,,mniej” Europy. Najwa¿niejszym kryterium przy ta-
kim rozwa¿aniu to pytanie, który rodzaj polityki jest najskuteczniejszy do
wzmocnienia pomyœlnoœci w Europie i ogólnie w œwiecie. Z tej szerszej perspek-
tywy Unia ró¿nych prêdkoœci jest realna. Unia a la carte, której cz³onkowie stale
uczestnicz¹ b¹dŸ rezygnuj¹ z uczestnictwa we wspólnej polityce, nie jest po¿¹da-
na i nie dzia³a³aby dobrze. Jest jednak mo¿liwe, ¿e kluczowa grupa pañstw cz³on-
kowskich zdecyduje siê d¹¿yæ do dalszej integracji polityki, ale inne kraje do
nich siê nie przy³¹cz¹. Na przyk³ad naszym zdaniem nie wszystkie pañstwa
cz³onkowskie musz¹ siê zgodziæ co do konkretnych kwestii politycznych, takich
jak wspólna polityka monetarna. Jest jednak bardzo wa¿ne, ¿eby decyzje poli-
tyczne by³y oparte o wartoœci fundamentalne, które jednocz¹ kraje Unii. Takie
wartoœci powinny siê stosowaæ nie tylko w UE, ale te¿ powinny zostaæ rozsze-
rzone na ca³¹ Europê.

Jeœli chcemy odnieœæ siê do bie¿¹cych pal¹cych problemów europejskich i
zareagowaæ na praktyczne wyzwania, potrzebujemy wizji, oddania i wspó³pracy
wszystkich mo¿liwych si³, sektora publicznego i prywatnego, polityków i spo³e-

10 CEC/CSC: Churches in the Process of European Integration, Brussels, May 2001, s. 14.
11 Ibid., s. 15.
12 Oœwiadczenie Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) na temat sytuacji w Europie, 23

kwietnia 2016.
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czeñstwa obywatelskiego oraz Koœcio³ów i innych organizacji motywowanych
wiar¹ i przekonaniami. W takiej sytuacji wa¿ne s¹ wspó³praca i dialog. Ekume-
niczny Patriarcha Bart³omiej zwróci³ siê do Parlamentu Europejskiego, polityków i
szerszej publicznoœci, z apelem, by dialog sta³ siê czymœ wiêcej ni¿ tylko wymian¹
kulturow¹. Powiedzia³: ,,Musi zaistnieæ g³êbsze zrozumienie absolutnej wspó³za-
le¿noœci nie tylko pañstw i aktorów ¿ycia polityczno-gospodarczego, ale te¿ wspó³-
zale¿noœci jednej osoby od drugiej”13.

Dla KKE wa¿ne jest, byœmy jako Koœcio³y i obywatele d¹¿yli do pokoju i
sprawiedliwoœci. Mo¿emy to osi¹gn¹æ tylko wtedy, gdy z³¹czymy si³y. Proces
wspólnego tworzenie polityki w oparciu o podzielane fundamentalne wartoœci, któ-
ry jest popierany przez wiele Koœcio³ów i ich cz³onków, musi nadal s³u¿yæ swemu
celowi – owocnemu kszta³towaniu relacji pomiêdzy wspó³zale¿nymi narodami na
korzyœæ Europy i ca³ego œwiata. Koœcio³y w Europie z ich licznymi cz³onkami i
strukturami ekumenicznymi, znajduj¹ siê w dobrej pozycji do tego, aby zachêcaæ
wiernych do walki o wspólny dom europejski po³¹czony przez wartoœci i zbudowa-
ny tym samym fundamencie.

W 1989 roku na pierwszym Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w
Bazylei istotn¹ rolê odegra³a koncepcja ,,wspólnego europejskiego domu”. Zgro-
madzenie w Bazylei ustali³o ,,zasady obowi¹zuj¹ce we wspólnym europejskim
domu”:

Zasada równoœci wszystkich, którzy tam ¿yj¹, silnych i s³abych;
Uznanie takich wartoœci jak wolnoœæ, sprawiedliwoœæ, tolerancja, solidar-

noœæ, uczestnictwo;
Pozytywne nastawienie wobec wyznawców innych religii nale¿¹cych do

innych kultur i maj¹cych ró¿ne œwiatopogl¹dy;
Dialog zamiast si³owego rozwi¹zywania konfliktów.

KKE wierzy, ¿e te s³owa pozostaj¹ nadal wa¿ne dla sytuacji, w której dzisiaj
znajduje siê Europa. Ca³y czas nas inspiruj¹, zarówno jako wizja, jak i nagl¹cy plan
dzia³ania dla obywateli i polityków na naszym kontynencie.

Europa potrzebuje wizji i jasnego uznania swoich korzeni. Unia musi zapew-
niæ mieszkañcom dom oraz przestrzeñ. Odnoœnie tego zagadnienia mo¿e nam po-
móc rozró¿nienie dokonane przez by³ego prezydenta Rady Europejskiej Hermana
van Rompuya:

„Miejsce – ein Ort – daje ochronê, stabilnoœæ i poczucie przynale¿-
noœci. W ein Heim ludzie czuj¹ siê jak w domu. Zaœ przestrzeñ – ein Raum
– otwiera siê na ruch i mo¿liwoœci. Dotyczy kierunku, prêdkoœci i czasu.

13 Ekumeniczny Patriarcha Bart³omiej, Przemówienie w Parlamencie Europejskim, Bruksela, 24 wrze-
œnia 2008.



131SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

LIST KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Jako ludzie potrzebujemy obu wymiarów. Przestrzeni, w której mo¿emy
fruwaæ, i gniazda, które mo¿emy nazwaæ naszym. Jesteœmy prostymi stwo-
rzeniami! W Europie zawsze skupialiœmy siê na przestrzeni”14.

 Unia Europejska nie mo¿e przetrwaæ jako promieñ nadziei, jeœli jedynymi
wytycznymi bêd¹ prawa rynku. Musimy ponownie odkryæ ducha, który inspirowa³
ojców za³o¿ycieli, miêdzy innymi ducha pojednania, przebaczenia, solidarnoœci,
ludzkiej godnoœci i jednakowego szacunku dla wszystkich. Ró¿norakie kryzysy, z
którymi obecnie zmaga siê Europa, nie s¹ wiêksze ni¿ te wystêpuj¹ce pod koniec
drugiej wojny œwiatowej, a jednak rywalizuj¹ce interesy wydaj¹ siê parali¿owaæ
skuteczn¹ wspóln¹ reakcjê. Spo³eczeñstwo, które nie stanowi wspólnoty, rozpadnie
siê. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, niezale¿nie od ich wyznania i przeko-
nañ, aby przy³¹czyli siê do naszej walki, by przezwyciê¿yæ drobne ró¿nice, abyœmy
mogli przed³o¿yæ interes kontynentu jako ca³oœci nad interesy sektorowe oraz aby-
œmy mogli uszanowaæ godnoœæ, na któr¹ zas³uguj¹ inne istoty ludzkie stworzone na
Bo¿y obraz i podobieñstwo.

XIII.  Nasz apel

Oceniaj¹c obecne wyzwania przed którymi stoj¹ Europejczycy, w duchu
Charta Oecumenica i w odpowiedzi na wezwanie do Pielgrzymki Sprawiedliwoœci
i Pokoju Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Zarz¹d KKE:

Wydaje ten list otwarty do Koœcio³ów europejskich na temat sytuacji na
naszym kontynencie; streszcza on wizjê Europy i Unii Europejskiej oraz dzieli siê
troskami dotycz¹cymi przysz³oœci tego historycznego europejskiego projektu w
obecnych okolicznoœciach.

Potwierdza swoje zrozumienie Unii Europejskiej jako wspólnoty warto-
œci d¹¿¹cej do afirmacji ludzkiej godnoœci, pojednania, sprawiedliwoœci, pañstwa
prawa, demokracji, poszanowania praw cz³owieka, solidarnoœci i zrównowa¿onego
rozwoju;

Zachêca Koœcio³y cz³onkowskie KKE i wszystkich chrzeœcijan w Euro-
pie, by wzmogli swe starania o uwidocznienie w ¿yciu publicznych takich warto-
œci, jak szacunek dla innych, solidarnoœæ, diakonia i tworzenie wspólnoty.

Wzywa Koœcio³y europejskie do intensywnej dyskusji na temat przysz³o-
œci naszego kontynentu, roli Unii Europejskiej i wizji podzielanych wartoœci.

14 Herman van Rompuy w przemówieniu z dnia 4 grudnia 2014 roku z okazji otwarcie nowej siedziby
KKE w Brukseli.



132 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

JAKA PRZYSZ£OŒÆ CZEKA EUROPÊ?

Zaprasza Koœcio³y cz³onkowskie KKE i organizacje partnerskie do reak-
cji na ten list; uwzglêdniaj¹c specyficzn¹ sytuacjê w ró¿nych czêœciach naszego
kontynentu, zapraszamy Koœcio³y do uczestnictwa w procesie konsultacyjnym pro-
wadzonym w 2018 roku przez kolejne Zgromadzenie Ogólne KKE. Z wdziêczno-
œci¹ przyjmiemy Pañstwa wk³ad i opis konkretnych doœwiadczeñ i trosk zwi¹za-
nych z projektem europejskim. Podobnie chêtnie powitamy refleksje na temat roli
Koœcio³ów i wizji domu europejskiego w tym historycznym momencie, podobnie
jak i pytania powsta³e na kanwie tych rozwa¿añ. Do koñca grudnia 2016 roku Ko-
œcio³y mog¹ równie¿ w tym zakresie wyraziæ swe oczekiwania wobec KKE.

Z angielskiego prze³o¿y³a: Agnieszka Kafliñska

Aneks: fundamentalne wartoœci Unii Europejskiej

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej

Artyku³ 2
Unia opiera siê na wartoœciach poszanowania godnoœci osoby ludzkiej, wol-

noœci, demokracji, równoœci, pañstwa prawnego, jak równie¿ poszanowania praw
cz³owieka, w tym praw osób nale¿¹cych do mniejszoœci. Wartoœci te s¹ wspólne
Pañstwom Cz³onkowskim w spo³eczeñstwie opartym na pluralizmie, niedyskrymi-
nacji, tolerancji, sprawiedliwoœci, solidarnoœci oraz na równoœci kobiet i mê¿czyzn.

Artyku³ 3
1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartoœci i dobrobytu jej narodów.
2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i

sprawiedliwoœci bez granic wewnêtrznych, w której zagwarantowana jest swoboda
przep³ywu osób, w powi¹zaniu z w³aœciwymi œrodkami w odniesieniu do kontroli
granic zewnêtrznych, azylu, imigracji, jak równie¿ zapobiegania i zwalczania prze-
stêpczoœci.

3. Unia (…) zwalcza wy³¹czenie spo³eczne i dyskryminacjê oraz wspiera
sprawiedliwoœæ i ochronê socjaln¹, równoœæ kobiet i mê¿czyzn, solidarnoœæ miêdzy
pokoleniami i ochronê praw dziecka. Wspiera spójnoœæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i
terytorialn¹ oraz solidarnoœæ miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi. Szanuje swoj¹
bogat¹ ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹ oraz czuwa nad ochron¹ i rozwojem
dziedzictwa kulturowego Europy.
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5. W stosunkach zewnêtrznych Unia umacnia i propaguje swoje wartoœci i
interesy oraz wnosi wk³ad w ochronê swoich obywateli. Przyczynia siê do pokoju,
bezpieczeñstwa, trwa³ego rozwoju Ziemi, do solidarnoœci i wzajemnego szacunku
miêdzy narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubó-
stwa oraz do ochrony praw cz³owieka, w szczególnoœci praw dziecka, a tak¿e do
œcis³ego przestrzegania i rozwoju prawa miêdzynarodowego, w szczególnoœci za-
sad Karty Narodów Zjednoczonych.
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ARCYBISKUP JEREMIASZ JAN ANCHIMIUK
(1943 – 2017)

Znaliœmy siê ponad 50 lat. Byliœmy zaprzyjaŸnieni, mieliœmy wiele wspól-
nych prze¿yæ. Tote¿ Jego odejœcie, z którym trzeba siê by³o liczyæ, gdy¿ od kilku
lat zmaga³ siê z nowotworem, jest dla mnie bardzo bolesne. S¹dzê, ¿e nie tylko dla
mnie, gdy¿ grono Jego przyjació³ i wspó³pracowników by³o bardzo szerokie.

Pochodzi³ z Bia³ostocczyzny, urodzi³ siê we wsi Odrynki 3 paŸdziernika
1943 roku w rodzinie rolniczej. Swego ch³opskiego pochodzenia nigdy siê nie
wstydzi³, wspomina³ o nim przy ró¿nych okazjach, ju¿ jako pracownik naukowy
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przez wiele lat jeŸdzi³ do
swojej wsi rodzinnej, aby pomagaæ rodzinie przy ¿niwach. A dom rodzinny opuœci³
bardzo wczeœnie, gdy¿ w wieku 14 lat wst¹pi³ do Prawos³awnego Seminarium w
Warszawie. W latach piêædziesi¹tych i jeszcze jakiœ czas póŸniej Koœció³ Prawo-
s³awny w Polsce mia³ powa¿ne problemy kadrowe, tote¿ uruchomi³ w Stolicy na
ul. Paryskiej Seminarium, do którego przyjmowano ch³opców po szkole podstawo-
wej. Obok nauki w Seminarium  uczêszczali oni do liceum wieczorowego i po
ukoñczeniu nauki mogli bezpoœrednio podj¹æ pracê w Koœciele lub kszta³ciæ siê
dalej na Sekcji Prawos³awnej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, która – z
przyczyn lokalowych – mieœci³a siê równie¿ w budynku Seminarium Duchowne-
go. Jan Anchimiuk kontynuowa³ studia na Sekcji Prawos³awnej ChAT.

Choæ by³em od Niego starszy o trzy lata, studia na Sekcji Ewangelickiej
ChAT podj¹³em rok póŸniej ni¿ On, tj. w 1962 roku. Nasza sekcja wraz z Sekcj¹
Starokatolick¹ mieœci³a siê w Chylicach k. Warszawy, w budynku dawnego diako-
natu ewangelickiego. Z tego powodu widywaliœmy siê rzadko, praktycznie tylko z
okazji jakichœ uroczystoœci. Tak¹ uroczystoœci¹ by³y organizowane przez prawo-
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s³awnych wieczorki noworoczne, na które byliœmy zapraszani. Na tych wieczor-
kach widywaliœmy siê, lecz by³a to znajomoœæ dosyæ powierzchowna. Janek z re-
gu³y prowadzi³ te spotkania, tutaj ujawnia³ siê ju¿ Jego talent przywódczy. Jego
koledzy ju¿ wówczas zwracali nam uwagê, ¿e w œrodowisku prawos³awnym jest
osob¹ wyró¿niaj¹c¹ siê.

I tak byæ musia³o, skoro zaraz po ukoñczeniu studiów w 1965 roku kierow-
nictwo Koœcio³a wys³a³o Go na dalsze studia w Moskiewskiej Akademii Teolo-
gicznej, która mieœci³a siê kilkadziesi¹t kilometrów od Moskwy w miejscowoœci
Zagorsk (dzisiaj: Siergijew Posad). Zaj¹³ siê tam tematem wcielenia w myœli Oj-
ców Koœcio³a pierwszych trzech stuleci. Pod koniec moich studiów w ChAT
wiosn¹ 1966 roku wybra³em siê z wycieczk¹ Zrzeszenia Studentów Polskich do
Zwi¹zku Radzieckiego. W grupie studentów z ró¿nych uczelni byli równie¿ trzej
studenci Sekcji Prawos³awnej i jeden student starokatolicki. Na dworcu w Mo-
skwie oczekiwa³ na swoich kolegów Jan Anchimiuk. Podczas kilkudniowego po-
bytu w stolicy ZSRR towarzyszy³ nam przez ca³y czas, za³atwi³ zgodê w³adz na
odwiedziny Zagorska i zapoznanie siê z tamtejszym kompleksem klasztornym.
Tam zaczê³a siê te¿ nasza przyjaŸñ.

Janek po rocznych studiach w ZSRR wróci³ do Warszawy pod koniec
czerwca 1966 roku,   poinformowa³ mnie, ¿e wybiera siê na dalsze studia do
Szwajcarii, po odbytym kursie jêzykowym mia³ je podj¹æ na Wydziale Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu w Zurychu. Poprosi³ mnie o pomoc w wype³nieniu
kwestionariuszy, gdy¿ – jak przyzna³ – Jego znajomoœæ jêzyka niemieckiego by³a
dosyæ ograniczona. W Zurychu, w którym przebywa³ od pocz¹tku grudnia 1966
roku,  zajmowa³ siê badaniami wp³ywu pogl¹dów Carla Gustava Junga na prawo-
s³awn¹ teologiê oraz zg³êbia³ problemy najnowszych studiów nad Nowym Testa-
mentem. Wróci³ z tych studiów po dwóch latach i wkrótce mog³em siê przeko-
naæ, ¿e w jêzyku niemieckim jest bieglejszy ode mnie, choæ – jak mówi³em ¿ar-
tem – pos³ugiwa³ siê tym jêzykiem w sposób charakterystyczny dla Szwajcarów.
By³ zreszt¹ cz³owiekiem wielu talentów, ³atwo te¿ uczy³ siê jêzyków obcych.
Mówi³ swobodnie po rosyjsku, niemiecku, angielsku, a kiedyœ, podczas wspólne-
go pobytu w Genewie, w kawiarni wda³ siê w rozmowê z kelnerem po francusku
i dobrze sobie radzi³. Jako prawos³awny teolog pos³ugiwa³ siê w liturgii jêzykiem
starocerkiewnos³owiañskim, jako biblista by³ dobrze obeznany z jêzykiem grec-
kim i ³aciñskim.

W czerwcu 1968 roku koñczy³ siê Jego dwuletni pobyt w Szwajcarii, lecz w
pierwszych dniach lipca w Uppsali (Szwecja) rozpoczyna³y siê obrady IV Zgroma-
dzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Janek zg³osi³ siê jako wolontariusz
(steward) do technicznej obs³ugi tego wielkiego spotkania ekumenicznego. Tym
samym rozpocz¹³ swoj¹ d³ug¹ i owocn¹ przygodê z d¹¿eniami ekumenicznymi,
która zaprowadzi³a go do sprawowania wa¿nych funkcji.
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Jesieni¹ 1968 roku podj¹³ pracê wyk³adowcy i wychowawcy w Prawos³aw-
nym Seminarium Duchownym, jednoczeœnie zosta³ zatrudniony jako asystent w
Katedrze Egzegezy Prawos³awnej Nowego Testamentu ChAT. Jednoczeœnie, w la-
tach 1971-76, by³ redaktorem naczelnym organu koœcielnego ,,Wiadomoœci Pol-
skiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego”. Na podstawie rozprawy pt.
,,Egzegeza Orygenesa a niektóre kierunki egzegezy wspó³czesnej. Paralele i cechy
pokrewne” w lutym 1977 roku uzyska³ stopieñ doktora teologii prawos³awnej,
cztery lata póŸniej odebra³ dyplom doktora habilitowanego za ca³okszta³t pracy
naukowej ze szczególnym uwzglêdnieniem dzie³a ,,‘Anio³ów s¹dziæ bêdziemy’
(1 Kor 6, 3). Elementy antropologii i angelologii w pierwszym liœcie œw. Aposto³a
Paw³a do Koryntian”. Po habilitacji obj¹³ kierownictwo Katedry Egzegezy Prawo-
s³awnej Nowego Testamentu.

Niezale¿nie od pracy naukowej dzia³a³ ekumenicznie na ró¿nych p³aszczy-
znach. By³ zaanga¿owany w ró¿ne przedsiêwziêcia Polskiej Rady Ekume-
nicznej, od 1972 roku kierowa³ jej Sekcj¹ M³odzie¿ow¹. Reprezentowa³ swój
Koœció³ w ró¿nych gremiach miêdzynarodowych, takich jak Konferencja Ko-
œcio³ów Europejskich, Œwiatowa Rada Koœcio³ów czy Chrzeœcijañska Konferen-
cja Pokojowa. W latach 1970 – 1983 by³em pracownikiem Polskiej Rady Ekume-
nicznej i pamiêtam, ¿e ilekroæ pytaliœmy zwierzchnika Koœcio³a Prawos³awnego
o wyznaczenie delegata do tej czy innej delegacji na wyjazd zagraniczny,
odpowiedŸ z regu³y brzmia³a: Jan Anchimiuk. By³ to czas intensywnych kontak-
tów z Koœcio³ami ewangelickimi w obu pañstwach niemieckich – RFN i NRD –
dla naszych przyjació³ z obu tych krajów polskie prawos³awie mia³o oblicze Jana
Anchimiuka, który w sposób godny i kompetentny reprezentowa³ swój Koœció³.
W 1975 roku wraz z ks. prof. Jerzym Klingerem by³ delegatem Koœcio³a na
V Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Nairobi (Kenia). Praco-
wa³ tam w sekcji IV ,,Wychowanie do wyzwolenia i wspólnoty”.  Ogromnym za-
skoczeniem i jednoczeœnie radoœci¹ dla polskich œrodowisk ekumenicznych by³
niespodziewany wybór 32-letniego Anchimiuka w sk³ad Komitetu Naczelnego
ŒRK.

Podczas studiów w Zurychu Janek zaprzyjaŸni³ siê z pastorem Eduardem
Wildbolzem (1925-2015), który w owym czasie sprawowa³ funkcjê duszpasterza
studenckiego, a w okresie póŸniejszym sta³ siê czo³owym  dzia³aczem ekumenicz-
nym w Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii. PrzyjaŸñ ta trwa³a przez
ca³e ¿ycie i owocowa³a kontaktami ewangelików reformowanych szwajcarskich z
œrodowiskami prawos³awnymi w Polsce. Z kolei wielu prawos³awnych z naszego
kraju, w tym zespo³y chóralne, odwiedza³o ewangelików szwajcarskich. Pastor
Wildbolz namawia³ skutecznie gremia koœcielne do wspierania ró¿nych projektów
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, w tym powstaj¹cego w Je-
leniej Górze-Cieplicach oœrodka konferencyjno-rekreacyjnego prawos³awnej die-
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cezji wroc³awsko-szczeciñskiej, na czele której stan¹³ Jan Anchimiuk ju¿ jako ar-
cybiskup Jeremiasz.

W 1979 roku, w zwi¹zku z 40. rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej nasi
ewangeliccy partnerzy z RFN zaprosili delegacjê Polskiej Rady Ekumenicznej do
odbycia wspólnej konferencji poœwiêconej refleksji nad skutkami tego tragicznego
wydarzenia. Jak zwykle, do reprezentowania Koœcio³a Prawos³awnego zwierzch-
noœæ wyznaczy³a Anchimiuka. Konferencja odbywa³a siê w Mönchengladbach,
dzieliliœmy jeden pokój hotelowy. Któregoœ dnia wieczorem Janek zadzwoni³ do
swojego przyjaciela pastora Wildbolza i rozmawia³ z nim dobre 45 minut. Po za-
koñczonej rozmowie mówiê do niego: rachunek za tê rozmowê poch³onie ca³¹ die-
tê, jak¹ pobra³eœ na wyjazd. OdpowiedŸ dobrze charakteryzowa³a  jego osobowoœæ,
a brzmia³a ona mniej wiêcej tak: porozmawiaæ z przyjacielem ma wiêksz¹ wartoœæ
ni¿ wszystkie pieni¹dze. Nie by³y to czcze s³owa, gdy¿ przez ca³e doros³e ¿ycie,
bez rozg³osu, przychodzi³ wielu ludziom z bezinteresown¹ pomoc¹.

Doœwiadczenie zdobyte w Zurychu w wyniku zetkniêcia siê z prac¹ duszpa-
stersk¹ wœród studentów zainspirowa³o Janka do podjêcia podobnych dzia³añ
wœród studentów prawos³awnych w Warszawie. Musia³ pokonaæ niejedn¹ prze-
szkodê, gdy¿ w Jego Koœciele w owym czasie tego rodzaju dzia³alnoœæ praktycznie
by³a nieznana, równie¿ w³adza komunistyczna spogl¹da³a nieprzychylnym okiem
na takie inicjatywy. Dziêki uporowi i pozytywnemu nastawieniu wielu m³odych
ludzi inicjatywa ta w nied³ugim czasie zaczê³a przynosiæ dobre owoce. Poza orga-
nizowaniem spotkañ referatowo-dyskusyjnych na ró¿ne tematy, dzia³alnoœæ ta
obejmowa³a wyjazdy pielgrzymkowe do klasztoru ¿eñskiego na górze Grabarka.

Prze³omowe znaczenie w Jego ¿yciu mia³  rok 1983. Niespe³na 40-letni
wówczas Jan Anchimiuk 2 lutego zosta³ wyœwiêcony na diakona, tydzieñ póŸniej
na kap³ana, 26 lutego z³o¿y³ wieczyste œluby mnisze, przyjmuj¹c imiê zakonne Je-
remiasza. 6 marca otrzyma³ godnoœæ archimandryty, 13 marca odby³a siê Jego chi-
rotonia biskupia  w soborze œw. Marii Magdaleny w  Warszawie, w lipcu obj¹³
wakuj¹c¹ katedrê wroc³awsko-szczeciñsk¹. W 1997 roku otrzyma³ godnoœæ arcybi-
skupa. Przyczyni³ siê do wzniesienia na terytorium diecezji kilku nowych obiektów
sakralnych, wspó³tworzy³ Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej.

Jak ju¿ wspomniano, w 1975 roku zosta³ wybrany w sk³ad Komitetu Naczel-
nego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ju¿ jako biskup Jeremiasz ponownie wszed³ w
sk³ad tego grona podczas VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver (Kanada) w
1983 roku i pozostawa³ w nim do VII Zgromadzenia Ogólnego w Canberrze w
1991 roku. W Canberrze by³ wspó³przewodnicz¹cym Komitetu Nominacyjnego,
typuj¹cego m.in. kandydatów do Komitetu Naczelnego. Podczas tego Zgromadze-
nia po raz pierwszy a¿ dwóch delegatów z Polski wesz³o w sk³ad tego gremium:
teolog prawos³awny Wsiewo³od Konach i zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Au-
gsburskiego bp Jan Szarek.
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Podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare (Zimbabwe) w 1998 roku
da³ wyraŸnie znaæ o sobie kryzys w stosunkach miêdzy ŒRK a jej prawos³awny-
mi Koœcio³ami cz³onkowskimi. Dla poprawy stosunków Zgromadzenie podjê³o
uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji Nadzwyczajnej ds. prawos³awnego
uczestnictwa w pracach ŒRK. Jej cz³onkami mieli byæ w po³owie prawos³awni i
w po³owie reprezentanci innych Koœcio³ów cz³onkowskich. Mia³a ona zbadaæ
mo¿liwoœæ uzyskania przez prawos³awnych wiêkszych wp³ywów w Radzie oraz
sformu³owaæ propozycje dotycz¹ce koniecznych zmian w jej strukturze, stylu
pracy i etosie. Komisja Nadzwyczajna odby³a w latach 1999-2002 cztery posie-
dzenia. Plonem jej pracy by³ raport, którego zalecenia przyj¹³ Komitet Naczelny
ŒRK wiêkszoœci¹ g³osów. Z ramienia Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Pra-
wos³awnego  cz³onkiem Komisji Nadzwyczajnej by³ abp Jeremiasz. Reprezento-
wa³ On swój Koœció³ równie¿ na IX Zgromadzeniu Ogólnym w Porto Alegre
(Brazylia) w 2006 roku.

Innym gremium ekumenicznym, z którym przez wiele lat wspó³pracowa³,
by³a Konferencja Koœcio³ów Europejskich. Podczas X Zgromadzenia Ogólnego tej
organizacji, które odby³o siê w Pradze w  1992 roku biskup Jeremiasz zosta³ popro-
szony o wyg³oszenie jednego z dwóch g³ównych referatów nawi¹zuj¹cego do te-
matu Zgromadzenia: ,,Bóg jednoczy – w Chrystusie nowe stworzenie”1. Dodajmy:
by³ to pierwszy – i jak dot¹d, jedyny – przypadek powierzenia delegatowi z Polski
wyg³oszenia g³ównego referatu na Zgromadzeniu Ogólnym KKE. By³ równie¿ de-
legatem swojego Koœcio³a podczas kolejnego, XI Zgromadzenia Ogólnego w Gra-
zu (Austria) w 1997 roku.  Bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad uczestniczy³ te¿ w
zwo³anym w tej samej miejscowoœci II Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicz-
nym z udzia³em Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i rzymskokatolickiej Rady Kon-
ferencji Episkopatów Europy (CCEE).

W latach 2002-2006 reprezentowa³ swój Koœció³  w  dialogu na temat ekle-
zjologii miêdzy teologami prawos³awnymi z Koœcio³ów cz³onkowskich  Konferen-
cji Koœcio³ów Europejskich a przedstawicielami Wspólnoty Koœcio³ów Ewange-
lickich w Europie (WKEE). Przedmiotem dialogu by³o studium ,,Koœció³ Jezusa
Chrystusa”, przyjête na IV Zgromadzeniu Ogólnym WKEE w 1994. Szczególne
znaczenie konsultacji na temat eklezjologii polega³o te¿ na tym, ¿e kwestia ta nie
by³a dotychczas wystarczaj¹co uwzglêdniana w dialogach miêdzy Koœcio³ami wy-
ros³ymi z Reformacji a Koœcio³ami prawos³awnymi. Poza tym konsultacja ta mia³a
wnieœæ wa¿ny wk³ad do porozumienia Koœcio³ów w integruj¹cej siê Europie.

By³ tak¿e uczestnikiem ró¿nych dialogów dwustronnych prowadzonych
przez rodzinê Koœcio³ów prawos³awnych z Koœcio³ami innych tradycji. W latach
1989 i 1990 bra³ udzia³ w rozmowach z bardzo bliskimi prawos³awiu pod wieloma

1 Tekst w: ,,Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993  nr 1 (31), s. 9-16.
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wzglêdami orientalnymi Koœcio³ami narodowymi (koptyjskim, etiopskim, syryj-
skim, syryjsko-malankarskim, ormiañskim). Dotyczy³y  one spornych przez stule-
cia kwestii z zakresu chrystologii. Opublikowane deklaracje s¹ œwiadectwem
uzgodnionych pogl¹dów.

W ramach dialogu prawos³awno-katolickiego na szczeblu œwiatowym bra³
udzia³ w opracowaniu dokumentu ,,Eklezjologiczne i kanoniczne skutki sakramen-
talnej natury Koœcio³a: Koœcielna wspólnota, koncyliarnoœæ i autorytet”, który zo-
sta³ przyjêty na posiedzeniu w Rawennie (W³ochy) w 2007 roku.

Od samego pocz¹tku uczestniczy³ te¿ w dialogu prawos³awno-reformowa-
nym na szczeblu œwiatowym, który  rozpocz¹³ siê w  1988 w roku.  Plonem roz-
mów by³y m.in. wspólne deklaracje w sprawie nauki o Trójcy Œwiêtej i chrystolo-
gii.  W dziesiêcioleciu 1996-2005 uczestnicy dialogu zajmowali siê nauk¹ o Ko-
œciele.

Jako biskup wroc³awski wspar³ aktywnie  w 1995 roku inicjatywê pod nazw¹
,,Dzielnicy Czterech Œwi¹tyñ”. W akcji tej, obejmuj¹cej spotkania studyjne i mo-
dlitewne oraz wspó³pracê charytatywn¹, uczestnicz¹: gmina ¿ydowska oraz trzy
parafie – katolicka, prawos³awna i ewangelicka.

Wspólnie z dwoma rzymskokatolikami (ks. prof. Micha³em Czajkowskim i
red. Janem Turnauem) i pastorem zielonoœwi¹tkowym (Mieczys³awem Kwiet-
niem) zainicjowa³ w 1982 roku Miêdzywyznaniowy Zespó³ T³umaczy Nowego
Testamentu. Realizowan¹ pracê nazwali   ,,przek³adem przyjació³”. Ukoñczono j¹
w 2012 roku.

Od momentu objêcia przez Jeremiasza prawos³awnej diecezji wroc³awsko-
szczeciñskiej nasze kontakty si³¹ rzeczy uleg³y rozluŸnieniu. W 1991 roku powsta-
³a mo¿liwoœæ podjêcia przeze mnie pracy w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicz-
nej. Znowu zaczêliœmy siê czêœciej widywaæ. W 1996 roku biskup Jeremiasz zosta³
wybrany rektorem tej uczelni, ja zosta³em prorektorem. Odt¹d przez szeœæ lat (dwie
trzyletnie kadencje) znowu œciœle wspó³pracowaliœmy ze sob¹ i by³a to wspó³praca
bardzo harmonijna. Jako grupa pracowników naukowych kilkakrotnie wyje¿d¿ali-
œmy te¿ do krajów po³o¿onych nad Morzem Œródziemnym zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ misyjn¹ aposto³a Paw³a. Arcybiskup Jeremiasz by³ w dziejach ChAT pierw-
szym prawos³awnym, który sprawowa³ tê funkcjê. Po kilkuletniej przerwie, w la-
tach 2008-2012, wybrano Go po raz trzeci na stanowisko rektora.

Jako pierwszy prawos³awny w 2001 roku obj¹³ te¿ funkcjê prezesa Polskiej
Rady Ekumenicznej. Funkcjê tê sprawowa³ przez trzy piêcioletnie kadencje do
sierpnia 2016 roku. Jego poprzednikami byli: luteranie, reformowani i metodyœci.
Jako prezes by³ jednoczeœnie wspó³przewodnicz¹cym Komisji ds. Dialogu pomiê-
dzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹.

Arcybiskup Jeremiasz przez wiele lat interesowa³ siê ¿ywo przygotowaniami
do Soboru Ogólnoprawos³awnego, z którym wi¹za³ du¿e nadzieje. Osobiœcie by³
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uczestnikiem II Ogólnoprawos³awnej Konferencji Przedsoborowej w Chambesy
ko³o Genewy we wrzeœniu 1982 roku2. Stan zdrowia nie pozwoli³ Mu, niestety, na
uczestnictwo w obradach Soboru Ogólnoprawos³awnego, który po wieloletnich
przygotowaniach zebra³ siê w czerwcu 2016 roku na Krecie.

Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e arcybiskup Jeremiasz, najpierw jesz-
cze jako Jan Anchimiuk, by³ od po³owy lat 70. XX w. postaci¹ najlepiej rozpozna-
waln¹ w polskim i miêdzynarodowym ruchu ekumenicznym. Trudno znaleŸæ by w
Polsce drug¹ osobê o tak wielkim doœwiadczeniu i takich zas³ugach w dziedzinie
zbli¿enia miêdzywyznaniowego. Jego odejœcie jest ogromn¹ strat¹ nie tylko dla
Koœcio³a Prawos³awnego w Polsce, lecz dla ruchu ekumenicznego w ogóle. Zmar³
17 kwietnia 2017 roku, w drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocy, we Wroc³awiu. Dwa dni
póŸniej zosta³ pochowany na cmentarzu prawos³awnym w Warszawie.

Karol Karski

2 Jan Anchimiuk, Przygotowania do Soboru Ogólnoprawos³awnego, ,,Studia i Dokumenty Ekumenicz-
ne” 1983, nr 1, s. 69-71.
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Styczeñ – czerwiec 2017

Z zagranicy

 W dniach od 31 stycznia do 1 lutego odby³y siê w Birmingham reko-
lekcje dla biskupów anglikañskich i rzymskokatolickich z Anglii i Walii. By³o to
ju¿ pi¹te takie spotkanie w ci¹gu ostatnich 10 lat. Spotkanie biskupów s³u¿y nie
tylko pog³êbianiu relacji duchowych, ale te¿ wspólnym projektom o zasiêgu regio-
nalnym i narodowym. Biskupi otrzymali równie¿ informacje, dotycz¹ce stanu ofi-
cjalnego dialogu Anglikañsko-Rzymskokatolickiego, tzw. ARCIC. Podczas spo-
tkania odbywa³y siê wspólne modlitwy przygotowywane przez ka¿dy z Koœcio³ów.
W rekolekcjach uczestniczy³o 41 biskupów anglikañskich i 32 rzymskokatolickich,
w tym arcybiskup Canterbury Justin Welby, prymas Ca³ej Anglii, oraz arcybiskup
Westminsteru, kard. Vincent Nichols.

 Papie¿ Franciszek przyj¹³  delegacjê Koœcio³a Ewangelickiego Nie-
miec (EKD) z przewodnicz¹cym Rady EKD bawarskim bp. Heinrichem Bedfor-
dem-Strohmem, wiceprzewodnicz¹c¹ bp Anette Kurschus i prezes Synodu Irm-
gard Schwaetzer na czele. Delegacji  towarzyszy³ kard. Reinhard Marx, szef nie-
mieckiego episkopatu, oraz kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Bp Bedford-Strohm oraz kard. Marx zaprosili papie¿a
do odwiedzenia Niemiec jeszcze w 2017 roku. Dwa lata temu podobne zaprosze-
nie wystosowali prezydent RFN Joachim Gauck i kanclerz Angela Merkel. Prze-
wodnicz¹cy Rady EKD wskaza³ na g³êbokie relacje ekumeniczne, czego dowo-
dem s¹ wspólne obchody i upamiêtnienia 500 lat Reformacji – ,,Wspólna droga
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obydwu Koœcio³ów w Niemczech jest biblijnym doœwiadczeniem cudu, gdy¿ po
wielu wiekach wrogoœci i wzajemnych oskar¿eñ mo¿liwe jest wspólne obcho-
dzenie Œwiêta Chrystusowego”. Dziêkuj¹c za przemówienie, papie¿ Franciszek
równie¿ odniós³ siê do pocz¹tków Reformacji i intencji reformatorów, stwierdza-
j¹c, ¿e tym, co nimi kierowa³o i niepokoi³o by³o pragnienie wskazywania drogi
ku Chrystusowi. – ,,Tak¿e i dziœ owo pragnienie musi le¿eæ nam na sercu, po tym
jak – dziêki Bogu – obraliœmy wspóln¹ drogê. Ten rok upamiêtnienia daje nam
okazjê, aby pójœæ kolejny krok naprzód, nie patrz¹c na przesz³oœæ z uraz¹, ale w
Duchu Chrystusa i we wspólnocie z nim, aby ludziom naszych czasów znów
ukazaæ radykaln¹ unikalnoœæ Jezusa i bezgraniczne mi³osierdzie Bo¿e. Tego te¿
chcieli reformatorzy. To, ¿e ich wezwanie do odnowy wywo³a³y zdarzenia, które
doprowadzi³y do podzia³u wœród chrzeœcijan, by³o naprawdê tragiczne” – zazna-
czy³ papie¿.

 Ekumenicznym nabo¿eñstwem zainaugurowano 22 marca odno-
wion¹ Kaplicê Grobu Pañskiego w Jerozolimie. Prace trwa³y dziesiêæ miesiêcy i
bêd¹ kontynuowane. W nabo¿eñstwie uczestniczyli przedstawiciele trzech Ko-
œcio³ów, które sprawuj¹ pieczê nad œwi¹tyni¹: prawos³awnego, ormiañskiego i
katolickiego. Nad pustym grobem Chrystusa odœpiewano hymny paschalne w³a-
œciwe ka¿dej z tych tradycji, a nastêpnie wspólnie odmówiono Ojcze Nasz. ,,Od-
nowiliœmy nie tylko pewn¹ strukturê, ale tak¿e nasze wspólne œwiadectwo Ewan-
gelii Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Jest to dar nie tylko dla Ziemi Œwiêtej, lecz
dla ca³ej ludzkoœci” – powiedzia³ podczas nabo¿eñstwa prawos³awny patriarcha
Jerozolimy Teofil II.

 Udzia³ papie¿a Franciszka w protestanckich obchodach 500-lecia Re-
formacji w Lund otworzy³ nowe drogi na polu wzajemnych relacji – uwa¿a prezy-
dent Œwiatowej Federacji Luterañskiej biskup Munib Younan. Podkreœli³ on, ¿e
katolicy na ca³ym œwiecie bior¹ przyk³ad z Franciszka i zacieœniaj¹ wspó³pracê z
protestantami. Jego zdaniem najwiêkszym prze³omem we wzajemnych relacjach
jest podjêcie dyskusji nad interkomuni¹, czyli wzajemnym dopuszczaniem do ko-
munii. Koœció³ zawsze naucza³, ¿e jest to niemo¿liwe, poniewa¿ luteranie nie po-
dzielaj¹ katolickiej wiary w Eucharystiê, a ich pastorzy nie s¹ kap³anami, wiêc
sprawowana przez nich liturgia nie jest sakramentem. Luterañski biskup Younan
jednak uwa¿a, ¿e uda siê dojœæ do porozumienia w tej sprawie. Na najbli¿szym
spotkaniu Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan bêdziemy rozmawiaæ o eklezjologii, pos³udze duchownej i Eucharystii. S¹ to
trzy kwestie, w których nie ma zgody. Jednak dziœ ekumenizm nie zale¿y ju¿ wy-
³¹cznie od dialogu teologicznego, ale tak¿e od wzajemnego zaufania i przyjaŸni. I
w³aœnie dziêki temu zaufaniu i przyjaŸni, dziêki otwarciu i sile, która p³ynie ze spo-
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tkania w Lund, wierzê, ¿e za 10, a maksymalnie za 15 lat dojdziemy do porozumie-
nia w tej sprawie. W ci¹gu 10 lat nasza wspólna komisja mieszana wypracuje poro-
zumienie, stwierdzaj¹ce, ¿e nasze dwa Koœcio³y uznaj¹ siê nawzajem. Wierzê, ¿e
bêdzie to b³ogos³awieñstwem” – powiedzia³ Radiu Watykañskiemu prezydent
Œwiatowej Federacji Luterañskiej.

 Rosyjski S¹d Najwy¿szy przychyli³ siê do rz¹dowego wniosku o de-
legalizacjê zwi¹zku wyznaniowego œwiadków Jehowy, okreœlaj¹c go ekstremi-
styczn¹ grup¹ religijn¹, która  stanowi zagro¿enie dla ,,praw obywatelskich, pu-
blicznego porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.” Decyzjê og³oszono 20
kwietnia i dotyczy ona ok. 175 tys. wyznawców zgromadzonych w 2000 wspól-
notach. Przedstawiciele œwiadków Jehowy zapowiedzieli apelacjê, jednak rz¹d
ju¿ zapowiedzia³ zamkniêcie centrali tego wyznania w St. Petersburgu. Za cza-
sów stalinowskich dzia³alnoœæ œwiadków Jehowy by³a nielegalna i zakaz zniesio-
no dopiero w 1991 roku. Rosja pod kierownictwem W³adimira Putina powraca
do dawnych rozwi¹zañ. Wolnoœæ religijna w Rosji dopuszczona przez Michai³a
Gorbaczowa w 1990 r., obecnie zosta³a zlikwidowana – t³umaczy prof. Roman
£unkin, kierownik Oœrodka Studiów i Analiz ds. Spo³eczeñstwa i Religii
Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk. Brak jest jakiegokolwiek stanowi-
ska ze strony Patriarchatu Moskiewskiego, jego wydzia³ów b¹dŸ poszczególnych
cz³onków prawos³awnego episkopatu. Znany intelektualista i cerkiewny dysy-
dent, diakon profesor Andrej Kurajew, pozbawiony katedry na cerkiewnej uczel-
ni, na swojej stronie na facebooku, sugeruje, ¿e delegalizacja jehowitów zosta³a
dokonana z inicjatywy Patriarchatu Moskiewskiego. Prawnik i publicysta, Wasy-
lij Niczyk zwróci³ uwagê, ¿e struktury jehowitów zlikwidowano tak jak likwidu-
je siê organizacje terrorystyczne ze wszystkimi tego nastêpstwami; w trakcie ty-
godnia paschalnego. Miko³aj Mitrochin, socjolog i religioznawca, stwierdzi³ z³o-
œliwie, ¿e ,,w³adze Rosji i patriarcha Cyryl ,,bardzo ciekawie wyobra¿aj¹ sobie
radoœæ paschaln¹”. Uzna³ patriarchê, na równi z w³adz¹ œwieck¹, za osobê odpo-
wiedzialn¹ za zakaz dzia³alnoœci i konfiskatê ca³ego mienia jehowitów.
Jego zdaniem wyrz¹dzono ogromn¹ krzywdê setkom tysiêcy obywateli kraju i
stworzono warunki dla utworzenia siê nowego ogromnego podziemia. Prze-
strzeg³, ¿e jest ca³kiem prawdopodobne, i¿ w Rosji nast¹pi¹ teraz masowe repre-
sje za wiarê, pojawi¹ siê tysi¹ce nowych wiêŸniów politycznych i masowa emi-
gracja. Aleksander Wierchowski, cz³onek Rady ds. Praw Cz³owieka i rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego przy Prezydencie FR i dyrektor Agencji Informa-
cyjno-Analitycznej ,,Sowa” przestrzeg³ w³adze rosyjskie, ¿e Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka bez w¹tpienia stanie po stronie jehowitów. A sprawa zostanie
natychmiast wygrana przez jehowitów, poniewa¿ podstawa oskar¿enia jest wiê-
cej ni¿ w¹tpliwa. Bardzo g³êboka i intryguj¹ca jest wypowiedŸ na facebooku,
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znanego kijowskiego teologa i religioznawcy, prof. Juryja Czarnomorcia kon-
wertyty na grekokatolicyzm. Potraktowa³ on wyrok rosyjskiego S¹du Najwy¿-
szego jako kolejny znak, ¿e Rosja i jej dominuj¹cy Koœció³ prawos³awny, sta-
czaj¹ siê w przepaœæ.

 Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej odwiedzi³ sie-
dzibê Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) oraz ekumeniczn¹ wspólnotê Taizé.
Podró¿ odbywa siê w 25. rocznicy intronizacji Bart³omieja oraz z okazji 50-lecia
Centrum Prawos³awnego w Chambésy prowadzonego przez Patriarchat Ekume-
niczny. W genewskiej siedzibie ŒRK patriarcha wyg³osi³ okolicznoœciowe prze-
mówienie poœwiêcone g³ównie zesz³orocznemu ogólnoprawos³awnemu soboro-
wi na Krecie oraz ekumenicznemu zaanga¿owaniu prawos³awia. ŒRK reprezen-
towa³ sekretarz generalny organizacji, ks. dr Olav Tveit. Honorowy zwierzchnik
prawos³awia przypomnia³, ¿e od 1955 roku istnieje sta³e przedstawicielstwo eku-
menicznego Patriarchatu Konstantynopola przy ŒRK w Genewie. – ,,Jednoznacz-
ne i sta³e zobowi¹zanie Koœcio³a prawos³awnego wobec ruchu ekumenicznego
le¿y mi bardzo na sercu. Podkreœli³ to tak¿e Œwiêty i Wielki Sobór, stwierdzaj¹c,
¿e zaanga¿owanie prawos³awnych chrzeœcijan na rzecz przywrócenia jednoœci z
innymi chrzeœcijanami w jednym, œwiêtym, powszechnym i apostolskim Koœcie-
le nie jest obce istocie i naturze Koœcio³a prawos³awnego” – zaznaczy³ patriar-
cha. Bart³omiej z³o¿y³ swoj¹ pierwsz¹ wizytê we wspólnocie ekumenicznej w
Taizé. W przemówieniu skierowanym do cz³onków wspólnoty, przywo³a³ uro-
czystoœæ poœwiêcenia kamienia wêgielnego pod kaplicê prawos³awn¹ w Taizé 15
kwietnia 1963 r. – ,,To wydarzenie potwierdza³o nieodwo³aln¹ obecnoœæ wschod-
niego chrzeœcijañstwa w tym miejscu” – mówi³. W tym kontekœcie patriarcha
podkreœli³, ¿e pojednanie jest kluczowe dla Koœcio³ów i ca³ego œwiata i przywo-
³a³ luterañsko-rzymskokatolicki dokument ,,Od konfliktu do komunii” przygoto-
wany na jubileusz 500 lat Reformacji.

 Jak¹ rolê przejmuj¹ Koœcio³y w pracy pokojowej? W jaki sposób
konkretnie w niej uczestnicz¹? Jakie ekumeniczne szanse otwieraj¹ siê wskutek
wspólnej pracy pokojowej? By³y to kwestie, które omawiano na posiedzeniu gru-
py egzekutywnej Wspólnej Grupy Roboczej (WGR) Œwiatowej Rady Koœcio³ów
i Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Dublinie (Irlandia) w dniach 24-26 kwietnia.
W opublikowanym komunikacie zwrócono uwagê, ¿e praca migracyjna i pokojo-
wa w czasach przemocy to dwa bardzo aktualne tematy, którymi WGR pragnie
siê w najbli¿szym czasie zajmowaæ. Sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan Mgr. Brian Farrell oœwiadczy³ w tym kontekœcie, ¿e ,,naszym celem
jest wzmocnienie wspó³pracy chrzeœcijan z ró¿nych Koœcio³ów, tak aby by³o
mo¿liwe w³aœciwe reagowanie na te wyzwania”. Wyra¿ono zadowolenie z pog³ê-
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biaj¹cej siê wspó³pracy we wspomnianych dziedzinach miêdzy Caritas Interna-
tionalis, Wspólnot¹ Anglikañsk¹, Œwiatow¹ federacj¹ Luterañsk¹ i Œwiatow¹
Rad¹ Koœcio³ów.

 W wieku 89 lat zmar³a 27 kwietnia brytyjska metodystka dr Pauline
Webb, osoba ogromnie zas³u¿ona dla ruchu ekumenicznego. By³a pierwsz¹ ko-
biet¹, która w kadencji od czwartego do pi¹tego Zgromadzenia Ogólnego Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów (1968-1975) pe³ni³a funkcjê wicemoderatora Komitetu Na-
czelego ŒRK. Z zawodu by³a dziennikark¹, komentatork¹ radia i telewizji. By³a
autork¹ wielu ksi¹¿ek i artyku³ów oraz wspó³wydawc¹ ,,Dictionary of the Ecume-
nical Movement” (1991, 2002). Napisa³a biograficzne szkice poœwiêcone dwom
sekretarzom generalnym ŒRK – Filipowi Potterowi I Konradowi Raiserowi – oraz
wieloletniemu dyrektorowi Wydzia³u Wiara i Ustrój Lukasowi Vischerowi.
W swoim Koœciele by³a kaznodziej¹ œwieckim, w latach 1965-66 pe³ni³a funkcjê
wiceprzewodnicz¹cej Konferencji Metodystycznej. W 1969 wita³a w Genewie w
imieniu ŒRK papie¿a Paw³a VI. Wspiera³a tak¿e realizowany przez ŒRK Program
Zwalczania Rasizmu.

 28 i 29 kwietnia br. papie¿ Franciszek odby³ swoj¹ 18. podró¿ za-
graniczn¹, tym razem do Egiptu. Mia³a ona charakter ekumeniczny, miêdzyreli-
gijny i duszpasterski. Spotkania z prezydentem i w³adzami kraju, wielkim ima-
mem sunnickiego Uniwersytetu Al-Azhar i z koptyjskim papie¿em-patriarch¹,
udzia³ w Miêdzynarodowej Konferencji ,,Religie i pokój” i Msza œw. z udzia³em
20 tys. osób to najwa¿niejsze wydarzenia podczas wizyty papie¿a w Egipcie.
Podczas zorganizowanej tam konferencji pokojowej papie¿ wraz z imamem
uczelni Ahmadem Al-Tajjebem, którego nazwa³ Bratem, zaapelowa³ o g³oœne i
wyraŸnie ,,nie” wobec wszelkich form przemocy, zemsty i nienawiœci pope³nia-
nych w imiê religii lub Boga. ,,Dzisiaj potrzebni s¹ budowniczowie pokoju, a nie
pod¿egacze do walk; stra¿acy, a nie podpalacze konfliktów; kaznodzieje pojed-
nania, a nie orêdownicy zniszczenia” – powiedzia³ Franciszek. Wizyta papieska
by³a bez w¹tpienia wielkim wsparciem dla najwiêkszego Koœcio³a chrzeœcijañ-
skiego Egiptu i dla wszystkich Koptów i pog³êbi³a dobre stosunki koptyjsko-ka-
tolickie. Franciszek przypomnia³, ¿e wyznawcy obu Koœcio³ów s¹ wezwani do
dawania wspólnego œwiadectwa o Jezusie i do niesienia œwiatu ,,naszej wiary”.
Przywo³a³ te¿ œwiadectwo ,,ekumenizmu krwi”, przelanej zarówno w pierwszych
wiekach chrzeœcijañstwa, jak i w naszych czasach. Nazwa³ Egipt ,,ziemi¹ mê-
czenników” i podkreœli³ wielki wk³ad tamtejszych wyznawców Chrystusa do ca-
³ego chrzeœcijañstwa. Nadzieje na przysz³oœæ niesie podpisana przez zwierzchni-
ków obu Koœcio³ów – patriarchê Teodora (Tawadrosa) II i papie¿a deklaracja o
wspólnych d¹¿eniach Koœcio³ów – katolickiego i koptyjskiego – do wzajemnego
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uznania wa¿noœci chrztu, co byæ mo¿e ju¿ wkrótce siê stanie i zaleczy tê ,,bolesn¹
ranê” we wzajemnych stosunkach. Spotkanie papie¿a z wielkim imamem uniwer-
sytetu Al-Azhar szejkiem Ahmadem al-Tajjebem poprzedzi³o wyst¹pienia obu
zwierzchników religijnych podczas Miêdzynarodowej Konferencji ,,Religie i po-
kój” z udzia³em ok. 200 goœci z ca³ego œwiata, w tym przywódców religijnych.
Wœród uczestników byli m. in. patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I, sekretarz
generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów pastor Olav Tveit oraz koptyjsko-katolicki
patriarcha Aleksandrii Ibrahim Isaak Sidrak. Spotkanie na uniwersytecie rozpoczê-
³o siê od minuty milczenia, któr¹ uczczono ofiary terroryzmu na œwiecie. Olav
Tveit, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów skomentowa³ podpisan¹ w
Kairze przez Franciszka i patriarchê Tawadrosa deklaracjê o dialogu ekumenicz-
nym miêdzy oboma wspólnotami. Norweski luteranin stwierdzi³, ¿e deklaracja ta
,,ma powa¿ny wymiar historyczny i wskazuje na jednoœæ Koœcio³a, która istnia³a w
pierwszych wiekach, ale póŸniej j¹ rozbito”. Chocia¿ sygnatariusze dokumentu
przyznaj¹, i¿ dalej istniej¹ przeszkody dla pe³nej komunii oraz porozumienia, po-
twierdza siê tam to, co wspólne w wierze i w ¿yciu. Dlatego deklaracja z Kairu
otwiera drogê do dalszego dialogu – uwa¿a sekretarz generalny Œwiatowej Rady
Koœcio³ów.

 W dniach od 14 do 20 maja  odby³a siê kolejna, siódma ju¿ sesja
trzeciej fazy dialogu Anglikañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Miêdzynarodo-
wej (ARCIC III). Tematem spotkania by³y zagadnienia eklezjologiczne: Koœció³
jako wspólnota (komunia) lokalnie i uniwersalnie. Tym razem cz³onkowie komi-
sji spotkali siê w Centrum Edukacyjno-Katechetycznym œw. Urszuli nale¿¹cym
do diecezji erfurckiej (Niemcy). Komisja przyjê³a wspólny dokument zatytu³o-
wany  ,,Pod¹¿aj¹c wspólnie drog¹: uczyæ siê byæ Koœcio³em – lokalnie,
regionalnie, uniwersalnie”. Tekst analizuje struktury koœcielne w katolicyzmie i
anglikanizmie, dziêki którym wierni obydwu tradycji kieruj¹ ¿yciem wspólnoto-
wym oraz podtrzymuj¹ je na ró¿nych p³aszczyznach. Nazwane s¹ punkty wspól-
ne, jak i ró¿nice w rozumieniu wspólnoty oraz praktycznej jej realizacji.
Jak stwierdzaj¹ autorzy tekstu, zastosowano metodê ,,receptywnego ekumeni-
zmu”, która umo¿liwia nie tylko rozeznanie w stanowiskach partnerów dialogu,
ale i zachêca do pokuty i nawrócenia poprzez pog³êbienie tematów dotychczas
nierozwiniêtych oraz naprawienie krzywd. Kolejnym etapem jest wymiana da-
rów poprzez wzajemne uczenie siê od siebie. Tekst nazwany Dokumentem Er-
furckim jest przygotowaniem do kolejnego etapu ARCIC III, który ma
wyjaœniæ, w jaki sposób Koœció³ lokalny i uniwersalny rozpoznaj¹ prawid³owe
nauczanie w kwestiach etycznych. Cz³onkowie komisji zapoznali siê
równie¿ z dziejami dawnego klasztoru augustianów, bêd¹cego jednym z kluczo-
wych miejsc dla historii Reformacji, oraz zwiedzili rzymskokatolick¹ katedrê
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mariack¹. Odby³o siê spotkanie z przedstawicielami lokalnego Koœcio³a ewange-
lickiego oraz ordynariuszem rzymskokatolickiej diecezji erfurckiej, bp. Ulrichem
Neymeyrem.

 Pod koniec maja po raz pierwszy dosz³o do spotkania czo³owych
przedstawicieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Œwiatowej Wspólnoty Zielonoœwi¹t-
kowców, Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego i Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. To historyczne spotkanie s³u¿y³o koordynacji wsparcia dla Globalne-
go Forum Chrzeœcijañskiego. Uczestnicy zajêli siê nastêpuj¹cymi kwestiami: gdzie
znajdujemy siê na naszej drodze do chrzeœcijañskiej jednoœci dzisiaj, dwadzieœcia
lat po zainicjowaniu przez ŒRK nowego forum spotkañ i wymiany miêdzy Koœcio-
³ami?  Co sugeruje nam odpowiedŸ na to pytanie w odniesieniu do dalszych kro-
ków Koœcio³ów ku wiêkszej jednoœci w Chrystusie i roli, jak¹ ka¿dy z uczestnicz¹-
cych Koœcio³ów lub organizacji mo¿e przej¹æ? Sekretarz generalny ŒRK pastor dr
Olav Fykse Tveit powiedzia³: ,,By³o to naprawdê dobre posiedzenie, podczas któ-
rego objawi³o siê bardzo wiele zgodnych pogl¹dów co do ju¿ pozytywnych dzia³añ
Globalnego Forum Chrzeœcijañskiego. Rozmawialiœmy na temat przemian w œwia-
towym chrzeœcijañstwie a w tym kontekœcie szczególnie o tym, jak ró¿ne drogi w
d¹¿eniu do jednoœci chrzeœcijañskiej mog¹ siê wzajemnie uzupe³niaæ.  Poza tym
sformu³owaliœmy rolê i kompetencjê Forum jako wspólnego instrumentu jednoœci,
chodzi³o o to, aby pozosta³o ono wierne istocie swojego powo³ania”. Posiedzenie
s³u¿y³o te¿ jako instrument doradczy w przygotowaniu najbli¿szego Zgromadzenia
Ogólnego Œwiatowego Forum Chrzeœcijañskiego w Bogocie (Kolumbia) w kwiet-
niu 2018 roku.

 31 maja zmar³ by³y zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Greckoka-
tolickiego kard. Lubomyr Huzar, wielki duchowy autorytet dla Ukrainy, promo-
tor pojednania polsko-ukraiñskiego. Mia³ 84 lata. Kard. Huzar sta³ na czele
UKGK w latach 2001-2011. W czasie swego urzêdowania doprowadzi³ do prze-
niesienia stolicy arcybiskupiej ze Lwowa do Kijowa. Emerytowany greckokato-
licki arcybiskup wiêkszy kijowsko-halicki, znany by³ zawsze jako cz³owiek dia-
logu i pojednania, szczególnie miêdzy Polakami a Ukraiñcami. Mia³ opiniê
œwietnego teologa. Cieszy³ siê uznaniem i szacunkiem w kraju i na œwiecie. By³
on bezpoœrednim kontynuatorem tradycji i dzie³a wielkich hierarchów ukraiñ-
skich minionego wieku: metropolity Andrzeja Szeptyckiego oraz kardyna³ów Jo-
syfa Slipyja i Myros³awa Iwana Lubacziwœkiego. Lubomyr Huzar urodzi³ siê 26
lutego 1933  we Lwowie. Po zajêciu miasta przez wojska sowieckie w 1939  jego
rodzinie uda³o siê opuœciæ ojczyste strony i wyemigrowaæ. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 30 marca 1958  w amerykañskiej diecezji Stamford (stan Connecticut)
dla Ukraiñców. W latach 1958-69 wyk³ada³ w seminarium duchownym w Stam-
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fordzie. Od 1966  by³ jednoczeœnie proboszczem w Kerhonkson na terenie tej
diecezji. W latach 1969-72 kszta³ci³ siê na wydziale teologii na Papieskim Uni-
wersytecie Urbanianum w Rzymie. W 1973  wst¹pi³ do klasztoru studytów, a rok
póŸniej zosta³ prze³o¿onym klasztoru ,,Studion” we w³oskiej Grottaferrata. 5
kwietnia 1977  przyj¹³ sakrê biskupi¹, a ju¿ w nastêpnym roku zosta³ archiman-
dryt¹ (prze³o¿onym) studytów Europy i Ameryki. W 1985  przebywaj¹cy wów-
czas w Rzymie arcybiskup wiêkszy Lwowa kard. Myros³aw Iwan Lubacziwœkyj
mianowa³ bp. Huzara swoim wikariuszem generalnym, mimo i¿ ten przebywa³
jeszcze w USA. Gdy w 1994  biskup móg³ wróciæ na Ukrainê, zorganizowa³ na
nowo klasztor studytów w diecezji tarnopolskiej. Synod Biskupów UKGK wy-
bra³ go w 1995  na egzarchê kijowsko-wyszogrodzkiego, a 14 paŸdziernika 1996
powo³a³ na biskupa pomocniczego arcybiskupa wiêkszego Lwowa. 23 grudnia
2000, po œmierci kard. Lubacziwœkiego,  papie¿ mianowa³ go administratorem
apostolskim ,,sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” arcybiskupstwa wiêksze-
go Lwowa Ukraiñców. 25 stycznia 2001  kard. Huzar zosta³ wybrany przez Nad-
zwyczajny Synod tego Koœcio³a jego zwierzchnikiem, a ju¿ nazajutrz nominacjê
tê zatwierdzi³ Jan Pawe³ II. 21 lutego 2001 r. papie¿ powo³a³ go w sk³ad Kole-
gium Kardynalskiego. Po przeniesieniu w 2005 siedziby g³owy UKGK z Lwowa
do Kijowa kard. Huzar zmieni³ równie¿ swój tytu³ na obowi¹zuj¹cy obecnie tytu³
arcybiskupa wiêkszego kijowsko-halickiego. W imieniu episkopatu ³aciñskiego
na Ukrainie metropolita lwowski Mieczys³aw Mokrzycki z³o¿y³ kondolencje ca-
³emu UKGK. Po œmierci kard. Lubomyra Huzara w³adze Lwowa og³osi³y 1
czerwca dniem ¿a³oby w mieœcie. Kard. Lubomyr Huzar zosta³ pochowany 5
czerwca w krypcie greckokatolickiej katedry Zmartwychwstania Chrystusa w
Kijowie. Komentuj¹c odejœcie do wiecznoœci swego bezpoœredniego poprzednika
abp Szewczuk wezwa³ duchowieñstwo i wiernych do wype³nienia ,,duchowego
testamentu naszego ojca duchowego”, a wiêc do modlitwy ,,o wieczny odpoczy-
nek dla jego duszy i o dar Ducha Œwiêtego dla naszego Koœcio³a i naszego naro-
du”. ,,Dziœ od nas wszystkich potrzebuje on modlitwy. Dlatego te¿ Koœció³ na
Ukrainie i na emigracji prosi dzisiaj Pana Boga, aby «ukoi³ duszê swego wierne-
go s³ugi tam, gdzie nie ma ju¿ ani wzdychania, ani choroby, ani smutku, ale gdzie
trwa nieskoñczone ¿ycie»” – zaapelowa³ zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a
Greckokatolickiego. Na jego rêce kondolencje przes³a³ tak¿e abp Stanis³aw G¹-
decki, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski.

 Wydzia³ Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Salzburgu przyzna³
bp. Michaelowi Bünkerowi, zwierzchnikowi Koœcio³a Ewangelickiego Augsbur-
skiego Wyznania w Austrii doktorat honoris causa z teologii katolickiej. W uro-
czystoœci, która odby³a siê 31 maja, uczestniczy³ m.in. prezydent Austrii, Alexan-
der van der Bellen oraz przedstawiciele rzymskokatolickiego episkopatu. W do-
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kumencie przyznaj¹cym wyró¿nienie stwierdzono, ¿e bp Bünker wnosi swoje
doœwiadczenie naukowe w pracê duszpastersk¹ oraz s³u¿bê biskupi¹, a tak¿e w
debaty publiczne, dotycz¹ce m.in. spraw europejskich. Wyró¿nienie biskupa
Bünkera zosta³o zauwa¿one nie tylko w kontekœcie jubileuszu 500 lat Reforma-
cji, ale równie¿ w kontekœcie dziejów ewangelickiej diaspory w Austrii. W tym
samym mieœcie, w którym w 2017 roku fakultet teologii katolickiej dziêkuje za
s³u¿bê luterañskiego duchownego, odby³y siê na prze³omie 1731/32 roku prze-
œladowania austriackich protestantów. Wówczas ksi¹¿ê i jednoczeœnie biskup
Leopold Anton von Firmian doprowadzi³ do wygnania z ziemi salzburskiej ok.
22 tys. luteran, g³ównie z powiatów Pongau i Pinzgau. Dopiero w 1966 roku
ówczesny arcybiskup Salzburga Andreas Rohracher przeprosi³ ewangelickich
chrzeœcijan za wypêdzenia. Bp Michael Bünker jest równie¿ sekretarzem gene-
ralnym Wspólnoty Ewangelickich Koœcio³ów w Europie (Leuenberg), do której
nale¿¹ Koœcio³y luterañskie, reformowane, unijne, metodystyczne i przereforma-
cyjne (m.in. waldensi) po³¹czone wspólnot¹ Sto³u Pañskiego i Ambony. By³ to
pierwszy przypadek przyznania honorowego doktoratu luteraninowi przez Kato-
licki Wydzia³ Teologiczny w Austrii.

 W dniach 7-12 czerwca w siedzibie Instytutu Ekumenicznego w Bos-
sey k. Genewy obradowa³ Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Uwagê skoncentrowano na tematach jednoœci, odnowy planu strategicznego ŒRK i
strategii finansowej, projekcie budowlanym, przygotowaniach do XI Zgromadze-
nia Ogólnego i uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami 70-lecia istnienia ŒRK.
Przewodnicz¹ca Komitetu Wykonawczego dr Agnes Abuom stwierdzi³a w prze-
mówieniu powitalnym: ,,Poœród wyzwañ i problemów oczekuje siê od nas, byœmy
tak przeprowadzali zmiany, ¿e ruch ekumeniczny bêdzie siê rozwija³ we w³aœci-
wym kierunku i realizowa³ swój podstawowy cel, przy czym, oczywiœcie, musimy
uwzglêdniaæ wspó³czesne okolicznoœci”. Sekretarz generalny pastor dr Olav Fykse
Tveit zauwa¿y³, ¿e ¿yjemy w czasie, w którym cele i zamiary ŒRK posiadaj¹ du¿e
znaczenie. W tych okolicznoœciach powstaje koniecznoœæ ponowienia starañ na
rzecz jednoœci. ,,Przez wiele wymiarów swojej pracy ŒRK przyczynia siê do jedno-
œci, a jednoœæ, któr¹ umie wyraziæ ŒRK przyczynia siê z kolei do jednoœci ludzko-
œci”. Zwróci³ uwagê, ¿e wœród Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK, lecz tak¿e w Ko-
œciele Rzymskokatolickim, Œwiatowym Aliansie Ewangelicznym, w Koœcio³ach
zielonoœwi¹tkowych  i innych istnieje gotowoœæ do z³o¿enia wspólnego œwiadec-
twa i wspólnej s³u¿by dla potrzebuj¹cych oraz zjednoczenia naszych celów i zaso-
bów dla dobra tych, którzy najbardziej zas³uguj¹ na nasz¹ uwagê”. W konkluzji
doda³: ,,Jednoœæ Koœcio³a i jednoœæ ludzkoœci s¹ ze sob¹ zwi¹zane (…) Bez g³êbo-
kiego zrozumienia tego, co to znaczy ¿yæ w Ciele Chrystusa i Jego mi³oœci, ekume-
niczne wysi³ki nie mog¹ byæ skuteczne”. Komisja Misji i Ewangelizacji przed³o¿y-
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³a Komitetowi Wykonawczemu sprawozdanie zawieraj¹ce temat, podtematy, styl,
¿ycie duchowe i program najbli¿szej Œwiatowej Konferencji Misyjnej, która ma
odbyæ siê w dniach 8-13 marca 2018 w Arusha (Tanzania) pod has³em: ,,Ruch w
Duchu Œwiêtym: Wezwani do przeobra¿onego uczniostwa”.

 Doroczne zgromadzenie Konwencji Po³udniowych Baptystów (SBC)
obraduj¹ce w Phoenix 14 czerwca, potêpi³o ideologiê prawicowego ruchu alt-right,
promuj¹cego bia³¹ supremacjê. Wpierw jednak uchwa³a przepad³a, poniewa¿ ko-
mitet zarz¹dzaj¹cy obradami SBC nie chcia³ dopuœciæ do procedowania nad wnio-
skiem. Wniosek zosta³ z³o¿ony przez Dwighta McKissica, czarnoskórego pastora
SBC z Teksasu, który chcia³ jednoznacznego potêpienia ,,wstecznych ideologii,
ksenofobicznych uprzedzeñ i rasowej bigoterii” ze wzglêdu na eskalacjê tych zja-
wisk po ostatnich wyborach prezydenckich. Wed³ug pastora McKissica ruch nacjo-
nalistów promuj¹cych alt-right ma równie¿ swoich zwolenników w SBC. Wniosek
McKissica zosta³ jednak oddalony przez liderów SBC, którzy zarzucili mu z³y styl
i nieodpowiedni jêzyk. Decyzja zosta³a zmieniona po protestach du¿ej grupy
cz³onków SBC i fali krytyki, jaka wyla³a siê na Koœció³ w mediach spo³ecznoœcio-
wych. Internauci zarzucali SBC, ¿e nie chce jednoznacznie potêpiæ rasizmu. Do
prac nad zmianami w projekcie rezolucji McKissica wyznaczono Russella Mo-
ore’a, jedn¹ z najbardziej znanych postaci SBC, zmarginalizowanego jednak po
ostrej krytyce prezydenta Donalda Trumpa, który m.in. dziêki konserwatywnym
ewangelika³om wygra³ wybory. Tekst opracowany przez Moore’a zosta³ przyjêty
przez delegatów. Uchwa³a SBC potêpia wszelkie formy rasizmu, w tym tak¿e alt-
right, jako sprzeczne z ewangeli¹ Jezusa Chrystusa. SBC, które powsta³o w 1845
roku,  jest najwiêkszym wyznaniem protestanckim w USA. SBC jest wynikiem
roz³amu w Koœciele baptystów w kwestii niewolnictwa – zbory, które utworzy³y
SBC, opowiedzia³y siê za zachowaniem niewolnictwa. Dopiero w 1995 roku SBC
przeprosi³a za tolerowanie niewolnictwa i rasizmu, a 17 lat póŸniej wybra³a Afro-
amerykanina na pierwszego prezydenta SBC.

 Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych odby³a swoje
Zgromadzenie Generalne  w dniach 29 czerwca – 7 lipca. Wziê³o w nim udzia³
oko³o 1000 osób ze 100 krajów. Obrady toczy³y siê w trzech miastach niemiec-
kich: w Lipsku, Berlinie i Wittenberdze. W tym ostatnim, bêd¹cym kolebk¹ Re-
formacji, ŒWKR dokona³a aktu przy³¹czenia siê do ,,Wspólnej deklaracji  w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu” przyjêtej w 1999 przez Œwiatow¹ Federacjê
Luterañsk¹ i Koœcio³ów Rzymskokatolicki. Wczeœniej dokument ten zaakcepto-
wa³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych i Wspólnota Koœcio³ów An-
glikañskich.
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Z kraju

 ,,S¹ osoby, które obarczaj¹ ekumenizm win¹ za kryzys Koœcio³a, uwa-
¿aj¹ go za herezjê. Tymczasem to w³aœnie potêpienie ekumenizmu jest herezj¹” –
powiedzia³ bp Krzysztof Nitkiewicz na konferencji prasowej z okazji rozpoczyna-
j¹cego siê Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Konferencja odby³a siê 16
stycznia w siedzibie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski. O Tygo-
dniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, ruchu ekumenicznym i zaanga¿owaniu Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego w ekumenizm mówi³ bp Krzysztof Nitkiewicz, prze-
wodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. – ,,Ekumenizm przeszed³ drogê od
eklezjocentryzmu do chrystocentryzmu” – powiedzia³. T³umaczy³, ¿e w ostatnim
czasie nast¹pi³o miêdzy Koœcio³ami zbli¿enie na p³aszczyŸnie wiary, natomiast po-
jawi³y siê ró¿nice w zakresie etyki. Mówi¹c o ekumenizmie w Polsce przypomnia³
dokumenty dialogu ekumenicznego, takie jak deklaracja o chrzcie, apel o ochronê
stworzenia czy przes³anie w sprawie uchodŸców. Podkreœli³ te¿, ¿e nie zawsze jest
idealnie. Zwróci³ uwagê, ¿e Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan nie powinien
byæ jedyn¹ aktywnoœci¹ ekumeniczn¹ w roku. ,,Musimy mówiæ o ekumenizmie na
katechezie” – podkreœli³. – Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej powiedzia³, ¿e celem dzia³a-
nia PRE jest rozmowa, dialog. Mówi³ te¿ o byciu mniejszoœci¹ w Polsce. – ,,Jako
mniejszoœci religijne jesteœmy wyczuleni na w³aœciwe traktowanie mniejszoœci.
Dziœ atakuje siê poprawnoœæ polityczn¹, bo nas ogranicza. Ale tak naprawdê po-
prawnoœæ polityczna wyznacza postawy i zachowania, które uwa¿amy za w³aœci-
we” – podkreœli³ prezes PRE. Mówi³ równie¿ o przypadaj¹cym w tym roku jubile-
uszu 500 lat Reformacji i zwi¹zanych z nim obchodach. – ,,Dziêkujê prymasowi
Wojciechowi Polakowi za udzia³ w inauguruj¹cym te obchody nabo¿eñstwie w
Cieszynie. Dziêkujê te¿ sejmikom województw œl¹skiego i warmiñsko-mazurskie-
go za og³oszenie tego roku rokiem Reformacji” – powiedzia³ bp Samiec. Podczas
konferencji prasowej pytano o wzrost nastrojów ksenofobicznych w Polsce. – ,,Na-
sze œrodowiska mniejszoœciowe s¹ bardzo zaniepokojone tym zjawiskiem w Polsce
i Europie. Osoby, które zajmuj¹ wa¿ne stanowiska w pañstwie, musz¹ bardzo wa-
¿yæ s³owa” – powiedzia³ bp Jerzy Samiec i podkreœli³, ¿e ka¿dy cz³owiek jest stwo-
rzeniem Bo¿ym i nale¿y mu siê szacunek i godnoœæ. Z prezesem PRE zgodzi³ siê
bp Krzysztof Nitkiewicz. – ,,Nie tylko politycy, ale i my, duchowni, musimy uwa-
¿aæ na to, co mówimy, bo czasem te wypowiedzi id¹ po krawêdzi” – zauwa¿y³ ka-
tolicki biskup.

 ,,Koœcio³y nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e Ewangelia zobowi¹zuje nas do
przyjmowania uchodŸców oraz rozwa¿nego i otwartego podejœcia do emigrantów,
którzy poszukuj¹ lepszego ¿ycia. Deprecjonowanie tego typu migracji oznacza³oby
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napiêtnowanie milionów Polaków, którzy w celu poprawienia bytu opuœci³o Pol-
skê” – powiedzia³ podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes
Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. Mia³o ono miejsce 16 stycznia w
warszawskim Centrum Luterañskim i zgromadzi³o liczne grono osób zwi¹zanych
z ruchem ekumenicznym i ¿yciem publicznym w Polsce. Prezes PRE mówi³ o ju-
bileuszach, które mia³y miejsce w zesz³ym roku – 70-lecie PRE, 200-lecie Towa-
rzystwa Biblijnego w Polsce, 1050-lecie chrztu Polski. Podkreœli³ dobr¹ wspó³-
pracê z Koœcio³em Rzymskokatolickim w zakresie nabo¿eñstw ekumenicznych,
pracy charytatywnej oraz kwestii uchodŸców. Przypomnia³ m.in. konferencje na
temat problemów migracyjnych oraz wspólne przes³anie Koœcio³ów PRE i Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego w sprawie uchodŸców podpisane w czerwcu. Bp
Samiec mówi³ równie¿ o przypadaj¹cym w tym roku jubileuszu 500 lat Reforma-
cji. W tym kontekœcie przypomnia³ akcenty ekumeniczne. Dziêkowa³ sejmikom
wojewódzkim, które og³osi³y w swoich regionach Rok Reformacji, oraz prezy-
dentowi Polski za przyjêcie patronatu nad centralnymi obchodami jubileuszu. –
,,Niestety, z niezrozumia³ych wzglêdów Komisja Kultury i Œrodków Przekazu
Sejmu RP, mimo prawid³owo zg³oszonego wniosku o og³oszenie roku 2017 Ro-
kiem Reformacji, nie podjê³a dalszego procedowania w tej sprawie. By³oby
³atwiej zrozumieæ odrzucenie wniosku ni¿ jego ca³kowicie pominiêcie” – ubole-
wa³ luterañski duchowny. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej odniós³ siê te¿ do
sytuacji spo³eczno-politycznej w kraju. – ,,Z g³êbok¹ trosk¹ obserwujemy za-
ostrzaj¹ce siê konflikty opcji politycznych, które przek³adaj¹ siê na podzia³ spo-
³eczeñstwa. Radykalizacja postaw, przyjmuj¹ca nieraz skrajne formy, budzi w
nas du¿e zaniepokojenie. Dlatego apelujemy do wszystkich polityków, aby nie
ulegali emocjom i bardzo mocno wa¿yli wypowiadane s³owa” – mówi³. Doda³,
¿e cech¹ odpowiedzialnej wiêkszoœci jest samoograniczenie i poszanowanie
praw mniejszoœci. Podkreœli³, ¿e zarówno przywódcy religijni, jak i polityczni
nie powinni swoimi wypowiedziami dzieliæ, wykluczaæ i poni¿aæ innych. Bp Sa-
miec przywo³a³ przyk³ad niedawnego zabójstwa w E³ku. – ,,Zabójstwo jest nie do
zaakceptowania. Morderca powinien zostaæ sprawiedliwie os¹dzony i skazany.
Lecz obci¹¿anie odpowiedzialnoœci¹ za ten czyn wszystkich obcokrajowców jest
niedopuszczalne” – powiedzia³. Doda³ te¿, ¿e od duchownych, polityków i in-
nych osób ciesz¹cych siê autorytetem nale¿y oczekiwaæ piêtnowania zachowañ
odwetowych. Luterañski duchowny przypomnia³, ¿e od sierpnia Polska Rada
Ekumeniczna ma nowe w³adze. Podziêkowa³ te¿ poprzedniemu prezesowi PRE
abp. Jeremiaszowi za wieloletni¹ pracê ekumeniczn¹. – ,,Abp Jeremiasz jest nie-
zwyk³ym cz³owiekiem, który jako znany teolog prawos³awny swoj¹ wiedzê i
kompetencje wykorzystuje do budowania rzeczywistej jednoœci i pojednania
miêdzy ludŸmi” – powiedzia³. S³owa pozdrowieñ przekaza³ nuncjusz apostolski
w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Mówi³ o orêdziu papie¿a Franciszka na
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Œwiatowy Dzieñ Pokoju, kryzysie migracyjnym oraz niedawnym luterañsko-ka-
tolickim upamiêtnieniu Reformacji z udzia³em papie¿a w Lund. Pozdrowienia
przekazali tak¿e przedstawiciele Fundacji ,,Znaki Nadziei” oraz prezydenta Pol-
ski. W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób –
udzia³ wziêli zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej. Obecni byli równie¿ wiceprezes PRE abp Abel z Koœcio³a Prawos³awne-
go, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Ma³gorzata Platajs, rektor Chrze-
œcijañskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogus³aw Milerski, reprezentanci
Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, Rzymskokatolickiego, Zielonoœwi¹tko-
wego, spo³ecznoœci ¿ydowskiej, oddzia³ów i komisji Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzêdnicy pañstwowi oraz wielu innych
œwieckich i duchownych zaanga¿owanych w dialog i ruch ekumeniczny.

 „Pojednanie – mi³oœæ Chrystusa przynagla nas” – pod tym has³em
przebiega³ Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2017. Tym razem materia³y do
ekumenicznych modlitw przygotowali chrzeœcijanie z Niemiec. Tydzieñ Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan odbywa siê co roku miêdzy 18 a 25 stycznia. To czas, gdy
chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ spotykaj¹ siê na ca³ym œwiecie na ekumenicznych
nabo¿eñstwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna,
podobnie jak w latach ubieg³ych, wyda³y razem polsk¹ wersjê broszury z materia-
³ami na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2017. Zamieszczono w niej m.in.
omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabo¿eñstw eku-
menicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji ekumenicznej w
Niemczech. Zgodnie z decyzj¹ Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski
i Polskiej Rady Ekumenicznej w ramach Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
zbierano kolektê na rzecz uchodŸców.

  ,,Myœlê, ¿e nie powinniœmy koncentrowaæ siê na dzia³aniach ekume-
nicznych. Mo¿e w ogóle powinniœmy zapomnieæ o tym s³owie. Raczej powinniœmy
koncentrowaæ siê na krzy¿u Jezusa Chrystusa. Krzy¿u, który mo¿e zburzyæ mur” –
mówi³ prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec w kazaniu podczas
centralnego nabo¿eñstwa ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœci-
jan. Nabo¿eñstwo mia³o miejsce 22 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze œw.
Floriana na warszawskiej Pradze. Mia³o formê nieszporów ekumenicznych i wziêli
w nim udzia³ wierni i duchowni ró¿nych Koœcio³ów. Obecni byli m.in. zwierzchni-
cy czterech Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mate-
usz Wichary (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Koœció³ Ewange-
licko-Augsburski), bp Andrzej Malicki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny) i
bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), duchowni innych Ko-
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œcio³ów cz³onkowskich PRE oraz Koœcio³a Rzymskokatolickiego na czele z bp.
Markiem Solarczykiem i bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, przewodnicz¹cym Rady
Episkopatu ds. Ekumenizmu. Liturgia w du¿ej czêœci sk³ada³a siê z psalmodii. W
ostatniej czêœci nieszporów duchowni ró¿nych wyznañ odczytali intencje modli-
tewne. Bp Marek Solarczyk przypomnia³ natomiast, ¿e ofiary zbierane podczas
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan zostan¹ przekazane na rzecz pomocy
uchodŸcom.

 W ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
w Warszawie mia³o miejsce Akademickie Spotkanie Ekumeniczne, którego czê-
œci¹ by³a konferencja na temat wyzwañ wspó³czesnego duszpasterstwa. Wœród
prelegentów znaleŸli siê duchowni ró¿nych wyznañ. Spotkanie odby³o siê w
Wy¿szym Seminarium Duchownym rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-
praskiej. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów mniejszoœciowych:
Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Re-
formowanego, Polskokatolickiego, Prawos³awnego i Starokatolickiego Mariawi-
tów. Ze strony Koœcio³a Rzymskokatolickiego obecny by³ m.in. wikariusz gene-
ralny diecezji warszawsko-praskiej bp Marek Solarczyk. Konferencjê otworzy³
rektor WSD ks. Krzysztof Warcha³owski. Referaty wyg³osili: ks. Henryk D¹-
browski (Koœció³ Polskokatolicki) na temat problemów duszpasterstwa diaspo-
ralnego, ks. Micha³ Jab³oñski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany) na temat
wyzwañ stoj¹cych przed Koœcio³em niszowym, ks. Adam Misiejuk (Koœció³ Pra-
wos³awny) na temat wyzwañ duszpasterstwa m³odzie¿y oraz ks. prof. Marek Ta-
tar (Koœció³ Rzymskokatolicki) na temat ignorancji w wierze. W dyskusji g³os
zabra³ m.in. ks. Edward Puœlecki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.
Spotkanie zakoñczy³o siê nieszporami ekumenicznymi o jednoœæ chrzeœcijan
oraz wspóln¹ kolacj¹.

 Organizacje charytatywne czterech Koœcio³ów przeprowadzi³y ak-
cjê, w której zachêcali do rezygnacji w okresie postu z pewnych przyjemnoœci i
przekazania zaoszczêdzonych w ten sposób funduszy na rzecz osób potrzebuj¹-
cych. Akcja w Koœcio³ach ewangelickich nazywana jest Skarbonk¹ diakonijn¹,
zaœ w Koœciele Rzymskokatolickim i Prawos³awnym Ja³mu¿n¹ Wielkopostn¹.
Prowadz¹ j¹ cztery organizacje charytatywne: rzymskokatolicki Caritas
Polska, prawos³awny Eleos oraz Diakonie luterañska i reformowana.
W okresie Wielkiego Postu, zwanego przez ewangelików czasem pasyjnym, or-
ganizatorzy akcji zachêcali do ograniczenia pewnych przyjemnoœci i zbierania
przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Skarbonki zosta³y
przekazane organizacjom prowadz¹cym akcjê na projekty na rzecz osób
potrzebuj¹cych. 1 marca, podczas konferencji prasowej na temat tegorocznej ak-
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cji, prezes Diakonii Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przew³ocka-
Pachnik mówi³a, ¿e parafie reformowane anga¿uj¹ w akcjê dzieci, które najpierw
rozdaj¹ zborownikom skarbonki, a potem, w niedzielê palmow¹, zbieraj¹ je i
licz¹ zebrane fundusze. – ,,Pasja Chrystusa i jego cierpienie powinny nas sk³oniæ
do pomagania cierpi¹cym ludziom” – zauwa¿y³a dyrektor Diakonii
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego Wanda Falk. Dyrektor Eleos Koœcio³a
Prawos³awnego ks. Doroteusz Sawicki podkreœla³, ¿e mi³oœæ musi mieæ praktycz-
ny wymiar. – ,,Dopiero wtedy jest prawdziwa” – powiedzia³. Na ideê akcji zwra-
ca³ uwagê zastêpca dyrektora Caritas Polska o. Hubert Matusiewicz. – ,,Nie pie-
ni¹dz jest tu najwa¿niejszy, ale gest serca cz³owieka, który odmawia sobie przy-
jemnoœci, aby pomóc innym ludziom” – t³umaczy³. Akcja trwa³a od pocz¹tku
Wielkiego Postu (czasu pasyjnego) a¿ do Wielkanocy. Po raz dwunasty ma cha-
rakter ekumeniczny.

 26 stycznia prezydent Andrzej Duda spotka³ siê z przedstawicielami
wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE),  a
tak¿e z reprezentantami Koœcio³ów Rzymskokatolickiego, Adwentystów Dnia
Siódmego, Zielonoœwi¹tkowego, Aliansu Ewangelicznego, spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej i muzu³mañskiej. Prezydent w swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e dialog
miêdzy religiami to nie jest w Polsce puste s³owo. – ,,Mamy w Polsce wielk¹ tra-
dycjê ekumeniczn¹, mamy w Polsce setki lat, gdy ró¿ne religie wp³ywa³y na
kszta³towanie siê tego, co nazywamy polsk¹ mentalnoœci¹, tego, co nazywamy
nasz¹ to¿samoœci¹, tego, co nazywamy tak¿e nasz¹ kultur¹”. W imieniu Koœcio-
³ów zrzeszonych w PRE g³os zabra³ jej prezes bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Podziêkowa³ prezydentowi za udzia³ w uroczystoœciach
Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. – ,,Obecnoœæ pana prezydenta jest dla nas bar-
dzo wa¿na, poniewa¿ jest sygna³em dla nas, ale tak¿e dla wszystkich Polaków,
dla ca³ego spo³eczeñstwa, ¿e Koœcio³y mniejszoœciowe s¹ integraln¹ czêœci¹ spo-
³eczeñstwa. A slogan: ‘Polak równa siê katolik’ nie jest do koñca prawdziwy” –
podkreœli³. Podziêkowa³ równie¿ prezydentowi za patronat na centralnymi ob-
chodami jubileuszu 500 lat Reformacji. Przypomnia³, ¿e trzy sejmiki wojewódz-
kie og³osi³y rok 2017 Rokiem Reformacji w swoich regionach. Wyrazi³ te¿ ubo-
lewanie, ¿e prawid³owo zg³oszony wniosek do sejmu o og³oszenie Roku Refor-
macji w ca³ej Polsce nie zosta³ nawet procedowany w komisji sejmowej. –
,,Ca³kowite pominiêcie tego wniosku bez rozpatrzenia narusza nasze prawa” –
powiedzia³. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej wyrazi³ te¿ zaniepokojenie z
powodu narastaj¹cej radykalizacji w spo³eczeñstwie. – ,,Bylibyœmy niezwykle
zobowi¹zani panu prezydentowi – i obiecujemy wsparcie w tej kwestii – gdyby
w zdecydowany sposób zwróci³ uwagê osobom zajmuj¹cym wa¿ne pozycje w
spo³eczeñstwie, zw³aszcza politykom i dziennikarzom, aby nie ulegali emocjom,
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aby bardzo mocno wa¿yli wypowiadane s³owa” – stwierdzi³. Wyrazi³ te¿ marze-
nie, aby przywódcy potrafili zachêcaæ do otwartoœci i przyjmowania innych lu-
dzi. – ,,I aby wykluczali mowê, która kogoœ wyklucza czy rani. Jako Koœcio³y
mniejszoœci, które czasami same odczuwaj¹ skutki nieodpowiedzialnych zacho-
wañ czy wypowiedzi, bardzo mocno przestrzegamy przed zaostrzaniem sporów.
Przywódcy – niezale¿nie od tego, czy religijni, czy polityczni – mog¹ swoimi
wypowiedziami dzieliæ, wykluczaæ, poni¿aæ innych. To bardzo wa¿ne, abyœmy
umieli innych szanowaæ” – podkreœli³ bp Samiec. Podczas spotkania krótkie
przemówienia wyg³osili równie¿ przewodnicz¹cy rzymskokatolickiej Konferen-
cji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki, naczelny rabin Polski Michael
Schudrich oraz mufti Tomasz Miœkiewicz z Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religij-
nego w RP.

 Staraniem Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ukaza³o
siê drugie wydanie rzymskokatolicko-luterañskiego dokumentu na jubileusz
500 lat Reformacji ,,Od konfliktu do komunii”. Przedmowê do drugiego wydania
napisa³ Prymas Polski abp Wojciech Polak. Drugie wydanie uzupe³niono o tekst
liturgii ekumenicznej, któr¹ luteranie i papie¿ Franciszek modlili siê w Pami¹tkê
Reformacji w 2016 r. w katedrze w Lund. W przedmowie do drugiego
wydania czytamy: Od czasu publikacji ,,Od konfliktu do komunii” wiele siê
zmieni³o we wzajemnych relacjach zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej
(…) Trudno przeceniæ historyczne, symboliczne i przede wszystkim
duchowe znaczenie inauguracji obchodów 500 lat Reformacji w katedrze
luterañskiej w Lund z udzia³em w³adz Œwiatowej Federacji Luterañskiej oraz pa-
pie¿a Franciszka. Podpisana przez Biskupa Rzymu i prezydenta ŒFL,
bp. Muniba Younana Wspólna deklaracja sta³a siê wraz ze wspóln¹
liturgi¹, opart¹ w du¿ej czêœci na tekœcie ,,Od konfliktu od komunii”, ikon¹ eku-
menicznej historii, która – jak ufamy – bêdzie pisana dalej. Z kolei prymas Woj-
ciech Polak, przypominaj¹c kazanie papie¿a Franciszka z pielgrzymki do Ziemi
Œwiêtej w 2014 roku, podkreœli³, ¿e jeœli jako chrzeœcijanie ,,chcemy byæ praw-
dziwie ludŸmi Zmartwychwstania, musimy ci¹gle na nowo podejmowaæ dialog
ekumeniczny, a¿ do koñca”. Przywo³ane kazanie Biskupa Rzymu, wyg³oszone w
obecnoœci patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bart³omieja I, sta³o siê z
kolei inspiracj¹ do zorganizowania papieskiej wizyty w parafii ewangelicko-lute-
rañskiej w Rzymie. W przemówieniu przygotowanym z okazji spotkania, które
odby³o siê 15 listopada 2015 roku, papie¿ zwróci³ uwagê na szczególn¹ rolê
wspólnego dokumentu ,,Od konfliktu do komunii”, napisanego w przeddzieñ ju-
bileuszu 500-lecia Reformacji. Chêtnie powracam do tych wydarzeñ, aby pod-
kreœliæ znaczenie tekstu, który obecnie trafia do r¹k Czytelników. – napisa³ abp
Wojciech Polak.
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 Jak co roku w pierwszy pi¹tek marca obchodzony by³ Œwiatowy
Dzieñ Modlitwy. W tym roku liturgiê do niego przygotowa³y chrzeœcijanki z Fi-
lipin, które na has³o przewodnie wybra³y s³owa: ,,Czy jestem wobec ciebie nie-
sprawiedliwy?”. –Nabo¿eñstwa ekumeniczne Œwiatowego Dnia Modlitwy odby-
wa³y siê na ca³ym œwiecie, w tym w ró¿nych miastach w Polsce. W Warszawie
nabo¿eñstwo odby³o siê 3 marca w kaplicy metodystycznej. Zgromadzi³o ono
kilkadziesi¹t osób – kobiet i mê¿czyzn z ró¿nych Koœcio³ów. Prowadzi³a je prze-
wodnicz¹ca Komitetu Krajowego Œwiatowego Dnia Modlitwy Joanna Kamiñska
z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, a poszczególne elementy liturgii od-
czytywa³y równie¿ kobiety z innych Koœcio³ów. W liturgii zamieszczone by³y
m.in. historie kobiet z Filipin, które musz¹ siê mierzyæ w niesprawiedliwoœci¹
spo³eczn¹, wyzyskiem i przemoc¹. Kazanie wyg³osi³a Joanna Kamiñska. – ,,Po-
przez temat liturgii Œwiatowego Dnia Modlitwy podnoszona jest nasza œwiado-
moœæ o ró¿nych regionach œwiata” – zauwa¿y³a. Bazuj¹c na przypowieœci z
ewangelii Mateusza o robotnikach w winnicy podkreœla³a, ¿e Bo¿a sprawiedli-
woœæ opiera siê na mi³osierdziu, a nie na ekonomicznym rachunku. – ,,Bóg chce
pokazaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek jest dla niego cenny i wa¿ny. Bo¿a ekonomia jest
inna ni¿ ludzka” – mówi³a kaznodziejka. Kolekta zebrana podczas nabo¿eñstw
Œwiatowego Dnia Modlitwy w Polsce zostanie przekazana na dzia³alnoœæ domu
dla kobiet i dziewcz¹t w Manili.

 W Warszawie odby³a siê konferencja komisji i oddzia³ów Polskiej
Rady Ekumenicznej. Dyskutowano o wizji ekumenizmu w najbli¿szych latach, a
tak¿e o dzia³alnoœci oddzia³ów regionalnych, komisji i biura Rady oraz proble-
mach, z jakimi siê borykaj¹. Konferencja mia³a miejsce 7 marca w Centrum Lute-
rañskim w Warszawie. Zgromadzi³a kilkadziesi¹t osób: przedstawicieli zarz¹du,
biura, komisji i oddzia³ów regionalnych PRE. Jej celem by³a wymiana informacji
na temat dzia³alnoœci ekumenicznej w Polsce. Prezes PRE bp Jerzy Samiec z Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego mówi³ o swojej wizji dla Rady w najbli¿szych
latach. Wyrazi³ zaniepokojenie wzrostem tendencji nacjonalistycznych w Polsce i
Europie. –Wyrazi³ ubolewanie z powodu poziomu dyskusji w senacie na temat
upamiêtnienia jubileuszu 500 lat Reformacji. Krytycznie mówi³ równie¿ o marszu
narodowców w Hajnówce czy wypowiedzi pos³anki PiS Beaty Mateusiak-Pielu-
chy, która sugerowa³a, ¿e ateiœci, prawos³awni czy muzu³manie powinni w Polsce
podpisywaæ oœwiadczenia, ¿e znaj¹ i respektuj¹ polsk¹ konstytucjê i wartoœci, a je-
œli nie spe³ni¹ tych wymogów, to nale¿y ich deportowaæ. Prezes PRE wyrazi³ ra-
doœæ ze spotkania papie¿a Franciszka z przedstawicielami Œwiatowej Federacji
Luterañskiej w Lund w dniu Pami¹tki Reformacji, a tak¿e z pog³êbionego dialogu
katolicko-prawos³awnego. Stawia³ te¿ pytania o ekumenizm w Polsce. Zwraca³
uwagê, ¿e w spotkaniach ekumenicznych uczestnicz¹ ci¹gle te same osoby, najczê-



KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

160 KRONIKA

œciej starsze, trudno zaanga¿owaæ w ekumeniê m³odzie¿. W kolejnej czêœci kon-
ferencji o dzia³alnoœci ekumenicznej na gruncie lokalnym opowiadali przedsta-
wiciele oddzia³ów regionalnych PRE. Relacje z Koœcio³em Rzymskokatolickim
w wiêkszoœci regionów uk³adaj¹ siê dobrze. S¹ jednak miejsca (np. Kalisz czy
Bydgoszcz), gdzie biskupi katoliccy nie s¹ zainteresowani bli¿szymi kontaktami
z Koœcio³ami cz³onkowskimi PRE. Wyliczano te¿ ró¿norodne inicjatywy ekume-
niczne: nabo¿eñstwa, modlitwy, drogi krzy¿owe, dni biblijne, wydawnictwa,
konferencje, bieg charytatywny, festiwal. O swoich planach w nowej kadencji
opowiadali przedstawiciele komisji statutowych Polskiej Rady Ekumenicznej. W
dyskusji podsumowuj¹cej konferencjê pojawia³y siê ró¿ne tematy. Proszono
m.in. o wczeœniejsze przygotowywanie broszury na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan, wyra¿ono poparcie dla bli¿szych kontaktów z ruchem Taizé, dysku-
towano nad zmianami w TVP w kontekœcie programów ekumenicznych oraz py-
tano o nauczanie na temat ró¿nych Koœcio³ów w podrêcznikach do lekcji religii.
– ,,Wa¿ne, ¿ebyœmy rozmawiali z innymi chrzeœcijanami i pamiêtali te¿ o tych,
którzy nie s¹ chrzeœcijanami” – powiedzia³ na koniec konferencji prezes PRE bp
Jerzy Samiec.

 Dnia 14 marca obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie
odby³o siê w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski przy Skwerze Stefana Kar-
dyna³a Wyszyñskiego w Warszawie. Ze strony PRE obradom wspó³przewodni-
czy³ Prezes PRE bp Jerzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), a ze stro-
ny KEP posiedzeniu wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodni-
cz¹cy Rady KEP ds. Ekumenizmu. W zebraniu wziêli tak¿e udzia³: abp Abel
(Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Marek Karol Babi (Koœció³
Starokatolicki Mariawitów), bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformo-
wany), bp Marek Solarczyk (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. Grzegorz Giemza
(Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i ks. S³awomir Paw³owski SAC (Koœció³
Rzymskokatolicki). Omówiono przebieg Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœci-
jan w 2017 r. Zwrócono uwagê na potrzebê zaanga¿owania m³odzie¿y w inicjaty-
wy o wymiarze ekumenicznym. Komisja udzieli³a mandatu osobom odpowie-
dzialnym za przygotowanie polskiej edycji broszury na Tydzieñ Modlitw o Jed-
noœæ Chrzeœcijan w 2018 r. Wymieniono informacje na temat najbli¿szych
wydarzeñ, w tym konferencji i sympozjów, o charakterze ekumenicznym.
Przedstawiciele Koœcio³ów ewangelickich ponowili zaproszenie do udzia³u w
obchodach jubileuszu 500-lecia Reformacji w bie¿¹cym roku. Jego centralne ob-
chody bêd¹ mia³y miejsce w Warszawie w dniach 26–29 paŸdziernika. Nastêpne
spotkanie Komisji ds. Dialogu zaplanowano na 20 listopada 2017 r. w Kamieniu
Œl¹skim.
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 Podczas spotkania Komisji Wspólnej przedstawicieli rz¹du oraz
Polskiej Rady Ekumenicznej dyskutowano m.in. o reformie edukacji, a tak¿e sy-
tuacji i potrzebach Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Posie-
dzenie komisji odby³o siê 21 marca i by³o pierwszym w tej kadencji sejmu.
Wspó³przewodniczyli mu podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji Sebastian Chwa³ek oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicz-
nej bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas obrad
przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej zapoznali siê z zagadnieniami re-
formy systemu oœwiaty, która wymaga przygotowania nowej podstawy progra-
mowej nauczania religii w szko³ach przez Koœcio³y zrzeszone w PRE. Cz³onko-
wie Komisji dyskutowali te¿ o sytuacji finansowej i potrzebach Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie, przedstawionych przez podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Teresê Czerwiñsk¹ oraz rektora
ChAT ks. prof. Bogus³awa Milerskiego. Przedmiotem prac Komisji s¹ zagadnie-
nia podnoszone przez stronê koœcieln¹ i rz¹dow¹, w szczególnoœci zaœ: regulo-
wanie statusu prawnego Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, rewindykacja mienia
koœcielnego, nauka religii w szko³ach publicznych, warunki dzia³alnoœci Chrze-
œcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a tak¿e niektóre aspekty polity-
ki zagranicznej pañstwa.

 W Warszawie odby³o siê posiedzenie miêdzynarodowej grupy robo-
czej w ramach projektu ekumenicznego ,,Pojednanie w Europie – zadanie Ko-
œcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Spotkanie mia³o miej-
sce 28 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Poœwiêcone by³o przygo-
towaniom kolejnej konferencji w ramach projektu na temat ,,Koœcio³y wobec
celów wynikaj¹cych z programu zrównowa¿onego rozwoju”, która odbêdzie siê
jesieni¹ na Bia³orusi. Omówiono plany zwi¹zane z projektem ,,Pojednanie” na
lata 2017–2018, uwzglêdniaj¹c tak¿e finansowanie projektu do 2018 r. Zastana-
wiano siê nad napisaniem wspólnego projektu dotycz¹cego wymiany m³odzie¿y
krajów zaanga¿owanych w projekt ,,Pojednanie” oraz poszukiwano nowych
mo¿liwoœci finansowania projektu w przysz³oœci. W spotkaniu wziêli udzia³: ks.
Dirk Stelter (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech), Helmut Wiesmann (Koœció³
Rzymskokatolicki w Niemczech), ks. Pavlo Shvarts (Niemiecki Koœció³ Ewan-
gelicki na Ukrainie), ks. dr Ihor Shaban (Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki),
prof. W³odzimierz Bureha (Ukraiñski Koœció³ Prawos³awny), ks. prof. Zygfryd
Glaeser (Koœció³ Rzymskokatolicki w Polsce), ks. dr Grzegorz Giemza (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej),
dr Wsiewo³od Konach (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny) oraz ks.
Micha³ Dmitruk (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny, Polska Rada Eku-
meniczna).



KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

162 KRONIKA

 W Warszawie odby³o siê spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej
Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech. Podczas rozmów
zarysowano trzy g³ówne tematy, którymi obie strony chc¹ siê wspólnie zajmowaæ
w najbli¿szych latach. Obrady mia³y miejsce w Warszawie od 31 marca do 1
kwietnia. Komisja spotka³a siê w zupe³nie nowym sk³adzie. Ze strony Koœcio³a
Ewangelickiego w Niemczech (EKD) zasiadaj¹ w niej prezeska Koœcio³a Ewan-
gelickiego Westfalii ks. Annette Kurschus oraz referent EKD ds. Europy Œrodko-
wej, Wschodniej i Po³udniowej ks. Dirk Stelter. Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ repre-
zentuj¹ jej prezes i dyrektor – bp Jerzy Samiec i ks. Grzegorz Giemza. Podczas
obrad podsumowywano dzia³ania komisji w minionych latach i omawiano plany
na przysz³oœæ. Jednym z tematów, który ma byæ kontynuowany, jest pojednanie.
– ,,Temat pojednania nie jest zakoñczony” – podkreœla ks. Annette Kurschus.
Problematyka ta ma byæ pog³êbiana w kontekœcie europejskim. Kontynuowany
bêdzie równie¿ projekt ,,Pojednanie w Europie – zadania Koœcio³ów na Ukrainie,
Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Komisja chce zaanga¿owaæ m³odych ludzi
w te dzia³ania. – ,,Dziêki wymianom m³odzie¿y mo¿liwe jest poznanie siê, a to
jest pierwszy krok do pokonania uprzedzeñ, wrogoœci i strachu przed obcymi.
Tak¿e w kontekœcie imigracji. Tam, gdzie jest spotkanie, mo¿liwy jest dialog i
wymiana myœli. Wtedy pojawiaj¹ siê konstruktywne myœli” – t³umaczy prezeska
westfalskiego Koœcio³a. Drugim wa¿nym obszarem tematycznym, którym bêdzie
siê zajmowaæ komisja, jest kryzys uchodŸczy. Przedstawiciele PRE podkreœlili
podczas obrad, ¿e polskie Koœcio³y chc¹ mieæ znacz¹cy wk³ad w pozytywne
przyjêcie uchodŸców. – ,,Polskie Koœcio³y wyrazi³y chêæ wykorzystania niemiec-
kich doœwiadczeñ w kontaktach z uchodŸcami” – mówi ks. Kurschus. Trzecim
tematem bêd¹cym przedmiotem zainteresowañ obu stron jest profesjonalne
wsparcie duchownych i pracowników Koœcio³a. – ,,W Niemczech duchowni
prze¿ywaj¹ nieraz wypalenie zawodowe. Dochodz¹ do kresu swoich si³. Temat
superwizji jest u nas bardzo aktualny” – zauwa¿a ks. Kurschus. Obie strony chc¹
wymieniaæ siê doœwiadczeniami w tym zakresie. – ,,Mamy nasz¹ czteroosobow¹
komisjê, ale musimy te¿ zadbaæ o kontakty z ludŸmi, których dzia³anie mo¿e
przynieœæ realne efekty” – podkreœla ks. Dirk Stelter. Zwraca uwagê na mo¿li-
woœæ korzystania z dzia³alnoœci ró¿nych organizacji, np. Polsko-Niemieckiej
Wymiany M³odzie¿y. Podczas obrad postanowiono, ¿e komisja bêdzie siê spoty-
kaæ dwa razy w roku, a nie raz, jak to by³o dotychczas. Kolejne spotkanie zapla-
nowano na grudzieñ w Bielefeld.

 Na cmentarzu prawos³awnym w Warszawie 19 kwietnia pochowano
abp. Jeremiasza, wieloletniego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, profesora i
rektora Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, ordynariusza prawos³awnej
diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej. Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego
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Koœcio³a Prawos³awnego metropolita Sawa powiedzia³, ¿e abp Jeremiasz w
ostatnim etapie swojego ziemskiego ¿ycia wiele cierpia³, ale znosi³ to z pokor¹
mówi¹c: ,,Chwa³a Bogu za radoœci i doœwiadczenia”. W imieniu PRE zmar³ego
wspomina³ jej obecny prezes bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego. – ,,Ksi¹dz arcybiskup by³ zawsze przez nas postrzegany jako ktoœ, kto
jest obdarzony wielkim poczuciem humoru. By³ bardzo ³agodny. By³ niezwy-
k³ym teologiem, t³umaczem Nowego Testamentu, a jednoczeœnie osob¹, która
d¹¿y³a do pojednania i dialogu. Abp. Jeremiasza bêdziemy pamiêtali jako tego,
który zawsze wszystkich szanowa³, zauwa¿a³ drugiego cz³owieka, d¹¿y³ do tego,
by osi¹gn¹æ konsensus, by znaleŸæ rozwi¹zania, które wszyscy bêd¹ szanowali i
wszystkich bêd¹ zadowala³y” – mówi³ prezes PRE. Zauwa¿y³ te¿, ¿e symbolicz-
ny wyraz ma fakt, ¿e abp Jeremiasz zmar³ w œwiêto Zmartwychwstania Pañskie-
go, gdy wszystkie Koœcio³y obchodzi³y je w tym samym czasie. – ,,To tak¿e jest
wyraz jego d¹¿eñ ekumenicznych do tego, by wszyscy byli jedno” – stwierdzi³.
G³os zabra³ równie¿ bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady ds. Ekume-
nizmu w rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski. – ,,Gdy pracowali-
œmy w ramach komisji mieszanej Koœcio³a Prawos³awnego i Katolickiego abp
Jeremiasz mia³ dalekosiê¿n¹ i szerok¹ wizjê. Ale jednoczeœnie widzia³ drobiazgi,
ró¿ne sprawy aktualne i zawsze nas punktualnie zachêca³ i inspirowa³, dziêki
czemu mo¿na by³o zrobiæ wiele wspania³ych rzeczy” – wspomina³. Zmar³y hie-
rarcha prawos³awny przez trzy kadencje by³ rektorem Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie, któr¹ na pogrzebie reprezentowa³ jej obecny rektor
ks. prof. Bogus³aw Milerski. – ,,Abp Jeremiasz by³ biblist¹ i znamienitym profe-
sorem teologii. Zwieñczy³ swoj¹ pracê teologiczn¹ przek³adem wielu ksi¹g No-
wego Testamentu, które zosta³y opublikowane jako przek³ad – no w³aœnie! –
przyjació³. To by³o znamienne, ¿e arcybiskup potrafi³ odnaleŸæ w drugim cz³o-
wieku swojego przyjaciela. Tak wiêc, oprócz wymiernych efektów pracy teolo-
gicznej i ekumenicznej, stworzy³ w ChAT wspólnotê przyjació³. To nie mury, to
nie zaplecze techniczne, a w³aœnie wspólnota – dziêki arcybiskupowi – sta³a siê
znakiem rozpoznawczym Akademii” – mówi³ ks. prof. Milerski. Podkreœli³ rów-
nie¿, ¿e abp Jeremiasz by³ cz³owiekiem pojednania – nie tylko pomiêdzy ludŸmi
i wyznaniami, ale te¿ pojednania kulturowego i politycznego. – ,,Sta³ siê pomo-
stem pomiêdzy Wschodem a Zachodem, a dziêki niemu nasza uczelnia sta³a siê
w Polsce szczególn¹ instytucj¹, która nie tylko krzewi kulturê i teologiê ró¿nych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich, ale jest instytucj¹ pojednania pomiêdzy kulturami i
narodami” – zauwa¿y³ rektor ChAT. Abp Jeremiasz przez ostatnie 34 lata by³ or-
dynariuszem prawos³awnej diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej. Magdalena Pia-
secka, wiceprezydent Wroc³awia, mówi³a, ¿e na zawsze pozostanie on w sercach
i umys³ach ludzi w tym mieœcie. – ,,Ekscelencjo! Dziêkujê za twoj¹ otwartoœæ,
niespotykan¹ energiê, hart ducha i ¿yczliwoœæ. Bez ciebie nie istnia³aby dzisiaj
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Dzielnica Czterech Œwi¹tyñ, miejsce szacunku oraz wspó³pracy miêdzywyzna-
niowej. Bez ciebie my bylibyœmy innymi ludŸmi” – powiedzia³a. Podczas po-
grzebu odczytano równie¿ list kondolencyjny prezydenta Polski Andrzeja Dudy.
,,Z wdziêcznoœci¹ wspominamy zas³ugi œwiêtej pamiêci abp. Jeremiasza po³o¿o-
ne podczas wieloletniego przewodniczenia Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz
wspó³organizacji Zjazdów GnieŸnieñskich. Zapamiêtamy go jako orêdownika
dialogu miêdzy ró¿nymi tradycjami chrzeœcijañskimi” – napisa³ prezydent. Uro-
czystoœci pogrzebowe zgromadzi³y liczne grono wiernych Koœcio³a Prawos³aw-
nego i innych Koœcio³ów. Przybyli m.in. zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej, obecni byli równie¿ przedstawiciele innych in-
stytucji ekumenicznych – Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Ekumenicznego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania ,,Effa-
tha” (o ¿yciu Zmar³ego piszemy obszerniej w dziale ,,Sylwetki”).

 27 kwietnia odby³o siê pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komi-
tetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2017-2022). W jego sk³ad,
jako naczelnego organu Towarzystwa Biblijnego, weszli nastêpuj¹cy oficjalni
delegaci Koœcio³ów: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Koœció³ Rzymskokato-
licki), mgr Jerzy Betlejko (Koœció³ Prawos³awny), ks bp Jerzy Samiec (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Refor-
mowany), ks. bp Andrzej Malicki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp
Marek Kamiñski (Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy), ks. mgr Marian Madziar (Koœció³
Polskokatolicki), ks. bp M. Ludwik Jab³oñski (Koœció³ Starokatolicki Mariawi-
tów), prezbiter Leszek Waku³a (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), pastor Broni-
s³aw Hury (Koœció³ Chrystusowy), pastor Jaros³aw Dziêgielewski (Koœció³ Ad-
wentystów Dnia Siódmego). Podczas zgromadzenie wybrano równie¿
Prezydium, w sk³ad którego weszli ks. bp Andrzej Malicki jako Prezes,
ks. prof. Krzysztof Bardski, mgr Jerzy Betlejko oraz prezbiter Leszek Waku³a
jako wiceprezesi. Cz³onkiem Komitetu Krajowego i jego Prezydium jest te¿ z
urzêdu dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Ma³gorzata Platajs.
Tego samego dnia odby³o siê równie¿ ostatnie posiedzenie poprzedniego Komi-
tetu Krajowego.  Ustêpuj¹cym delegatom za d³ugoletni¹ pracê, poœwiêcony czas
i wspieranie misji Towarzystwa serdecznie podziêkowa³a Dyrektor Ma³gorzata
Platajs wraz ze wspó³pracownikami. Towarzystwo Biblijne w Polsce zosta³o za-
³o¿one w 1816 r.  Jest cz³onkiem Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, organi-
zacji powsta³ej w 1946 r. i obecnie dzia³aj¹cej w dwustu krajach œwiata. Dzia³a
zgodnie z jej celem, którym jest osi¹ganie mo¿liwie najszerszego, skutecznego i
znacz¹cego rozpowszechnienia Pisma Œwiêtego oraz pomaganie ludziom w
otwieraniu siê na dzia³anie S³owa Bo¿ego. Towarzystwo Biblijne w Polsce dzia³a
przez t³umaczenie, wydawania i rozpowszechnianie Pisma Œwiêtego, œciœle
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wspó³pracuj¹c z wszystkimi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi w naszym kraju. S³u¿y
równie¿ wszystkim ludziom zainteresowanym Bibli¹ i wszystkim, którym do-
skwiera g³ód S³owa Bo¿ego.

 We Wroc³awiu odby³ siê  w dniach 7 – 14 maja  VII. Festiwal Kultu-
ry Protestanckiej poœwiêcony tym razem obchodom 500 lat Reformacji. G³ów-
nym punktem dolnoœl¹skiego spotkania by³o nabo¿eñstwo luterañskie w polsko-
katolickiej katedrze œw. Marii Magdaleny, gdzie w 1523 roku ks. Jan Hess wy-
g³osi³ pierwsze kazanie reformacyjne we Wroc³awiu. Jubileuszowe kazanie
wyg³osi³ biskup Uppsali Ragnar Persenius. Po nabo¿eñstwie nast¹pi³o ods³oniê-
cie odrestaurowanego epitafium ks. Jana Hessa (1490 – 1547). W ramach Festi-
walu mia³o miejsce szereg wydarzeñ, w tym konferencja teologiczna ,,Oblicza
Reformacji”, dyskusja panelowa z udzia³em prof. Jerzego Buzka, bp. Waldemara
Pytla i prezydenta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza, wystawy, dyskusje, koncerty i
spektakle, w tym jeden z laserami w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej.
G³ównym organizatorem Festiwalu by³a Ewangelikalna Wy¿sza Szko³a Teolo-
giczna, a w przedsiêwziêcie zaanga¿owa³o  siê kilka instytucji, w tym przede
wszystkim Diecezja Wroc³awska Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
oraz miasto Wroc³aw.

 Rzymskokatolicki biskup rzeszowski Jan W¹troba i prawos³awny
metropolita kemerowski i prokopjewski Arystarch Smirnow popisali porozumie-
nie o wspó³pracy miêdzy Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. œw. Józefa Se-
bastiana Pelczara w Rzeszowie i Kuzbaskim Prawos³awnym Seminarium Du-
chownym Diecezji Kemerowskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Dokument
zawiera deklaracjê o uczestniczeniu we wspólnych projektach badañ teologicz-
nych i wymianie wyk³adowców i studentów. Delegacja duchownych z oddalone-
go od Rzeszowa 5 tysiêcy 9 kilometrów Kemerowa liczy³a szeœæ osób. Deklara-
cjê podpisano w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. W s³o-
wach powitania ks. dr Pawe³ Pietrusiak, rektor Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Rzeszowie, zwróci³ uwagê na praktyczne i symboliczne znacze-
nie podpisania porozumienia. ,,Wydarzenie to jest szczególnie wymowne w dzi-
siejszych czasach niepokoju i podzia³ów, gdy¿ dwie instytucje naukowe zwi¹za-
ne z ró¿nymi chrzeœcijañskimi wspólnotami, o ró¿nej wra¿liwoœci i historii, po-
trafi¹ stan¹æ razem w poznawaniu i zg³êbianiu tajemnic chrzeœcijañskiej wiary” –
mówi³ ks. Pietrusiak. Ksi¹dz dr hab. Piotr Steczkowski, prof. Uniwersytetu Rze-
szowskiego z Katedry Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych UR, zapre-
zentowa³ dotychczasow¹ wspó³pracê miêdzy diecezj¹ rzeszowsk¹ a metropoli¹
kuzbask¹, która obejmowa³a m.in. wyk³ady w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym i na Uniwersytecie Rzeszowskim prorektora kuzbaskiego seminarium – ks.
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Andrieja Mojarenki. Metropolita Arystarch Smirnow przedstawi³ zebranym po-
nad tysi¹cletni¹ historiê Koœcio³a prawos³awnego w Rosji, pocz¹wszy od chrztu
Rusi w X wieku, a¿ do ostatniego podzia³u administracyjnego Koœcio³a prawo-
s³awnego w Rosji jaki mia³ miejsce w 2012 r. Najwiêcej miejsca poœwiêci³ XX
wiekowi, zwracaj¹c uwagê na czasy represji i mêczeñstwa chrzeœcijan w okresie
komunizmu. Prawos³awny hierarcha podkreœli³, ¿e od lat dziewiêædziesi¹tych
XX wieku sukcesywnie odnotowuje siê coraz wiêksz¹ liczbê praktykuj¹cych
prawos³awnych, st¹d ka¿dego roku przybywa koœcio³ów, klasztorów i parafii.
Nawi¹zuj¹c do wspó³czesnych konfliktów z ¿alem stwierdzi³, ¿e dzisiaj czêsto
padaj¹ s³owa o przyjaŸni i pokoju, ale niewiele z nich wynika. Biskup Jan W¹tro-
ba nawi¹zuj¹c do s³ów metropolity Arystarcha zauwa¿y³, ¿e porozumienie miê-
dzy Instytutem Teologiczno-Pastoralnym im. œw. Józefa Sebastiana Pelczara w
Rzeszowie i Kuzbaskim Prawos³awnym Seminarium Duchownym Diecezji Ke-
merowskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej jest konkretnym dzia³aniem na
rzecz wspó³pracy i ekumenizmu. Nastêpnie duchowni podpisali deklaracjê o
wspó³pracy. Dokument zawiera deklaracjê o uczestniczeniu we wspólnych pro-
jektach badañ teologicznych i wymianie wyk³adowców i studentów.

 Jerzy Pañkowski, prawos³awny ordynariusz Wojska Polskiego i bi-
skup siemiatycki, zosta³ nowym ordynariuszem diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej.
Zast¹pi³ na tym stanowisku zmar³ego abp. Jeremiasza. Decyzjê podj¹³ Œwiêty So-
bór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP). Bp
Pañkowski zosta³ te¿ podniesiony do godnoœci arcybiskupa. Jerzy Pañkowski uro-
dzi³ siê 4 sierpnia 1974 r. w Bia³ymstoku. W wieku 15 lat wst¹pi³ do Mêskiego
Monasteru Zwiastowania NMP w Supraœlu, rozpoczynaj¹c jednoczeœnie naukê w
Prawos³awnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukoñczy³ w 1993,
zdaj¹c równoczeœnie egzamin dojrza³oœci. W tym samym roku rozpocz¹³ w trybie
zaocznym studia teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Nastêp-
nie studiowa³ na wydziale teologii Narodowego Uniwersytetu Ateñskiego, gdzie w
2003 r. obroni³ pracê doktorsk¹ na temat: ,,Mistyka œwiat³a w tradycji Koœcio³a
Wschodniego”. 28 listopada 2006  decyzj¹ Soboru Biskupów PAKP zosta³ podnie-
siony do godnoœci biskupiej jako biskup-wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej z
tytu³em biskupa siemiatyckiego, zaœ w dniu 9 czerwca 2010  Sobór Biskupów
PAKP wybra³ go na stanowisko Prawos³awnego Ordynariusza Wojska Polskiego.
Decyzj¹ prezydenta Bronis³awa Komorowskiego z 5 czerwca 2014  bp  dr hab. Je-
rzy Pañkowski otrzyma³ tytu³ profesora nauk teologicznych. Jest prorektorem
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. By³ delegatem PAKP na
posiedzenie Soboru Ogólnoprawos³awnego, który mia³ miejsce w czerwcu 2016 w
Grecji. Uroczystoœæ objêcia diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej odby³a siê 18
czerwca we Wroc³awiu.
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 W Lublinie odby³ siê w dniach 13 – 14 maja Ekumeniczny Zjazd
Chórów. W warsztatach i koncercie udzia³ wziê³o piêæ chórów z parafii luterañ-
skich Diecezji Warszawskiej oraz kilka chórów z parafii ró¿nych wyznañ w Lubli-
nie i z zagranicy, a tak¿e chór akademicki i soliœci. Dziêki tak zró¿nicowanej gru-
pie wykonawców Zjazd nabra³ charakteru ekumenicznego i miêdzynarodowego.
Dlatego organizatorzy – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie oraz Diece-
zja Warszawska Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego – postanowili nazwaæ tego-
roczne spotkanie chórów Ekumenicznym Zjazdem Chórów – œwiêtem muzyki na
700-lecie Lublina i 500-lecie Reformacji. Nazwa nawi¹zywa³a do jubileuszy, jakie
w tym roku obchodz¹ nie tylko ewangelicy na œwiecie, ale równie¿ samo miasto
Lublin. Patronat honorowy nad Zjazdem obj¹³ prezydent Lublina Krzysztof ¯uk
oraz marsza³ek województwa lubelskiego S³awomir Sosnowski. Parafia Ewange-
licko-Augsburska w Lublinie otrzyma³a Srebrny Medal 700-lecia Miasta Lublin
,,w dowód uznania za wk³ad i zaanga¿owanie w rozwój miasta oraz zas³ugi na
rzecz jego mieszkañców”. Ekumeniczny Zjazd Chórów odbi³ siê pozytywnym
echem nie tylko w luterañskiej Diecezji Warszawskiej, ale równie¿ w samym Lu-
blinie. Relacje telewizyjne, radiowe i prasowe z tego wydarzenia przeprowadzi³y
lokalne media.

 Polska Rada Ekumeniczna zaprezentowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ pod-
czas Œwiatowej Wystawy Reformacyjnej w Wittenberdze, zwi¹zanej z obchoda-
mi jubileuszu 500-lecia Reformacji XVI w. Odwiedzaj¹cy stanowisko PRE mo-
gli zapoznaæ siê z ruchem ekumenicznym w Polsce. Wystawê zainaugurowano
20 maja nabo¿eñstwem, w którym uczestniczyli przedstawiciele Koœcio³ów
ewangelickich w Niemczech, Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz prawos³awne-
go. Na nabo¿eñstwie obecny by³ równie¿ prezydent Niemiec Frank-Walter Stein-
meier. Wystawa sk³ada³a siê z siedmiu ,,bram wolnoœci”, które otacza³y pierœcie-
niem obszar starego miasta Wittenbergi. Ka¿da z bram by³a  tematem prezento-
wanym zarówno w ró¿norodnych instalacjach artystycznych, jak i w du¿ych
namiotach, gdzie zaproszone organizacje, grupy i parafie mog³y pokazywaæ
swoj¹ dzia³alnoœæ w danym obszarze tematycznym. Polska Rada Ekumeniczna
prezentowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ w bramie Ekumenii i Religii, w namiocie Ga-
sthaus Ökumene, prowadzonym przez Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
(EKD). Na stanowisku PRE uwagê przykuwa³a rzeŸba ,,Cena wiernoœci” ukraiñ-
skiej artystki Alisy Temchenko oraz powi¹zana z rzeŸb¹ prezentacja multime-
dialna. Przedstawia³y one istotê ekumenizmu i historii Koœcio³a, intryguj¹c wiele
osób odwiedzaj¹cych wystawê. Panele wystawowe na stanowisku przekazywa³y
podstawowe informacje o strukturze, dzia³aniach i istocie PRE. Wielu odwiedza-
j¹cych by³o zaskoczonych i zainteresowanych ruchem ekumenicznym w Polsce,
wywi¹za³o siê wiele ciekawych rozmów. Stanowisko PRE odwiedzili m.in. mini-
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ster spraw wewnêtrznych Niemiec Thomas de Maizière, prezeska Koœcio³a
Ewangelickiego Westfalii ks. Annette Kurschus, prezes Koœcio³a Ewangelickiego
Nadrenii ks. Manfred Rekowski. Zosta³o ono przygotowane i zaprezentowane
przez wielokonfesyjn¹ i wielonarodow¹ grupê wolontariuszy i pracowników PRE
na czele z dyrektorem PRE ks. dr. Grzegorzem Giemz¹.

 Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ma ju¿ piêæ lat.
Z okazji tego jubileuszu w Warszawie odby³a siê 30 maja uroczystoœæ, podczas
której mówiono o dzia³alnoœci EUTW oraz uhonorowano osoby zas³u¿one dla tej
instytucji. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) zosta³ powo³any
w 2012  z inicjatywy Romana Michalaka i innych osób z warszawskiego œrodo-
wiska ekumenicznego. Patronat nad t¹ instytucj¹ objê³y Chrzeœcijañska Akade-
mia Teologiczna w Warszawie oraz Polska Rada Ekumeniczna. EUTW oferuje
szereg wyk³adów, seminariów, kursów i warsztatów z ró¿nych dziedzin
nauki, a jego celem – oprócz kszta³cenia ustawicznego – jest integracja i dzia³a-
nie na rzecz prze³amywania negatywnych stereotypów na temat osób o ró¿nych
œwiatopogl¹dach. W uroczystoœci udzia³ wziêli jego twórcy i s³uchacze, a tak¿e
wiele osób zwi¹zanych z ChAT i PRE. Rektor ChAT ks. prof. Bogus³aw Milerski
gratulowa³ Romanowi Michalakowi i podkreœli³ ekumeniczny charakter
EUTW, w którym jest miejsce na spotkanie ró¿nych kultur i religii.
O tym, jak wa¿ne jest spotkanie i wzajemne poznanie, mówi³ równie¿ prezes
Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. – ,,Wiele uprzedzeñ rodzi siê, po-
niewa¿ siê wzajemnie nie znamy. Jednym z najwa¿niejszych zadañ EUTW jest
to, by znika³y bariery miêdzy ludŸmi” – powiedzia³. O dzia³alnoœci Ekumenicz-
nego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w minionych piêciu latach opowiada³ jego
prezes Roman Michalak. – ,,Ekumenizm nie jest dla nas teori¹ czy wycieczko-
wym epizodem, ale codziennoœci¹, poznawaniem ludzi ró¿nych wyznañ, ich du-
chowoœci, sposobu myœlenia, wra¿liwoœci” – mówi³. Pozdrowienia dla
spo³ecznoœci EUTW przekazali m.in. prezeska Fundacji Ogólnopolskie Porozu-
mienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz, a tak¿e przedsta-
wiciele prezydent Warszawy czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej. Wrêczono dyplomy cz³onków honorowych EUTW. Otrzymali je ks. Piotr
Gaœ z warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œw. Trójcy, rektor ChAT
ks. prof. Bogus³aw Milerski oraz poœmiertnie abp prof. Jeremiasz, który jako
by³y rektor ChAT i prezes PRE bardzo sprzyja³ powo³aniu tej ekumenicznej in-
stytucji edukacyjnej. Ponadto dwunastu cz³onków EUTW otrzyma³o listy gratu-
lacyjne. Podczas uroczystoœci œpiewa³y chóry EUTW i ChAT oraz soliœci: Da-
riusz Górski i Bogdan KuŸmiuk. Odby³ siê równie¿ wernisa¿ Zespo³u Malarskie-
go EUTW. Uroczystoœæ prowadzi³ dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks.
Grzegorz Giemza.
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 Prób¹ zniszczenia Cerkwi prawos³awnej nazwa³ Œwiêty Sobór Bisku-
pów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego zainicjowan¹ przed 70
laty ,,Akcjê Wis³a”. ,,Siedemdziesi¹t lat temu, po raz kolejny w historii, próbowano
zniszczyæ nasz¹ Cerkiew i Jej wiernych. Rok 1947 nale¿y zapisaæ do najciemniej-
szych kart historii, wœród takich jak rok 1596, lata 1915, 1938, 1944” – napisali
polscy biskupi prawos³awni w specjalnym przes³aniu. – ,,Dziesi¹tki tysiêcy wier-
nych naszej Cerkwi, mieszkañców po³udniowego Podlasia, Che³mszczyzny, Pod-
karpacia i £emkowszczyzny wygnano z ich rodzinnej ziemi. Zwi¹zane to by³o z
tragiczn¹ w swoich skutkach ,,Akcj¹ Wis³a”. By³a ona wielkim doœwiadczeniem
dla nas, prawos³awnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”. Biskupi wezwali
wiernych do pielêgnowania pamiêci historycznej, bez której niemo¿liwe jest zro-
zumienie wspó³czesnoœci oraz ¿ycia Cerkwi. – ,,Apelujemy do wszystkich wier-
nych naszej Cerkwi o uczczenie tragicznej w skutkach ,,Akcji Wis³a”. Jej ofiarom
oka¿my szczególny szacunek, pamiêæ i mi³oœæ. Ws³uchuj¹c siê w ich wspomnienia,
pochylmy czo³a przed heroizmem tych, którzy doœwiadczyli wysiedlenia na ,,zie-
mie odzyskane” (…) Wychowujmy w duchu wiary i tradycji nasz¹ m³odzie¿ i dzie-
ci tak, aby znali swoj¹ historiê, by pamiêtali o ziemi ojców, zroszonej ich krwi¹ i
³zami”.

 Oprócz prawos³awnych tragiczne skutki ,,Akcji Wis³a” wspominaj¹
równie¿ wierni Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego w Polsce. Biskupi
tego Koœcio³a w przes³aniu napisali:  ,,Pomimo up³ywu lat, nie mo¿na zapominaæ
o tym, co siê wtedy sta³o i co do chwili obecnej jest bol¹c¹ ran¹, która poch³ania
nas jako naród. Przypominaj¹, ¿e ,,Akcja Wis³a” rozpoczê³a siê 28 kwietnia i
trwa³a do koñca lipca 1947 roku. Zorganizowana zosta³a przez ówczesn¹ komu-
nistyczn¹ pañstwow¹ S³u¿bê Bezpieczeñstwa. W jej wyniku, z £emkowszczy-
zny, ziemi przemyskiej, jaros³awskiej, tomaszowskiej, hrubieszowskiej, che³m-
skiej oraz lubaczowskiej, wysiedlono oko³o 150 tys. osób. Natomiast w latach
1944-46 dokonano wysiedlenia blisko pó³ miliona ludzi na radzieck¹ Ukrainê.
,,Po tym wszystkim sytuacja Ukraiñców w Polsce diametralnie siê zmieni³a. Ro-
dzinne ziemie (…)  zosta³y osierocone: spalone i opuszczone cerkwie, wsie, cha-
ty; zapuszczone i porzucone cmentarze, z doczesnymi szcz¹tkami chowanych
tam od stuleci bliskich. Nasta³a cisza, w której nie by³o ju¿ s³ychaæ ni ojczystego
jêzyka, ni modlitwy, ni pieœni” – pisz¹ hierarchowie. Hierarchowie stwierdzaj¹,
¿e mimo strat duchownych, kulturowych, cerkiewnych, narodowych oraz spo-
³ecznych dzisiaj Ukraiñcy s¹ ,,¿yw¹ Cerkwi¹ i spo³ecznoœci¹”. ,,Œwiadectwem
naszego zwyciêstwa jest dzisiaj równie¿ to, ¿e do naszych cerkwi i spo³ecznoœci
mo¿emy wprowadzaæ nowo przyby³ych z Ukrainy braci i siostry, zmuszonych
przez uwarunkowania ekonomiczne oraz polityczne, a tak¿e wojnê na wschodzie
Ukrainy, do porzucenia swojej ojczyzny. Miêdzy innymi w Polsce, szukaj¹ oni
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dla siebie pracy, szko³y, a czêsto tak¿e nowego miejsca sta³ego zamieszkania.
Mamy nadziejê, ¿e nasze wspólne dzia³ania oraz zrozumienie spuœcizny przod-
ków, pozwol¹ spo³ecznoœci ukraiñskiej w Polsce na nowo siê odrodziæ oraz z
nadziej¹ dawaæ œwiadectwo swojej wiary i mi³oœci do tego, co ojczyste” – pisz¹.
Pasterze Koœcio³a greckokatolickiego zachêcaj¹ do modlitewnego uczczenia 70.
rocznicy Akcji ,,Wis³a” oraz w³¹czenia siê w obchody rocznicowe. Prosz¹ tak¿e
o organizowanie spotkañ ze œwiadkami wydarzeñ sprzed 70 lat, a tak¿e przygoto-
wanie tablic, które na œcianach œwi¹tyñ upamiêtni¹ tamte wydarzenia. Przes³anie
podpisali: metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz i bp
wroc³awsko-gdañski W³odzimierz Juszczak.

 Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów ma nowego wspó³przewodnicz¹ce-
go ze strony chrzeœcijañskiej. Zosta³ nim Zbigniew Nosowski. ¯ydowskim wspó³-
przewodnicz¹cym ponownie wybrany zosta³ prof. Stanis³aw Krajewski. Wyborów
dokonano 6 czerwca. Nosowski pe³ni³ ju¿ tê funkcjê w latach 2007–2009. Po nim
Radzie przewodniczy³ ze strony chrzeœcijañskiej o. Wies³aw Dawidowski (obecnie
prowincja³ polskich augustianów), a nastêpnie Bogdan Bia³ek. Wiceprzewodnicz¹-
cymi Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów s¹ nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin
Stas Wojciechowicz. Ponadto w sk³ad Zarz¹du Rady wchodz¹: Marta Titaniec (se-
kretarz generalna), Maria Tajchman (skarbnik) i Ewa Klinger. Zbigniew Nosowski
jest od 1989 r. jest redaktorem ,,Wiêzi”, od 2001 r. redaktorem naczelnym. Stani-
s³aw Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskie-
go. Uzyska³ doktorat z matematyki, habilitacjê z filozofii i tytu³ profesora nauk
humanistycznych. Zajmowa³ siê logik¹ matematyczn¹ i filozofi¹ matematyki. Pol-
ska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów powsta³a w 1989 roku. Celem Rady jest dzia³alnoœæ
zmierzaj¹ca do wzajemnego zrozumienia miêdzy obiema wspólnotami religijnymi,
przezwyciê¿enie stereotypów, szerzenie tolerancji i pog³êbianie kontaktów miê-
dzyreligijnych poprzez praktyczn¹ wspó³pracê oraz wspólne œwiadectwo o wierze
w Jedynego Boga. Jest ona cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i
¯ydów (ICCJ).

 Przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekume-
nicznej spotkali siê z delegacj¹ Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Finlandii
na czele z abp. Karim Mäkinenem, zwierzchnikiem Koœcio³a i przewodnicz¹cym
Fiñskiej Rady Ekumenicznej. Spotkanie mia³o miejsce 13 czerwca w siedzibie
Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. Goœci przywita³ prezes PRE
bp Jerzy Samiec, a krótkie rozwa¿anie biblijne przedstawi³ bp Andrzej Malicki z
Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego. Dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza
opowiedzia³ o historii i dzia³alnoœci Rady, m.in. o projekcie ,,Pojednanie w Euro-
pie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Sytu-
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acjê Koœcio³ów cz³onkowskich zaprezentowali ich przedstawiciele. Nastêpnie o
sytuacji w Finlandii opowiada³ abp Kari Mäkinen. Mówi³, ¿e do Koœcio³a Ewan-
gelicko-Luterañskiego nale¿y obecnie 72 proc. mieszkañców Finlandii, zaœ dru-
gim historycznym Koœcio³em w tym kraju jest Koœció³ Prawos³awny, do którego
nale¿y ok. 1 proc. populacji. – ,,Jednak wp³yw tradycji prawos³awnej jest wiêk-
szy, ni¿ wskazywa³aby na to liczba cz³onków tego Koœcio³a” – zauwa¿y³. W Fin-
landii s¹ te¿ obecni przedstawiciele innych wyznañ chrzeœcijañskich (baptyœci,
metodyœci, zielonoœwi¹tkowcy), a tak¿e innych religii, np. ¿ydzi i muzu³manie. –
,,W Finlandii mamy doskona³y klimat ekumeniczny” – podkreœlili cz³onkowie
delegacji. Zwrócili równie¿ uwagê, ¿e w tym roku mija sto lat od uzyskania przez
Finlandiê niepodleg³oœci, a tak¿e od utworzenia Fiñskiej Rady Ekumenicznej.
Arcybiskup dr Kari Mäkinen z ¿on¹ Eija Mäkinen, tak¿e duchown¹ tego Koœcio-
³a oraz dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych Koœcio³a ks. dr. Kimmo
Kääriäinenem z³o¿yli równie¿ wizytê w Sekretariacie Konferencji Episkopatu
Polski. Z goœæmi z Finlandii spotka³ siê bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹-
cy Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Rozmowa dotyczy³a
m.in. obchodów 500-lecia Reformacji oraz wspó³pracy ekumenicznej miêdzy
Koœcio³ami. Poruszono równie¿ kwestiê pomocy uchodŸcom i migrantom.
– Takie spotkania s¹ szczególnie cenne. Czujemy siê sobie bliscy poprzez wiarê
w Chrystusa i wspólne chrzeœcijañskie dziedzictwo – mówi³ bp Nitkiewicz.
Doda³, ¿e do wspólnych celów Koœcio³ów nale¿y m.in. pielêgnowanie i budzenie
wra¿liwoœci na bliŸniego, szczególnie cz³owieka w potrzebie oraz pomoc
chrzeœcijanom, którzy cierpi¹ na ca³ym œwiecie. Abp Mäkinen podkreœli³, ¿e co
roku w dzieñ œw. Henryka, przedstawiciele Koœcio³a ewangelicko-luterañskiego
Finlandii udaj¹ siê do Rzymu, gdzie spotykaj¹ siê z papie¿em. Uczestnicz¹cy w
spotkaniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec wskaza³ nato-
miast, ¿e wspó³praca Koœcio³a katolickiego z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ przebie-
ga bardzo dobrze.

 W zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku jubileuszem 500 lat Refor-
macji od 15 do 18 czerwca na Œl¹sku Cieszyñskim odbywa³y siê Ewangelickie Dni
Koœcio³a. Wœród ró¿nych dyskusji zaplanowanych podczas tego wydarzenia zna-
laz³ siê równie¿ panel na temat ruchu ekumenicznego. Odby³ siê on w koœciele Je-
zusowym w Cieszynie, a udzia³ w nim wziêli: diecezjalny referent ds. ekumenizmu
Diecezji Bielsko-¯ywieckiej Koœcio³a Rzymskokatolickiego ks. prof. Józef Bud-
niak, ekumenista i teolog ewangelicki prof. Karol Karski, przewodnicz¹cy Rady ds.
Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego bp
Krzysztof Nitkiewicz oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i zwierzch-
nik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec. Dyskusjê prowadzi³
dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza. Uczestnicy spotkania zastanawiali siê m.in.
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nad ewolucj¹ dialogu ekumenicznego i relacji miêdzywyznaniowych. Bp Krzysztof
Nitkiewicz podkreœla³, ¿e wskutek protestanckich dzia³añ ekumenicznych Koœció³
Rzymskokatolicki zmieni³ swoje podejœcie do koncepcji jednoœci. – ,,Wszystkie
obecne dokumenty Koœcio³a Rzymskokatolickiego œwiadcz¹ o tym, ¿e d¹¿enie do
jednoœci wynika z natury Koœcio³a” – mówi³. Przyzna³ równie¿, ¿e Reformacja wp³y-
nê³a na katolickie studia biblijne oraz pog³êbienie nauki o usprawiedliwieniu. Prof.
Karol Karski przypomnia³ kolejne fazy rozwoju ruchu ekumenicznego – od tworze-
nia œwiatowych wspólnot wyznaniowych, poprzez ekumenizm wewn¹trzprotestanc-
ki, konferencjê misyjn¹ w Edynburgu, wspó³pracê w sprawach spo³ecznych, debaty
doktrynalne, po utworzenie Œwiatowej Rady Koœcio³ów i II Sobór Watykañski. –
,,Od soboru mamy œcis³¹ wspó³pracê pomiêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio-
³em Rzymskokatolickim” – t³umaczy³. – ,,Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu nas, katoli-
ków, nie by³oby w tym koœciele” – zauwa¿y³ ks. prof. Józef Budniak, przypominaj¹c,
¿e kiedyœ katolik wchodz¹c do koœcio³a innego wyznania pope³nia³ grzech ciê¿ki. Bp
Jerzy Samiec podkreœli³, ¿e nie ma szans ekumenizm rozumiany jako ujednolicenie
wyznawanej wiary. – ,,Mówimy o jednoœci w ró¿norodnoœci. Dla mnie zasady Refor-
macji s¹ bardzo wa¿ne, ale nie oczekujê, ¿e katolicy bêd¹ wierzyæ tak jak luteranie.
Nie przeszkadza mi to, ¿e siê ró¿nimy” – powiedzia³. Podczas dyskusji pad³o pytanie
o dokument ekumeniczny dotycz¹cy ma³¿eñstw mieszanych. Projekt dokumentu,
przygotowany przez Komisjê ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a Kon-
ferencj¹ Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego, od czterech lat czeka na
akceptacjê Watykanu. Jeden z uczestników spotkania spyta³, kiedy mo¿na siê spo-
dziewaæ jego zatwierdzenia. – ,,By³y trudnoœci prawne z tym dokumentem. Proszê o
jeszcze trochê cierpliwoœci, a bêd¹ rezultaty” – powiedzia³ bp Nitkiewicz. Prof. Kar-
ski przypomnia³, ¿e podobne dokumenty ju¿ wiele lat temu zosta³y przyjête w Hisz-
panii i W³oszech – krajach o podobnej strukturze wyznaniowej.

 20 lat temu we wroc³awskiej Hali Stulecia (d. Ludowa) odby³a siê
ekumeniczna modlitwa Jana Paw³a II z przedstawicielami Koœcio³ów cz³onkow-
skich Polskiej Rady Ekumenicznej. Z tej okazji w rzymskokatolickiej archikate-
drze wroc³awskiej odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne, podczas którego kaza-
nie wyg³osi³ bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. W nabo¿eñ-
stwie, któremu przewodniczy³ arcybiskup metropolita wroc³awski Józef Kupny,
wziêli udzia³ m.in. przedstawiciele prawie wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich
PRE, a tak¿e œwiadkowie nabo¿eñstwa sprzed dwóch dekad – obecny by³ ówcze-
sny metropolita, kardyna³ Henryk Gulbinowicz oraz bp Jan Szarek (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), który jako prezes PRE wita³ papie¿a w Polsce. Bp
Szarek podzielili siê wspomnieniami z nabo¿eñstwa i podkreœli³, ¿e im bli¿ej je-
steœmy Chrystusa, tym bli¿ej jesteœmy siebie. W imieniu dolnoœl¹skiego oddzia³u
PRE zebranych powita³ bp Ryszard Bogusz, emerytowany zwierzchnik diecezji
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wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Duchowny podkreœli³, ¿e
20. rocznica wizyty Jana Paw³a II w stolicy Dolnego Œl¹ska doskonale wpisuje
siê w jubileusz 500 lat Reformacji obchodzony przez Koœcio³y ewangelickie na
ca³ym œwiecie. W nabo¿eñstwie wzi¹³ udzia³ m.in. nowy w³adyka wroc³awsko-
szczeciñski Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, abp Jerzy
(Pañkowski), a tak¿e bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany),
prezb. Mateusz Wichary (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), bp W³odzimierz Jusz-
czak (Koœció³ Greckokatolicki), a tak¿e bp Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji
wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Obecni byli równie¿ pro-
boszczowie lokalnej parafii polskokatolickiej, ks. Piotr Miko³ajczak, oraz meto-
dystycznej, ks. Krzysztof Wolnica, oraz nestor dolnoœl¹skiej ekumenii, ks. mitrat
Eugeniusz Cebulski, proboszcz Parafii prawos³awnej œw. Cyryla i œw. Metodego
we Wroc³awiu. Kazanie wyg³osi³ bp Jerzy Samiec, który przypomnia³ kluczowe
wypowiedzi papie¿a Jana Paw³a II z wroc³awskiej modlitwy, ale tak¿e z kazania
wyg³oszonego w koœciele ewangelicko-augsburskim Œwiêtej Trójcy w Warsza-
wie, który odwiedzi³ w 1991 roku.

 28 czerwca roku zmar³ abp. Szymon – prawos³awny arcybiskup
³ódzki i poznañski. Arcybiskup Szymon (Romañczuk) urodzi³ siê 12 sierpnia
1936 we wsi Guszczewina ko³o Narewki. W 1955 ukoñczy³ liceum pedagogiczne
w Bielsku Podlaskim i podj¹³ studia filologiczne w Miñsku. Ukoñczy³ je obron¹
pracy poœwiêconej ¿yciu i twórczoœci Elizy Orzeszkowej. W 1965 zosta³ przyjêty
na II rok studiów na kierunku teologia prawos³awna w Chrzeœcijañskiej Akade-
mii Teologicznej w Warszawie. 1 lutego 1970 zosta³ kierownikiem Kancelarii
Metropolity Warszawskiego i Ca³ej Polski. 11 lutego 1970 z³o¿y³ wieczyste
œluby mnisze. Cztery dni póŸniej otrzyma³ œwiêcenia diakoñskie, zaœ 22 lutego
tego samego roku – kap³añskie. 21 wrzeœnia 1970 mianowany zosta³ inspektorem
Prawos³awnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym ju¿ od kilku
lat by³ zatrudniony jako lektor jêzyków obcych oraz wyk³adowca katechezy. Rok
póŸniej obj¹³ stanowisko przewodnicz¹cego Komisji ds. Wydawnictw i Prasy
przy Radzie Metropolitalnej. W okresie od 1971, jako przedstawiciel PAKP i
cz³onek delegacji, bra³ udzia³ w licznych konferencjach teologicznych i spotka-
niach miêdzykoœcielnych, krajowych i zagranicznych. W 1973 podniesiony do
godnoœci ihumena, 20 listopada 1979 roku zosta³ powo³any na biskupa, zaœ 25
listopada 1979 podniesiony do godnoœci archimandryty. 26 listopada 1979 w so-
borze œw. Marii Magdaleny w Warszawie odby³a siê jego chirotonia biskupia z
tytu³em biskupa lubelskiego, wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej. 31 lipca
1981 decyzj¹ Soboru Biskupów PAKP zosta³ przeniesiony na katedrê ³ódzk¹ i
poznañsk¹. 8 czerwca 1993 duchowny podniesiony zosta³ do godnoœci arcybi-
skupa. Uroczystoœci pogrzebowe by³y sprawowane w Katedralnej Cerkwi Œwiê-
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tego Aleksandra Newskiego w £odzi w sobotê 1 lipca.  Cia³o abp. Szymona spo-
czê³o na cmentarzu prawos³awnym w £odzi.

 Przes³anie w sprawie uchodŸców jest wci¹¿ bardzo aktualne – pod-
kreœli³ w rozmowie z KAI ks. S³awomir Paw³owski SAC, sekretarz Rady Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu mówi¹c o wspólnym przes³aniu w spra-
wie uchodŸców, podpisanym przez przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i
Koœcio³a katolickiego. 30 czerwca min¹³ rok od tego wydarzenia. Sekretarz Rady
KEP ds. Ekumenizmu zauwa¿y³, ¿e temat dotycz¹cy pomocy uchodŸcom jest
wci¹¿ obecny w debacie publicznej oraz ¿e nie brakuje w tej sprawie g³osu przed-
stawicieli poszczególnych Koœcio³ów. Dokument ilustruje ogromne wyzwania –
kryzys migracyjny, wystawienie na próby wspó³pracy pañstw w ramach Unii Euro-
pejskiej, obowi¹zki chrzeœcijan, zachêtê do podjêcia miêdzyludzkiej wspó³pracy, w
tym z organizacjami rz¹dowymi i spo³ecznymi. Duchowny zauwa¿y³, ¿e aby w³a-
œciwie wspieraæ poszkodowanych potrzebna jest nie tylko hojnoœæ ale i roztrop-
noœæ. Sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu podkreœli³, ¿e oprócz zapewnienia po-
mocy potrzebuj¹cym, nie mo¿na zapomnieæ o przyczynach kryzysu imigracyjnego.
– Do rozwi¹zania konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakoñczenia wojny potrzeba
nie tylko modlitwy, ale i zabiegów mediacyjnych. Dokument zosta³ podpisany
przez przedstawiciele Koœcio³ów w Polsce. Zawiera on wezwanie do wiernych aby
trwali w modlitwie, œwiadczyli pomoc potrzebuj¹cym i nie ustawali w d¹¿eniu do
przezwyciê¿enia zaistnia³ego kryzysu. Duchowni podkreœlili w swoim apelu, ¿e
,,tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzglêdnienie politycznych i ekono-
micznych przyczyn istniej¹cych trudnoœci mo¿e doprowadziæ do rzeczywistej po-
prawy sytuacji”. ,,Chrzeœcijanie powinni d¹¿yæ do wspó³pracy z odpowiednimi or-
ganami w³adzy pañstwowej i organizacji spo³ecznych” – zaznaczyli. Hierarchowie
wskazali na potrzebê rozwoju wolontariatu, tak¿e na poziomie parafii, ,,aby sku-
tecznie i odpowiedzialnie zaradziæ rodz¹cym siê problemom”. W imieniu Koœcio-
³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski
Przes³anie Koœcio³ów w Polsce w sprawie uchodŸców podpisali: pastor Leszek
Waku³a – Prezbiter Okrêgu Centralnego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP; bp
Jerzy Samiec – Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP; bp Andrzej
Malicki – Superintendent Naczelny Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w
RP; bp Marek Izdebski – Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP; bp
Wiktor Wysoczañski – Biskup Koœcio³a Polskokatolickiego w RP; bp Marek M.
Karol Babi – Biskup Naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w RP; Me-
tropolita Sawa – Prawos³awny Metropolita Warszawski i Ca³ej Polski; abp Stani-
s³aw G¹decki – Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski.

Opracowa³: Karol Karski
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Heinz Schilling

MARCIN LUTER.
BUNTOWNIK W CZASACH PRZE£OMU

Przek³ad: Jerzy Ka³¹¿ny
Z serii: Poznañska Biblioteka Niemiecka

pod redakcj¹ Huberta Or³owskiego
Poznañ: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017, 702 s.

Biografia Marcina Lutra pióra emerytowanego profesora Uniwersytetu
Humboldtów w Berlinie, jednego z najwybitniejszych znawców historii wczesnej
nowo¿ytnoœci, zdo³a³a zyskaæ w Polsce opiniê ,,b³yskotliwej”. B³yskotliwoœæ nie
zawsze idzie w parze z wartoœci¹ merytoryczn¹, ale w przypadku ksi¹¿ki Heinza
Schillinga mamy tu idealne zgranie treœci z atrakcyjn¹ form¹ jej przedstawienia.

Ksi¹¿ka prof. Schillinga, jak czytamy w nocie od wydawcy,  skrupulatnie
ukazuje Lutra w szerokim kontekœcie religijnym, politycznym, ekonomicznym i
kulturalnym epoki.

Ten kontekst religijny nale¿a³oby – i prof. Schilling to czyni – widzieæ nie
tylko w ostrej konfrontacji Koœcio³a katolickiego z Reformacj¹, ale znacznie sze-
rzej. To znaczy dostrzec, co ten wielki ruch da³ tak¿e Koœcio³owi katolickiemu.
Zdaniem autora, Koœció³ ten wiele zawdziêcza Lutrowi. ,,Bez wyzwania z Witten-
bergi nie zerwa³by bowiem tak zdecydowanie ze zlaicyzowanym papiestwem doby
renesansu i nie wkroczy³by na drogê wiod¹c¹ w czasy, gdy wiara znów sta³a siê
spraw¹ najwa¿niejsz¹.  Jakkolwiek w papiestwie istnia³y si³y d¹¿¹ce do odnowy, to
jednak dopiero dziêki buntowi augustiañskiego mnicha wiara i religia sta³y siê si³a-
mi napêdowymi wykluwaj¹cej siê nowo¿ytnoœci i zmieniaj¹cymi œwiat” – zauwa¿a
biograf Lutra.

Przez stulecia przedstawiano Lutra jako prekursora wspó³czesnoœci i pionie-
ra nowo¿ytnoœci. Tak te¿ czyni prof. Schilling. Oczywiœcie Luter jest dla niego bo-
haterem, który jak ¿aden inny Niemiec wp³yn¹³ na bieg historii miêdzy œredniowie-
czem a nowo¿ytnoœci¹. Ale biograf Wittenberczyka zwraca te¿ uwagê na pewne
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jego ograniczenia.  Jak napisa³ w pos³owiu prof. Jerzy Ka³¹¿ny, Luter dorasta³ i
dzia³a³ w œrodkowoniemieckiej ma³ej ojczyŸnie, do której nie dotar³y echa wiel-
kich odkryæ geograficznych.  Mentalnie i intelektualnie Luter nale¿a³ do ca³kowi-
cie nam obcego przednowoczesnego œwiata. Wymuszony wzglêdami bezpieczeñ-
stwa brak mobilnoœci Reformatora skutkowa³ brakiem obycia w kontaktach  z
przedstawicielami innych kultur i religii. To mia³o wp³yw na antyjudaizm Lutra,
który mia³ pod³o¿e religijne, ale by³ te¿ podszyty ksenofobi¹. ,,Schilling wyraŸnie
mówi o tej dla niektórych biografów i admiratorów Reformatora k³opotliwej spra-
wie, przestrzegaj¹c jednoczeœnie przed upraszczaj¹cym uto¿samianiem niechêci
Lutra wobec ¯ydów z rasistowskim antysemityzmem nazistów” – zauwa¿a prof.
Ka³¹¿ny.

Nietypowa jest metodologia, jak¹ przyj¹³ prof. Schilling. ,,Historyk wczesnej
nowo¿ytnoœci powinien przedstawiaæ owe czasy w taki sposób, aby czytelnik zro-
zumia³, ¿e osoby i instytucje Lutrowi nie by³y tylko jego przeciwnikami, odrzuca-
j¹cymi prawdê b¹dŸ niezdolnymi do jej przyjêcia. Wszystkich, to znaczy cesarza,
papie¿y, katolickich reformatorów, w³adców terytorialnych, opowiadaj¹cych siê za
tradycyjnym Koœcio³em, teologów i humanistów z Erazmem z Rotterdamu na cze-
le, nale¿y traktowaæ jako równe sobie znaczeniem si³y historyczne i doceniaæ wagê
ich intelektualno-kulturowego, politycznego i spo³ecznego zaplecza” – czytamy w
prologu. Docenienie i potraktowanie przeciwników doktora Lutra nic nie uchybi³o
jego wizerunkowi.

Dla Schillinga trzecim reformatorem, obok Lutra i Kalwina, który wp³yn¹³
na bieg dziejów,  by³ œw. Ignacy Loyola, za³o¿yciel zakonu jezuitów i autor reform,
które na Koœciele katolickim wymusi³a luterañska reformacja.

Wszystkie powy¿sze czynniki œwiadcz¹ o nowatorstwie dzie³a niemieckiego
uczonego.

Czyta³em kilka ksi¹¿ek o Lutrze, ale ta wydaje mi siê z nich wszystkich naj-
lepsza. Dzie³o Schillinga czyta siê znakomicie. Autor z ³atwoœci¹ przechodzi od
,,b³yskotliwych”, ¿e jeszcze raz u¿yjê tego okreœlenia, refleksji, wniosków godnych
najwy¿szej klasy myœliciela, do lekkiej formy, nie ¿a³uj¹c ciekawostek, nieraz bar-
dzo pikantnych, rodem ze wspó³czesnych plotkarskich pism kolorowych.

Tak jest w przypadku maria¿u Marcina Lutra z Katarzyn¹ von Bora, który to
fakt spowodowa³, ¿e na  ma³¿onków – by³¹ mniszkê i mnicha – wylano wiadro
pomyj. Nawet powœci¹gliwy zazwyczaj i zachowuj¹cy klasê Erazm z Rotterdamu
pozwoli³ sobie na z³oœliwoœci wobec Reformatora pisz¹c, ¿e poœlubi³ on dziewczy-
nê bez ¿adnego posagu, która ju¿ dawno nie by³a dziewic¹, a zaraz po zaœlubinach
powi³a dzieciê. Erazm przyzna³ kilka miesiêcy póŸniej, ¿e wiadomoœæ o przed-
wczesnych urodzinach potomka Lutrów by³a najzwyklejsza plotk¹, ale mimo to
czarny PR, jak byœmy dzisiaj powiedzieli, kwit³ w najlepsze. Nie pomog³y zapew-
nienia Filipa Melanchtona, ¿e gadanie, jakoby Luter sypia³ wczeœniej z Bor¹ to
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,,wierutne k³amstwo”.  Plotki roznios³y siê po ca³ej Europie, np. w Hiszpanii roz-
kolportowywano wiadomoœæ, ¿e przed ma³¿eñstwem pêdzi³a ¿ywot ,,sprzedajnej
dziewki”.

Zaszczuty Luter musia³ siê usprawiedliwiaæ, ¿e o¿eni³ siê nie ,,z cielesnej
mi³oœci b¹dŸ gor¹czki”, lecz ¿eby czynem potwierdziæ to, czego naucza³.

Schilling nie po to jednak podaje pikantne szczegó³y, by epatowaæ czytelni-
ka, ale po to, by ukazaæ ponury naówczas stan relacji miêdzywyznaniowych. Otó¿
te wszystkie plotki i pomówienia z zadowoleniem rozpowszechniano w obozie ka-
tolickim utrwalaj¹c obraz Reformatora jako rozpustnika, który zrzuci³ habit mni-
szy, aby dogodziæ swoim chuciom. Lutra, jak zauwa¿a Schilling, bardzo d³ugo
,,szpeci³a skaza niepohamowanej seksualnoœci jako rzekomego powodu niespo-
dziewanego zawarcia przezeñ ma³¿eñstwa”.

Ale czy rzeczywiœcie to, w jaki sposób potraktowano ,,grzeszne” ma³¿eñstwo
Lutra by³o typowe dla epoki szesnastowiecznej? Na pewno dzisiaj Marcin i Kata-
rzyna byliby przedmiotem z³oœliwoœci i kpin tabloidów oraz pism kolorowych. W
tym sensie ksi¹¿ka Schillinga wiele mówi o naturze ludzkiej.

   Dzie³o niemieckiego profesora ma jedn¹ s³absz¹  stronê: nie widaæ w nim
Lutra jako genialnego i rewolucyjnego teologa, choæ oczywiœcie mamy w fascynu-
j¹cy sposób opisane skutki jego dzia³alnoœci. Jest to zrozumia³e, bo autor jest histo-
rykiem, a nie teologiem. Gdyby nie to, mielibyœmy kompletn¹ biografiê Reforma-
tora z Wittenbergi, z jak¹ – moim zdaniem –  ¿adna inna nie mog³aby siê równaæ.

Niemniej jednak czytelnicy otrzymali dzie³o nowatorskie, oryginalne, które
rozprawi³o siê z wieloma legendami na temat Lutra i pokaza³o go w taki sposób,
jaki nie uczynili wczeœniejsi jego biografowie.  Schilling nie jest pierwszym auto-
rem, który wielowymiarowo prezentuje Lutra, ale w Polsce, gdzie publikacji o Re-
formatorze nie mamy zbyt du¿o, jego ksi¹¿ka ewenementem.

Walorem polskiego wydania jest tak¿e znakomite t³umaczenie Jerzego Ka-
³¹¿nego, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cytowane po-
wy¿ej pos³owie jego autorstwa, œwiadcz¹ce o dog³êbnej znajomoœci ¿ycia i dzie³a
Lutra, pokazuje, ¿e trudno by³oby znaleŸæ godniejszego translatora.

Ksi¹¿ka Heinza Schillinga to prawdopodobnie najwa¿niejsze edytorskie wy-
darzenie w Polsce z okazji 500. rocznicy Reformacji.

Grzegorz Polak
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