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Karol Karski

70 LAT ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

W roku bie¿¹cym przypada siedemdziesi¹ta rocznica powo³ania do ¿ycia
Œwiatowej Rady Koœcio³ów – najdoskonalszego narzêdzia w s³u¿bie ruchu ekume-
nicznego. Akt powo³ania mia³ miejsce 23 sierpnia 1948 roku w Amsterdamie pod-
czas Zgromadzenia Ogólnego w obecnoœci 351 delegatów reprezentuj¹cych 147
Koœcio³ów z 44 pañstw. Odpowiedni wniosek, przedstawiony przez pastora Marka
Boegnera (1881-1971), prezydenta Komitetu Tymczasowego, zosta³ przyjêty jed-
nog³oœnie.

Przyjmuje siê na ogó³ zgodnie, ¿e wspó³czesny ruch ekumeniczny zosta³ za-
pocz¹tkowany w 1910 roku zwo³aniem Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edyn-
burgu, z której wy³oni³ siê pierwszy nurt ekumenizmu – Miêdzynarodowa Rada
Misyjna. W okresie miêdzywojennym wykrystalizowa³y siê dwa kolejne nurty:
Ruch Wiara i Ustrój Koœcio³a, skupiaj¹cy uwagê na zagadnieniach doktrynalno-
eklezjologicznych oraz Ruch Praktycznego Chrzeœcijañstwa, który stara³ siê
uwra¿liwiæ chrzeœcijan na kwestie polityczno-spo³eczne, pokojowe i rasowe. Te
dwa nurty w 1938 roku utworzy³y Komitet Tymczasowy Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów. Oficjalne powo³anie do ¿ycia ŒRK planowano na rok 1941, lecz przeszkodzi³
temu wybuch drugiej wojny œwiatowej.

Jak ju¿ wspomniano Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów powo³ano do ¿ycia podczas
Zgromadzenia Ogólnego. Jest to najwy¿szy organ legislacyjny Rady, obraduj¹cy
na ogó³ co siedem lat. Zgromadzenie Ogólne jest te¿ najszersz¹ i najbardziej uro-
czyst¹ reprezentacj¹ ekumenicznej wspólnoty. Program obrad obejmuje zarówno
nabo¿eñstwo, pracê biblijn¹ i wspólne ¿ycie, jak i krytyczn¹ ocenê ŒRK, ustalenie
wytycznych dla przysz³ej pracy oraz wybór najwy¿szych gremiów (Prezydium,
Komitet Naczelny) na okres do najbli¿szego zgromadzenia ogólnego. J¹drem ob-
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rad jest wspólna refleksja nad g³ównym tematem oraz praca w sekcjach i grupach
nad tematami, które w szczególny sposób okreœlaj¹ ¿ycie i misjê Koœcio³ów we
wspólnocie ekumenicznej.

Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie, zale¿nie od wielkoœci mog¹ wys³aæ na
Zgromadzenie Ogólne jednego lub kilku delegatów. Poza tym w obradach uczest-
nicz¹ prezydenci ŒRK, cz³onkowie ustêpuj¹cego Komitetu Naczelnego, przedsta-
wiciele Koœcio³ów i rad stowarzyszonych, doradcy (np. z Koœcio³a rzymskokato-
lickiego)  z prawem do przemawiania, ale bez prawa g³osu, wreszcie goœcie i dalsi
obserwatorzy. Przy ustalaniu sk³adu delegatów zwraca siê uwagê na to, by odpo-
wiednio byli reprezentowani ludzie œwieccy, kobiety i m³odzie¿.

Dotychczas odby³o siê dziesiêæ zgromadzeñ ogólnych ŒRK, jedenaste jest
planowane na rok 2020.

I.  Amsterdam 1948

G³ówny temat amsterdamskich obrad brzmia³ „Zamêt w œwiecie a plan Bo¿y
zbawienia œwiata”.

Temat ten podzielono na cztery podtematy, z których ka¿dy mia³ byæ pod-
staw¹ do dyskusji dla jednej z sekcji Zgromadzenia Ogólnego:

I.  „Koœció³ w planie Bo¿ym” – dotyczy³ zakresu pracy Ruchu Wiara i
Ustrój Koœcio³a;

II. „Œwiadectwo Koœcio³a o planie Bo¿ym”  – obejmowa³ misyjne i
ewangelizacyjne zadanie Koœcio³ów oraz obszar studiów Miêdzynarodowej Rady
Misyjnej;

III. „Koœció³ a zamêt spo³eczny”  –  nawi¹zywa³ do tradycji Ruchu Prak-
tycznego Chrzeœcijañstwa;

IV. „Koœció³ a zamêt miêdzynarodowy” – nawi¹zywa³ do pracy  wykony-
wanej przez nowo powo³an¹ Komisjê Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych.

Sytuacja powojenna i zaczynaj¹ca siê polaryzacja miêdzy Wschodem a Za-
chodem wywar³y decyduj¹cy wp³yw na dyskusjê dotycz¹c¹ aktualnych zadañ Ko-
œcio³ów. Najbardziej upamiêtni³a siê kontrowersja miêdzy Johnem F. Dullesem
(1888-1959), póŸniejszym amerykañskim sekretarzem stanu, a Josefem L. Hro-
madk¹ (1889-1969), teologiem protestanckim z Czechos³owacji. Wa¿ne by³o opo-
wiedzenie siê Zgromadzenia Ogólnego za budowaniem „odpowiedzialnego spo³e-
czeñstwa”, charakteryzuj¹cego siê wolnoœci¹, sprawiedliwoœci¹ i odpowiedzialno-
œci¹ przed Bogiem i ludŸmi.
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Wybrano najwy¿sze w³adze: 6-osobowe  Prezydium i 90-osobowy Komitet
Naczelny (jego cz³onkowie wy³onili spoœród siebie Komitet Wykonawczy). Usta-
lono przysz³¹ strukturê Rady oraz zakres pracy komitetów i wydzia³ów.

Wraz z utworzeniem ŒRK wy³oni³o siê zadanie wyjaœnienia istoty Rady,
wzajemnej relacji miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi i Koœcio³ów cz³onkowskich
do Rady. Temu celowi s³u¿y³a przyjêta na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w
Toronto (Kanada) w 1950 r. Deklaracja eklezjologiczna „Koœció³, Koœcio³y a Œwia-
towa Rada Koœcio³ów”.

W pierwszych latach istnienia ŒRK wa¿n¹ rolê w jej dzia³alnoœci odgrywa³
Wydzia³ Pomocy Miêdzykoœcielnej i S³u¿by dla UchodŸców. Zagadnieniami odno-
wy koœcielnej zajmowa³y siê przede wszystkim referaty do spraw m³odzie¿y, ko-
biet i ludzi œwieckich, po³¹czone w 1954 r. w Wydziale do Spraw Inicjatyw Eku-
menicznych. Instytut Ekumeniczny w Bossey k. Genewy (utworzony w 1946 r.),
mia³ staæ siê szko³¹ ekumenizmu zw³aszcza dla dzia³aczy œwieckich.

W atmosferze tzw. zimnej wojny ŒRK czyni³a wysi³ki na rzecz zachowania
niezale¿noœci duchowej oraz dawania konkretnego œwiadectwa wobec aktualnych
problemów wiary chrzeœcijañskiej. Przyjêta przez Komitet Naczelny w Toronto re-
zolucja w sprawie wojny w Korei spowodowa³a opuszczenie Rady przez Koœcio³y
z Chiñskiej Republiki Ludowej, prowadz¹c  do    szerokiej debaty na temat posta-
wy ŒRK wobec napiêæ miêdzy Wschodem i    Zachodem.

 W 1952 r. odby³a siê III Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju
Koœcio³a w Lund (Szwecja). Rozpoczê³a ona nowy etap w dzia³alnoœci tego nurtu
ruchu ekumenicznego. Znalaz³o to odbicie w zgodnym stwierdzeniu, ¿e oto skoñ-
czy³ siê ju¿ okres porównywania nauki i ustrojów ró¿nych Koœcio³ów. Nale¿y wiêc
wyjœæ poza pertraktacje i próbowaæ wspólnego dzia³ania wszêdzie tam, gdzie po-
zwalaj¹ na to niewielkie ró¿nice stanowisk.

II.  Evanston 1954

II  Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w Evanston k. Chicago (15-31 VIII
1954) pod has³em „Chrystus nadziej¹ œwiata”. Temat ten wskazywa³, ¿e mimo
dziel¹cych Koœcio³y ró¿nic posiadaj¹ one oœrodek wiary, wokó³ którego warto kon-
centrowaæ wysi³ki. Przyby³o 502 delegatów reprezentuj¹cych 161 Koœcio³ów
cz³onkowskich. Uczestnicy tego Zgromadzenia Ogólnego pochodzili jeszcze prze-
wa¿nie z Europy i Ameryki Pó³nocnej, chocia¿ obecni ju¿ byli reprezentanci z bli-
sko 50 Koœcio³ów afroazjatyckich. By³ to szczytowy okres tzw. zimnej wojny, tak
¿e w³adze amerykañskie poddawa³y delegatów z Europy Wschodniej ró¿nym ogra-
niczeniom. Na przyk³ad delegacja polska nie wziê³a udzia³u w obradach, gdy¿ nie
otrzyma³a na czas wiz wjazdowych do USA.



KAROL KARSKI

14 ARTYKU£Y

Znaczna czêœæ obrad toczy³a siê w sekcjach, które podjê³y nastêpuj¹c¹ pro-
blematykê:

I. Wiara i Ustrój Koœcio³a:  „Nasza jednoœæ w Chrystusie a nasze rozbi-
cie koœcielne”;

II. Zwiastowanie misyjne:  „Zobowi¹zanie Koœcio³a wobec ludzi, którzy
siê od niego oddalili”;

III. Zagadnienia spo³eczne:  „Odpowiedzialne spo³eczeñstwo w perspek-
tywie œwiatowej”;

IV. Sprawy miêdzynarodowe:  „Chrzeœcijanie w walce o sprawiedliwe
stosunki w œwiecie”;

V. Stosunki miêdzy grupami ludzkimi:  „Koœció³ poœród napiêæ raso-
wych i etnicznych”;

VI. Zagadnienie ludzi œwieckich:  „Chrzeœcijanin w swej pracy za-
wodowej”.

W orêdziu stwierdzono: „Przed szeœciu laty nasze Koœcio³y zawar³y porozu-
mienie w sprawie utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów i oznajmi³y o zamiarze
pozostawania w ³¹cznoœci ze sob¹ [...] Obecnie wkraczamy w nowy etap. Ju¿ nie
wystarcza ³¹cznoœæ ze sob¹. Trzeba pójœæ naprzód”. Przez „pójœcie naprzód” rozu-
miano „zrastanie siê” Koœcio³ów, jak to okreœli³ dokument sekcji I. W innych doku-
mentach podkreœlano zobowi¹zanie Koœcio³ów do dawania wspólnego œwiadectwa
ewangelizacyjno-misyjnego (sekcja II), zwrócono uwagê na obszary niedorozwi-
niête gospodarczo (sekcja III), podkreœlono obowi¹zek Koœcio³ów w dziedzinie
utrzymania pokoju (sekcja IV), wypowiedziano siê przeciw segregacji rasowej i na
rzecz sprawiedliwoœci w stosunkach etnicznych (sekcja V).

Zgromadzenie podjê³o wa¿ne uchwa³y dotycz¹ce przysz³ego kszta³tu organi-
zacyjnego ŒRK, podzia³u i programu pracy na najbli¿szy okres. Najwa¿niejszym
osi¹gniêciem by³o to, ¿e Koœcio³y skupione w Radzie znacznie wzmocni³y swoj¹
wspólnotê i bardziej stanowczo wyra¿a³y chêæ wspólnej s³u¿by w œwiecie przez
zwiastowanie Dobrej Nowiny i sk³adanie œwiadectwa we wszystkich dziedzinach
¿ycia.

Po Evanston szybko wzrasta³a liczba Koœcio³ów cz³onkowskich zw³aszcza w
Afryce. Od 1957 r. odbywa³y siê regularne spotkania przedstawicieli ŒRK z repre-
zentantami Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich. Stopniowo rozwija³y siê tak-
¿e kontakty robocze z Koœcio³em rzymskokatolickim. Poddano rewizji „bazê do-
gmatyczn¹” oraz opracowano dokument Œwiadectwo chrzeœcijañskie, prozelityzm i
wolnoœæ religijna w obrêbie ŒRK. Wiele miejsca poœwiêcono dyskusjom na temat
przysz³oœci „Wiary i Ustroju”. By³y one wyrazem pragnienia intensywniejszych
wysi³ków na rzecz jednoœci. W 1960 r. utworzono Sekretariat do Spraw Stosunków
Rasowych i Etnicznych. Jednoczeœnie zaczêto przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do
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szybkich przemian spo³ecznych w krajach Trzeciego Œwiata oraz do ustanowienia
pokojowych i sprawiedliwych stosunków miêdzyludzkich. W 1956 r. Komitet Na-
czelny obradowa³ po raz pierwszy w kraju socjalistycznym Europy Wschodniej (na
Wêgrzech).

Po utworzeniu ŒRK (1948) Miêdzynarodowa Rada Misyjna odby³a jeszcze
dwie samodzielne œwiatowe konferencje misyjne: w Willingen (RFN) w 1952 r.
oraz w Akrze (Ghana) na prze³omie 1957 i 1958 r. W pierwszej z wymienionych
chodzi³o przede wszystkim o teologiczne uzasadnienie misji. Sformu³owano tryni-
tarn¹ wizjê misji jako „missio Dei” (trójjedyny Bóg jest Ÿród³em misji). W Ghanie
g³ówna uwaga skupi³a siê na edukacji teologicznej.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej coraz bardziej zacieœnia³a siê wspó³praca
miêdzy ŒRK a MRM. Znalaz³o to wyraz w powo³aniu wspólnych struktur, takich
jak: Komisja Koœcio³ów ds. Miêdzynarodowych (1946), Komitet £¹cznoœci i Ko-
misja Wschodnioazjatycka (1947). Podejmowano wspólne studia i inicjatywy w
dziedzinie pracy m³odzie¿owej, informacyjnej i pomocy miêdzykoœcielnej.

III.  New Delhi 1961

III Zgromadzenie Ogólne w New Delhi (19 XI – 5 XII 1961), obraduj¹ce pod
has³em „Jezus Chrystus – œwiat³oœci¹ œwiata”, kontynuowa³o chrystocentryczn¹ li-
niê ŒRK, rozszerzaj¹c j¹ obecnie na sferê religii niechrzeœcijañskich. 577 delega-
tów reprezentowa³o 198 Koœcio³ów cz³onkowskich. By³o to pierwsze Zgromadze-
nie Ogólne na kontynencie azjatyckim.

Wielostronn¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ starano siê podsumowaæ w trzech
sekcjach, którym powierzono skoncentrowanie siê na nastêpuj¹cych zagadnie-
niach: œwiadectwo – s³u¿ba – jednoœæ. Uchwalone w New Delhi dokumenty wyra-
¿a³y myœl, i¿ powo³anie do dawania wspólnego œwiadectwa kieruje chrzeœcijan do
s³u¿by dla bliŸnich i œwiata i ¿e œwiadectwo oraz s³u¿ba uzyskuj¹ pe³ne znaczenie i
wiarygodnoœæ tylko wówczas, gdy zachodz¹ w jednoœci.

Dosz³o do zewnêtrznego i wewnêtrznego umocnienia siê ŒRK. Zewnêtrzny
rozrost  objawi³ siê powa¿nym zwiêkszeniem  liczby Koœcio³ów cz³onkowskich.
Dzieli³y siê one na trzy grupy:

1. Koœcio³y prawos³awne Europy Œrodkowo-Wschodniej (wœród nich naj-
wiêkszy liczebnie Rosyjski Koœció³ Prawos³awny), których przyst¹pienie uznane
zosta³o za wydarzenie nadzwyczaj wa¿ne;

2. „Koœcio³y m³ode” z tzw. Trzeciego Œwiata (Afryka, Azja, Ameryka £aciñ-
ska), których liczba – a tym samym i wp³yw w obrêbie Rady – powa¿nie wzros³y;

3. dwa Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe z Chile, których przyjêcie stworzy³o po-
most w dialogu z Koœcio³ami typu ewangelicznego (wiêkszoœæ z nich unika
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³¹cznoœci z Rad¹).  Wewnêtrzne umocnienie siê  spowodowane  by³o  integracj¹
Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z ŒRK, przyjêciem nowej „bazy dogmatycznej”
(maj¹cej odniesienie do Trójcy Œwiêtej)  oraz tzw. formu³y jednoœci.

Od New Delhi mo¿na powiedzieæ, ¿e ŒRK sta³a siê oficjalnym rzecznikiem
Koœcio³ów nierzymskokatolickich w sprawach dotycz¹cych aktualnych proble-
mów wspó³czesnego œwiata. Odpowiedzialnoœæ Koœcio³ów za sprawiedliwoœæ i
pokój w œwiecie przejawi³a siê w g³êbokim ich zaanga¿owaniu na rzecz pokojowe-
go uregulowania konfliktów œwiatowych. Deklaracje na temat wolnoœci religijnej,
antysemityzmu i prozelityzmu przenikniête by³y duchem pojednania i porozumie-
nia. By³o to te¿ pierwsze Zgromadzenie Ogólne, na którym pojawili siê oficjalni
obserwatorzy Koœcio³a rzymskokatolickiego.

W okresie po New Delhi, dziêki przyst¹pieniu do Rady prawie wszystkich
Koœcio³ów prawos³awnych, powsta³a mo¿liwoœæ intensywnego dialogu miêdzy
Koœcio³ami tradycji wschodniej i zachodniej w ramach ŒRK. W wyniku II So-
boru Watykañskiego zmieni³ siê zasadniczo stosunek Koœcio³a rzymskokato-
lickiego do ruchu ekumenicznego, w tym tak¿e do ŒRK. Powsta³y liczne mo¿-
liwoœci wspó³pracy (w 1965 r. utworzono Wspóln¹ Grupê Robocz¹). IV Œwiato-
wa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Montrealu (1963)
zaktualizowa³a znaczenie jednoœci koœcielnej dla jednoœci rodzaju ludzkiego.
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Meksyku (1963), obraduj¹ca pod has³em „Mi-
sja na szeœciu kontynentach”, rozpatrywa³a konsekwencje integracji MRM z
ŒRK. Próbie nowego spojrzenia na misjê s³u¿y³o studium „Misyjna struktura
wspólnoty lokalnej”. Dekolonizacja, postêp technologiczny, przepaœæ miêdzy
biednymi a bogatymi, eksplozja ludnoœciowa – wszystkie te problemy wymaga³y
nowych odpowiedzi teologicznych i konkretnych kroków w dziedzinie sprawie-
dliwoœci spo³ecznej, ekonomicznej i miêdzynarodowej. Temu celowi s³u¿y³a
zwo³ana przez ŒRK (1966) Konferencja Œwiatowa do Spraw Koœcio³a i Spo³e-
czeñstwa.

W 1966 r. odszed³ na emeryturê po 18 latach owocnej dzia³alnoœci  sekretarz
generalny W. A. Visser ‘t Hooft (1900-1985), teolog reformowany z Holandii. Jego
nastêpc¹ zosta³ Eugene C. Blake (1906-1985) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego
w USA.

IV. Uppsala 1968

IV Zgromadzenie Ogólne w Uppsali (4-20 VII 1968) obradowa³o pod has-
³em „Oto czyniê wszystko nowe (Ap 21, 5)”. Uczestniczy³o w nim 704 delegatów
reprezentuj¹cych 235 Koœcio³ów.
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Powa¿na czêœæ obrad odbywa³a siê w szeœciu sekcjach, które zajê³y siê nastê-
puj¹cymi tematami:

Sekcja I –  Duch Œwiêty i katolickoœæ Koœcio³a;
Sekcja II –  Odnowa misji;
Sekcja III –  Rozwój ekonomiczny i spo³eczny;
Sekcja IV –  O sprawiedliwoœæ i pokój w stosunkach miêdzy narodami;
Sekcja V –  Oddawanie czci Bogu w zeœwiecczonym œwiecie;
Sekcja VI –  O nowy styl ¿ycia.

W Uppsali po³o¿ono mocny akcent na dzia³anie Ducha Œwiêtego i wyekspo-
nowano pojêcie  „dynamicznej katolickoœci”, co otworzy³o nowe i uniwersalne
perspektywy przed prac¹ na rzecz jednoœci Koœcio³a. Za cel ostateczny tych d¹¿eñ
uznano zwo³anie „prawdziwie uniwersalnego soboru”, który móg³by „znowu prze-
mówiæ w imieniu wszystkich chrzeœcijan”.

Na atmosferê obrad mia³y wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: wzmo¿ona samo-
œwiadomoœæ Afrykañczyków i Azjatów, niecierpliwoœæ m³odzie¿y i aktualne kon-
flikty polityczne. Na ka¿dym kroku mocno podkreœlano znaczenie s³u¿by chrzeœci-
jañskiej. W niektórych dokumentach mo¿na zauwa¿yæ wp³yw konferencji z 1966 r.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono problemowi dyskryminacji rasowej i ubóstwu.
Apelowano do ŒRK, aby w przysz³oœci dawa³a priorytet zagadnieniom sprawiedli-
woœci ekonomicznej i spo³ecznej.

Ten „zwrot ku œwiatu” nie odby³ siê jednak bez napiêæ. W. A. Visser”t Hooft
ostrzega³ w referacie g³ównym przed rozrywaniem „poziomego” i „pionowego”
wymiaru wiary chrzeœcijañskiej, gdy¿ „poziomy postêp” nie jest mo¿liwy bez
„pionowej orientacji”. Ten sam referent stwierdzi³ zarazem: „Musimy zdaæ sobie
sprawê z tego, ¿e cz³onkowie Koœcio³a, którzy uchylaj¹ siê przed odpowiedzialno-
œci¹ za ludzi bêd¹cych w potrzebie w innej czêœci œwiata, w taki sam sposób popa-
daj¹ w herezjê jak ci, którzy odrzucaj¹ tê czy inn¹ prawdê wiary”.

W Uppsali zarysowa³y siê zasadnicze ró¿nice w rozumieniu misji. Okaza³o
siê, ¿e pod tym wzglêdem zachodnie tradycje koœcielne (protestantyzm, angli-
kanizm, katolicyzm) s¹ sobie bli¿sze ni¿ ka¿da z nich tradycji prawos³awnej. No-
woœci¹ w Uppsali by³o bli¿sze zajêcie siê sposobem praktykowania kultu oraz pró-
ba opisu postawy chrzeœcijan we wspó³czesnym œwiecie. Prawos³awni tworzyli po
raz pierwszy najsilniejsz¹ grupê wyznaniow¹. Koœció³ rzymskokatolicki przys³a³
nie tylko 14 obserwatorów, lecz tak¿e jednego z g³ównych referentów, którym by³a
Barbara Ward. Uppsala okreœli³a nowe miejsce Koœcio³a jako ³¹cznika miêdzy Bo-
giem a œwiatem. Uœwiadomi³a, ¿e przysz³a jednoœæ œwiata chrzeœcijañskiego jest
dziœ nierozerwalnie zwi¹zana z jednoœci¹ ca³ego rodzaju ludzkiego.

Uppsala by³a pocz¹tkiem profilowania pracy ŒRK. W 1969 r. utworzono
Program Zwalczania Rasizmu, który dyskryminowanych pod wzglêdem rasowym
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bra³  w obronê nie tylko deklaracjami, ale i konkretnymi czynami. W l970 r. po-
wsta³a Komisja do Spraw Koœcielnej S³u¿by w Rozwoju, wspieraj¹ca  dzia³alnoœæ
Koœcio³ów w dziedzinie pomocy dla krajów Trzeciego Œwiata. Komisja Koœcio³ów
do Spraw Miêdzynarodowych zajê³a siê intensywniej analiz¹ niesprawiedliwych
struktur gospodarczych i spo³ecznych. Przedmiotem zainteresowania sta³y siê te¿
prawa cz³owieka, zagadnienie przemocy i sprawa dyskryminacji kobiet.

Przez utworzenie w 1971 r. Grupy Roboczej do Spraw Dialogu z Przedstawi-
cielami Religii i Ideologii mocniej zaakcentowano w dzia³alnoœci ŒRK znaczenie
dialogu. Autorytet Rady wzrós³ powa¿nie w krajach Trzeciego Œwiata. Œwiatowa
Konferencja Misyjna w Bangkoku (1972-1973), obraduj¹ca pod has³em „Zbawie-
nie œwiata w czasach dzisiejszych”, spotka³a siê z zarzutem, zw³aszcza ze strony
prawos³awia i œrodowisk ewangelikalnych,  ¿e ŒRK nie odró¿nia zbawienia od
wyzwolenia spo³ecznego i kulturowego.

Integracja Œwiatowej Rady Wychowania Chrzeœcijañskiego z ŒRK (1971)
znalaz³a wyraz w utworzeniu biura do spraw edukacyjnych. Powsta³ te¿ resort ds.
studiów biblijnych. Trwa³a praca nad wa¿nymi zagadnieniami, jedno z nich doty-
czy³o „Przysz³oœci cz³owieka i spo³eczeñstwa w œwiecie naukowo-technicznym”.

ŒRK udziela³a poparcia regionalizacji dzia³alnoœci ekumenicznej, podejmo-
wa³a te¿ starania o decentralizacjê w³asnej pracy i aktywizacjê Koœcio³ów cz³on-
kowskich. Wprowadzono uproszczon¹ i bardziej elastyczn¹ strukturê, która mia³a
umo¿liwiæ lepsz¹ koordynacjê pracy ŒRK.

Dalszej intensyfikacji uleg³a wspó³praca z Koœcio³em rzymskokatolickim. W
1969 r. wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie sk³ada papie¿ Pawe³ VI. Nie spe³ni³y
siê jednak nadzieje na przyst¹pienie tego Koœcio³a do Rady.

W 1973 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ Philip Potter (1921-
2015), metodysta wywodz¹cy siê z Wysp Karaibskich.

V.   Nairobi 1975

V Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce pod has³em „Jezus Chrystus wyzwala i
jednoczy”, odby³o siê w stolicy Kenii – Nairobi (23 XI — 10 XII 1975). Po raz
pierwszy to najwy¿sze gremium ŒRK obradowa³o na kontynencie afrykañskim.
677 delegatów reprezentowa³o 271 Koœcio³ów cz³onkowskich.

Istotnymi elementami tej konferencji, charakteryzuj¹cej siê g³êbok¹ re-
fleksj¹ teologiczn¹, by³y spotkania, wymiana, prze¿ycie wspólnoty. Mimo
uprzednich prognoz nie dosz³o do ostrej konfrontacji miêdzy przedstawicielami
krajów rozwijaj¹cych siê i krajów rozwiniêtych gospodarczo, miêdzy
„ewangelika³ami” a „ekumenistami”. Czêœæ obrad toczy³a siê w sekcjach, które
podjê³y nastêpuj¹c¹ tematykê:
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I. Wyznawanie Chrystusa dziœ;
II. Jednoœæ Koœcio³a – za³o¿enia i wymogi;
III. W poszukiwaniu wspólnoty – wspólne d¹¿enia ludzi ró¿nych religii,

kultur i ideologii;
IV. Wychowanie do wyzwolenia i wspólnoty;
V. Struktury niesprawiedliwoœci i walka o wyzwolenie;
VI. Rozwój cz³owieka – dwoistoœæ w³adzy i technologii oraz

„jakoœæ ¿ycia”.

W przyjêtych dokumentach podkreœlono, ¿e ewangelizacjê nale¿y rozumieæ
w sposób globalny (sekcja I). Przed³o¿ono model przysz³ej jednoœci we „wspólno-
cie soborowej” (sekcja II). Termin ten okaza³ siê jednak jeszcze pojêciem spornym
(zw³aszcza po stronie prawos³awnej). Ró¿nice wyst¹pi³y przy rozwa¿aniu proble-
mu dialogu miêdzyreligijnego (sekcja III). Po raz pierwszy zajêto siê szczegó³owo
kwesti¹ chrzeœcijañskiego wychowania i edukacji (sekcja IV). Przedmiotem
zainteresowania by³y tak¿e prawa cz³owieka, dyskryminacja kobiet (seksizm), sto-
sunki miêdzyrasowe (sekcja V). W zwi¹zku z rosn¹c¹ przepaœci¹ miêdzy „biedny-
mi” a „bogatymi”, zagro¿eniem œrodowiska naturalnego, wyczerpywaniem zaso-
bów surowcowych itp. apelowano o opracowanie nowych koncepcji w polityce
rozwojowej, o now¹ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za sprawy nauki i techniki,
nowy styl ¿ycia (sekcja VI).

Nairobi utrzyma³o w zasadzie kurs obrany przez Uppsalê – anga¿owanie siê
w pal¹ce problemy wspó³czesnego œwiata. Wprowadzono jednak pewn¹ korektê,
postanowiono mianowicie intensywniej ni¿ dotychczas szukaæ dróg do zrobienia
zasadniczego kroku w stronê jednoœci. Po raz pierwszy, dziêki zmianom w statucie,
okreœlono wyraŸnie cel, do jakiego ma zmierzaæ ŒRK, powo³ana do wzywania
Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci. Zaakcentowano te¿ piln¹ potrzebê
wzmo¿onego zaanga¿owania ewangelizacyjno-misyjnego.

Komitet Naczelny ustali³ na swoim pierwszym posiedzeniu, ¿e praca Rady
bêdzie mia³a cztery najwa¿niejsze momenty: wyra¿anie i zwiastowanie wiary w
Trójjedynego Boga; d¹¿enie do sprawiedliwego, umo¿liwiaj¹cego partycypacjê i
zdolnego do przetrwania spo³eczeñstwa; jednoœæ Koœcio³a i jej stosunek do jedno-
œci ludzkoœci; kszta³cenie i odnowa w poszukiwaniu prawdziwej wspólnoty.

Wielkim wydarzeniem dla ca³ego ruchu ekumenicznego by³o przedstawienie
przez Komisjê „Wiara i Ustrój” dwóch tekstów: dokumentu „Uzasadnienie nadziei,
która jest w nas” (1978) i  dokumentu konwergencji w sprawie „Chrztu, Euchary-
stii i pos³ugiwania duchownego” (Lima 1982). G³oœnym echem odbi³a siê tak¿e
obraduj¹ca pod has³em „PrzyjdŸ Królestwo Twoje” Œwiatowa Konferencja Misyj-
na w Melbourne (1980), która podkreœli³a rolê Ewangelii jako „Dobrej Nowiny dla
ubogich”.  Podczas konsultacji w Cziang Maj (Tajlandia) opracowano „Wytyczne
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dla dialogu z przedstawicielami religii i ideologii”, przyjête póŸniej przez Komitet
Naczelny (1979). Z kolei Grupa Robocza do Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa zor-
ganizowa³a wielk¹ konferencjê na temat „Wiara, Nauka i Przysz³oœæ” (USA 1979),
która w pewnym sensie by³a kontynuatork¹ Konferencji Genewskiej z 1966 r.

Trudna sytuacja finansowa, któr¹ Rada prze¿ywa³a miêdzy Nairobi a Vanco-
uver, zmusi³a j¹ do rezygnacji z realizowania niektórych programów. Kontrowersje
wokó³ Programu Zwalczania Rasizmu, a zw³aszcza finansowania z jego zasobów
ruchów wyzwoleñczych walcz¹cych aktywnie (z broni¹ w rêku) z systemem apar-
theidu, spowodowa³y zawieszenie cz³onkostwa lub wyst¹pienie z ŒRK piêciu Ko-
œcio³ów (wœród nich Armii Zbawienia, która jednak nie zerwa³a ca³kowicie wspó³-
pracy).

VI.  Vancouver 1983

VI Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce w miejscowoœci kanadyjskiej Van-
couver (24 VII – 10 VIII 1983), by³o najwiêkszym z dotychczasowych œwiatowych
spotkañ ekumenicznych: zgromadzi³o przesz³o 3000 uczestników (w tym 847 dele-
gatów z 304 Koœcio³ów cz³onkowskich). Temat g³ówny: „Jezus Chrystus – ¿yciem
œwiata”, dyskutowany by³ w czterech aspektach: 1) ¯ycie darem Boga; 2) ¯ycie
poœród œmierci; 3) ¯ycie w ca³ej jego pe³ni; 4) ¯ycie w jednoœci.

W oœmiu grupach problemowych zajêto siê nastêpuj¹cymi tematami:
I. Sk³adanie œwiadectwa w podzielonym œwiecie,
II. Dzia³ania zmierzaj¹ce do jednoœci,
III. O wiêkszy wspó³udzia³ w podejmowaniu decyzji,
IV. Uzdrawianie wspó³¿ycia spo³ecznego,
V. W obronie pokoju i przetrwania,
VI. Walka o sprawiedliwoœæ i godnoœæ cz³owieka,
VII . Nauka i wychowanie we wspólnocie,
VIII . Przep³yw wiarygodnej informacji.

Wewnêtrznym spoiwem Zgromadzenia Ogólnego by³o bogate ¿ycie kultowe
i szereg imprez przypominaj¹cych kongresy koœcielne; dziêki temu obrady prze-
kszta³ci³y siê w spotkanie ludu Bo¿ego z ca³ego œwiata.

Punkt kulminacyjny doœwiadczenia kultowego stanowi³a tzw. liturgia z
Limy, która ukaza³a, i¿ wszystkie wypowiedzi doktrynalne znajduj¹ ujœcie w wiel-
bieniu Boga. Liturgiê tê opracowano w oparciu o dokumenty konwergencji w spra-
wie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (Lima 1982).

Wœród g³ównych punktów uchwalonego programu wymienia siê zarówno
d¹¿enie do wzrostu jednoœci, jak i postulat stworzenia „¿ywej i spójnej teologii” w
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ŒRK, która przyczyni³aby siê do „wzajemnego oddzia³ywania na siebie ró¿nych
pogl¹dów teologicznych”. Mocno podkreœlono równie¿  znaczenie  edukacji eku-
menicznej. Vancouver nastawione by³o bardziej na umocnienie dotychczasowych
osi¹gniêæ ni¿ na nowe akcje i publiczne oœwiadczenia. Jednak¿e w dziedzinie „po-
koju i sprawiedliwoœci” da³o ono nowy impuls, potêpiaj¹c nie tylko u¿ycie, ale ju¿
nawet „produkcjê i stacjonowanie” broni atomowych jako „zbrodniê przeciw ludz-
koœci”.

Komitet Naczelny (1984) dokonuj¹c oceny Zgromadzenia Ogólnego wy-
szczególni³ cztery tematy, na których powinna skoncentrowaæ siê uwaga w najbli¿-
szych latach: sprawiedliwoœæ, pokój i zachowanie ca³ego stworzenia; Ewangelia i
kultura; ¿ycie duchowe; sprawa kobiet. Po wieloletniej przerwie nawi¹zano znowu
kontakty z Koœcio³ami w Chinach.

Spoœród g³ównych przedsiêwziêæ  odnotowaæ nale¿y: Œwiatow¹ Konsultacjê
na temat: „Diakonia 2000 – Wezwani, aby staæ siê  bliŸnimi” (Larnaka, Cypr,
1986), konsultacjê poœwiêcon¹ dzieleniu siê posiadanymi zasobami (El Escorial,
Hiszpania, 1987), Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ pod has³em: „B¹dŸ wola Twoja
– misja wed³ug wskazañ Chrystusa” (San   Antonio, Teksas, USA, 1989), obrady
plenarne Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a (Budapeszt, 1989), a zw³aszcza Œwiato-
we Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia
(Seul, Republika Korei, 1990). Wspomnieæ równie¿ nale¿y og³oszenie lat 1988-
1998 dekad¹ solidarnoœci Koœcio³ów z kobietami.

W interesuj¹cym nas okresie papie¿ Jan Pawe³ II, jako drugi zwierzchnik
Koœcio³a rzymskokatolickiego, z³o¿y³  wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie (1984).
W 1985 r.  stanowisko sekretarza generalnego ŒRK obj¹³ Emilio Castro (1927-
2013), duchowny metodystyczny z Urugwaju.

VII.  Canberra 1991

VII Zgromadzenie Ogólne w stolicy Australii Canberze (7-20 II 1991) za
g³ówny temat obrad obra³o: „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty – odnów ca³e stworzenie”.
842 delegatów reprezentowa³o 317 Koœcio³ów cz³onkowskich.

W czterech sekcjach rozwa¿ano ró¿ne aspekty tematu g³ównego:
I. Dawco ¿ycia – zachowaj stworzenie;
II. Duchu prawdy – wyzwól nas;
III. Duchu jednoœci – pojednaj swój lud;
IV. Duchu Œwiêty – przemieñ i uœwiêæ nas.

By³o to pierwsze zgromadzenie ogólne, które g³ównym przedmiotem swojej
refleksji uczyni³o trzeci¹ osobê Trójcy Œwiêtej. Nowe by³o równie¿ to, ¿e temat
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g³ówny zosta³ sformu³owany jako modlitwa. Temat ten towarzyszy³ codziennym
nabo¿eñstwom, przygotowywanym troskliwie i eksponuj¹cym ró¿ne tradycje w
ŒRK. Nie oby³o siê równie¿ bez kontrowersji, a to szczególnie za spraw¹ koreañ-
skiej teolo¿ki z Koœcio³a prezbiteriañskiego Chung Hyun Kyung, która w swoim
referacie osobê Ducha Œwiêtego zinterpretowa³a z punktu widzenia teologii kon-
tekstualnej i feministycznej. W sposób szczególnie ostry zareagowali na wyst¹pie-
nie Koreanki delegaci prawos³awni, zarzucaj¹c jej synkretyzm; wœród delegatów z
Koœcio³ów protestanckich opinie by³y podzielone.

Pobo¿noœæ uczestników rozkwita³a pod potê¿nym namiotem, który mia³
przypominaæ, ¿e chrzeœcijanie s¹ ludem pielgrzymuj¹cym, ludem, poœród którego
upodoba³o siê zamieszkaæ Bogu. Tu odbywa³y siê codzienne nabo¿eñstwa.

Zorganizowano specjalne sesje poœwiêcone sytuacji aborygenów i proble-
mom kobiet. Z inicjatywy Koœcio³ów australijskich odby³a siê impreza „Pod Krzy-
¿em Po³udnia” poœwiêcona prezentacji dziejów Australii w ostatnich dwustu la-
tach.

Nad obradami zaci¹¿y³a w du¿ej mierze wojna w Zatoce Perskiej. Delegaci
byli zgodni co do jednego, ¿e Irak musi siê wycofaæ z Kuwejtu, natomiast inter-
wencja zbrojna si³ sprzymierzonych oceniana by³a przez wiêkszoœæ bardzo kry-
tycznie. Wœród przedstawicieli Koœcio³ów z Bliskiego Wschodu da³y siê odczuæ
silne nastroje antyizraelskie. Debata nad odpowiedni¹ deklaracj¹ trwa³a wiele go-
dzin, zabrak³o wiêc czasu na przedyskutowanie innych deklaracji i apeli dotycz¹-
cych miêdzy innymi rdzennej ludnoœci i jej prawa do ziemi, sytuacji w republikach
nadba³tyckich i w innych punktach zapalnych ZSRR.

Wœród nowo przyjêtych cz³onków znalaz³a siê Chiñska Rada Chrzeœcijañ-
ska, powsta³a z po³¹czenia czterech Koœcio³ów: anglikañskiego, kongregacjonalne-
go, baptystycznego i Chrystusowego. W 1948 r. wszystkie te Koœcio³y nale¿a³y do
wspó³za³o¿ycieli ŒRK. Potem, ze wzglêdów politycznych, zosta³y zmuszone do ze-
rwania kontaktów miêdzynarodowych. Teraz, jako jedna organizacja koœcielna,
powróci³y do rodziny ekumenicznej.

Sekretarz generalny ŒRK da³ wyraz nadziei, ¿e ju¿ podczas nastêpnego zgro-
madzenia ogólnego wszyscy bêd¹ siê mogli spotkaæ przy wspólnym Stole Pañ-
skim. Najbli¿sze lata dowiod³y, ¿e by³a to wypowiedŸ zbyt optymistyczna.

 Okres miêdzy Canberr¹ a Harare, tj. miêdzy VII a VIII Zgromadzeniem
Ogólnym (1991-1998), by³ bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze polityczno-
spo³ecznym, które nie pozosta³y bez wp³ywu na dzia³alnoœæ ŒRK i podejmowane
przez ni¹ decyzje. Najwa¿niejszym z nich  by³ upadek systemu komunistycznego,
na którego gruzach wiele narodów w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej uzy-
ska³o niepodleg³oœæ pañstwow¹. Proces ten mia³ nie zawsze pokojowy przebieg, w
niektórych przypadkach towarzyszy³y mu walki zbrojne, których ofiar¹ padali nie
tylko ¿o³nierze, ale i ludnoœæ cywilna. Natomiast wbrew wczeœniejszym oczekiwa-
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niom  w sposób nadzwyczaj pokojowy przebieg³a likwidacja systemu apartheidu
w Republice Po³udniowej Afryki i przekazanie w³adzy w tym kraju czarnej wiêk-
szoœci.

Koœcio³y w Europie Œrodkowo-Wschodniej mog³y po upadku systemu ko-
munistycznego przemówiæ wreszcie w³asnym g³osem. G³os ten okaza³ siê nie za-
wsze przychylny dla idei ekumenicznej i ŒRK. Powa¿nie skomplikowa³y siê sto-
sunki Rady z jej prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi w tej czêœci Europy.
Dwa z nich – bu³garski i gruziñski – zrezygnowa³y z cz³onkostwa w ŒRK. Rów-
nie¿ dla Koœcio³a rzymskokatolickiego prawos³awni stali siê trudniejszym partne-
rem. Jednoczeœnie zaczê³y pojawiaæ siê g³osy kwestionuj¹ce samo istnienie ŒRK i
opowiadaj¹ce siê za powo³aniem w jej miejsce innego gremium ekumenicznej
wspó³pracy.

Jedn¹ z wa¿nych decyzji, podjêtych na pierwszym posiedzeniu Komitetu
Naczelnego po Canberze (1991) by³o przyjêcie nowej struktury organizacyjnej
Rady. Opracowuj¹c j¹ postawiono sobie dwa cele: poprawê kooperacji w ramach
Rady i obni¿enie kosztów finansowych.

Po trzydziestoletniej przerwie zdo³ano znów zwo³aæ Œwiatow¹ Konferencjê
ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a (Santiago de Compostela, Hiszpania, 1993). Celem
spotkania by³o dokonanie bilansu i jednoczeœnie ukazanie perspektyw dla ruchu
ekumenicznego. Refleksja dotyczy³a ró¿nych aspektów koinonii.

Odby³o siê tak¿e kolejna Œwiatowa Konferencja Misyjna pod has³em: „Po-
wo³ani do jednej nadziei – Ewangelia w ró¿nych kulturach”    (Salvador, Bahia,
Brazylia, 1996). W oparciu o wczeœniej opracowany dokument studyjny delegaci
zastanawiali siê nad tym, jak ró¿ne kultury i Ewangelia oddzia³ywa³y na siebie
wzajemnie na przestrzeni wieków, a tak¿e jak dzisiaj Ewangelia mo¿e dojœæ najle-
piej do g³osu w poszczególnych kulturach.

Jednoczeœnie trwa³y prace nad opracowaniem podstaw nowego zobowi¹za-
nia ekumenicznego Koœcio³ów cz³onkowskich z okazji zbli¿aj¹cej siê 50. rocznicy
ŒRK. Projekt odpowiedniego dokumentu, który zatytu³owano: „Ku wspólnemu ro-
zumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów” by³ dyskutowany w Ko-
œcio³ach, przyjêty przez Komitet Naczelny (1997) i przekazany do akceptacji zbli-
¿aj¹cemu siê Zgromadzeniu Ogólnemu.

W 1993 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ Konrad Raiser (ur. 1938),
teolog luterañski z Niemiec.

VIII. Harare

VIII Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce w Harare, stolicy Zimbabwe (3-14
grudnia 1998), zbieg³o siê z 50. rocznic¹ utworzenia ŒRK. Wziê³o w nim udzia³
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966 delegatów reprezentuj¹cych 336 Koœcio³ów. Temat g³ówny brzmia³: „Nawróæ-
cie siê do Boga – b¹dŸcie radoœni w nadziei”.

Zmieniono styl pracy w tym sensie, ¿e zrezygnowano z tradycyjnej pracy
sekcyjnej. W zamian za to odby³y siê dwie fazy tzw. przes³uchañ (hearings). W
fazie pierwszej uwaga skoncentrowa³a siê na pracy czterech zespo³ów programo-
wych ŒRK: 1) jednoœæ i odnowa; 2) ¿ycie, edukacja i misja; 3) sprawiedliwoœæ,
pokój i stworzenie; 4) dzielenie siê zasobami i s³u¿ba. W fazie drugiej zajêto siê
konkretnymi tematami i kwestiami, jak: jednoœæ, sprawiedliwoœæ i pokój, zbli¿anie
siê do siebie, edukacja, œwiadectwo, solidarnoœæ.

Koœcio³y prawos³awne, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, ograniczy³y
aktywnoœæ podczas obrad. Wyjaœnia³y, ¿e aktualny rozdŸwiêk z ŒRK wynika
przede wszystkim z faktu, ¿e teologia protestancka dominuje w s³ownictwie, myœli
i metodach pracy Rady. Chrzeœcijanie prawos³awni patrz¹ na Radê w dalszym ci¹-
gu jako na ruch o zabarwieniu zachodnim, protestanckim i liberalnym. Dla popra-
wy stosunków Zgromadzenie Ogólne podjê³o uchwa³ê w sprawie utworzenia Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa  Koœcio³ów  prawos³awnych w pracach
ŒRK.

Opisane kontrowersje sprawi³y, ¿e ŒRK zrezygnowa³a z pierwotnych planów
powo³ania pierwszej kobiety na stanowisko przewodnicz¹cego Komitetu Naczel-
nego. Poproszono dotychczasowego przewodnicz¹cego, katolikosa Koœcio³a or-
miañskiego z Libanu Arama I Keshishiana (ur. 1947), który ma ³agodz¹cy wp³yw
na wspó³wyznawców, aby ponownie obj¹³ to stanowisko.

Oczekiwano wczeœniej, ¿e delegaci przyjm¹ uroczyœcie deklaracjê „Ku
wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” jako ekumeniczn¹ kartê dla 21. stu-
lecia. Wiêkszoœæ mówców prawos³awnych zareagowa³a  jednak nieprzychylnie na
ten dokument. Skoñczy³o siê wiêc na zaleceniu dla Koœcio³ów cz³onkowskich,
stwierdzaj¹cym, ¿e praca nad tym dokumentem zosta³a wprawdzie zakoñczona,
lecz jego przyjêcie w ¿yciu Koœcio³ów i ŒRK pozostanie procesem, który obejmie
równie¿ dalsze wyjaœnienia, korektury i uzupe³nienia.

Dyskutowano nad nowymi formami wspó³pracy ekumenicznej. Wyra¿ono
opiniê, ¿e zasada kierowania poprzez decyzjê wiêkszoœci, praktykowana od utwo-
rzenia ŒRK, nie musi byæ koniecznie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ w nastêpnym tysi¹cle-
ciu. Trzeba to bêdzie uwzglêdniæ szczególnie wówczas, gdy ruch ekumeniczny bê-
dzie chcia³ siê otworzyæ na nowe Koœcio³y i wspólnoty. Pojawi³a siê tak¿e idea
utworzenia forum Koœcio³ów i organizacji chrzeœcijañskich, obejmuj¹cego tak¿e te
Koœcio³y, które nie nale¿¹ do ŒRK. Zaaprobowano przygotowania do utworzenia
tego gremium, z którym wspó³pracowa³yby m. in. Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe i
ewangelikalne oraz Koœció³ rzymskokatolicki.

Prezydent RPA Nelson Mandela zwracaj¹c siê do uczestników obrad stwier-
dzi³, ¿e narody Afryki po³udniowej zachowaj¹ w sta³ej pamiêci prawdziw¹ solidar-
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noœæ ŒRK w walce o wyzwolenie.  Przyjmuj¹c przed 30 laty Program Zwalczania
Rasizmu Rada wesz³a na dziewiczy teren  staj¹c jednoznacznie po stronie uciska-
nych. Dzisiaj ŒRK jest wezwana do okazania takiego samego zaanga¿owania w
znacznie trudniejszej walce o rozwój i obronê demokracji.

Nied³ugo po Harare rozpoczê³a dzia³alnoœæ Komisja nadzwyczajna ds.
uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK. Plonem jej kilkuletniej
pracy by³ Raport koñcowy (2002), który spotka³ siê z niejednoznacznym przyjê-
ciem w Koœcio³ach cz³onkowskich. ŒRK prowadzi³a równie¿ rozmowy z reprezen-
tantami Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, które w zdecydowanej wiêkszoœci trzy-
maj¹ siê z dala od d¹¿eñ ekumenicznych. Z myœl¹ o poszerzeniu grona uczestni-
ków dialogu miêdzywyznaniowego i bardziej adekwatnej reakcji na wyzwania
wspó³czesnego œwiata zorganizowano w Libanie konsultacjê w sprawie nowego
kszta³tu ruchu ekumenicznego (2003).

Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a odby³a swoje posiedzenie plenarne w Kuala
Lumpur (Malezja, 2004). By³ to pierwszy przypadek zwo³ania obrad tego gremium
w kraju o wiêkszoœci muzu³mañskiej.  Fakt ten znalaz³ odbicie w porz¹dku obrad –
jeden z g³ównych referatów zaj¹³ siê zagadnieniem teologii pluralizmu religijnego,
tj. kwesti¹, która w pracy Wiary i Ustroju nie odgrywa³a dotychczas istotnej roli . Z
kolei  Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji  zwo³a³a tym razem swoj¹ XII
Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ po raz pierwszy w kraju zdominowanym przez tra-
dycjê prawos³awn¹. Obrady w Atenach (2005) toczy³y siê  pod has³em:  „Powo³ani
w Chrystusie, aby byæ wspólnot¹ pojednania i uzdrowienia”.

Z dzia³añ o charakterze polityczno-spo³ecznym na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje og³oszenie lat 2001-2010 dekad¹ przezwyciê¿ania przemocy. ŒRK opubliko-
wa³a  tak¿e nowe Wytyczne dla dialogu i stosunków z wyznawcami innych   religii.
Permanentne problemy finansowe zmusi³y j¹ do kolejnej restrukturyzacji.

Na pocz¹tku 2004 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ teolog metody-
styczny z Kenii Samuel Kobia (ur. 1947).

 IX.  Porto Alegre 2006

IX Zgromadzenie Ogólne, które odby³o siê w Porto Alegre (Brazylia)
w dniach 14-23 lutego 2006 r., jako temat g³ówny obra³o: „Bo¿e, ³ask¹  Twoj¹
przemieñ œwiat”. 691 delegatów reprezentowa³o 348 Koœcio³ów cz³onkowskich.
Obrady toczy³y siê w murach uniwersytetu katolickiego. Koœció³ Rzymskokatolic-
ki by³ reprezentowany przez 19 obserwatorów. Papie¿ Benedykt XVI w przes³aniu
do uczestników obrad, które odczyta³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, powiedzia³: „Po 40 latach owocnej wspó³pra-
cy chcemy kontynuowaæ tê obiecuj¹c¹, pe³n¹ nadziei drogê, wzmagaj¹c wysi³ki, by
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osi¹gn¹æ jednoœæ chrzeœcijan w g³oszeniu Ewangelii”.  By³o to pierwsze spotkanie
tego gremium na kontynencie po³udniowoamerykañskim.

Du¿¹ rolê podczas obrad odegra³y tzw. mutirão, które da³y sposobnoœæ do
œwiêtowania, prezentacji i dyskusji na aktualne tematy. Delegaci przyjêli zrewi-
dowane teksty konstytucji i statutu ŒRK, przewiduj¹ce odt¹d podejmowanie de-
cyzji w wyniku dochodzenia do konsensu oraz nowe kryteria cz³onkostwa. Zmia-
ny te wynik³y z powa¿nych zastrze¿eñ, zg³aszanych przez prawos³awne Koœcio³y
cz³onkowskie pod adresem dotychczasowych procedur podejmowania decyzji,
ich celem jest œciœlejsze zwi¹zanie z ŒRK Koœcio³ów wywodz¹cych siê z ró¿-
nych kultur i tradycji. Szczególnie du¿o miejsca poœwiêcono, jak zwykle, spra-
wie jednoœci Koœcio³ów. W przyjêtym dokumencie „Powo³ani, aby byæ jednym
Koœcio³em” wzywa siê Koœcio³y cz³onkowskie do priorytetowego traktowania
jednoœci, katolickoœci, chrztu i modlitwy. Delegaci wezwali do nowych wysi³ków
na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a, która umo¿liwi ruchowi ekumenicznemu
przekazanie œwiatu ,,jednolitego, przepe³nionego bogactwem ³aski duchowego
orêdzia wiary chrzeœcijañskiej”.

Zgromadzenie Ogólne opowiedzia³o siê za zintensyfikowaniem wspó³pracy
z Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi. Delegaci
stwierdzili te¿ zgodnie, ¿e zachodzi potrzeba rozwoju kontaktów z innymi grupami
koœcielnymi, prowadz¹ca do „polepszonej wspó³pracy i zintegrowania poselstwa”
wszystkich si³ ekumenicznych. Udzielono te¿ poparcia propozycji sekretarza gene-
ralnego, aby  przysz³e  zgromadzenia  ogólne ŒRK by³y zwo³ywane wspólnie z in-
nymi œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi. W zwi¹zku z szybkimi zmiana-
mi, dokonuj¹cymi siê w Koœciele i spo³eczeñstwie, oraz pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹
finansow¹ postanowiono pracê ŒRK ograniczyæ do kilku kluczowych tematów
oraz nadaæ jej bardziej klarowny profil. Ujêto to w s³owach: „Robiæ mniej, ale le-
piej”. Odnoœnie do przysz³ej dzia³alnoœci sformu³owano cztery priorytety:

1) jednoœæ, duchowoœæ i misja;
2) edukacja ekumeniczna (zw³aszcza m³odych ludzi);
3) sprawiedliwoœæ globalna;
4) wiarygodny g³os w ¿yciu publicznym i œwiadectwo prorockie w œwiecie.

Obrady zbieg³y siê z po³ow¹ dekady przezwyciê¿ania przemocy, og³oszon¹
przez ŒRK w 2001 roku. Fakt ten uczczono nocnym marszem z pochodniami w
centrum Porto Alegre, podczas którego og³oszono, ¿e w roku 2006 szczególne pil-
nie wszelkie akty przemocy bêd¹ monitorowane w Ameryce £aciñskiej. Delegaci
ustosunkowali siê do wielu tematów polityki miêdzynarodowej. Przyjêto rezolucje
na temat obowi¹zku ochrony zagro¿onych grup ludnoœci, terroryzmu, jego zwal-
czania i praw cz³owieka, rozbrojenia atomowego, Ameryki £aciñskiej, prawa do-
stêpu do wody i reformy ONZ. W reakcji na akty przemocy w zwi¹zku z opubliko-
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waniem w Danii i innych krajach europejskich karykatur proroka Mahometa, Zgro-
madzenie Ogólne wypowiedzia³o siê za potrzeb¹ odpowiedzialnego dzia³ania i dia-
logu z wyznawcami innych religii.

Delegaci wybrali 8-osobowe Prezydium i 150-osobowy Komitet Naczelny;
na jego czele stan¹³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Brazylii –
ks. dr Walter Altmann (ur. 1944). Tradycyjnym zwyczajem wyniki obrad podsumo-
wano w Orêdziu, bêd¹cym zaproszeniem Koœcio³ów i œwiata do wspólnej modli-
twy o przemianê.

W 2010 roku stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ teolog luterañski z
Norwegii Olaf Fykse Tveit (ur. 1960).

X. Pusan 2013

X Zgromadzenie Ogólne, które odby³o siê w Pusan (Republika Korei)
w dniach  od 30 paŸdziernika do 8 listopada 2013  r., jako temat g³ówny obra³o:
„Bo¿e ¿ycia, prowadŸ nas do sprawiedliwoœci i pokoju”. Wziê³o w nim udzia³ 825
delegatów reprezentuj¹cych 345 Koœcio³ów cz³onkowskich z ponad 100 krajów.

Inspiracj¹ dla obrad by³y przede wszystkim dwa dokumenty. W pierwszym
przypadku chodzi o studium Komisji Wiara i Ustrój Koœció³: na drodze do wspól-
nej wizji”, które  próbuje opisaæ, co ró¿ni a co ³¹czy Koœcio³y.

Drugi dokument to deklaracja misyjna Wspólnie dla ¿ycia. Misja i ewangeli-
zacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach, która streszcza to, co ró¿ne wyznanie
chrzeœcijañskie – od prawos³awnych i katolików po zielonoœwi¹tkowców – mog¹
wspólnie powiedzieæ o misji w zglobalizowanym i rozdartym œwiecie. Wymagana
jest misja w „duchu wyzwolenia”, „misja wykluczonych”.

Plenum poœwiêcone sprawiedliwoœci  moderowa³a amerykañska baptystka
Anquelique Walker-Smith, natomiast punktem kulminacyjnym plenum pokojowe-
go by³o wyst¹pienie laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Leymah Gbowee z Libe-
rii, która przez organizowanie demonstracji kobiet przyczyni³a siê do zakoñczenia
wojny domowej  w jej kraju. Sytuacjê na Pó³wyspie Koreañskim przedstawi³ teo-
log Chang Yoon Jae.

W³aœciwa wspólna praca merytoryczna odbywa³a siê w 21 „komitetach eks-
perckich”. W prowadzonych rozmowach chodzi³o o tematykê zwi¹zan¹ z deklara-
cjami na temat jednoœci, misji i ewangelizacji, zagadnienie sprawiedliwego pokoju
oraz konkretne tematy dotycz¹ce Pó³wyspu Koreañskiego i Bliskiego Wschodu.

Dokonano zmian w konstytucji ŒRK polegaj¹cych przede wszystkim na
zmianie podzia³u zadañ miêdzy Komitetem Naczelnym i Wykonawczym. Zmianie
ulegnie rytm posiedzeñ, w przysz³oœci Zgromadzenie Ogólne bêdzie siê zbieraæ co
osiem lat, Komitet Naczelny co dwa lata w pierwszym, trzecim, pi¹tym i siódmym
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roku po ka¿dorazowym Zgromadzeniu Ogólnym. Komitet Wykonawczy bêdzie siê
w dalszym ci¹gu spotyka³ co pó³ roku, ale po czterech latach nast¹pi nowy wybór
jego sk³adu przez Komitet Naczelny.

Projekt deklaracji w sprawie jednoœci by³ przed³o¿ony ju¿ przed rozpoczê-
ciem obrad przez Komitet Naczelny. Dokument ten stawia jednoœæ Koœcio³a w per-
spektywie jednoœci ludzkoœci i jednoœci stworzenia, dla której mo¿e byæ znakiem i
narzêdziem. Koœció³ nie spe³ni tego zadania wówczas, gdy w nim samym istnieæ
bêd¹ podzia³y, konflikty i wykluczenia.

Sytuacja finansowa ŒRK jest w dalszym ci¹gu trudna. Wiele ma³ych Koœcio-
³ów wp³aci³o w ostatnim czasie swoje sk³adki cz³onkowskie, lecz fakt ten nie wp³y-
wa w sposób zasadniczy na kondycjê finansow¹ Rady. Bezkolizyjny przebieg
Zgromadzenia Ogólnego by³ mo¿liwy dziêki powa¿nym nak³adom Koœcio³ów ko-
reañskich. O dalszej pracy ŒRK zadecyduje pomyœlna transakcja zwi¹zana ze spie-
niê¿eniem parceli w Genewie.

Przewodnicz¹c¹ nowego, 150-osobowego Komitetu Naczelnego, jako pierw-
sza Afrykanka i pierwsza kobieta, wybrana zosta³a kenijska anglikanka Agnes
Abuom, która w ostatnich latach sprawdzi³a siê jako przewodnicz¹ca ró¿nych ko-
mitetów. Delegaci zebrani w Pusan wybrali oœmiu prezydentów Œwiatowej Rady
Koœcio³ów.
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Patriarcha Bart³omiej

PRZEMÓWIENIE DO PRZEDSTAWICIELI
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW1

Wielce Czcigodny Sekretarzu Generalny Œwiatowej  Rady Koœcio³ów,
Wasze Eminencje i Ekscelencje,
Czcigodne Przedstawicielki i  Przedstawiciele instytucji miêdzynarodowych,
Panie i Panowie,

„O jak dobrze i jak mi³o, kiedy bracia ¿yj¹ razem w zgodzie” (Ps 133, 1). S¹
to dok³adnie te same uczucia, jak je opisuje psalmista, z jakimi odwiedzamy po-
nownie centralê Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ka¿da z naszych wizyt tutaj od chwili
wyboru na patriarchê ekumenicznego przed 25 laty , ale tak¿e ju¿ w okresie wcze-
œniejszym, by³a szczególnym wydarzeniem, które chêtnie wspominamy. Dla nas
osobiœcie, ale te¿ dla ca³ego Koœcio³a, Œwiatowa Rada Koœcio³ów nie jest obcym,
lecz bardzo bliskim miejscem. W rzeczywistoœci Patriarchat Ekumeniczny przed
niemal stuleciem wezwa³ „Koœcio³y chrzeœcijañskie na ca³ym œwiecie” do utwo-
rzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów i sta³ siê tym samym w 1948 roku jednym z jej
cz³onków za³o¿ycieli. Od tego czasy Koœció³ nasz jest aktywnym cz³onkiem Rady
i jej Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a. Od 1955 roku Patriarchat Ekumeniczny
utrzymuje sta³e przedstawicielstwo jako znak ci¹g³ej wspó³pracy z Œwiatow¹ Rad¹
Koœcio³ów i ruchem ekumenicznym. Sta³ymi przedstawicielami Patriarchatu Eku-
menicznego byli dotychczas biskup Iakovos z Melity (póŸniejszy arcybiskup Ame-
ryki Pó³nocnej i Po³udniowej) i metropolita Emilianos Timiadis b³ogos³awionej
pamiêci jak równie¿ wielki protoprezbiter tronu ekumenicznego Georges Tsetsis,

1 Przemówienie wyg³oszone 27 kwietnia 2017.
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archimandryta Benediktos Ioannou, archont George Lemopoulos, by³y zastêpca
sekretarza generalnego ŒRK, aktualnie jest nim arcybiskup Hiob z Telmessos.

Na p³aszczyŸnie osobistej od samego pocz¹tku, a zw³aszcza od naszego po-
przednika, b³ogos³awionej pamiêci patriarchy ekumenicznego Atenagorasa,  na-
uczyliœmy siê, jak wa¿ne s¹ spotkania z innymi wierz¹cymi chrzeœcijanami. Pa-
triarcha ujmowa³ to czêsto w nastêpuj¹cych s³owach: „Spójrzmy sobie nawzajem
w oczy i dopiero wówczas wyraŸmy to, co chcemy sobie powiedzieæ”. On jest tym,
który otworzy³ nam oczy na nasz¹ wielk¹ ekumeniczn¹ rodzinê. Z jego inspiracji
postanowiliœmy podj¹æ studia uzupe³niaj¹ce w Instytucie Ekumenicznym w Bos-
sey. Instytut w ubieg³ym roku obchodzi³ swój jubileusz zwi¹zany z 70. rocznic¹
powo³ania do ¿ycia i mogliœmy tam nabyæ nadzwyczajne doœwiadczenia, które
by³y tak u¿yteczne dla naszej s³u¿by. W 1975 roku pe³niliœmy funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cego Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a. Wówczas powstawa³ szeroko zna-
ny tekst konsensu teologicznego chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne,
który do dnia dzisiejszego pozostaje wa¿nym dokumentem. Kilka miesiêcy przed
naszym wyborem na tron patriarszy w 1991 roku zostaliœmy cz³onkiem Komitetu
Naczelnego ŒRK. Mia³o to miejsce podczas VII Zgromadzenia Ogólnego w Can-
berze, które obradowa³o pod has³em: „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty – odnów ca³e stwo-
rzenie”.

1.

W czerwcu, gdy wasz Komitet Naczelny spotyka³ siê w Trondheim, na wy-
spie Kreta obradowa³ tak¿e Œwiêty i Wielki Sobór Koœcio³a Prawos³awnego. Przy-
gotowania do Soboru trwa³y ponad pó³ wieku, uczestniczy³y w nich bez wyj¹tku
wszystkie prawos³awne Koœcio³y lokalne. Z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem zwo³ali-
œmy Sobór zgodn¹ decyzj¹ wszystkich prymasów prawos³awnych Koœcio³ów lo-
kalnych, podjêt¹ w styczniu 2016 roku podczas synaksy tutaj w Chambésy. Zwo³a-
nie Œwiêtego i Wielkiego Soboru Koœcio³a Prawos³awnego by³o niezbêdne z wielu
przyczyn.

Po pierwsze dlatego, poniewa¿ dla nas, jako prawos³awnych, synodalnoœæ
jest równoznaczna z wyra¿aniem i demonstracj¹ misterium Koœcio³a. „Gromadziæ
siê w jednym miejscu” zawiera to, co ma znaczenie dla Koœcio³a. Tylko nie daj¹ce
siê przezwyciê¿yæ okolicznoœci historyczne mog¹ usprawiedliwiaæ bezczynnoœæ
instytucji synodalnej na wszystkich p³aszczyznach w³¹cznie z p³aszczyzn¹ glo-
baln¹. Koœció³ Prawos³awny stale natrafia³ na takie okolicznoœci w ostatnich latach
i dlatego przez d³ugi czas zwleka³ ze zwo³aniem Soboru Ogólnoprawos³awnego. W
tym sensie przeprowadzenie Œwiêtego i Wielkiego Soboru by³o samo w sobie osi¹-
gniêciem.
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Po drugie jego zwo³anie wynika³o te¿ z potrzeby uregulowania wewnêtrz-
nych spraw Koœcio³a Prawos³awnego. Sprawy te by³y w pierwszym rzêdzie rezul-
tatem systemu struktur kanonicznych wewn¹trz naszego Koœcio³a, który sk³ada siê
z licznych Koœcio³ów autokefalicznych. Te z kolei reguluj¹ swoje w³asne sprawy
podczas podejmowanie indywidualnych  decyzji. To z kolei utrudnia niekiedy
œwiadectwo Koœcio³a „jednymi ustami i jednym sercem” we wspó³czesnym œwie-
cie oraz prowadzi do zamieszania i konfliktów, które szkodz¹ obrazowi jednoœci
Koœcio³a. System autokefalii ma swoje korzenie we wczesnym Koœciele w formie
piêciu staro¿ytnych patriarchatów, mianowicie Rzymu, Antiochii, Aleksandrii, Je-
rozolimy i Konstantynopola, znany tak¿e jako pentarchia. Ich równoœæ co do rangi
by³a uosobieniem jednoœci Koœcio³a, która dochodzi³a do g³osu na soborach. Kiedy
ta struktura w naszych oczach jest w³aœciwa pod wzglêdem kanonicznym i eklezjo-
logicznym, to przecie¿ w naszych oczach rodzi siê niebezpieczeñstwo jej prze-
kszta³cenia w rodzaj „federacji Koœcio³ów”, jak czêsto bywa to postrzegane od ze-
wn¹trz.  W takim przypadku ka¿dy z Koœcio³ów zaczyna kierowaæ siê w³asnymi
interesami i ambicjami, które nie zawsze maj¹ charakter czysto eklezjastyczny,
trzeba wiêc zastosowaæ zasadê synodalnoœci. Zanik instytucji synodalnej na p³asz-
czyŸnie ogólnoprawos³awnej przyczynia siê do powstania uczucia autarkii  w ra-
mach poszczególnych Koœcio³ów, a to z kolei prowadzi do introspektywnych i sa-
molubnych tendencji.  Podczas gdy system synodalny w ¿yciu Koœcio³a jest pilnie
potrzebny, to w wyniku systemu autokefalii staje siê jeszcze bardziej obligatoryjny,
gdy¿ ochrona i prezentacja jego jednoœci od tego zale¿y.

Trzeciego powodu zwo³ania Œwiêtego i Wielkiego Soboru trzeba siê doszu-
kiwaæ w nowych wyzwaniach, które pojawiaj¹ siê od kilku lat i które ukazuj¹ nie-
zbêdnoœæ wytyczenia wspólnego kierunku i wspólnego stanowiska poszczegól-
nych Koœcio³ów prawos³awnych. Na przyk³ad emigracja z prawos³awnych regio-
nów do krajów zachodnich doprowadzi³a do powstania tak zwanej prawos³awnej
„diaspory”, która potrzebuje szczególnych duszpasterskich inicjatyw. Doprowadzi-
³o to do znanej i nie œciœle kanonicznej sytuacji, ¿e wiêcej ni¿ jeden biskup rezydu-
je w tym samym mieœcie lub regionie; dla wielu ludzi wewn¹trz i zewn¹trz Koœcio-
³a Prawos³awnego jest to skandal. Taki problem nie da³by siê rozwi¹zaæ bez ogól-
noprawos³awnej decyzji soborowej.

Wreszcie uczestnictwo Koœcio³ów prawos³awnych w inicjatywach zmierza-
j¹cych do pojednania i jednoœci wszystkich chrzeœcijanek i chrzeœcijan za poœred-
nictwem tak zwanego „ruchu ekumenicznego”, dokonuj¹ce siê dotychczas decyzj¹
albo poszczególnych Koœcio³ów autokefalicznych lub konferencji ogólnoprawo-
s³awnych,  wymaga³oby potwierdzenia w ramach Soboru jako autentyczny sposób
formu³owania jednolitego stanowiska Koœcio³a Prawos³awnego.

My, prawos³awni mocno wierzymy w to, ¿e cel i „raison d’etre” ruchu eku-
menicznego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów polega na wype³nieniu ostatniej modli-
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twy Jezusa na krzy¿u, „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21), tak jak to widzimy tutaj
w ŒRK na du¿ym gobelinie w holu. Z tego powodu Œwiêty i Wielki Sobór zwróci³
uwagê, ¿e „uczestnictwo w ruchu na rzecz przywrócenia jednoœci z innymi chrze-
œcijanami w Jednej,  Œwiêtej, Powszechnej i Apostolskiej Cerkwi w ¿aden sposób
nie jest obce naturze i historii Cerkwi prawos³awnej, lecz stanowi konsekwentny
wyraz apostolskiej wiary i tradycji w nowych uwarunkowaniach historycznych”
(Relacje Cerkwi Prawos³awnej z pozosta³ym œwiatem chrzeœcijañskim” nr 4).
Œwiêty i Wielki Sobór uzna³ równie¿, ¿e „jednym z g³ównych organów w historii
ruchu ekumenicznego jest Œwiatowa Rada Koœcio³ów” (nr 16). W odniesieniu do
ró¿nych aktywnoœci ŒRK Œwiêty i Wielki Sobór potwierdzi³, ¿e „Cerkiew prawo-
s³awna pragnie wzmocnienia pracy Komisji ‘Wiara i Ustrój’ i ze szczególn¹ uwag¹
œledzi jej dotychczasowy wk³ad ekumeniczny. Pozytywnie ocenia wydane przez
ni¹ teksty teologiczne, przy znacz¹cej wspó³pracy równie¿ prawos³awnych teolo-
gów, które stanowi¹ godny uwagi krok w ruchu ekumenicznym dla zbli¿enia
chrzeœcijan (nr 21). Uwa¿amy tê koncyliarn¹ ocenê wk³adu ŒRK w dzie³o poszuki-
wania jednoœci chrzeœcijañskiej jako rzecz bardzo pozytywn¹, winna ona nadal in-
spirowaæ dalsz¹ pracê ŒRK, która istnieje od siedemdziesiêciu lat.

Poza tym Koœció³ Prawos³awny synodalnym g³osem Œwiêtego i Wielkiego
Soboru powtórzy³, ¿e „zawsze przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do dialogu, w szcze-
gólnoœci zaœ do dialogu z chrzeœcijanami innych wyznañ” (Orêdzie Œwiêtego i
Wielkiego Soboru, nr 20), i ¿e z tego powodu „uwa¿a za godne potêpienia wszel-
kie rozrywanie jednoœci Cerkwi, przez osoby lub grupy, pod pretekstem zacho-
wania lub rzekomej obrony prawdziwego Prawos³awia” (Relacje Cerkwi Prawo-
s³awnej…, nr 22).

2.

Gotowoœæ do prowadzenia dialogu, okazywana przez Koœció³ Prawos³awny,
nie ogranicza siê tylko do ruchu ekumenicznego, lecz jest tak¿e potrzebna we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie i nauce. Œwiêty i Wielki Sobór w swoim Orêdziu
zwraca uwagê na to, ¿e „dziêki wspó³czesnemu rozwojowi nauki i technologii na-
sze ¿ycie zmienia siê radykalnie (…) Istnieje zagro¿enie  manipulacji wolnoœci¹
ludzk¹, wykorzystania cz³owieka jako zwyk³ego œrodka, stopniowej utraty bezcen-
nych tradycji, niebezpieczeñstwa zniszczenia œrodowiska naturalnego” (nr 11).

Patriarchat Ekumeniczny wykonywa³ zawsze pracê pioniersk¹, gdy chodzi³o
o dialog ze wspó³czesn¹ nauk¹ na temat tematów dotycz¹cych œrodowiska. W 1989
roku nasz poprzednik, patriarcha ekumeniczny Dimitrios, wyda³ pierwsz¹ encykli-
kê na ten temat i wyznaczy³ pierwszy dzieñ we wrzeœniu jako termin modlitw w
intencji zachowania stworzenia. Cieszymy siê, ¿e ŒRK idzie z nami t¹ drog¹ i ¿e
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nie tylko wprowadzi³a ten dzieñ modlitwy, lecz tak¿e powa¿nie traktuje samozobo-
wi¹zanie Koœcio³ów do podejmowania dzia³añ przeciw kryzysowi œrodowiska.
Nam prawos³awnym na naszym Œwiêtym i Wielkim Soborze przypomniano o tym,
¿e „korzenie kryzysu ekologicznego s¹ duchowe i moralne, znajduj¹ siê w sercu
ka¿dego cz³owieka” (Orêdzie, nr 14).

Przy wielu okazjach zwracaliœmy na to uwagê, ¿e grzech przeciw stworzeniu
jest grzechem przeciw Bogu. Jak w przypadku ka¿dego grzechu, musimy tak¿e
czyniæ pokutê za grzechy przeciw stworzeniu. Œwiêty i Wielki Sobór dobitnie
zwróci³ uwagê na to, ¿e „podejœcie do problemu ekologicznego opartego na zasa-
dach tradycji chrzeœcijañskiej wymaga nie tylko pokajania za grzech nadu¿ycia
zasobów naturalnych planety, czyli radykalnej przemiany mentalnoœci i zachowa-
nia, ale tak¿e ascezy jako antidotum  na konsumpcjê, deifikacjê potrzeb i na za-
ch³anne nastawienie” (Orêdzie, nr 14). Prawdziwa pokuta zawiera zmianê przeko-
nañ, radykaln¹ zmianê naszego nastawienia. Kryzys œrodowiska naturalnego wy-
maga konkretnych kroków ze strony ka¿dego z nas.

Przy wielu okazjach zwracaliœmy uwagê na to, ¿e Koœcio³owi nie mo¿e cho-
dziæ tylko o ratowanie duszy, lecz ¿e przepe³nia go tak¿e g³êboka troska o przemia-
nê przez Boga ca³ego stworzenia. Z tego powodu nasze Koœcio³y musz¹ byæ stale
czujne, zasiêgaæ informacji i dokszta³caæ siê, by móc rozpoznaæ zwi¹zek miêdzy
dzisiejszym kryzysem ekologicznym a przywarami ludzkimi, takimi jak chciwoœæ,
materializm, egoizm i zach³annoœæ, bêd¹cymi przyczyn¹ aktualnego kryzysu, z
którym jesteœmy konfrontowani. Dlatego co jest zagro¿eniem natury, jest równie¿
zagro¿eniem ludzkoœci, co s³u¿y ratowaniu planety, s³u¿y tak¿e ratowaniu ca³ego
œwiata. Z tego powodu wzywamy ka¿dego do mobilizacji wszystkich swoich zaso-
bów  na rzecz walki w ochronie naszego œrodowiska naturalnego i modlitw o jego
zachowanie.

Wœród licznych tematów dotycz¹cych œrodowiska naturalnego wysok¹ rangê
nale¿y przyznaæ sprawie zaopatrzenia w wodê, gdy¿ woda ofiarowuje ¿ycie i jest
œwiêta niczym krew, która przep³ywa przez nasze cia³o. Woda jest dobrem wspól-
nym. Nie przynale¿y ona do poszczególnego cz³owieka lub przedsiêbiorstwa prze-
mys³owego, lecz jest nienaruszalnym i niezbywalnym prawem ka¿dego cz³owieka.
Dlatego etycznym zachowaniem nie mo¿emy nazwaæ gospodarczego u¿ytkowanie
wody przez przedsiêbiorstwa, które sprzedaj¹ j¹ ludziom  i na tym zarabiaj¹. Abs-
trahuj¹c od tego zasadniczego problemu etycznego, gospodarka wodna zanieczysz-
cza czêsto œrodowisko naturalne butelkami plastikowymi, w których sprzedaje
wodê.  Studia na œrodowiskiem sygnalizuj¹ ju¿ dzisiaj alarmuj¹cy fakt, ¿e oceany
a¿ do roku 2050 zawieraæ bêd¹ wiêcej plastiku ni¿ ryb. Zanieczyszczenie przez
tworzywa sztuczne staje siê tematem ekologicznej i spo³ecznej sprawiedliwoœci. Z
tego powodu powinniœmy unikaæ tworzyw sztucznych  i w naszym codziennym
¿yciu nastawiæ siê na inne alternatywy.
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Niestety z dostêpem do wody pitnej na naszej planecie jest coraz trudniej.
Jest to problem nie tylko w biednych krajach w Afryce lub Indiach, lecz staje siê
tak¿e tematem z powodu zanieczyszczenia w krajach bogatych w wodê. Uczynie-
nie wody czêœci¹ sk³adow¹ gospodarki rynkowej i sprzedawanie jej w podobny
sposób jak ropê i gaz, nie jest rozwi¹zaniem kryzysu. Brak dostêpu do wody pitnej
i podstawowej opieki sanitarnej jest najwiêkszym naruszeniem praw cz³owieka w
czasach dzisiejszych. Wiemy, ¿e aktualnie niemal miliard ludzi  na ziemi nie ma
dostêpu do czystej wody i ¿e 2,5 miliarda ludzi nie ma sanitarnej opieki. Jeœli nie
uznamy, ¿e jest niebezpieczeñstwem a mo¿e nawet grzechem fakt nie dzielenia siê
zasobami naturalnymi planety z wszystkimi ludŸmi, to niechybnie wywo³amy po-
wa¿ne problemy i konflikty. W perspektywicznym planowaniu chodzi nie tylko o
rozs¹dne technologie i dobre gospodarowanie. Stwarza ono tak¿e mo¿liwoœæ poko-
jowego wspó³¿ycia.

Z tego powodu gratulujemy ŒRK cz³onkostwa w Blue Community, projekcie
organizacji Council of Canadians. Projekt Blue Community wzywa wspólnoty do
uznania wody jako dobra wspólnego i prawa cz³owieka, zakazania sprzeda¿y wody
butelkowej w publicznych instytucjach  i podczas publicznych imprez oraz wspie-
rania publicznie finansowanej, uprawianej i kontrolowanej gospodarki wod¹ i œcie-
kami. Przez cz³onkostwo w Blue Community ŒRK uwra¿liwia nie tylko swoje
Koœcio³y cz³onkowskie, lecz tak¿e ogó³  spo³eczeñstwa na wymóg, ¿e sprawiedli-
woœæ w dostêpie do wody mo¿e byæ ustanowiona tylko przez etyczne postêpowa-
nie z wod¹ jako darem Bo¿ym, którym musz¹ dysponowaæ tak¿e wszystkie przy-
sz³e pokolenia.

Zanieczyszczenie wody przez plastik, zanieczyszczenie powietrza i zmiana
klimatu to œciœle zwi¹zane   ze sob¹ globalne nag³e przypadki. S¹ one skutkiem
naszej ignorancji wobec œwiêtoœci stworzenia. S¹ one tak¿e katastrofalnym rezulta-
tem industrializacji i ludzkiej chciwoœci. Kryzysu naturalnego  œrodowiska nie da
siê rozwi¹zaæ bez gruntownej zmiany ludzkiego dzia³ania. W tym sensie ekologia
jest zwi¹zana nieroz³¹cznie z ekonomi¹. Spo³eczeñstwo, które nie troszczy siê o
pomyœlnoœæ wszystkich ludzi, jest spo³eczeñstwem znêcaj¹cym siê nad stworze-
niem Boga. Jest to bluŸnierstwo. Z tego powodu ekologiczne wyzwanie naszych
Koœcio³ów polega na potrz¹saniu œwiatem i wskazywaniu na nieodwracalne znisz-
czenie stworzenia Bo¿ego wskutek grzesznego ludzkiego postêpowania. Zadanie
ekologicznego wychowania i edukacji jest nie tylko problemem naszych pañstw,
lecz winno byæ tak¿e problemem naszych Koœcio³ów.

Od uchwalenia Protoko³u z Kioto w 1997 roku, który mia³ zwalczaæ globalne
ocieplenie, tego problemu nie uda³o siê jednak w dalszym ci¹gu rozwi¹zaæ. Nauko-
we ustalenia, poparte statystykami i modelami klimatu, jak równie¿ konkretne ob-
serwacje rolników wywodz¹cych siê z ludnoœci autochtonicznej i mieszkañców
wybrze¿a potwierdzi³y, ¿e zmiana klimatu jest spowodowana przez ludzi i ¿e ta
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zmiana bêdzie mia³a katastrofalne nastêpstwa dla ¿ycia na tej planecie. Mimo to
nadal jesteœmy w stanie podj¹æ nieuchronne kroki dla powstrzymania zarysowuj¹-
cych  siê i ju¿ odczuwalnych niekorzystnych przemian.

Patriarchat Ekumeniczny jest w sposób szczególny uwra¿liwiony na tematy-
kê zmiany klimatu. Z tego powodu udzieliliœmy poparcia pilnemu apelowi 21.
Konferencji Klimatycznej ONZ w Pary¿u (COP21) w 2015 roku. W naszym prze-
s³aniu na 22. Œwiatowy Szczyt Klimatyczny, który odby³ siê w roku ubieg³ym w
Marakeszu, zwróciliœmy uwagê na to, ¿e przywódcy pañstw i rz¹dów oraz nauka
od Szczytu Ziemi w 1992 roku w Rio s¹ zasadniczo œwiadomi problemów zwi¹za-
nych ze zmian¹ klimatu na ca³ym œwiecie i prowadzili na ten temat bez koñca kon-
sultacje i rozmowy na wysokim szczeblu,   chocia¿ tutaj potrzebne by³yby prak-
tyczne kroki i konkretne akcje. I wiemy bardzo dok³adnie, jak takie kroki i akcje
powinny wygl¹daæ. Jak¹ cenê chcemy zap³aciæ za ten profit? Lub ile ¿yæ ludzkich
jesteœmy gotowi ofiarowaæ za zysk materialny i finansowy? I jakie koszty mieliby-
œmy ponieœæ, jeœli udaremnimy prze¿ycie stworzenia Bo¿ego? Prosimy nasz¹ po-
korn¹, lecz tak¿e odwa¿n¹ modlitw¹, ¿eby wszystkie wiod¹ce w œwiecie instytucje
i polityka uzna³y, z jak¹ stawk¹ mamy do czynienia w przypadku zmiany klimatu i
podjê³y odpowiednie dzia³ania. Jedn¹ mo¿liwoœci¹ by³oby wprowadzenie w ¿ycie
bez dalszego wahania Porozumienia COP21 z Pary¿a.

3.

Dopóki wszyscy w naszych postawach i dzia³aniach, naszych naradach i de-
cyzjach nie uœwiadomimy sobie faktu,  ¿e chodzi o nasze w³asne dzieci oraz o dzi-
siejsze i przysz³e pokolenia, dopóty bêdziemy zwlekaæ z szukaniem rozwi¹zañ
oraz powstrzymywaæ lub ograniczaæ podejmowanie konkretnych kroków. W na-
szym patriarszym orêdziu bo¿onarodzeniowym z 2016 roku zajêliœmy siê dzisiej-
szymi zagro¿eniami dla naszych dzieci i ustanowiliœmy rok 2017 „Rokiem Ochro-
ny Œwiêtoœci Dzieciñstwa”. W orêdziu tym wezwaliœmy wszystkich ludzi dobrej
woli do „respektowania istoty i œwiêtoœci dzieciñstwa”, zw³aszcza „w obliczu
œwiatowego kryzysu uchodŸców, który narusza przede wszystkim prawa dzieci, w
obliczu nie daj¹cej siê zaakceptowaæ umieralnoœci dzieci, g³odu, pracy dzieciêcej,
cielesnego maltretowania i duchowego gwa³tu, lecz tak¿e z powodu dzieciêcej du-
szy przez wp³yw elektronicznych mediów komunikacyjnych i terroru konsumenc-
kiego”.

W tym miejscu chcielibyœmy pogratulowaæ ŒRK z powodu jej tegorocznego
nowego programu nadzwyczajnego dotycz¹cego zobowi¹zania Koœcio³ów wobec
dzieci, poœwiêconego ochronie dzieci przez wspólnoty koœcielne, wspieraniu sen-
sownego uczestnictwa dzieci i m³odzie¿y w ¿yciu koœcielnym jak te¿ stosownego
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przekazywania dzieciom krytycznych tematów, takich jak problematyka dotycz¹ca
œrodowiska naturalnego. W tym wzglêdzie Œwiêty i Wielki Sobór przypomina o
tym, ¿e „Koœció³ oferuje m³odym ludziom nie tylko pomoc, lecz tak¿e prawdê,
prawdê bosko-ludzkiego ¿ycia w Chrystusie” i zwraca uwagê na to, ¿e „m³odzi lu-
dzie nie s¹ tylko przysz³oœci¹ Koœcio³a, lecz tak¿e aktywnym wyrazem umi³owania
Boga i ludzi” Orêdzie…, nr 9).

Wierzymy g³êboko, ¿e Koœcio³y nie mog¹ nie dostrzegaæ istniej¹cego w
œwiecie cierpienia i nadu¿yæ wobec dzieci, które w szczególny sposób dotykaj¹
wymagaj¹cych ochrony dzieci  uchodŸców. Dlatego wspólnie poszukajmy mo¿li-
woœci, które przyczyni¹ siê do po³o¿enia kresu przemocy wobec dzieci i m³odzie¿y
w naszym nowoczesnym spo³eczeñstwie.  Wspierajmy lepsze uczestnictwo na-
szych dzieci i m³odzie¿y w nabo¿eñstwach i w ¿yciu naszych Koœcio³ów oraz ich
szerok¹ integracjê. Przekazujmy naszym dzieciom i m³odzie¿y odpowiedzialnoœæ,
jak¹ jako chrzeœcijanki i chrzeœcijanie ponosz¹ za œrodowisko naturalne i pokieruj-
my nimi tak, aby znajdowa³y adekwatny sposób podejœcia do  problematyki wod-
nej i zmiany klimatu oraz podejmowa³y odpowiednie kroki w tym zakresie.

Niestety dzieci i m³odzie¿ doœwiadczaj¹ emocjonalnej, seksualnej i cielesnej
przemocy czêœciej ni¿ s¹dzimy. Odbija siê to na ich zdrowiu, samopoczuciu i przy-
sz³oœci. Przemoc ta szkodzi dzieciom, niszczy rodziny i ma negatywne skutki dla
spo³eczeñstwa. Œwiêty i Wielki Sobór Koœcio³a Prawos³awnego stwierdzi³:
„Wspó³czesny kryzys ma³¿eñstwa i rodziny jest wynikiem kryzysu wolnoœci jako
odpowiedzialnoœci i sprowadzenia jej do egocentrycznej eudemonistycznej samo-
realizacji, jej uto¿samienia z indywidualnym samozadowoleniem, samowystarczal-
noœci¹ i autonomi¹, jak równie¿ z pozbawieniem sakramentalnego charakteru
zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety oraz utraty ofiarnego etosu mi³oœci”  (Orêdzie, nr 7).

W tym duchu i wobec wieloœci kryzysów naszych nowoczesnych czasów
Patriarchat Ekumeniczny wspólnie z Koœcio³em Anglii zorganizowa³ forum na te-
mat wspó³czesnego niewolnictwa pod tytu³em „Sins Before Our Eyes”, które od-
by³o siê w lutym w Stambule. Z radoœci¹ witaliœmy delegacjê ŒRK, uczestnicz¹c¹
w forum. Inspiracj¹ dla zwo³ania forum by³ Œwiêty i Wielki Sobór Koœcio³a Prawo-
s³awnego, który odwa¿nie og³osi³ siê centrum solidarnoœci i filantropijnej akcji w
¿yciu i œwiadectwie prawos³awia i zwróci³ siê te¿ do ludzi, którzy zostali dotkniêci
„handlem ludŸmi i wspó³czesnymi formami niewolnictwa” (Misja Cerkwi prawo-
s³awnej we wspó³czesnym œwiecie, F.1). W tych okolicznoœciach doszliœmy do
wniosku, ¿e dla naszych Koœcio³ów nie jest mo¿liwe odwracanie oczu od z³a i za-
mykania naszych uszów przed krzykiem cierpi¹cych, uciskanych i wyzyskiwa-
nych. Prawdziwa wiara winna byæ zawsze Ÿród³em sta³ej walki przeciw mocom
okrucieñstwa.

Jako Koœcio³y musimy ³¹czyæ nasze si³y, by zniszczyæ doszczêtnie wspó³cze-
sne niewolnictwo we wszystkich jego formach wszêdzie na œwiecie i po wszystkie
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czasy. Jakieœ dwa lata temu (2 grudnia 2014) podpisaliœmy deklaracjê przywódców
religijnych przeciw wspó³czesnemu niewolnictwu, potêpiliœmy w niej niewolnic-
two jako zbrodniê przeciw ludzkoœci. Jako Koœcio³y powinniœmy siê zobowi¹zaæ w
ramach naszych wspólnot religijnych i poza nimi do uczynienia wszystkiego co w
naszej mocy dla zaanga¿owania siê na rzecz wolnoœci tych wszystkich, którzy s¹
ofiarami niewolnictwa i handlu ludŸmi, tak aby znowu mogli siê cieszyæ przysz³o-
œci¹. Na drodze do urzeczywistnienia tego imperatywu kategorycznego naszym
przeciwnikiem nie jest tylko po prostu wspó³czesne niewolnictwo, lecz tak¿e z³y
duch, który podtrzymuje je przy ¿yciu, ubóstwianie zysku, terror konsumpcyjny,
dyskryminacje, rasizm, seksizm i egocentryzm.

Temu z³emu duchowi musimy wszyscy wypowiedzieæ walkê oraz przeciw-
stawiæ mu kulturê solidarnoœci, respektu wobec innego cz³owieka i dialogu. Temu
uwra¿liwieniu naszego sumienia musi towarzyszyæ uczestnictwo w konkretnych
inicjatywach i decyzjach. Potrzebujemy zdecydowanych dzia³añ.

Panie i Panowie,
Poniewa¿ Œwiatowa Rada Koœcio³ów kontynuuje swoj¹ pielgrzymkê spra-

wiedliwoœci i pokoju oraz wzywa swoje Koœcio³y cz³onkowskie do „podjêcia
wspólnych poszukiwañ, aby odnowiæ prawdziwe powo³anie Koœcio³a przez wspól-
notowe zaanga¿owanie na rzecz nader wa¿nej sprawy sprawiedliwoœci i pokoju
oraz uzdrowiæ œwiat pe³en konfliktów, niesprawiedliwoœci i bólu”, w imieniu Pa-
triarchatu Ekumenicznego potwierdzamy ponownie nasze pe³ne poparcie i zobo-
wi¹zanie w przekonaniu, ¿e tylko w ramach tej autentycznej braterskiej wspó³pra-
cy ekumenicznej mo¿emy uzdrowiæ nasz wspólny dom oraz rozwi¹zaæ nasze du-
chowe, etyczne i ekologiczne problemy. Gdy¿ tylko w ten sposób – w s³u¿bie dla
naszego wspólnego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa – nasze Koœcio³y zbli¿¹ siê
do siebie i stwierdz¹, jak piln¹ i niezbêdn¹ dla wszystkich spraw¹ jest bycie razem
(por. J 17, 21). Na tej podstawie Œwiêty i Wielki Sobór modli³ siê, „aby chrzeœcija-
nie wspólnie dzia³ali, a¿eby nadszed³ dzieñ, w którym Pan wype³ni nadziejê Cer-
kwi prawos³awnych i ‘nastanie jedno stado i jeden pasterz’ (J 10, 46)”. Zatem
niech Bóg, s³awiony w Trójcy Œwiêtej, b³ogos³awi Sekretarzowi Generalnemu i
wszystkim wspó³pracownikom ŒRK w tej wa¿nej i ci¹g³ej misji.

Dziêkujê za uwagê!

T³umaczy³ Karol Karski
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Drodzy Koledzy, Przyjaciele, Siostry i Bracia w Chrystusie!

1. Gdzie niebezpieczeñstwo,
tam wzrasta tak¿e czynnik ratuj¹cy

¯yjemy w niezwykle niebezpiecznej fazie dziejów ludzkoœci, lecz jedno-
czeœnie prze¿ywamy te¿ czas nowej nadziei na ¿ycie. Od tegorocznego stycz-
nia badacze j¹drowi dostrzegaj¹, ¿e wskazówki zegara znajduj¹ siê dwie i pó³
minuty przed dwunast¹ – sytuacja œwiatowa w styczniu 2017 roku znajdowa³a
siê tak blisko wojny atomowej jak w roku 1953, gdy zarówno Zwi¹zek Ra-
dziecki jak równie¿ Stany Zjednoczone Ameryki testowali bomby wodorowe w
atmosferze ziemskiej. W minionych tygodniach napiêcia wokó³ Pó³wyspu Ko-
reañskiego przybli¿y³y nas do atomowej sytuacji patowej. Poza tym negowanie
ocieplenia ziemi i jego konsekwencji jak równie¿ przemoc i wojna na Bliskim
Wschodzie i w innych regionach to dalsze czynniki, które zaciemniaj¹ nasz
przysz³y horyzont.

Jednak w reakcji na tê mroczn¹ sytuacjê nastêpuje coraz wiêksze przebu-
dzenie wœród ludzi; rozumiej¹ oni, ¿e ta sytuacja domaga siê od nich nie obojêt-
nego przypatrywania siê w dalszym ci¹gu, lecz wyra¿enia ich nadziei na ¿ycie
jako stworzeñ Bo¿ych przez konkretne kroki i œrodki zaradcze  przyczyniaj¹ce
siê do zmiany istniej¹cego stanu rzeczy. „Gdzie niebezpieczeñstwo, tam wzrasta
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tak¿e czynnik ratuj¹cy” – w trudnych czasach jak nasze ten werset z wiersza
Friedricha Hölderlina „Patmos” nie zdaje siê byæ tak oczywisty. Ale odnosi siê
on do wszystkich, którzy mimo otaczaj¹cej ich przemocy i zw¹tpienia wierz¹ w
Boga ¿ycia i s³ysz¹ Jego wezwanie do podejmowania dzia³añ. Gdziekolwiek s³y-
szymy to wezwanie, zawsze winno byæ ono dla nas motywacj¹, œwiat³em nadziei,
które pokazuje nam drogê do ¿ycia, sprawiedliwoœci i pokoju mimo wszelkich
przeszkód.

Czy¿ nie odnosi³o siê to tak¿e do wielu ludzi, którzy w okresie Reformacji
motywowali siê Marcinem Lutrem, Ulrykiem Zwinglim lub Janem Kalwinem?
„Post tenebras lux” (œwiat³o wy³aniaj¹ce siê z ciemnoœci) obok chrystogramu
(IHS) znajduje siê na murze reformatorów w Genewie. Wyzwalaj¹ce przes³anie
Ewangelii  Chrystusowej i Bo¿ej £aski inspirowa³o i napêdza³o ten ruch do
zmiany œwiata.

Oczywiœcie nauczyliœmy siê, ¿e ten bodziec mo¿na utraciæ lub nawet mo¿e
przekszta³ciæ siê w odwrotnoœæ, by legitymizowaæ ludzk¹ w³adzê oraz usprawie-
dliwiaæ przemoc i wojnê. „Ecclesia semper reformanda” – koniecznoœæ Refor-
macji i metanoia nigdy nie ulegaj¹ dezaktualizacji, i z ca³¹ pewnoœci¹ nie ma to
miejsca dzisiaj.

Tak, podczas moich podró¿y po œwiecie dostrzegam faktycznie oznaki na-
dziei. W³aœnie odwiedzi³em ludzi i Koœcio³y na Pacyfiku, które nadal cierpi¹ z
powodu skutków prób atomowych w ich regionie i których wyspy s¹ zagro¿one
w wyniku nastêpstw zwi¹zanych zmian¹ klimatu. Lecz mimo to sk³adaj¹ ho³d
¿yciu i oczekuj¹ solidarnoœci ze strony swoich braci i sióstr w œwiecie, która jest
dla nich tak wa¿na.

Tak, widzê równie¿ znaki nadziei po moim pobycie w Rzymie i audiencji
prywatnej udzielonej dr Agnes Abuom, przewodnicz¹cej Komitetu Naczelnego
ŒRK i mnie przez papie¿a Franciszka.

Wielu, którzy czekali na jasny g³os prorocki Koœcio³a, witaj¹ jego Pismo
apostolskie „Ewangelii Gaudium” i jego encyklikê „Laudato Si”. I wszyscy wspo-
minamy z radoœci¹ wspóln¹ modlitwê w Œwiêto Reformacji w ubieg³ym roku z
papie¿em Franciszkiem i kierownictwem Œwiatowej Federacji Luterañskiej w
Lund. Jeœli istnieje ekumeniczna szansa na kroki dodaj¹ce otuchy na naszej drodze
do jednoœci w tym jubileuszom 500-leciu Reformacji, wówczas w pierwszym rzê-
dzie przychodzi mi na myœl Lund, ale tak¿e wspólne nabo¿eñstwo zorganizowane
przed Radê Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech i katolick¹ Niemieck¹ Konfe-
rencjê Biskupów w Hildesheim, a tak¿e podobne inicjatywy w ró¿nych krajach
obejmuj¹ce wspólne wyznanie winy jako wa¿ny krok ku uzdrowieniu. Uzdrowie-
nie wspomnieñ jest koniecznym warunkiem wstêpnym widzialnej jednoœci Ko-
œcio³a, które musi uzupe³niæ dwustronny dialog teologiczny i aktywn¹ wspó³pracê
w podejmowaniu pilnych aktualnych spraw.
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2. £aska, pokuta i jednoœæ

Gdy przygl¹damy siê dziejom Reformacji, staje siê jasne, ¿e dynamika
przemiany, która j¹ napêdza³a, odegra³a wa¿n¹ rolê w rozwoju wspó³czesnego
œwiata, w którym chrzeœcijañstwo wprawdzie powszechnie jest reprezentowane,
lecz jest tak¿e podzielone i w którym odbywa siê globalna rywalizacja o w³adzê
ekonomiczn¹ i polityczn¹. Kolonializm, neokolonializm i w obecnych czasach
gospodarcza globalizacja doprowadzi³y lub prowadz¹ do wzrostu nierównoœci,
ekonomicznej niesprawiedliwoœci oraz politycznej i militarnej hegemonii. Dzi-
siaj znajdujemy siê znowu w sytuacji, w której zadawane jest pytanie o nowe for-
my dzielenia, wspó³pracy i przyjazny œrodowisku styl ¿ycia – jednak¿e umiejêt-
noœæ i gotowoœæ pod¹¿ania w tym kierunku s¹ os³abiane przez reakcje, które
przeciwstawiaj¹ siê globalnemu trendowi i si³y, które czêsto wypisuj¹ na swoich
sztandarach kulturalne i religijne cechy szczególne. Ta w³aœciwoœæ jest typowa
dla populistycznych ruchów politycznych, religijnego fundamentalizmu i innych
usprawiedliwieñ dla stosowania przemocy, w³aœciwoœæ ta oddzia³uje tak¿e na
pewne grupy w Koœcio³ach. Wszystkie te œrodowiska nie wykazuj¹ sk³onnoœci
do t³umaczenia siê ze swojego postêpowania wobec grup, które do nich nie
nale¿¹.

Na tym tle ruch ekumeniczny podkreœla, ¿e pokój i sprawiedliwoœæ s¹ ko-
nieczne dla wszystkich ludzi, dla  ziemi  i dla przetrwania ludzkoœci. Istnieje tylko
jedna wspólna przysz³oœæ i nadzieja dla wszystkich – lub w ogóle  nie bêdzie ¿ad-
nej nadziei i przysz³oœci. W ekumeni  mogliœmy dostrzec, jak pokuta i wzajemny
obowi¹zek rozliczania siê wobec siebie pog³êbi³y wspólnotê i poprawi³y zdolnoœæ
do przeciwstawiania siê si³om roz³amowym w œwiecie.

„Bóg jednoczy, wróg dzieli”. Tak brzmia³ tytu³ przemówienia (Eivinda Berg-
grava, biskupa Oslo) na I Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów  w
Amsterdamie w 1948 roku. Przemówienie to wyjaœnia, jak d¹¿enie do jednoœci
wchodzi w sk³ad przymiotów Boga. Podzielone mocarstwa obu wojen œwiatowych
zaczê³y siê jawiæ w nowych podzia³ach i rozdzielone ¿elazn¹ kurtyn¹. Uwa¿am, ¿e
nie powinniœmy siê tak bardzo koncentrowaæ na tym, kim s¹ nasi wrogowie, lecz
raczej na si³ach, które czyni¹ ludzi wrogami. Musimy przeanalizowaæ, jak polary-
zuj¹ce i dziel¹ce si³y, które prowadz¹ do konfliktów i wojny, dzia³aj¹ przeciw woli
Boga w tym œwiecie.

W studium Komisji Wiara i Ustrój na temat jednoœci Koœcio³a i jednoœci
ludzkoœci jeden z najbardziej oczywistych wniosków koñcowych brzmia³, ¿e jed-
noœæ Koœcio³a jest znakiem i przedsmakiem jednoœci ludzkoœci. To nie jest ³atwe
zadanie i tak¿e nie wygodna droga. W Programie Zwalczania Rasizmu musieliœmy
prze¿yæ trudn¹ lekcjê. Walka z rasizmem sta³a siê tak¿e walk¹ w ramach Koœcio-
³ów i miêdzy Koœcio³ami. Podzia³ rasowy ludzi, którzy zostali stworzeni na obraz
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Bo¿y, nawet w Koœciele. Te podzia³y i te wykluczenia ludzi jeszcze nie odesz³y w
przesz³oœæ. Musimy uœwiadomiæ sobie, w jaki sposób dzieje siê to dzisiaj. Nie tyl-
ko w odniesieniu do koloru skóry, lecz tak¿e w odniesieniu do p³ci, orientacji sek-
sualnej itd. Musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e chodzi tu o potencjalnie trudne tematy.
Jako ŒRK podjêliœmy ró¿ne dzia³ania przeciw rasizmowi. Powo³aliœmy do ¿ycia
grupê zajmuj¹c¹ siê „ludzk¹ seksualnoœci¹”, w której mo¿na prowadziæ trudn¹ dys-
kusjê, jak Koœcio³y podchodz¹ do licznych aspektów ludzkiej seksualnoœci i jak
wp³ywa to na d¹¿enie do jednoœci.

Po prze³omowym dokumencie konsensu w sprawie „Chrztu, Eucharystii i
pos³ugiwania duchownego” Komisja Wiara i Ustrój zaprezentowa³a niedawno
drugi dokument konsensu dotycz¹cy fundamentalnych kwestii eklezjologicz-
nych: „Koœció³ – ku wspólnej wizji” i jednoczeœnie przekaza³a go Koœcio³om
cz³onkowskim i ekumenicznym organizacjom partnerskim do wiadomoœci i re-
fleksji. Aktualnie otrzymujemy liczne reakcje, które Komisja poddaje szczegó³o-
wej analizie. Chodzi tu o rozleg³e przedsiêwziêcie, które ma staæ siê wspóln¹
podstaw¹ przysz³ego dialogu i dalszych  dyskusji, w sposób podobny jak
mia³o to miejsce w przypadku „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania du-
chownego”.

Koœcio³y w ró¿ny sposób s¹ dotkniête podzia³ami naszych czasów. Mówi¹c
jêzykiem teologicznym, brakuj¹ca zdolnoœæ odnoszenia siê w sposób odpowie-
dzialny do innych lub bliŸnich odzwierciedla  u³omnoœæ w zawieraniu wspólnoty
z innym cz³owiekiem  i z Bogiem. Taka u³omnoœæ w zakresie najbardziej podsta-
wowych stosunków miêdzyludzkich w tradycji biblijnej zwie siê grzechem.
Grzech jest stanem, który przerywa i os³abia stosunki miêdzyludzkie oraz zak³ó-
ca ¿ycie, które nam jako istotom ludzkim stworzonym przez Boga zosta³o dane.
Stan ten jest destrukcyjn¹ si³¹ w naszym ¿yciu. Aby odbudowaæ nasze ¿ycie i
nowe relacje, konieczny jest rodzaj zwrotu w stronê drugiego cz³owieka – nowe,
bardziej inkluzyjne rozumienie to¿samoœci, które obejmuje materialny, moralny i
duchowy wymiar ¿ycia.

W licznych moich przemówieniach w ramach jubileuszu Reformacji ten fun-
damentalny wymiar dzisiejszych problemów rozpatrywa³em w kategoriach grze-
chu, ³aski i pokuty zgodnie z reformatorskim dziedzictwem. Odnoœnie do koniecz-
nego g³êbokiego nawrócenia powo³am siê na pierwsz¹ z 95 tez Lutra przeciw han-
dlowi odpustami:

„Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: ‘Pokutujcie’, to che, aby
ca³e ¿ycie wiernych by³o nieustann¹ pokut¹” (Mt 4, 17).

Grzech jest czymœ realnym. Narusza on ¿ycie jednostek i wspólnot. Nie ma
mo¿liwoœci uciec przed grzechem za pomoc¹ pieniêdzy, w³adzy, ignorowania, ¿ar-
liwej pobo¿noœci, dogmatów koœcielnych, urzêdów lub ka¿dego innego sposobu.
Nie ma drogi omijaj¹cej koniecznoœæ pokuty, nawrócenia i odnowy ¿ycia.
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Pokuta jest drog¹ uzyskania usprawiedliwienia przez ³askê i uwolnienia z
okopów grzechu. Jest ona logicznym nastêpstwem usprawiedliwienia przez
³askê. Pokuta prowadzi do nawrócenia, które obejmuje wszystkie wymiary na-
szej to¿samoœci. Jej horyzontem jest odnowa ¿ycia w œmierci i zmartwychwsta-
niu Chrystusa i przez dar Ducha Œwiêtego.

Luter argumentuje, ¿e przy tej pokucie nie chodzi o jednorazowe dzia³anie.
Jest ona postaw¹ – rodzajem bytu, który jest otwarty na g³os krytyczny, który ro-
zumie wymiary tragedii i jest gotów uznaæ, ¿e coœ przebiega fa³szywie. Specy-
fik¹ tej postawy jest równie¿ to, ¿e s³yszy ona g³os Boga o totalnym przebaczeniu
– nie w znaczeniu oficjalnego porozumienia, lecz jako otwartoœæ na nowe ukie-
runkowanie ¿ycia tak, by móc siê skoncentrowaæ na potrzebach innych; zw³asz-
cza osób ubogich lub tych, którzy cierpi¹ na niedostatek bezpieczeñstwa i spra-
wiedliwoœci lub których prawa i godnoœæ wymagaj¹ uznania. Droga do sprawie-
dliwoœci i pokoju jest drog¹ pokuty, nawrócenia i odnowy. W oczekiwaniu na
realizacjê celu, który okreœla nasz¹ drogê, staje siê ona pielgrzymk¹ sprawiedli-
woœci i pokoju, która stanowi spraw¹ kluczow¹ pracy ŒRK po naszym X Zgro-
madzeniu Ogólnym w 2013 roku w Pusan.

Prawdziwa pokuta wi¹¿e siê z obowi¹zkiem rozliczenia z naszej przesz³o-
œci, i to zarówno jako jednostki, jak równie¿ jako wspólnota, jako Koœcio³y i na-
rody (spowiedŸ). Prawdziwa pokuta oznacza rzeczywist¹ gotowoœæ poddania siê
zmianie, wys³uchiwania innych, przede wszystkim mniej uprzywilejowanych i
ofiar naszych dawnych i obecnych czynów (contritio). Prawdziwa pokuta ozna-
cza dzia³anie prawdziwie przekszta³caj¹ce i ci¹g³¹ gotowoœæ bycia czêœci¹ proce-
su transformacji, który koncentruje siê na tym, jak ci inni – inni ludzi, inne Ko-
œcio³y lub pozosta³e stworzenie – podlegaj¹ pozytywnym lub negatywnym wp³y-
wom  z powodu mojej i naszej postawy oraz moich lub naszych czynów.

Transformacja jest kwintesencj¹ naszej pielgrzymki sprawiedliwoœci i po-
koju ku jednoœci ludzkoœci i ca³ego stworzenia. Doszliœmy do przekonania, ¿e
jednoœæ Koœcio³a i jednoœæ ludzkoœci s¹ wzajemnie ze sob¹ powi¹zane. Jednoœæ
Koœcio³a jako charakteryzuj¹ca siê ró¿norodnoœci¹ wspólnota o zasiêgu œwiato-
wym niejako wyprzedza jednoœæ ca³ej ludzkoœci i wszystkich stworzeñ (por.
„Bo¿y dar i wezwanie do jednoœci – i nasze zaanga¿owanie”, Deklaracja jednoœci
X Zgromadzenia Ogólnego ŒRK z 8 listopada 2013). Lecz mimo to wiêkszoœæ
dzia³añ ludzi podlega myœleniu, które przeciwstawia „nas” „innym” – opozycja
w konfliktach naszych czasów. D¹¿enie do widzialnej jednoœci Koœcio³a zawiera
obietnicê troszczenia siê o potrzeby biednych, i to w najszerszym sensie: w³¹cz-
nie ze wzajemnym rozliczaniem siê mniej uprzywilejowanych, ofiar i uciska-
nych.
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3.  Zrastaæ siê we wzajemnym rozliczaniu

Wzajemne rozliczanie odnosi siê tutaj do postawy i formy naszego wspólne-
go ¿ycia, pok³ada ono ufnoœæ w moc Ewangelii, ¿e zaradzi naszej wspólnej potrze-
bie uwolnienia siê od mocy grzechu i spowoduje transformacjê w  stronê ¿ycia i
wartoœci Królestwa Bo¿ego.

Realistycznie podchodz¹c do sprawy musimy uznaæ, ¿e nigdy nie ma mo-
mentu w ¿yciu cz³owieka, narodu lub kultury, w którym nie ma koniecznoœci czy-
nienia pokuty. Ustawiczne istnienie niesprawiedliwoœci, rasizmu, wojny, mordów,
przeœladowania i zw¹tpienia, z powodu których ludzie opuszczaj¹ swoj¹ ojczyznê i
rodzinê, przypominaj¹ nam o tym,   ¿e nie s¹ to tylko problemy z przesz³oœci, lecz
nadal realne dzisiaj dla Europy i œwiata.

Amerykanie mówi¹ obecnie o rasizmie jako grzechu pierworodnym Amery-
ki. Zajmuj¹ siê wymiarami i przejawami rasizmu, które przenikaj¹ ich spo³eczeñ-
stwo i które w ostatnich latach zosta³y upublicznione na ca³ym œwiecie. Jako Euro-
pejczycy powinniœmy siê przejrzeæ w tym lustrze: co jest naszym grzechem pier-
worodnym?  Musimy przyznaæ, ¿e to, co obecnie prze¿ywamy w USA, jest
skutkiem europejskiej polityki imigracji, która opiera³a siê na eurocentrycznych
wyobra¿eniach  bia³ej dominacji i przywilejach bia³ej ludnoœci. Jak mo¿emy prze-
ciwdzia³aæ i siê przeciwstawiæ tej pozornie normalnej postawie nastawionej na sa-
mozachowanie i samoobronê, jeœli wyra¿a siê ona w nieufnoœci wobec obcych i
wyznawców innych religii? Jak osi¹gamy modus autentycznej  i konstruktywnej
pokuty, która otwiera drogê  ku wzajemnemu rozliczeniu?

Chodzi przy tym o wyeksponowanie najlepszych wartoœci Reformacji. Na-
sze wartoœci ochraniamy najlepiej wówczas, jeœli wykorzystujemy je jako punkt
wyjœcia i Ÿród³o w s³u¿bie dla drugich ludzi. Nasza aktualna rzeczywistoœæ musi
byæ zakorzeniona w wizji, jak wyobra¿amy sobie przysz³e ¿ycie jako jedna ludz-
koœæ i zgodnie z t¹ wizj¹ ma byæ kszta³towane. Wartoœci nic nie znacz¹, jeœli na-
wi¹zuj¹ tylko do przesz³oœci. Dotyczy to tak¿e naszego rozumienia grzechu i poku-
ty. Wezwanie Reformacji do pokuty nie jest wezwaniem do zw¹tpienia, pesymi-
zmu lub fa³szywych wyobra¿eñ co do mo¿liwoœci ludzkiego ¿ycia i ludzkich
starañ. Przeciwnie, jest to wezwanie do powa¿niejszego potraktowania tych mo¿li-
woœci i inspirowania siê w tym wzglêdzie wyzwalaj¹cym s³owem Ewangelii.

W mojej pracy i w moich podró¿ach jestem stale konfrontowany z t¹ rzeczy-
wistoœci¹. Doœwiadczenie nauczy³o mnie, ¿e rzecz¹ bardzo sensown¹ jest rozwa¿a-
nie wyzwañ, z którymi dzisiaj jesteœmy konfrontowani jako ludzkoœæ, w œwietle
dziedzictwa Reformacji. Nie jako powszechny pesymizm lub potêpienie poczynañ
ludzkich, lecz jako zwrócenie uwagi na egzystencjê grzechu  i istnienie potrzeb in-
nych ludzi. Dla mnie jest to raczej nadzieja. W ka¿dej pokucie i nastêpuj¹cym po
niej nawróceniu tkwi nadzieja.
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Testem dla naszej solidarnoœci jest aktualnie zapewne troska o pokój i jed-
noœæ w Korei. Ta szczególna nierozwi¹zana sytuacja, która nadal jeszcze definio-
wana jest tylko z perspektywy uk³adu o zawieszeniu broni a nie traktatu pokojowe-
go, stanowi rosn¹ce zagro¿enie dla narodu koreañskiego, regionu Azji pó³nocno-
wschodniej i ostatecznie tak¿e dla pokoju œwiatowego. Jest ona rezultatem
eskalacji aktywnoœci militarnej i budowania Korei pó³nocnej jako mocarstwa ato-
mowego, lecz tak¿e rosn¹cej aktywnoœci militarnej, szerokiej amerykañskiej obec-
noœci militarnej na Pó³wyspie i groŸby zaktywizowania arsena³u broni atomowej
USA. Jestem g³êboko przekonany, ¿e Koœcio³y i spo³eczeñstwo cywilne dysponuj¹
wielkim potencja³em zbudowania pe³nych zaufania stosunków, otwarcia drzwi dla
wspó³pracy i dialogu oraz wspierania pokojowego, dyplomatycznego i polityczne-
go rozwi¹zania, umo¿liwiaj¹cego unikniêcie eskalacji konfliktu. Nowy po³udnio-
wokoreañski prezydent potwierdzi³ to niedawno energicznie podczas osobistego
spotkania z nami. Koœcio³y i organizacje ekumeniczne, takie jak ŒRK s¹ wa¿ne w
historii demokratyzacji i dla pracy pokojowej w Korei, tote¿ powinny one kontynu-
owaæ sw¹ dzia³alnoœæ na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju ze stronami konfliktu –
zw³aszcza teraz, jako ¿e demokratyczny nowy pocz¹tek w Korei po³udniowej ofe-
ruje now¹ szansê. Powinniœmy wykorzystaæ ca³y nasz wp³yw jako ŒRK i jako Ko-
œcio³y cz³onkowskie w naszych krajach dla popierania politycznych inicjatyw w
zakresie procesów, które mog¹ doprowadziæ do zniwelowania napiêæ, normalizacji
stosunków oraz nowej jednoœci w ró¿norodnoœci dla ludzi w Korei.

Bliski zwi¹zek miêdzy naszym d¹¿eniem do jednoœci jako pojednania i spra-
wiedliwego pokoju jak równie¿ naszej teologicznej refleksji o jednoœci we wierze i
solidarnoœci miêdzy Koœcio³ami poznajemy w sposób ca³kiem szczególny w kon-
flikcie dotycz¹cym przesz³oœci i przysz³oœci Izraela i Palestyny. W roku bie¿¹cym
wspominamy wojnê z czerwca 1967, która doprowadzi³a do trwaj¹cej od piêædzie-
siêciu lat okupacji kraju Palestyñczyków. My jako ŒRK anga¿ujemy siê nieznu¿e-
nie na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w Izraelu i Palestynie. Ju¿ w 1948 roku
stwierdziliœmy: „Koœcio³y s¹ zobowi¹zane do modlitwy i pracy na rzecz ³adu w Pa-
lestynie”. Czynimy to nadal jeszcze w ramach ró¿nych inicjatyw. Nie ma usprawie-
dliwienia    dla okupacji, która rozwinê³a siê coraz dalej ku kolonizacji obszaru
poza miêdzynarodowo uznanymi granicami Izraela. Przyzwolenie na dalsz¹ oku-
pacjê i akceptowanie tej sytuacji wskazuje na podstawowy brak zrozumienia, co
znaczy bycie bliŸnim dla drugiego, brak woli zrozumienia, co znaczy ¿ycie pod
okupacj¹ oraz brak odwagi rozwa¿enia wynikaj¹cych z tego skutków jako powa¿-
nego problemu moralnego.

Stawk¹ jest tutaj nasze zobowi¹zanie wobec strze¿enia podstawowych war-
toœci, które opieraj¹ siê na g³êbokim zrozumieniu Bo¿ego wezwania do jednoœci
ca³ego rodzaju ludzkiego; wezwanie do jednoœci w ró¿norodnoœci, lecz w ramach
sprawiedliwego pokoju, nie tylko dla jednej grupy, narodu lub religii, lecz dla
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wszystkich. Musimy nadal anga¿owaæ siê i modliæ siê o to, ¿e wiara w jednego
Boga pewnego dnia doprowadzi do powstania innego rodzaju pokojowych i spra-
wiedliwych stosunków. Ten dzieñ winien wnet nadejœæ  zanim nie bêdzie za póŸno.

4. Na naszej drodze do jednoœci – pielgrzymka
sprawiedliwoœci i pokoju

Istnieje wiele dalszych przyk³adów wskazuj¹cych, gdzie by³aby potrzebna
solidarnoœæ, modlitwy i wsparcie ze strony rodziny ekumenicznej; pokazuje to lista
krajów uznanych za priorytetowe, sporz¹dzona przez ŒRK. Obok Korei i Izraela/
Palestyny anga¿ujemy siê w procesach pokojowych w Kolumbii, Demokratycznej
Republice Kongo, Burundi, Nigerii i Sudanie po³udniowym w Afryce, w Syrii i
Iraku na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie w Azji oraz na Ukrainie w Europie.

Nasz¹ pracê tam widzimy jako czêœæ naszej pielgrzymki sprawiedliwoœci i po-
koju, do której zostaliœmy wezwani przez X Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Pusan. W
2015 roku koncentrowaliœmy nasz¹ pracê w ramach pielgrzymki na rzecz sprawiedli-
woœci klimatycznej i konferencji klimatycznej w Pary¿u. W roku 2016 uwaga nasza
skupia³a siê na wspieraniu pokoju na Bliskim Wschodzie w Izraelu i Palestynie. W
roku bie¿¹cym kontynuujemy nasz¹ drogê w zakresie inicjatyw pokojowych i wspó³-
pracy miêdzyreligijnej w Nigerii oraz w zakresie pracy pokojowej w Sudanie po³u-
dniowym, Kongo i Burundi. W przysz³ym roku skoncentrujemy siê przede wszyst-
kim na Kolumbii oraz regionie Ameryki £aciñskiej i Karaibów.

Chcemy pokazaæ, ¿e wspólnota Koœcio³ów w ŒRK istnieje nie tylko na pa-
pierze, lecz reaguje na pilne potrzeby Koœcio³ów cz³onkowskich. W tym kontek-
œcie w grê wchodzi jednoœæ Koœcio³ów i wiarygodnoœæ ich misji oraz ich wspólne-
go œwiadectwa w œwiecie. Lecz tutaj ujawnia siê tak¿e ich znaczenie. Nie s¹ to
¿adne abstrakcyjne koncepcje. Maj¹ one w ¿yciu Koœcio³ów na ca³ym œwiecie bar-
dzo konkretne znaczenie.

Przes³anie Zgromadzenia Ogólnego w Pusan w porównaniu ze wczeœniejszy-
mi zgromadzeniami dokona³o zdecydowanej zmiany kierunku. W 1948 roku Ko-
œcio³y w Amsterdamie oœwiadczy³y, ¿e chc¹ pozostawaæ ze sob¹ w ³¹cznoœci. Trzy
lata po zakoñczeniu II wojny œwiatowej by³a to godna uwagi deklaracja. Od tego
czasu kolejne zgromadzenia ŒRK stale potwierdza³y tê intencjê. Ale X Zgroma-
dzenie Ogólne w Pusan posz³o o krok dalej. Delegaci oœwiadczyli, ¿e chc¹ pójœæ t¹
drog¹ ze wszystkimi ludŸmi dobrej woli. Podkreœlili, ¿e w ekumenii  chodzi nie o
coœ statycznego, lecz o dynamikê we wspó³pracy ró¿nych Koœcio³ów i interakcje z
ludŸmi dobrej woli z innych wspólnot. T¹ drog¹ pog³êbiamy nasz¹ wspólnotê i
wspó³pracê przekraczaj¹c granicê ka¿dej wspólnoty!
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Ma to wa¿ne konsekwencje dla wszystkich aspektów ¿ycia i pracy ŒRK i jej
Koœcio³ów cz³onkowskich. Poza tym pasuje to bardzo dobrze do deklaracji papie¿a
Franciszka, w których mówi on o jednoœci Koœcio³ów w drodze  i domaga siê ca³-
kiem praktycznej wspó³pracy na rzecz wszystkich ludzi i ca³ego stworzenia. W
Lund tendencja ta znalaz³a nowy wyraz, gdy w ramach wspólnego nabo¿eñstwa
podpisana zosta³a tak¿e deklaracja intencji dotycz¹ca kooperacji miêdzy Lutheran
World Service i Caritas Internationalis.

Wspólne œwiadectwo i dzia³anie Koœcio³ów   musi iœæ rêka w rêkê z teolo-
gicznym dialogiem i wyznaniem jednoœci. ¯aden z obu tych czynników nie mo¿e
siê rozwijaæ w izolacji. Jako ŒRK mówimy o wspólnej Pielgrzymce Sprawiedliwo-
œci i Pokoju, podczas gdy papie¿ Franciszek mówi o jednoœci w drodze i koniecz-
noœci, by Koœcio³y uda³y siê na ulicê i do ludzi ¿yj¹cych na marginesie spo³eczeñ-
stwa. Stoimy przed historyczn¹ szans¹ ekumeniczn¹. Módlmy siê o to, byœmy tej
szansy nie przegapili.

T³umaczy³ Karol Karski
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Biskup Martin Hein

MI£OSIERNY BÓG

1. Spotkanie religii

Religia jest znowu obecna. Oczywiœcie nigdy nie zaginê³a, lecz zawsze pozo-
sta³a ¿ywa. Lecz najpóŸniej od 11 wrzeœnia 2001 roku jest ona na parkiecie poli-
tycznym wielkim tematem. Religia, przez wielu jako rzekomo czysta prywatna
sprawa,  staje siê spraw¹ polityczn¹ w ¿yciu codziennym. Przyczynia siê do polary-
zacji: jedni uwa¿aj¹ j¹ za Ÿród³o wszelkiego wspó³czesnego z³a, natomiast dla in-
nych stanowi mo¿liwoœæ uspokojenia œwiata. Jedni widz¹ du¿y potencja³ agresji w
religiach, inni podkreœlaj¹ impuls pojednania. Przy tym przede wszystkim wielkim
problemem sta³ siê islam.

Jednoczeœnie formuje siê nie tylko w Niemczech antysemityzm, który czê-
œciowo ma oparcie w w¹tpliwej nieznajomoœci judaizmu, lecz czêœciowo tak¿e
podchwytuje w nieznanym dotychczas  bezwstydzie i ignorancji stare uprzedzenia.

I po trzecie mamy do czynienia z sekularyzmem, który w swej s³abszej for-
mie chcia³by wy³¹czyæ religiê z zagadnieñ politycznych i spo³ecznych, w swej
wojowniczej postaci religiê zasadniczo odrzuca i uwa¿a za szkodliw¹.

Jest to skomplikowana sytuacja i oznacza dla nas jako Koœcio³ów wielkie
wyzwanie. Musimy zaj¹æ siê kwesti¹ dialogu miêdzyreligijnego i aktywnie wspó³-
pracowaæ nad tym, aby religie, przede wszystkim te trzy u nas relewantne, tj. chrze-
œcijañstwo, judaizm i islam, spotka³y siê w kszta³towaniu wolnoœciowego spo³e-
czeñstwa. Gdy¿ takie powinno byæ nasze wspólne przekonanie: tylko w wolnoœcio-
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wym spo³eczeñstwie mo¿e dojœæ do pokojowego i tym samym te¿ sprzyjaj¹cego
sprawie pokoju wspó³¿ycia religii. I nie mo¿e to byæ tylko ¿ycie obok siebie, a wiêc
bierna tolerancja, lecz powinno to prowadziæ do wzajemnego spotkania, aktywnej
tolerancji.

Przy ca³ej kulturowej i historycznej odmiennoœci trzech religii monoteistycz-
nych w jednym s¹ one sobie podobne: modl¹ siê do Boga, który objawia siê jako
mi³osierny. Kwestia wspólnego praktykowania mi³osierdzia i wspólnego praktyko-
wania wzywania Boga  jako centralnych czynnoœci religijnych znajduje siê przeto
dla nas jako Koœcio³ów   na porz¹dku dziennym. Papie¿ Franciszek krótko po objê-
ciu swojego urzêdu postawi³ akcent og³aszaj¹c „rok mi³osierdzia”. I wszyscy prze-
¿ywamy z napiêciem, jak¹ dynamikê wywo³uje to pojêcie.

Tak¿e w islamskiej dyskusji „mi³osierdzie” znalaz³o siê w centrum uwagi –
jako próba po³o¿enia tamy wybuchowi motywowanej islamem przemocy i sformu-
³owania przeciwwagi dla fundamentalistycznych dzia³añ.

Jubileusz Reformacji stwarza ewangelickim chrzeœcijanom sposobnoœæ do
ponownego skupienia uwagi na Bo¿ym mi³osierdziu, które wszak jest bezpoœred-
nim wyrazem Jego wolnej ³aski.

Prócz tego wydaje siê, ¿e „mi³osierdzie” uzyska³o sw¹ aktualnoœæ obecnie
dlatego, poniewa¿ œwiat wydaje siê byæ pozbawiony mi³osierdzia. Prze¿ywamy nie
tylko nieposkromion¹ przemoc konfliktu w Syrii. Tak¿e w naszym kraju stale
zmniejsza siê próg powstrzymuj¹cy przed u¿yciem werbalnej lub czynnej przemo-
cy. Dostrzegamy sta³¹ utratê empatii!

Chc¹ nas przybli¿yæ do miêdzyreligijnego rozumienia „mi³osierdzia”, po-
trzeba teologicznej refleksji, która otworzy nam wa¿ne wymiary.

2. Mi³osierdzie

Mi³osierdzie to jedno z najistotniejszych pojêæ, które opisuje dzia³anie Boga
w trzech religiach monoteistycznych, powo³uj¹cych siê na pochodzenie od Abra-
hama.

Pojêcia te s¹ powi¹zane ze sob¹ nie tylko historycznie, lecz cechuj¹ siê tak¿e
teologicznym pokrewieñstwem. To nie u³atwia pod¹¿anie jego œladami. Gdy¿ tu
nie nastêpuj¹ po sobie koncepcje „mi³osierdzia” w kolejnoœci historycznej, lecz
nak³adaj¹ siê na siebie i zmieniaj¹ swoje punkty ciê¿koœci, gdy¿ w biegu dziejów
przez polemikê i odrzucenie wzajemnie wp³ywa³y na siebie. Dzisiaj jesteœmy w
sytuacji, ¿e we wszystkich trzech religiach mamy zacz¹tki rozumienia mi³osier-
dzia, które w wielu aspektach s¹ zadziwiaj¹co zgodne ze sob¹.

„Mi³osierdzie” jest zawsze nastawione na dzia³anie. Jest konkretnym czy-
nem ¿yczliwego i cenionego nastawienia wobec cz³owieka lub stworzenia. Ju¿ z
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tego powodu „mi³osierdzie” oferuje siê w szczególny sposób jako swoiste pojê-
cie pomost dla trzech pokrewnych religii. Inaczej ni¿ abstrakcyjne tytu³y
Boga jak wszechwiedza, wszechobecnoœæ i wszechmocnoœæ, mi³osierdzie opisuje
istotny stwórczy czyn Boga i zale¿nego od tego czynu tak¿e cz³owieka. „Mi³o-
sierdzie” obok „sprawiedliwoœci” stanowi g³ówny filar etyki religijnej trzech
religii.

Ale jednoczeœnie „mi³osierdzie” nie jest ograniczone do obszaru religii. Mi-
³osierdzie nie oznacza specyficznego sposobu dzia³ania – inaczej ni¿ na przyk³ad
modlitwa, która ju¿ z punktu widzenia definicji jest wy³¹cznie dzia³aniem religij-
nym. Dlatego odniesienie do „mi³osierdzia” otwiera szerszy horyzont. Mo¿e byæ
ono tak¿e rozumiane jako podstawa zdecydowanie œwieckiej etyki.

3. Mi³osierdzie w tradycji biblijnej

3.1  Biblia hebrajska

Biblia hebrajska dla wyra¿enia „mi³osierdzia” pos³uguje siê g³ównie rdze-
niem jêzykowym „rähäm”. Pobrzmiewa w nim z perspektywy historii jêzyka bar-
dzo interesuj¹ce znaczenie uboczne. W hebrajskim oznacza ono tak¿e ³ono matki,
uterus. Mi³osierdzie przejawia siê jako coœ po prostu naturalnego i stwórczego,
jako coœ, co staj¹cemu siê ¿yciu daje po¿ywienie, ciep³o i ochronê, a wiêc obejmuje
coœ wiêcej ni¿ afekt np. wspó³czucia.

Mi³osierdzie w Starym Testamencie jest rozumiane jako podstawowa posta-
wa solidarnoœci, która przede wszystkim dochodzi do g³osu wobec cierpi¹cych.
Jest nakierowana na potrzeby cia³a, cielesne cierpienie, chorobê, g³ód i pragnienie,
na spo³eczn¹ nêdzê spowodowan¹ przeœladowaniem, ucisk, izolacjê i niewolê oraz
wreszcie na duchow¹ nêdzê spowodowan¹ strachem, udrêk¹ sumienia i wyklucze-
niem. Wed³ug ujêcia biblijnego powodem ca³ej tej sytuacji jest nêdza wynikaj¹ca z
oddalenia od Boga, która obejmuje cz³owieka w jego integralnoœci jako cia³o, du-
szê i istotê spo³eczn¹. Dlatego Bo¿a litoœæ dotyczy ca³ego cz³owieka – nawet wów-
czas, gdy ten subiektywnie wcale nie odczuwa, ¿e znajduje siê w konkretnym trud-
nym po³o¿eniu! Ludzka nêdza zostaje czêsto odkryta dopiero wówczas, gdy lito-
œciwy Bóg pochyli siê nad cz³owiekiem.

Mi³osierdzie oznacza ostatecznie zniesienie dystansu Boga przez doœwiad-
czenie wolnego, pomocnego wsparcia Boga. Mi³osierdzie implikuje bliskoœæ. Dla-
tego tak czêsto mówi siê o Bogu: Jego mi³osierdzie objawia siê jako przebaczenie,
jako wyzwolenie z niewoli, jako mo¿liwoœæ powrotu do domu z obczyzny, jako
trwa³a i odnowiona ³aska w kontekœcie kultowym, jako wyzbycie siê gniewu i jako
akt tworzenia prawa dla swojego ludu.
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Przede wszystkim z dwoma ostatnimi wymiarami mi³osierdzie zdaje siê
wchodziæ w konkurencjê z innym elementarnym predykatem Boga, z Jego spra-
wiedliwoœci¹. Tak wiêc kwestia, jaka jest wzajemna relacja miêdzy sprawiedliwo-
œci¹ i mi³osierdziem, stanowi jedn¹ z podstawowych kwestii pobo¿noœci biblijnej,
która jest obecna we wszystkich trzech religiach.  W odpowiedzi daj¹ siê zauwa¿yæ
ró¿ne akcenty. W jednym zdaj¹ siê byæ one zgodne: mi³osierdzie nie mo¿e byæ ro-
zumiane jako uprzednie œwiadczenie cz³owieka, aby ze swej strony uzyskaæ Bo¿e
mi³osierdzie. Takie mi³osierdzie wynika³oby albo z religijnej potrzeby uznania
albo ze strachu przed Bo¿ym gniewem. Oznacza to: nadrzêdn¹ rolê wobec wszyst-
kich dzia³añ ludzkich odgrywa nieskrêpowane Bo¿e mi³osierdzie. Religia, która
stawia mi³osierdziu warunki, przyczynia siê do jego wypaczenia. To napiêcie – w
ró¿nych wariantach – jest decyduj¹ce dla wszystkich trzech religii „abrahamic-
kich”. Wyra¿a to precyzyjnie krytyka prorocka: „Mi³osierdzia chcê, a nie ofiary”
(Mt 9,13 w nawi¹zaniu do Oz 6,6). W poœwiêceniu ludzkim, o które tu chodzi, od-
zwierciedla siê poœwiêcenie Boga.

Mi³osierdzie jest zatem miar¹, wed³ug której religia musi daæ siê zmierzyæ –
i to zarówno od wewn¹trz jako teologiczna krytyka religii jak równie¿ od zewn¹trz
jako etyczna lub filozoficzna krytyka religii.

W ten sposób mówienie o „mi³osiernym i ³askawym Bogu” staje siê wrêcz
imieniem Boga, które opisuje Bo¿e dzia³anie a Ksiêga Wyjœcia 34, 6-7 jest kluczo-
wym miejscem – tak¿e dla póŸniejszego wyk³adu rabinicznego:

„Panie, Panie, Bo¿e mi³osierny i ³askawy, nieskory do gniewu, bogaty w
³askê i wiernoœæ, zachowuj¹cy ³askê dla tysiêcy, odpuszczaj¹cy winê, wystêpek i
grzech, nie pozostawiaj¹cy w ¿adnym razie bez kary, lecz nawiedzaj¹cy winê oj-
ców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia”.

Bóg objawia siê jako dzia³aj¹cy, Tym, który koryguje i przywraca prawo i
w³aœnie w tym jawi siê jako mi³osierny. Czyni to w odró¿nieniu od swego karz¹-
cego dzia³ania, które jest ograniczone czasowo –  „do trzeciego i czwartego po-
kolenia”, nie wiêcej. Mi³osierdzie nie wyklucza kary, ogranicza j¹ jednak, t
ak ¿e otwiera mo¿liwoœæ nawrócenia, namys³u i nowego pocz¹tku – i to dla
wszystkich stworzeñ, jak potwierdzaj¹ to dobitnie opowiadanie Noego i historia
Jonasza.

Oczywiœcie Bo¿e mi³osierdzie i ludzka gotowoœæ nawrócenia pozostaj¹ ze
sob¹ powi¹zane. Dowodem ludzkiego mi³osierdzia jest obowi¹zek etyczny w
znaczeniu wype³nienia przymierza, którego nieprzestrzeganie ma konsekwencje.
Prowadzi³o to nieustannie do owych zawê¿eñ, z którymi polemizowali Jezus i
póŸniej  Pawe³, aby – w ramach akceptacji odpowiednich tradycji ¿ydowskich –
okreœliæ ca³kiem od nowa relacjê miêdzy mi³osierdziem a sprawiedliwoœci¹. Jed-
nak tak¿e póŸniejszy judaizm pracowa³ nad tym i w³¹czy³ do swojej refleksji
swoje historyczne doœwiadczenia przeœladowania i prób unicestwienia.
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3.2  Judaizm

Judaizm w egzegezie rabinistycznej, z któr¹ spotykamy siê w Talmudzie,
³¹czy œciœle mi³osierdzie ze sprawiedliwoœci¹ do tego stopnia, ¿e tytu³ ‘ha raham”
mo¿e byæ zastosowany jako zastêpstwo imienia Bo¿ego – zreszt¹ mamy tu do czy-
nienia z niezwyk³¹ paralel¹ do islamu.

W prominentnym komentarzu znajdujemy opis, jak Bóg zamienia tron spra-
wiedliwoœci na tron mi³osierdzia i z tego miejsca czyni obietnicê zbawienia
wszystkim stworzeniom,  jeœli pod¹¿aæ bêd¹ œcie¿kami Tory. Ta myœl staje siê z
biegiem czasu coraz bardziej uniwersalna. Cz³owiek powinien byæ kierowany w
stronê przyjêcia mi³osierdzia i zorientowany na pokutê.

Mi³osierdzie Bo¿e wyra¿a siê przede wszystkim w tym, ¿e prowadzi spra-
wiedliwych do mi³osierdzia, gdy¿ cz³owiek sam z siebie nie mo¿e wykazaæ siê
dzie³ami godnymi uznania.

Mi³osierdzie staje siê celem wiary w obliczu radykalnego braku mi³osierdzia
w œwiecie. Ale nie wolno go rozumieæ jako idea³u etycznego. Jeœli mi³osierdzie ma
byæ czymœ wiêcej ni¿ zapchajdziur¹ ludzkiego niedostatku, musi byæ traktowane
jako nowe stworzenie, które osobiœcie oddzia³uje na cz³owieka. W ka¿dym razie
pojêcie „usprawiedliwienie z uczynków”, które przez d³ugi czas fatalnie ci¹¿y³o na
naszym protestanckim postrzeganiu judaizmu, okazuje siê byæ po raz kolejny nie-
u¿yteczne.

Wra¿enie panuj¹ce w szerokich krêgach, ¿e ¿ydowskie rozumienie mi³osier-
dzia ogranicza siê tylko do cz³onków w³asnego ludu, ma swoj¹ przyczynê w tym,
¿e judaizmowi nigdy nie przyznawano prawa do tworzenia w³asnej kultury uniwer-
salnego i publicznie praktykowanego mi³osierdzia.

Dopiero w 1917 roku powsta³a mo¿liwoœæ utworzenia ¿ydowskiego zwi¹zku
opieki spo³ecznej o nazwie „Zedaka” (sprawiedliwoœæ), który sta³ siê dowodem, ¿e
impuls mi³osierdzia w judaizmie znajduje konkretne odbicie jako specjalne zobo-
wi¹zanie wobec wspólnoty.

W swoim aktualnym wzorcu zwi¹zek opieki spo³ecznej przypomina, ¿e
dzia³alnoœæ dobroczynna jest g³êboko zakorzeniona w ¿ydowskiej etyce spo³ecz-
nej, która ze swej strony jest rozumiana jako   czynne wype³nianie przykazania
Bo¿ego, i to w kontekœcie pañstwa prawa. „Byæ dobroczynnym oznacza udziela-
nie pomocy nie tylko w formie ja³mu¿ny, lecz w znaczeniu zrównowa¿onego po-
rz¹dku prawnego. ¯ydowska praca socjalna jest zakorzeniona w tysi¹cletniej
etyce spo³ecznej judaizmu i rozwinê³a siê na bazie tej religijno-prawnie umoco-
wanej dobroczynnoœci”.

Tak¿e tutaj jako wyznawcy ró¿nych religii mamy wspólny punkt wyjœcia,
który przez praktykê przybli¿a nas i mo¿e pomóc uleczyæ stare rany. Po raz kolejny
„mi³osierdzie” jawi mi siê jako „pojêcie pomostowe”.
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3.3 Nowy Testament

  Nowy Testament upatruje g³ówny dowód mi³osierdzia Bo¿ego w wydarze-
niu Krzy¿a i Zmartwychwstania – i tym samym w Jezusie Chrystusie. W Nim do-
œwiadcza siê historycznie powszechne mi³osierdzie Boga. Ten punkt wyjœcia
umo¿liwia Paw³owi zwiastowanie eschatologicznego zbawienia jako ultymatyw-
nego mi³osierdzia i pozwala rozwin¹æ na tej podstawie swoje pojêcie wolnoœci
(Rz 9, 15-16):

„Powiedzia³ przecie¿ do Moj¿esza: ‘oka¿ê mi³osierdzie temu, komu chcê
okazaæ, a litoœæ temu, nad kim chcê siê litowaæ’. Nie zale¿y wiêc  to od tego, który
chce, ani od tego, który zabiega, lecz od Tego, który okazuje mi³osierdzie, od
Boga”.

Radykalnie pojmowany grzech jako podstawowy warunek ludzkiej egzy-
stencji wymaga wrêcz uniwersalnie pojmowanego rozumienia mi³osierdzia, które
obejmuje tak¿e niepos³uszeñstwo cz³owieka. Punkt kulminacyjny stanowi to, ¿e
mi³osierdzie jawi siê nie tylko jako – w gruncie rzeczy oczywist¹ i tak¿e wyraŸnie
w Torze postulowan¹ – mi³oœci¹ bliŸniego, lecz jako mi³oœæ wroga! Celem mi³o-
sierdzia jest pojednanie wrogów. W mi³oœci wroga przejawia siê nowy horyzont,
który otwiera chrzeœcijañstwo, a nie w chêtnie wypowiadanej myœli, ¿e chrzeœci-
jañstwo zuniwersalizowa³o mi³oœæ wroga.

W podobieñstwie o wielkim s¹dzie nad œwiatem w Mt 25  Jezus opowiada
obrazowo, co konkretnie oznacza mi³osierdzie: proste czynienie zwyk³ego dobra
wobec wszystkich potrzebuj¹cych. Chodzi o siedem sformu³owanych póŸniej czy-
nów mi³osierdzia: g³odnych nakarmiæ, spragnionych napoiæ, obcych ugoœciæ, go-
³ych przyodziaæ, chorych pielêgnowaæ, wiêŸniów odwiedzaæ (i póŸniej uzupe³nio-
ne przez tradycjê: zmar³ych pogrzebaæ). To wszystko s¹ czynnoœci elementarne.
Nie s¹ one – jak najpierw zdaje siê sugerowaæ kontekst historii – motywowane
groŸb¹ kary, lecz jest dok³adnie odwrotnie. Jezus kwestionuje wrêcz  ideê s¹du
opartego na uczynkach, mówi¹c w konkluzji: „Co uczyniliœcie jednemu z tych bra-
ci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliœcie” (Mt 25, 40). W prostym czynieniu
dzie³ mi³osierdzia  dochodzi do spotkania z Bogiem. Tak wiêc mi³osierni do-
œwiadcz¹ faktycznie mi³osierdzia: nie jako zap³atê za wype³nianie prawa, lecz jako
bezpoœrednie nastêpstwo oczywistego w sobie dzia³ania.

Taki jest te¿ tenor przypowieœci o mi³osiernym Samarytaninie (£k 10, 25-
37). Oczywiste czynienie dobra nie ma zwi¹zku z ¿adn¹ religi¹ – ani po stronie
wykonawcy, który jako Samarytanin nie jest ¯ydem, ani po stronie tego, który
dozna³ czynu mi³osiernego. Gdy¿ dla mi³osiernego bliŸnim sta³a siê ofiara, nie
zaœ odwrotnie.

Wsparcie jest wiêc traktowane uniwersalnie. Dotyczy ono nie tylko wspó³-
wyznawców. To jest podstawowa idea, która ostatecznie prowadzi³a do ukszta³to-
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wania siê idei zorganizowanej opieki nad biednymi i chorymi, która jest istotn¹
czêœci¹ historii sukcesu chrzeœcijañstwa.

Tym samym kwestia, czy ¯ydzi i chrzeœcijanie wspólnie pok³adaj¹ ufnoœæ w
Bo¿ym mi³osierdziu i z niego ¿yj¹, z naszej strony zyskuje wyraŸne  potwierdzenie, i
tak¿e ze strony ¿ydowskiej nie istniej¹ ¿adne zastrze¿enia. Rzecz¹ sporn¹ jest, w jaki
sposób to mi³osierdzie jest doœwiadczane. Tutaj mo¿emy spokojnie – mówiê to w
obliczu fatalnej w najwy¿szym stopniu historii, która ci¹¿y na nas jako chrzeœcija-
nach – pok³adaæ ufnoœæ w s¹dzie Boga,  który ludowi ¿ydowskiemu da³ Torê a nas
przez Jezusa Chrystusa przyj¹³ do tego Przymierza – kieruj¹c siê tym samym celem:
¿e bêdziemy Go wielbiæ jako Tego, którego mi³osierdzie nie ma koñca (Lm 3, 22).
Ten eschatologiczny element w rozumieniu mi³osierdzia ma decyduj¹ce znaczenie:
nie mamy dostêpu do prawdy ostatecznej. Bóg objawi siê jako Ten, kim jest.

3.4 Islam

3.4.1 Wskazanie problemu

Tak¿e w Koranie jest mi³osierdzie decyduj¹cym przymiotem Boga. Z jed-
nym wyj¹tkiem wszystkie sury Koranu zaczynaj¹ siê wezwaniem mi³osiernego
Boga: „W imiê Boga mi³osiernego, litoœciwego” – tzw. formu³¹ bismillah. Koran
mówi równie¿ bardzo jasno i wyraŸnie o mi³osierdziu Boga jako najwy¿szej i naj-
wa¿niejszej czynnoœci Boga – po arabsku „rahma”. Jest to ten sam rdzeñ jak he-
brajskie „rähäm”. I tak¿e dla g³ównego nurtu islamu – na ile o czymœ takim mo¿na
mówiæ – obowi¹zuje: sprawiedliwoœæ jest podporz¹dkowana mi³osierdziu.

Z powy¿szego wynika przede wszystkim jedno: rozmowa miêdzy chrzeœcija-
nami i muzu³manami (i jeszcze pod innymi warunkami miêdzy ¯ydami i muzu³-
manami) jest przede wszystkim wyzwaniem hermeneutycznym! Gdy¿ islam i
chrzeœcijañstwo s¹ rodzeñstwem, które jest sobie bli¿sze ni¿ czêsto to sobie uœwia-
damiaj¹ i tak¿e akceptuj¹.  Jak wiemy z w³asnego doœwiadczenia, spór miêdzy ro-
dzeñstwem jest sytuacj¹ konfliktow¹, której za¿egnanie wymaga szczególnej tro-
ski. Zbyt proste odwo³ywanie siê do abrahamowego dziedzictwa nie posuwa wiêc
sprawy do przodu: co nas ³¹czy jest jednoczeœnie tym, co miêdzy nami sporne i
ostatecznie nas dzieli.

Uznaæ to i uzyskaæ w ten sposób niezbêdny spokój i otwartoœæ w dialogu
wydaje siê stanowiæ dla mnie prawdziwe wyzwanie. Gdy¿ dochodz¹ce do g³osu
pewne utrudnienia mog¹ okazaæ siê tak¿e szansami.

Nie istnieje islamski urz¹d nauczaj¹cy, wi¹¿¹cy autorytet w sprawach dok-
trynalnych w znaczeniu uznanej szko³y, nie ma te¿ kanonicznego korpusu tradycji
interpretacyjnej i przede wszystkim wielkiej organizacji klerykalnej. Wyk³ad Kora-
nu, islamska uczonoœæ w zakresie prawa, arabskie jêzykoznawstwo jak równie¿ –
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wobec religii zawsze krytycznie nastawiona – arabska filozofia robi¹ wra¿enie
swoim rozmachem i ró¿norodnoœci¹, oferuj¹c pod wzglêdem historycznym i syste-
matycznym punkty wyjœcia dla dialogu miêdzyreligijnego.

Islam a¿ do pojawienia siê wspó³czesnego fundamentalizmu przed dok³adnie
dwustu laty zawsze musia³ sobie radziæ z nie rozstrzygniêtym pojêciem prawdy. Cech¹
charakterystyczn¹ islamskiego fundamentalizmu, który tak¿e w œwiecie orientalnym
postrzegany jest z wielk¹ trosk¹, jest próba st³umienia tej ró¿norodnoœci i doprowadze-
nie do jednoznacznego rozumienia Koranu, co w rzeczywistoœci by³o raczej obce tra-
dycyjnemu islamowi.    Jest to dla mnie zaskakuj¹ce doœwiadczenie! Prowadzi to do
prostej intuicji: gdy wzmocnimy tê ró¿norodnoœæ w islamie przez powa¿ne jej potrak-
towanie, wówczas wesprzemy wewn¹trzislamskie wysi³ki do utrzymania w ryzach
fundamentalizmu przez ponowne siêgniêcie do w³asnej tradycji.

Jednoczeœnie trzeba powiedzieæ: Koran jest krytyczny wobec instytucji, gdy
chodzi o religiê – dlatego w³aœnie nie ma jednolitego urzêdu nauczaj¹cego, stanu
kap³añskiego, organizacji, któr¹ da³oby siê porównaæ z Koœcio³em, i tak¿e stosunek
do pañstwa – inaczej ni¿ to obecnie zdajemy siê postrzegaæ – bynajmniej nie jest
jednoznacznie wyjaœniony.

Ró¿norodnoœæ jest godna uwagi i tylko z tej perspektywy mo¿emy nie dopu-
œciæ, aby raczej ma³a, lecz chwilowo bardzo wp³ywowa mniejszoœæ we wspólnocie
islamskiej przestawi postrzeganie tego, co jest prawdziw¹ rzeczywistoœci¹. W ten
sposób mo¿emy wzmocniæ ¿ywotne si³y islamu, poszukuj¹c dróg do wspólnego
praktykowania mi³osierdzia!

3.4.2 Mi³osierdzie Allaha

W rozumieniu pojêcia mi³osierdzia jesteœmy sobie faktycznie bardzo bliscy.
We wspomnianej ju¿ „formule bismallah” jest mowa o litoœciwym („ar rahman”) i
mi³osiernym („ar rahim”). To sk³oni³o islamskich uczonych do daleko siêgaj¹cych
dyskursów, co poprzez te ró¿ne twory s³owne pochodz¹ce z tego samego pnia „ra-
ham” chcia³oby siê wyraziæ.

Rodzajem minimalnego konsensu jest to, ¿e Allah jest mi³osierny w dwojaki
sposób: jest On „litoœciwy” dla ca³ego stworzenia ju¿ chocia¿by przez to, ¿e je
stworzy³, i jako mi³osierny  jest ³askawy wobec wierz¹cych, którym w³aœnie z tego
powodu zes³a³ Koran jako mo¿liwoœæ pójœcia w³aœciw¹ drog¹.

Muzu³maninem jest ten, kto dobrowolnie i kieruj¹c siê rozs¹dkiem poddaje
siê Bo¿emu mi³osierdziu. Ta myœl przenika ca³y Koran. Ma ona podwójn¹ konse-
kwencjê: mi³osierdzie Bo¿e realizuje siê przez czyn mi³osierdzia cz³owieka, który
w ten sposób zapewnia sobie w odpowiedzi mi³osierdzie Boga.

Ten „prawniczy” rys Koranu jest oczywisty i od dawien dawna punktem
wyraŸnego odgraniczenia teologii chrzeœcijañskiej, poniewa¿ ogranicza woln¹
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³askê Boga przez postawienie tego warunku. Jednak w ujêciu wielu uczonych is-
lamskich mi³osierdzie Bo¿e nie stanowi bynajmniej kontrastu z Jego sprawiedli-
woœci¹. Gdy¿ Bóg od wiecznoœci zobowi¹za³ siê do bycia mi³osiernym i sprawia,
¿e mi³osierdzie dominuje nad sprawiedliwoœci¹. Gniew i kara s¹ równie¿ w islamie
ogarniête mi³osierdziem. Wspó³czesna teologia islamska w przyjmowaniu silnych
tradycji œredniowiecznych walczy bardzo o to, by na dzie³a mi³osierdzia nie spo-
gl¹daæ w³aœnie jako motywowane strachem.

Istniej¹ punkty zaczepienia ponad wszelkimi znanymi i kontrowersyjnymi
ró¿nicami teologicznymi, np. kwesti¹ Jezusa Chrystusa i Trójjedynego Boga.
Wspólna praktyka mi³osierdzia mo¿e nam najszybciej umo¿liwiæ sprzeciw wobec
braku mi³osierdzia w ideologicznie utwardzanym monoteizmie, który ostatecznie
nie jest wiernym odbiciem tradycji islamskiej.

3.4.3 Praktykowanie mi³osierdzia

Dwa spoœród „piêciu filarów”  islamu s¹ w sposób szczególny traktowane
przez muzu³manów jako dzie³a mi³osierdzia: nakaz postu i ja³mu¿na. Zarówno post
jak i ja³mu¿na maj¹ silne spo³eczno-etyczne nastawienie: s¹ one form¹ samowy-
rzeczenia siê w imiê czynienia sprawiedliwoœci, co we wspó³¿yciu wyznawców is-
lamu – tak¿e z niemuzu³manami – odgrywa³o stale wa¿n¹ rolê. Oczywiœcie przed
islamem stoi teraz wyzwanie zorganizowania  oczekiwanego dobra publicznego w
wymiarze ogólnospo³ecznym i profesjonalnym. Tradycyjne formy honorowo spra-
wowanej opieki spo³ecznej nie s¹ ju¿ w stanie sprostaæ wymogom wspó³czesnego
spo³eczeñstwa.

Tak wiêc wiêksze islamskie zwi¹zki lub stowarzyszenia wspólnot muzu³-
mañskich w Niemczech staraj¹ siê zinterpretowaæ na nowo „opiekê nad biedny-
mi” w kontekœcie spo³eczeñstwa przemys³owego i us³ugowego i dostrzegaæ
swoj¹ misjê na rzecz dobra wspólnego. To wszystko znajduje siê jeszcze w fazie
tworzenia i pozostaje w ³onie islamu kwesti¹ sporn¹. Przy okazji zorganizowana
i dlatego te¿ powi¹zana z prawem i opiek¹ pañstwa islamska pomoc dla uchodŸ-
ców stanowi³aby na przyk³ad z pewnoœci¹ wielkie wsparcie zarówno w pracy in-
tegracyjnej jak i w wytrwaniu do momentu umo¿liwiaj¹cego powrót uchodŸców
do ojczyzny.

4.  Czy modlimy siê do tego samego Boga?

Mi³osierdzie jest jedn¹ stron¹ religijnej praktyki, lecz nie ogranicza siê do
religii. Ludzie zsekularyzowani mog¹ byæ mi³osierni. Inaczej ma siê sprawa z mo-
dlitw¹.
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Modlitwa jest po prostu czynem religijnym. Religia jako religia jest rozpo-
znawalna na podstawie praktyki a sposób, jak, kto i z jakiej okazji siê modli, udzie-
la informacji, jak modl¹ca siê wspólnota i modl¹ca siê jednostka siê religijnie rozu-
miej¹ i pragn¹ byæ rozumiane.

   Przeto kwestia mo¿liwoœci wspólnej modlitwy jako wspólnej praktyki jest
w³aœnie tak¿e kwesti¹ dotycz¹c¹ wspólnego Boga. Czy modlimy siê do tego same-
go Boga? Czy wierzymy w tego samego Boga?

Moje przemyœlenia na temat mi³osierdzia jako przymiotu wzglêdnie sposobu
dzia³ania Boga nie dopuszczaj¹ w³aœciwie ¿adnej innej odpowiedzi ni¿ wyraŸne
tak: modlimy siê do tego samego Boga. Ale czynimy to w ró¿ny sposób. To jest
punkt wyjœciowy i tak¿e ewentualny kontrowersyjny punkt zasadniczy moich po-
ni¿szych wywodów.

Z perspektywy ¿ydowskiej owo tak wywodzi siê z obietnicy, któr¹ jeden Bóg
da³ te¿ narodom. Z perspektywy chrzeœcijañskiej daje siê to uzasadniæ z wyobra¿e-
nia Trójjedynego Boga. Muzu³manie uznaj¹, ¿e Jezus jest najwiêkszym prorokiem
przed Mahometem oraz ¿e Tora i Ewangelia s¹ pe³nowartoœciowym, choæ niepe³-
nym przekazem doœwiadczeñ objawienia. Wspólne wszystkim trzem religiom jest
odniesienie do protoplasty Abrahama.

Chodzi nie tylko o pytanie o Boga, lecz o obrazy Boga. Nie chodzi o wiarê
jako osobist¹ relacjê z Bogiem, lecz o ka¿dorazow¹ konkretn¹ religiê, a wiêc o kul-
turowy kszta³t wiary.

To nie oznacza porzucenia kwestii prawdy, która stanowi fundament tego
wszystkiego. Ale ju¿ w wewn¹trzchrzeœcijañskiej ekumenii bardzo sprawdzi³o siê
odró¿nienie dialogu mi³oœci, który nawzajem przypisuje prawdziwoœæ, od dialogu
prawdy, który pyta o argumenty i podstawy. Otó¿ o prawdê mo¿emy siê spieraæ
tylko wówczas, gdy przyznajemy sobie nawzajem wiarygodnoœæ. Jest czas na jed-
no i czas drugie. I nie branie sobie tego do serca by³oby czymœ niemi³osiernym.

W ka¿dym razie stoimy przed zadaniem, by intensywnie pracowaæ ze sob¹ w
sprawach teologicznych. Istnieje wiele punktów wyjœcia nie tylko dla rozmowy
miêdzyreligijnej, lecz tak¿e dla wspólnej praktyki religijnej, któr¹ starannie  musi-
my odkryæ. Starannoœæ jest tak¿e znamieniem mi³osierdzia!

Kwestia wspólnej modlitwy staje siê pilna w obszarze szko³y, lecz tak¿e w
wielu wydarzeniach o charakterze publicznym, w których uczestnicz¹ coraz czê-
œciej wyznawcy judaizmu i muzu³manie i coraz czêœciej tak¿e w obszarze kazu-
aliów.

Moje w³asne przekonanie chcia³bym  – z  zastrze¿eniem tymczasowoœci –
uj¹æ nastêpuj¹co.

W dyskursie miêdzyreligijnym ukszta³towa³y siê trzy mo¿liwe modele
wspólnej modlitwy, z których ka¿dy móg³by wystêpowaæ pod jasnym mottem:
„duchowa goœcinnoœæ”.
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Gdy¿ goœcinnoœæ opisuje bardzo precyzyjnie, o co chodzi. Jest ona we
wszystkich trzech religiach i ich kulturowych tradycjach wielkim dobrem: uprzej-
moœci¹, taktownoœci¹, przychylnoœci¹ obu stron, unikaniem znanych tematów kon-
fliktowych przez jasno zdefiniowany okres czasu, jej elementami s¹ postawa zgod-
noœci i szczeroœci – oraz wspólne jedzenie! Cech¹ charakterystyczn¹ goœcinnoœci
jest to, ¿e jest ograniczona pod wzglêdem czasowym i uwarunkowana sytuacj¹.

Pierwszym modelem na tej bazie jest liturgiczna goœcinnoœæ:  wyznawcy in-
nych religii bior¹ udzia³ w nabo¿eñstwie religii zapraszaj¹cej. Przyjmuje siê za
punkt wyjœcia, ¿e gospodarz mo¿e zak³adaæ, i¿  goœcie s¹ œwiadomi tego, gdzie siê
znajduj¹. Tutaj odprawia siê przyk³adowo ewangelickie nabo¿eñstwo z elementem
wzywania Trójedynego Boga, gdy¿ mo¿na kierowaæ siê za³o¿eniem, ¿e nie uczest-
nicz¹ w nim ci, którzy s¹ tym zgorszeni. Oczywiœcie ze strony gospodarzy oznacza
to mimo wszystko kierowanie siê wymogiem wielkiej wra¿liwoœci i unikaniem
wykluczenia.

Drugi model to uroczystoœæ multireligijna. Idzie ona krok dalej, jako ¿e na jej
kszta³t maj¹ wp³yw wszyscy uczestnicy. Jako przyk³adowy model mo¿e tu s³u¿yæ
modlitwa z Asy¿u, która na zaproszenie papie¿a Jana Paw³a II z 1986 roku jest or-
ganizowana corocznie: poszczególni uczestnicy modl¹ siê po kolei, ka¿dy wed³ug
w³asnej tradycji, oczywiœcie w œcis³ym pe³nym powa¿ania przyjmowaniu tego, co
czyni¹ inni. W³aœnie tutaj nasuwa siê szczególnie  potrzeba odwo³ywania siê do
mi³osiernego Boga. Wa¿nym aspekt tej formy wspólnej modlitwy wi¹¿e siê z pro-
cesem intensywnego uczenia siê. Uroczystoœæ multireligijna wymaga intensywne-
go przygotowania, w ramach którego teksty poddaæ trzeba dok³adnej próbie, jak
dalece s¹ one uwik³ane w wa¿n¹ wzajemn¹ historiê zawieraj¹c¹ elementy obra¿a-
j¹ce religiê zaanga¿owan¹ w dialog. Wykracza to poza zwyk³¹ goœcinnoœæ. W du-
chu tego rozumienia zaleca siê w odniesieniu do uroczystoœci œlubnych chrzeœci-
jañsko-muzu³mañskich: ze wzglêdu na goœci muzu³mañskich zaleca siê stosowanie
praktycznej regu³y, ¿e modlitwy ka¿dej poszczególnej religii przebiegaj¹ w nabo¿-
nej ciszy.

Trzecim wariantem jest modlitwa miêdzyreligijna, która traktuje z powag¹
to¿samoœæ Boga i opracowuje wspólne teksty. Tutaj chodzi o doœwiadczenie gra-
niczne i takie miêdzyreligijne uroczystoœci pojawia³y siê dotychczas przewa¿nie w
przypadkach katastrof, a wiêc w sytuacjach, gdy potrzeba wspólnoty bliskoœci i
wzajemnego wspierania wszystkie inne kwestie spycha na drugi plan. Ale w³aœnie
tutaj mi³osierdzie, które ze wzglêdu na mi³oœæ przyczynia siê do nadania kszta³tu
wspólnocie ¿ycia przed Bogiem i faktycznie porzuca kwestiê prawdy jako teore-
tyczn¹ kwestiê – jednak¿e ze skutkiem, ¿e mo¿e siê potem wy³oniæ w ca³kiem in-
nej postaci. Tote¿ ewangelickie organa koœcielne w zaleceniach na temat spotkañ
chrzeœcijan i muzu³manów odradzaj¹ praktykowanie tego wariantu, stwierdzaj¹c,
¿e zbyt g³êbokie s¹ ró¿nice teologiczne i kulturowe miêdzy religiami, zbyt ró¿ne
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rozumienie Boga i obraz cz³owieka. Próby sformu³owania wspólnych modlitw
wymuszaj¹ zarówno pomieszanie tradycji religijnych (synkretyzm), jak równie¿
rezygnacjê z konstytutywnych formu³ wiary. Uczestnikom grozi niebezpieczeñ-
stwo rezygnacji ze swojej to¿samoœci religijnej.

Modlitwa miêdzyreligijna oznacza granicê, lecz mo¿e byæ wskazane jej prze-
kraczanie w przypadkach wyj¹tkowych. Kwestia jednego Boga nie jest tylko
przedmiotem dialogu z wyznawcami religii, lecz tak¿e ze zsekularyzowanym spo-
³eczeñstwem, które oczekuje od nas odpowiedzi.

Tak wiêc wspólna, po kolei odmawiana modlitwa o pocieszenie, przebacze-
nie, pojednanie i pokój obok wspólnego wielbienia Stwórcy, które jest wspólne
wszystkim trzem religiom, mo¿e byæ praktyk¹ czczenia wspólnie Boga i tak¿e da-
wania o Nim œwiadectwa. Jest to – jak po prostu religijny czyn – zarazem dzie³o
mi³osierdzia. Gdy¿ modlitwa nie zatrzymuje siê w nas. Wznosimy proœbê w inten-
cji œwiata: diakonia i liturgia to dwie strony tego samego medalu.

Jednak¿e to zmienia siê, gdy nasze s³owa maj¹ charakter odgraniczaj¹cy, gdy
zwrot „mój Bóg” oznacza jednoczeœnie „nie twój Bóg” i gdy modlitwa nie zawiera
proœby o umo¿liwienie i rozszerzenie ¿ycia, lecz o ograniczenie lub zniszczenie
¿ycia. Jest to bardzo mocne kryterium, jednak moje doœwiadczenie pokazuje: we
wszystkich trzech religiach s¹ si³y silniejsze, które o tym wiedz¹, ni¿ te, które nad-
u¿ywaj¹ religii i prowadz¹ do „niewoli babiloñskiej” barbarzyñstwa, których po-
tencja³ rujnuj¹cy ¿ycie wszyscy mamy przed oczami.

Przy takich spotkaniach chodzi o wzajemne potwierdzenie prawdziwoœci
w³asnej wiary.

Dla nas chrzeœcijan prawda ukazuje siê w Jezusie Chrystusie. W Nim mi³o-
sierdzie Bo¿e przyjê³o ludzk¹ postaæ i poszerzy³o nasze poznanie Boga. W³aœnie to
doœwiadczenie wyra¿a nasze tradycja w pojêciu Trójjedynego Boga, które w swo-
jej nieobrazowoœci  jednoczeœnie strze¿e tajemnicy Boga i mimo to czyni j¹ histo-
rycznie zrozumia³¹.

Oczywiœcie dialog z islamem stanowi centralny punkt sporny. Bardzo re-
strykcyjny – z naszej perspektywy tak¿e bardzo abstrakcyjny – islamski monote-
izm odrzuca wiarê w Trójjedynego Boga jako rzekomy tryteizm – a wiêc jako od-
dawanie czci trzem bogom. A mo¿e  w³aœnie tutaj by³aby mo¿liwa niæ porozumie-
nia? To jednak wi¹za³oby siê z za³o¿eniem, ¿e nasi muzu³mañscy partnerzy dialogu
zrewidowaliby swoje postrzeganie nauki o Trójcy Œwiêtej i swoje postrzeganie Je-
zusa Chrystusa, który przecie¿ obok Mahometa jest w Koranie najwy¿szym proro-
kiem. Takie oczekiwanie mo¿emy spokojnie sformu³owaæ, gdy¿ tutaj istniej¹ na-
wet historyczne punkty zaczepienia w teologii œredniowiecznej, które we wspó³-
czesnej dyskusji islamskiej odgrywaj¹ wielk¹ rolê!

Obok „duchowej goœcinnoœci” mamy do zaoferowania otwart¹ przez Jezusa
Chrystusa „trynitarn¹ rozleg³oœæ” naszego w³aœnie nie statycznego, lecz dynamicz-
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nego pojêcia Boga dla dialogu miêdzyreligijnego. Ta trynitarna rozleg³oœæ pozwala
rozumieæ inne religie jako uprawnione przejawy jednej têsknoty Bo¿ej.

W ten sposób rozmowa o prawdzie ma szansê  i tak mo¿emy powstrzymaæ
niebezpieczeñstwo terroryzmu prawdy, któr¹ chce nam narzuciæ fundamentalizm.
Trzeba iœæ drog¹ praktykowania mi³osierdzia w czynnej mi³oœci bliŸniego i we
wzajemnej  modlitwie.

W ten sposób „duchowa goœcinnoœæ” staje siê rzeczywistoœci¹: w koñcu tym,
który wszystkich  zaprasza, jest zawsze Bóg. W³aœnie w tym ukazuje On siê, czy
chrzeœcijanom, ¯ydom lub muzu³manom, jako mi³osierny Bóg.

T³umaczy³ Karol Karski
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XXVI ZGROMADZENIE GENERALNE
ŒWIATOWEJ WSPÓLNOTY

KOŒCIO£ÓW REFORMOWANYCH
Lipsk, 29 czerwca – 7 lipca 2017

Przebieg obrad

Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR) jest rodzin¹ wy-
znaniow¹ ³¹cz¹c¹ tradycje ewangelików, którzy w historii nazwali siê reformowa-
nymi, prezbiterianami, remonstrantami, kongregacjonalistami lub  uczniami Chry-
stusa. Wspólnota jest œwiadomie budowana wokó³ wspólnego sto³u, który uzmy-
s³awia potrzebê wspólnej modlitwy z celebracj¹ Wieczerzy Pañskiej oraz
wspólnego podejmowania decyzji. Zgromadzenia generalne odbywaj¹ siê zazwy-
czaj co siedem lat. Tegoroczne przebiega³o pod has³em: „¯ywy Bo¿e dokonaj prze-
miany i odnów nas”. W materia³ach przygotowawczych pobrzmiewa³a nuta ocze-
kiwania, ¿e bêdzie to przemiana zgodnie z tym, czego Ap. Pawe³ naucza: „...Zachê-
cam wiêc was (...) przez wzgl¹d na mi³osierdzie Boga, abyœcie z³o¿yli cia³a wasze
na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, podobaj¹c¹ siê Bogu, zwi¹zan¹ z wasz¹ m¹dr¹ s³u¿b¹. Nie
dostosowujcie siê do tego œwiata, ale dajcie siê przemieniæ przez odnowienie my-
œli, abyœcie potrafili rozpoznaæ, co jest wol¹ Boga...”(Rz 12,1-2).

 W Zgromadzeniu Generalnym  uczestniczy³o ponad  300 delegatów, którzy
reprezentowali 233 Koœcio³y cz³onkowskie ze wszystkich kontynentów. Organiza-
torzy zadbali o odpowiedni¹ reprezentacjê osób œwieckich i duchownych, mê¿-
czyzn i kobiet a tak¿e ludzi m³odych.  Poza delegatami w obradach wziêli udzia³
doradcy, t³umacze, goœcie, stewardzi i dziennikarze.  Delegatami Koœcio³a Ewan-
gelicko-Reformowanego w RP  desygnowanymi przez Konsystorz byli: Ewa Wat-
son z Zelowa, Micha³ Koktysz z Warszawy oraz ks. Roman Lipiñski.
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Zgromadzenie Generalne wys³ucha³o  nastêpuj¹cych sprawozdañ: ks. Chrisa
Fergusona z Kanady, sekretarza generalnego ŒWKR, ks. Jerry’ego Pillay’a z Repu-
bliki Afryki Po³udniowej, prezydenta ŒWKR i Johanna Weussmanna z Niemiec,
skarbnika ŒWKR.

Sekretarz generalny Chris  Ferguson podsumowa³ dzia³ania przesz³e i zary-
sowa³ nowa wizjê dzia³ania ŒWKR w przysz³oœci. Podkreœli³, ¿e problemy finanso-
we s¹ na razie rozwi¹zane, ale dyscyplina sk³adek musi byæ przestrzegana.  W
zwi¹zku z przeniesieniem siedziby z Genewy do Hanoweru poœwiêci³ nieco uwagi
pracy w nowym otoczeniu i z nowymi pracownikami, gdy¿ nie wszyscy dotych-
czasowi wspó³pracownicy  zdecydowali siê opuœciæ Genewê.  Przypomnia³, ¿e
ustêpuj¹cy Komitet Wykonawczy na posiedzeniu w Hawanie wypracowa³ nowy
strategiczny plan dzia³ania. Zidentyfikowa³  piêæ g³ównych celów dzia³ania: misja,
wspólnota, sprawiedliwoœæ, kszta³cenie teologiczne i zaanga¿owanie ekumeniczne.
Mówi³ te¿ o powinnoœci wzmocnienia naszego rozumienia wspólnoty,  aby dziêki
temu zawsze móc broniæ sprawiedliwoœci. Doda³, ¿e nieod³¹cznym elementem po-
szukiwania sprawiedliwoœci jest kwestia równoœci praw obu p³ci.

 W zwi¹zku z 500. rocznic¹ Reformacji  sekretarz generalny mówi³ o potrze-
bie kontynuowania dzia³añ,  które wzbogacaj¹ nasz¹ wiedzê o historii i teraŸniej-
szoœci tego dzie³a. Podpisanie „Wspólnej Deklaracji...” obliguje do zintensyfiko-
wania  kontaktów z naszymi partnerami. Zwróci³ te¿ uwagê na  potrzebê transfor-
macji ca³ych spo³eczeñstw, bo kryzys ogarnia wszystkie dziedziny ¿ycia:
polityczn¹, ekonomiczn¹, socjaln¹, religijn¹, ekologiczn¹, militarn¹ z wieloma za-
gro¿eniami dla ¿ycia, przetrwania spo³eczeñstw i ich dobra. Nigdy nie mo¿emy
udawaæ, ¿e gwa³t i przemoc dziej¹ siê „gdzieœ w œwiecie” a nie u nas. Zawsze
mamy staæ po stronie ubogich i dzieci,  stwarzaæ szansê rozwoju m³odzie¿y. Zaape-
lowa³ o pog³êbianie  naszego rozumienia zale¿noœci pomiêdzy teologi¹ i sprawie-
dliwoœci¹, pomiêdzy pokojem i pojednaniem.

Pierwszego dnia, zaraz po nabo¿eñstwie i otwarciu obrad, delegaci udali siê
do budynku Rady Miasta, gdzie przemówi³ do nich  Burkhard Jung, nadburmistrz
Lipska. W swoim wyst¹pieniu wspomnia³ o pokojowych manifestacjach, które
mia³y miejsce w 1989 roku. Doda³, ¿e miasto Lipsk ma ju¿ swoist¹ tradycjê organi-
zowania du¿ych spotkañ miêdzynarodowych i tak¿e tym razem serdecznie pozdra-
wia uczestników, którzy przybyli ze wszystkich kontynentów. Zaprosi³ do zapo-
znania siê z dorobkiem, który stworzyli  dwaj wielcy synowie tego miasta: Johann
Sebastian Bach i Felix Mendelssohn Bartholdy. Przypomnia³ o roli uniwersytetu,
który ju¿ w 1519 roku zorganizowa³ jedn¹ z dysputacji, w której wzi¹³ udzia³ Mar-
cin Luter.

Prezydent ŒWKR ks. Jerry Pillay podziêkowa³ za goœcinnoœæ okazan¹
uczestnikom Zgromadzenia Generalnego.  W budynku Rady Miasta otwarto te¿
interesuj¹c¹ wystawê poœwiêcon¹ nie tylko historii Reformacji, ze szczególnym
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uwzglêdnieniem tego regionu Niemiec, ale ukazuj¹c¹ równie¿ jak wspó³czeœnie,
po 500 latach od czasów dzia³ania reformatorów – Lutra, Zwingliego i Kalwina –
reformowani chrzeœcijanie w ró¿nych czêœciach globu próbuj¹ odnowiæ ¿ycie swo-
ich Koœcio³ów i jak  w swoim dzia³aniu   opowiadaj¹ siê na rzecz sprawiedliwoœci
zmieniaj¹cej oblicze œwiata, w którym ¿yj¹.

Rano drugiego dnia obrad delegaci udali siê  do koœcio³a pod wezwaniem
Miko³aja (Nikolaikirche), gdzie odby³o siê nabo¿eñstwo poranne z udzia³em Wal-
tera Steinmeiera, prezydenta Niemiec. Po nabo¿eñstwie Prezydent, który jest
cz³onkiem Koœcio³a reformowanego,  powita³ wszystkich na ziemi niemieckiej i
¿yczy³ owocnych obrad. Jego przemówienie by³o ilustrowane myœlami biblijnymi i
odwo³ywa³o siê do tych wartoœci, które ¿yciu chrzeœcijan przysporzy³a Reforma-
cja. Prezydent zaapelowa³ tak¿e do uczestników o wspieranie procesu pokojowego
w œwiecie,  gdy¿  ¿yjemy w czasach, gdy przekonania religijne s¹ czêsto nadu¿y-
wane do usprawiedliwiania gwa³tu i przemocy. Przypomnia³, ¿e „pokojowa rewo-
lucja” spo³eczeñstwa by³ej NRD mog³a mieæ tak¿e bardzo dramatyczny przebieg,
gdyby nie uporczywe modlitwy o pokój prowadzone tu, w Nikolaikirche, które w
tym duchu inspirowa³y t³umy zbieraj¹ce siê ze œwiecami w d³oniach na ulicach
Lipska w 1989 roku. Prezydent wyrazi³ radoœæ, ¿e œwiatowa rodzina reformowana
postanowi³a przy³¹czyæ siê do Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedli-
wieniu, podpisanej 31 paŸdziernika 1999 roku w Augsburgu przez Œwiatow¹ Fede-
racjê Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan.

Po prezydencie RFN g³os zabra³ tak¿e ks. Olav Fykse Tveit, sekretarz gene-
ralny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, który przekaza³ uczestnikom obrad  serdeczne
pozdrowienia oraz  ¿yczenie Bo¿ego przewodnictwa i b³ogos³awieñstwa. W duchu
braterskiej przyjaŸni uczestników Zgromadzenia Generalnego pozdrowi³ tak¿e ks.
dr Martin Junge, sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej.

Zupe³nie wyj¹tkowym wydarzeniem by³o spotkanie z wybitnym niemieckim
teologiem, 91-letnim J?rgenem Moltmannem, który w 1964 roku uzyska³ s³awê
publikuj¹c swoj¹ „Teologiê nadziei”. Sêdziwy teolog rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie
od wyznania wiary w dzia³anie ¯ywego Boga, który mimo  widocznego w tym
œwiecie  dzia³ania bo¿ków œmierci, obdarza ten œwiat ¿yciem, a mimo ateizmu
przynosi radoœæ wiary i pe³niê ¿ycia. Prof. J. Moltmann ostrzeg³, ¿e bez wizji przy-
sz³oœci nowe odkrycia naukowe, rozwój techniki i technologii bêd¹ nadu¿ywane w
celu propagowania œmierci i zniszczenia ludzkoœci. Ta wizja wyra¿ona w s³owach
„Pe³nia ¯ycia”,  to wizja, która ponad mo¿liwym do doœwiadczenia „tu i teraz” siê-
ga ¿ycia wiecznego. Ka¿dy z nas, ka¿dy kto zaufa ¯ywemu Bogu, widzi w tym
œwiecie coœ wiêcej ni¿ tylko realn¹ rzeczywistoœæ. Jako przyk³ady „bo¿ków œmier-
ci” wymieni³ Moltmann rasizm, wojnê, nacjonalizm i kapitalizm, który obiecuje
bogactwo, a  tworzy nêdzê oraz wreszcie tak¿e terror, który korzysta z zamachów
samobójczych motywuj¹c ludzi do udzia³u w „religii œmierci”.
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Prof. J. Moltmann wyrazi³ przekonanie, ¿e z perspektywy ponad 50 lat, jakie
up³ynê³y od opublikowania przezeñ „Teologii nadziei”,  trzeba powiedzieæ, ¿e
krzyk, ¿e wo³anie o sprawiedliwoœæ w tym œwiecie przychodzi zwykle za póŸno.
Pojawia siê,  gdy ludzie zagro¿eni w swej egzystencji gwa³tem i niesprawiedliwo-
œci¹ odczuwaj¹, ¿e ¿ycie staje siê niemo¿liwym  do udŸwigniêcia. Taki krzyk musi
zaistnieæ, a wtedy musi byæ us³yszany. Zrozumieliœmy, ¿e to my, cz³onkowie  œwia-
towej rodziny reformowanej, zebrani na Zgromadzeniu Generalnym, mamy do
wype³nienia szczególny obowi¹zek, polegaj¹cy na byciu  wobec œwiata  rzeczni-
kiem tych wszystkich ludzi, którzy cierpi¹. Ten obowi¹zek ŒWKR postanowi³a
podj¹æ w swoich planach publicznego dzia³ania w nastêpnej kadencji.

Referent zwróci³ uwagê na jeszcze jedn¹ – w jego przekonaniu – sprawê.
Powiedzia³, ¿e dokument nazywany „Wyznanie z Akry 2004” wzywa do podjêcia
zobowi¹zania wiary wobec gospodarczej niesprawiedliwoœci na œwiecie po³¹czo-
nej ze zniszczeniem œrodowiska naturalnego. Œwiadectwo o ¯ywym Bogu jest w
tym dokumencie przeciwstawione bo¿kowi kapitalizmu, a wo³anie o sprawiedli-
woœæ  dla ubogich i dla Ziemi rozlega siê na ca³y œwiat i jest wycelowane w globa-
lizacjê ¿ycia gospodarczego i uk³adów finansowych.

Ka¿de Zgromadzenie Generalne przyjmuje opracowane przez uczestników
dokumenty poœwiêcony wa¿nym aktualnym sprawom.  Jednym z dokumentów
by³a „Deklaracja wiary w kwestii ordynacji kobiet”.  Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje  „Raport na temat publicznego œwiadectwa”. Dokument ten opisuje ró¿ne sy-
tuacje kryzysu i zagro¿eñ ¿ycia, w których – wed³ug decyzji podjêtej w g³osowaniu
delegatów – w najbli¿szej siedmioletniej kadencji ŒWKR powinna siê wypowie-
dzieæ, podj¹æ odpowiednie dzia³ania  lub apelowaæ o modlitwy w Koœcio³ach
cz³onkowskich. Raport obejmuje takie tematy jak: kwestia migracji i uchodŸców w
skali globalnej, problem pojednania w Korei, reakcja  na wydarzenia w Palestynie,
obrona ludzi o ró¿nej orientacji seksualnej, problem rugowania tubylców z ich
praw i ich ziemi na ró¿nych kontynentach,  katastrofa suszy w Afryce (Somalia,
Etiopia, Sudan), sytuacja chrzeœcijan na Kubie, konflikt w Wenezueli, gwa³t i prze-
moc w Ameryce Œrodkowej, konfiskata dóbr koœcielnych mniejszoœci w Rumunii,
zagro¿enie pokoju na Tajwanie, zwalczanie rasizmu i przemocy wobec koloro-
wych w USA, ochrona stworzenia, dialog miêdzyreligijny.

Wydarzeniem o historycznym znaczeniu by³a  sesja Zgromadzenia Gene-
ralnego  w Wittenberdze. Podczas uroczystego nabo¿eñstwa w koœciele zamko-
wym w dniu 5 lipca, odbywaj¹cym siê pod has³em:  „Œwiadectwo na rzecz jedno-
œci Koœcio³a”, wyra¿aliœmy  wdziêcznoœæ Bogu  za Jego dary dla naszych Ko-
œcio³ów. W imieniu  Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD)
powita³ nas jej przewodnicz¹cy  bp Heinrich Bedford-Strohm. Z kolei ks. dr Pil-
lay krótko przedstawi³ cel naszego przyjazdu do Wittenbergi. Uczestniczyliœmy
w wyznaniu skruchy za rozbicie Koœcio³a, w modlitwie prosiliœmy o pojednanie,
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przebaczenie za braki w mi³oœci bliŸniego i pokój miêdzy uczniami Chrystusa.
Po wyznaniu wiary i lekturze Pisma wys³uchaliœmy kazania wyg³oszonego przez
ks.  Najlê Kassab. Rozpoczê³a je od stwierdzenia: „Ja, kobieta z Bliskiego
Wschodu stojê przy katedrze Marcina Lutra”. G³ówn¹ myœl¹ jej rozwa¿añ by³a
wspólna budowa Koœcio³a Bo¿ego.

Nasz¹ wspóln¹ odpowiedzi¹ by³o og³oszenie porozumienia i podpisanie
dwóch dokumentów. Najpierw sekretarze generalni poinformowali, ¿e w³aœnie w
tym historycznym koœciele, w obecnoœci przedstawicieli ca³ego Koœcio³a, Œwiato-
wa Federacja Luterañska i Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych og³a-
szaj¹ wspólne œwiadectwo na rzecz jednoœci Koœcio³a. Dajemy mu nazwê „Œwia-
dectwo Wittenberskie”. Œwiadectwo to jest rezultatem teologicznej dyskusji pro-
wadzonej przez kilka dekad. W dokumencie tym  obie rodziny wyznaniowe
wzywaj¹ swoje Koœcio³y cz³onkowskie, aby œciœle wspó³pracowa³y ze sob¹ w ta-
kich sprawach  jak liturgia, kszta³cenie duchownych, sprawiedliwoœæ i wspó³czucie
wobec potrzebuj¹cych.

Nastêpnie  przyst¹piono do drugiej czêœci uroczystego zawarcia porozumie-
nia miêdzy rodzinami wyznaniowymi. Najpierw nast¹pi³o krótkie przypomnienie
przekonañ podzielanych przez partnerów porozumienia: luteranów, katolików i
metodystów.

  Reformowani przystêpuj¹c do  porozumienia z³o¿yli specjalne Oœwiadcze-
nie, w którym  czytamy, ¿e pragn¹ podkreœliæ relacjê, któr¹ dostrzegaj¹ pomiêdzy
usprawiedliwieniem i sprawiedliwoœci¹. Dla reformowanych sprawiedliwoœæ nie
jest tylko etycznym skutkiem wypracowanego usprawiedliwienia. Jest ona raczej
od pocz¹tku wpleciona teologicznie w to usprawiedliwienie. Szczególn¹ cech¹ re-
formowanych jest podkreœlanie absolutnej suwerennoœci Boga. Twierdz¹, ze Bóg
jest suwerenem ponad ca³ym ¿yciem, a nie tylko jego religijn¹ czy duchow¹ czê-
œci¹. Bóg wszed³ w Przymierze z ca³ym stworzeniem (Rdz 9,8-12) i to Przymierze
£aski obejmuje ca³y œwiat w³¹czaj¹c w to nawet aspekty polityczne, ekonomiczne i
ekologiczne. Wszystkie dzia³ania Boga w Przymierzu s¹ aktami usprawiedliwienia
i sprawiedliwoœci.

Nastêpnie  og³oszono, ¿e Koœcio³y rzymskokatolicki, luterañski i metody-
styczny przyjmuj¹ Œwiatow¹ Wspólnotê Koœcio³ów  Reformowanych do spo³ecz-
noœci, która siê buduje na wspólnym rozumieniu doktryny o usprawiedliwieniu.
Reformowani z kolei  potwierdzili podstawow¹ doktrynaln¹ zgodê na nauczanie
zawarte we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisanej
31 paŸdziernika 1999 roku w Augsburgu w imieniu Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej i Koœcio³a Katolickiego. Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych przy-
³¹czy³a siê  do tego porozumienia w 2006 roku.

Podpisy pod obecnym porozumieniem z³o¿yli:  biskup Brian Farell, sekretarz
Papieskiej Rady d/s Jednoœci Chrzeœcijan, ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny
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Œwiatowej Federacji Luterañskiej, ks. dr Jong Chun Park, prezydent Œwiatowej
Rady Koœcio³ów Metodystycznych, Ivan Abrahams, sekretarz generalny ŒRKM,
ks. dr Jerry Pillay, prezydent ŒWKR i ks. Chris Ferguson, sekretarz generalny
ŒWKR. Papie¿ Franciszek – w orêdziu odczytanym przez bpa Farella – opisa³ ce-
remoniê „...jako wymowny znak naszego zobowi¹zania jako sióstr i braci w Chry-
stusie do wspólnej wêdrówki w podró¿y od konfliktu do wspólnoty, od podzia³u do
pojednania...”. Radoœæ z tego, ¿e mogli byæ przy tym podpisaniu obecni, wyrazili
jeszcze przedstawiciel Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Koœcio³a Prawos³awnego i
Œwiatowej Konferencji  Menonitów.

W niedzielê,  2 lipca, delegaci udali siê do Berlina, gdzie brali udzia³ w nabo-
¿eñstwie w katedrze. Przebiega³o ono pod has³em: „Œwiadectwo o ¯ywym Bogu
wobec œwiata”. Krótkie kazania przedstawili: sekretarz generalny Ferguson pocho-
dz¹cy z Kanady oraz delegaci z Republiki Po³udniowej Afryki, Indonezji i Grecji.
By³a w nich mowa o  wielu nierozwi¹zanych a nawet trudnych do opisania konflik-
tach na œwiecie, ofiarach niesprawiedliwych systemów politycznych, ekonomicz-
nych lub nieuczciwych œrodków rz¹dzenia. Apelowano do Boga, by – jeœli taka jest
Jego wola – u¿y³ nas jako narzêdzie pokoju i pojednania, by uzdolni³ nas do niesie-
nia pomocy. Ks. Ferguson podsumowa³: sprawiedliwoœæ jest kwesti¹ wiary. Przy-
pomniano, ¿e w „Wyznaniu z Akry” rodzina reformowana og³osi³a: „...wierzymy,
¿e Bóg wzywa nas, byœmy stali zawsze po stronie tych, którzy s¹ ofiarami niespra-
wiedliwoœci i bezprawia”. Chrzeœcijanie s¹ wiêc wezwani, aby wystêpowaæ prze-
ciwko ka¿dej formie niesprawiedliwoœci w ekonomii i destrukcji œrodowiska natu-
ralnego. B³ogos³awieñstwo koñcowe by³o te¿ po³¹czone z proœb¹ modlitewn¹ o
pos³anie nas do œwiata.

Pod koniec obrad wybrano  nowy 22-osobowy Komitet Wykonawczy. Po-
dobnie jak w przypadku delegatów zadbano o odpowiedni¹ reprezentacjê w tym
gremium mê¿czyzn i kobiet, duchownych i œwieckich, a tak¿e osób poni¿ej 30 roku
¿ycia. Stanowisko prezydenta powierzono po raz pierwszy kobiecie – ks. Najli
Kassat z Libanu.

Opracowa³ ks. Roman Lipiñski
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Akt przyst¹pienia
Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych

do „Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”

(2017)

Preambu³a

1. W ostatnich latach osi¹gniêto po¿¹dany stopieñ zbie¿noœci w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu. W 1999 r., po wielu latach zaanga¿owanego dialogu,
Koœció³ Katolicki i Œwiatowa Federacja Luterañska podpisali „Wspóln¹ deklaracjê
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Porozumienie w kwestii dziel¹cej Koœció³
w czasach Reformacji jest prze³omowym osi¹gniêciem, które œwiêtujemy. W 2006
r. Œwiatowa Rada Metodystyczna i jej Koœcio³y cz³onkowskie potwierdzili swoj¹
zasadnicz¹ zgodê doktrynaln¹ z nauczaniem wyra¿onym we „Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Teraz, po g³êbokim namyœle i szczególnym
zwróceniu uwagi na powi¹zania miêdzy usprawiedliwieniem i sprawiedliwoœci¹,
Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych z radoœci¹ przyjmuje zaprosze-
nie do przyst¹pienia do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwie-
niu”. Dla ewangelików reformowanych usprawiedliwienie z ³aski przez wiarê jest
podstawowym nauczaniem Ewangelii.

2. Potwierdzamy nasz¹ doktrynaln¹ zgodê ze wspólnymi twierdzeniami
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (por. punkty 14–18, 19, 22, 25, 28, 31, 34,
37). Razem cieszymy siê z tego, ¿e nie dziel¹ nas ju¿ historyczne ró¿nice doktry-
nalne w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, i prze¿ywamy to jako moment rachun-
ku sumienia, nawrócenia i nowego wzajemnego zobowi¹zania manifestuj¹c now¹
jednoœæ i rozwijaj¹c nasze wspólne œwiadectwo na rzecz pokoju i sprawiedliwoœci.
Trzymaj¹c siê ewangelicko-reformowanej zasady ecclesia reformata, semper re-
formanda secundum verbum dei, przyjmujemy now¹ rzeczywistoœæ, któr¹ obiecuje
to wspólne porozumienie. Mamy nadziejê, ¿e istniej¹cy ju¿ stopieñ konsensu nie
tylko potwierdzimy, ale te¿ wzbogacimy i rozszerzymy.

Przyjmujemy model zró¿nicowanego konsensu oraz otwartoœæ, ró¿norod-
noœæ i bogactwo jêzyka teologicznego, które model ten umo¿liwia. Akceptujemy te
punkty, w których luteranie i katolicy t³umacz¹ swoje tradycje doktrynalne w œwie-
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tle konsensu (punkty 20–21, 23–24, 26–27, 29–30, 32–33, 35–36, 38–39), i nie
uwa¿amy tych ró¿nic w roz³o¿eniu akcentów za wystarczaj¹c¹ przyczynê podzia³u
miêdzy którymkolwiek z tych wyznañ a ewangelikami reformowanymi.

Do akcentów wniesionych ju¿ przez innych dodamy takie, które s¹ charakte-
rystyczne dla nas. Spodziewamy siê kwestii, które zachêc¹ nas do dalszego dialogu
i wyjaœnieñ. Zwracamy uwagê na to, jak wa¿ne w dialogu ekumenicznym jest s³u-
chanie siebie nawzajem i wspólne s³uchanie Pisma Œwiêtego.

3. Dialog miêdzy wspólnotami ewangelicko-reformowan¹, luterañsk¹ i
katolick¹ na temat kwestii usprawiedliwienia ma d³ug¹ i ciekaw¹ historiê. Niezwy-
k³y konsens w podstawowych elementach nauki o usprawiedliwieniu zosta³ rze-
czywiœcie osi¹gniêty w Ksiêdze z Ratyzbony z 1541 r. (artyku³ V de iustificatio-
ne)1 . Kalwin ciep³o przyj¹³ to porozumienie (list do Farela z 11 maja 1541 r.). Jed-
nak z powodu wojen religijnych starania te spe³z³y na niczym, a porozumienie
zosta³o prawie zapomniane przez ponad 450 lat.

S³yszymy konsens i siê zgadzamy

4. Zgadzamy siê ze wspólnym stwierdzeniem, ¿e usprawiedliwienie jest
dzie³em trójjedynego Boga. Dobra nowina Ewangelii g³osi, ¿e Bóg pojedna³ œwiat
ze sob¹ poprzez Syna w Duchu Œwiêtym. Usprawiedliwienie zak³ada wcielenie,
œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa i jest na tym oparte. Usprawiedliwienie
oznacza, ¿e Chrystus sam jest nasz¹ „sprawiedliwoœci¹ [dikaiosyne], i uœwiêce-
niem, i odkupieniem” (1 Kor 1,30)2 . Zgodnie z rozumieniem ewangelicko-refor-
mowanym, zarówno usprawiedliwienie, jak i uœwiêcenie (których nie mo¿na roz-
dzielaæ) sp³ywaj¹ z ³¹cznoœci z Chrystusem.

1 W artykule V de iustificatione teologowie katoliccy, luterañscy i ewangelicko-reformowani (Contarini,
Eck, Gropper, Melanchton, Bucer, Kalwin) stwierdzili: „To jednak nie spotyka nikogo jeœli jednoczeœnie nie
zostanie wlana mi³oœæ, która uzdrawia wolê, tak by uzdrowiona wola mog³a zacz¹æ wype³niaæ Prawo, jak mówi
Augustyn (»Duch a litera«, 9,15). Zatem ¿ywa wiara zarówno chwyta mi³osierdzie w Chrystusie, wierz¹c, ¿e
sprawiedliwoœæ bêd¹ca w Chrystusie jest przypisana darmo, jak i otrzymuje obietnicê Ducha Œwiêtego i mi³oœæ.
Dlatego wiara, która prawdziwie usprawiedliwia, jest t¹ wiar¹, która dzia³a przez mi³oœæ (Ga 5,6). Niemniej
jednak jest prawd¹, ¿e to przez tê wiarê jesteœmy usprawiedliwieni (to znaczy przyjêci przez Boga i pojednani
z nim), skoro chwyta ona mi³osierdzie i sprawiedliwoœæ, która jest nam przypisana ze wzglêdu na Chrystusa i
jego zas³ugê, a nie ze wzglêdu na godnoœæ czy doskona³oœæ sprawiedliwoœci przekazanej nam w Chrystusie”
(przek³ad cytatu na podstawie przek³adów angielskiego Anthony’ego N. S. Lane’a, „Justification by Faith in
Catholic-Protestant Dialogue. An Evangelical Assessment”, London/New York 2002, s. 234n, i niemieckiego
Volkera Leppina, „Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Bd. 3 Reformation”, Neukirchen-Vluyn 2005,
s. 197n).

2 Cytat z Nowego Testamentu za: „Pismo Œwiête Nowego Testamentu. Przek³ad ekumeniczny z jêzy-
ków oryginalnych”, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2007.
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Jednocz¹c siê z nim poprzez Ducha Œwiêtego w S³owie i sakramencie, otrzy-
mujemy udzia³ w jego zbawczej sprawiedliwoœci. Tylko z ³aski, poprzez wiarê w
zbawcze dzia³anie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zas³ug, zostajemy przyjê-
ci przez Boga. W Chrystusie Duch Œwiêty odnawia nasze serca uœwiêcone do pój-
œcia drog¹ dobrych uczynków, któr¹ Bóg dla nas przygotowa³ (p. 15).

5. Zgadzamy siê równie¿ z tym, ¿e Bóg wzywa wszystkich ludzi do zba-
wienia w Chrystusie. Przyjmuj¹c to zbawienie z ³aski przez wiarê, zostajemy
usprawiedliwieni tylko przez Chrystusa, tylko przez wiarê (sola fide). Wiara jest
darem Boga przez Ducha Œwiêtego. Poprzez S³owo i sakrament we wspólnocie
wiary Duch Œwiêty prowadzi wierz¹cych do odnowy ¿ycia, któr¹ Bóg doprowadzi
do koñca w ¿yciu wiecznym (p. 16).

6. Zgadzamy siê te¿, ¿e przes³anie o usprawiedliwieniu w sposób szcze-
gólny kieruje nas do j¹dra œwiadectwa biblijnego. Opieraj¹c siê na czynie zbaw-
czym Boga w Chrystusie, usprawiedliwienie mówi nam, „¿e jako grzesznicy nasze
nowe ¿ycie zawdziêczamy wy³¹cznie mi³osierdziu Bo¿emu, które sprawia przeba-
czenie i wszystko czyni nowe; mi³osierdzie to mo¿emy otrzymaæ tylko jako dar i
przyj¹æ w wierze, nigdy natomiast – w jakiejkolwiek b¹dŸ formie – nie mo¿emy na
nie zas³u¿yæ” (p. 17)3 .

7. Zgadzamy siê zarówno z katolikami, jak i z luteranami, ¿e nauka o
usprawiedliwieniu zajmuje centralne miejsce poœród istotowych nauk wiary chrze-
œcijañskiej. Stanowi nieodzowne kryterium dla nauczania i praktyki w ¿yciu Ko-
œcio³a (p. 18).

Szczególnie doceniamy niektóre z wyró¿niaj¹cych siê
spostrze¿eñ we „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki

o usprawiedliwieniu”.

8. Doceniamy uznanie we „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu”, ¿e jesteœmy bezsilni, by ocaliæ siebie samych, niezdolni sami zwróciæ
siê do Boga, a wolnoœæ, któr¹ znamy, nie jest wolnoœci¹ dotycz¹c¹ zbawienia. Nasza

3 Wszystkie cytaty ze „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” jeœli nie wskazano
inaczej s¹ podawane wed³ug przek³adu Karola Karskiego, opublikowanego w: „Studia i Dokumenty Ekume-
niczne” nr 2(40)/1997, s. 67–86, a nastêpnie w: „Deklaracja o usprawiedliwieniu. Historia powstania, tekst de-
klaracji, opinie, komentarze”, Augustana, Bielsko-Bia³a 2000, s. 21–41, oraz na stronie internetowej
www.bik.luteranie.pl/pl/strona_glowna/deklaracja_o_usprawiedliwieniu.html (dostêp 11.02.2018 r.).
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odpowiedŸ na ³askê Boga sama jest efektem dzia³ania w nas ³aski Boga. To, co Chry-
stus wykona³ w swym zbawczym pos³uszeñstwie (extra nos), jest oznajmione i zasto-
sowane do nas (in nobis) przez Ducha Œwiêtego, zw³aszcza dziêki Bo¿emu S³owu i
sakramentom Chrztu i Wieczerzy Pañskiej. Nikt nie mo¿e odpowiedzieæ na wezwa-
nie Boga niezale¿nie od wczeœniejszego Bo¿ego dzie³a ³aski (p. 19–21).

9. Doceniamy uznanie tego, ¿e grzech prowadzi zarówno do winy, jak i
zniewolenia; a zatem ³aska Boga przynosi zarówno wybaczenie, jak i wyzwolenie.
Bo¿e wybaczenie rozgrzesza nas z naszej winy (usprawiedliwienie), zaœ Bo¿e wy-
zwolenie uwalnia nas z niewoli grzechu, aby nasza wiara mog³a byæ aktywna w
mi³oœci (uœwiêcenie). Zgodnie z nauczaniem ewangelicko-reformowanym, zjedno-
czenie z Chrystusem jest Ÿród³em tych dwóch zbawczych dobrodziejstw. Uœwiêce-
nie nie poci¹ga za sob¹ osi¹gniêcia doskona³oœci w tym ¿yciu. Zdajemy sobie spra-
wê z tocz¹cej siê walki – naszej sytuacji bycia jednoczeœnie usprawiedliwionym i
grzesznikiem. Niemniej jednak wierzymy, ¿e w naszym zjednoczeniu z Chrystu-
sem „dzieñ po dniu, coraz bardziej” jesteœmy przemieniani na Jego obraz i wzrasta-
my w ³asce. Zgodnie z rozumieniem ewangelicko-reformowanym, to dziêki nasze-
mu udzia³owi w Chrystusie przez wiarê otrzymujemy zbawczy udzia³ w Jego spra-
wiedliwoœci przed Bogiem (usprawiedliwienie) i dar nowego ¿ycia (uœwiêcenie),
by byæ narzêdziami mi³oœci Boga (p. 22–24).

10. Doceniamy wyraŸne wyjaœnienie, ¿e grzesznicy s¹ usprawiedliwieni
z ³aski przez wiarê (Ef 2,8), a wiara jest czynna w mi³oœci. £aska jest Ÿród³em i
podstaw¹ usprawiedliwienia, wiara zaœ narzêdziem jego przyjêcia. Ca³e ¿ycie
chrzeœcijañskie jest ¿yciem pe³nym ufnoœci w Bo¿e obietnice. Taka wiara nie mo¿e
prawdziwie istnieæ bez mi³oœci i nadziei w Bogu. Zjednoczenie z Chrystusem po-
przez wiarê poci¹ga za sob¹ zarówno usprawiedliwienie z ³aski, jak i uœwiêcenie
czy wzrastanie w ³asce. „Wiara ta jest czynna w mi³oœci; dlatego chrzeœcijanin nie
mo¿e i nie powinien pomijaæ uczynków” (p. 25). Wiara bez uczynków jest martwa
(Jk 2,17). Mi³oœæ do Boga i bliŸniego jest wiêc niezbêdna w wierze. „Jednak
wszystko, co w cz³owieku poprzedza wolny dar wiary i po nim nastêpuje, nie jest
podstaw¹ usprawiedliwienia i nie przyczynia siê do niego” (p. 25). £aska, któr¹
otrzymujemy, przynosi odnowê ¿ycia (p. 25–27).

11. Doceniamy szczere uznanie, ¿e mimo i¿ jesteœmy usprawiedliwieni,
to jednak kontynuujemy trwaj¹c¹ ca³e ¿ycie walkê wymierzon¹ przeciw Bogu, z
powodu której musimy nieustannie okazywaæ skruchê i codziennie prosiæ o wyba-
czenie w Modlitwie Pañskiej. Jednak ta walka nie oddziela nas od Boga w Chrystu-
sie. Przez ca³e nasze ¿ycie pozostajemy zale¿ni od Bo¿ej ³aski poprzez S³owo i sa-
krament. £aska nigdy nie staje siê czymœ, co po prostu posiadamy (p. 28–30).
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Ewangelicy reformowani maj¹ do wniesienia
szczególne akcenty i dodatkowe spostrze¿enia

12. Ewangelicy reformowani zgadzaj¹ siê z wyra¿onym silnym przekona-
niem, ¿e Prawo4  zosta³o wype³nione w Chrystusie i nie jest dla nas „drog¹ do zba-
wienia”. Prawo ods³ania nam nasz grzech i prowadzi nas do poszukiwania Bo¿ego
mi³osierdzia w Chrystusie. Jednoczeœnie rozumiemy, ¿e to w³aœnie nauczanie i przy-
k³ad Chrystusa (który wype³ni³ Prawo) pozostaj¹ norm¹ ¿ycia w Chrystusie. Z tego
powodu ewangelicy reformowani utrzymuj¹, ¿e przykazania Bo¿e pozostaj¹ dla nas
wa¿ne w naszym ¿yciu jako wierz¹cych. Jest to przewodnia rola Prawa, czasem okre-
œlana jako „trzecie zastosowanie Prawa”. W rozumieniu ewangelicko-reformowa-
nym jest to podstawowe zastosowanie – wa¿niejsze nawet ni¿ dwa pierwsze: zasto-
sowanie „obywatelskie”, które ma ograniczaæ wykroczenia w sferze publicznej, czy
zastosowanie „pedagogiczne”, skazuj¹ce za grzechy. „Prawo i Ewangelia” nie s¹ so-
bie ostro przeciwstawione, rozpatruje siê je raczej jako po³¹czone poprzez ich zako-
rzenienie w ³asce Boga. To poczucie zwi¹zku pomiêdzy Prawem i Ewangeli¹ od-
zwierciedla ewangelicko-reformowany nacisk na ci¹g³oœæ (a nie przeciwstawienie)
pomiêdzy Starym i Nowym Testamentem jako jednym przymierzem ³aski. Dla ewan-
gelików reformowanych sola scriptura poci¹ga za sob¹ tota scriptura. Zarówno Pra-
wo, jak i Ewangelia s¹ dobrymi darami Boga dla nas. Prawo jest ³askawym zaopa-
trzeniem przez Boga we wskazówki na ¿ycie. Ewangelicko-reformowana wra¿li-
woœæ dotycz¹ca Prawa przypomina tê wyra¿on¹ w Psalmie 19: „Prawo PANA jest
doskona³e, orzeŸwia duszê, œwiadectwo PANA niewzruszone, m¹drym czyni prostacz-
ka. Nakazy PANA s¹ s³uszne, raduj¹ serce, przykazanie PANA jasne, oœwieca oczy” (Ps
19,8–9)5 . Towarzysz¹ca usprawiedliwieniu odnowa ¿ycia (uœwiêcenie) wzmacnia
nas do pe³niejszego ¿ycia we wdziêcznoœci i radosnym pos³uszeñstwie Bogu. To jest
dar Bo¿ej ³aski dzia³aj¹cej w naszym ¿yciu. Mo¿emy ufaæ, ¿e dobre dzia³anie, które
Bóg w nas rozpocz¹³, bêdzie doprowadzone do koñca. „[P]rzez Jezusa Chrystusa
Bóg mi³osiernie obieca³ swoim dzieciom ³askê wiecznego ¿ycia”6  (p. 31–33).

4 W polskim przek³adzie „Wspólnej deklaracji…” zastosowano archaiczne okreœlenie „zakon”, obecne
w starszych przek³adach biblijnych, m.in. w Biblii warszawskiej. W nowszych przek³adach, np. w Biblii ekume-
nicznej, okreœlenie to zast¹piono s³owem „Prawo”. W niniejszym t³umaczeniu równie¿ zastosowano s³owo
„Prawo”.

5 Wszystkie cytaty z Psalmów za: „Pismo Œwiête Starego Testamentu. Ksiêgi dydaktyczne. Przek³ad
ekumeniczny z jêzyków oryginalnych”, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2008.

6 Cytowany fragment z p. 33 „Wspólnej deklaracji…” we wspomnianym polskim przek³adzie zosta³ prze-
t³umaczony nieprecyzyjnie („…Jezus Chrystus obieca³ ³askê wiecznego ¿ycia dzieciom Bo¿ym”.). Zaproponowa-
ne tutaj t³umaczenie wydaje siê byæ bli¿sze angielskiemu orygina³owi („…through Jesus Christ God has mercifully
promised to his children the grace of eternal life”. Cytat wersji angielskiej za: https://www.lutheranworld.org/sites/
default/files/Joint%20Declaration%20on%20the%20Doctrine%20of%20Justification.pdf, dostêp 12.02.2018 r.).



72 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

XXVI ZGROMADZENIE GENERALNE

13. Potwierdzamy z³o¿one tutaj œwiadectwo ca³kowitej niezawodnoœci
obietnic Boga. Poœwiadczamy nieodwo³alnoœæ darów i powo³ania Bo¿ego (Rz
11,29). Dane Izraelowi Bo¿e przymierze ³aski jest nieprzerwane i zostaje rozsze-
rzone na nas przez wiarê w Chrystusa. Dar wiary daje nam pewnoœæ zbawienia.
Wiara bez pewnoœci by³aby niepe³na albo zdezorientowana. Pewnoœæ ta nie jest
oparta na czymœ w nas samych – wierze, uczynkach czy œwiadectwach Ducha
Œwiêtego – ale na obietnicach Bo¿ych. Nasz Bóg jest Bogiem wiernym, który
przez wieki dotrzymuje przymierza z ludem Bo¿ym. Wybieraj¹ca ³aska Boga,
dzia³aj¹ca w ludzie Izraela, teraz dzia³a w nas równie¿ poprzez Chrystusa. Dla
pewnoœci spogl¹damy na Chrystusa i obietnice Bo¿e w nim. W czasach zw¹tpie-
nia, pokusy i lêku nie spogl¹damy na siebie samych, lecz na Chrystusa. Dla
ewangelików reformowanych pewnoœæ zbawienia jest szczególnie powi¹zana z
doktryn¹ wybrania. Boskie wybranie opiera siê wy³¹cznie na wybieraj¹cej ³asce
Boga. W doktrynie wybrania uznajemy Boga, który wybra³ nas w Chrystusie
przed za³o¿eniem œwiata (Ef 1,4). Nie mamy niczego, czego byœmy nie otrzyma-
li. Nawet nasza zdolnoœæ do odpowiedzi Bogu jest Jego darem dla nas. Tak samo
jest te¿ z nasz¹ wytrwa³oœci¹ w wierze. Te spostrze¿enia wywo³uj¹ w wierz¹cych
pokorê i wdziêcznoœæ oraz daj¹ pewnoœæ zbawienia. Bo¿e powo³anie i obietnice
s¹ pewne. W Chrystusie Bóg obieca³ nasze zbawienie, a „obiektywna rzeczywi-
stoœæ obietnicy Boga”7 , której nie mo¿na uznawaæ za niegodn¹ zaufania, jest
podstaw¹ naszej pewnoœci zbawienia (p. 34–36).

14. Cenimy staranne zniuansowanie miejsca dobrych uczynków
wœród usprawiedliwionych. S¹ one owocem, a nie Ÿród³em usprawiedliwienia.
Dobre uczynki odzwierciedlaj¹ dzia³anie w nas Bo¿ej ³aski, wiarê czynn¹ w mi-
³oœci. Ich spe³nianie zale¿y wy³¹cznie od Bo¿ej ³aski. Ewangelicy reformowani
dodaliby tu komentarz na temat tego, jak interpretowaliœmy miejsce
dobrych uczynków wœród usprawiedliwionych. W II Konfesji Helweckiej (roz-
dzia³ XVI, par. 6) wyjaœniono, ¿e dobre uczynki nie s¹ spe³niane w celu uzyska-
nia ¿ycia wiecznego, ani z ostentacji, ani z chêci zysku, lecz „dla chwa³y Bo¿ej,
by ozdobiæ nasze powo³anie, okazaæ wdziêcznoœæ Bogu oraz dla po¿ytku bliŸnie-
go”. Tak opisywaliœmy miejsce dobrych uczynków wœród usprawiedliwionych
(p. 37–39).

7 W tekœcie „Wspólnej deklaracji…” napisano: „obiektywnej rzeczywistoœci obietnicy Chrystusa”
(p. 36).



73SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

ŒWIATOWEJ WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW REFORMOWANYCH

Chcemy podkreœliæ integralny zwi¹zek miêdzy
usprawiedliwieniem i sprawiedliwoœci¹

15. Chcemy dodaæ s³owo na temat zwi¹zku, jaki widzimy miêdzy uspra-
wiedliwieniem a sprawiedliwoœci¹. W 2001 r. przedstawiciele Koœcio³a Katolickie-
go, Œwiatowej Federacji Luterañskiej, Œwiatowej Rady Metodystycznej i Œwiato-
wego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych spotkali siê w Columbus w Ohio, by
przedyskutowaæ mo¿liwoœæ poszerzonego udzia³u we „Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Rozmowa w czasie tej konsultacji by³a kon-
struktywna i pe³na zadumy. Skierowa³a ewangelików reformowanych do pog³êbio-
nej refleksji nad „Wspóln¹ deklaracj¹ w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” i do
zobowi¹zania, by postawiæ pytanie dotycz¹ce jednego z naszych kluczowych za-
gadnieñ: Jaki jest zwi¹zek miêdzy usprawiedliwieniem a sprawiedliwoœci¹? Podo-
bieñstwo tych okreœleñ zaprasza do refleksji na temat natury ich zwi¹zku. W No-
wym Testamencie do wyra¿enia obu zastosowane jest to samo greckie s³owo (dika-
iosyne). Mo¿e byæ ono przet³umaczone zarówno jako „prawoœæ”, jak i
„sprawiedliwoœæ”. Rozpoczêliœmy seriê konsultacji regionalnych na temat natury
tego zwi¹zku. Nasze dalsze dyskusje by³y bardzo owocne, a kilka spostrze¿eñ, któ-
re siê pojawi³y, przedstawiamy w kolejnych akapitach.

16. Dla ewangelików reformowanych sprawiedliwoœæ nie jest po prostu
etyczn¹ realizacj¹ usprawiedliwienia jako swego rodzaju drugi krok. Co wiêcej,
sprawiedliwoœæ jest teologicznie zawarta w usprawiedliwieniu jako takim. To
spostrze¿enie zosta³o opisane w raporcie koñcowym czwartej fazy miêdzynaro-
dowego dialogu reformowano-katolickiego „Usprawiedliwienie i sakramental-
noœæ. Chrzeœcijañska wspólnota w dzia³aniu na rzecz sprawiedliwoœci”: „To, ¿e
oba te znaczenia s¹ wyra¿one tym samym s³owem, odzwierciedla fakt, i¿ s¹ one
ze sob¹ g³êboko powi¹zane. Kto jest usprawiedliwiony przez wiarê, ten jest po-
wo³any do sprawiedliwego postêpowania. W konsekwencji tego nauka o uspra-
wiedliwieniu nie mo¿e byæ postrzegana ogólnie, w oderwaniu od rzeczywistoœci
niesprawiedliwoœci, opresji i przemocy we wspó³czesnym œwiecie” (par. 56).
Usprawiedliwienie jest zarówno „og³oszeniem sprawiedliwego”, jak i „na-
praw¹”. To spostrze¿enie mo¿e byæ przyczyn¹ obstawania Jana Kalwina przy
pogl¹dzie, ¿e usprawiedliwienie i uœwiêcenie s¹ nierozerwalne („Institutio”, III,
2.1); maj¹ byæ rozumiane jako podwójna ³aska (duplex gratia). Uznajemy, ¿e w
tym kierunku wskazuje deklaracja o usprawiedliwieniu jako powoduj¹cym za-
równo „wybaczenie grzechów”, jak i „odnowê ¿ycia” (rozdzia³ 4.2 „Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”). Z zadowoleniem przyjmuje-
my równie¿ zawarte w p. 43 zaproszenie do dalszego wyjaœnienia „relacji miê-
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dzy usprawiedliwieniem a etyk¹ spo³eczn¹”. W tym, co nastêpuje poni¿ej, ewan-
gelicy reformowani zamierzaj¹ przedstawiæ pierwsz¹ propozycjê tej relacji.

17. W ewangelicko-reformowanym zaakcentowaniu suwerennoœci Boga
potwierdziliœmy, ¿e Bóg panuje nad ca³ym ¿yciem, a nie tylko nad œciœle religijny-
mi czy duchowymi aspektami ¿ycia jednostek. Razem z psalmist¹ g³osimy: „Do
PANA nale¿y ziemia i to, co j¹ zape³nia, œwiat i jego mieszkañcy” (Ps 24,1). Bóg
zawar³ przymierze z ca³ym stworzeniem (Rdz 9,8–12), a Bo¿e przymierze ³aski
chce „naprawy” obejmuj¹cej ca³y œwiat, w tym nawet rzeczywistoœæ polityczn¹,
ekonomiczn¹ i ekologiczn¹. Wszystkie Bo¿e akty przymierza s¹ aktami usprawie-
dliwienia i sprawiedliwoœci. Uznajemy, ¿e sprawiedliwoœæ (jak i usprawiedliwie-
nie) jest dzia³aniem Boga w nas i poœród nas. Poprzez nasz grzech nasze rozumie-
nie sprawiedliwoœci zosta³o zaciemnione, a nasza realizacja sprawiedliwoœci utrud-
niona. To Bóg przyniesie spe³nienie sprawiedliwoœci. Rozumiemy siebie samych
jako tych, którzy s¹ jednak powo³ani, by przy³¹czyæ siê do Bo¿ego dzia³ania prze-
mieniaj¹cego œwiat. Zosta³o to w ostatnim czasie podkreœlone w „Wyznaniu z
Akry” (przymierzu dla sprawiedliwoœci w ekonomii i na Ziemi): „Bóg powo³a³
ziemsk¹ wspólnotê, opart¹ na wizji sprawiedliwoœci i pokoju. (…) Jezus pokazuje,
¿e jest to inkluzywne przymierze, w którym biedni i wykluczeni s¹ preferowanymi
partnerami, i powo³uje nas, by sprawiedliwoœæ wobec »tych najmniejszych« (Mt
25,40) by³a w centrum spo³ecznoœci ¿ycia. Ca³e stworzenie jest pob³ogos³awione i
w³¹czone w to przymierze (Oz 2,18nn.)” (par. 20)8 .

18. Ten sposób myœlenia zosta³ te¿ z zadowoleniem przyjêty przez obec-
nych partnerów. W najbardziej aktualnym dialogu ze Œwiatow¹ Federacj¹ Lute-
rañsk¹ („Komunia. O byciu Koœcio³em”) luteranie i ewangelicy reformowani ra-
zem potwierdzili: „W ¿yciu, doprawdy w ca³ym stworzeniu nie ma obszaru nie
nale¿¹cego do Jezusa Chrystusa, który wysy³a nas na ca³y œwiat, byœmy byli zna-
kiem Bo¿ego królestwa, byœmy zwiastowali i ¿yli Ewangeli¹ pojednania we wspól-
nej trosce o sprawiedliwoœæ, wolnoœæ, pokój i zachowanie stworzenia” (par. 56).
Podobnie¿, w raporcie koñcowym czwartej fazy miêdzynarodowego dialogu refor-
mowano-katolickiego („Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ. Chrzeœcijañska
wspólnota w dzia³aniu na rzecz sprawiedliwoœci”) katolicy i ewangelicy reformo-
wani razem potwierdzili: „Teologiczna nauka i rzeczywistoœæ usprawiedliwienia
przez wiarê i uœwiêcenie przynagla wspólnotê chrzeœcijañsk¹ do dzia³ania w imiê
sprawiedliwoœci. Imperatyw na rzecz sprawiedliwoœci wyp³ywa si³¹ rzeczy z
usprawiedliwienia i z powo³ania ca³ego Koœcio³a do œwiêtoœci” (par. 79).

8 Cytat z „Wyznania z Akry” wed³ug przek³adu Micha³a Koktysza, opublikowanego w „Jednocie” nr 3/
2017, s. 20–23.
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19. Jest mo¿liwoœæ takiego rozumienia usprawiedliwienia i uœwiêcenia, w
którym s¹ one skierowane na sprawiedliwoœæ. W zbawczym dziele Boga sprawy w
¿yciu zostaj¹ „naprawione”. Jesteœmy wci¹gniêci do w³aœciwej relacji z Bogiem i
prawdziwego uwielbienia Boga (soli deo gloria). Prawdziwe uwielbienie Boga
wyra¿a siê konkretnie w d¹¿eniu do sprawiedliwoœci i prawoœci w spo³eczeñstwie.
Jesteœmy zatem wci¹gniêci do dzie³a naprawy w szerokim œwiecie spo³ecznym.
Kalwin twierdzi³, ¿e „wierz¹cy prawdziwie wielbi¹ Boga poprzez prawoœæ, któr¹
zachowuj¹ w swoim spo³eczeñstwie” (komentarz do Ewangelii Mateusza 12,7).

20. Podtrzymujemy, ¿e „nauka o usprawiedliwieniu nie mo¿e byæ po-
strzegana ogólnie, w oderwaniu od rzeczywistoœci niesprawiedliwoœci, opresji i
przemocy we wspó³czesnym œwiecie” („Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ.
Chrzeœcijañska wspólnota w dzia³aniu na rzecz sprawiedliwoœci”, par. 56). Spra-
wiedliwoœæ by³a w centrum przes³ania i duszpasterstwa Jezusa. „Wyznanie z Bel-
har” jeszcze mocniej wyra¿a nakaz przeciwstawienia siê niesprawiedliwoœci. W
Chrystusie Bóg jest objawiony „jako ten, który chce doprowadziæ do sprawiedli-
woœci i prawdziwego pokoju pomiêdzy ludŸmi (…). Odrzucamy jak¹kolwiek
ideologiê, która sankcjonowa³aby formy niesprawiedliwoœci, i jak¹kolwiek dok-
trynê, która jest niechêtna przeciwstawianiu siê takiej ideologii w imiê Ewange-
lii” (par. 4).

21. Nauka o usprawiedliwieniu jest niezwykle wa¿na dla ewangelików
reformowanych. Kalwin okreœla³ j¹ jako „g³ówny zawias, na którym krêci siê reli-
gia” („Institutio”, III, 2.1). Z naszego punktu widzenia znajduje siê ona w zasadni-
czym zwi¹zku z innymi doktrynami. Nasza jednoœæ w odniesieniu do tej centralnej
nauki musi byæ œwiêtowana. Jesteœmy wdziêczni, ¿e Koœcio³y luterañskie i refor-
mowane w niektórych krajach wzajemnie uzna³y siê jako nale¿¹ce do jednego Ko-
œcio³a Jezusa Chrystusa i zadeklarowa³y pe³n¹ wspólnotê kazalnicy i Sto³u Pañ-
skiego. Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e zgodnie z t¹ deklaracj¹ naszego wspólnego ro-
zumienia nauki o usprawiedliwieniu, w niedalekiej przysz³oœci bêdziemy mogli
wejœæ w bli¿sze relacje z luteranami w innych regionach, a tak¿e z Koœcio³em Ka-
tolickim i z metodystami.

Oficjalne wspólne oœwiadczenie

W niniejszym oœwiadczeniu Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowa-
nych potwierdza swoj¹ zasadnicz¹ zgodê doktrynaln¹ z nauczaniem wyra¿onym
we „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, podpisanej w
imieniu Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Koœcio³a Katolickiego 31 paŸdziernika
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1999 r. w Augsburgu. Œwiatowa Rada Metodystyczna potwierdzi³a swoj¹ zasad-
nicz¹ zgodê doktrynaln¹ 23 lipca 2006 r.

Sygnatariusze „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”
przyjmuj¹ z zadowoleniem powy¿sze oœwiadczenie Œwiatowej Wspólnoty Koœcio-
³ów Reformowanych, które og³asza i manifestuje zgodê ewangelików reformowa-
nych z konsensem w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu wyra¿o-
nym we „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

W oparciu o podzielane twierdzenia dotycz¹ce podstawowych prawd nauki o
usprawiedliwieniu, katolicy, luteranie, metodyœci i ewangelicy reformowani zobo-
wi¹zuj¹ siê d¹¿yæ razem do pog³êbiania ich wspólnego rozumienia usprawiedli-
wienia w badaniach teologicznych, nauczaniu i kaznodziejstwie.

Cztery strony porozumienia postrzegaj¹ obecne osi¹gniêcie i zobowi¹zanie
jako czêœæ ich d¹¿eñ do pe³nej wspólnoty i wspólnego œwiadectwa przed œwiatem,
co jest ¿yczeniem Chrystusa dla wszystkich chrzeœcijan.

T³umaczy³  Micha³ Karski

Przek³ad z angielskiego tekstu „Association of the World Communion of
Reformed Churches with the Joint Declaration on the Doctrine of
Justification”, http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/10/WCRC-

Association-to-JDDJ-EN.pdf (dostêp 14.02.2018 r.), z wykorzystaniem
wersji niemieckiej dokumentu „Assoziierung der Weltgemeinschaft

Reformierter Kirchen mit der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre”, http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/07/WCRC-Associa-

tion-to-JDDJ-DE.pdf (dostêp 14.02.2018 r.).

Powy¿szy przek³ad ukaza³ siê równie¿ w kwartalniku „Jednota”,
 nr 1 2018
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PODRÓ¯ APOSTOLSKA
PAPIE¯A FRANCISZKA

DO MJANMY I BANGLADESZU

Podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Azji w dniach 30 listopada do 2 grud-
nia 2017 r. papie¿ Franciszek odwiedzi³ Mjanmê (dawna Birma) i Bangladesz.
Mjanma po raz pierwszy goœci³a papie¿a, natomiast Bangladesz odwiedzi³ w 1986
r. Jan Pawe³ II.

Ze wzglêdu na to, ¿e w obu odwiedzanych przez papie¿a krajach dominuj¹
inne religie ( w Mjanmie buddyzm, a w Bangladeszu islam), a chrzeœcijanie w obu
przypadkach stanowi¹ tam nieznaczny procent spo³eczeñstwa, wizytê ju¿ na d³ugo
przed jej rozpoczêciem okrzykniêto jako pielgrzymkê dialogu miêdzyreligijnego.

Œciœle bior¹c dialog chrzeœcijan z buddystami w Mjanmie i z muzu³manami
w Bangladeszu jest w¹t³y, a wyznawcy Chrystusa ( i nie tylko im, o czym bêdzie
jeszcze mowa) walcz¹  w tych krajach o przetrwanie, gdy¿ poddawani s¹ okrutnym
przeœladowaniom. Dlatego Watykan, a tak¿e katolicy w obu krajach liczyli na to,
¿e dziêki odwiedzinom papieskim poprawi siê tam sytuacja chrzeœcijan i zatrzyma-
na zostanie fala przeœladowañ.

Sam Papie¿ przyjecha³ do Mjanmy i Bangladeszu jako zwiastun pokoju, o
czym wyraŸnie mówi³y has³a pielgrzymki. Podró¿ do Mjanmy w dniach 26-30 li-
stopada up³ywa³a pod has³em: „Mi³oœæ i pokój”, natomiast wizyta w Bangladeszu
w dniach 30 listopada-2 grudnia mia³a has³o „Harmonia i pokój”.

Mjanma: ró¿nice bogactwem na rzecz pokoju

W Mjanmie buddyœci stanowi¹ 90% spo³eczeñstwa, a chrzeœcijanie zaledwie
6,3%, a muzu³manie jeszcze mniej – 2,3%.
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Z góry by³o wiadomo,  ¿e papie¿ bêdzie siê tam porusza³ po œliskim gruncie.
¯ycie spo³eczno-polityczne w tym kraju toczy siê pod dyktando buddyjskich na-
cjonalistów. Uwa¿aj¹ oni przedstawicieli innych religii za intruzów i wymuszaj¹ na
parlamencie ustawy godz¹ce w nich.

Wojsko poddaje nieustannym represjom chrzeœcijan, zw³aszcza z ludu Kare-
nów i Czinów. W³adze chc¹ zniszczyæ chrzeœcijañstwo, które nazywaj¹ „wirusem
c”: nie dopuszczaj¹ wyznawców Chrystusa do stanowisk w administracji pañstwo-
wej, odmawiaj¹ rejestracji koœcio³ów i parafii, aby uczyniæ ich dzia³alnoœæ niele-
galn¹. Narzêdziem represji jest wojsko, które w ostatnich latach spali³o ponad 3
tys. chrzeœcijañskich wiosek. To wszystko dzia³o siê przy milczeniu œwiatowej opi-
nii publicznej.

Zareagowa³a ona – konkretnie ONZ – na czystki etniczne wobec Rohind¿ów,
tubylczej ludnoœci muzu³mañskiej. Wojsko zastosowa³o w stosunku do nich gwa³-
ty, tortury, podpalenia, wyroki bez s¹dów. W wyniku przeœladowañ w drugiej po³o-
wie 2017 r. z Mjanmy do s¹siedniego Bangladeszu uciek³o ponad 600 tys. Rohin-
d¿ów. Wielokrotnie o zaprzestanie represji wobec nich apelowa³ papie¿ Franciszek.
Dlatego dla nacjonalistów buddyjskich by³ on w Birmie persona non grata.

Franciszek mia³ skrêpowane rêce, bo pierwszy birmañski kardyna³ – Charles
Maung Bo prosi³ go przed pielgrzymk¹ o dwie rzeczy. Po pierwsze, ¿eby nie u¿y-
wa³ nazwy Rohind¿a, bo mo¿e to wywo³aæ gwa³towne reakcje ze strony nacjonali-
stycznych ugrupowañ buddyjskich, inaczej mówi¹c – wzmo¿enie przeœladowañ re-
ligijnych. Z drugiej strony apelowa³ o spotkanie  z g³ównodowodz¹cym armii, gen.
Min Aung Hlaingiem, sprawuj¹cym de facto w³adzê w kraju, bo rz¹d pani premier
Aung San Suu  Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, jest s³aby.

Gdyby do takiego spotkania nie dosz³o – t³umaczy³ Franciszkowi kard. Bo –
chrzeœcijan mog³yby dosiêgn¹æ jeszcze wiêksze represje.

W drugim dniu wizyty Franciszek spotka³ siê w Rangunie z przedstawiciela-
mi ró¿nych religii. Parafrazuj¹c s³owa Psalmu 133 powiedzia³: „Jak mi³o widzieæ
braci razem”. „Zjednoczonych to nie znaczy jednakowych. Jednoœæ to nie jedno-
rodnoœæ, tak¿e w obrêbie tego samego wyznania religijnego. Ka¿dy ma swoje war-
toœci, bogactwa, ale tak¿e swoje wady” – stwierdzi³ papie¿. Zauwa¿y³, ¿e wystêpu-
j¹ca obecnie ogólnoœwiatowa tendencja  do jednorodnoœci zabija cz³owieczeñstwo
i jest niczym  innym jak  kolonizacj¹ kulturow¹.

Dlatego Papie¿ zachêci³ do doceniania bogactwa ró¿nic etnicznych, religij-
nych czy kulturowych, stanowi¹cych punkt wyjœcia do dialogu oraz uczenia siê
drugiej osoby. „Nie bójmy siê ró¿nic! Jednego mamy Ojca, a my jesteœmy braæmi.
W braterstwie. Zawsze wracajmy do braterstwa. Myœlê, ¿e tylko w ten sposób bu-
duje siê pokój” – zaznaczy³ Papie¿. I zaraz potem zaapelowa³: „Budujcie pokój.
Nie dajcie siê uniformizowaæ przez kolonizacjê kulturow¹. Prawdziwa boska har-
monia powstaje przez ró¿nice. Ró¿nice s¹ bogactwem na rzecz pokoju”.
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Wœród 17 uczestników spotkania by³o piêciu buddystów, trzech muzu³ma-
nów, dwóch hinduistów, szeœciu chrzeœcijan i jeden ¿yd.

Podczas spotkania z prezydentem oraz premier Mjanmy  Franciszek prze-
konywa³, ¿e w dziele pojednania i integracji narodowej w Mjanmie „szczególn¹
rolê do odegrania maj¹ wspólnoty religijne”. Zdaniem papie¿a ró¿nice religijne
nie powinny byæ Ÿród³em podzia³u i nieufnoœci, lecz raczej si³¹ na rzecz jednoœci,
przebaczenia, tolerancji i m¹drego budowania narodu.

„Religie mog¹ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w leczeniu ran emocjonalnych,
duchowych i psychologicznych osób, które cierpia³y w latach konfliktu.
Czerpi¹c z tych g³êboko zakorzenionych wartoœci, mog¹ one pomóc w wykorze-
nieniu przyczyn konfliktu, budowaniu mostów dialogu, poszukiwaniu sprawie-
dliwoœci i byciu proroczym g³osem na rzecz cierpi¹cych” – t³umaczy³  Franci-
szek.

Na b³oniach w Rangunie papie¿ odprawi³ mszê w intencji pokoju i pojed-
nania. Uczestniczy³o w niej 150 tys. katolików nale¿¹cych do ponad stu grup et-
nicznych kraju i przyby³ych z zagranicy.

Ze szczególnym zainteresowaniem oczekiwano na spotkanie goœcia z Rzy-
mu z przedstawicielami Pañstwowego Komitetu Sangha Maha Nayaka i Najwy¿-
szej Rady Mnichów Buddyjskich Sangha. Odby³o siê ono w Centrum Kaba Aye
(Œwiatowego Pokoju) w Rangunie, znajduj¹cym siê przy pagodzie Œwiatowego
Pokoju – symbolicznym miejscu dla buddyzmu szko³y Therawady.

Po powitaniu u wejœcia przez ministra ds. religii i kultury Mjanmy – Thura
U Aung Kob Franciszek, jak wszyscy goœcie w œwi¹tyni buddyjskiej, zdj¹³ buty i
wszed³ do œrodka w skarpetkach. Przewodnicz¹cy Najwy¿szej Rady Mnichów
Buddyjskich Sangha – Bhaddanta Kumarabhivamœa podkreœli³, ¿e wszystkie reli-
gie przyjê³y „drogê wspólnego dobra” oraz potêpi³ terroryzm i ekstremizm reli-
gijny jako „podstêpn¹ interpretacjê oryginalnych nauk danej religii” i wezwa³
wszystkich przywódców religijnych, aby post¹pili podobnie.

Papie¿ odpowiedzia³: „Nasze spotkanie jest wa¿n¹ okazj¹ do odnowienia i
wzmocnienia wiêzów przyjaŸni i szacunku miêdzy buddystami a katolikami. Jest
to równie¿ okazja, by potwierdziæ nasze zaanga¿owanie na rzecz pokoju, posza-
nowania ludzkiej godnoœci i sprawiedliwoœci dla ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej
kobiety”.

Zaznaczy³, ¿e na ca³ym œwiecie „ludzie potrzebuj¹ tego wspólnego œwiadec-
twa przywódców religijnych”. Odwo³uj¹c siê do tradycji duchowych obu religii
przypomnia³, ¿e „istnieje droga, by iœæ naprzód, istnieje droga prowadz¹ca do
uzdrowienia, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Droga oparta na wspó³czuciu i
mi³oœci”.

Papie¿ podkreœli³, ¿e „w prawdziwej kulturze spotkania wartoœci te mog¹
umocniæ nasze wspólnoty i dopomóc w rozjaœnieniu jak¿e potrzebnym œwiat³em
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ca³ego spo³eczeñstwa” oraz ¿e „nie mo¿emy trwaæ we wzajemnej izolacji od sie-
bie”. W tym celu „trzeba przezwyciê¿yæ wszelkie formy nieporozumieñ, nietole-
rancji, uprzedzeñ i nienawiœci” – podkreœli³ mówca.

Franciszek zapewni³, ¿e „Koœció³ katolicki jest partnerem gotowym do dialo-
gu”, dodaj¹c, ¿e spotkania i dialog miêdzy przywódcami religijnymi s¹ „wa¿nym
czynnikiem w promowaniu sprawiedliwoœci i pokoju w Mjanmie”. Wyrazi³ ¿ycze-
nie, by buddyœci i katolicy pracowali ramiê w ramiê dla dobra ka¿dego mieszkañca
kraju.

Ranga tego spotkania by³a niezwykle wa¿na, bowiem 47-osobowa Rada
Sangha mianowana jest  przez w³adze pañstwowe. Czuwa ona nad przestrzeganiem
nauk buddyzmu wœród pó³milionowej rzeszy mnichów w Mjanmie.

Podczas spotkania z 22 biskupami Mjanmy papie¿ apelowa³ do nich, aby
budowali mosty dialogu w spo³eczeñstwie.

Wizyta papie¿a Franciszka sta³a siê promykiem nadziei na przywrócenie po-
koju w tym kraju i na zaprzestanie przeœladowañ religijnych. Jej wynikiem by³y
ustalenie na ostatni tydzieñ stycznia 2018 r. w Penlongu konferencji pokojowej,
jako przygotowanie do porozumienia miêdzy wojskiem, rz¹dem i uzbrojonymi od-
dzia³ami mniejszoœci etnicznych.

Bangladesz: tolerancja to za ma³o

Bardzo ciê¿ka jest tak¿e sytuacja chrzeœcijan w Bangladeszu, gdzie w 160
milionowym kraju zdominowanym przez islam i bêd¹cym religi¹ pañstwow¹, sta-
nowi¹ oni zaledwie pó³ procent populacji. Chrzeœcijanie ¿yj¹ tam w permanentnym
zagro¿eniu, a zbrodnicze rêce przeœladowców siêgaj¹ zw³aszcza konwertytów.
Dzieje siê to przy biernoœci policji.

Islamski ekstremizm nie wszystkim siê podoba. Pó³ roku przed przyjazdem
papie¿a do Bangladeszu, w sto³ecznej Dakce, 100 tys. duchownych muzu³mañ-
skich protestowa³o przeciwko narastaj¹cej fali terroryzmu w tym kraju.

I tam, podobnie jak w Mjanmie, szczególne zainteresowanie miejscowego
spo³eczeñstwo oraz opinii œwiatowej, budzi³o spotkanie papie¿a z przywódcami
religijnymi. Obok przedstawicieli ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich wziêli w nim
udzia³ prominentni reprezentanci islamu, buddyzmu i hinduizmu.

Wielki mufti Bangladeszu Mawlana Fariduddin Masud zapewni³, ¿e „jedy-
nym œrodkiem na z³o nienawiœci, zawiœci oraz konfliktów miêdzy narodami, grupa-
mi ludzkimi i ró¿nymi religiami jest pe³na wspó³czucia mi³oœæ, g³oszona i prakty-
kowana przez wielkich tego œwiata”. W podobnym duchu wypowiadali siê tak¿e
przywódca spo³ecznoœci hinduskiej Swami Dhuruveshananda Adhyakska, buddyj-
ski patriarcha Sanghanayaka Suddhananda Mahathero.
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W swym przemówieniu papie¿ zaapelowa³ o kszta³towanie kultury spotka-
nia, dialogu i wspó³pracy w s³u¿bie rodzinie ludzkiej.

Zachêci³ do przeciwdzia³ania wirusowi politycznej korupcji, niszczycielskim
ideologiom religijnym, pokusie zamykania oczu na potrzeby ubogich, uchodŸców,
mniejszoœci przeœladowanych i najs³abszych.

Za szczególnie pozytywny znak naszych czasów uzna³ fakt, ¿e wierz¹cy i
ludzie dobrej woli coraz czêœciej czuj¹ siê powo³ani do wspó³pracy w kszta³to-
waniu kultury spotkania, dialogu i wspó³pracy w s³u¿bie rodzinie ludzkiej. „Wy-
maga to czegoœ wiêcej ni¿ samej tylko tolerancji” – zaznaczy³ papie¿ i wskaza³
na potrzebê wzajemnego zaufania i zrozumienia, aby zbudowaæ jednoœæ, która
pojmuje ró¿norodnoœæ nie jako zagro¿enie, ale jako potencjalne Ÿród³o ubogace-
nia i rozwoju.

Franciszek podkreœli³, ¿e  duch otwartoœci, akceptacji i wspó³pracy miêdzy
wierz¹cymi nie tylko przyczynia siê do kultury zgody i pokoju, ale jest te¿ jej si³¹
napêdow¹. Na zakoñczenie podziêkowa³ wszystkim za wysi³ki wspierania kultury
spotkania.

Co nie by³o mo¿liwe w Mjanmie, sta³o siê faktem w Bangladeszu. Franci-
szek spotka³ siê z grup¹ 18 uchodŸców Rohind¿a. W serdecznej rozmowie papie¿
poprosi³ ich o przebaczenie przeœladowcom. „Tak¿e ci bracia i siostry s¹ obrazem
Boga ¿ywego. Tradycja waszej religii mówi, ¿e Bóg wzi¹³ wodê i zmiesza³ z ni¹
sól, duszê ludzi. Wszyscy nosimy w sobie sól Boga. Tak¿e ci bracia i siostry” –
podkreœli³ papie¿.

Pielgrzymka papieska do Mjanmy i Bangladeszu byæ mo¿e nie spowoduje
zaprzestania przeœladowañ religijnych – tak jak nie zatrzyma³a ich wizyta w tym
drugim kraju Jana Paw³a II przed ponad 30 laty. Na pewno nie do przeceniania jest
jednak fakt, ¿e wszyscy przywódcy religijni podczas spotkania z papie¿em Fran-
ciszkiem odciêli siê od terroryzmu i przemocy w imiê Boga.

Grzegorz Polak
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Dnia 23 listopada 2016 luterañska arcybiskup Uppsali Antje Jakelén w imie-
niu Koœcio³a Szwecji i arcybiskup Joris Vercammen w imieniu Koœcio³a Starokato-
lickiego Unii Utrechckiej podpisali w katedrze w Uppsali deklaracjê zawarcia pe³-
nej wspólnoty koœcielnej. W ten sposób zosta³ sfinalizowany dialog prowadzony
przez oba Koœcio³y w latach 2005 – 2013.

Komisja ds. dialogu swój  raport zatytu³owany „Utrecht i Uppsala na dro-
dze do wspólnoty koœcielnej” podzieli³a na cztery czêœci. W rozdzia³ach wstêp-
nych, pierwszym i drugim, opisane jest œrodowisko obu Koœcio³ów oraz podany
powód ustanowienia dialogu. Z wywodów wy³ania siê wyraŸnie ¿yczenie zawarcia
wspólnoty koœcielnej: „Zgodnie z modlitw¹ Chrystusa i napomnieniem apostol-
skim przedstawiamy (…) wniosek, aby Koœció³ Szwecji  i Koœció³ Starokatolicki
Unii Utrechckiej uzna³y siê wzajemnie za Koœcio³y katolickie i apostolskie oraz
zawi¹za³y ze sob¹ pe³n¹ wspólnotê eucharystyczn¹”.  Deklaruj¹ jednoznacznie, ¿e
„ka¿dy z obu Koœcio³ów urzeczywistnia jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Ko-
œció³ Jezusa Chrystusa” i odmienne tradycje nie uzasadniaj¹ podzia³u, lecz wyra-
¿aj¹ „wieloœæ w fundamentalnej jednoœci”, która mo¿e byæ jeszcze pog³êbiona w
przysz³ej wspólnocie i w dostrze¿eniu wspólnego pos³annictwa. Jako wa¿ne ele-
menty zgodne deklaracja podkreœla, ¿e ka¿dy z obu Koœcio³ów posiada  „bogate
¿ycie liturgiczne i eucharystyczne” i „nieprzerwan¹ strukturê episkopaln¹”. S¹ one
zgodne tak¿e w tym, ¿e spoczywa na nich odpowiedzialnoœæ za jednoœæ Koœcio³a i
ruch ekumeniczny.

W rozdzia³ach trzecim i czwartym oba Koœcio³y dokonuj¹ autoprezentacji.
Najpierw ma miejsce opis historycznego rozwoju obu Koœcio³ów, z którego docho-
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dzi do g³osu specyfika ka¿dego  z nich. Przedstawione s¹ tutaj g³ówne dokumenty,
które stanowi¹ podstawê zasad wiary, prezentowane jest tak¿e stanowisko ka¿dego
z obu Koœcio³ów wobec urzêdu episkopatu, synodalnoœci i ekumenizmu. Mamy tu
tak¿e opis praktycznego ¿ycia koœcielnego.

Kluczowe znaczenie dla ca³ego raportu maja rozdzia³y pi¹ty, szósty i siódmy,
które poni¿ej publikujemy (Redakcja).

5. Koœció³ jako dar Bo¿ej obecnoœci w œwiecie:

Nasza wspólna wizja

W tej czêœci tekstu chodzi o eklezjologiê, i to z szerokiej perspektywy Ko-
œcio³a jako misterium i skutecznego znaku, innymi s³owy: jako sakrament dla œwia-
ta1 . Rozpoczyna siê ona cechami charakterystycznymi Koœcio³a i przypomnie-
niem, ¿e Koœció³ jest zarazem darem Boga (5.1) jak i zadaniem, które trzeba wyko-
naæ (5.2). Punkt widzenia jest dwojaki: czêœæ pierwsza (5.2)  wyszczególnia
podobieñstwa obu Koœcio³ów, tak jak mo¿na je rozpoznaæ na danych koœcielnych
strukturach i znaczeniu, jakie przypisuj¹ oba uroczystoœci eucharystycznej. Czêœæ
druga (5.3) opisuje ró¿nice miêdzy obydwoma Koœcio³ami, z których jeden jest
narodowym Koœcio³em wiêkszoœciowym, drugi zaœ miêdzynarodowym Koœcio³em
mniejszoœciowym. Stwarza to obu Koœcio³om perspektywy, które mo¿na rozwijaæ.
Wreszcie podjêta zostaje kwestia sakramentów (5.4), wszak istniej¹ ró¿nice w ich
definiowaniu.

Koœció³ jako rzeczywistoœæ, w któr¹ „wierzymy”, jest – stworzon¹ przez
Ojca przez pos³annictwo Syna i Ducha Œwiêtego – przestrzeni¹ ¿ycia i zbawienia;
w niej ludzie, którzy zostali usprawiedliwieni przez Boga  i z Nim pojednani, zo-
staj¹ po³¹czeni jako Jego lud oraz s¹ powo³ani do uczestniczenia w wybawiaj¹cych
i ¿yciodajnych czynach Boga oraz prowadzenia ca³ego stworzenia do doskona³oœci
wiecznej.

Koœció³ jest w pierwszym rzêdzie misterium Bo¿ym. W tym sensie ma za-
sadniczo charakter sakramentalny. Jest on instrumentem Bo¿ej mi³oœci i mi³osier-
dzia dla œwiata. Ta mi³oœæ i to mi³osierdzie  ma swój punkt kulminacyjny w Chry-
stusie, którego s³usznie mo¿na okreœliæ  mianem Prasakramentu.

1 Ku wspólnej wizji Koœcio³a. Dokument Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów, nr 25-27,
„Studia Oecumenica” 14/2014, s. 368-369.
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W swoich aspektach ludzkich Koœció³ jest tak¿e spo³ecznie skonstruowan¹ in-
stytucj¹, posiadaj¹c¹ w³asny kszta³t i historiê. Koœció³ jako stworzenie Bo¿e nie po-
krywa siê po prostu ze swoj¹ ludzk¹ postaci¹, jego ludzka postaæ nie jest te¿ wolna
od grzechu. Dlatego Koœció³ jest zdany stale na mi³osierdzie i przebaczenie Boga.

Wewnêtrznie Koœció³ jest ambiwalentny. Z jednej strony prawdziwy Koœció³
jest ukryty i przedmiotem wiary. Z drugiej strony jest widzialny i przedmiotem
prawdziwej refleksji lub badania. Ta sprzecznoœæ okreœla na dwa sposoby nasze
postrzeganie cech charakterystycznych Koœcio³a. Pierwszy polega na tym, ¿e z fe-
nomenologicznego punktu widzenia Koœció³ jest postrzegany jako podzielony na
konfesje, denominacje i oddzielne wspólnoty. Drugi sposób sprowadza siê do tego,
¿e nigdy nie mo¿emy byæ pewni, kto naprawdê nale¿y do Koœcio³a. Nawet gdyby
wszystkie Koœcio³y sta³y siê widzialn¹ jednoœci¹, nie moglibyœmy byæ pewni, kto
jest Cia³em Chrystusa do momentu Jego przybycia na s¹d ¿ywych i umar³ych (por.
Mt 13).

5.1 Cechy charakterystyczne Koœcio³a
zgodnie z Symbolem Wiary

Nasze oba Koœcio³y nawi¹zuj¹ do Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wy-
znania Wiary jako podstawy dla teologicznej prezentacji wiary i Koœcio³a. W arty-
kule o Duchu Œwiêtym powiada siê: „Wierzymy w jeden, œwiêty, katolicki i apo-
stolski Koœció³”. Rzeczywistoœæ, okreœlana w wyznaniu wiary jako Koœció³, ma
swój fundament i pocz¹tek w Bogu w Trójcy Jedynym. Cztery przymiotniki: jeden,
œwiêty, katolicki i apostolski –  czêsto nazywane notae ecclesiae lub cechami cha-
rakterystycznymi – to cztery wzajemnie od siebie zale¿ne znamiona lub atrybuty
Koœcio³a. S¹ to zwi¹zane ze sob¹ Bo¿e dary i jako takie poprzez leitourgia, marty-
ria i diakonia wymagaj¹ realizacji w konkretnym ¿yciu cz³onków Koœcio³a.

5.1.1 Koœció³ jest jeden i œwiêty

Koœció³ jest jeden i œwiêty, poniewa¿ jeden i œwiêty Trójjedyny Bóg jest pra-
przyczyn¹ Koœcio³a jak i celem jego pielgrzymki ku ostatecznemu spe³nieniu w
Królestwie Bo¿ym.

Jedynoœæ i jednoœæ przejawia siê w liturgii eucharystycznej, jak jest ona spra-
wowana w parafiach i innych wspólnotach Koœcio³a lokalnego. Tutaj zwiastowany
jest jeden, przez moc Ducha Œwiêtego uobecniony Chrystus w Ewangelii i darowa-
ny komunikantom w darach eucharystycznych chleba i wina (przyjmowanych jako
Cia³o i Krew) a komunikanci staj¹ siê przez to tym, czym ju¿ s¹: spo³eczn¹ korpo-
racj¹, która nosi nazwê i jest Cia³em Chrystusa. Koœció³ jako Cia³o Chrystusa jest
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wspólnot¹ (koinonia) ludzi, która jest zjednoczona przez tego, kogo – w Ewangelii
i sakramentach – przyjmuje: Chrystusa. Poniewa¿ uczestnicz¹ w danej przez Boga
rzeczywistoœci, s¹ te¿ uœwiêceni i odnowieni w swojej relacji do œwiêtego Boga a
przez to powo³ani i zdolni okazywaæ jedni drugim mi³oœæ i ¿yæ ze sob¹ w jednoœci.

Ka¿dy cz³onek Koœcio³a przez chrzest w imiê Boga Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego jest powo³any do ¿ycia w œwiêtoœci. Chrzest jest w sposób zasadniczy
zwi¹zany z wiar¹ i stanowi pierwszy etap sakramentalnej inicjacji, która obejmuje
to, co póŸniej sta³o siê samodzielnym rytem bierzmowania. Chrzest prowadzi do
(pierwszego) udzia³u w Eucharystii, który oznacza pe³n¹ integracj¹ z Cia³em Chry-
stusa. Wi¹¿e siê to z trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie  procesem wzrostu we wierze,
uœwiêceniu i we wspólnocie z innymi. Przez uœwiêconych ludzi ukryta œwiêtoœæ
Koœcio³a mo¿e staæ siê widzialn¹ rzeczywistoœci¹.

Chrystus, który jest udzielany w œwiêtej Wieczerzy Pañskiej, to nikt inny jak
Jezus z Nazaretu, zmartwychwsta³y Chrystus i Syn Bo¿y, zwiastun Dobrej Nowiny
i nadchodz¹cego Królestwa Bo¿ego. W liturgii eucharystycznej Jego s³owa staj¹
siê obecne przez moc Ducha Œwiêtego w zwiastowaniu Ewangelii o zbawczej mi-
³oœci Boga, która dotyczy ca³ego stworzenia oraz któr¹ nale¿y przyjmowaæ z
otwartym sercem i ¿ywym umys³em. S³uchanie Ewangelii implikuje ¿ycie w
uœwiêceniu; dla cz³onków Koœcio³a wi¹¿e siê to ze stawaniem uwa¿nymi œwiadka-
mi Bo¿ego zmi³owania, wspó³dzia³aniem w zwiastowaniu Ewangelii, modlitw¹ o
ratunek dla œwiata, wyra¿aniem ¿alu z powodu utraty orientacji w sprawach wiary
i rozgl¹daniem siê za ostateczn¹ rzeczywistoœci¹ Królestwa.

Œwiêtoœæ i jednoœæ Koœcio³a s¹ zwi¹zane ze sob¹, lecz ró¿ni ludzie postrze-
gaj¹ je w ró¿ny sposób. Jeden i œwiêty Koœció³ jest darem Bo¿ym, lecz zadaniem
wszystkich ochrzczonych jest wspólna troska o zachowanie jednoœci Koœcio³a oraz
o wzrost jego œwiêtoœci w zakresie s³u¿by i misji.

5.1.2  Koœció³ jest katolicki i apostolski

Greckie wyra¿enie katolikos okreœla coœ, co wielu ludzi ma wspólnego mimo
zró¿nicowanej rzeczywistoœci. Znaczenie tego wyra¿enia staje siê zrozumia³e, gdy
jeden Koœció³, który wyznajemy w wyznaniu wiary, dostrzegamy jako coœ, co prze-
jawia siê w wieloœci Koœcio³ów lokalnych, powi¹zanych ze sob¹ we wspólnocie.
Koœció³ lokalny, który gromadzi siê wokó³ swojego biskupa (a wiêc diecezja), re-
prezentuje i urzeczywistnia w danym miejscu jeden Koœció³, który wyznajemy w
naszym wyznaniu wiary. Wiara, ¿ycie i pos³annictwo, które ma wspólne z innymi –
w³aœnie to, co jest katolickie – czyni Koœció³ lokalny tym, czym zasadniczo jest:
obecnoœci¹ Trójjedynego Boga – objawionego przez Ojca w pos³annictwie Syna i
Ducha Œwiêtego – która swój sakramentalny kszta³t znalaz³a w ludzkiej wspólno-
cie w okreœlonym „miejscu”.
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Koœció³ lokalny posiada charakterystyczn¹ cechê katolickoœci, gdy¿ opiera
siê na Bogu. Lecz posiada tê katolickoœæ nie dla siebie, lecz tylko we wspólnocie z
innymi Koœcio³ami lokalnymi. Te reprezentuj¹ jeden Koœció³ w miejscach swojego
dzia³ania. Przeto obecnoœæ Trójjedynego Boga daje wszystkim Koœcio³om lokal-
nym g³êboko siêgaj¹c¹ wspóln¹ to¿samoœæ. Ta teologiczna to¿samoœæ – nie nale¿y
jej myliæ z innymi to¿samoœciami o charakterze historycznym i spo³eczno-kultural-
nym – wskazuje na rzeczywiste Ÿród³o jednoœci w ka¿dym Koœciele lokalnym i
miêdzy wszystkimi Koœcio³ami lokalnymi. Wspólnota z innymi Koœcio³ami i z
szerok¹ wspólnot¹ chrzeœcijan jest skutkiem i dowodem na katolickoœæ ka¿dego
Koœcio³a lokalnego.

Katolickoœæ Koœcio³a nie jest tym samym co geograficzna uniwersalnoœæ, nie
da siê te¿ s³owa „katolicki” zast¹piæ po prostu s³owem „uniwersalny”. Uniwersal-
noœæ Koœcio³a jest raczej nastêpstwem tego, ¿e ka¿dy Koœció³ lokalny jest katolic-
ki, to znaczy, ¿e ma swój udzia³ w identycznej rzeczywistoœci, która Bo¿y ratunek
dla ludzkoœci przekazuje wy³¹cznie przez wiarê,  ¿ycie sakramentalne i pos³ugê
Koœcio³a2 .

Apostolskoœæ Koœcio³a winna byæ widziana podobnie w kontekœcie Koœcio³a
lokalnego, który znajduje siê we wspólnocie z innymi Koœcio³ami lokalnymi. Apo-
stolskoœæ okreœla przestrzenno-czasow¹ kontynuacjê Koœcio³a z pos³annictwem,
które realizowali Chrystus i Jego aposto³owie w mocy Ducha Œwiêtego. Ta konty-
nuacja odnosi siê do ca³ego œwiadectwa Koœcio³a w S³owie i Sakramencie. Niektó-
re fundamentalne elementy mo¿na eksponowaæ, lecz nie wolno ich traktowaæ w
sposób wyizolowany. Takim elementem jest przekazywanie dalej urzêdu zwi¹za-
nego z ordynacj¹ przez modlitwê i na³o¿enie r¹k, który okreœla siê nazw¹ „sukcesji
apostolskiej”3 . Manifestuje siê to szczególnie podczas œwiêcenia biskupa: biskup
zostaje wybrany przez Koœció³ lokalny i wyœwiêcony przez biskupów z innych
Koœcio³ów lokalnych, które znajduj¹ siê z nim we wspólnocie. Odbywa siê to w
kontekœcie uroczystoœci eucharystycznej, w której wszyscy obecni ochrzczeni po-
dzielaj¹ zobowi¹zanie Koœcio³a do przekazywania dalej wiary, która zosta³a obja-
wiona raz na zawsze a mimo to zosta³a powierzona pos³usznej odpowiedzialnoœci
Koœcio³a.

W wydarzeniu tym mo¿na rozró¿niæ dwa wymiary: „horyzontaln¹” histo-
ryczn¹ kontynuacjê w ramach wspólnoty Koœcio³ów lokalnych i „wertykaln¹” bez-
poœrednioœæ zboru w relacji z Bogiem, która dochodzi do g³osu w epikletycznej
modlitwie zwi¹zanej z œwiêceniem. Symbolizuje to wspó³odpowiedzialnoœæ Ko-

2 U¿ywane w tym akapicie wyra¿enie „Koœcio³y lokalne” odnosi siê nie do wspólnot, które (konfesyj-
nie) prowadz¹ oddzielne ¿ycie, nawet gdy w najwy¿szym stopniu podkreœlaj¹ swoje ekumeniczne zobowi¹za-
nie. Odnosi siê ono raczej do wspólnot, które znajduj¹ siê w widzialnej wspólnocie koœcielnej.

3 Por. ni¿ej 5.4.
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œcio³a lokalnego  i wspólnoty Koœcio³ów lokalnych za to, ¿e pozostaj¹ wierne
Ewangelii i kontynuacji z Koœcio³em pierwszych wieków. Ogólnie rzecz bior¹c
sukcesja apostolska jest procesem, w którym Koœció³ kontynuuje apostolsk¹ trady-
cjê w ró¿nych formach, dostosowuj¹c j¹ do wymogów swojego pos³annictwa.

5.2. Lokalne, regionalne i œwiatowe wymiary
jednego Koœcio³a

Wyra¿enie „Koœció³ lokalny” pojawia³o siê dotychczas wielokrotnie, jest
wiêc rzecz¹ stosown¹ jego objaœnienie w odniesieniu do kwestii, jak nale¿y rozu-
mieæ jednoœæ widzialnego Koœcio³a i jego pos³annictwa w œwiatowym kontekœcie.
W obu naszych Koœcio³ach istnieje nieustalona dyskusja o tym, jak najlepiej zna-
leŸæ trwa³e struktury dla przysz³oœci oraz jak najlepiej wyraziæ relacje miêdzy bi-
skupem, kap³anem lub kap³ank¹ i parafi¹. Nie jest to tylko kwestia organizacji, lecz
tak¿e teologii. W poni¿szych wywodach przedstawiamy ujêcie Koœcio³a lokalnego,
które jest bliskie wczesnej i powszechnej tradycji oraz odpowiada obu Koœcio³om.
Potem zwrócimy uwagê na szersz¹ wspólnotê Koœcio³ów, która przekracza granice
narodowe. Jest to wyzwanie dla obu naszych Koœcio³ów.

5.2.1. Koœció³ lokalny

Nasze oba Koœcio³y maj¹ porz¹dek episkopalny i synodalny. W danym „miej-
scu”  – w wiêkszoœci przypadków chodzi o region ró¿nej wielkoœci – istnieje jeden
biskup i on jest personalnym oœrodkiem jednoœci ochrzczonych mê¿czyzn i kobiet,
duchownych i œwieckich, którzy na tym terenie ¿yj¹. To ta wspólnota koœcielna zwie
siê „Koœcio³em lokalnym” i ona jest brana pod uwagê w naszych rozwa¿aniach doty-
cz¹cych ró¿nych geograficznych wymiarów jednego, œwiêtego, katolickiego i apo-
stolskiego Koœcio³a w jego widzialnym aspekcie fundamentalnej jednoœci.

Biskup jako personalny oœrodek dochodzi do g³osu w ró¿ny sposób. Prze-
wodniczy zgromadzeniu eucharystycznemu i jest zwiastunem Ewangelii – a to dla-
tego, ¿e urz¹d biskupi jest zakorzeniony w centralnym akcie Koœcio³a (S³owo i
Sakrament) a nie gdziekolwiek indziej.

Uwidacznia siê to we wzajemnej relacji miêdzy biskupem a wszystkimi in-
nymi cz³onkami Koœcio³a lokalnego. Ta wzajemna relacja mo¿e byæ dobrze opisa-
na, jeœli uwzglêdni siê szeroko rozpowszechniony koncept trojakiego „episkopé”
(wprowadzony przez dokument z Limy w 1982 r., o czym wspomniano w 3.4), tzn.
wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za to, ¿e Koœció³ wytrwa w swoim pos³uszeñstwie wo-
bec danego przez Boga pos³annictwa i jednoœci. „Personalne episkopé” sprawuje
biskup, „kolegialne episkopé” kap³ani i kap³anki, którzy przewodnicz¹ euchary-
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stycznym zgromadzeniom parafialnym  i innych wspólnot oraz zwiastuj¹ Ewange-
liê, „wspólnotowe episkopé” inni ochrzczeni cz³onkowie Koœcio³a, którzy innym
przedstawicielom episkopé s³u¿¹ rad¹ w podejmowaniu decyzji na zgromadze-
niach synodalnych (w pierwszym rzêdzie chodzi o synody lokalne i krajowe, lecz
tak¿e inne gremia). Niezale¿nie od tego, jak¹ prawnie uregulowan¹ formê przyjmie
ta interakcja podzielonej odpowiedzialnoœci, w której laikat odgrywa wa¿n¹ rolê w
kierowaniu ogólnymi sprawami Koœcio³a, to wszyscy razem tworz¹ przecie¿ Ko-
œció³ lokalny (w naszych tradycjach nazywany „biskupstwem”). Przez swój sk³ad i
wielkoœæ winien on byæ zdolny do sprawowania wszystkich ró¿norodnych zadañ
Koœcio³a w zakresie leitourgia, martyria i  diakonia. Poprzez te fundamentalne za-
dania Koœció³ wype³nia swoje pos³annictwo i swoj¹ misjê w œwiecie.

Te trzy pojêcia s¹ u¿ywane we wspó³czesnym kontekœcie ekumenicznym, by
opisaæ fundamentalne aspekty i wypowiedzi Koœcio³a. Leitourgia obejmuje
wszystkie rodzaje uwielbienia Boga w s³awieniu, dziêkczynieniu i modlitwie przy-
czynnej za Jego stworzenie. Martyria obejmuje ró¿ne akty zwiastowania Ewange-
lii, katechezê, sprawozdanie z chrzeœcijañskiej nadziei i wiary we wszystkich wy-
miarach, stanowiska wobec spraw spo³ecznych i politycznych, o ile s¹ one nie-
zbêdnymi konsekwencjami Ewangelii. W diakonii Koœció³ wype³nia sw¹ misjê
uzdrawiania i troski o mê¿czyzn i kobiety oraz o ca³e stworzenie, które znajduje siê
na drodze wype³niania planu Bo¿ego. Tych aspektów pos³annictwa Koœcio³a nie da
siê precyzyjnie od siebie oddzieliæ, gdy¿ czêsto przecinaj¹ siê i swój wewnêtrzny
duchowy oœrodek maj¹ w nabo¿eñstwie eucharystycznym. By sprostaæ tym zada-
niom oraz móc je wype³niaæ w koherentny i profesjonalny sposób, parafia jest na
ogó³ za ma³a. To dalszy powód, aby biskupstwo („Koœció³ lokalny”) wzi¹æ za pod-
stawow¹ jednostkê dla dalszych rozwa¿añ nad szerzej pojêt¹ jednoœci¹ Koœcio³a.

Wszystkie te aspekty pos³annictwa i wzajemne relacje ochrzczonych trzeba
uwzglêdniæ, jeœli chcemy zrozumieæ powy¿sz¹ wypowiedŸ, ¿e Koœció³ lokalny jest
reprezentacj¹ i urzeczywistnieniem jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego
Koœcio³a, jak wyznajemy to w wyznaniu wiary, i ¿e ka¿dy Koœció³ lokalny dzieli i
ma tê sam¹ teologiczn¹ to¿samoœæ. Staje siê to widoczne tylko wówczas, gdy Ko-
œcio³y lokalne ¿yj¹ w widzialnej wspólnocie (koinonia) i jednoœci.

5.2.2. Regionalna i œwiatowa wspólnota Koœcio³ów lokalnych

Regionalna koinonia jest zawsze wspólnot¹ Koœcio³ów lokalnych, która roz-
szerza siê stopniowo ku wspólnocie o zasiêgu œwiatowym. Pierwszym stopniem
mo¿e byæ wspólnota Koœcio³ów lokalnych w jakimœ kraju (np. Koœció³ Szwecji
jako Koœció³ narodowy i Koœció³ Starokatolicki Holandii jako prowincja koœciel-
na) lub w jakiejœ jego czêœci. Granice geograficzne lub dalsze rozszerzenia (regio-
nalne lub poza tym np. Unia Utrechcka) zale¿¹ od przypadkowych czynników hi-
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storii, kultury i tradycji. Wreszcie istnieje œwiatowa wspólnota wspólnot Koœcio-
³ów lokalnych.

Ka¿da wspólnota Koœcio³ów lokalnych, niezale¿nie od rozleg³oœci, jest tak¿e
reprezentacj¹ i urzeczywistnieniem jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego
Koœcio³a, który jest przedmiotem wiary i wyznawany w wyznaniu wiary. Raz jesz-
cze: wspólnym elementem jest jej soteriologiczno-trynitarna  to¿samoœæ na mocy
jej udzia³u w ¿yciu Trójjedynego Boga. Ka¿dy rodzaj wspólnoty musi w jakiœ wi-
dzialny sposób manifestowaæ jednoœæ Koœcio³a i jego pos³annictwa.

Dla utrzymania regionalnej wspólnoty Koœcio³ów lokalnych potrzebne s¹
odpowiednie sposoby prowadzenia wspólnych narad i podejmowania decyzji oraz
poœwiadczanie wspólnej wiary w Ewangeliê. Biskupom przypada tutaj szczególna
odpowiedzialnoœæ, gdy¿ – w wymiarze regionalnym lub œwiatowym – stoj¹ na sty-
ku Koœcio³a lokalnego i ponadlokalnej wspólnoty koœcielnej. Jako pojedynczy bi-
skupi, powi¹zani z sieci¹ synodaln¹ (mianowicie w swoim Koœciele lokalnym),
ponosz¹ osobist¹ odpowiedzialnoœæ (episkopé)  za jednoœæ ka¿dego poszczególne-
go Koœcio³a lokalnego; jako grupa biskupów, z kolei zwi¹zana z sieci¹ synodaln¹
(mianowicie synodu z³o¿onego przede wszystkim z nich samych), s¹ oni kolegial-
nym oœrodkiem jednoœci danej wspólnoty Koœcio³ów lokalnych. Ten Synod Bisku-
pów ponosi wspólnie odpowiedzialnoœæ za to, ¿e manifestuje siê jednoœæ i wspól-
nota Koœcio³ów lokalnych. Przeto ich kolegialnoœæ reprezentuje o wiele bardziej
wspólnotê Koœcio³ów lokalnych ni¿ wspólnota ekskluzywnej korporacji biskupiej,
która jakoœ oderwa³a siê od „swoich” Koœcio³ów lokalnych.

W odpowiedzialnoœci biskupów wspó³uczestnicz¹ te¿ inni cz³onkowie Ko-
œcio³ów lokalnych (œwieccy lub ordynowani), jak to jest w przypadku synodu gene-
ralnego i synodów biskupich Koœcio³a Szwecji. Nie ma dok³adnej analogii w Unii
Utrechckiej: Miêdzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS)
jako najwy¿szy organ tej unii sk³ada siê tylko z biskupów, ale ich uchwa³y i dekla-
racje wymagaj¹ uprzedniej powszechnej zgody Koœcio³ów lokalnych (diecezji)
wraz z ich synodami.

Co obowi¹zuje w przypadku regionalnych wspólnot Koœcio³ów lokalnych,
da siê powiedzieæ z adekwatn¹ adaptacj¹ tak¿e o œwiatowej (uniwersalnej) wspól-
nocie wspólnot Koœcio³ów lokalnych. Znowu to liderzy (protoi, tj. ci, którym przy-
znano prymat) tych wspólnot Koœcio³ów lokalnych jako pierwsi powinni podj¹æ
dzia³ania synodalne, gdy   poœwiadczaj¹ wspóln¹ wiarê  w Ewangeliê i debatuj¹
nad powierzonymi im sprawami.  Jeden spoœród protoi ponosi g³ówn¹ odpowie-
dzialnoœæ za uniwersalny synodalny proces4 .

4 Kwestii prymatu uniwersalnej wspólnoty Koœcio³ów lokalnych poœwiêcono wiêcej uwagi w innych
dialogach, w których uczestnicz¹ nasze Koœcio³y. Por. np. Kirche und Kirchengemeinschaft, nr 27, 33, 41-47;
Justification in the Life of the Church, nr 5.4.4.
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5.3  Sakramentalnoœæ Koœcio³a i œrodki ³aski

Od piêædziesiêciu lat wzrasta w stosunkach miêdzy Koœcio³ami konsens, ¿e
Koœció³ jest w swoim uniwersalnym i lokalnym wymiarze znakiem i narzêdziem
Królestwa Bo¿ego oraz sakramentem dla œwiata. Koœció³ zosta³ pos³any do œwiata
nie w pierwszym rzêdzie jako instytucja, lecz jako fundamentalny wyraz objawio-
nej w Chrystusie mi³oœci Bo¿ej. Koœció³ jest sakramentem uzdrowienia, pojednania
i odnowy ca³ego stworzenia. Jest misterium i prorockim znakiem, wspólnot¹, która
jest zachowywana przez Ducha Œwiêtego i uczestniczy w pos³annictwie Boga
zmierzaj¹cym do wybawienia œwiata.

Sakrament jest materialnym elementem, który przez S³owo Boga zostaje
przemieniony w œrodek ³aski. Tak wiêc w chrzcie woda jest elementem material-
nym, w Eucharystii jest to chleb i wino. Instytucjonalna organizacja Koœcio³a sama
z siebie nie wystarcza, aby uczyniæ j¹ Koœcio³em, który jest Cia³em Chrystusa. Sa-
kramentem œwiata staje siê tylko przez to, ¿e przez Ducha Œwiêtego zostaje w³¹-
czony do wspólnoty (koinonia) z Ojcem. Koœció³ jako koinonia (³ac. communio)
jest podstawowym sakramentem dla ¿ycia œwiata, który przekracza granice docze-
snoœci i przynosi œwiatu pokój z Bogiem.

Koœcio³y w historii i kulturze przybieraj¹ ró¿ne formy. Jako sakrament dla
œwiata jest Koœció³ jednak zjednoczony we wspólnocie, pos³annictwie i nadziei.
Sakramentalne ¿ycie Koœcio³a zmienia siê w podobny sposób, lecz jako strumieñ
³aski z serca Trójjedynego Boga od¿ywia i jednoczy wszystkich wierz¹cych we
wspólnej misji mi³oœci. Koœció³ Starokatolicki i Koœció³ Szwecji podzielaj¹ to sa-
kramentalne rozumienie Koœcio³a, lecz ró¿ni¹ siê nieco w swojej sakramentalnej
teologii i praktyce.

5.3.1 ¯ycie sakramentalne w Koœciele Starokatolickim

Koœcio³y starokatolickie praktykuj¹, co w tradycji ³aciñskiej od XII stu-
lecia okreœlane jest mianem siedmiu sakramentów: chrzest, bierzmowanie,
Eucharystia, pokuta/pojednanie, namaszczenie chorych, œwiêcenia/ordynacja,
ma³¿eñstwo. Dla ka¿dego z tych sakramentów modlitewniki oferuj¹ formularz li-
turgiczny, czy to dla publicznego kultu jak Eucharystia, czy dla bardziej prywat-
nego aktu jak w przypadku namaszczenia chorych. W ostatnich latach wyj¹tkow¹
sta³a siê  sytuacja, by ludzie przychodzili specjalnie dla spowiedzi i absolucji;
sakrament pokuty sprawowany jest przewa¿nie w ramach publicznego nabo¿eñ-
stwa.

Wœród starokatolików wzros³a œwiadomoœæ odziedziczonych doktrynalnych
problemów w zachodniej teologii sakramentów, lecz nigdy nie by³o tendencji do
rezygnacji ze sprawowania wszystkich siedmiu sakramentów jako czynnoœci sym-
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bolicznych, przez które przekazywana zostaje rzeczywistoœæ Bo¿ej ³aski przez moc
Ducha Œwiêtego.

Liczba sakramentów do XII stulecia nie by³a ustalona, Koœció³ pierwszych
wieków nie zdefiniowa³ te¿ dok³adnie, co decyduje o tym, ¿e jakaœ czynnoœæ otrzy-
muje rangê sakramentu. Koœcio³y starokatolickie nie s¹ zwi¹zane jak¹kolwiek
sztywn¹, szkoln¹ systematyzacj¹ wszystkich aspektów teologii sakramentów.
Chrzest i Eucharystia uwa¿ane s¹ dla ka¿dego wierz¹cego jako dwa g³ówne sakra-
menty a œwiêcenie biskupie uchodzi  za istotny czynnik dla struktury Koœcio³a.
Obok siedmiu czynnoœci liturgicznych uznawanych za sakramenty istniej¹ inne
czynnoœci symboliczne nazywane sakramentaliami.

Wymienianie Eucharystii jako sakramentu wœród innych nie pasuje w rze-
czywistoœci do eklezjologii eucharystycznej Koœcio³a lokalnego, która sta³a siê
znakiem charakterystycznym wspó³czesnego starokatolicyzmu. Eucharystia jest
centraln¹ manifestacj¹ Koœcio³a pielgrzymuj¹cego na jego drodze do Królestwa
Bo¿ego i normaln¹ ram¹ dla innych sakramentalnych czynnoœci. W parafiach kato-
lickich chleb eucharystyczny jest przechowywany w tabernakulum dla komunii
chorych.

5.3.2 ¯ycie sakramentalne w Koœciele Szwecji

Od Reformacji Koœció³ Szwecji uznaje chrzest i Eucharystiê za dwa sakra-
menty, które nale¿y sprawowaæ w ka¿dej parafii, gdy¿ zosta³y ustanowione osobi-
œcie przez Jezusa Chrystusa – w odró¿nieniu do innych czynnoœci, które mo¿na
traktowaæ jako œrodki ³aski, nawet gdy nie s¹ nazywane sakramentami. W ostatnich
piêædziesiêciu latach zaistnia³o godne uwagi umocnienie odnowy liturgiczno-sa-
kramentalnej, która przesunê³a Eucharystiê do centrum  ¿ycia wiêkszoœci parafii.
Impuls tej odnowie da³y miêdzynarodowe relacje ekumeniczne, wsparcia udzieli³a
te¿  liturgiczna reforma w znaczeniu odpowiedniej odpowiedzi na poszukiwanie
nowej duchowoœci. Tak¿e chrzest spotka³ siê z now¹ uwag¹ teologiczn¹, znajduj¹c
bogatsze pastoralne i liturgiczne formy. Chrzest doros³ych jest w ostatnim czasie
praktykowany czêœciej ni¿ dawniej. Jednoczeœnie zmniejszy³o siê zapotrzebowanie
na spowiedŸ indywidualn¹ i absolucjê.

Co siê tyczy konfirmacji, ma³¿eñstwa, ordynacji i namaszczenia chorych, to
mo¿na zauwa¿yæ ró¿ne tendencje. Czynnoœci te nie s¹ uznawane za sakramenty w
pe³nym znaczeniu tego s³owa, lecz posiadaj¹ oczywisty sakramentalny wymiar.
Konfirmacja jest  udzielana przez  kap³ana lub kap³ankê a nie przez biskupa. Obej-
muje ona na³o¿enie r¹k i modlitwê o Ducha Œwiêtego, lecz tylko rzadko namasz-
czenie. Chocia¿ ma³¿eñstwo jest odró¿niane od sakramentów takich jak chrzest i
Eucharystia, jednak jest uwa¿ane za œrodek ³aski. Liturgia œlubna obejmuje przy-
rzeczenie ma³¿eñskie oraz  poœwiêcenie obr¹czek i nowo¿eñców. Ordynacja dia-
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koñska, kap³añska i biskupia ma równie¿ charakter sakramentalny, który w ostat-
nich latach zosta³ dosyæ wzmocniony. Diakon, kap³an i biskup maj¹ udzia³ w troja-
kim urzêdzie i ryty ordynacyjne odbywaj¹ siê wed³ug tego samego wzoru. Wresz-
cie powraca namaszczenie chorych, które przez wiele lat niemal zniknê³o ze s³u¿by
pastoralnej Koœcio³a Szwecji.

5.3.3 Podsumowanie

Powy¿szy wywód pokazuje, ¿e miêdzy naszymi Koœcio³ami nie ma ró¿nic
o charakterze koœcielno-dziel¹cym w teologicznym rozumieniu sakramentalnych
czynnoœci i œrodków ³aski. Miêdzy Koœcio³ami s¹ widoczne ró¿nice, lecz s¹
one do pogodzenia na fundamentalnej p³aszczyŸnie teologicznej i w pastoralnej
praktyce.

5.4 Sukcesja apostolska i rozumienie urzêdu biskupiego

Fundamentalna idea polega na tym, ¿e tradycja apostolska jest wyrazem apo-
stolskoœci Koœcio³a. Istniej¹ dwa g³ówne aspekty: Koœció³ jest pos³any do œwiata i
jest zbudowany na wierze aposto³ów. Ju¿ sama egzystencja Koœcio³a i dlatego te¿
jego jednoœæ s¹ „wzniesieni na fundamencie aposto³ów i proroków, a kamieniem
wêgielnym jest Chrystus Jezus” (Ef 2, 20). We wczesnym Koœciele sukcesja w na-
uce (successio doctrinae), sukcesja w urzêdzie biskupim i sukcesja ca³ego Koœcio-
³a by³y ze sob¹ œciœle powi¹zane. Potem zosta³y rozdzielone i nawet sukcesja w
urzêdzie biskupim zosta³a podzielona na sukcesjê w konkretnej siedzibie biskupiej
(successio sedis) i ustalon¹ kolejnoœæ w nak³adaniu r¹k (successio manuum). Po
licznych dialogach istnieje dzisiaj konwergencja, która konstatuje, ¿e sukcesja apo-
stolska we wszystkich swoich wymiarach wywodzi siê z apostolskoœci Koœcio³a.

Punktem wyjœcia nauki o pos³udze biskupa w sukcesji apostolskiej jest rozu-
mienie Koœcio³a jako Koœcio³a zakorzenionego w Trójjedynym Bogu. Urz¹d bisku-
pi jest powi¹zany z koinonia ca³ego ludu Bo¿ego i znajduje siê w relacji do chrztu,
Eucharystii i zwi¹zanej z ordynacj¹ pos³ugi kap³anów i kap³anek, diakonów i dia-
konek oraz pos³ug œwieckich ró¿nego rodzaju. Urz¹d biskupów jest znakiem i na-
rzêdziem zachowania Koœcio³a w wiernoœci do Pisma Œwiêtego i Tradycji jak te¿
do jednoœci Koœcio³a istniej¹cego po wszystkie czasy.

Przeto sukcesja apostolska jest podstawowym znamieniem Koœcio³a katolic-
kiego, któremu powierzone jest zadanie zachowania Tradycji przekazanej przez
aposto³ów.  W tej wspólnocie apostolskiej wszystkich chrzeœcijan biskupi s¹ zna-
kami i narzêdziami. Ich urz¹d zostaje im powierzony przez na³o¿enie r¹k. Ordy-
nacj¹ jest liturgia, w  której wybrany biskup przez na³o¿enie r¹k i modlitwê otrzy-
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muje dar Ducha Œwiêtego i tak staje siê dozgonnym darem Koœcio³a. Przez œwiêce-
nie, dokonywane przez biskupów, którzy znajduj¹ siê w wielowiekowej ci¹g³oœci z
innymi biskupami, apostolska tradycja dochodzi do g³osu i znaczenia.

Co Koœció³ naucza na temat sukcesji apostolskiej biskupów, odpowiada
temu, czego naucza ca³y lud Bo¿y.

Na³o¿enie r¹k powi¹zane z modlitw¹ odbywa siê w przestrzeni Koœcio³a w
ró¿nych sytuacjach, których sens uwidacznia siê dopiero dziêki specyficznemu kon-
tekstowi i sprawowanym czynnoœciom. Przy tym stale wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e
osoba k³ad¹ca rêkê jest sama poœrednikiem czegoœ, co otrzyma³a: co w akcie na³o¿e-
nia r¹k jest przekazywane dalej, jest darem Bo¿ym, czymœ boskim. Dlatego proœba
modlitewna skierowana do Boga jako dawcy jest elementem na³o¿enia r¹k. Na³o¿e-
nie r¹k podczas ordynacji (dokonywane w oparciu o Dz 6, 1-6; 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6;
por. tak¿e Dz 14, 23; 1 Tm 5, 22) jest rozumiane jako sakramentalny akt poœrednic-
twa Ducha Œwiêtego, o Jego zejœcie na cz³owieka  zmawiana jest modlitwa.

Œwiêcenie biskupa dokonywane przez na³o¿enie r¹k jest wydarzeniem
wspólnoty koœcielnej. Biskup, który ma byæ ordynowany, jest wybierany po to, aby
kierowaæ Koœcio³em lokalnym. Lecz Koœció³ ten jako uobecnienie jednego, œwiête-
go, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a, o którym mówi symbol wiary, znajduje
siê we wspólnocie z innymi Koœcio³ami lokalnymi. Wyra¿a siê to w ten sposób, ¿e
biskupi innych Koœcio³ów lokalnych dokonuj¹ œwiêcenia, i to w kontekœcie uro-
czystoœci eucharystycznej, w której par excellence konstytuuje i prezentuje siê
wspólnota koœcielna (por. np. kanon czwarty I Synodu w Nicei; Traditio Apostolica
2; Cyprian, Ep. 55,8; 67,5). Udzia³ biskupów w konsekracji biskupa jest wiêc na-
stêpstwem i dowodem pe³nej wspólnoty, w jakiej znajduj¹ siê wzajemnie Koœcio³y
lokalne, które s¹ reprezentowane przez biskupów uczestnicz¹cych w akcie œwiêceñ
(por. te¿ Statut Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich z 2000
roku, Preambu³a).

5.4.1 Historyczny episkopat w Koœciele Starokatolickim

Koœció³ Starokatolicki traktuje urz¹d koœcielny w formie, w jakiej siê roz-
win¹³, staj¹c siê tym, co nazywane jest urzêdem trójcz³onowym biskupa, kap³ana/
prezbitera i diakona, jako dar dla Koœcio³a. Przeto jest on uwa¿any za element kon-
stytutywny dla pos³annictwa i jednoœci, niezale¿nie od wielkich fluktuacji, jakie
mia³y miejsce przez stulecia w jego konkretnych formach przejawiania siê i w po-
zycji spo³ecznej zw³aszcza biskupów. Podtrzymanie urzêdu koœcielnego w biegu
dziejów dokonuje siê w pierwszym rzêdzie przez ordynacjê biskupa, który zostaje
wybrany zgodnie z przepisami przez Koœció³ lokalny i wyœwiêcony przez bisku-
pów z innych Koœcio³ów lokalnych. W ten sposób daj¹ oni œwiadectwo i aktuali-
zuj¹ wspólnotê koœcieln¹, jaka istnieje miêdzy nimi.
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Jak zaznaczono wy¿ej, przekazywanie dalej urzêdu zwi¹zanego z ordynacj¹
przez modlitwê i na³o¿enie r¹k jest elementem tego, co nazywane jest „sukcesj¹
apostolsk¹”, lecz tê trzeba widzieæ w kontekœcie z zachowaniem wiary apostol-
skiej, lecz potem tak¿e w œcis³ej ³¹cznoœci ze wspó³odpowiedzialnoœci¹ Koœcio³a
lokalnego za to, ¿e pozostaje wierny pos³annictwu Koœcio³a   apostolskiego.

Dla Koœcio³a Starokatolickiego istnienie tak rozumianej sukcesji apostolskiej
i urzêdu biskupiego, jak zosta³o to powy¿ej przedstawione, jak równie¿ uznanie
wi¹¿¹cego charakteru jednego i drugiego, by³o zawsze przes³ank¹ do uznania za-
sadniczej to¿samoœci z innym Koœcio³em i podjêcia z nim formalnej widzialnej
wspólnoty.

5.4.2 Historyczny episkopat w Koœciele Szwecji

Wobec stanu faktycznego, ¿e sukcesji apostolskiej w Koœciele zachodnim
przypisywano przez stulecia ró¿ne znaczenia i ¿e œredniowieczne rozumienie w
zasadniczy sposób decydowa³o o stanowisku Koœcio³a Szwecji w okresie Refor-
macji, trzeba skonstatowaæ, ¿e porz¹dek koœcielny z 1571 roku obowi¹zywa³ a¿ do
roku 2000 i stwierdza³, ¿e urz¹d biskupa musi pozostaæ „tak d³ugo jak d³ugo istnie-
je ten œwiat”.  Tak¹ by³a i tak¹ jest tradycja Koœcio³a Szwecji.

W XX stuleciu œredniowieczno-jurystyczne rozumienie sukcesji apostol-
skiej zast¹pione zosta³o rozumieniem zorientowanym bardziej eklezjologicznie.
Jedn¹ z odpowiedzialnych za to postaci by³ arcybiskup Natan Söderblom. We-
d³ug niego do tradycji Koœcio³a Szwecji nale¿y z jednej strony wyraŸne podkre-
œlanie nastêpstwa apostolskiego jako znaku i narzêdzia jednoœci, œwiêtoœci, kato-
lickoœci i apostolskoœci Koœcio³a, jako ¿e sukcesja apostolska jest wi¹¿¹ca dla
Koœcio³a Szwecji i trzeba j¹ zaoferowaæ innym Koœcio³om, które jej nie posia-
daj¹. Z drugiej strony Koœció³ Szwecji roszczenia innych Koœcio³ów do bycia
Koœcio³em Chrystusa nie kwestionuje, gdy te nie maj¹ biskupów z historyczn¹
sukcesj¹. Przeto Koœció³ Szwecji zawar³ wspólnotê koœcieln¹ (church fellowship)
tak¿e z takimi Koœcio³ami. Wspólna Deklaracja z Porvoo wyra¿a to nastêpuj¹co:
„Wzajemne uznanie naszych Koœcio³ów i urzêdów wyprzedza teologicznie u¿y-
cie znaku nak³adania r¹k w ramach historycznej sukcesji. Ponowne pos³ugiwanie
siê znakiem nie oznacza bynajmniej negatywnej oceny urzêdów tych Koœcio³ów,
które przedtem nie pos³ugiwa³y siê nim. Jest  on raczej œrodkiem s³u¿¹cym do
bardziej widzialnego zamanifestowania jednoœci i ci¹g³oœci Koœcio³ów wszyst-
kich epok i miejsc”5 .

5 Wspólna Deklaracja z Porvoo. Rozmowy miêdzy brytyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a
nordyckimi i ba³tycki Koœcio³ami luterañskimi (1992), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1999 nr 2 (44), s.
103-133, tutaj s. 126n (= nr 53).
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5.4.3  Podsumowanie

¯aden z Koœcio³ów uczestnicz¹cych w tym dialogu nie ma doœwiadczenia w
byciu Koœcio³em bez urzêdu biskupiego w sukcesji apostolskiej. Oba Koœcio³y
walcz¹ o dopasowanie tradycji póŸnoœredniowiecznej do nowych odkryæ w zakre-
sie starokoœcielnego rozumienia oraz o znalezienie sposobu bycia Koœcio³em w
dzisiejszym œwiecie. Mimo pewnych ró¿nic co do sposobu prezentowania urzêdu
biskupiego znajduj¹cego siê w sukcesji apostolskiej we wspó³czesnym kontekœcie
ekumenicznym, istnieje zasadnicza zgoda co do jego znaczenia i jego treœci.

6. Tematy do dalszych rozmów,
wynikaj¹ce ze wspólnej wizji

Jeœli oba Koœcio³y postanowi³yby na podstawie tego dokumentu zawrzeæ
wspólnotê koœcieln¹, to nie mo¿na zapomnieæ o pewnych tematach, które ze
wzglêdu na ich szersze implikacje ekumeniczne potrzebuj¹ dalszego wspólnego
rozwa¿enia. Zazwyczaj chodzi o trzy dziedziny, które wymagaj¹ za³atwienia w
rozmowach ekumenicznych:

Fundamentalna wiara Koœcio³a, taka, jaka zosta³a przekazania w Piœmie
Œwiêtym lub w tradycji apostolskiej, potwierdzona w nabo¿eñstwie, wyznaniach
wiary i decyzjach dogmatycznych ekumenicznych synodów i w innych wypowie-
dziach oraz prze¿ywana przez ochrzczonych w praktykowaniu wiary.

Liturgia Koœcio³a, zw³aszcza uroczystoœæ eucharystyczna z jej dwoma
momentami kulminacyjnymi – S³owem i sakramentem.

Urz¹d Koœcio³a powi¹zany z ordynacj¹ w swojej wewnêtrznej strukturze,
który odnosi siê zarówno do Koœcio³a lokalnego jak te¿ do wspólnoty Koœcio³ów
lokalnych.

Te elementy musz¹ byæ wystarczaj¹co wspólne, aby na ich przyk³adzie móc
ukazaæ teologiczn¹ to¿samoœæ (jeszcze) podzielonych Koœcio³ów z wszystkimi ich
ró¿nicami, przy czym ró¿nice te wnosz¹ wk³ad do tej ró¿norodnoœci, która mo¿e
wzbogaciæ jednoœæ i wspólnotê.

6.1  Apostolska tradycja i nauka soborów ekumenicznych

W dialogach ekumenicznych normy s³u¿¹ce do poznania prawdy Bo¿ego
objawienia wykorzystuje siê zazwyczaj jako narzêdzia hermeneutyczne. To zna-
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czy: pewne wypowiedzi Pisma Œwiêtego lub cytaty z tekstu normatywnego (Trady-
cja) staj¹ siê miarodajnymi argumentami. Dzisiaj obie nasze tradycje poszukuj¹
mo¿liwoœci, jak odkryæ  w zaufaniu do przewodnictwa Ducha Œwiêtego objawienie
Bo¿e w Piœmie Œwiêtym i Tradycji w sposób dynamiczny.

6.1.1 Autorytet soborów ekumenicznych

Kiedy biskupi starokatoliccy oœwiadczyli, czego oni i ich Koœcio³y trzymaj¹
siê w swojej samodzielnej egzystencji koœcielnej, powo³ali siê na „wiarê starego
Koœcio³a, wypowiedzian¹ w symbolach ekumenicznych i w powszechnie uzna-
nych decyzjach dogmatycznych ekumenicznych synodów niepodzielonego Ko-
œcio³a pierwszego tysi¹clecia” (Deklaracja Utrechcka z 1889 roku). W dialogu z
Koœcio³em Prawos³awnym zawsze deklarowano, ¿e Koœció³ Starokatolicki uznaje
za wi¹¿¹ce siedem soborów ekumenicznych (odbytych w latach 325 – 787). Za-
miast mówiæ o Piœmie Œwiêtym i Tradycji (do której nale¿¹ te¿ wy¿ej wspomniane
decyzje dogmatyczne) jako dwóch odrêbnych wielkoœciach lub Ÿród³ach objawie-
nia, Koœció³ Starokatolicki sk³ania siê do uznania ich za dwa sposoby wyra¿ania
tradycji apostolskiej, wyjaœnianej w Koœciele i przez Koœció³. Ufa w oœwiecenie ze
strony Ducha Œwiêtego, kiedy stosowane s¹ hermeneutyczne metody refleksji.

Zgodnie z porz¹dkiem koœcielnym Koœcio³a Szwecji z roku 2000 (o czym
wspomniano w 4.3), „Wiara, wyznanie wiary i nauka” Koœcio³a zostaje wyra¿ona
„w nabo¿eñstwie i ¿yciu”. „Opiera siê” ona na Piœmie Œwiêtym, zostaje „streszczo-
na” w Apostolskim, Nicejsko-Konstantynopolitañskim i Atanazjañskim Wyznaniu
Wiary, lecz tak¿e w niezmienionej Konfesji Augsburskiej. W uwadze koñcowej
pierwszej czêœci Konfesji Augsburskiej mamy dwukrotne odniesienie do wcze-
snych Ojców, przy czym stwierdza siê, ¿e z „ca³ej naszej nauki widaæ, ¿e nie ma w
niej nic, co by siê nie zgadza³o z Pismem lub z Koœcio³em powszechnym, albo z
Koœcio³em rzymskim, jak dalece jest nam znany z pisarzy”6 .

Ojcowie Koœcio³a byli czêsto cytowani w kazaniach i pismach dogmatycz-
nych Koœcio³a Szwecji a¿ do XIX stulecia, dzisiaj mamy nowe zainteresowanie ich
pismami.

6.1.2 Kwestia filioque

Oba nasze Koœcio³y przyjmuj¹ Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie
Wiary z 381 roku. Filioque („i Syna”), póŸniejsza zachodnia interpolacja w pier-

6 Cyt. za Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 149. Wersja ³aciñska brzmi:
„Haec fere summa dictrinae apud nos, In qua cerni potest nihil inesse, quod discrepet a scripturis vel ab eccle-
sia catholica vel ab ecclesia romana, quatenus ex scriptoribus nobis nota est”. Por. Die Bekenntnisschriften der
Evangelisch-Lutherischen Kirche, Göttingen 1963, 83c-83d.
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wotny tekst soborowy, wed³ug którego Duch Œwiêty „od Ojca pochodzi”
a nie „od  Ojca i Syna”, by³a nieustannym przedmiotem dyskusji w prowadzo-
nych dialogach ekumenicznych. Dodatek do pierwotnego tekstu tworzy powa¿ne
problemy w stosunkach miêdzy Koœcio³ami zachodnimi a Koœcio³em Prawo-
s³awnym.

Koœcio³y starokatolickie usunê³y filioque ze wszystkich starokatolickich
ksi¹g liturgicznych. Ponadto biskupi starokatoliccy w roku 1970 oficjalnie oœwiad-
czyli, ¿e odrzucaj¹ ka¿d¹ interpretacjê filioque, wed³ug której Syn wraz z Ojcem
jest Ÿród³em i pocz¹tkiem Ducha Œwiêtego. Wielkie znaczenie tej szczególnej kwe-
stii dla starokatolickiego zamiaru ekumenicznego, którego celem jest przywrócenie
wspólnoty koœcielnej, wymaga od ekumenicznego partnera  odpowiedzi i w razie
potrzeby wspólnego wyjaœnienia.

Koœció³ Szwecji przywi¹zywa³ do kwestii filioque nie to samo zna-
czenie jak Koœció³ Starokatolicki, prawdopodobnie dzia³o siê tak dlatego,
¿e nie prowadzi³ równie intensywnego dialogu z Koœcio³em Prawos³awnym.
W porz¹dku koœcielnym Koœcio³a Szwecji kap³an kieruj¹cy liturgi¹ mo¿e w
przypadku obecnoœci w niej wyznawców prawos³awia zadecydowaæ o pominiê-
ciu filioque.

6.2 Zwi¹zek miêdzy komuni¹ eucharystyczn¹
a wspólnot¹ koœcieln¹

W nowszym dyskursie ekumenicznym idea, ¿e miêdzy komuni¹ euchary-
styczn¹ i wspólnot¹ koœcieln¹  (³ac. communio) istnieje g³êboki zwi¹zek, znalaz³a
w wielu Koœcio³ach Zachodu i Wschodu rosn¹c¹ akceptacjê równie¿ dlatego, ¿e
jest ona zgodna z wa¿nymi g³osami patrystycznymi. Wspólna Eucharystia i Komu-
nia – któr¹ nale¿y rozumieæ nie w oderwaniu od s³uchania S³owa Bo¿ego z jednej
strony i kontynuacji otrzymanej wspólnoty z Chrystusem w aktach martyria i dia-
konia po liturgii mszalnej z drugiej – jest wyrazem istniej¹cej wspólnoty koœcielnej
i jednoczeœnie œrodkiem do jej pog³êbienia.

Przez setki lat cz³onkowie jednego Koœcio³a nie otrzymywali komunii w
innym (oddzielonym konfesyjnie) Koœciele. W ostatnich czasach ruch ekume-
niczny przyniós³ zmianê w wielu Koœcio³ach. Wspólna uroczystoœæ euchary-
styczna cz³onków nadal jeszcze formalnie podzielonych lub niezupe³nie pojed-
nanych Koœcio³ów sta³a siê oficjalnie uznan¹ lub milcz¹co akceptowan¹ prak-
tyk¹ (okreœlan¹ czêsto jako eucharystyczna goœcinnoœæ). Jest to jednak sprzeczne
z wy¿ej wspomnian¹ now¹ ocen¹ eucharystycznego zgromadzenia nabo¿eñstwo-
wego jako w pierwszym rzêdzie manifestacji wspólnoty koœcielnej w Chrystusie.
Eucharystia, która nie jest ju¿ d³u¿ej pojmowana po prostu jako jeden spoœród
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sakramentów, zostaje uznana za dar, przez który moc¹ dzia³ania Ducha Œwiêtego
œwiêtuj¹cy zbór tworzy siê i potwierdza jako Cia³o Chrystusa. Ochrzczeni, którzy
s³uchaj¹ S³owa Bo¿ego oraz przyjmuj¹ Cia³o i Krew Pana, zostaj¹ zjednoczeni z
Bogiem i z œwiêtuj¹c¹ wspólnot¹. S¹ oni jednym Koœcio³em i zostaj¹ powo³ani do
widzialnego prze¿ywania i manifestowania wspólnoty w Chrystusie we wszystkich
swoich dzia³aniach.

Taka jest oficjalna pozycja Koœcio³a Starokatolickiego, œwiadcz¹
o tym wspólne teksty dialogów z prawos³awnymi i z Koœcio³em Rzymskokato-
lickim. Odnosi siê ona oczywiœcie do pytania, w jakiej relacji wobec siebie
znajduj¹ siê Koœcio³y: wspólna uroczystoœæ eucharystyczna implikuje i
zak³ada wspólnotê koœcieln¹ nie w formie takiej, co dzisiaj nazywane jest
interkomuni¹. A dla zawarcia wspólnoty koœcielnej nie wystarczy mieæ wspólne
rozumienie chrztu, Eucharystii lub urzêdu z mocy ordynacji jako wyizolo-
wanych wielkoœci. Raczej trzeba te¿ za³o¿yæ wspólne fundamentalne rozu-
mienie Koœcio³a jako wspólnoty zakorzenionej w Trójjedynym Bogu, gdy¿ tylko
w ten sposób chrzest, Eucharystia i urz¹d wzglêdnie elementy Pisma i Tradycji,
starokoœcielne wyznania wiary, sakramenty i urz¹d biskupi w apostolskiej sukce-
sji otrzymuj¹ swoje miejsce w misterium Koœcio³a. Dlatego widzialna wspólna
uroczystoœæ eucharystyczna, jeœli nie jest siê w stanie urzeczywistniæ jej ducho-
wego nastêpstwa i znaczenia, tj. widzialnej jednoœci koœcielnej, jest w sobie
sprzeczna.

Jednak istnieje tutaj wyj¹tek: w Niemczech zosta³o zawarte oficjalne miê-
dzykoœcielne „Porozumienie  w sprawie wzajemnego zapraszania do udzia³u w
uroczystoœci eucharystycznej” z Koœcio³em Ewangelickim w Niemczech, i to bez
wprowadzenia w ten sposób wspólnoty koœcielnej, która by³aby zwi¹zana ze
wspólnym rozumieniem Koœcio³a i urzêdu biskupiego. Natomiast praktyka, ¿e in-
dywidualni ochrzczeni komunikanci z innych Koœcio³ów prawie nigdy nie s¹ odsy-
³ani, dotyczy innej p³aszczyzny.

W przesz³oœci Koœció³ Szwecji zabrania³ nie tylko interkomunii, lecz nawet
udzia³u w nabo¿eñstwie innej tradycji koœcielnej.  To zaczê³o siê zmieniaæ stopnio-
wo w XX stuleciu i od 1970 roku eucharystyczna goœcinnoœæ dla osób ochrzczo-
nych z jakiejkolwiek innej tradycji spotyka siê z rosn¹c¹ akceptacj¹. Z jednej stro-
ny wynika to przede wszystkim z ogólnej  konwergencji w kwestiach teologii eu-
charystycznej i urzêdu z mocy ordynacji, z drugiej zaœ tak¿e z przekonania, ¿e linie
podzia³u przebiegaj¹ niekoniecznie miêdzy tradycjami, lecz biegn¹ poprzez po-
szczególne tradycje.

Eucharystyczna goœcinnoœæ widziana jest czêsto jako nastêpstwo wzajemne-
go uznania chrztu. Poniewa¿ tutaj istnieje pewne napiêcie wobec naszej wspólnej
wizji, zgodnie z któr¹ wspólne sprawowanie Eucharystii jest dowodem wspólnoty
koœcielnej, przeto tematyka ta wymaga dalszego rozwa¿enia.
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6.3 Tranzytywnoœæ istniej¹cej wspólnoty koœcielnej

Jeœli miêdzy dwoma Koœcio³ami ustanawiana jest wspólnota koœcielna, to
podstawa jej wprowadzenia winna byæ wspólna z innymi porozumieniami, jakie
zosta³y zawarte przez zaanga¿owane Koœcio³y. Jest to oczywiste w przypadku roz-
mów multilateralnych, lecz stanowi problem w dialogach bilateralnych. Powodem
takiego stanu rzeczy wed³ug powszechnego przekonania jest okolicznoœæ, ¿e tema-
tyka wybrana dla dialogu jest uzale¿niona od zakorzenionych w historii kontrower-
sji  oraz mo¿liwoœci porozumienia miêdzy zainteresowanymi Koœcio³ami. Wa¿ne
jest tak¿e zwrócenie uwagi na charakter ekumenicznych dialogów: nie s¹ one per-
traktacjami nastawionymi na rozwi¹zania kompromisowe, lecz próbami wspó³pra-
cy w zakresie rozumienia objawienia Bo¿ego i brania przy tym pod uwagê tradycji,
jakie zaanga¿owane strony reprezentuj¹.

Gdy jakiœ dialog bilateralny prezentuje tekst, który zawiera propozycjê mo¿-
liwej wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami, zostaje on przed³o¿y Koœcio³om,
które mog¹ go przyj¹æ, skierowaæ do przeredagowania lub odrzuciæ. Gdy zostaje
przyjêty z zaleceniem zawarcia wspólnoty miêdzy obydwoma Koœcio³ami, wów-
czas wy³ania siê kwestia tranzytywnoœci, tj. konsekwencji  dla zaanga¿owanych
Koœcio³ów w odniesieniu do innych wspólnot koœcielnych, z którymi jeden z obu
Koœcio³ów utrzymuje relacje.

Nasz dialog miêdzy Koœcio³em Starokatolickim a Koœcio³em Szwecji uznaje,
¿e nie jest mo¿liwe rozszerzenie wspólnoty koœcielnej zawartej z danym Koœcio-
³em  na wszystkie inne Koœcio³y, z którymi dany Koœció³ znajduje siê we wspólno-
cie. Dlatego te¿ – by daæ nasuwaj¹cy siê przyk³ad – starokatolicka Unia Utrechcka
znajduje siê we wspólnocie koœcielnej ze Wspólnot¹ Anglikañsk¹, lecz nie z tymi
Koœcio³ami nordyckimi i nadba³tyckimi, które znajduj¹ siê we wspólnocie z Ko-
œcio³ami anglikañskimi Wysp Brytyjskich, tj. ze Wspólnot¹ z Porvoo, do której na-
le¿y Koœció³ Szwecji7 .

Z eklezjologicznego punktu widzenia  trudno powiedzieæ, czy jest to oznaka
powierzchownego procesu uzasadniania wspólnoty czy mamy tu do czynienia z
mechanizmami procesu dialogicznego, bêd¹cego podstaw¹ podejmowania decyzji,
a mo¿e oba te czynniki  s¹ przyczyn¹ problemu, ¿e jakiœ Koœció³ znajduje siê we
wspólnocie z innym Koœcio³em, z którym Koœció³ siostrzany takiej wspólnoty nie
posiada. W naszym dialogu staraliœmy siê jeden z tych problemów rozwi¹zaæ w
zwi¹zku z anglikanizmem i Niezale¿nym Koœcio³em Filipiñskim. Lecz problem
intranzytywnoœci powstaje tak¿e, gdy Koœcio³y, które znajduj¹ siê we wspólnocie
koœcielnej, obra³y ekumenicznie ró¿ne kierunki lub gdy trwaj¹ce dialogi z Koœcio-

7 Oœwiadczenie Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów dotycz¹ce udzia³u w œwiêceniach biskupów
anglikañskich, listopad 2003 (http//www.utrechter-union.org/page/146/declaration_of_the_ibc_on_the_pa).



100 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

DIALOG LUTERAÑSKO-STAROKATOLICKI

³ami, które znajduj¹ siê poza t¹ nieuporz¹dkowan¹ konstelacj¹, aktualnie przeszka-
dzaj¹, aby  jeden Koœció³ przy³¹czy³ siê do innego Koœcio³a, z którym znajduje siê
we wspólnocie, w jego „budowaniu wspólnoty”.

Gdy Koœcio³y z ró¿nymi innymi Koœcio³ami zawieraj¹ ekumeniczne porozu-
mienia, kwestia tranzytywnoœci i konsystencji miêdzy tymi porozumieniami staje
siê bardziej skomplikowana i wymaga dalszych przemyœleñ.

7. Zalecenia

Uznajemy, ¿e
1.  Ka¿dy z obu Koœcio³ów urzeczywistnia jeden, œwiêty, katolicki i

apostolski Koœció³ Jezusa Chrystusa;
2. Odmienne tradycje w naszych Koœcio³ach, czy to strukturalne, litur-

giczne, teologiczne lub dyscyplinarne, nie wykluczaj¹, ¿e znajduj¹ siê one w trwa-
j¹cej prze stulecia kontynuacji tradycji apostolskiej; œwiadcz¹ raczej o ró¿norodno-
œci w fundamentalnej jednoœci, która w przysz³ej wspólnocie mo¿e ulec jeszcze
pog³êbieniu;

3. Ka¿dy z obu Koœcio³ów posiada bogate ¿ycie liturgiczne i euchary-
styczne, nieprzerwan¹ strukturê biskupi¹, g³êbokie zobowi¹zanie wobec widzialnej
jednoœci Koœcio³a i dlatego tak¿e wobec ruchu ekumenicznego,   oraz otwart¹ i
krytyczn¹ postawê wobec zmieniaj¹cych siê wartoœci w spo³eczeñstwie;

4. Istnieje mocny fundament na p³aszczyŸnie duchowej i instytucjonal-
nej, który umo¿liwia przysz³e stosunki miêdzy naszymi Koœcio³ami oraz ¿e nasza
wspólna wiara i nasze wspólne pos³annictwo oferuje mo¿liwoœci do wzajemnego
wspierania, czy to w Europie, czy te¿ przez nasze wspólne kontakty na innych kon-
tynentach.

Zalecamy Koœcio³owi Szwecji i Koœcio³owi Starokatolickiemu Unii
Utrechckiej podjêcie zobowi¹zania wobec nastêpuj¹cych punktów:

5. Ochrzczonych cz³onków obu Koœcio³ów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
regu³ami traktowaæ jak cz³onków w³asnego Koœcio³a;

6. Cz³onków drugiego Koœcio³a witaæ z zadowoleniem podczas przyj-
mowania sakramentów i korzystania z pos³ug pastoralnych;

7. Dzieliæ wspólne ¿ycie w pos³annictwie i s³u¿bie, wspólnie siê modliæ
i dzieliæ siê zasobami;

8. Powitaæ z radoœci¹ osobê ordynowan¹ w Koœciele Szwecji lub w jed-
nym z Koœcio³ów starokatolickich Unii Utrechckiej, umo¿liwiæ jej sprawowanie
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urzêdu w jednym z naszych Koœcio³ów bez re-ordynacji, jeœli dzieje siê to na za-
proszenie i zgodnie z regu³ami, które obowi¹zuj¹ w Koœciele przyjmuj¹cym;

9. Biskupów obu Koœcio³ów zapraszaæ do uczestniczenia nak³adaniu r¹k
podczas œwiêceñ biskupich;

10. Zachêcaæ do konsultacji reprezentantów naszych Koœcio³ów, w teolo-
gii i duszpasterstwie wspieraæ procesy nauczania, wymianê myœli i informacji a
tak¿e wymianê studentów;

11.  Obserwatorów drugiego Koœcio³a zapraszaæ do udzia³u w wa¿niej-
szych wydarzeniach;

12.  Gdzie tylko to mo¿liwe wspieraæ wspó³pracê parafii Koœcio³a Staro-
katolickiego i Koœcio³a Szwecji.

Koñcz¹c swój mandat cz³onkowie Komisji Dialogu z wdziêcznoœci¹ wobec
Boga przedk³adaj¹ swój raport autorytetom Koœcio³a Szwecji i Koœcio³a Starokato-
lickiego Unii Utrechckiej w celu podjêcia odpowiedniej uchwa³y.

T³umaczy³ Karol Karski
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KSZTA£T I UKSZTA£TOWANIE
KOŒCIO£ÓW PROTESTANCKICH
W ZMIENIAJ¥CEJ SIÊ EUROPIE

Studium Grupy ds. Dialogu Doktrynalnego
Tekst przyjêty przez VI Zgromadzenie Ogólne
Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie,
Budapeszt, 12-18 wrzeœnia 2006

Wprowadzenie:
Misja Grupy ds. Dialogu Doktrynalnego

Koœcio³y protestanckie ró¿nych wyznañ w Konkordii leuenberskiej zade-
klarowa³y wspólnotê koœcieln¹. Anulowa³y wzajemne potêpienia, które je dzieli-
³y od czasów Reformacji. Praktykuj¹ wspólnotê kazalnicy i o³tarza oraz w roz-
mowach doktrynalnych pog³êbiaj¹ swój teologiczny konsens. Swoj¹ wspólnotê
ju¿ potwierdzi³y przez œwiadectwo i s³u¿bê w ¿yciu Koœcio³ów i zborów, we
wspó³pracy teologicznej i wspólnych inicjatywach.   Lecz zadaniem, jakie posta-
wi³a sobie ta wspólnota, jest dalsze rozwijanie, konkretne ukszta³towanie oraz
nadanie uzyskanej wspólnocie znaczenia w ekumenicznym i politycznym kon-
tekœcie. Przede wszystkim dotyczy ono konkretnego ukszta³towania wspólnoty
koœcielnej na p³aszczyŸnie europejskiej, regionalnej i lokalnej oraz zobowi¹zania
w zakresie wspó³pracy. Jak stwierdzi³o V Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej
Wspólnoty Koœcio³ów w Belfaœcie w czerwcu 2001 roku, zrzeszone w niej
Koœcio³y musz¹ stan¹æ przed wyzwaniem, jakie przyniós³ i przynosi ze
sob¹ europejski proces zjednoczenia. Chodzi o to, by wspólny g³os protestanty-
zmu w naznaczaj¹cym Europê procesie transformacji wyartyku³owaæ s³yszalnie
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na korzyœæ humanizacji spo³eczeñstwa i nadaæ znaczenie reformacyjnym
przekonaniom w tym procesie. Postêpy w zakresie technologii komunikacyjnej
przyczyni³y siê tak¿e do zbli¿enia Koœcio³ów. Tym bardziej pilne staje siê
obecnie uczynienie dalszych kroków ku urzeczywistnieniu zadeklarowanej
wspólnoty.

Dla realizacji tego zadania postanowiono w Belfaœcie uczyniæ z kwestii
kszta³tu i ukszta³towania Koœcio³ów protestanckich temat rozmów doktrynal-
nych i w tym celu powo³aæ grupê ds. dialogu doktrynalnego. Odpowiednia
uchwa³a brzmi:

„Kwestie dotycz¹ce kszta³tu i profilu Koœcio³ów ewangelickich s¹
podporz¹dkowane przekonaniu, ¿e podstaw¹ Koœcio³a jest zbawcze dzia³anie
Boga w Jezusie Chrystusie. To rozró¿nienie miêdzy podstaw¹ wiary Koœcio³a a
formami Koœcio³ów stwarza woln¹ przestrzeñ w zakresie profilowania.
Jednoczeœnie jednak stwarza ono koniecznoœæ teologicznego porozumienia w
sprawie kryteriów ukszta³towania i powa¿niejszego potraktowania kwestii
ukszta³towania dla urzeczywistnienia i pog³êbienia wspólnoty koœcielnej.
Szczególnie ze wzglêdu na obecne procesy transformacji w spo³eczeñstwie i Ko-
œcio³ach Europy wskazane jest bli¿sze zajêcie siê kwestiami kszta³tu. Studium
musi wyjaœniæ, jaka  jest specyfika wspólnoty koœcielnej w perspektywie refor-
macyjnej”.

Dla przeprowadzenia tej uchwa³y Komitet Wykonawczy sformu³owa³ pro-
jekt wytycznych. Wyniki tej pracy przedk³adamy poni¿ej.

Dotycz¹ one czterech kompleksów zagadnieñ, którymi zgodnie z misj¹ zle-
con¹ przez Zgromadzenie Ogólne nale¿a³o siê zaj¹æ. S¹ to:

1. Kryteria rozumienia kszta³tu i realizowania profilu Koœcio³a i wspólnoty
koœcielnej,

2. Znaczenie Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie w ramach
stosunków ekumenicznych w Europie,

3. Europa jako przestrzeñ ¿ycia i kszta³towania ewangelickiej wspólnoty
koœcielnej,

4. Drogi do dalszego rozwoju komunikacji i wspó³pracy Wspólnoty Ko-
œcio³ów Ewangelickich w Europie.
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1. Kryteria rozumienia kszta³tu i realizacji
ukszta³towania Koœcio³a i wspólnoty koœcielnej

1.1 Fundament i misja Koœcio³a
jako kryterium ukszta³towania Koœcio³a

Konkordia leuenberska i oparte na jej wypowiedziach studium Koœció³ Jezu-
sa Chrystusa (1994) wyznaczaj¹ jednoznaczne, podwójnie wa¿ne kryterium dla
ka¿dego ukszta³towania Koœcio³a przez ludzi: musi ono harmonizowaæ z funda-
mentem Koœcio³a, mianowicie z Jezusem Chrystusem, i z misj¹ Koœcio³a polega-
j¹c¹ na przybli¿eniu œwiatu Jego zbawienia w S³owie i Sakramencie. Wszystko co
zaciemnia Chrystusa jako fundament Koœcio³a i kwestionuje misjê Koœcio³a nie
mo¿e byæ w³aœciwym kszta³tem Koœcio³a. Lecz to nie wyklucza mo¿liwoœci istnie-
nia ró¿nych kszta³tów Koœcio³a; przeciwnie, Jezus Chrystus jako fundament Ko-
œcio³a wyzwala w ró¿nych miejscach, ró¿nych czasach i ró¿nych sytuacjach wiele
mo¿liwoœci ukszta³towania swojego Koœcio³a przez ludzi. Z fundamentu i misji
Koœcio³a wynika dlatego nie ca³kiem ustalony ponadczasowy i ponadhistoryczny
kszta³t Koœcio³a. Swój kszta³t uzyskuje zawsze w ró¿norodnych formach historycz-
nych. Dlatego Koœcio³y o ró¿nych kszta³tach nie musz¹ byæ podzielonymi Koœcio-
³ami. Mog¹ mieæ ze sob¹ wspólnotê koœcieln¹, o ile s¹ gotowe odró¿niaæ swój
kszta³t a tak¿e kszta³t swojej wspólnoty koœcielnej od swojego fundamentu i z nim
j¹ porównywaæ. Takim przypadkiem jest Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w
Europie – Leuenberska Wspólnota Koœcielna.

1.2 Duchowa rzeczywistoœæ Koœcio³a
jako kryterium kszta³tów Koœcio³a

Istota Koœcio³a, tzn. to co Koœció³ czyni Koœcio³em, polega zatem na tym, ¿e
jest zakorzeniony  poza samym sob¹, ma oparcie w fundamencie, który go wyposa-
¿a do prowadzenia misji w œwiecie. Jest on wspólnot¹ ludzi, która nie ukonstytu-
owa³a siê sama, lecz jest zwo³ana, wzajemnie zwi¹zana i otrzyma³a mandat przez
dzia³anie Jezusa Chrystusa i Ducha Œwiêtego. Na tyle jest on duchow¹, ukryt¹
przed œwiatem wspólnot¹, któr¹ daje siê zweryfikowaæ tylko we wierze i która nie
jest identyczna z ¿adnym historycznie ukszta³towanym Koœcio³em. Lecz jednocze-
œnie jest on tak¿e cielesn¹, widzialn¹, spo³eczn¹ rzeczywistoœci¹, spotykan¹ w po-
staciach wielu historycznie ukszta³towanych Koœcio³ów. Jako taki mo¿e staæ siê
fa³szywym Koœcio³em, który zmienia siê nie do poznania, oddalaj¹c siê  od swoje-
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go fundamentu i swojej misji a przez to tak¿e od swej duchowej rzeczywistoœci.
Przeto ka¿dy widzialny kszta³t Koœcio³a musi poddaæ siê badaniu i weryfikacji, czy
jego wypowiedzi i dzia³ania zgadzaj¹ siê z duchow¹ rzeczywistoœci¹ ukonstytu-
owan¹ przez Jezusa Chrystusa. Wspólnota duchowa ukonstytuowana we wierze
jest pod tym wzglêdem zakorzenionym w fundamencie Koœcio³a kryterium
ukszta³towania Koœcio³a i wspólnoty koœcielnej.

1.3 Znamiona Koœcio³a

Wed³ug reformacyjnego rozumienia istniej¹ znamiona (notae), które jako
fundamentalne wypowiedzi ¿yciowe Koœcio³a wskazuj¹, ¿e widzialny kszta³t Ko-
œcio³a jest wierny swojemu fundamentowi i swojej istocie i w ten sposób jest praw-
dziwym wyrazem jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Tymi znamionami s¹ czyste
zwiastowanie Ewangelii i zgodne z ustanowieniem sprawowanie sakramentów (CA
VII; Institutio IV, 1, 8n). Przez nie Duch Œwiêty stwarza wiarê w Jezusa Chrystusa
i tym samym wspólnotê wierz¹cych. Dlatego Koœció³, który ma te znamiona, sy-
gnalizuje œwiatu, ¿e swój byt zawdziêcza Jezusowi Chrystusowi  a nie jakimœ reli-
gijnym lub etycznym zaletom swoich cz³onków. Dlatego przez publiczne g³oszenie
S³owa Bo¿ego i sprawowanie sakramentów Koœció³ wskazuje z jednej strony na
swój wewnêtrzny fundament, z drugiej zaœ strony –  daje siê poznaæ œwiatu jako
Koœció³ Jezusa Chrystusa.

Wszelki kszta³t widzialnego Koœcio³a realizuje siê wiêc we wspólnocie stwo-
rzonej w oparciu o czyste zwiastowanie Ewangelii i zgodne z Pismem Œwiêtym
sprawowanie sakramentów, wspólnocie, w której rozwijaj¹ siê dalsze znamiona.
Reformatorzy do takich znamion zaliczali np. urz¹d kluczy, uporz¹dkowany urz¹d
kaznodziejski, modlitwê, cierpienie ze wzglêdu na Ewangeliê, przestrzeganie dru-
giej tablicy Dekalogu, dyscyplinê koœcieln¹ i pos³uszeñstwo wiary. Jest jednak ca³-
kiem mo¿liwe wytworzenie w zmiennych czasach tak¿e innych znamion Koœcio³a,
które swoim fundamentalnym znamionom udziel¹ wsparcia, skonkretyzuj¹ je i
zwróc¹ uwagê œwiatu na fundament i duchow¹ istotê Koœcio³a.

1.4 „Istotne cechy” Koœcio³a

Ponadto w kwestii w³aœciwego empirycznego kszta³tu Koœcio³a pomocne
jest zastanowienie siê nad duchow¹ istot¹ Koœcio³a, tym, jak wyra¿a siê ona w
swoich atrybutach. Wed³ug Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wyznania Wiary
Koœció³ jako wspólnota wierz¹cych charakteryzuje siê jednoœci¹, œwiêtoœci¹, kato-
lickoœci¹ i apostolskoœci¹. Tych „istotnych cech” nie nale¿y rozumieæ tylko jako
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ukrytych, „transcendentnych” cech charakterystycznych Koœcio³a. Musz¹ one tak-
¿e znaleŸæ wyraz w widzialnym, trapionym grzechem kszta³cie Koœcio³a. Oznacza
to: widzialny kszta³t Koœcio³a, za który odpowiedzialnoœæ ponosz¹ ludzie, musi re-
alizowaæ siê w formie ludzkiego odpowiednika „istotnych cech” Koœcio³a. Nie zna-
czy to, ¿e z istotnych cech mo¿na po prostu wydedukowaæ konkretny kszta³t. Z
kwestii odpowiedników da siê raczej wyprowadziæ kryteria dla kszta³tu i ukszta³to-
wania Koœcio³a. Widzialny Koœció³ i tym samym tak¿e wspólnota koœcielna ró¿nie
ukszta³towanych Koœcio³ów ma zgodnie z tym wyjaœniæ za pomoc¹ podlegaj¹cych
ludzkiej odpowiedzialnoœci struktur i sposobów dzia³ania, ¿e jego cechami podpo-
rz¹dkowanymi  zwiastowaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów w œwiecie s¹
jednoœæ, œwiêtoœæ, katolickoœæ i apostolskoœæ.

1.4.1 Apostolskoœæ

W rozumieniu reformatorskim wœród  tak zwanych „istotnych cech” Koœcio-
³a priorytet ma apostolskoœæ. Bowiem oba decyduj¹ce znamiona Koœcio³a (zwia-
stowanie i sakrament) zawdziêczaj¹ swoj¹ pozycjê apostolskiemu œwiadectwu Pi-
sma i s¹ z tego powodu naznaczone „apostolskoœci¹”. „Trwanie w nauce apostol-
skiej” (Dz 2, 42) i „zbudowanie na fundamencie aposto³ów” (Ef 2, 20) jest
konstytutywne dla Koœcio³a i jest warunkiem autentycznego, misyjnego œwiadec-
twa o Ewangelii. Tylko w zgodnym z Pismem, „apostolskim” Koœciele powstaje
Koœció³ jako przez Ducha ukszta³towana wspólnota wiary wyposa¿ona w cechy
jednoœci, œwiêtoœci i katolickoœci. Apostolskoœæ Koœcio³a jest wiêc pomostem, któ-
ry ³¹czy reformacyjne znamiona Koœcio³a z „istotnymi cechami” ukszta³towanymi
przez Ducha. Ka¿demu Koœcio³owi i ka¿dej wspólnocie koœcielnej powierza ona
zadanie umieszczenia Biblii w centrum wszelkich swoich dzia³añ i bycia ecclesia
semper reformanda przez nieustanne ws³uchiwanie siê w g³os Pisma Œwiêtego.

1.4.2  Jednoœæ

Bêd¹ca przedmiotem wiary duchowa jednoœæ Koœcio³a jest darem Ducha
Œwiêtego uobecniaj¹cego jedynego Jezusa Chrystusa. £¹czy ona wszystkie Ko-
œcio³y chrzeœcijañskie. Dlatego – ze wzglêdu na jedyny fundament Koœcio³a –  pil-
nie potrzebne jest przedstawienie w ró¿nych widzialnych kszta³tach Koœcio³ów  tej
jednoœci. Jest ni¹ praktykowanie eucharystycznej goœcinnoœci wobec Koœcio³ów,
które nie nale¿¹ do wspólnoty koœcielnej – to wa¿ny znak duchowej jednoœci z
wszystkimi Koœcio³ami Jezusa Chrystusa.

We Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w Europie takie widzialne przed-
stawienie duchowej jednoœci ró¿nych struktur koœcielnych wyra¿a siê ju¿ przez
osi¹gniête w Konkordii leuenberskiej zgodnoœci w zakresie czystej nauki Ewange-



107SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

KSZTA£T I UKSZTA£TOWANIE KOŒCIO£ÓW PROTESTANCKICH ...

lii i w zgodnym z Pismem sprawowaniem sakramentów, przez wspólnotê ambony i
Wieczerzy Pañskiej (z intercelebr¹ w³¹cznie) oraz przez wzajemne uznanie ordy-
nacji. Tym samym w odniesieniu do studium na temat Koœcio³a i Konkordii  zosta-
³o powiedziane wszystko co konieczne na temat niezbêdnego fundamentu wspól-
noty koœcielnej jako odpowiednika istniej¹cej duchowej jednoœci Koœcio³a.

Mimo to w kwestiach uznania równowa¿noœci i wymiennoœci urzêdów nie
ma jeszcze porozumienia. Niektóre Koœcio³y nie ordynuj¹ kobiet na urz¹d duchow-
nego. Istniej¹ ró¿nice tak¿e odnoœnie do sposobu, w jaki jest postrzegane episkopé,
jak i w kwestii relacji miêdzy ordynacj¹ a udzieleniem pe³nomocnictwa do zwia-
stowania S³owa i sprawowania sakramentów. W tych punktach potrzebna jest dal-
sza praca zmierzaj¹ca do osi¹gniêcia jednoœci Koœcio³ów protestanckich w Euro-
pie. Protestancki model „jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci” oferuje tutaj po-
moc, zmierzaj¹c¹ do rozumienia i profilowania kszta³tu w³asnego urzêdu
koœcielnego w sposób otwarty dla kszta³tu urzêdu innych Koœcio³ów.

1.4.3 Œwiêtoœæ

Œwiêtoœæ Koœcio³a bêd¹cego przedmiotem wiary polega na jego wolnoœci od
grzechu. Grzech jest zburzeniem relacji Boga z ludŸmi i zrujnowaniem relacji w
ramach stworzenia. Wspólnota wierz¹cych staje siê Koœcio³em œwiêtym przez sku-
teczne uwolnienie jej od grzechu przez Chrystusa. Lecz Koœció³ widzialny to ecc-
lesia sancta et peccatoris, to znaczy ma on wykazaæ sw¹ œwiêtoœæ w walce przeciw
daj¹cym siê mu we znaki mocom grzechu. Dzieje siê to poprzez starania o zgodne
z Ewangeli¹ zwiastowanie, które otwiera drogê Koœcio³owi do wyznania swojej
winy. Dzieje siê to tak¿e przez ukszta³towanie jego struktur, które maj¹ strzec
przed niszczycielskimi skutkami grzechu dla widzialnej wspólnoty wierz¹cych. I
to dzieje siê przez zgodne z Ewangeli¹ ¿ycie jego cz³onków w pos³uszeñstwie wo-
bec przykazañ Bo¿ych. Takie ¿ycie implikuje zaanga¿owanie Koœcio³a i wspólnoty
koœcielnej na rzecz ludzi, którzy s¹ zagro¿eni w swoim prawie do ¿ycia i w swojej
ludzkiej godnoœci. Stawia pytanie, czy i w jaki sposób Koœcio³y winny anga¿owaæ
siê politycznie przez kooperacje z pañstwem. Zobowi¹zuje w pal¹cych kwestiach
etycznych naszych czasów, narzucanych np. przez bioetykê i etykê medyczn¹, do
wyra¿ania  jasnego stanowiska na korzyœæ nieod³¹cznej godnoœci ka¿dego przyjê-
tego przez Boga cz³owieka. Poniewa¿ Koœcio³y Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelic-
kich w Europie ze wzglêdu na ró¿ne konteksty i tradycje dochodz¹ tu niekiedy do
ró¿nych odpowiedzi, zachodzi potrzeba zintensyfikowania ich dialogu w sprawie
takich kwestii. ¯ycie Koœcio³a i tym samym wspólnoty koœcielnej znajduje siê w
ka¿dym momencie przed nowymi wyzwaniami, wobec których trzeba poœwiêciæ
uwagê mocy uœwiêcenia przez Jezusa Chrystusa przez podejmowanie w³asnych
dzia³añ.
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1.4.4  Katolickoœæ

Katolickoœæ oznacza: ka¿dy pojedynczy zbór i Koœció³ znajduje siê w nieroz-
wi¹zalnym wewnêtrznym zwi¹zku z jednym wszechobejmuj¹cym Koœcio³em od
jego pocz¹tków a¿ do jego obecnoœci w ró¿nych miejscach wspó³czeœnie. Widzial-
ny odpowiednik tej bêd¹cej przedmiotem wiary katolickoœci – wraz z bêd¹c¹
przedmiotem wiary jednoœci¹ w ramach prze¿ywanej ekumeni – polega na prakty-
kowaniu na ca³ym œwiecie wspólnoty chrzeœcijanek i chrzeœcijan przekraczaj¹cej
granice wyznaniowe oraz wszelkie granice narodowe, rasowe, spo³eczne, kulturo-
we i p³ciowe. Gdzie na podstawie wspólnego rozumienia Ewangelii powsta³a pe³na
wspólnota koœcielna pomimo istniej¹cych ró¿nic wyznaniowych, tam jednak nie
mo¿e os³abn¹æ d¹¿enie do widzialnej prezentacji katolickoœci. Modelu jednoœci w
pojednanej ró¿norodnoœci nie wolno Ÿle zrozumieæ jako zadowolenia siê status
quo. Dlatego jest wa¿ne podjêcie elementów rozwiniêtego we wczeœniejszej dys-
kusji ekumenicznej modelu „wspólnoty koncyliarnej”. Mog¹ one byæ impulsem w
kierunku wspólnego dochodzenia do decyzji i wspólnego zobowi¹zania do wymia-
ny doœwiadczeñ, wa¿nymi czynnikami przyczyniaj¹cymi siê do ukszta³towania
wspólnoty koœcielnej.

1.5 Profil Koœcio³a w aktualnej realizacji
przeznaczenia Koœcio³a

1.5.1 Wspólnota koœcielna jako szansa wielkiej perspektywy

¯ycie ka¿dego poszczególnego Koœcio³a we Wspólnocie Koœcio³ów Ewan-
gelickich w Europie tylko wówczas kszta³tuje siê zgodnie z fundamentem i misj¹, a
jednoczeœnie w apostolskiej jednoœci, œwiêtoœci i katolickoœci, gdy skupia on
g³ówn¹ uwagê na aktualnym, wspó³czesnym dawaniu œwiadectwa Ewangelii. Po-
niewa¿ Jezus Chrystus jest ¿ywy a Duch Œwiêty stale dzia³a wspó³czeœnie, Ewan-
gelia w ¿ywym Koœciele nie mo¿e nigdy skostnieæ w formie zwiastowanej „wczo-
raj”. Gdzie s¹ ¿ywe Koœcio³y – a przez to tak¿e ¿ywa ewangelicka wspólnota ko-
œcielna – tam spojrzenie kieruje siê do przodu. Ponadto  w Europie chodzi przede
wszystkim o to, by w pluralistycznej epoce religijnej indywidualizacji z jednej
strony i ateistycznego odejœcie od Boga z drugiej, dawaæ œwiadectwo Ewangelii w
taki sposób, aby by³o ono w stanie dotrzeæ do ludzi w œrodowisku ich ¿ycia. Wiele
Koœcio³ów w Europie cierpi z tego powodu, ¿e ich pos³annictwu przypisuje siê nie-
umiejêtnoœæ dotarcia do ludzi. Meldunki o topniej¹cych liczbach cz³onków Ko-
œcio³ów sk³aniaj¹ zewnêtrznych obserwatorów do pesymistycznych prognoz w od-
niesieniu do przysz³oœci Koœcio³ów w Europie. To rzuca wyzwanie Wspólnocie
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Koœcio³ów Ewangelickich w Europie i ka¿demu z reprezentowanych w niej Ko-
œcio³ów do przyznania priorytetu profilowi ich zwiastowania, który jest  uwarunko-
wany czasowo i sytuacyjnie. Zebrane w WKEE bogactwo doœwiadczeñ zwi¹za-
nych z dawaniem œwiadectwa Ewangelii na poziomie lokalnym stwarza znakomit¹
okazjê uczenia siê od siebie, jak w naszej epoce trzeba przekazywaæ Ewangeliê, tak
aby przemawia³a i dociera³a do ludzi.

Z tego powodu porozumienie w sprawie w³aœciwego zwiastowania Ewange-
lii w WKEE mo¿e wspó³czeœnie staæ siê silnym stymulatorem przebudzenia Ko-
œcio³ów europejskich. Stwierdzenie to mo¿na odnieœæ do ró¿nych spraw. Ta wspól-
nota koœcielna ma daæ impulsy aktualnemu wyznawaniu, podejmuj¹cemu proble-
my i potrzeby ludzi naszej epoki. Ze wzglêdu na obecnoœæ Ewangelii w ¿yciu
codziennym wspólnota ma tak¿e  wspieraæ naukê Koœcio³ów, która w znaczeniu
reformacyjnego „kap³añstwa wszystkich wierz¹cych” wzmacnia odpowiedzialnoœæ
wszystkich chrzeœcijan za docieranie Ewangelii do ludzi. W podobny sposób ma
ona dostarczaæ klarownych zaleceñ w sprawie kszta³cenia ludzi, którzy swoje ¿ycie
pragn¹ poœwiêciæ s³u¿bie Jezusowi Chrystusowi. Ma równie¿  dawaæ impulsy w
sprawie kszta³tu nabo¿eñstwa i sprawowania sakramentów, które w³¹czaj¹ siê w
rozumienie rzeczywistoœci i odczuwanie ¿ycia przez ludzi w pluralistycznym, zo-
rientowanym na prze¿ycie spo³eczeñstwie a jednoczeœnie je przerywaj¹. Ma ona za
zadanie krytyczne zbadanie, gdzie le¿¹ szanse i granice prawnie ustalanej organi-
zacji Koœcio³ów w Europie, wiarygodnego powo³ywania siê na Ewangeliê i pre-
zentowania jej w ¿yciu Koœcio³ów poœród spo³eczeñstwa. Wspólnota koœcielna jest
zawsze szans¹ poszerzenia perspektywy zakwestionowanego lub regionalnie sku-
pionego na sobie Koœcio³a. Pe³na mocy martyria (poœwiadczenie prawdy Ewange-
lii dla indywidualnego cz³owieka i w ramach wspó³czesnego ¿ycia publicznego),
¿ywa leiturgia (zachwycanie siê ¿yw¹ wspólnot¹ kultow¹), zaanga¿owana diako-
nia (szukanie tego, co w œwiecie najlepsze) i wszechobejmuj¹ca koinonia   (wspól-
nota wszystkich ludzi miêdzy sob¹  i z Bogiem) – to has³a, które winny robiæ wra-
¿enie na wszystkich, którzy gromadz¹ siê we Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelic-
kich w Europie.

Faktycznie ka¿dy Koœció³ w tej wspólnocie zastrzega sobie wewnêtrznie
swoj¹ kompetencjê w zakresie ustroju i swoj¹ autonomiê w zakresie recepcji
uchwa³ wspólnoty Koœcio³ów. Jednak¿e istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e partykular-
ne interesy koœcielne zahamuj¹ rozmach reformacyjnej dynamiki, do rozwiniêcia
której jest zobowi¹zana wspólnota Koœcio³ów.  Dlatego trzeba zbadaæ drogi, które
zminimalizuj¹ to niebezpieczeñstwo. Ze wzglêdu na aktualn¹ prawdê Ewangelii
dla ludzi naszych czasów chodzi o to, by w oparciu o siostrzane i braterskie konsul-
tacje odwa¿nie przekraczaæ granice w³asnych pogl¹dów eklezjologicznych w³aœnie
w przypadku kontrowersyjnie dyskutowanych tematów. Czêsto jest tak, ¿e po-
szczególne Koœcio³y lub wiele poszczególnych zborów znajduj¹ siê na drodze
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wspó³czesnego, aktualnego urzeczywistnienia postawionego celu ju¿ o wiele dalej
ni¿ gremia miêdzynarodowe. Nie jest to jednak ¿adna obiekcja wobec progresyw-
nej istoty Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie, lecz dodaj¹ca jej otu-
chy si³a napêdowa.

1.5.2  Kierownictwo i ustrój Koœcio³a
w horyzoncie wspólnoty koœcielnej

Kierownictwo ka¿dego poszczególnego Koœcio³a ponosi szczególn¹ odpo-
wiedzialnoœæ za urzeczywistnienie  wspólnoty koœcielnej zorientowanej zgodnie z
opisanymi kryteriami i odnosz¹cej siê do konkretnej sytuacji ¿yciowej. Dzia³anie
w zakresie kierowania Koœcio³em oznacza w sensie reformacyjnym dostrzeganie
teologicznej odpowiedzialnoœci za ca³¹ s³u¿bê Koœcio³a. Aczkolwiek w Koœciele
ewangelickim nie istnieje zinstytucjonalizowany urz¹d nauczania, lecz decyzje o
charakterze doktrynalnym s¹ podejmowane w procesie znajdowania konsensu, od-
powiedzialnoœæ za nauczanie podlega czynnoœciom kierownictwa koœcielnego. To
znaczy, ¿e  w odniesieniu do ca³ego Koœcio³a troszczy siê ono o to, by œwiadectwo
i s³u¿ba realizowa³y siê wszêdzie zgodnie z Pismem i sytuacj¹. Sk³ania ono do
¿ywego i krytycznego pos³ugiwania siê wyznaniami Koœcio³a i aktualnym wyzna-
waniem. I jego szczególnym obowi¹zkiem jest wzmacnianie wspólnoty koœcielnej
z innymi Koœcio³ami protestanckimi, uwa¿ne œledzenie przemian, które siê tam
dokonuj¹ oraz wspieranie szerokiej mo¿liwie wymiany doœwiadczeñ na wszyst-
kich p³aszczyznach s³u¿by koœcielnej.

Wa¿ne znaczenie pod tym wzglêdem nale¿y siê komunikacji miêdzy kierow-
nictwami koœcielnymi. Na przyk³ad sposób, w jaki jest rozumiany i sprawowany
urz¹d nadzoru (episkopé), jest obecnie dyskutowany w sposób kontrowersyjny i
wymaga dalszego wyjaœnienia. Ka¿de kierownictwo koœcielne jest zobowi¹zane do
przeciwstawiania siê praktykowaniu œwiadectwa i s³u¿by, która wypacza³yby
Ewangeliê lub czyni³y j¹ w œwiecie niewiarygodn¹. Ma baczyæ na to, by swoboda
w zakresie interpretacji magnus consensus nauki Koœcio³a nie uleg³a samowolne-
mu zawê¿eniu lub poszerzeniu o pogl¹dy i czyny obce ze swej istoty Koœcio³owi.
Lecz musi siê to dziaæ w taki sposób, by urz¹d nadzoru nie sta³ siê z jednej strony
instrumentem o charakterze prawnym, z drugiej zaœ instytucj¹ zaniechania. Jedno i
drugie nie jest dla ¿adnego Koœcio³a b³ogos³awieñstwem. Dlatego jest konieczne,
by kierownictwa koœcielne uczy³y siê jedne od drugich, jak troszcz¹ siê sine vi sed
verbo (CA XXVIII) i bez pogwa³cenia sumienia o atmosferê mutuum colloquium
sióstr i braci w ca³ym Koœciele, w którym tak¿e braterskie napomnienie ma swoje
naturalne miejsce.

Konieczna pozostaje wymiana pogl¹dów w sprawie kwestii dotycz¹cych
ustroju i zewnêtrznego kszta³tu prawnego Koœcio³ów oraz zwi¹zanych z tym pe³-
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nomocnictw w zakresie ukszta³towania, kierowania i decydowania. Wychodz¹c z
wymienionych kryteriów koœcielnego ukszta³towania musi pod tym wzglêdem
obowi¹zywaæ zasada, ¿e zarówno porz¹dki pos³ug Koœcio³a jak równie¿ prawo
koœcielne musz¹ byæ zgodne z fundamentem, misj¹ i istot¹ Koœcio³a. Koœció³ nie
uchyli siê przed obowi¹zkiem prawnego uregulowania wed³ug „œwieckich” kryte-
riów elementów zwi¹zanych z jego s³u¿b¹ oraz w³asnoœci budynków, gruntów, fi-
nansów i wynagrodzeñ. Jednak takie regulacje nie s¹ celem samym w sobie, lecz
pe³ni¹ funkcjê s³u¿ebn¹ (por. Barmeñska Deklaracja Teologiczna, nr 4: „Ró¿ne
urzêdy w Koœciele zosta³y ustanowione nie po to, by jedni panowali nad drugimi,
ale dla pe³nienia s³u¿by powierzonej i zadanej ca³ej wspólnocie”).  Odniesienie
tego wszystkiego do fundamentu, misji i istoty Koœcio³a musi byæ tutaj wyraŸnie
zaznaczone. Dlatego zachodzi koniecznoœæ, by kierownictwo,  niezbêdne sprawo-
wanie w³adzy i „polityka personalna” w Koœciele by³y w miarê mo¿noœci transpa-
rentne, trzeba wyjaœniæ jego kompetencjê i zasiêg; umo¿liwiæ jego krytykê z per-
spektywy kryteriów koœcielnego ukszta³towania. Napiêcia miêdzy byciem  zdanym
na zewnêtrzne porz¹dki i prawne uregulowania a jednoczesn¹ wiedz¹ o innym,
wy¿szym „prawie mi³osierdzia” nie da siê wprawdzie nigdy zupe³nie usun¹æ. Dla-
tego w³aœnie Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie oferuje – jeszcze nie
wykorzystan¹ – szansê poddania otwartej i krytycznej dyskusji tego trudnego pro-
blemu z perspektywy kierownictwa koœcielnego.

1.5.3  Czynniki „nie-teologiczne” ukszta³towania Koœcio³ów

Wskazanie na zadanie kierownictwa koœcielnego ju¿ wyjaœni³o, ¿e na kon-
kretne ukszta³towanie Koœcio³a maj¹ niew¹tpliwie wp³yw tak¿e inne czynniki ni¿
te, które znajduj¹ uzasadnienie w Piœmie Œwiêtym i wyznaniu wiary. Znaczenie
politycznych i regionalnych kontekstów, koœcielnych i kulturowych tradycji, histo-
rycznych i koœcielno-historycznych powi¹zañ jest przy ukszta³towaniu Koœcio³a
nie do oszacowania. Tak¿e w odniesieniu do zadania ukszta³towania Wspólnoty
Koœcio³ów Ewangelickich w Europie wi¹¿e siê to z pytaniem, jak obchodziæ siê z
tego rodzaju czynnikami, które w ekumenicznej dyskusji s¹ nazywane „czynnika-
mi nie-teologicznymi”. Jest to – w teologicznej ocenie – pojêcie nieprecyzyjne,
poniewa¿ tak¿e takie czynniki zawdziêczaj¹ swój byt stwórczej dzia³alnoœci Boga i
poniewa¿ nale¿y je oceniaæ w œwietle Ewangelii. Mimo to trzeba trzeŸwo liczyæ siê
z tym, ¿e tego rodzaju czynniki otrzymuj¹ ciê¿ar w³asny wobec eklezjologicznych
kryteriów ukszta³towania Koœcio³ów. Historia wszystkich Koœcio³ów protestanc-
kich w Europie mo¿e byæ rozwa¿ana jako historia wp³ywania na ich kszta³t przede
wszystkim czynników politycznych. Wszystkie kszta³ty Koœcio³ów s¹ do dzisiaj
bardziej lub mniej naznaczone „nie-teologicznymi” czynnikami, które odgrywa³y
rolê w czasie ich powstawania. Tak dzieje siê tak¿e przy powstawaniu nowych
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Koœcio³ów. Historia powstania metodyzmu1  jest tego przyk³adem podobnie jak
proces utworzenia Koœcio³a Protestanckiego w Holandii 1 maja 2004 roku2 .

Przy teologicznej ocenie tego procesu konkretnego ukszta³towania Koœcio³a
i wspólnoty koœcielnej trzeba z perspektywy istoty i misji Koœcio³a wzi¹æ zawsze
pod uwagê dwa punkty widzenia:

1. Koœció³ widzialny jest wspólnot¹ ludzi w œwiecie, choæ nie z tego œwiata.
Ci ludzie przynosz¹ swoje historyczne, spo³eczne, polityczne, ekonomiczne i in-
dywidualne kondycje egzystencjalne do Koœcio³a i oddaj¹ je w s³u¿bê doczesne-
go ukszta³towania Koœcio³a lub wspólnoty koœcielnej. Jest to uzasa-
dnione, poniewa¿ w przeciwnym razie mielibyœmy do czynienia z ca³kiem abs-
trakcyjnym oderwanym od œwiata tworem. W³¹czenie takich doczesnych czynni-
ków w ukszta³towanie Koœcio³ów jest zgodne z protestanckim rozumieniem Ko-
œcio³a.

2. Gdy jednak takie czynniki zaciemniaj¹ ze swej istoty ¿ycie Koœcio³a i
utrudniaj¹ dostrzeganie jego misji, wówczas Koœció³ ma wolnoœæ w ograniczaniu a
nawet eliminowaniu ich wp³ywu. Jest to wa¿ne np. w odniesieniu do kszta³tu wielu
Koœcio³ów opartym na przesadnym przywi¹zaniu do tradycji, co powoduje obsta-
wanie przy strukturach z czasów minionych i utrudnia im aktualny wk³ad do
wspólnoty koœcielnej. Jeœli Koœcio³y Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Eu-
ropie pragn¹ konkretnie pog³êbiæ swoj¹ wspólnotê, to musz¹ uporaæ siê z zadaniem
krytycznego i samokrytycznego zbadania, gdzie i jak oddzia³ywaj¹ na nie czynniki
„nie-teologiczne”, jakie maj¹ one znaczenie dla wspólnoty koœcielnej i w jaki spo-
sób mo¿na je przezwyciê¿yæ w przypadku, gdy s¹ przeszkod¹ dla pog³êbionej
wspólnoty koœcielnej.

1.6 Wspólnota koœcielna zobowi¹zuje

Kryteria dotycz¹ce kszta³tu Koœcio³a maj¹ z koniecznoœci znaczenie w
pierwszym rzêdzie w odniesieniu do pojedynczego Koœcio³a i jego zadañ. S¹ one
równie¿ wi¹¿¹ce dla wspólnoty koœcielnej w rodzaju Wspólnoty Koœcio³ów
Ewangelickich w Europie, ale pod warunkiem, ¿e uznaj¹ je wszystkie zrzeszone
w niej Koœcio³y. Specyficzny zakres zadañ wspólnoty koœcielnej jako takiej jest
jednak inny ni¿ bardzo rozga³êziony zakres zadañ Koœcio³a regionalnego. Ona
ponosi odpowiedzialnoœæ za œwiadectwo i s³u¿bê Koœcio³a na innym poziomie

1 Por. powsta³y w zwi¹zku z tym studium artyku³ Ericha Geldbacha Nicht-theologische Faktoren bei
der Kirchenwerdung des Methodismus, „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts” 55, 2004, s. 70-73.

2 Bli¿sze informacje równie¿ w powsta³ym w zwi¹zku z tym studium  artykule Leo Koffemana Ekkle-
siologie und Kirchenrecht in einem Unionsprozess. Erfahrungen aus der Protestantischen Kirche in den Nieder-
landen, „Catholica. Vierteljahrschrift für ökumenischen Theologie”, 59, 2005, s. 108-127.
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ni¿ lokalny, jednoczeœnie nie zmierzaj¹c do zredukowania „¿ywej ró¿norodno-
œci” kszta³tów Koœcio³a przez ich ujednolicenie. Wspólnota w zwiastowaniu
Ewangelii i przy Stole Pana, która wed³ug ewangelickiego rozumienia stanowi
jakoœciowo najsilniejszy rodzaj wspólnoty, zawiera jednak potencja³ i zobowi¹-
zanie do  nadania tej wspólnocie kszta³tu, który objawia siê coraz wyraŸniej w
ekumenicznym kontekœcie i w nowej sytuacji europejskiej. Dlatego przy redago-
waniu Konkordii leuenberskiej z góry brano pod uwagê mo¿liwoœæ wi¹¿¹cego
ukszta³towania wspólnego œwiadectwa i s³u¿by oraz id¹cego dalej organizacyj-
nego i prawnego po³¹czenia.  Refleksja nad kryteriami kszta³tu i ukszta³towania
Koœcio³a wspiera silnie tê intencjê. Gdy¿ „wspólnota koœcielna istnieje wówczas,
gdy miernikiem staj¹ siê znamiona prawdziwego Koœcio³a, dotyczy to Koœcio³a
jako ca³oœci, jak i zwi¹zanych z nim samodzielnych zborów i struktur koœciel-
nych”3 . Poniewa¿ dla Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie znacze-
nie miernika maj¹ znamiona prawdziwego Koœcio³a, jest ona tak¿e kszta³tem
Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Uœwiadamiaj¹c sobie swój fundament, swoj¹ misjê i
swoj¹ istotê nie mo¿e uchylaæ siê od nakazu przedstawiania siê w sposób coraz
bardziej jednoznaczny jako Koœció³ Jezusa Chrystusa.

2. Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
w ramach stosunków ekumenicznych

2.1 Podstawowy model:
jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci

Rozwój WKEE jest œciœle zwi¹zany z rol¹ Wspólnoty w zakresie kooperacji
z innymi ekumenicznymi uczestnikami. Wspólnota wyra¿a bowiem przekonanie,
¿e Konkordia leuenberska jest przysz³oœciowym modelem ekumenicznego rozwo-
ju i potrafi  wspieraæ wszelkie wysi³ki na rzecz widzialnej jednoœci i skutecznej
wspó³pracy Koœcio³ów w Europie i w skali œwiatowej. Model ten dowiód³ ju¿ swo-
jej otwartoœci wykraczaj¹cej poza zaanga¿owane w 1973 roku Koœcio³y wyros³e z
Reformacji, o czym œwiadcz¹ np. uczestnictwo Koœcio³ów metodystycznych w
pracach WKEE i intensywne rozmowy z europejskimi baptystami. S³u¿ba pojedna-
nia, któr¹ praktykuje ta Wspólnota wraz z jej 105 Koœcio³ami cz³onkowskimi,

3 Kirchengemeinschaft nach ewangelischem Verst?ndnis. Votum der Kammer für Theologie der EKD,
2001, II.1.
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wnosz¹c j¹ do szerszej ekumenii i spo³eczeñstwa, sprzyja kulturze jednoœci w po-
jednanej ró¿norodnoœci. Respektowane s¹ w niej ró¿nice miêdzy kszta³tami Ko-
œcio³ów a jednoczeœnie prze¿ywana jest upragniona i wspólnie wyznawana jednoœæ
w Jezusie Chrystusie.

2.2 Stosunek do Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE)

Niemal wszystkie Koœcio³y sygnatariusze Konkordii leuenberskiej s¹ Ko-
œcio³ami cz³onkowskimi Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i anga¿uj¹
siê w ró¿ne obszary pracy i gremia KKE. KKE zosta³a utworzona w 1959 roku w
Nyborgu (Dania) jako znak przebaczenia i nowego pocz¹tku w s³u¿bie pojednania
przez wspó³pracê anglikañskich, starokatolickich, prawos³awnych i reformacyj-
nych Koœcio³ów w Europie.

KKE i WKEE poprzez uchwa³y swoich gremiów kierowniczych oœwiadczy-
³y, ¿e wzajemnie udzielaj¹ sobie wsparcia. Aktualnie dzieje siê to przez wspólne
konsultacje (na takie tematy jak „eklezjologia” i „moc wi¹¿¹ca”), wspólne posie-
dzenia gremiów kierowniczych, konsultacje wspó³pracowników i wydelegowanie
duchownego z ramienia WKEE do sztabu Komisji Koœció³ i Spo³eczeñstwo KKE
od 1 wrzeœnia 2004 roku. Dalsze ukszta³towanie stosunków miêdzy WKEE a KKE
ma centralne znaczenie dla wykszta³cenia rozpoznawalnego profilu Koœcio³ów
ewangelickich w Europie, dla europejskiego rozwoju ekumenii i uczestnictwa Ko-
œcio³ów w europejskim procesie integracji.

Koœcio³y cz³onkowskie WKEE wspó³pracuj¹ w ramach KKE z Koœcio³ami
prawos³awnymi, anglikañskimi, starokatolickimi i wolnymi. Inspiracj¹ dla tej
wspó³pracy jest rozumienie pojednanej ró¿norodnoœci jako wyrazu ewangelickiego
œwiadectwa. Œwiadectwo to polega na tym, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie WKEE
wspólnie uzgadniaj¹ swoje cele, wzmacniaj¹ swoj¹ wspó³pracê, swój rozpoznawal-
ny profil (KL 36) umacniaj¹ tak¿e w ramach KKE i wnosz¹ rezultaty swojej wspó³-
pracy. W oparciu o tê podstawê Koœcio³y europejskie mog¹ wspólnie przemawiaæ i
dzia³aæ.

2.3 Charta Oecumenica

Jeszcze szersza wspólnota Koœcio³ów w Europie dochodzi do g³osu w Char-
ta Oecumenica, która zosta³a wspólnie opracowana i podpisana przez KKE i Radê
Rzymskokatolickich Konferencji Episkopatów w Europie (CCEE); w miêdzycza-
sie zosta³a ona podpisana przez wiele Koœcio³ów, tak¿e przez Koœcio³y przynale¿-
ne do WKEE. Podpisanie tej deklaracji nie stanowi prawnego zobowi¹zania. Lecz
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Koœcio³y przez swój podpis da³y wyraz temu, ¿e widzialna jednoœæ jak równie¿
„wspólne œwiadectwo i s³u¿ba” w Europie s¹ powinnoœci¹ wszystkich Koœcio³ów
chrzeœcijañskich. Swoje najwa¿niejsze zadania widz¹ „we wspólnym zwiastowa-
niu Ewangelii przez s³owo i czyn dla zbawienia wszystkich ludzi” oraz we wspól-
nej odpowiedzialnoœci reprezentowania „pragnieñ i wizji Koœcio³ów wobec œwiec-
kich instytucji europejskich”. Dotychczasowe doœwiadczenia zwi¹zane z powsta-
niem Karty Praw Podstawowych, konstytucji europejskiej lub poszerzeniem Unii
Europejskiej, lecz tak¿e w odniesieniu do rozwoju europejskich przepisów  praw-
nych, takich jak wytyczne antydyskryminacyjne lub europejskie przepisy dotycz¹-
ce  uchodŸców i   azylu potwierdzaj¹ koniecznoœæ i efektywnoœæ wspólnego postê-
powania Koœcio³ów ewangelickich, anglikañskich, prawos³awnych i katolickiego
wobec instytucji europejskich.

2.4 Stosunek do Œwiatowych Zwi¹zków Wyznaniowych

Koœcio³y WKEE nale¿¹ do ró¿nych Œwiatowych Zwi¹zków Wyznaniowych
– luterañskiego, reformowanego, metodystycznego. Œwiatowe zwi¹zki prowadz¹
czêœciowo intensywn¹ pod wzglêdem personalnym i kosztowym pracê europejsk¹
z ambitnymi programami. Konkordia leuenberska zachêca Koœcio³y do tego, aby
ze wzglêdu na merytoryczny zwi¹zek œwiadectwa i ustroju wzmacnia³y skoordy-
nowan¹ wspó³pracê w zakresie spraw europejskich (por. KL 45). To oczekiwanie
obejmuje pracê œwiatowych zwi¹zków (por. KL 48). Jeœli zadeklarowana wspólno-
ta Koœcio³ów w ramach WKEE jest traktowana powa¿nie, wówczas dla wspólnego
œwiadectwa  i skutecznego zaanga¿owania istniej¹cych œrodków jest wskazane,
aby uczestnicy na p³aszczyŸnie europejskiej ustalili swoje role i skoordynowali  w
miarê mo¿liwoœci pracê europejsk¹ protestanckich œwiatowych zwi¹zków ze
WKEE.

2.5 Stosunek do porozumieñ z Miœni, Porvoo i Reuilly

Koœcio³y leuenberskie poprzez dwustronne i wielostronne relacje s¹ zwi¹za-
ne tak¿e z Koœcio³ami spoza WKEE. Relacje Koœcio³a cz³onkowskiego WKEE z
Koœcio³em nie-cz³onkowskim nie obowi¹zuj¹ ani WKEE jako ca³oœci ani jej po-
szczególnych cz³onków. Daj¹ jednak szansê nowej refleksji nad wspólnot¹ osi¹-
gniêt¹ dziêki Konkordii leuenberskiej.

Koœció³ Anglii i Koœció³ Ewangelicki w Niemczech podpisa³y w 1991 roku
Deklaracjê miœnieñsk¹. Na jej podstawie uznaj¹ siê one wzajemnie za Koœcio³y.
Pragn¹ podtrzymywaæ regularn¹ wymianê doœwiadczeñ oraz zapraszaæ siê wza-
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jemnie na uroczystoœæ Wieczerzy Pañskiej i do s³u¿by  ambony. Osi¹gniêciu pe³nej
wspólnoty koœcielnej a tym samym tak¿e pe³nej wymiany duchownych stoi jednak
jeszcze na przeszkodzie ró¿ne ujêcie sukcesji apostolskiej.

Koœcio³y anglikañskie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Koœcio³y luterañskie
pañstw nordyckich i ba³tyckich (poza Dani¹ i £otw¹) przyjê³y w 1996 roku Dekla-
racjê z Porvoo. Idzie ona dalej ni¿ Deklaracja z Miœni dziêki temu, ¿e osi¹gniêto
uzgodnienie w sprawie episkopatu w s³u¿bie apostolskoœci Koœcio³a a tym samym
otwarto drogê do pe³nej  wymiany duchownych. Z krêgu Koœcio³ów, które podpi-
sa³y  Deklaracjê z Porvoo, sygnatariuszami Konkordii leuenberskiej s¹ dotychczas
norweski Koœció³ luterañski oraz Koœció³ luterañski na Litwie i Koœció³ ewangelic-
ko-luterañski w Estonii.

Deklaracja z Reuilly (1999) pod wzglêdem ustaleñ jest zbli¿ona do Deklara-
cji miœnieñskiej i dotyczy wspólnoty miêdzy czteroma Koœcio³ami anglikañskimi
Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz dwoma luterañskimi i dwoma reformowanymi
Koœcio³ami Francji.

Porozumienia z Miœni, Porvoo i Reuilly trzeba postrzegaæ jako zapytania pod
adresem modelu leuenberskiego. Zw³aszcza porozumienie z Porvoo pozwala po-
znaæ w porównaniu z Konkordi¹ leuenbersk¹ inaczej zaakcentowane rozumienie
wspólnoty koœcielnej. Jest  to widoczne w podkreœlaniu historycznego urzêdu bi-
skupiego jako niezbêdnego sk³adnika episkopé. Umo¿liwi³o to uczestnicz¹cym
Koœcio³om luterañskim, u których ta forma episkopé równie¿ istnieje, podjêcie
kroków ku intensywnemu i dynamicznemu urzeczywistnieniu wspólnoty z Koœcio-
³ami anglikañskimi. Dla dalszego zbli¿enia miêdzy Koœcio³ami porozumienia z
Porvoo i Konkordii leuenberskiej  wa¿ne jest wspólne podkreœlanie episkopé dla
jednoœci i kierowania Koœcio³em, nawet gdy odnoœnie form episkopé istniej¹ ró¿ne
ujêcia i ukszta³towania.

2.6 Spojrzenie w przysz³oœæ

WKEE rozumie siê sama jako teologicznie dobrze umocowany i skuteczny
model a tym samym jako nastawiony na przysz³oœæ znak dla ca³ej ekumenii chrze-
œcijañstwa. Dziêki  powi¹zaniom jej Koœcio³ów cz³onkowskich z innymi ekume-
nicznymi organizacjami i wspólnotami Koœcio³ów ma ona szansê za spraw¹ dyna-
miki modelu leuenberskiego zainspirowaæ ekumeniê na œwiecie i w Europie. Gdy¿
przez przyrost si³y i pe³nomocnictwa, które czerpie z duchowej, teologicznej i
uczestnicz¹cej komunikacji jej Koœcio³ów cz³onkowskich, potrafi stale wnosiæ
nowe impulsy do wspó³pracy z KKE, ekumenicznymi zwi¹zkami œwiatowymi i
innymi wspólnotami koœcielnymi. W niej s¹ obecne doœwiadczenia, jakie Koœcio³y
w Europie Œrodkowej i Wschodniej zdobywaj¹  dzisiaj po dziesiêcioleciach ucisku
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i marginalizacji. WKEE wychodzi naprzeciw problemom, jakie pojawiaj¹ siê pod
wp³ywem religijnego pluralizmu, sekularyzmu a tak¿e przemian demograficznych
Koœcio³ów w Europie Zachodniej.

Wszystkie Koœcio³y WKEE pragn¹ potwierdziæ swoje prawo do bycia mode-
lem ekumenicznej jednoœci i konkretnej wspó³pracy, tak¿e w utrudnionych warun-
kach. Chodzi tu o podjêcie nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ w ca³ej Europie:

poszerzenie pracy teologicznej i lepsze informowanie o jej rezultatach;
reagowanie na duchowe wyzwania przez zmiany w Koœcio³ach i ich spo-

³ecznym otoczeniu oraz wspieranie dyskursu na ten temat;
analizowanie i ocenianie lokalnych doœwiadczeñ w horyzoncie misyj-

nych inicjatyw;
wyjaœnienie relacji miêdzy Koœcio³ami, które przynale¿¹ do WKEE w ja-

kimœ kraju lub regionie i konkretniejsze ich ukszta³towanie;
silne umocowanie w ekumenii tematów, które pojawiaj¹ siê wraz z proce-

sem zjednoczenia politycznego, ekonomicznego i spo³ecznego w Europie, mi-
gracj¹, gospodarcz¹ globalizacj¹, zagro¿eniem pokoju i problemami zwi¹zanymi z
obowi¹zywaniem praw cz³owieka.

Podczas przemyœleñ w sprawie nowego ukszta³towania struktur WKEE trze-
ba bêdzie, trzeŸwo rozwa¿aj¹c finansow¹ sytuacjê Koœcio³ów,   wzi¹æ pod uwagê
to, by dla poszczególnych Koœcio³ów podczas ich pracy ekumenicznej nie powsta-
³y dodatkowe obci¹¿enia – ani finansowe ani personalne.

Rosn¹cemu zagêszczaniu wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami WKEE musi to-
warzyszyæ odci¹¿enie w zakresie innych ekumenicznych zobowi¹zañ. Jest to im-
puls do restrukturyzacji pracy Œwiatowych Zwi¹zków Wyznaniowych w stronê
podzia³u pracy i wspó³pracy tematycznej.

3. Europa jako przestrzeñ ¿ycia i ukszta³towania
Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie

 – szanse i wyzwania

3.1 Europa jako przestrzeñ ukszta³towania

Ze wzglêdu na fundament, misjê i istotê Koœcio³a Jezusa Chrystusa, WKEE
musi odnosiæ siê w swoich wypowiedziach i dzia³aniach do kontekstu geograficz-
nego, politycznego i spo³ecznego, w którym istnieje. Jeœli ten kontekst zwie siê
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„Europ¹”, wówczas jest wymagane porozumienie w sprawie tego, co to oznacza.
Jednak to nie jest takie proste, poniewa¿ tê Europê pod wzglêdem geograficznym
da siê wprawdzie dosyæ precyzyjnie naszkicowaæ, lecz jako podmiot historii poli-
tycznej i duchowej nie mo¿na  jej jednoznacznie zdefiniowaæ. Bowiem posiada ona
otwart¹ to¿samoœæ z wieloma tradycjami, które wywodz¹ siê nie tylko z chrzeœci-
jañstwa. Idea Europy jako rozleg³ego konceptu jednocz¹cego narodowoœci powsta-
³a w czasach Karola Wielkiego i rozwija³a siê potem, g³ównie pod naciskiem ze-
wnêtrznego zagro¿enia i wewnêtrznego roz³amu, by w wieku XX,  w wyniku  dru-
giej wojnie œwiatowej i powsta³ego w jej nastêpstwie ideologicznego podzia³u,
uzyskaæ now¹ jakoœæ. Dzisiaj koncept „Europa” wi¹¿e siê przede wszystkim z
Uni¹ Europejsk¹ (UE) i wspó³prac¹ na obszarze ekonomicznym. Ale Europa jest
czymœ wiêcej ni¿ UE i nie mo¿e byæ tylko wspólnot¹ gospodarcz¹. Tak¿e Europa
Rady Europy i Europa Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy  w Europie
(OSCE) s¹ przedsiêwziêciami maj¹cymi znaczenie dla WKEE. Na podstawie
szczególnych doœwiadczeñ historycznych, trwa³ych œladów kulturowych, narodo-
wych i religijnych, które s¹ obecne w Europie, ró¿ne pañstwa wnosz¹ wieloœæ per-
spektyw w ukszta³towanie tej przestrzeni, która nie mo¿e byæ zdominowana przez
jedn¹, ujednolicon¹ perspektywê.

Istniej¹ oczywiœcie tak¿e historyczne wydarzenia i doœwiadczenia, które
maj¹ znaczenie dla ca³ej Europy lub przynajmniej dla du¿ej jej czêœci. Renesans,
Reformacja, ruch oœwieceniowy, rewolucja francuska i rozwój programu praw
cz³owieka, re¿imy totalitarne i dwie wojny œwiatowe XX stulecia oraz Szoah – to
przyk³ady takich wa¿nych wspólnych europejskich doœwiadczeñ. Nie zapisa³y siê
one jednak w równym  stopniu w pamiêci narodów. Dlatego zachodzi potrzeba
powi¹zania ze sob¹ ró¿nych, nawet dziel¹cych wspomnieñ i doœwiadczeñ, dopro-
wadzenia do pojednania i utworzenia szerokiej europejskiej tradycji, która bêdzie
mog³a wspó³¿yæ harmonijnie z narodowymi, regionalnymi i lokalnymi tradycjami.
Pod tym wzglêdem europejski proces integracji stanowi wielk¹ szansê w zakresie
uzdrowienia cierpienia i bol¹czek historii europejskiej oraz przezwyciê¿enia totali-
taryzmu i nacjonalizmu.

W tym kontekœcie protestanci mog¹ przedstawiæ swój sposób  obchodzenia
siê z w³asn¹ histori¹ i swoje specyficzne perspektywy oraz wraz z innymi ustaliæ
sposób przyczynienia siê do zachowania wspólnej pamiêci i tradycji europejskiej.
Proces opracowywania i podpisywania Konkordii leuenberskiej mo¿e w tym
wzglêdzie byæ modelem tego, jak nale¿y uzdrowiæ wspomnienia i pog³êbiæ jednoœæ
w pojednanej ró¿norodnoœci. Historyczna relacja miêdzy protestantyzmem a
Oœwieceniem podkreœla poza tym koniecznoœæ dialogu wiary i rozumu i stanowi
trwa³y wk³ad protestantyzmu do ca³ej kultury europejskiej. Podkreœlanie koniecz-
noœci edukacji i krytyka instytucji, które  towarzyszy³y Reformacji pozostaj¹ ele-
mentami tradycji europejskiej. Lecz tak¿e zakotwiczone w protestanckim dorobku
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myœlowym podkreœlanie humanizmu, wolnoœci jednostki i obowi¹zku solidarnoœci
z innymi stanowi dla Koœcio³ów siln¹ motywacjê wspó³dzia³ania w procesie prze-
mian w Europie.

3.2 Wyzwania dla Koœcio³ów w Europie

Gdy Koœció³ Jezusa Chrystusa wype³nia swoje zadanie w zakresie zwiastowa-
nia Ewangelii i misji w ka¿dym miejscu, musi koniecznie podj¹æ tematy, które absor-
buj¹ ludzi i pañstwa w obliczu dokonuj¹cego siê europejskiego procesu integracji.

3.2.1  Tematy polityczne

Co  siê tyczy tematów politycznych, Koœcio³y protestanckie mog¹ uznaæ, ¿e
w zasadach europejskiego procesu integracji i tworzeniu wspólnoty wartoœci obec-
ne s¹ wartoœci lub zasady etyczne, które Europa zawdziêcza wp³ywom chrzeœcijañ-
stwa. Dotyczy to Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i nadzoru nad ich  prze-
strzeganiem w poszczególnych pañstwach, z czym wi¹¿e siê ograniczenie suwe-
rennoœci pañstw. Dotyczy to urzeczywistnienia coraz intensywniejszej jednoœci,
która znajduje swoje odbicie we wspólnych  procedurach ustawodawczych pañstw
cz³onkowskich UE, które chcia³yby siê przyczyniæ do pokoju i solidarnoœci w Eu-
ropie.

Dlatego wiêkszoœæ Koœcio³ów protestanckich w Europie odnosi siê do tego
procesu integracji z sympati¹ i towarzyszy mu z krytyczn¹ uwag¹. Bowiem udzie-
laj¹ one wsparcia zasadzie demokracji i otwartemu spo³eczeñstwu. Tote¿ szukaj¹
dialogu z europejskimi instytucjami i okazuj¹ zdecydowanie w zakresie anga¿owa-
nia siê w ¿ycie publiczne. Polemizuj¹ z politycznymi nurtami, które zwalczaj¹ eu-
ropejsk¹ integracjê lub sprzyjaj¹ agresywnemu nacjonalizmowi, który wypowiada
siê czêsto przeciw przyjmowaniu migrantów i azylantów. Uzmys³awiaj¹, jakie po-
zytywne nastêpstwa ma ju¿ zrealizowana jednoœæ Koœcio³ów protestanckich w Eu-
ropie dla procesu rozwijania europejskiej œwiadomoœci i postêpu integracji ludno-
œci europejskiej. Wnosz¹ swoje doœwiadczenia z relacji miêdzy wiêkszoœciami i
mniejszoœciami, jakie uzyska³y z obcowania Koœcio³ów wiêkszoœciowych i mniej-
szoœciowych.

 Pod tym wzglêdem znacz¹ce jest, ¿e przyjêto artyku³ I-52 projektu traktatu
konstytucyjnego UE. Uznaje on dalekosiê¿n¹ i specyficzn¹ rolê Koœcio³ów lub „re-
ligii” w ¿yciu publicznym i wraz z klauzul¹ dialogu z Koœcio³ami i organizacjami
religijnymi otwiera drogê do otwartej, transparentnej i regularnej wymiany miêdzy
instytucjami europejskimi a Koœcio³ami. Trzeba bêdzie zadbaæ o zdecydowane pie-
lêgnowanie tej wymiany.
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3.2.2  Tematy gospodarcze

Na pocz¹tku procesu europejskiej jednoœci politycznej znajdowa³a siê inte-
gracja ekonomiczna. Mia³a ona ekonomiczne interesy poszczególnych pañstw
tak ze sob¹ zespoliæ, ¿eby w przysz³oœci nie mog³y ju¿ byæ powodem do wojny.
Prócz tego wzrasta³o przekonanie, ¿e polityce gospodarczej towarzyszyæ musz¹
solidarne i spo³ecznie sprawiedliwe przedsiêwziêcia zarówno miêdzy krajami i
regionami jak równie¿ w ich obrêbie. Poniewa¿ jednak UE jest czêœci¹ szerszego
europejskiego i globalnego rynku, którego punktem ciê¿koœci s¹ konkurencja i
wolny handel, powstaje niebezpieczeñstwo dostosowywania wszystkich aspek-
tów ¿ycia do wymogów sfery ekonomicznej. Na ten problem szczególn¹ uwagê
zwracaj¹ Koœcio³y. Bowiem ich misj¹ jest wystêpowanie na rzecz indywidualne-
go i spo³ecznego sposobu ¿ycia, który nie ulega dominacji czynników gospodar-
czych. Dlatego z trosk¹ np. przyjmuj¹, ¿e s³u¿ba diakonijna zostaje poddana wy-
mogom konkurencji a tym samym specyficzny profil bezinteresownej pomocy
ludziom, którzy nie s¹ w stanie byæ uczestnikami rynku,  jest powa¿nie zagro¿o-
ny. Lecz nawet abstrahuj¹c od tego, Koœcio³y protestanckie opowiadaj¹ siê za
tym, by rynek by³ kszta³towany przez ludzi dla ludzi a nie przez si³y bezosobo-
we. Dlatego podkreœlaj¹ wa¿noœæ indywidualnej odpowiedzialnoœci ekonomicz-
nych decydentów w coraz bardziej abstrakcyjnych strukturach gospodarczych.
Popieraj¹ spo³ecznie i ekologicznie odpowiedzialn¹ gospodarkê europejsk¹, któ-
ra na globalnym rynku opowiada siê za sprawiedliwymi strukturami ekonomicz-
nymi. S¹ rzecznikami ludzi, którym ma wyjœæ na korzyœæ ekonomiczny proces
integracji Europy.

3.2.3  Kultura i podstawowe wartoœci

Europa Rady Europy jest wspólnot¹ wartoœci. Przede wszystkim znajduje
to wyraz w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i w pracy Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu. Tak¿e projekt konstytucji UE zawiera
(artyku³y 1-2) zobowi¹zanie do „przestrzegania godnoœci cz³owieka, wolnoœci,
demokracji, równoœci, pañstwowoœci prawnej i strze¿enia praw cz³owieka”.
Tym samym uznaje siê, ¿e „te wartoœci s¹ wspólne wszystkim pañstwom
cz³onkowskim w spo³eczeñstwie, które charakteryzuje siê pluralizmem,
nie dyskryminowaniem, tolerancj¹, sprawiedliwoœci¹, solidarnoœci¹ i równoœci¹
kobiet i mê¿czyzn”. Tak ma byæ realizowana sprawa wspierania pokoju,
europejskich wartoœci i  pomyœlnoœci pañstw cz³onkowskich. Pod wieloma
wzglêdami jest to zgodne z tym, do czego d¹¿¹ Koœcio³y oraz jest wyrazem po-
krewieñstwa miêdzy wartoœciami i etosem wiary chrzeœcijañskiej. Mimo to nie
mo¿na stawiaæ znaku równoœci miêdzy podstawowymi prawami a prawdami
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wiary ani ograniczaæ wolnoœci religijnej przez powo³anie siê na koncepty
polityczne.

Podstawowe wartoœci trzeba zawsze na nowo aktualizowaæ, konkretyzo-
waæ i samodzielnie przyswajaæ w ró¿nych regionach Europy. S¹ one podstaw¹
wcale nie homogenicznej kultury europejskiej, która podlega sta³ej zmianie. Z t¹
kultur¹ wspó³dzia³aj¹ te¿ w znacz¹cej mierze Koœcio³y protestanckie przez to, ¿e
ich wiara w Boga jest ¿ywym Ÿród³em wartoœci humanitarnych, lecz zarazem
stwarza œwiadomoœæ ograniczonoœci wszystkich ludzkich ustaleñ dotycz¹cych
tych wartoœci.

Staje siê to szczególnie oczywiste, gdy kwestie etyczne zostaj¹ w³¹czane do
kszta³towania publicznej polityki. W niektórych kwestiach, jak te, które dotycz¹
zasad traktowania migracji i starañ o azyl, jest relatywnie ³atwo wypracowaæ
wspólne protestanckie stanowisko. Natomiast w dziedzinie bioetyki pokazuje siê
protestancki dylemat. Przy ocenie badañ embrionalnych i klonowania embrional-
nych komórek macierzystych wystêpuj¹ ró¿nice miêdzy protestanckimi Koœcio³a-
mi europejskimi   i w ³onie tych Koœcio³ów. Doprowadzi³y one do tego, ¿e Koœcio-
³y te maj¹ trudnoœci w wypowiadaniu siê jednym g³osem w kwestiach dotycz¹cych
pocz¹tków ¿ycia, mo¿liwych sposobów postêpowania w zakresie badañ genetycz-
nych i medycyny. Dotychczas potrafi¹ tylko opisaæ istniej¹ce spektrum opinii,
wspólnie reprezentowane przekonania religijne, za których pomoc¹ swoje stanowi-
ska uzasadniaj¹, wyjaœniaj¹ i zwracaj¹ uwagê na kwestie, które nale¿y oceniæ w
tym obszarze. Równie¿ takie zró¿nicowane stanowiska  s¹ przyjmowane z zado-
woleniem przez politycznych decydentów, poniewa¿ sami musz¹ zmierzaæ do
zrównowa¿onego konsensu uwzglêdniaj¹cego ró¿norodnoœæ odmiennych perspek-
tyw. Mimo to, zachowuje dla Koœcio³ów protestanckich aktualnoœæ wymóg osobi-
stego szukania konsensu w tych spornych kwestiach. W tym celu potrzebne jest
uporz¹dkowane  instrumentarium dochodzenia do decyzji, które dopiero trzeba
stworzyæ.

3.2.4  Sekularyzacja i pluralizm

W zwi¹zku z sekularyzacj¹, jaka zasz³a w okresie Odrodzenia i Reformacji a
umocni³a  siê po Oœwieceniu, gospodarka i pañstwo, kultura, nauka i edukacja nie
podlegaj¹ ju¿ koœcielnej dominacji. U¿ycie autonomicznego rozumowania uchodzi
powszechnie za sposób d¹¿enia w spo³eczeñstwie i polityce do rozwi¹zania zasad-
niczych kwestii i problemów. Wiêkszoœæ Koœcio³ów protestanckich w Europie
aprobuje tê sekularyzacjê, o ile zmierza ona do ukszta³towania stworzenia Bo¿ego
w „autentycznej œwieckoœci” (D. Bonhoeffer). Przeto wed³ug ewangelickiego rozu-
mienia nie warto d¹¿yæ do „rechrystianizacji” Europy w znaczeniu „Corpus Chri-
stianum”. Mimo to historia Europy zosta³a w sposób ca³kiem istotny naznaczona



122 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

KSZTA£T I UKSZTA£TOWANIE KOŒCIO£ÓW PROTESTANCKICH ...

przez chrzeœcijañstwo. Wnios³o ono trwa³y  wk³ad  do europejskiego sposobu my-
œlenia i trybu ¿ycia. Rosn¹ca iloœæ ró¿nych religijnych form wiary i pluralizm œwia-
topogl¹dów niereligijnych powoduj¹, ¿e chrzeœcijañstwo w Europie zostaje spro-
wadzone do jednej z wielu  form wiary. W krajach postsocjalistycznych – ale nie
tylko tam – doœwiadczamy tego, ¿e ludzie zupe³nie utracili zdolnoœæ stawiania py-
tañ o charakterze religijnym lub ¿e kategorycznie odrzuca siê zjawiska naznaczone
religijnie (ideologia sekularyzmu).

W tej sytuacji Koœcio³y chrzeœcijañskie staj¹ przed szczególnym wyzwa-
niem, polegaj¹cym na dojœciu do g³osu zbawiennej i wyzwalaj¹cej si³y Ewangelii.
Ewangelickie zwiastowanie o usprawiedliwieniu jedynie z ³aski, poœwiadczaj¹ce
nieograniczon¹ godnoœæ ka¿dego cz³owieka i prowadz¹ce do solidarnej postawy,
trzeba przeciwstawiæ ideologii sukcesu, która mierzy wartoœæ cz³owieka tylko we-
d³ug jego wydajnoœci. Wiarê chrzeœcijañsk¹ trzeba zwiastowaæ w sposób ujmuj¹cy
i wiarygodnie j¹ prze¿ywaæ. Z tego rodzi siê wspólnota i nadzieja (wiêcej szczegó-
³ów na ten temat w dokumencie  „Ewangelizowanie – perspektywy ewangelickie
dla Koœcio³ów w Europie”, zw³aszcza 3.1 i 3.14).

Pluralizm religijny rzuca wyzwanie Koœcio³om, by porozumia³y siê z inny-
mi religiami i nurtami religijnymi. Przez to æwiczy siê zdolnoœæ prowadzenia
dialogu, lecz tak¿e pog³êbiania w³asnej wiary  i poznawania prawdy. Poza tym
staje siê niezbêdne wyraŸniejsze uczestnictwo Koœcio³ów w dyskursie publicz-
nym w sprawach wa¿nych dla Wspólnoty Europejskiej. W³aœnie tak¿e
w tym mo¿e przejawiæ siê trwa³e znaczenie wiary chrzeœcijañskiej dla przysz³o-
œci Europy.

3.3 Podsumowanie

Europejski proces jednoczenia i integracji wi¹¿e siê z trudnymi polityczny-
mi, ekonomicznymi i etycznymi problemami, które wymagaj¹ rozwi¹zania. Ko-
œcio³y protestanckie w Europie, zrzeszone we WKEE, mog¹ w ramach swojej misji
wnieœæ tutaj wa¿ny wk³ad. Wspieraj¹ one humanizacjê Europy przez to, ¿e daj¹
œwiadectwo o Bo¿ej mi³oœci do wszystkich ludzi. Poza tym maj¹ doœwiadczenia w
równowa¿eniu ró¿norodnoœci i mocy wi¹¿¹cej, odmiennoœci i wspólnoty, które
mog¹ mieæ powa¿ne znaczenie dla jednej Europy narodów i regionów. Przeto
musz¹ rozwin¹æ procedury dla wzmocnienia swojego wspólnego g³osu i œwiadec-
twa w publicznym dyskursie i wspólnym dzia³aniu.
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4. Konsekwencje dla WKEE:
wzmocnienie cech wspólnych i zobowi¹zania

Przemyœlenia w sprawie kryteriów ukszta³towania WKEE, jej ekumenicznej
dynamiki i znaczenia w europejskim procesie jednoczenia i integracji prowadz¹ do
jednego tylko wniosku ze wzglêdu na jej przysz³¹ pracê: ma ona intensywniej i
bardziej przekonuj¹co ni¿ dotychczas wykorzystaæ swoje mo¿liwoœci na wszyst-
kich tych p³aszczyznach. Dlatego dla jej przysz³ej pracy daje siê tutaj poni¿sze za-
lecenia:

4.1 Wspó³praca i komunikacja

4.1.1  Wymiana i doradztwo

Podstaw¹ skutecznej wspólnoty w œwiadectwie, s³u¿bie i publicznej prezen-
tacji musi byæ strukturalna i intensywna wymiana informacji oraz regularna kon-
sultacja miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi oraz miêdzy ró¿nymi p³aszczyznami
WKEE a¿ do p³aszczyzny zborowej. W sposób szczególny Koœcio³y mog³yby ra-
dziæ siê Koœcio³ów s¹siadów tworz¹cych wraz z nimi wspólnotê koœcieln¹ wszê-
dzie tam, gdzie chodzi o znacz¹ce ukierunkowanie w³asnej drogi. To poradnictwo
nie musi przybieraæ formalnego kszta³tu. Mo¿na je te¿ realizowaæ przez zaprosze-
nia i odwiedziny po uczestnictwo w wizytacjach.

4.1.2 Fora i konsultacje

Czêœciej powinien byæ wykorzystywany instrument regionalnych forów i
konsultacji wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne. Przedmiotem tych konsul-
tacji musz¹ byæ przede wszystkim kwestie o znaczeniu przekraczaj¹cym granicê
Koœcio³ów i zborów oraz o powszechnym dla spo³eczeñstwa.

Do spraw tych mo¿na na przyk³ad zaliczyæ:
misjê i duchowoœæ,
edukacjê teologiczn¹ w Europie,
liturgiê i ¿ycie kultowe,
Europê i integracjê europejsk¹,
wspó³¿ycie miêdzyreligijne,
europejskie prawodawstwo i jej skutki dla Koœcio³ów,
kulturê i edukacjê w Europie,
ochronê ,mniejszoœci (zarówno etnicznej jak te¿ religijnej i narodowej),
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sprawiedliwoœæ w zakresie gender w Koœciele i spo³eczeñstwie,
formy ¿ycia,
bioetykê,
d³ugotrwa³e oddzia³ywanie,
politykê w sprawie azylantów i uchodŸców,
etykê pokojow¹.

Poczyniono ju¿ pierwsze kroki – odby³y siê  konsultacje w sprawie teolo-
gicznej edukacji w Europie (w 2003 r. zorganizowane przez WKEE we wspó³pracy
z EKD), bioetyki (w 2003 r. przez KKE z poparciem WKEE) oraz wyzwañ spowo-
dowanych migracj¹ i ucieczk¹ (w 2004 r. przez KKE i WKEE). Wymagaj¹ one
kontynuacji. Tam, gdzie jest to potrzebne z merytorycznego punktu widzenia, nale-
¿y szukaæ  wspó³pracy z partnerami nie-ewangelickimi (jest ona realizowana np. z
KKE podczas konsultacji w sprawie bioetyki). Tak realizuje siê zobowi¹zanie z
Charta Oecumenica (II.4): „Zobowi¹zujemy siê dzia³aæ wspólnie na wszystkich
p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego – wszêdzie tam, gdzie pozwalaj¹ na to istniej¹ce
warunki i gdzie na przeszkodzie nie stoj¹ racje wiary lub inne nadrzêdne cele”.

4.1.3  Rozmowy doktrynalne

Rozmowy doktrynalne sprawdzi³y siê jako miejsce spotkania, wymiany i
teologicznego dyskursu. Rezultaty i ich recepcja pog³êbi³y wspólnotê i umocni³y
wspólne œwiadectwo. Tak¿e w przysz³oœci praca w dziedzinie rozmów doktrynal-
nych bêdzie mia³a wielkie znaczenie. Jeœli nawet klasyczne tematy kontrowersyj-
ne, jak zosta³y wyliczone w KL 39, zosta³y opracowane w du¿e mierze w pierwszej
kolejnoœci, musz¹ one – podobnie jak nowe tematy – byæ stale na nowo przedmio-
tem refleksji, i to przede wszystkim z uwagi na kwestie zwi¹zane ze wspólnym
spojrzeniem na œwiadectwo i s³u¿bê.

Dlatego trzeba przemyœleæ od nowa sk³ad i sposób pracy grup prowadz¹cych
rozmowy doktrynalne. Mo¿liwe jest na przyk³ad, by ma³e grupy ekspertów zbiera-
³y siê na d³u¿sze posiedzenia zamiast odbywania  ci¹gn¹cych siê latami krótkich
posiedzeñ ze znaczn¹ fluktuacj¹ cz³onków. Ta ci¹g³a praca mog³aby byæ bardzo
efektywna – choæ oczywiœcie tak¿e dotychczasowa forma pracy nad zagadnieniami
doktrynalnymi mia³a swoje zalety. Ewaluacja dotychczasowych procesów w zakre-
sie rozmów doktrynalnych i ich recepcji wykazuje znaczenie tej pracy.

4.1.4  Grupy regionalne

Grupy regionalne s¹ ju¿ dzisiaj miejscem, w którym intensywnie prze¿ywa-
na jest ³¹cznoœæ przekraczaj¹ca granice narodowe i konfesyjne. Poœrednicz¹ w
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przekazywaniu dyskusji prowadzonych we WKEE do Koœcio³ów i stanowisk Ko-
œcio³ów do WKEE. Ale ich wa¿na rola jako forum kszta³towania opinii mog³aby
jeszcze ulec rozszerzeniu. Aktualnie istniej¹ dwie grupy regionalne o ró¿nym za-
siêgu. Grupa pó³nocno-zachodnia obejmuje 12 Koœcio³ów z piêciu krajów, grupa
po³udniowo-po³udniowowschodnia oko³o 25 Koœcio³ów z 14 krajów. W Konferen-
cji Koœcio³ów Górnego Renu blisko wspó³pracuje szeœæ Koœcio³ów WKEE z
trzech krajów bez wyraŸnego, jak dotychczas, definiowania siebie jako grupa re-
gionalna WKEE. Na p³aszczyŸnie krajowej istnieje synod piêciu Koœcio³ów leuen-
berskich w Republice Czeskiej. Instytucjonalnie zabezpieczona wspó³praca ró¿-
nych Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE istnieje te¿ w innych krajach, na przyk³ad
we Francji i w Polsce. Natomiast w wielu krajach lub regionach nie istnieje regu-
larna wspó³praca miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi. Nale¿y zbadaæ, czy tak¿e w
innych regionach istnieje mo¿liwoœæ ustanowienia regularnych spotkañ Koœcio³ów
WKEE. Warto  tak¿e zastanowiæ siê nad  nowymi strukturami dla grup regional-
nych.

4.1.5 Programy wymiany.
Spotkania i europejskie dni koœcielne

Nastêpuj¹ce propozycje przyczyniaj¹ siê jeszcze bardziej do wzajemnej ko-
munikacji Koœcio³ów:

Programy wymiany dla ró¿nych grup zainteresowañ (cz³onkowie zborów,
duchowni, muzycy koœcielni, studenci) umo¿liwiaj¹ wzajemne poznanie i mog¹
s³u¿yæ jako gie³da idei.

Temu samemu celowi s³u¿¹ spotkania, jak np. organizowane przez Uniê
Koœcio³ów Ewangelickich od 1990 roku doroczne Berliñskie Tygodnie Biblijne dla
cz³onków zborów przynale¿nych do Koœcio³ów leuenberskich. Dla przysz³oœci
WKEE szczególnie po¿¹dane by³yby spotkania m³odzie¿owe.

Wielkim prze¿yciem i zarazem wyraŸnie dostrzeganym wydarzeniem
móg³by byæ Europejski Kongres Koœcielny, który stworzy³by p³aszczyznê dla roz-
mów chrzeœcijanek i chrzeœcijan z ró¿nych Koœcio³ów i krajów oraz prze¿ywania
wspólnoty ludzi œwiêtuj¹cych i wys³uchuj¹cych siê wzajemnie.

4.1.6  Praca nad public relations

Za pomoc¹ ró¿nych inicjatyw mo¿na przyczyniæ siê do lepszego zaznajomie-
nia zborów z prac¹ WKEE. Na przyk³ad:

Przyjêcie Konkordii  jako tekstu do œpiewników dokumentuje moc wi¹-
¿¹c¹ tej wspólnoty koœcielnej i s³u¿y jako informacja podstawowa dla cz³onków
zboru.
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 Niedziela leuenberska mog³aby przyczyniæ siê do wzrostu wiedzy o
WKEE i wzmocniæ poczucie miêdzynarodowej ³¹cznoœci.

Obecnoœæ WKEE w Internecie (www.leuenberg.net) wymaga poszerze-
nia. Pierwsze kroki  poczyniono ju¿ w dziedzinie „liturgii” dokumentuj¹c porz¹dki
nabo¿eñstw i teksty liturgiczne, a tak¿e  tworz¹c  „Zbiór tekstów i dokumentów
pod wspólnym tytu³em  ‘Europa’ ”. Koniecznie trzeba poszerzyæ zasób o nazwie
„Sieæ”.

4.2  Przemiany organizacyjne i prawne

4.2.1  Zobowi¹zania prawne

Podpisujac Konkordiê Koœcio³y – sygnatariusze deklaruj¹ wzajemn¹ wspól-
notê koœcieln¹. Trzydzieœci trzy lata po podpisaniu Konkordii zobowi¹zanie do
wspólnego œwiadectwa i s³u¿by oraz do „pog³êbienia i wzmocnienia odnalezionej
wspólnoty” (KL 35) doprowadzi³o Koœcio³y do utworzenia form instytucjonalnych
i sta³ego ich poszerzania. Dzisiaj trzeba zbadaæ, jak przez dalszy rozwój form
prawnych mo¿na by umocniæ moc wi¹¿¹c¹ jej uchwa³ wewn¹trz i zdolnoœæ dzia³a-
nia na zewn¹trz. Jest to zgodne z jej zobowi¹zaniem do s³u¿by na rzecz wspólnoty
ekumenicznej wszystkich Koœcio³ów na kontynencie europejskim (por. KL 46n).

Dziêki statutowi mo¿na by osi¹gn¹æ wyjaœnienie podstawy cz³onkostwa
wraz z obowi¹zkami i prawami cz³onkowskimi, ewentualnie tak¿e ustaliæ takie
sprawy jak m.in.  „cz³onkostwo stowarzyszone” oraz  sprecyzowaæ zadania i kom-
petencje organów (zarówno istniej¹cych od dawna, jak tych nowo utworzonych).

Krokiem w tym kierunku mog³oby byæ zawarcie przymierza (covenant), w któ-
rym Koœcio³y cz³onkowskie odnowi¹ i skonkretyzuj¹ swoje zobowi¹zanie do d³ugo-
trwa³ego urzeczywistnienia i wzmocnienia wspólnoty w œwiadectwie i s³u¿bie.

4.2.2  Europejski Synod Ewangelicki

Utworzenie Synodu Europejskiego, który zast¹pi³by dotychczasowe Zgro-
madzenia Ogólne, o¿ywi³oby koncyliarny wymiar WKEE i zrelatywizowa³o party-
kularnoœæ poszczególnych Koœcio³ów. Jednak wystêpuj¹ w Koœcio³ach równie¿
wielkie w¹tpliwoœci wobec wprowadzenia synodu –  m.in. istniej¹ obawy, ¿e mo-
g³oby to doprowadziæ do ograniczenia w³asnych kompetencji. Dla wyjaœnienia tej
kwestii pomocne jest rozró¿nienie nastêpuj¹cych modeli:

Model pierwszy, Europejski Synod Ewangelicki by³by  reprezentatywnym
zgromadzeniem do wspólnych narad i uchwa³, lecz nie stawiaj¹cym sobie celu
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podejmowania wi¹¿¹cych decyzji.  Za przyk³ad mo¿e tutaj s³u¿yæ Szwajcarski
Synod Ewangelicki (SES) w latach 1983 – 1987. By³ on spotkaniem ponad 200
delegatów i obserwatorów z Koœcio³ów krajowych i wolnych, fakultetów, dzie³ i
wspólnot s³u¿¹cym wymianie doœwiadczeñ na temat szwajcarskiego protestanty-
zmu. Deklaracje i stanowiska tego synodu mia³y charakter zaleceñ, lecz nie by³y
wi¹¿¹ce.

Model drugi, Europejski Synod Ewangelicki mia³by ograniczon¹ kompeten-
cjê. Jego modelem by³by Synod Koœcio³ów Leuenberskich w Czechach, który
wprawdzie mo¿e podejmowaæ uchwa³y, lecz  wymagaj¹ one jeszcze ratyfikacji
przez poszczególne Koœcio³y  sygnatariuszy.

Model  trzeci, Europejski Synod Ewangelicki ma  koœcielne kompetencje
kierownicze, które nada³y mu Koœcio³y – sygnatariusze. Modelem móg³by byæ tu-
taj podzia³ zadañ wewn¹trz pojedynczego Koœcio³a lub zwi¹zku Koœcio³ów, gdzie
synod i rada przekazuj¹ g³os Koœcio³a ewangelickiego spo³eczeñstwu i reprezen-
tuj¹ Koœció³ w ekumenii, podczas gdy poszczególne Koœcio³y cz³onkowskie za-
chowuj¹ samodzielnoœæ i autonomiê w zakresie recepcji.

Z perspektywy wiêkszoœci Koœcio³ów trzeci model nie powinien byæ obecnie
rozpatrywany, poniewa¿ nie ma byæ kwestionowana suwerennoœæ poszczególnych
Koœcio³ów. Jak dalece oba pozosta³e modele – abstrahuj¹c od wyjaœnienia za³o¿eñ
i konsekwencji – rzeczywiœcie prowadz¹ do nadania mocy wi¹¿¹cej WKEE, wy-
maga dalszego zbadania. Przy okazji trzeba te¿ wyjaœniæ kwestiê tego, jak osi¹gn¹æ
pod wzglêdem prawnym moc wi¹¿¹c¹ uchwa³, jakie nale¿y obraæ sposoby finanso-
wania oraz w jaki sposób nastêpuje oddelegowanie do odpowiednich gremiów.

4.2.3 Konferencja przywódców koœcielnych

Ze wzglêdu na  synodaln¹ zasadê ustrojow¹ niemal wszystkich Koœcio³ów
ewangelickich w Europie, opart¹ na powszechnym kap³añstwie wszystkich wierz¹-
cych, nie mo¿na zaleciæ ustanowienia „konferencji przywódców koœcielnych” jako
gremium decyzyjnego WKEE. Jednak zgromadzenia zwierzchników Koœcio³ów
cz³onkowskich jako instrument konsultacyjny mog¹ wzmocniæ wewnêtrzn¹
³¹cznoœæ wspólnoty oraz publiczne postrzeganie protestanckich pozycji.

4.2.4  Zgromadzenie Ogólne

Ewentualnie  najbardziej perspektywiczny punkt wyjœcia dla dalszego roz-
woju struktur WKEE jest Zgromadzenie Ogólne. Dla lepszego zharmonizowania
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g³osów Koœcio³ów cz³onkowskich i efektywniejszego wywierania na nie wp³ywu
trzeba zastanowiæ siê nad ró¿nymi krokami:

Czêstsze zwo³ywanie. Jeœli wzroœnie czêstotliwoœæ posiedzeñ (obecnie
co piêæ do szeœciu lat), powstanie pytanie, jak wyrównywaæ zwiêkszone wydatki
finansowe. Mo¿liwe by³oby pomniejszenie Zgromadzenia Ogólnego.

Reforma sk³adu osobowego i stylu pracy Zgromadzenia Ogólnego z
uwzglêdnieniem reprezentatywnoœci i mandatu delegatów. Przy okazji rozstrzy-
gaj¹c¹ kwesti¹ staje siê to, czy Koœcio³y – rozpatrywane wed³ug liczby ich cz³on-
ków – deleguj¹ zró¿nicowan¹ liczbê delegatów lub czy ka¿dy Koœció³ posy³a tyl-
ko jednego delegata. W pierwszym przypadku jest ³atwiej zapewniæ równowagê
ró¿nych grup. W drugim przypadku pomniejszenie Zgromadzenia Ogólnego ro-
kuje wiêksz¹ skutecznoœæ. Delegaci – w zale¿noœci od wielkoœci Koœcio³a – mo-
gliby prócz  tego dysponowaæ g³osami o ró¿nej wadze. Nale¿a³oby tak¿e zbadaæ
mo¿liwoœæ przekazywania g³osu innemu Koœcio³owi.

Pomniejszenie Zgromadzenia Ogólnego mo¿na by osi¹gn¹æ tak¿e przez
to, ¿e nie by³yby ju¿ w nim reprezentowane Koœcio³y, lecz tworzono by je na pod-
stawie nowoutworzonej struktury regionalnej. Taka struktura mog³aby nawi¹zaæ
do istniej¹cych grup regionalnych (patrz wy¿ej 4.1.4), lecz wtedy wymaga³aby po-
szerzenia i przekszta³cenia. Zalet¹ tej struktury by³oby ustanowienie p³aszczyzny
formowania opinii na p³aszczyŸnie szerszej ni¿  poszczególne Koœcio³y, a mimo to
bli¿szej wspólnym doœwiadczeniom i wyzwaniom w poszczególnych regionach
europejskich. Trzeba jednak zapytaæ, czy przez to faktycznie poprawi³aby siê ko-
munikacja i recepcja i czy wraz z tymi bardzo wielkimi grupami regionalnymi po-
wsta³yby odpowiednie wielkoœci identyfikacyjne.

4.2.5  „Rada” i Prezydium

Obecny Komitet Wykonawczy jako centralny organ miêdzy Zgromadzenia-
mi Ogólnymi powinien zostaæ przemianowany na „Radê”, nale¿a³oby  te¿ wzmoc-
niæ jej  znaczenie.  W ka¿dym razie musi ona byæ nadal wybierana przez Zgroma-
dzenie Ogólne. Jej dok³adny sk³ad, funkcja i sposób pracy powinien byæ bli¿ej opi-
sany w statucie. Bierze ona odpowiedzialnoœæ za obsadê biura i nadzór nad jego
prac¹.

Wed³ug obowi¹zuj¹cego od 1994 roku statutu WKEE Komitet Wykonawczy
wybiera spoœród swojego sk³adu Prezydium (do 4 osób). Przypada mu centralne
znaczenie w kwestii reprezentowania WKEE na zewn¹trz. Dlatego by³oby wskaza-
ne nadanie jego cz³onkom wiêkszych kompetencji. Lecz przeciw bezpoœredniemu
wyborowi przez Zgromadzenie Ogólne przemawiaj¹ ró¿ne argumenty. Dlatego
proponuje siê, by cz³onkowie Komitetu Wykonawczego/Rady zaraz po swoim wy-
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borze przez Zgromadzenie Ogólne wybrali spoœród siebie Prezydium a bezpoœred-
nio potem Zgromadzenie Ogólne zatwierdza³oby  ten wybór.

4.2.6  Finansowanie

Przy wszystkich rozwa¿aniach nad nowym zorganizowaniem pracy WKEE
wa¿n¹ rolê odgrywa kwestia finansowania. Koœcio³y sygnatariusze ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœæ za bud¿et WKEE. Dotychczas wnoszone s¹ dobrowolne wp³aty ró¿-
nej wysokoœci. Podniesienie bud¿etu mog³oby byæ osi¹gniête przez zobowi¹zanie
Koœcio³ów do p³acenia sk³adek wed³ug wynegocjowanego klucza. W nawi¹zaniu
do tego, co powiedziano w 2.4 i 2.6 trzeba  przy tym szukaæ porozumienia z Œwia-
towymi Zwi¹zkami Wyznaniowymi a tak¿e z ŒRK  i KKE. Uzupe³niaj¹co nale¿a-
³oby  siê dowiedzieæ, jak mo¿na pozyskiwaæ wsparcie z innych Ÿróde³ finansowa-
nia, np. przez fundacje lub instytucje koœcielne.

4.2.7  Pomoc miêdzykoœcielna

Ze wzglêdu na zobowi¹zanie do wspólnego sprawowania œwiadectwa i s³u¿-
by (KL 29 i 36) wy³ania siê pytanie, czy WKEE winna zostaæ wzmocniona w przy-
sz³oœci przez wzajemn¹ pomoc miêdzykoœcieln¹. Ten obszar wzajemnego  zobo-
wi¹zania wobec siebie winien byæ omówiony w rozmowach z Œwiatowymi Zwi¹z-
kami Wyznaniowymi. Wi¹¿e siê z nim tak¿e zobowi¹zuj¹ca wspó³praca z
protestanckimi dzie³ami w diasporach, stowarzyszeniami, a tak¿e dzie³ami diakonii
ekumenicznej, tak aby dosz³o do wspólnego dzia³ania pog³êbiaj¹cego wspólnotê w
ramach WKEE. Dalszym celem winna byæ zorganizowana wspó³praca z ekume-
nicznymi uczestnikami pomocy miêdzykoœcielnej na p³aszczyŸnie europejskiej –
takimi jak KKE i ŒRK.

4.3 Perspektywa

Konsekwencje  dla przysz³ego kszta³tu WKEE, jakie wynikaj¹ z dynamicz-
nego zastosowania specyficznie reformacyjnych kryteriów dla ukszta³towania Ko-
œcio³a wobec ich ekumenicznych zadañ i przyjêcia wyzwañ przez europejski proces
integracji i transformacji, s¹ dalekosiê¿ne. Nie wszystkie s¹ mo¿liwe  do natych-
miastowej realizacji. Wielu podkreœla potrzebê starannego rozwa¿enia miêdzy tym
co po¿¹dane a tym co faktycznie mo¿liwe, miêdzy tym, co wytrzyma³o próbê czasu
a tym, co wymaga niezbêdnej odnowy. Innym sprawom (jak wymienionym w para-
grafie 4.1) mo¿na bez wiêkszych trudnoœci nadaæ bieg. Tak czy inaczej: w³aœnie z
wdziêcznoœci za to, co ju¿ osi¹gniêto, nie nale¿y trwaæ przy zrealizowanym dot¹d
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w ramach WKEE kszta³cie wspólnoty. Koœcio³y protestanckie wiedz¹, ¿e swojemu
fundamentowi i swojej misji pozostaj¹  wierne wówczas, gdy w ukszta³towaniu
swojej wspólnoty przystaj¹ na historyczne zmiany. Ze wzglêdu na wspó³pracê w
œwiadectwie i s³u¿bie, ze wzglêdu na Boga i cz³owieka, zachodzi potrzeba dalszego
rozwoju kszta³tu Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie.

T³umaczy³ Karol Karski
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JUBILEUSZ REFORMACJI W POLSCE

Nie sposób zliczyæ i opisaæ wszystkich inicjatyw, które zosta³y podjête w
Polsce w zwi¹zku z jubileuszem 500 lat Reformacji. By³y ich dziesi¹tki, a podej-
mowa³y je nie tylko w³adze Koœcio³ów ewangelickich, ale te¿ parafie, uczelnie,
media, wydawnictwa, lokalne w³adze i instytucje kultury czy nieformalne grupy.
W niniejszym podsumowaniu obchodów tego jubileuszu szerzej przedstawionych
zostanie tylko czêœæ inicjatyw czy wydarzeñ, inne zaœ zostan¹ krótko wspomniane.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na ekumeniczny charakter wielu inicjatyw.

Preludium do obchodów reformacyjnego jubileuszu w Polsce by³y sesje sy-
nodów Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Ewangelicko-Reformowane-
go w RP. Mia³y one miejsce w Cieszynie od 14 do 16 paŸdziernika 2016 r. Czêœæ
obrad odby³a siê razem. Oba gremia og³osi³y te¿ wspólne przes³anie na jubileusz
500 lat Reformacji. Czytamy w nim m.in.: „Czas Jubileuszu stawia równie¿ przed
nami nowe wyzwania. Deklarujemy gotowoœæ zacieœnienia wspó³pracy w zakresie
œwiadectwa wiary (martyria), wspólnoty Ludu Bo¿ego (koinonia), pos³ugi potrze-
buj¹cym (diakonia) i g³oszenia S³owa Bo¿ego z modlitw¹ (leiturgia). Chcemy, aby
ten rok œwiêtowania by³ czasem urzeczywistniania prawdy o Koœciele stale refor-
muj¹cym siê wed³ug S³owa Bo¿ego, który odpowiedzialnie reaguje na wyzwania
wspó³czesnoœci i nieustannie niesie ca³emu œwiatu poselstwo Ewangelii. Mamy
nadziejê, ¿e stanie siê on te¿ znacz¹cym impulsem ekumenicznym w ¿yciu chrze-
œcijan. Patrz¹c zarówno na wspólne dziedzictwo, jak i ró¿ne drogi, którymi szliœmy
w przesz³oœci, bêdziemy mogli coraz wyraŸniej podkreœlaæ koniecznoœæ wspólnego
œwiadectwa w duchu pojednanej ró¿norodnoœci”1 .

1 „Wspólne przes³anie Synodów Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego
na Jubileusz 500 lat Reformacji”, „Jednota” nr 4/2016, s. 11.
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Inauguracja w Cieszynie

Obchody jubileuszowe w Polsce rozpoczê³y siê w koœciele Jezusowym w
Cieszynie. W dniu Pami¹tki Reformacji 31 paŸdziernika 2016 r., w 499. rocznicê
og³oszenia przez Marcina Lutra 95 tez, odby³o siê tam uroczyste nabo¿eñstwo z
udzia³em m.in. biskupów diecezjalnych Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w
RP, biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marka Izdebskiego,
zwierzchnika prawos³awnej diecezji lubelsko-che³mskiej abp. Abla, biskupów Ko-
œcio³a rzymskokatolickiego na czele z prymasem Polski abp. Wojciechem Pola-
kiem, przedstawicieli ¿ycia spo³eczno-politycznego (m.in. europos³a Jerzego Buz-
ka) i naukowego. Nieobecny by³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, który tego dnia
bra³ udzia³ w ekumenicznym nabo¿eñstwie w szwedzkim Lund, gdzie spotkali siê
przedstawiciele Œwiatowej Federacji Luterañskiej i papie¿ Franciszek.

Kazanie podczas cieszyñskiego nabo¿eñstwa wyg³osi³ bp Marian Niemiec,
zwierzchnik luterañskiej diecezji katowickiej. Zwraca³ uwagê na jeden z podsta-
wowych tematów teologii reformacyjnej – kwestiê ³aski i usprawiedliwienia. Mó-
wi¹c o Reformacji stwierdzi³, ¿e wydarzenie sprzed 499 lat sta³o siê pocz¹tkiem
„odnowy nauki, wiary i ¿ycia Koœcio³a w oparciu o Pismo Œwiête. (…) Po 31 paŸ-
dziernika 1517 r. nie tylko Koœció³ powszechny, ale œwiat ju¿ nie by³ taki sam.
Szybko okaza³o siê, ¿e zreformowany cz³owiek, czyli wierz¹cy, zosta³ usprawiedli-
wiony z ³aski, chcia³ w poczuciu odpowiedzialnoœci przed Bogiem reformowaæ
œwiat”2 . Kaznodzieja zaznaczy³ równie¿, ¿e proces ten ci¹gle trwa.

S³owa pozdrowieñ przekaza³ rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech
Polak, który wszed³ w sk³ad Komitetu Honorowego obchodów 500 lat Reformacji.
Podkreœli³ osi¹gniêcia dialogu katolicko-luterañskiego, do których zaliczy³ takie
dokumenty, jak „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” czy
„Od konfliktu do komunii”. „Nie stajemy tu dzisiaj, aby siê nawzajem oskar¿aæ, ale
by z nadziej¹ spojrzeæ w przysz³oœæ i szukaæ nie tyle tego, co nas dzieli, ale tego, co
³¹czy. Pragniemy bowiem umocniæ wiêzi i g³êbsze wzajemne zrozumienie w s³u¿-
bie i w œwiadectwie. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie naszemu wspólnemu
œwiadectwu radoœci, piêkna i przemieniaj¹cej mocy wiary, zw³aszcza przez pos³ugê
ubogim, zmarginalizowanym i uciœnionym” – mówi³ katolicki hierarcha3 .

Prezydent Polski Andrzej Duda skierowa³ list do uczestników i organizato-
rów inauguracji obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. W cieszyñskim koœciele
odczyta³a go doradczyni prezydenta Agnieszka Lenartowicz-£ysik. Andrzej Duda

2 „Wdziêczni za ³askê – inauguracja jubileuszu reformacyjnego w Cieszynie”, http://luter2017.pl/
wdzieczni-laske-inauguracja-jubileuszu-cieszynie (dostêp 28.01.2018 r.).

3 Tam¿e.
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przypomnia³ luteranów zas³u¿onych w historii Polski. „Dzisiaj w imieniu Rzeczy-
pospolitej chcê z³o¿yæ im wszystkim ho³d i wyraziæ wdziêcznoœæ polskiej spo³ecz-
noœci luterañskiej za jej wk³ad w nasze wspólne dziedzictwo. Dziêkujê za to, ¿e
id¹c œladem poprzednich pokoleñ, swoj¹ postaw¹ daj¹ Pañstwo przyk³ad takich
cnót ludzkich i obywatelskich, jak pracowitoœæ, gospodarnoœæ, przedsiêbiorczoœæ i
aktywnoœæ. Uwa¿am za szczególnie wartoœciowe, byœmy wszyscy – Polacy ró¿-
nych wyznañ i tradycji – umieli od siebie nawzajem uczyæ siê, jak w codziennym
¿yciu budowaæ silne, nowoczesne pañstwo, oparte na naszym 1050-letnim chrze-
œcijañskim dziedzictwie, i zapewniaæ pomyœlnoœæ ca³emu spo³eczeñstwu. Jestem
przekonany, ¿e w tym dziele polscy ewangelicy bêd¹ nadal odgrywaæ wa¿n¹ rolê”
– napisa³ prezydent4 .

Ewangelickie Dni Koœcio³a

Jednym z najwiêkszych wydarzeñ zwi¹zanych z jubileuszem 500 lat Refor-
macji by³y Ewangelickie Dnia Koœcio³a, które odby³y siê od 15 do 18 czerwca
2017 r. w Ustroniu, Wiœle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Bielsku-Bia³ej. Wziê³o
w nich udzia³ ok. 6 tys. osób (w tym ponad 3 tys. zg³oszonych uczestników) –
przede wszystkim ewangelików z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, Œl¹skiego Koœcio³a Ewangelickiego
Augsburskiego Wyznania w Czechach, a tak¿e z Oregonu (USA) i Finlandii5 . Dla
wielu uczestników by³a to rzadka okazja do spotkania ewangelików z diaspory z
tymi, którzy ¿yj¹ w wiêkszym skupisku wyznaniowym. W ramach czterodniowej
imprezy odby³y siê nabo¿eñstwa, studia biblijne, koncerty, wystawy, targi mo¿li-
woœci, wyk³ady, debaty, warsztaty, wycieczki.

W programie znalaz³a siê m.in. dyskusja panelowa „Meandry ekumenii po
500 latach Reformacji”. Udzia³ w niej wziêli: diecezjalny referent ds. ekumenizmu
diecezji bielsko-¿ywieckiej Koœcio³a rzymskokatolickiego ks. prof. Józef Budniak,
ekumenista i teolog ewangelicki prof. Karol Karski, przewodnicz¹cy Rady ds. Eku-
menizmu Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego bp
Krzysztof Nitkiewicz oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i zwierzch-
nik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec. Dyskusjê pro-

4 List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Organizatorów i Uczestników uroczystoœci rozpoczêcia
obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w Cieszynie, Warszawa, 31 paŸdziernika 2016 roku, http://lutera-
nie.pl/files/pozdrowienia_prezydenta.pdf (dostêp 28.01.2018 r.).

5 „Poczuliœmy wiêŸ i swoj¹ si³ê – rozmowa z biskupem diecezji cieszyñskiej Adrianem Korczago i z
ks. Jerzym Below, przewodnicz¹cym Rady Ewangelickich Dni Koœcio³a”, „Zwiastun Ewangelicki”
nr 13–14/2017, s. 39n; Adrian Korczago, „Dziêkujemy!”, http://dnikosciola.pl/2017/06/30/dziekujemy (dostêp
29.01.2018 r.).
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wadzi³ dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza. Paneliœci mówili m.in. o rozwoju ruchu
ekumenicznego. Podniesiono równie¿ kwestiê dokumentu ekumenicznego doty-
cz¹cego ma³¿eñstw mieszanych wyznaniowo. Projekt dokumentu, przygotowany
przez Komisjê ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a Konferencj¹ Epi-
skopatu Polski, od ponad czterech lat czeka na akceptacjê Watykanu. Podczas dys-
kusji pad³o pytanie, kiedy mo¿na siê spodziewaæ jego zatwierdzenia. „By³y trudno-
œci prawne z tym dokumentem. Proszê o jeszcze trochê cierpliwoœci, a bêd¹ rezul-
taty” – powiedzia³ bp Nitkiewicz. Prof. Karski przypomnia³, ¿e podobne
dokumenty ju¿ wiele lat temu zosta³y przyjête w Hiszpanii i W³oszech – krajach o
podobnej strukturze wyznaniowej6 .

Centralnym wydarzeniem Ewangelickich Dni Koœcio³a by³o nabo¿eñstwo
w hali pod Dêbowcem w Bielsku-Bia³ej. Kazanie wyg³osi³ bp Jerzy Samiec. Za-
stanawia³ siê, w jaki sposób chrzeœcijanie mog¹ proklamowaæ Jezusa poprzez
jego naœladowanie. „Czy rzeczywiœcie jesteœmy gotowi do naœladowania, czy tyl-
ko do ustnych deklaracji, za którymi nie id¹ czyny? Naœladowanie Jezusa wi¹¿e
siê z p³yniêciem pod pr¹d i ponoszeniem konsekwencji takiego postêpowania.
Czêsto wbrew opinii wiêkszoœci. Czy w imiê Jezusa jesteœmy gotowi jedno-
znacznie stawaæ w obronie pokrzywdzonych i wykluczonych? Czy naœladuj¹c
Mistrza jesteœmy w stanie jednoznacznie opowiedzieæ siê za przyjêciem uchodŸ-
ców i emigrantów zarobkowych, którzy potrzebuj¹ pomocy? Czy w imiê Jezusa
jesteœmy w stanie stawaæ w obronie praw kobiet i dzieci? Czy naœladuj¹c Jezusa
potrafimy udzieliæ wsparcia tym, którzy s¹ inni, którzy s¹ napiêtnowani?” – pyta³
luterañski duchowny7 . Podkreœli³, ¿e nie chodzi o akceptacjê grzechu, ale o mi-
³oœæ do grzesznika. „Albo Koœció³ jutra bêdzie Koœcio³em Reformacji, który bê-
dzie wiarygodny poprzez naœladowanie Jezusa, Jego postawy w wyzwaniach
przynoszonych przez wspó³czesnoœæ, albo bêdzie to Koœció³, który opustoszeje,
bo straci swoj¹ wiarygodnoœæ id¹c na kompromisy w naœladowaniu swego Pana,
Jezusa Chrystusa, niezdolny do odczytania znaków, jakie niesie teraŸniejszoœæ” –
spuentowa³ swoje kazanie bp Samiec8 .

Obchody centralne

Centralne Obchody Jubileuszu Reformacji mia³y miejsce w Warszawie
do 26 do 29 paŸdziernika 2017 r. Zosta³y one zorganizowane przez Koœció³
Ewangelicko-Augsburski w RP we wspó³pracy z czterema warszawskimi para-

6 mk, „Meandy ekumenii”, https://ekumenia.pl/aktualnosc/meandry-ekumenii (dostêp 28.01.2018 r.).
7 Jerzy Samiec, „Zadanie na ca³e ¿ycie”, „Zwiastun Ewangelicki” nr 13–14/2017, s. 38.
8 Tam¿e.
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fiami ewangelickimi: dwiema luterañskimi, metodystyczn¹ i reformowan¹.
Uczestnicy mogli zwiedziæ szereg wystaw, wzi¹æ udzia³ w wycieczce szlakiem
ewangelickim w Warszawie, obejrzeæ akt konfederacji warszawskiej czy film
„Uczta Babette”. Odby³y siê trzy koncerty: w filharmonii, koœciele ewangelicko-
augsburskim Œwiêtej Trójcy i ewangelicko-reformowanym. W tym ostatnim
28 paŸdziernika mia³a miejsce prapremiera skomponowanej specjalnie na tê oka-
zjê „Kantaty reformacyjnej”. Muzykê do niej napisa³ Stanis³aw Szczyciñski,
zaœ s³owa Jacek Cygan. Ponadto w ramach obchodów zorganizowano dyskusjê
panelow¹ na temat „Ewangelik – obywatel, katolik – obywatel”, któr¹ poprowa-
dzi³ redaktor naczelny ekumenizm.pl Dariusz Bruncz, a wœród panelistów zna-
leŸli siê: dziennikarz „Die Welt” dr Gerhard Gnauck, pos³anka Urszula Pas³aw-
ska, teolog i ekumenista ks. prof. Andrzej Perzyñski oraz dziennikarz i ekumeni-
sta Grzegorz Polak. W Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej odby³a
siê natomiast konferencja naukowa „500 lat Reformacji – tradycja, dziedzictwo,
teraŸniejszoœæ”. Naukowcy ró¿nych uczelni zaprezentowali referaty na
 temat historii Reformacji oraz jej dziedzictwa kulturowego, gospodarczego i
teologicznego.

27 paŸdziernika w Zamku Królewskim mia³a miejsce sesja jubileuszowa,
która zgromadzi³a nie tylko liczne grono ewangelików, ale równie¿ goœci ekume-
nicznych i przedstawicieli w³adz pañstwowych. Obecni byli m.in. prezydent Polski
Andrzej Duda, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, rzecznik praw
obywatelskich Adam Bodnar, zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Ra-
dzie Ekumenicznej, hierarchowie Koœcio³a rzymskokatolickiego na czele z pryma-
sem abp. Wojciechem Polakiem.

Bp Jerzy Samiec w swym wyst¹pieniu mówi³ o nacisku Reformacji na sa-
modzielne poznawanie S³owa Bo¿ego i t³umaczenie Biblii na jêzyki narodowe.
„W ka¿dym kraju wp³yw na rozwój jêzyka ojczystego mieli w³aœnie ojcowie Re-
formacji. Zawsze te¿ ewangelicy k³adli nacisk, by obok parafii i koœcio³a by³y
szko³y” – przypomnia³9 . Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e reformacyjna koncepcja po-
wszechnego kap³añstwa przyczyni³a siê do odpowiedzialnoœci wszystkich wie-
rz¹cych za swoj¹ parafiê i wiarê, ale tak¿e za gminê czy pañstwo, w którym siê
mieszka.

Prezydent Andrzej Duda w swym przemówieniu zauwa¿y³, ¿e 500 lat Refor-
macji to tak¿e 500 lat wspó³istnienia i wspó³tworzenia przez ewangelików polskiej
wspólnoty narodowej. „Chcê dziœ bardzo mocno podkreœliæ, ¿e ten etos i wielkie
dziedzictwo Rzeczypospolitej, któr¹ nazywamy Rzecz¹pospolit¹ Przyjació³, nale¿y
tak¿e do polskich ewangelików, a co wiêcej – jest tak¿e i pañstwa dzie³em” – po-

9 Micha³ Karski, „Warszawskie obchody jubileuszu Reformacji”, „Jednota”, nr 4/2017, s. 11.
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wiedzia³10 . Prezydent przypomnia³ równie¿ ewangelików zas³u¿onych w historii
Polski w ¿yciu politycznym, spo³ecznym, naukowym, kulturalnym czy sportowym.
Mówi³ m.in. o przedwojennym biskupie luterañskim Juliuszu Bursche i jego kon-
sekwentnej propolskiej postawie. „Mo¿na bez przesady powiedzieæ, ¿e ten
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce by³ zarazem (…) nie
tylko twórc¹, ale do ostatniego swojego tchnienia tak¿e obroñc¹ II Rzeczypospoli-
tej, tej Rzeczypospolitej Przyjació³” – stwierdzi³ prezydent11 .

Sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej ks. Martin Junge
wyg³osi³ wyk³ad na temat „Reformacja jako obywatelka œwiata”. Mówi³ o uspra-
wiedliwieniu z ³aski przez wiarê, które prowadzi do wolnoœci. W kontekœcie ju-
bileuszu Reformacji podkreœla³ wagê dialogu ekumenicznego. „We wszystkich
dialogach dwustronnych – z Koœcio³em prawos³awnym, anglikañskim, reformo-
wanym, z menonitami, rzymskimi katolikami, a teraz tak¿e z Koœcio³ami zielo-
noœwi¹tkowymi – mamy to samo duchowe doœwiadczenie, które pomog³o nam
dostrzec w sobie nawzajem braci i siostry” – zauwa¿y³12 . Przypomnia³ drogê dia-
logu luterañsko-rzymskokatolickiego: jego pocz¹tek w 1967 r., „Wspóln¹ dekla-
racjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” z 1999 r., dokument „Od konfliktu
do komunii” z 2013 r. i wreszcie wspólne upamiêtnienie rocznicy Reformacji
przez reprezentantów Œwiatowej Federacji Luterañskiej i papie¿a Franciszka,
które mia³o miejsce w 2016 r. w szwedzkim Lund. „Mam nadziejê i modlê siê o
to, by odt¹d Bóg zawsze widzia³, ¿e jako Koœcio³y jednoczymy ludzi, budujemy
mosty, gdzie istniej¹ podzia³y, oferujemy miejsca przy stole dialogu, gdzie roz-
mowy zosta³y przerwane, podajemy d³onie, gdzie stawiane s¹ mury, œpiewamy
pieœñ pokoju i pojednania, gdy marsze wojskowe znowu zaczynaj¹ kusiæ t³umy”
– mówi³ ks. Junge13 . Odnosz¹c siê do luterañskiej refleksji dotycz¹cej obywatel-
skoœci i sfery publicznej, prelegent podkreœli³, jak wa¿ne jest umo¿liwianie
wszystkim grupom spo³ecznym partycypacji spo³ecznej i przezwyciê¿anie wy-
kluczenia. Jako przyk³ady takiego podejœcia Œwiatowej Federacji Luterañskiej
wymieni³ pomoc uchodŸcom oraz wsparcie pe³nego udzia³u kobiet w ¿yciu spo-
³ecznym i koœcielnym.

Prof. Jerzy Buzek, europose³, w przesz³oœci premier Polski i przewodnicz¹-
cy Parlamentu Europejskiego, wyg³osi³ wyk³ad na temat „Reformacja a jednoœæ
Europy”. „Otwarcie i ró¿norodnoœæ – oto Europa. Reformacja jest wa¿nym ele-

10 „Wyst¹pienie prezydenta na sesji jubileuszowej Centralnych Obchodów 500-lecia Reformacji”, http:/
/www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,305,wystapienie-prezydenta-na-sesji-
jubileuszowej-centralnych-obchodow-500-lecia-reformacji.html (dostêp 29.01.2018 r.).

11 Tam¿e.
12 Martin Junge, „Reformacja jako obywatelka œwiata – wk³ad Koœcio³ów luterañskich w przestrzeñ

publiczn¹”, „Kalendarz Ewangelicki 2018”, rocznik 132., s. 229.
13 Tam¿e, s. 231.
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mentem tak rozumianej europejskoœci” – stwierdzi³ prelegent14 . Przypomnia³ te¿,
¿e w odpowiedzi na postulaty Reformacji Koœció³ rzymski zwo³a³ sobór dopiero
po 28 latach. Przeprowadzi³ na nim w³asne reformy, ale wczeœniejszej jednoœci
ju¿ nie przywróci³. „Te 28 lat powinno byæ przestrog¹ dla wspó³czesnych. Gdy
œwiat nabrzmiewa konfliktami, gdy domaga siê zmian, trzeba reagowaæ, a nie
udawaæ, ¿e nic siê nie dzieje, ¿e wszystko wróci do normy. Europa jest i zawsze
by³a spo³eczeñstwem otwartym, zmieniaj¹cym siê i dostosowuj¹cym do nowych
wyzwañ. Zmiana jest jej duchow¹ si³¹, i to zale¿n¹ od nas, Europejczyków” –
mówi³ europose³15 . Podkreœli³, ¿e z ró¿norodnoœci Europy trzeba zrobiæ dobry
u¿ytek. Zwraca³ uwagê na to, co dobrego przynios³a Reformacja: powrót do
Ÿróde³, przywrócenie wartoœci, rozwój edukacji i kultury. „Z punktu widzenia
edukacji i kultury Reformacja by³a œwiat³em, które zmieni³o europejsk¹ mental-
noœæ. W du¿ym stopniu temu przewrotowi zawdziêczamy nasze dzisiejsze
spojrzenie na œwiat i nasz¹ cywilizacjê. Reformacja zbudowa³a te¿ jeden z naj-
wa¿niejszych wsporników nowoczesnoœci, jakim jest racjonalizm nie
stoj¹cy w sprzecznoœci z wiar¹” – t³umaczy³ prof. Buzek16 . Przekonywa³ te¿, ¿e o
ile Reformacja rozbi³a Koœció³, to te¿ wskaza³a na potê¿ny fundament jednoœci,
jakim jest Biblia, a tak¿e nobilitowa³a pracê, która wraz z rynkiem i kapita³em
zjednoczy³a Europê.

Ostatniego dnia Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji w koœciele
Œwiêtej Trójcy odby³o siê nabo¿eñstwo. Pozdrowienia przekazali w imieniu
Polskiej Rady Ekumenicznej jej wiceprezes bp M. Karol Babi z Koœcio³a Staro-
katolickiego Mariawitów w RP, a w imieniu Koœcio³a Rzymskokatolickiego pry-
mas Wojciech Polak. „Wbrew pojawiaj¹cej siê wci¹¿ pokusie rozdrapywania ran
i szukania tego, co nas dzieli, wierzê, ¿e dziœ patrzymy na siebie i na nasze
Koœcio³y nie z perspektywy podzia³u, który siê kiedyœ dokona³, ale w perspekty-
wie d¹¿enia do jednoœci. Jubileuszowy rok sta³ siê dla nas wszystkich zachêt¹ i
sposobnoœci¹ do szukania wspólnej drogi, któr¹ – jako chrzeœcijanie – powinni-
œmy razem pod¹¿aæ, daj¹c przyk³ad i œwiadectwo w coraz bardziej podzielonym
œwiecie. Trzeba nam budowaæ mosty, a nie wznosiæ mury” – powiedzia³ pry-
mas17 . Podczas nabo¿eñstwa zwierzchnik Koœcio³a Ewangelickiego Berlina,
Brandenburgii i Œl¹skich Górnych £u¿yc bp Markus Dröge przekaza³ rodzinie
bp. Juliusza Bursche niedawno odkryte dokumenty, które wskazuj¹ na miejsce
pochówku tego polskiego duchownego luterañskiego, zamordowanego przez na-
zistów w 1942 r.

14 Jerzy Buzek, „Reformacja a jednoœæ Europy”, „Kalendarz Ewangelicki 2018”, rocznik 132., s. 235.
 15 Tam¿e, s. 236.
16 Tam¿e, s. 237.
17 „Wyst¹pienie prymasa abp. Wojciecha Polaka”, „Zwiastun Ewangelicki” nr 21/2017, s. 24.
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Kazanie podczas jubileuszowego nabo¿eñstwa wyg³osi³ by³y prezydent
Œwiatowej Federacji Luterañskiej bp Munib Younan z Koœcio³a Ewangelicko-
Luterañskiego w Jordanii i Ziemi Œwiêtej. Przypomnia³, ¿e ŒFL jako motto ob-
chodów jubileuszu 500 lat Reformacji przyjê³a s³owa: „Wyzwoleni przez ³askê
Bo¿¹”. Podkreœli³, ¿e œwiat czeka dziœ na przes³anie wyzwolenia. Ró¿ne grupy
ludzi – np. uchodŸcy, zagro¿eni wojn¹, przeœladowani – wyczekuj¹ wyzwolenia.
„Widzimy, ¿e ewangeliczne przes³anie o wyzwoleniu jest zaadresowane nie tylko
do Koœcio³ów. To Dobra Nowina dla zranionego œwiata uwiêzionego w chciwo-
œci i lêku. Dziêkujemy dzisiaj za to, jak Reformacja wzmocni³a nasze wyznawa-
nie Dobrej Nowiny i pog³êbi³a g³oszenie wyzwalaj¹cej mocy Jezusa Chrystusa.
Wierzê, ¿e na 500 nastêpnych lat Koœció³ powo³any jest do profetycznej misji, do
wyznawania naszej wolnoœci w Chrystusie i to nie tylko biednym i ciemiê¿onym,
ale tak¿e tym, którzy s¹ ciemiê¿ycielami. Przes³anie wyzwolenia jest równie¿ dla
tych, który promuj¹ rasizm, ekstremizm, populizm, nienawiœæ i przemoc.
Tak¿e oni musz¹ zostaæ wyzwoleni! Tak¿e oni potrzebuj¹ daru ³aski i wolnoœci,
która jest odpowiedzi¹ na ¿ycie inspirowane Bo¿¹ ³ask¹” – mówi³ luterañski du-
chowny18 .

Wydarzenia lokalne

W zwi¹zku z jubileuszem 500 lat Reformacji we wszystkich diecezjach Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP w 2017 r. odby³y siê ró¿norodne wyda-
rzenia. Diecezja warszawska zorganizowa³a obchody razem z Koœcio³em Ewange-
licko-Reformowanym w RP. 21 maja odby³o siê nabo¿eñstwo w koœciele luterañ-
skim œw. Mateusza w £odzi. Kazanie wyg³osi³ bp István Szabó z Dystryktu
Dunajskiego Wêgierskiego Koœcio³a Reformowanego. Natomiast od 22 do 24 maja
Uniwersytet £ódzki zorganizowa³ Miêdzynarodow¹ i Interdyscyplinarn¹ Konfe-
rencjê Naukow¹ pt. „Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze”.

Od 18 do 21 maja mia³y miejsce obchody w diecezji pomorsko-wielkopol-
skiej. Odby³y siê m.in. konferencja naukowa na Uniwersytecie Gdañskim „S³owo
Ewangelii i jego oddzia³ywanie w tradycji Reformacji XVI w.”, debata reformacyj-
na w gdañskim ratuszu, okolicznoœciowy koncert symfoniczny w Filharmonii Ba³-
tyckiej, spacer edukacyjny, nabo¿eñstwo.

Podobne obchody odby³y siê równie¿ w luterañskich diecezjach cieszyñ-
skiej, katowickiej, mazurskiej i wroc³awskiej. W ich ramach organizowano konfe-
rencje naukowe, koncerty, spotkania, nabo¿eñstwa.

18 Munib Younan, „Tak oto idziemy!”, „Zwiastun Ewangelicki” nr 21/2017, s. 6.
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W jubileusz 500 lat Reformacji wpisa³ siê równie¿ Miêdzynarodowy Kon-
gres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej”, który mia³ miejsce od 29 do
31 paŸdziernika 2017 r. w Lublinie. Ka¿dego dnia kongresu dyskutowano o innym
nurcie chrzeœcijañstwa: prawos³awiu, katolicyzmie i protestantyzmie. „Dzieñ pro-
testancki” symbolicznie przypad³ 31 paŸdziernika. Kongres zakoñczy³ siê uroczy-
stym nabo¿eñstwem reformacyjnym w lubelskim koœciele ewangelickim. Kazanie
wyg³osi³ by³y zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jan
Szarek, a pozdrowienia przekazali zwierzchnik luterañskiej diecezji warszawskiej
bp Jan Cieœlar, rzymskokatolicki metropolita lubelski abp Stanis³aw Budzik, ordy-
nariusz prawos³awnej diecezji lubelsko-che³mskiej abp Abel oraz zwierzchnik Ko-
œcio³a Starokatolickiego w Holandii abp Joris Vercammen.

Odby³o siê te¿ wiele imprez jubileuszowych w parafiach ewangelickich.
Okolicznoœciowe wystawy przygotowa³y lokalne muzea – równie¿ w miejscach,
gdzie nie ma parafii ewangelickich (np. RogoŸno, Wschowa, Trzcianka). Wiele
uczelni wy¿szych zorganizowa³o konferencje naukowe na temat Reformacji i pro-
testantyzmu.

Dwa miasta w Polsce – Cieszyn i Wroc³aw – otrzyma³y miano Europejskiego
Miasta Reformacji. To inicjatywa Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich
w Europie, maj¹ca na celu promocjê europejskich miast wa¿nych dla historii Re-
formacji19 .

W 2017 r. w³adze trzech miast nada³y nazwy zwi¹zane z Reformacj¹. S¹ to:
rondo Reformacji w Pile, aleja Piêciuset Lat Reformacji w Jaworze i ulica Marcina
Lutra we Wroc³awiu.

Publikacje

Rok jubileuszowy sta³ siê okazj¹ do wydania ró¿norodnych publikacji po-
œwiêconych Reformacji i protestantyzmowi. Ukaza³o siê (przynajmniej) ponad
dwadzieœcia pozycji ksi¹¿kowych – monografii, prac zbiorowych, albumów i in-
nych opracowañ – o tematyce biograficznej, historycznej, teologicznej, kulturalnej
i kulturoznawczej.

Kilka presti¿owych czasopism wyda³o specjalne numery lub dodatki na te-
mat Reformacji i protestantyzmu: dziennik „Gazeta Wyborcza”, tygodniki „Polity-
ka” i „Tygodnik Powszechny”, kwartalnik „Fabryka Silesia”. Inne przygotowa³y
blok artyku³ów na ten temat: kwartalnik „WiêŸ”, miesiêczniki „W drodze” i
„Znak”. Ca³e cykle poœwiêcone Reformacji czy wspó³czesnej percepcji jej idei za-

19 http://reformation-cities.org (dostêp 31.01.2018 r.).
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proponowa³y czasopisma ewangelickie: kwartalnik „Jednota” i dwutygodnik
„Zwiastun Ewangelicki”.

Kolejnych wydawnictw mo¿na siê spodziewaæ wraz z ukazywaniem siê pu-
blikacji pokonferencyjnych.

Upamiêtnienie Reformacji i zas³ug protestantów

Na wniosek Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Ewangelicko-Re-
formowanego w RP Poczta Polska wyda³a znaczek z okazji jubileuszu 500 lat Re-
formacji. Wydrukowano 250 tys. sztuk znaczka, które by³y dostêpne w wybranych
placówkach Poczty oraz podczas wydarzeñ jubileuszowych. Przygotowano te¿
okolicznoœciow¹ kopertê FDC i datownik20 .

23 paŸdziernika 2017 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi³ do obiegu
srebrn¹ monetê kolekcjonersk¹ „Piêæ wieków Reformacji w Polsce” o nominale 20
z³. Na awersie monety znalaz³ siê fragment tekstu konfederacji warszawskiej, zaœ
na rewersie umieszczono podobiznê bp. Juliusza Bursche z komandori¹ Orderu
Polonia Restituta. Nak³ad monety ustalono na poziomie do 20 tys. sztuk21 .

Rok jubileuszu sta³ siê te¿ okazj¹ do upamiêtnienia Reformacji przez kilka
organów w³adz samorz¹dowych. Sejmiki wojewódzkie og³osi³y rok 2017 Rokiem
Reformacji w województwie œl¹skim22  i warmiñsko-mazurskim23 , zaœ w woje-
wództwie dolnoœl¹skim Rokiem Pamiêci o Reformacji24 . Sejmik województwa
pomorskiego przyj¹³ uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹ 500-lecie Reformacji na terenie
obecnego województwa25 .

Rada miejska £odzi w zwi¹zku z 500. rocznic¹ Reformacji przyjê³a uchwa³ê,
w której „wyra¿a szacunek wobec wszystkich mieszkañców naszego Miasta [tj.
£odzi – przyp. mk] wyznañ protestanckich, a tak¿e ceni ich wk³ad w kulturê i du-
chowoœæ £odzi”26 . Z kolei rada miejska w Gdañsku przyjê³a uchwa³ê, w której

20 „Polska Poczta wydaje znaczek z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji”, http://luter2017.pl/polska-
poczta-wydaje-znaczek-okazji-jubileuszu-500-reformacji (dostêp 31.01.2018 r.).

21 „Piêæ wieków Reformacji w Polsce” (folder emisyjny), http://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/mone-
ty_okolicznosciowe/2017/2017_18___reformacja_pl.pdf (dostêp 31.01.2018 r.), s. 2.

22 Uchwa³a nr V/12/1/2015 Sejmiku Województwa Œl¹skiego z dnia 21 wrzeœnia 2015 r. w sprawie
przyjêcia rezolucji o og³oszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji.

23 Protokó³ Nr XXII/2016 XXII sesji Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 29 listopa-
da 2016 r., s. 9n.

24 Uchwa³a nr XXVIII/893/16/ Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 25 listopada 2016 r. w
sprawie podjêcia rezolucji ustanawiaj¹cej rok 2017 Rokiem Pamiêci o Reformacji.

25 Uchwa³a nr 405/XL/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 paŸdziernika 2017 roku w
sprawie upamiêtnienia 500-lecia Reformacji na obszarze obecnego województwa pomorskiego.

26 Uchwa³a nr XXXVI/930/16 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 19 paŸdziernika 2016 r. – stanowisko
Rady Miejskiej w £odzi w sprawie 500. rocznicy Reformacji.
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„pragnie upamiêtniæ przypadaj¹cy w 2017 r. jubileusz 500-lecia Reformacji oraz
przypomnieæ gdañszczanom i mieszkañcom Pomorza o zas³ugach ewangelików
dla kultury Gdañska i regionu”27 . Do uchwa³y do³¹czono przes³anie do ewangeli-
ków Pomorza Gdañskiego.

Równie¿ rada powiatu kluczborskiego przyjê³a stanowisko w zwi¹zku z jubi-
leuszem 500 lat Reformacji. „Maj¹c na uwadze ten znamienity jubileusz pragnie-
my wyraziæ szacunek wobec wszystkich mieszkañców powiatu kluczborskiego
wyznania ewangelicko-augsburskiego i podziêkowaæ im za dzia³ania na rzecz roz-
woju kultury w powiecie kluczborskim, integracji i olbrzymi wk³ad w budowanie
lokalnej wspólnoty” – czytamy w tekœcie stanowiska28 .

Batalia o upamiêtnienie Reformacji w parlamencie

Wiêcej emocji w sprawie upamiêtnienia jubileuszu 500 lat Reformacji by³o
natomiast w parlamencie. W kwietniu 2016 r. grupa pos³ów ze wszystkich klubów
parlamentarnych wnios³a projekt uchwa³y w sprawie ustanowienia przez sejm roku
2017 Rokiem Reformacji29 . W³adze sejmowej komisji kultury i œrodków przekazu
nawet nie podda³y tego wniosku pod procedowanie. Krytycznie do tego faktu od-
niós³ siê bp Jerzy Samiec. „By³oby ³atwiej zrozumieæ odrzucenie wniosku ni¿ jego
ca³kowite pominiêcie” – powiedzia³ w swym przemówieniu podczas Ekumenicz-
nego Spotkania Noworocznego 16 stycznia 2017 r.30 . Swoj¹ dezaprobatê dla dzia-
³ania sejmowej komisji w tym zakresie zdecydowanie wyrazi³ równie¿ dziesiêæ dni
póŸniej podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami religii i
wyznañ obecnych w Polsce. „Ca³kowite pominiêcie [wniosku] bez rozpatrzenia
narusza nasze prawa” – powiedzia³ wówczas luterañski biskup31 . Ostro komento-
wa³ sprawê redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl Dariusz Bruncz: „Mimo sym-
bolicznych gestów jak uczestnictwo prezydenta Andrzeja Dudy w prawos³awnej
liturgii w Hajnówce oraz w nabo¿eñstwie reformacyjnym u luteran na Œl¹sku Cie-

27 Uchwa³a nr XLII/1152/17 Rady Miasta Gdañska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie upamiêtnienia
500-lecia Reformacji na Pomorzu Gdañskim.

28 Stanowisko Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 wrzeœnia 2017 r., http://luter2017.pl/wp-content/
uploads/2017/10/nowy-dokument-2017-10-13_1.pdf (dostêp 30.01.2018 r.).

29 Projekt uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Refor-
macji, Druk sejmowy nr 490 z 27 kwietnia 2016 r.

30 „Przemówienie Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca podczas Ekumenicznego
Spotkania Noworocznego. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.”, www.ekumenia.pl/content/uploads/2017/01/ESN-
2017-przemowienie-prezesa-PRE.pdf (dostêp 30.01.2018 r.), s. 3.

31 „Przemówienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca podczas spotkania prezy-
denta Andrzeja Dudy z przedstawicielami religii i wyznañ obecnych w Polsce. Pa³ac Prezydencki w Warsza-
wie, 26 stycznia 2017 r.”, www.ekumenia.pl/content/uploads/2017/01/przemowienie-prezesa-PRE-na-spotkaniu-
u-prezydenta-2017.pdf (dostêp 30.01.2018 r.), s. 1.
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szyñskim, mimo zapewnieñ przedstawicieli rz¹du i ostatnio prezesa PiS o wartoœci,
jak¹ jest Polska i Europa szanuj¹ce wielokulturowe dziedzictwo, rz¹dz¹cy wykaza-
li siê daleko id¹c¹ arogancj¹ wobec mniejszoœci wyznaniowych w naszym kraju,
odwo³uj¹cych siê do dziedzictwa reformacyjnego”32 . Zdaniem publicysty sytuacja
ta pokazuje, ¿e Reformacja ze swoim wielokulturowym i wielonarodowym poten-
cja³em nie pasuje do jednonarodowej i jednowyznaniowej wizji Polski obecnej
w³adzy. „Decydenci zach³yœniêci przewodni¹ si³¹ duchow¹ narodu z premedytacj¹
ignoruj¹ wa¿ny aspekt polskiej to¿samoœci narodowej, degraduj¹c j¹ do prowincjo-
nalnego monolitu zarówno pod wzglêdem kulturowym, jak i wyznaniowym. Eska-
lacja nacjonalistycznych nastrojów, rosn¹cej ksenofobii i postaw rasistowskich
wzmacnia ten przekaz” – pisa³ red. Bruncz33 .

Równie¿ Senat zajmowa³ siê upamiêtnieniem Reformacji. W listopadzie
2016 r. bp Jerzy Samiec skierowa³ do izby wy¿szej parlamentu pismo z proœb¹ o
podjêcie uchwa³y upamiêtniaj¹cej 500 lat Reformacji w Polsce34 . Z inicjatywy se-
natora klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ Tadeusza Kopcia zosta³
zg³oszony projekt uchwa³y z okazji 500-lecia Reformacji, który na obradach ple-
narnych senatu 1 lutego 2017 r. zaprezentowa³ senator klubu parlamentarnego Gru-
pa Senatorów Platforma Obywatelska Leszek Piechota35 . W projekcie czytamy
m.in.: „W roku jubileuszu 500-lecia Reformacji Senat Rzeczypospolitej Polskiej
pragnie uhonorowaæ ruch, który wspó³kszta³towa³ oblicze religijne, kulturowe i go-
spodarcze Zachodu, w tym naszej Ojczyzny. (…) Uwzglêdniaj¹c istotny wk³ad œro-
dowisk protestanckich w rozwój Polski, w nawi¹zaniu do najlepszych tradycji wol-
noœci i wzajemnego poszanowania religii, Senat Rzeczypospolitej Polskiej posta-
nawia upamiêtniæ Reformacjê w roku jej jubileuszu”36 . Projekt tej uchwa³y zosta³
gruntownie zmieniony z inicjatywy senatorów klubu parlamentarnego Prawo i
Sprawiedliwoœæ Jana Marii Jackowskiego i Jana ¯aryna. Przekonywali, ¿e nie jest
rol¹ Senatu zabieraæ g³os w sprawie „honorowania czegoœ, co stanowi przedmiot
sporu b¹dŸ drogê ekumenizmu miêdzy Koœcio³ami protestanckimi a Koœcio³em
rzymskokatolickim” (¯aryn)37  czy „wchodzenie w wewnêtrzne podzia³y w chrze-

32 Dariusz Bruncz, „Polska jednowyznaniowa rzymskokatolicka – partyjne »nie« dla Roku Reformacji”,
http://www.ekumenizm.pl/religia/spoleczenstwo/polska-jednowyznaniowa-rzymskokatolicka-partyjne-dla-roku-
reformacji (dostêp 30.01.2018 r.).

33 Tam¿e.
34 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, „O Reformacji w polskim sejmie”, „Zwiastun Ewangelicki nr 1/

2018, s. 20.
35 12 grudnia 2017 r. senator Leszek Piechota wyst¹pi³ w klubu parlamentarnego Grupa Senatorów Plat-

forma Obywatelska, a tydzieñ póŸniej przyst¹pi³ do klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ.
36 Projekt uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 500-lecia Reformacji, Druk senacki nr

399 S z 31 stycznia 2017 r.
37 Sprawozdanie Stenograficzne z 34. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 lutego

2017 r., s. 56.



143SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

JUBILEUSZ REFORMACJI W POLSCE

œcijañstwie i ocenianie tych zjawisk” (Jackowski)38 . Zaproponowali szereg popra-
wek, które wiêkszoœæ senacka zaakceptowa³a i 1 lutego 2017 r. przyjê³a uchwa³ê w
sprawie upamiêtnienia 500-lecia obecnoœci protestantów na ziemiach polskich39 .
Czytamy w niej: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorowaæ polskich
protestantów, którzy wspó³tworzyli oblicze religijne, kulturowe, spo³eczne i gospo-
darcze naszej Ojczyzny”40 . Nastêpnie wymienione s¹ nazwiska zas³u¿onych ewan-
gelików w polskiej kulturze, nauce, armii czy ¿yciu spo³eczno-politycznym.
„Uwzglêdniaj¹c istotny wk³ad œrodowisk protestanckich w rozwój Polski, w na-
wi¹zaniu do najlepszych tradycji wolnoœci i wzajemnego poszanowania religii, Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej postanawia upamiêtniæ 500-lecie obecnoœci prote-
stantów na ziemiach polskich” – napisano w przyjêtej uchwale41 . Ani razu nie pada
w niej s³owo „Reformacja”.

W debacie nad uchwa³¹ g³os zabiera³o kilkoro senatorów. Doœæ osobliw¹
opini¹ podzieli³ siê senator Czes³aw Ryszka (klub parlamentarny Prawo i Sprawie-
dliwoœæ), absolwent teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i by³y redak-
tor kilku czasopism katolickich. Stwierdzi³, ¿e „protestantyzm ma ju¿ niewiele
wspólnego z chrzeœcijañstwem”, protestanci odrzucili wszystkie katolickie dogma-
ty, „ekumenizm jest dla Koœcio³a katolickiego drog¹ do zaprzedania apostolskiego
depozytu, odejœciem od Ewangelii Chrystusa”, katolików i luteran „nie jednoczy
¿aden z siedmiu sakramentów”, a gdyby „jakieœ ekumeniczne gremium dosz³o do
uzgodnienia, ¿e katolicy i protestanci mog¹ razem przystêpowaæ do komunii œwiê-
tej, a o tym siê coraz czêœciej mówi, to stanowi³oby to absolutn¹ profanacjê Naj-
œwiêtszego Sakramentu”42 .

Komentuj¹c przebieg tej debaty i przyjêcia senackiej uchwa³y redaktor na-
czelny „Zwiastuna Ewangelickiego” ks. Jerzy Below stwierdzi³, ¿e pomys³odaw-
com poprawek w tekœcie uchwa³y chodzi³o o to, by nie znalaz³y siê w niej ¿adne
pozytywne stwierdzenia o zmianach, jakie wprowadzi³a Reformacja (rozwój kultu-
ry, jêzyka, szkolnictwa, muzyki itd.). Zwróci³ równie¿ uwagê na to, ¿e zadbano, by
nigdzie nie pad³o s³owo „Reformacja”. „Panowie senatorowie postanowili przy-
kryæ te negatywne dzia³ania wprowadzeniem do uchwa³y d³ugiej listy ewangeli-
ków, którzy zas³u¿yli siê w ró¿nych dziedzinach w historii Polski. Powsta³a wiêc
intryguj¹ca i paradoksalna sytuacja – senatorowie chwal¹ polskich ewangelików
udaj¹c, ¿e nie by³o Reformacji. Nie chcieli w ¿aden sposób pokazaæ, ¿e ci ewange-

38 Tam¿e, s. 58.
39 Za przyjêciem projektu uchwa³y z poprawkami g³osowa³o 40 senatorów (w tym 19 z PiS, 19 z PO

i 2 niezrzeszonych), przeciw 24 (23 z PiS i 1 z PO), wstrzyma³o siê 17 (14 z PiS, 3 z PO).
40 Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiêtnienia 500-lecia

obecnoœci protestantów na ziemiach polskich.
41 Tam¿e.
42 Sprawozdanie Stenograficzne z 34. posiedzenia Senatu…, dz. cyt., s. 55n.
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licy znaleŸli siê w panteonie wielkich Polaków, bo w swoim dzia³aniu byli moty-
wowani ideami Reformacji” – zauwa¿y³ ks. Below43 . Jego zdaniem w trakcie deba-
ty w kilku wypowiedziach obra¿ano ewangelików. „Senatorowie zasiadaj¹cy w
izbie wy¿szej parlamentu wszystkich obywateli powinni traktowaæ jednakowo, a
nie stwierdzaæ, ¿e jako rzymscy katolicy s¹ przeciwko uchwale o Reformacji. Co
ciekawe, w tym momencie udaj¹ – choæ jest to im przypominane w dyskusji – ¿e
nie wiedz¹ o tym, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II i Franciszek prezentuj¹ inny pogl¹d na tê
sprawê” – podkreœli³ redaktor naczelny luterañskiego dwutygodnika44 . Z kolei
rzeczniczka Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP Agnieszka Godfrejów-
Tarnogórska nazwa³a dyskusjê w Senacie ¿enuj¹c¹. „Zarówno dyskusja, jak i
uchwa³a w nowym brzmieniu ukaza³y, w jaki sposób postrzegani bywaj¹ protestan-
ci w Polsce oraz z jak¹ niewiedz¹ i nietolerancj¹ mog¹ siê czasem spotykaæ” – za-
uwa¿y³a45 .

Pod koniec 2017 r. Sejm jeszcze raz zajmowa³ siê upamiêtnieniem 500-lecia
Reformacji. Projekt uchwa³y w tej sprawie zosta³ przedstawiony przez Prezydium
Sejmu 14 grudnia z inicjatywy klubów parlamentarnych Nowoczesna i PSL oraz
Konwentu Seniorów. Czytamy w nim m.in.: „W roku jubileuszu 500-lecia Refor-
macji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorowaæ ruch, który wywar³
znaczny wp³yw na oblicze religijne i kulturowe Europy, której integraln¹ czêœci¹
by³a i jest Rzeczypospolita. Ta rocznica jest znakomit¹ okazj¹ do wyra¿enia sza-
cunku i uznania dla polskich protestantów za ich wk³ad w rozwój naszego pañstwa,
a w szczególnoœci jego kultury, jêzyka i tradycji”46 . Sprzeciw wobec procedowania
tego wniosku zg³osi³a pos³anka z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ
Anna Siarkowska47 . „Uwa¿am, ¿e radosne œwiêtowanie wydarzeñ, które podzieli³y
Koœció³, to niedobry pomys³” – powiedzia³a48 . Z kolei przewodnicz¹cy klubu par-
lamentarnego PiS Ryszard Terlecki zg³osi³ wniosek o skierowanie projektu tej
uchwa³y do komisji kultury i œrodków przekazu49 . Do przyjêcia uchwa³y przekony-
wali pos³owie Urszula Pas³awska z PSL i Miros³aw Suchoñ z Nowoczesnej. Po-

43 Jerzy Below, „Kto boi siê Reformacji, czyli co uchwalili senatorowie”, „Zwiastun Ewangelicki” nr 4/
2017, s. 14.

44 Tam¿e, s. 15.
45 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, dz. cyt.
46 Projekt uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiêtnienia 500-lecia Reformacji,

Druk sejmowy nr 2133 z 14 grudnia 2017 r.
47 Pos³anka Anna Siarkowska do Sejmu zosta³a wybrana z list Kukiz’15 z poparciem Ruchu Narodowe-

go. W lutym 2017 r. wyst¹pi³a z klubu poselskiego Kukiz’15 i zosta³a przewodnicz¹c¹ nowo powo³anego ko³a
poselskiego „Republikanów”. We wrzeœniu 2017 r. og³osi³a decyzjê o utworzeniu Partii Republikañskiej, przy-
stêpuj¹c jednoczeœnie do klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/An-
na_Siarkowska (dostêp 31.01.2018 r.)

48 Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w dniu 14 grud-
nia 2017 r. (trzeci dzieñ obrad), s. 292.

49 Tam¿e.
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s³anka ludowców mówi³a, ¿e projekt tej uchwa³y jest napisany w duchu ekume-
nicznym i nie jest skierowany przeciwko komukolwiek. „Je¿eli pan marsza³ek ze-
chce nad nim procedowaæ na kolejnym posiedzeniu, to on bêdzie ju¿ bezzasadny,
poniewa¿ to rok 2017 jest rokiem 500-lecia” – argumentowa³a50 . Mimo tych uwag
wiêkszoœæ sejmowa opowiedzia³a siê za odes³aniem projektu uchwa³y do komisji
kultury i œrodków przekazu51 .

W zwi¹zku z takim procedowaniem projektu tej uchwa³y g³os zabra³y pol-
skie Koœcio³y ewangelickie. 15 grudnia w Centrum Luterañskim w Warszawie ob-
radowa³y ich gremia kierownicze: Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP, Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz Rada
Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Podczas spotkania jednog³oœnie
zosta³ przyjêty list otwarty do marsza³ka sejmu oraz klubów parlamentarnych No-
woczesna i PSL. Jego autorzy z uznaniem odnieœli siê do inicjatywy projektu
uchwa³y, ale poprosili o wycofanie z³o¿onych wniosków. Jednoczeœnie podziêko-
wali wszystkim osobom i instytucjom, które w minionym roku pozytywnie odnio-
s³y siê do obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Wœród nich wymienili m.in.
prezydenta Andrzeja Dudê, sejmiki województw: œl¹skiego, dolnoœl¹skiego i war-
miñsko-mazurskiego, Koœcio³y ró¿nych wyznañ, papie¿a Franciszka i prymasa
Polski abp. Wojciecha Polaka. „Mamy nadziejê, ¿e spotkania jubileuszowe pozwo-
li³y lepiej nam siê poznaæ, nawi¹zaæ przyjaŸnie, porozmawiaæ o trudnych spra-
wach, prze³amaæ uprzedzenia i uczyæ siê od siebie nawzajem. ¯yczymy sobie, aby
to, co uda³o siê wypracowaæ przez lata prowadzonego w Polsce dialogu ekume-
nicznego, s³u¿y³o dalszemu zbli¿eniu. W kontekœcie wspomnianych wydarzeñ z
rozczarowaniem przyjêliœmy przebieg debaty nad projektem uchwa³y upamiêtnia-
j¹cej Jubileusz 500 lat Reformacji, która mia³a miejsce podczas obrad Sejmu w
dniu 14 grudnia 2017 r. Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie
Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!” – napisali przedstawiciele pol-
skich Koœcio³ów ewangelickich52 .

28 grudnia rzymskokatolicki metropolita ³ódzki abp Grzegorz Ryœ skierowa³
list do duchownych ewangelickich regionu ³ódzkiego, w którym wyrazi³ swoj¹ so-
lidarnoœæ i jednoœæ ze stanowiskiem wyra¿onym w liœcie otwartym trzech Koœcio-

50 Tam¿e, s. 293.
51 Za odes³aniem projektu uchwa³y do komisji g³osowa³o 232 pos³ów (w tym 223 z PiS, 3 z Kukiz’15,

5 z ko³a poselskiego Wolni i Solidarni i 1 niezrzeszony), przeciw 193 (2 z PiS, 131 z PO, 20 z Kukiz’15, 23 z
Nowoczesnej, 14 z PSL, 2 z ko³a poselskiego Unii Europejskich Demokratów i 1 niezrzeszony), wstrzyma³o siê
7 (2 z PiS, 4 z Kukiz’15 i 1 niezrzeszony).

52 „List otwarty trzech Koœcio³ów ewangelickich w Polsce w sprawie sposobu procedowania przez
Sejm projektu uchwa³y upamiêtniaj¹cej Jubileusz 500 lat Reformacji”, https://www.jednota.pl/index.php/doku-
menty-26854/4155-list-otwarty-trzech-kosciolow-ewangelickich-w-polsce-w-sprawie-sposobu-procedowania-
przez-sejm-projektu-uchwaly-upamietniajacej-jubileusz-500-lat-reformacji-2017 (dostêp 31.01.2018 r.).
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³ów ewangelickich w Polsce. Rzymskokatolicki hierarcha nazwa³ decyzjê Sejmu
„bolesn¹ i niezrozumia³¹”. Podkreœli³, ¿e nie jest rzecz¹ parlamentu ustalanie i
przeg³osowywanie prawdy historycznej, szczególnie w tak delikatnej i skompliko-
wanej materii, jak¹ stanowi geneza Reformacji. „To sprawa historyków, a w szcze-
gólnoœci historyków Koœcio³a, którzy w ci¹gu zw³aszcza ostatnich piêædziesiêciu
lat uczynili wiele, by wydarzenia sprzed piêciu wieków przedstawiæ z uwzglêdnie-
niem mo¿liwie wszystkich kontekstów. Dziœ dobrze wiemy, ¿e w 1517 roku Mar-
cin Luter zgo³a nie wystêpowa³ przeciwko Koœcio³owi katolickiemu, lecz raczej
przeciw temu, co w nim by³o niekatolickie i nieewangeliczne” – napisa³ metropoli-
ta ³ódzki53 . Zwróci³ uwagê, ¿e za wspóln¹ historiê radykalizacji i brutalizacji po-
staw oraz wojen religijnych obie strony – i katolicka, i protestancka – powinny
wzajemnie prosiæ o przebaczenie. Przypomnia³ te¿ osi¹gniêcia dialogu ekumenicz-
nego, m.in. w zakresie rozumienia kwestii usprawiedliwienia.

Zakoñczenie w Katowicach

31 paŸdziernika 2017 r., w 500. rocznicê og³oszenia przez Marcina Lutra 95
tez, odby³o siê w koœciele luterañskim w Katowicach centralne nabo¿eñstwo, koñ-
cz¹ce polskie obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Wziêli w nim udzia³ m.in.
zwierzchnicy trzech Koœcio³ów ewangelickich w Polsce: bp Marek Izdebski (Ko-
œció³ Ewangelicko-Reformowany w RP), bp Andrzej Malicki (Koœció³ Ewangelic-
ko-Metodystyczny w RP) i bp Jerzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w
RP). Obecni byli te¿ przedstawiciele Koœcio³a Rzymskokatolickiego z przewodni-
cz¹cym Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, pryma-
sem abp. Wojciechem Polakiem i metropolit¹ katowickim abp. Wiktorem Skwor-
cem. Kazanie wyg³osi³ bp Adrian Korczago, zwierzchnik luterañskiej diecezji cie-
szyñskiej. Dziêkowa³ w nim za liczne wydarzenia roku jubileuszowego.
„Cieszymy siê z niesamowitego potencja³u i zaanga¿owania niezwykle twórczych
i ochoczych do pracy domowników naszej wiary. Nade wszystko jednak dziêkuje-
my za doœwiadczenie Bo¿ej bliskoœci, prze¿ywane podczas nabo¿eñstw oraz na
ró¿ne sposoby w codziennym ¿yciu. Bo¿a bliskoœæ jest nam niezbêdna, gdy wspo-
minamy wielk¹ historiê 500 lat Reformacji, nie zawsze piêkn¹, czasem bolesn¹,
niejednokrotnie haniebn¹. Bo¿a bliskoœæ jest nam niezbêdna, gdy têsknimy za
lepsz¹ przysz³oœci¹” – mówi³ kaznodzieja54 . S³owa pozdrowieñ do zebranych prze-

53 List arcybiskupa metropolity ³ódzkiego Grzegorza Rysia do bp. Marka Izdebskiego, bp. Jana Cieœla-
ra, ks. Micha³a Makuli i ks. Semka Korozy, https://www.jednota.pl/images/stories/pdf/G_Rys_ws_debaty_sej-
mu_nt_uchwaly_na_500-lecie_reformacji.pdf (dostêp 31.01.2018 r.).

54 Adrian Korczago, „Tylko szczêœliwy potrafi kochaæ”, „Zwiastun Ewangelicki” nr 22/2017, s. 4.
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kaza³ abp Wiktor Skworc. Mówi³ o dobrych relacjach ekumenicznych i dialogu
katolicko-luterañskim. Zachêca³ do wspólnego budowania jednoœci w modlitwie i
sk³adania chrzeœcijañskiego œwiadectwa. Przypomnia³, ¿e w czasach Lutra zabra-
k³o dialogu, który jest g³ówn¹ drog¹ do pojednania. „Jest wzajemnym odkrywa-
niem siebie, œwiadectwem w trudzie przezwyciê¿ania uprzedzeñ, nietolerancji, nie-
porozumieñ, a nie form¹ kapitulacji czy ³atwego irenizmu” – podkreœla³ rzymsko-
katolicki hierarcha55 .

                                                  *

Jubileusz 500 lat Reformacji uwolni³ energiê wœród polskich ewangelików,
którzy podjêli mnóstwo inicjatyw. Zaanga¿owa³y siê w niego równie¿ podmioty
pozakoœcielne – lokalne instytucje kulturalne czy samorz¹dy. Rocznica sta³a siê
wielkim impulsem dla wydawnictw. Odby³o siê te¿ wiele debat naukowych i popu-
larno-naukowych o Reformacji i protestantyzmie. Œwiêtowano w gronie ekume-
nicznym, czêsto z najwy¿szymi hierarchami polskiego Koœcio³a rzymskokatolic-
kiego. Pad³y stanowcze stwierdzenia o potrzebie dialogu i jednoœci. Zwracano te¿
uwagê na wspó³czesne problemy œwiata – wykluczenie, uchodŸctwo i inne. Z wy-
j¹tkiem Prezydenta, który obj¹³ swym patronatem centralne obchody w Warszawie,
jubileusz nie znalaz³ uznania wœród obecnej w³adzy politycznej w Polsce. Fakt ten,
gorzko przyjêty przez wielu ewangelików, nie powinien jednak zabraæ im satysfak-
cji z tego, co w zwi¹zku z jubileuszem zosta³o zrobione. Protestanci, bêd¹cy w Pol-
sce bardzo ma³¹ mniejszoœci¹ wyznaniow¹, pokazali swój potencja³.

Micha³ Karski

55 „Si³a Chrystusowego krzy¿a – nabo¿eñstwo jubileuszowe w Katowicach”, „Zwiastun Ewangelicki”
nr 22/2017, s. 21.
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KSI¥DZ PROFESOR ALFONS SKOWRONEK

W 90. ROCZNICÊ URODZIN

Ks. Alfons Skowronek, jeden z  najwybitniejszych polskich teologów kato-
lickich i najbardziej zaanga¿owanych ekumenistów, ukoñczy³  26 stycznia dzie-
wiêædziesi¹ty rok ¿ycia. Urodzi³ siê w 1928 r. w Piekarach Œl¹skich w rodzinie
górniczej. W 1949 r. wst¹pi³ do Wy¿szego Œl¹skiego Seminarium Duchownego
w Krakowie, odbywaj¹c jednoczeœnie studia na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1954 r. Nastêpnie, do
1957 r., kontynuowa³ studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej w diecezji katowickiej wys³any
zosta³ przez w³adzê koœcieln¹ na dalsze studia w KUL w zakresie teologii do-
gmatycznej. Uwieñczy³ je w 1962 doktoratem na podstawie pracy: Sakramenty i
Koœció³ po encyklice Mystici corporis Piusa XII napisanej pod kierunkiem ks.
prof. Wincentego Granata.

W latach 1964-1971 wyk³ada³, z kilkuletni¹ przerw¹, w Wy¿szym Œl¹skim
Seminarium Duchownym w Krakowie. Przerwê wykorzysta³ na kontynuowanie
studiów teologicznych za granic¹. Kszta³ci³ siê w tak renomowanych uczelniach,
jak: Uniwersytet w Nijmegen (Holandia), Uniwersytet w Louvain (Belgia), In-
stytut Ekumeniczny Jana Adama Möhlera w Paderborn (RFN) i Wydzia³ Teologii
Katolickiej Uniwersytetu w Monasterze (RFN), gdzie w 1970  uzyska³ habilita-
cjê na podstawie rozprawy pt. Sakrament in der evangelischen Theologie der
Gegenwart. Jej konsultantami i recenzentami by³y takie s³awy teologiczne, jak
m.in. Edward Schillebeeckx, Joseph Ratzinger (poŸniejszy papie¿ Benedykt
XVI) i Karl Rahner.

W 1971 r. podj¹³ wyk³ady  w Katedrze Teologii Dogmatycznej Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie, koncentruj¹c uwagê na trzech kwestiach: sakra-
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mentologii, eklezjologii i ekumenizmie. W 1977 r. uzyska³ tytu³ profesora nad-
zwyczajnego, a w 1985 r. profesora zwyczajnego. W 1982 r., z jego inicjatywy,
utworzono Katedrê Teologii Ekumenicznej, któr¹ kierowa³ do 1993 r., tj. do przej-
œcia na emeryturê. W po³owie lat siedemdziesi¹tych zainicjowa³ wymianê profeso-
rów miêdzy Akademi¹ Teologii Katolickiej a Chrzeœcijañsk¹ Akademi¹ Teolo-
giczn¹ w Warszawie, kszta³c¹c¹ teologów protestanckich, prawos³awnych i staro-
katolickich. W semestrze zimowym 1980/81 osobiœcie wyg³osi³ w ChAT kilka
wyk³adów na temat eklezjologii Kalwina. Jako inicjator i pierwszy kierownik Ka-
tedry Teologii Ekumenicznej Wydzia³u Teologicznego ATK by³ te¿ g³ównym ini-
cjatorem zorganizowania sympozjum na temat: „Marcin Luter w refleksji ekume-
nicznej”, które odby³o siê w listopadzie 1982 r., tj. u progu 500 rocznicy urodzin
Reformatora z Wittenbergi. W charakterze referentów zdo³a³ pozyskaæ wybitnych
luterologów, katolików i protestantów, z obu ówczesnych pañstw niemieckich i
Polski. Sympozjum to, które zgromadzi³o liczne rzesze duchownych i wiernych
ró¿nych Koœcio³ów, stanowi³o w powszechnym odczuciu wa¿ne wydarzenie eku-
meniczne w naszym kraju. W 1983 r., w ramach wyk³adów zleconych, zatrudni³ w
swojej katedrze teologa ewangelickiego, który zapoznawa³ studentów z histori¹ i
doktryn¹ protestantyzmu oraz z inicjatywami ekumenicznymi na szczeblu krajo-
wym i miêdzynarodowym.

W latach 1977-1996 by³ cz³onkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumeni-
zmu, w latach 1978-96 – Komisji Mieszanej i Podkomisji ds. Dialogu Komisji Epi-
skopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, w ramach której teologowie katolic-
cy wespó³ z teologami protestanckimi, prawos³awnymi i starokatolickimi dyskuto-
wali nad takimi zagadnieniami, jak wzajemne uznanie chrztu, ma³¿eñstwa
mieszane wyznaniowo itp. Jako uczestnik ró¿nych konferencji i sympozjów miê-
dzynarodowych informowa³ odbiorcê zagranicznego w sposób kompetentny i
obiektywny o sytuacji ekumenicznej w naszym kraju. By³ za³o¿ycielem i pierw-
szym przewodnicz¹cym (1993-98) Polskiego Oddzia³u Œwiatowej Konferencji dla
Pokoju. Od 1970 r. by³ cz³onkiem redakcji miêdzynarodowego periodyku teolo-
gicznego „Concilium”, propaguj¹cego idee Soboru Watykañskiego II. W 1996 r., tj.
po przejœciu na emeryturê, by³ duszpasterzem gminy niemieckojêzycznej w War-
szawie.

Dorobek naukowy Ksiêdza Profesora jest imponuj¹cy. Z bibliografii jego
publikacji opublikowanej w 1998 r.1  wynika³o, ¿e by³ autorem 18 ksi¹¿ek i druków
zwartych, 291 artyku³ów naukowych, 11 recenzji, 385 artyku³ów popularnonauko-
wych. Po przejœciu na emeryturê w 1993 r. liczba jego publikacji znacznie wzros³a.

1 Bibliografia publikacji ks. prof. Alfonsa J. Skowronka, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1998 nr 1
(41), s. 195-218.
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M.in. wyda³ szeœæ nowych ksi¹¿ek: Z Koœcio³a w trzecie tysi¹clecie. Czego oczeku-
jê od Koœcio³a? (1999), Koœcio³y chrzeœcijañskie na niemieckojêzycznym obszarze
Europy Zachodniej (2000), Anio³owie s¹ wœród nas. Fascynacje – dociekania –
wierzenia (2001), Kim jest Jezus z Nazaretu? Refleksje u progu XXI wieku (2003),
Koœció³ w burzliwych czasach (2007), Teologia w czasach kryzysu (2011, artyku³y
zebrane z lat 1968-2009).

Nic bardziej fa³szywego ni¿ wyobra¿enie sobie ks. A. Skowronka jako uczo-
nego i profesora pisz¹cego wprawdzie interesuj¹ce rozprawy naukowe, lecz ode-
rwanego od praktyki ekumenicznej dnia codziennego. Tytu³ jednej z jego publika-
cji zaczyna³ siê od s³ów: „W stronê ekumenicznego czynu…”. Nie przesadzimy ani
trochê, jeœli powiemy, ¿e cz³owiekiem „ekumenicznego czynu” by³ przez wiele lat
w³aœnie jej autor.

Ks. A. Skowronek prace swoje publikowa³ nie tylko w czasopismach
zwi¹zanych z instytucj¹ Koœcio³a katolickiego, lecz tak¿e na ³amach prasy
protestanckiej. Dowodzi³ przez to, ¿e cechuje go otwarta ekumeniczna postawa
wobec ró¿nych wyznañ. Jego pisarstwo posiada³o jedn¹ zasadnicz¹ zaletê
– by³y komunikatywne. Nale¿a³ on do ludzi, nielicznych zreszt¹, którzy o spra-
wach trudnych i skomplikowanych potrafili pisaæ w prosty a zarazem interesuj¹-
cy sposób.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie aspekty ruchu ekumenicznego intereso-
wa³y Ksiêdza Profesora w jednakowym stopniu. Problemy polityczne, spo³eczne
i ekonomiczne œwiata, bêd¹ce przedmiotem o¿ywionej dyskusji na wielu miêdzy-
narodowych konferencjach chrzeœcijan ró¿nych tradycji, nie by³y na ogó³ g³ów-
nym przedmiotem jego rozwa¿añ. Jego uwaga koncentrowa³a siê raczej na pod-
stawowych problemach teologicznych, w których wystêpuj¹ ró¿nice miêdzy
nauk¹ katolick¹ a nauk¹ innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.   Równie¿ i to zda-
nie wymaga jeszcze pewnego uœciœlenia: nie wszystkie tradycje chrzeœcijañskie
znajdowa³y siê jednakowo w polu jego obserwacji, lecz zgodnie z kwalifikacjami
naukowymi interesowa³y go przede wszystkim Koœcio³y wyros³e z Reformacji
XVI wieku, wœród których w sposób szczególny preferowa³ luteranizm.

Ks. Alfons Skowronek nale¿y do pokolenia ksiê¿y, których œwiadomoœæ
ekumeniczna wzrasta³a wraz z wydarzeniem, jakim dla otwarcia Koœcio³a kato-
lickiego na dialog z innymi Koœcio³ami by³ Sobór Watykañski II (1962-65). Jego
najstarsze publikacje nawi¹zuj¹ w³aœnie do problematyki ekumenicznej podjêtej
na Vaticanum II. W polu jego uwagi znalaz³y siê dwa teksty, w których Sobór
dok³adnie sformu³owa³ swoje rozumienie istoty ruchu ekumenicznego: Konstytu-
cja dogmatyczna o Koœciele i Dekret o ekumenizmie. Ju¿ tutaj dochodzi³o do g³o-
su tak konsekwentnie reprezentowane przez wiele nastêpnych lat  stanowisko
Ksiêdza Profesora, ¿e ekumenizm nie mo¿e ograniczyæ siê do piêknie brzmi¹-
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cych s³ów kierowanych pod adresem wspó³chrzeœcijan innych tradycji, lecz musi
siê realizowaæ w praktyce dnia codziennego.

Powy¿sze publikacje trzeba czytaæ ³¹cznie z refleksjami nad og³oszonymi w
1967 r. przepisami wykonawczymi do Dekretu o ekumenizmie, znanymi pod nazw¹
Dyrektorium ekumenicznego. Tutaj szczególnie rzucaj¹ siê w oczy celne s³owa au-
tora, ¿e og³oszenie tego dokumentu „uznaæ nale¿y za sygna³ alarmowy wzywaj¹cy
do ekumenicznego czynu: wszystkim wyznacza okreœlone pole pracy i wszystkich
wzywa do skonkretyzowanych poczynañ na rzecz jednoœci”. Jednoczeœnie nie
omieszka³ dodaæ, ¿e potrzebê opublikowania tych dyrektyw odczuwano  „w spo-
sób specjalnie nagl¹cy w Polsce, gdzie bracia od³¹czeni stanowi¹ znikom¹ mniej-
szoœæ. W tej sytuacji ³atwo o ca³kowite wyeliminowanie z duszpasterstwa progra-
mu ekumenicznego”.

Szczególnie cenne s¹ publikacje poœwiêcone osobie i pogl¹dom teologicz-
nym Marcina Lutra. Ks. A. Skowronek nie jest ani pierwszym, ani jedynym auto-
rem katolickim w Polsce, pisz¹cym o Reformatorze z Wittenbergi w nowym,
¿¹d³a polemicznego pozbawionym duchu. Jego rozprawy cechuje jednak
nowe i œwie¿e spojrzenie na dzia³alnoœæ Lutra, eksponowanie tych w¹tków jego
dorobku myœlowego, które na przestrzeni wieków zosta³y zapoznane przez sa-
mych luteranów. Jako luteranin sam zadajê sobie pytanie, ilu moich wspó³wy-
znawców zdaje sobie sprawê z tego, jak wielk¹ czci¹ i szacunkiem Luter otacza³
matkê Jezusa?

W logicznym zwi¹zku z powy¿szymi rozprawami pozostaj¹ publikacje do-
tycz¹ce podstawowej ksiêgi wyznaniowej luteranizmu – Wyznania Augsburskie-
go i stosunku do niej Koœcio³a katolickiego. Publikacje te powsta³y na kanwie
szerokiej dyskusji ekumenicznej wokó³ uznania tej ksiêgi  przez Koœció³ katolic-
ki w zwi¹zku z 450 rocznic¹ jej powstania. Z w³aœciw¹ sobie rzeczowoœci¹
ks. A. Skowronek wykazuje, ¿e Wyznanie Augsburskie rzeczywiœcie nie musi
dzieliæ katolików i luteranów, przeciwnie, ¿e zawiera wiele elementów ³¹cz¹cych
oba Koœcio³y. Nie ulegaj¹c dosyæ rozpowszechnionej w przeddzieñ jubileuszu
euforii stwierdza³, ¿e grunt nie jest przygotowany pod uznanie Wyznania Augs-
burskiego przez Koœció³ katolicki ju¿ w 1980 r. Jednoczeœnie dodawa³: „Mo¿e
da³oby siê wykroiæ do tego czasu skromniejszy prezent. Rzym móg³by na przy-
k³ad oficjalnie przyznaæ, ¿e Wyznanie Augsburskie ocali³o wiele ze skarbca
wspólnej wiary i przyczyni³o siê w du¿ym stopniu do ukrócenia nadu¿yæ rozpa-
noszonych w Koœciele XVI wieku. Pod presj¹ protestantów wiele z tych nadu¿yæ
zlikwidowa³ ju¿ Sobór Trydencki. Mo¿na zaœ spokojnie rzuciæ retoryczne pyta-
nie: czy Vaticanum II nie by³o aby mocno spóŸnionym zap³onem Reformacji?!
Takie s³owo uznania ze strony Rzymu by³oby powa¿nym krokiem w kierunku
jednoœci w wieloœci i ró¿norodnoœci. Teologiczny klimat po Vaticanum II sprzyja
takiemu spojrzeniu”.



153SYLWETKI

W 90. ROCZNICÊ URODZIN

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ publikacje poœwiêcone dwom obok Marcina
Lutra najwybitniejszym przedstawicielom Reformacji XVI wieku – Ulrykowi
Zwingliemu i Janowi Kalwinowi. By³y to pierwsze w duchu odnowy soborowej
napisane publikacje poœwiêcone Reformatorom szwajcarskim pióra polskiego teo-
loga katolickiego. Ró¿ni³y siê one od siebie pod wzglêdem formy i za³o¿eñ. W pu-
blikacji o Kalwinie autor skoncentrowa³ siê na jego eklezjologii, „wzajemnym
przenikaniu siê – jak pisa³ – kalwinizmu i dorobku Vaticanum II”. W przypadku
Zwingliego mieliœmy po prostu do czynienia z prób¹ zwiêz³ego i obiektywnego
przedstawienia jego ¿ycia i dorobku myœlowego.

W publikacji poœwiêconej ekumenicznemu profilowi soborowej  Konstytucji
dogmatycznej o Koœciele Ksi¹dz Profesor pisa³: „Wydaje siê, ¿e wszystkie ró¿nice
doktrynalne, jakie dziel¹ Koœció³ rzymskokatolicki od pozosta³ych wyznañ chrze-
œcijañskich, sprowadziæ mo¿na w zasadzie do dwu punktów spornych: prymatu i
mariologii. Tu ogniskuj¹ siê wszystkie problemy miêdzywyznaniowego dialogu”.
Jest w tym stwierdzeniu wiele racji, zw³aszcza gdy zawêzimy je do stosunków
Koœcio³a katolickiego z ró¿nymi nurtami protestantyzmu, trudniej natomiast by³o-
by je zastosowaæ w ca³ej rozci¹g³oœci do prawos³awia.

Jak ju¿ wspomniano, ks. A. Skowronkowi zawsze obce by³o czyste teorety-
zowanie, ¿e bardzo le¿a³a mu na sercu sprawa realizacji idei ekumenicznej w
¿yciu. Na poparcie tego stwierdzenia przytoczmy niektóre jego myœli. W publikacji
Wspólna modlitwa o jednoœæ czytamy: „Módlmy siê zatem przede wszystkim o
czeœæ i poszanowanie dla tych wartoœci, które u naszych braci od³¹czonych s¹ z
Boga. By zawsze o¿ywia³ ich Duch Bo¿y (Rz 8, 14), a¿eby siê coraz wiêcej uœwiê-
cali. W kontaktach osobistych z nimi proœmy, by i oni modlili siê za nami w tej
samej intencji”. I dalej: „Modl¹c siê wszyscy o uœwiêcenie wszystkich schodzimy
siê na jednym szlaku, realizujemy jeden z bardzo istotnych aspektów zjednoczenia
unikaj¹c zarazem  rozdwojenia, jakie bardzo ³atwo mo¿e siê ³¹czyæ z modlitwami o
powrót jednych do drugich. Specjalny swój wyraz zyskaj¹ nasze b³agania o jed-
noœæ, gdy przed³o¿¹ je Bogu chrzeœcijanie ró¿nych Koœcio³ów wspólnie, ramiê
przy ramieniu, gdy katolicy do swoich œwi¹tyñ zaprosz¹ braci ewangelików i pra-
wos³awnych, a tamci zechc¹ zaprosiæ katolików do wziêcia udzia³u w ich modli-
twach o jednoœæ”.

Wra¿enie pozostawiaj¹ równie¿ nastêpuj¹ce s³owa zawarte w publikacji Eku-
meniczne wychowanie przez parafiê: „Duszpasterz powinien przepoiæ duchem
ekumenicznym wszystkie wymiary swej pasterskiej dzia³alnoœci (…) Duszpaster-
stwo ekumeniczne rozci¹ga siê na 365 dni roku liturgicznego (…) Rozwijanie
dzia³alnoœci ekumenicznej nie jest uzale¿nione od obecnoœci czy braku braci od³¹-
czonych w danym œrodowisku duszpasterskim (…) Sprawa ekumenizmu musi iœæ
w masy, nie mo¿e pozostaæ prywatnym ‘hobby’ grupek ksiê¿y uprawiaj¹cych w
wolnym czasie tak¿e – ekumenizm”.
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Koñcz¹c ten tekst przytoczmy s³owa, jakie w czerwcu 2004 r. skierowa³ do
Ksiêdza Profesora arcybiskup opolski Alfons Nossol, ówczesny przewodnicz¹cy
Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu:

„Z okazji Twojego Z³otego Jubileuszu w s³u¿bie Chrystusowego Kap³añstwa
i w imieniu Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu pragnê przes³aæ najlepsze
pozdrowienia i ¿yczenia. Przez wiele lat by³eœ cz³onkiem tej¿e Rady (Komisji) i
sprawy rozwoju ekumenizmu w Polsce by³y – i s¹ Ci nadal – bardzo drogie. Nale-
¿a³eœ do pionierów ruchu ekumenicznego w Polsce, a dziœ nale¿ysz do w¹skiego
grona osób szczerze zaanga¿owanych ekumenicznie.

Spogl¹daj¹c wstecz na ostatnich 50 lat, a zw³aszcza na lata od zakoñczenia
Soboru Watykañskiego II, sam najlepiej potrafisz oceniæ, jak wiele zmieni³o siê na
odcinku wspó³¿ycia wyznañ chrzeœcijañskich. Poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹,
dydaktyczn¹ i publicystyczn¹ ró¿nym œrodowiskom koœcielnym i wyznaniowym
pomaga³eœ odkrywaæ, jak wiele wartoœci chrzeœcijañskich posiadamy wspólnie.
Dziêki Twojemu zaanga¿owaniu ekumenicznemu liczne œrodowiska nauczy³y siê
uznawaæ dary duchowe, jaskimi Bóg obdarza w swojej wielkiej ³asce  inne Koœcio-
³y i Wspólnoty chrzeœcijañskie. Twoje liczne ksi¹¿ki i jeszcze wiêksza iloœæ artyku-
³ów w znacznym stopniu przyczyni³a siê do recepcji w Polsce ducha II Soboru
Watykañskiego. Ten Sobór wywar³ wp³yw przede wszystkim na wiernych Koœcio-
³a rzymskokatolickiego, lecz zachêci³ równie¿ inne Koœcio³y do nawi¹zywania
kontaktów z katolikami. Zacz¹³ rodziæ siê duch zaufania miêdzy rozdzielonymi
wyznaniami, bli¿szego poznawania siê, usuwania uprzedzeñ, b³êdnych i fa³szy-
wych opinii o sobie. Dziœ umiemy wspólnie modliæ siê i czynimy to z radoœci¹; na
niektórych odcinkach ¿ycia koœcielnego czy spo³ecznego wspó³pracujemy i sk³a-
damy wspólne œwiadectwo wiary w Chrystusa Pana.

Oby duch dialogu i ekumenii, jak i rzetelnoœæ badawcza, zmys³ teologiczny,
jasnoœæ wyk³adu, g³êbokoœæ widzenia ró¿nych problemów nurtuj¹cych wspó³cze-
snego cz³owieka i Koœcio³y chrzeœcijañskie, dalej pozostawa³y charakterystyczn¹
cech¹  Twojej osobowoœci. W imieniu wszystkich cz³onków Rady Episkopatu Pol-
ski ds. Ekumenizmu, jak i w swoim w³asnym, ¿yczê zdrowia, dalszych twórczych
lat i radoœci w s³u¿bie Pana. O to te¿ w dniu Twojego Œwiêta usilnie bêd¹ Go pro-
siæ. Szczêœæ Ci Bo¿e!”2 .

 Równie¿ my, jako Redakcja „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”, na
których ³amach Ksi¹dz Profesor zamieszcza³ swoje cenne publikacje, sk³adamy
najlepsze ¿yczenia: Ad multos annos!

Karol Karski

2 Cyt. za: Biuletyn ekumeniczny. Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu 2004 nr 3-4 (131-132), s. 25n.
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ARCYBISKUP GRZEGORZ RYŒ

NOWY METROPOLITA £ÓDZKI

Nie mog³o siê lepiej trafiæ £odzi – miastu wielu kultur i konfesji. Arcybisku-
pem metropolit¹ ³ódzkim zosta³ mianowany 14 wrzeœnia 2017 r. przez papie¿a
Franciszka  ks. Grzegorz Ryœ, dotychczasowy biskup pomocniczy krakowski, hie-
rarcha oddany szczerze idei ekumenizmu i dialogowi  miêdzyreligijnemu.

Rzadko siê zdarza, ¿eby biskupi katoliccy z okazji sakry biskupiej, czy te¿
ingresu poruszali w¹tki ekumeniczne.  Najczêœciej przy tego rodzaju okazjach
przedstawiciele Koœcio³ów chrzeœcijañskich s¹ zdawkowo witani. Szokiem dla
uczestników sakry biskupiej ks. Micha³a Janochy 14 czerwca 2015 r. by³o jego wy-
znanie, ¿e jest katolickim biskupem, który ma prawos³awn¹ duszê.

Sprawdzian pos³uszeñstwa Duchowi Œwiêtemu

Jeszcze dalej poszed³ abp Grzegorz Ryœ, który podczas swego ingresu do ba-
zyliki archikatedralnej w £odzi 4 listopada 2017 r. znaczn¹ czêœæ swojej homilii
poœwiêci³ sprawie jednoœci chrzeœcijan, która nie jest naszym „widzimisiê”, lecz
jednym z najwa¿niejszych sprawdzianów wiernoœci Duchowi  Œwiêtemu.

W obecnoœci licznych biskupów, duchownych, œwieckich katolików i przed-
stawicieli Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, abp Ryœ
mówi³:

„Jak dobrze, ¿e jesteœmy tu razem: Katolicy i Prawos³awni, Luteranie i Kal-
wini, Mariawici i Metodyœci, i cz³onkowie Koœcio³a Polskokatolickiego. Jestem
bardzo wdziêczny wszystkim obecnym tu przedstawicielom Koœcio³ów, na czele z
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ksiê¿mi biskupami: Atanazym, Janem, Markiem i W³odzimierzem, oraz z Prze-
wodnicz¹cym £ódzkiego Oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej, Ks. Semko Ko-
roz¹. Dziêkujê za jednoœæ w modlitwie, ale tak¿e za jednoœæ w bólu i oczekiwa-
niu pe³nej wspólnoty. Nie spo¿ywamy razem Eucharystii. Ale spo¿ywamy razem
S³owo! Mo¿emy razem to S³owo – przyjête w tym samym Duchu, równie¿ w jed-
nym Duchu przekazywaæ dalej – we wspólnym przepowiadaniu! We wspólnym
urzeczywistnianiu – wcielaniu S³owa w konkretnych formach i dzie³ach mi³oœci i
mi³osierdzia w naszej „ma³ej OjczyŸnie”. Ekumenizm, bêd¹cy wymian¹ darów
Ducha pomiêdzy nami, to nie jest w Koœciele wybór opcjonalny – zale¿ny od
czyjejœ wiêkszej czy mniejszej otwartoœci. To jeden z najwa¿niejszych spraw-
dzianów naszego pos³uszeñstwa Duchowi Œwiêtemu. Temu, który jest Suwere-
nem w Koœciele, i który w³aœnie z tej pozycji – i w tym Autorytecie! – definiuje z
moc¹ nasze trzy zadania: Mi³osierdzie – Misja – Jednoœæ!!! One s¹ œciœle ze sob¹
zwi¹zane. Tak dalece, ¿e albo bêdziemy realizowaæ wszystkie trzy, albo ¿adnego
z nich!”.

Nowy metropolita ³ódzki jest œwiadomy dziedzictwa, jakie zasta³ w £odzi.
 Podczas ingresu przypomnia³ opis przedwojennego miasta, autorstwa wspó³cze-
snego ³ódzkiego historyka, dr. Marka Budziarka: „Na ulicach mijali siê luteranie
i baptyœci, ¯ydzi ortodoksyjni i postêpowi. Mariawici pracowali w fabryce lutera-
nina, a ten ostatni fundowa³ o³tarze w koœciele katolickim. £acinnik projektowa³
cerkiew prawos³awn¹, a ¯yd finansowa³ wzniesienie œwi¹tyni katolickiej dla pra-
cowników zatrudnionych w jego fabryce. Z kolei luteranie byli leczeni w szpitalu
prowadzonym przez baptystów, a kalwiniœci i mariawici rozdawali darmowe posi³-
ki g³odnym katolikom”.  Abp Ryœ doda³ od siebie: „To nie tylko historia £odzi;
to tak¿e nasza o niej pamiêæ! To opis naszej to¿samoœci i dziedzictwa, które mo¿e-
my i chcemy pomno¿yæ!”

Blisko Lutra

W 2016 r., z okazji 1050-lecia chrztu Polski, wydawnictwo „Znak” opubliko-
wa³o ksi¹¿kê pt. „Na pocz¹tku by³ Chrystus”. Na ok³adce widnieje zdjêcie trzech
uœmiechniêtych duchownych. To biskupi trzech tradycji chrzeœcijañskich: prawo-
s³awny w³adyka Jerzy (Pañkowski), biskup luterañski Marcin Hintz i biskup kato-
licki Grzegorz Ryœ. Ksi¹¿ka przynosi zapis dziennikarskiej rozmowy z biskupami.

Spektrum tej bezprecedensowej dysputy by³o bardzo szerokie. Biskupi Jerzy,
Marcin i Grzegorz mówili o wspólnej historii, trudnoœciach w dialogu, ró¿nych
wizjach Koœcio³a, o roli sakramentów w  reprezentowanych przez nich tradycjach
koœcielnych. Dzielili siê te¿ osobistymi przemyœleniami o Ewangelii i jak¹ nadziejê
niesie ona we wspó³czesnym œwiecie.
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Mottem tej ksi¹¿ki mog³yby byæ s³owa biskupa Rysia ze strony 243: „Chcia³-
bym, ¿ebyœmy wszyscy – zarówno w ¿yciu spo³ecznym, jak i w naszych Koœcio-
³ach – nawzajem siê dostrzegali i s³uchali”.

Bp Ryœ by³ bardzo aktywny w obchodach 500-lecia Reformacji. Uczestni-
czy³ w sesjach, m. in. w seminarium naukowym 14 maja 2017 r. pt. „Reformacja
przemyœlana na nowo”, zorganizowanym przez Papieski Wydzia³ Teologiczny w
Warszawie.

Udzieli³ te¿ kilku znakomitych wywiadów z okazji tego jubileuszu. W spe-
cjalnym dodatku do „Tygodnika Powszechnego” wyzna³, ¿e czyta³ kilka dzie³ Lu-
tra, zna z nich cytaty i dyskutowa³ o jego tezach ze swoimi studentami (arcybiskup
jest doktorem historii Koœcio³a). Zapytany przez dziennikarza, czego nauczy³ siê
od Marcina Lutra, odpowiedzia³:

„Podjêta przez Lutra kwestia proporcji potrzebnych w Koœciele i w ¿yciu
duchowym oraz wyrastaj¹cy z tez temat usprawiedliwienia wci¹¿ do mnie
wracaj¹. Owe proporcje, o które upomnia³ siê w 1517 r., s¹ dla mnie rzeczywi-
stym wyzwaniem (myœlê zreszt¹, ¿e s¹ wyzwaniem dla ca³ego Koœcio³a). Z pew-
noœci¹ bliska jest mi te¿ jego determinacja w s³uchaniu S³owa Bo¿ego i uczy-
nienia zeñ najwa¿niejszego  doœwiadczenia w dyscyplinie wiary i ¿ycia Koœ-
cio³a. Jest w tym gotowoœæ na ws³uchanie siê w niego jako przepowiadaj¹cego
Ewangeliê”.

Czego katolicy ucz¹ siê od protestantów

Z tej samej okazji abp Ryœ udzieli³ wywiadu dominikañskiemu miesiêczni-
kowi „W drodze”. Stwierdzi³ w nim, ¿e wierz¹cy ró¿nych wyzwañ powinni „od-
krywaæ to, ¿e s¹ jednym Koœcio³em”, a ekumenizm polega na wymianie ducho-
wych darów. Jego zdaniem katolicy wiele nauczyli siê od protestantów, jeœli chodzi
o „egzegezê biblijn¹”. Z kolei od „braci” prawos³awnych ucz¹ siê wra¿liwoœci du-
chowej. „Nie chodzi o to, ¿e w Koœciele katolickim nikt nie czyta Biblii i ¿e nie
mamy w³asnych dróg duchowoœci, bo przecie¿ mamy. Chodzi o uczenie siê ró¿no-
rodnoœci dzia³ania Ducha Œwiêtego. To coœ nawet szerszego ni¿ ekumenizm” –
uwa¿a abp Ryœ. Przypomina, ¿e to nie wierni narzucaj¹ Duchowi Œwiêtemu miej-
sca i formy dzia³ania, ale On czyni to suwerennie.

Zdaniem metropolity ³ódzkiego katolicy mog¹ siê uczyæ od protestantów
równie¿ metod i form ewangelizacji, wychodzenia na zewn¹trz do ludzi poszukuj¹-
cych wiary. „Duch Œwiêty podpowiedzia³ naszym braciom protestantom o wiele
szybciej ni¿ nam, katolikom, ¿e trzeba wyjœæ z Koœcio³a na zewn¹trz, do ludzi po-
szukuj¹cych wiary. Papie¿ stale teraz to powtarza. Ale pierwsi, którzy to us³yszeli,
byli liderzy Koœcio³ów protestanckich” – podkreœla abp Ryœ.
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Zwraca uwagê na to, ¿e niektórzy duchowni katoliccy podpatruj¹ zielono-
œwi¹tkowców i przenosz¹ to, co u nich widz¹, na swój grunt. Podobnie jest z prak-
tyk¹ rozwa¿ania S³owa w ma³ych grupach. Jak zauwa¿a abp Ryœ  nawet ruch odno-
wy charyzmatycznej nie zrodzi³ siê w Koœciele katolickim, lecz zosta³ do niego
przeszczepiony.

Za czynniki, które odró¿niaj¹ katolików od protestantów, duchowny uznaje
„¿ycie sakramentalne, czytanie Biblii w nurcie tradycji i pos³uszeñstwo Magiste-
rium Koœcio³a”.

Na pytanie: „co poci¹gaj¹cego jest we wspólnotach protestanckich, ¿e niektó-
rzy przechodz¹ na ich stronê?” i: „czego brakuje Koœcio³owi rzymskiemu, by zatrzy-
maæ wiernych przy Ÿródle?”, abp Ryœ odwo³uje siê do dokumentu z synodu w Apare-
cidzie z 2007 roku wydanego przez biskupów Ameryki £aciñskiej i Karaibów.

„Ten dokument wydano po polsku – mówi metropolita ³ódzki –  i mam na-
dziejê, ¿e jest czytany, bo niezwykle pasuje do polskich realiów. Mowa tam o czte-
rech elementach. Pierwszy to doœwiadczenie Pana Boga. Polski Koœció³ jest nasta-
wiony na edukacjê i kszta³cenie. Nieustannie mówimy o Bogu, natomiast porów-
nywalnie z o wiele mniejsz¹ determinacj¹ i nak³adem si³, czasu i œrodków
prowadzimy (zw³aszcza m³odych) do doœwiadczenia osobistej relacji z Panem. Po-
wiemy dziesiêæ katechez o adoracji, ale nigdy nie weŸmiemy nikogo na adoracjê.
Po drugie, chodzi o formacjê biblijn¹. Trzecim elementem s¹ ma³e wspólnoty, w
których nikt nie pozostaje anonimowy. I po czwarte, chodzi o zaanga¿owanie cz³o-
wieka. W Koœcio³ach protestanckich ktoœ, kto przychodzi przez miesi¹c na spotka-
nia, ju¿ w nastêpnym miesi¹cu dostaje propozycjê, by siê czymœ konkretnym zaj¹³.
U nas, w Koœciele katolickim, jest najczêœciej strach, ¿e jeœli komuœ coœ takiego
zaproponujemy, to on zaraz ucieknie”.

Za p³aszczyznê jednoœci miêdzy katolikami i protestantami arcybiskup
uznaje „chrzest, bycie uczniem Jezusa, wspólne przyjêcie S³owa i modlitwê”. Za-
uwa¿a, ¿e nikt ju¿ dzisiaj nie mówi, ¿e nastêpny krok w relacjach ekumenicznych
„mia³by polegaæ na tym, ¿e wszyscy stan¹ siê katolikami”, mimo ¿e „Pan Bóg
przekaza³ nam (katolikom) pe³niê objawienia”.

„To nie oznacza, ¿e nie mo¿emy tej pe³ni coraz lepiej rozumieæ albo ¿e za-
wsze rozumieliœmy j¹ dobrze, ¿e nie ma rozwoju dogmatu i ¿e nie jest mo¿liwy
rozwój w oparciu o to, jak Duch Œwiêty, mówi¹c kolokwialnie, dzia³a u s¹siadów”
– stwierdza abp Ryœ.

Docenia tak¿e skutki Reformacji, jak choæby to, ¿e dopiero od czasów Mar-
cina Lutra w Koœciele rzymskokatolickim zaczêto mówiæ o „królewskim kap³añ-
stwie wszystkich ochrzczonych”.

Choæ s¹ „momenty”, w których jego macierzysty Koœció³ naucza w sposób
„nieomylny, nieodwo³alny i wykluczaj¹cy dyskusjê”, to jednak istnieje „ca³a masa
tematów”, co do których dyskusja jest „dopuszczona”.
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Wypróbowany przyjaciel

Publicysta ekumenizm.pl. Dariusz Bruncz tak charakteryzuje nowego metro-
politê ³ódzkiego: „Abp Ryœ nie jest znany z zabierania g³osu w zagadnieniach spo-
³eczno-politycznych. Zajmuje siê w³aœciwie „nudnymi rzeczami”, które – tak siê
przy okazji sk³ada – s¹ nerwem misji Koœcio³a. Jakiegokolwiek. Ryœ to przede
wszystkim ewangelizator z charyzmatycznym zaciêciem, naukowiec i jeden z naj-
mniej „biskupich” biskupów. Jego wizja Koœcio³a to w³aœnie raczej obraz uczty
weselnej ni¿ schronu przeciwatomowego atakowanego przez si³y z³a. Jego pasja to
ewangelizacja – budowanie Koœcio³a, a niekoniecznie koœcio³ów. Jest czêstym go-
œciem na konferencjach charyzmatycznych, nierzadko o charakterze ekumenicz-
nym. Jako biskup mocno wspiera³ ruchy pentekostalne w Koœciele, które dla wiele
biskupów i szeregowych ksiê¿y s¹ koniem trojañskim protestantyzmu w wersji zie-
lonoœwi¹tkowej”.

Abp Ryœ w ko³ach inteligencji katolickiej jest uwa¿any za g³ównego przed-
stawiciela „nowej zmiany” w Koœciele rzymskokatolickim w Polsce. Da³ siê po-
znaæ jako lider nowej ewangelizacji (kieruje odpowiednim zespo³em w Konferen-
cji Episkopatu Polski), która jest „oczkiem” w g³owie papie¿a Franciszka. Nie tyl-
ko w tym jest podobny do obecnego papie¿a. Choæ nie jest tak spontaniczny jak
Franciszek, to w kontaktach ekumenicznych cechuje go szczeroœæ, serdecznoœæ,
pokora i umiejêtnoœæ s³uchania.

Na pewno bêdzie znakomitym partnerem do dialogu dla chrzeœcijan ró¿nych
wyznañ i wyznawców religii niechrzeœcijañskich, zw³aszcza ¯ydów (jest pomys³o-
dawc¹ zorganizowanego w 2011 spotkania chrzeœcijan, ¯ydów i muzu³manów w
intencji pokoju pod nazw¹ „Echo Asy¿u w Krakowie”; wchodzi w sk³ad  kapitu³y
Nagrody im. Ks. Stanis³awa Musia³a przyznawanej przez Klub Chrzeœcijan i
¯ydów „Przymierze”.

Jeszcze przed swoim ingresem odwiedzi³ nowego w³adykê prawos³awnego,
Atanazego, i uczestniczy³ w uroczystoœci objêcia przez niego rz¹dów w eparchii
³ódzko-poznañskiej; zd¹¿y³ siê te¿ spotkaæ z duchownymi innych Koœcio³ów.

Prawdziwych przyjació³ poznaje siê w biedzie. To stare polskie porzekad³o
oddaje dobrze postawê nowego metropolity ³ódzkiego.

Na pocz¹tku 2018 r. w œrodowisku ekumenicznym w  Polsce du¿e poruszenie
wywo³a³ list arcybiskupa Rysia, bêd¹cy jego piêknym gestem solidarnoœci z ewan-
gelikami.  „Z ca³ego serca” zapewni³ o jednoœci ze stanowiskiem wyra¿onym w
„Liœcie otwartym trzech Koœcio³ów ewangelickich w Polsce w sprawie sposobu
procedowania przez Sejm projektu uchwa³y upamiêtniaj¹cej Jubileusz 500 lat Re-
formacji z 15 grudnia 2017 rok”. W dokumencie tym biskupi ewangeliccy z roz-
czarowaniem przyjêli przebieg dyskusji poselskiej towarzysz¹cej procedowaniu tej
uchwa³y. „Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji
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w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej” – napisali biskupi trzech Koœcio³ów ewange-
lickich.

Metropolita ³ódzki fakt ten skomentowa³ nastêpuj¹co: „Sta³a siê rzecz bole-
sna i niezrozumia³a. Nie jest przecie¿ rzecz¹ Parlamentu ustalanie i przeg³osowy-
wanie prawdy historycznej, a ju¿ szczególnie w tak delikatnej i skomplikowanej
materii, jak¹ stanowi geneza reformacji. To sprawa historyków, a w szczególnoœci
historyków Koœcio³a, którzy w ci¹gu zw³aszcza ostatnich piêædziesiêciu lat uczyni-
li wiele, by wydarzenia sprzed piêciu wieków przedstawiæ z uwzglêdnienie mo¿li-
wie wszystkich kontekstów”.

Jak zauwa¿y³ autor listu, poziom wzajemnej akceptacji i bliskoœci nie wzi¹³
siê znik¹d. „Pracowa³y nañ poprzednie pokolenia – nie tylko we wzajemnych rela-
cjach, ale tak¿e w³¹czaj¹c siê – ka¿dy Koœció³ na swój sposób i miarê – we wspól-
ne dobro naszego spo³eczeñstwa i naszej Ojczyzny – przez tyle wieków przecie¿
wielonarodowej i wielowyznaniowej, a nawet wieloreligijnej £odzi. Trzeba to ja-
sno wypowiedzieæ, zw³aszcza u nas – w £odzi – s³usznie dumnej ze swojej wielo-
kulturowoœci. Mo¿na by³o temu daæ wyraz tak¿e i w Sejmie. Sta³o siê inaczej.
Trudno” – podsumowa³ abp Ryœ.

Adresatami jego listu s¹: bp Jan Cieœlar, zwierzchnik diecezji warszawskiej
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, która terytorialnie obejmuje równie¿ region
³ódzki, a tak¿e proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pabianicach, bp Ma-
rek Izdebski, biskup Koœcio³a ewangelicko-reformowanego i proboszcz parafii re-
formowanej w Be³chatowie, ks. Semko Koroza, przewodnicz¹cy ³ódzkiego oddzia-
³u Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz ³ódzkiej parafii reformowanej oraz ks.
Micha³ Makula, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w £odzi, znajduj¹cej
siê w bezpoœrednim s¹siedztwie archikatedry ³ódzkiej, oraz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Aleksandrowie £ódzkim.

W £odzi coraz g³oœniej mówi siê o przywróceniu Ekumenicznej Drogi Krzy-
¿owej, zlikwidowanej przez poprzednika abp. Rysia. Mia³aby ona inn¹ formê –
Drogi Œwiat³a, gdy¿ tradycyjna procesja pasyjna jest obca protestantyzmowi.

Grzegorz Polak
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Lipiec – grudzieñ 2017

Z zagranicy

 Od 1 lipca prefektem Kongregacji Nauki Wiary jest abp Luis Franci-
sco Ladaria Ferrer. Zosta³ on tak¿e przewodnicz¹cym Papieskiej Komisji “Ecclesia
Dei”, Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej oraz Papieskiej Komisji Biblijnej.
Abp Ladaria podobnie jak Franciszek jest jezuit¹ i mówi w jego ojczystym jêzyku.
Urodzony na Majorce duchowny ma opiniê „umiarkowanego konserwatysty”. By³
profesorem dogmatyki. Od 1984 roku kierowa³ wydzia³em teologicznym na pro-
wadzonym przez jezuitów Papieskim Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie. Z ko-
mentarzy obserwatorów sceny watykañskiej wynika, ¿e papie¿ Franciszek nie
przed³u¿y³ wspó³pracy z kard. Ludwigem Müllerem dlatego, ¿e kardyna³ pozwala³
sobie na  publiczn¹ krytykê papie¿a;  m.in. ró¿ni³ ich  stosunek wobec rozwiedzio-
nych katolików ¿yj¹cych w nowych zwi¹zkach, chc¹cych przystêpowaæ do komu-
nii œw. Z nazwiskiem abp. Ladarii wi¹¿e siê projekt, w którym wielkie nadzieje
pok³adaj¹ katolicy niemieckiego obszaru jêzykowego – kieruje on bowiem utwo-
rzon¹ przez papie¿a Franciszka w 2016 roku komisj¹, maj¹c¹ przestudiowaæ kwe-
stiê diakonatu kobiet w Koœciele pierwszych wieków. Wynik prac tej komisji bê-
dzie mia³ wp³yw na to, czy Franciszek otworzy kobietom drogê do diakonatu.

 W dniach 3-8 lipca w Bangkoku (Tajlandia) odby³ siê doroczny Zjazd
Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego. Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów w Polsce
reprezentowa³ na ZjeŸdzie prezbiter Mateusz Wichary, przewodnicz¹cy Rady Ko-
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œcio³a. Wybrano nowego sekretarza generalnego, którym zosta³ 36-letni Elijah
Brown z USA. Aktualnie ŒZB zrzesza 45 milionów ochrzczonych chrzeœcijan
przynale¿nych do 238 Koœcio³ów w 124 krajach.

 W dniach od 4 do 8 lipca odby³o siê w Königswinter (Niemcy) pi¹te
ju¿ spotkanie Anglikañsko-Starokatolickiej Miêdzynarodowej Rady Koordynacyj-
nej. Przedstawiciele obydwu wspólnot rozmawiali o sposobach pog³êbiania jedno-
œci miêdzy starokatolikami a anglikanami. Oprócz wymiany informacji na temat
stanu bilateralnych i wielostronnych dialogów, w które zaanga¿owane s¹ Koœcio³y
Wspólnoty Anglikañskiej i Koœcio³ów Starokatolickich Unii Utrechckiej, przyjêto
wyniki ankiety Belonging together in Europe (Wspólnie w Europie) przeprowa-
dzonej w piêciu krajach europejskich. Decyzjê o przeprowadzeniu ankiety podjê³a
Rada Koordynacyjna w 2015 roku. Opublikowana zosta³a broszura o tym samym
tytule, która zawiera wspólne stanowisko, dotycz¹ce eklezjologii i misji, a tak¿e
przewodnik, dotycz¹cy wspó³pracy anglikañsko-starokatolickiej w Europie. Pod-
czas spotkania dyskutowano równie¿ o wytycznych, podejmuj¹cych problem
ochrony nieletnich przed przemoc¹ seksualn¹. Kolejne spotkania Rady Koordyna-
cyjnej odbêd¹ siê w maju 2018 roku w Winchester (Anglia) oraz w styczniu 2019
roku w Pradze.

 Z dniem 17 lipca S¹d Najwy¿szy Federacji Rosyjskiej odrzuci³ odwo-
³anie siê wspólnoty religijnej Œwiadków Jehowy od decyzji tego¿ S¹du z 20 kwiet-
nia, delegalizuj¹cej j¹ jako „organizacjê ekstremistyczn¹”. Tym samym przepis ten
nabra³ mocy prawnej i wszed³ w ¿ycie. Oznacza to, ¿e od tej pory wszelkie dzia³a-
nia Œwiadków Jehowy na terenie Rosji s¹ nielegalne, a ich maj¹tek przeszed³ na
rzecz pañstwa. Kierownictwo organizacji zapowiedzia³o z³o¿enie skargi do Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu.

 W lipcu zwierzchnik niemieckich starokatolików bp Matthias Ring
udzieli³ dwóch wywiadów rzymskokatolickim mediom, którym opowiedzia³ o sy-
tuacji Koœcio³a starokatolickiego w Niemczech i stanie dialogu ekumenicznego.
Zapytany, czy wprowadzenie œwiêceñ kap³añskich kobiet nie postawi³o nowej
przeszkody w dialogu z Koœcio³em rzymskokatolickim bp Ring odpowiedzia³, ¿e
przez wiele lat nie by³o ¿adnych relacji z Koœcio³em rzymskim, co zmieni³o siê
dopiero podczas koñcowej fazy pontyfikatu Jana Paw³a II. Wed³ug bp. Ringa staro-
katolicy w Niemczech rozumiej¹ siê jako „awaryjne biskupstwo” (Notbistum), któ-
re przestanie istnieæ, gdy od starokatolików nie bêdzie oczekiwaæ siê uznania So-
boru Watykañskiego I. Koœció³ starokatolicki w Niemczech ma oko³o 16 tys. wier-
nych z tendencj¹ wzrostow¹. Do Koœcio³a wstêpuj¹ g³ównie osoby w wieku
œrednim z wy¿szym wykszta³ceniem, które poszukuj¹ alternatywy dla swoich po-
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szukiwañ duchowych. – „Krytycy papie¿a i kwestie, które leg³y u podstaw podzia-
³u w 1870 r. nie maj¹ ju¿ takiego znaczenia jak kiedyœ” – uwa¿a biskup. Bp Ring
zaznaczy³, ¿e Koœció³ starokatolicki, mimo i¿ niewielki, nie ma problemu z powo-
³aniami. Bp Ring przypomnia³, ¿e starokatolicy wspó³pracuj¹ na wielu p³aszczy-
znach z Koœcio³em rzymskokatolickim, mimo istniej¹cych ró¿nic w doktrynie i
podejœciu do wyzwañ etyczno-moralnych. W kwestii rozumienia Eucharystii staro-
katolicy wierz¹ w trwa³¹ realn¹ obecnoœæ, ¿e Jezus jest obecny w darach euchary-
stycznych, ale odrzucaj¹ dogmat o transsubstancjacji jako obowi¹zuj¹cy.

 W wieku 70 lat zmar³ bp Joachim Vobbe, biskup senior Koœcio³a Sta-
rokatolickiego w Niemczech i zaanga¿owany ekumenista. Urodzi³ siê w 1947 roku
w Bad Honnef. Studiowa³ teologiê rzymskokatolick¹ w Bonn, Münster i w Kolonii.
W 1972 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k metropolity koloñskiego kard. Josefa
Höffnera. Po piêciu latach zdecydowa³ siê na konwersjê do Koœcio³a starokatolic-
kiego, gdzie pe³ni³ s³u¿bê duszpastersk¹ w ró¿nych czêœciach kraju. Od pocz¹tku
s³u¿by by³ zainteresowany dialogiem ekumenicznym. Nawi¹za³ kontakt z Rumuñ-
skim Koœcio³em Prawos³awnym, z którym wspó³pracowa³ przez wiele lat. Utrzy-
mywa³ bliskie relacje z Koœcio³ami. W listopadzie 1994 r. Synod Biskupstwa Sta-
rokatolickiego w Niemczech wybra³ ks. Vobbe na nowego zwierzchnika Koœcio³a.
W czasie kadencji bp. Vobbe synod starokatolicki podj¹³ decyzjê o zaakceptowaniu
œwiêceñ kap³añskich dla kobiet. W 1996 wyœwiêci³ dwie pierwsze kap³anki staro-
katolickie. W 2009 roku  z przyczyn zdrowotnych z³o¿y³ urz¹d zwierzchnika.
Zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. Kondolencje Koœcio³owi starokatolickiemu w
Niemczech przes³ali biskupi Unii Utrechckiej, Koœcio³ów ewangelickich w Niem-
czech, Koœcio³ów anglikañskich oraz Koœcio³a rzymskokatolickiego. List kondo-
lencyjny przes³a³ równie¿ bp Wiktor Wysoczañski, zwierzchnik Koœcio³a polsko-
katolickiego.

 Papie¿ Franciszek przes³a³ orêdzie do uczestników miêdzyreligijnego
spotkania w intencji pokoju, które ju¿ po raz 30. rozpoczê³o siê 3 sierpnia na œwiê-
tej dla buddystów japoñskiej górze Hiei ko³o Kioto. Wszystkie religie winny „ra-
zem modliæ siê i pracowaæ dla pokoju”, próbuj¹c budowaæ w ten sposób zgodê w
wielu czêœciach œwiata zranionego przez wojnê i terroryzm”. List, przes³any na
rêce najwy¿szego kap³ana buddyjskiej sekty tendai – Koei Morikawy, wzywa te¿
do nawi¹zywania „sprawiedliwych stosunków” i „braterskiej solidarnoœci” miêdzy
religiami. Zaznaczy³, ¿e to w³aœnie modlitwa „stanowi natchnienie i wsparcie dla
naszego zaanga¿owania na rzecz pokoju, pomaga bowiem pog³êbiæ nasz wzajemny
szacunek jako osób, wzmacnia istniej¹ce miêdzy nami wiêzi mi³oœci oraz pobudza
do podejmowania zdecydowanych wysi³ków na rzecz wspierania sprawiedliwych
stosunków i braterskiej solidarnoœci”.
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 120 pastorek, w tym 17 biskupek luterañskich z kilkunastu krajów
przyby³o do Wittenbergi z okazji obchodów jubileuszowych 500 lat Reformacji,
aby rozmawiaæ o powo³aniu kobiet w Koœciele i przypomnieæ o ich znaczeniu dla
Reformacji. „Reformacja to nie tylko Luter, a tak¿e walka wielu kobiet” – przeko-
nywa³y organizatorki spotkania. Organizatorem spotkania, które odbywa³o siê od
10 do 14 sierpnia, by³y organizacje „Ewangelickie Kobiety w Œrodkowych Niem-
czech” oraz forum Kobiety w Koœciele i Spo³eczeñstwie Œwiatowej Federacji Lu-
terañskiej. Symbolicznym momentem by³a wspólna fotografia kobiet w  strojach
liturgicznych przed Koœcio³em Zamkowym Wszystkich Œwiêtych, gdzie znajduj¹
siê groby Lutra i Melanchtona oraz drzwi 95 tez.

 Podczas wizyty w Rzymie w dniach 23-24 sierpnia przedstawiciele
Œwiatowej Rady Koœcio³ów spotkali siê z papie¿em Franciszkiem, reprezentantami
watykañskich dykasterii oraz Wspólnoty œw. Idziego. Dyskutowano na temat jed-
noœci, pokoju i sprawiedliwoœci. Na spotkaniu z papie¿em Franciszkiem podkreœla-
no koniecznoœæ œwiadectwa jednoœci Koœcio³ów we wspó³czesnym niespokojnym i
podzielonym œwiecie. – „Jednoœæ Koœcio³a i jednoœæ ludzkoœci s¹ ze sob¹ powi¹za-
ne” – podkreœla³a Agnes Abuom, moderatorka Komitetu Naczelnego ŒRK. Wraz z
sekretarzem generalnym ŒRK ks. Olavem Fykse Tveitem zwraca³a te¿ uwagê na
rolê przywódców religijnych w poszukiwaniu rozwi¹zañ konfliktów, a tak¿e na ta-
kie problemy, jak zmiany klimatyczne czy sprawiedliwoœæ ekonomiczna. Podczas
spotkania modlono siê o jednoœæ, pokój i pojednanie. Przedstawiciele Œwiatowej
Rady Koœcio³ów byli goszczeni przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Podczas spotkania z jej przewodnicz¹cym abp. Kurtem Kochem ks. Olav Fykse
Tveit przekaza³ mu dokument ŒRK,  który podsumowuje dorobek dialogu ekume-
nicznego ostatniej dekady. Delegaci ŒRK spotkali siê równie¿ z podsekretarz Pa-
pieskiej Rady ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju Flamini¹ Giovanelli, z któr¹ dyskuto-
wali o problemie zmian klimatycznych w kontekœcie listopadowej konferencji
COP23 w Bonn, broni nuklearnej, nadchodz¹cych konsultacjach w sprawie migra-
cji i ksenofobii oraz inicjatywach na rzecz budowania pokoju. Agnes Abuom i ks.
Olav Fykse Tveit odwiedzili równie¿ Wspólnotê œw. Idziego, zajmuj¹c¹ siê wspie-
raniem ekumenizmu i pomoc¹ potrzebuj¹cym, w ostatnim czasie bardzo zaanga¿o-
wan¹ w pomoc uchodŸcom.

 W niemieckim Arnoldshain spotkali siê w dniach 16 do 25 sierpnia
przedstawiciele Koœcio³a Ewangelickiego Hesji i Nassau oraz Koœcio³ów ewange-
lickich i organizacji partnerskich z ca³ego œwiata. Obecni byli m.in. reprezentanci
Polskiej Rady Ekumenicznej i dwóch polskich Koœcio³ów ewangelickich. Konsul-
tacje rozpoczê³y siê czterodniow¹ konferencj¹ w Domu im. Martina Niemöllera.
Uczestnicy mieli okazjê m.in. wzi¹æ udzia³ w wyk³adach, warsztatach czy spotka-
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niach w grupach. Dyskutowano o wyzwaniach stoj¹cych przed partnerstwami ko-
œcielnymi, m.in. w kontekœcie rosn¹cych postaw nacjonalistycznych. „W szybko
zmieniaj¹cym siê zglobalizowanym œwiecie musimy, jako Koœcio³y, kontynuowaæ
pracê na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju, pojednania i zachowania stworzenia. Mu-
simy szanowaæ nasze ró¿ne uwarunkowania kulturowe i przekonania teologiczne
oraz stworzyæ przestrzeñ do otwartej rozmowy na temat konfliktów. Modlimy siê
za siebie nawzajem, troszczymy siê o siebie nawzajem i okazujemy sobie wzajem-
nie solidarnoœæ” – czytamy w oœwiadczeniu koñcowym uczestników konferencji w
Arnoldshain. Jego sygnatariusze zadeklarowali równie¿ wolê zwiêkszenia udzia³u
m³odzie¿y w kontaktach partnerskich, przekszta³cania kontaktów bilateralnych w
multilateralne, lepszej wymiany informacji miêdzy partnerami, dzielenia siê do-
œwiadczeniami ¿ycia w pokoju z ludŸmi innych religii, zachêcania Koœcio³ów do
wiêkszego zainteresowania problemem migracji i uchodŸctwa, pokazywania part-
nerstw Koœcio³ów jako modelu przezwyciê¿ania nacjonalizmu, rasizmu, systemu
kastowego i innych form dyskryminacji. Po zakoñczeniu konferencji czêœæ uczest-
ników konsultacji odwiedzi³a miejsca zwi¹zane z Marcinem Lutrem: Erfurt, Eise-
nach (m.in. zamek Wartburg), Wittenbergê.

 Najnowsze badania opinii publicznej pokaza³y, ¿e Wielka Brytania
nie jest ju¿ w praktyce krajem anglikañskim. Od 2000 roku odsetek osób przyzna-
j¹cych siê do anglikanizmu spad³ a¿ dwukrotnie – z 30% do zaledwie 15%. W gru-
pie osób w wieku 18-24 lat, za anglikanów uwa¿a siê tylko 3% ankietowanych. W
tym samym okresie, odsetek katolików niemal siê nie zmieni³ i utrzymuje siê na
poziomie oko³o 10% spo³eczeñstwa. Wbrew obiegowym opiniom, miejsca chrze-
œcijañstwa nie zajmuje na razie islam. Wyznawcy wszystkich religii pozachrzeœci-
jañskich (hinduizmu, buddyzmu, islamu, judaizmu itp.) stanowi¹ nadal ³¹cznie je-
dynie 6%. Zjednoczone Królestwo staje siê w praktyce krajem areligijnym. Liczba
osób nie wyznaj¹cych „¿adnej religii” po raz pierwszy przekroczy³a po³owê (53%
wobec 48% w 2015 roku). Wobec opublikowanych danych, autorzy badania zale-
caj¹ Koœcio³owi Anglii dalsz¹ liberalizacjê i dostosowanie siê do zmian w pogl¹-
dach spo³ecznych, krytykuj¹c przy tym nurt ewangelikalny w anglikanizmie za
zbytni konserwatyzm. Cz³onkowie Synodu Koœcio³a Anglii zdaj¹ siê podzielaæ ten
pogl¹d. Po zakoñczeniu batalii o ordynacjê biskupek, na czo³o debaty zaczyna siê
powoli wysuwaæ kwestia oceny homoseksualizmu. Ostatnio, œrodowiska LGBT
doprowadzi³y do przyjêcia uchwa³y, która potêpia udzielanie osobom homoseksu-
alnym – nawet na ich proœbê – duszpasterskiej pomocy w przezwyciê¿aniu ich
sk³onnoœci i aktywnego homoseksualnego stylu ¿ycia.

 Wspólna Grupa Robocza Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a
Rzymskokatolickiego obradowa³a w dniach 12-15 wrzeœnia w Lizbonie (Portuga-
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lia). Podczas obrad zajê³a siê dwiema sprawami: wspieraniem inicjatyw pokojo-
wych i migrantami. Celem grupy zajmuj¹cej siê kwestiami pokojowymi by³a iden-
tyfikacja pozytywnego wk³adu, jaki Koœcio³y mog¹ wnieœæ w sprawê rozwi¹zania
konfliktów i wspólnego powstrzymywania stosowania przemocy. W opublikowa-
nym komunikacie czytamy: „Grupa uznaje fakt, ¿e kultura, religia a nawet dialog
mog¹ byæ nadu¿ywane dla rozniecania przemocy i konfliktu”.  Wspólna Grupa
Robocza uzna³a, ¿e wœród wspólnot religijnych wzrasta œwiadomoœæ, ¿e mediacja
pokojowa wymaga konstruktywnego zaanga¿owania Koœcio³ów. „Wa¿ne jest bu-
dowanie na ju¿ istniej¹cych pozytywnych przyk³adach wspó³pracy ekumenicznej i
identyfikacja nowych mo¿liwych sposobów, jak Koœcio³y mog³yby daæ œwiadec-
two o sprawiedliwym pokoju”. W sprawie migrantów i uchodŸców grupa dosz³a do
przekonania, ¿e aktualna sytuacja jest znacz¹cym „znakiem czasu” i domaga siê
wspólnej odpowiedzi wszystkich Koœcio³ów  jak równie¿ ich wspó³pracy w tym
zakresie z innymi organizacjami. „Koœcio³y s¹ wezwane do zintensyfikowania
swojej wspó³pracy w zakresie przyjmowania, ochrony, integracji i umacniania
uchodŸców i migrantów” – powiada komunikat z obrad. „Podczas gdy migracja od
dawien dawna jest czêœci¹ sk³adow¹ historii ludzkoœci, aktualna rzeczywistoœæ
wymuszonej migracji, odrzucania uchodŸców i postaw rasistowskich w ró¿nych
miejscach stanowi dla Koœcio³ów powód do coraz wiêkszej troski”. Wspólna Gru-
pa Robocza, istniej¹ca od 1965 roku, w odniesieniu do obu podjêtych tematów
opracuje zalecenia pastoralne dla Koœcio³a Rzymskokatolickiego i ŒRK. Podczas
aktualnego mandatu WGR (2014-2021) kieruj¹ ni¹ wspólnie rumuñski metropolita
prawos³awny Nifon z Targoviste i katolicki arcybiskup Dublina i prymas Irlandii
Diarmuid Martin.

 Z zarzutami propagowania herezji i apelem o skorygowanie b³êdów
zwróci³a siê do papie¿a Franciszka grupa 62 duchownych i œwieckich w licz¹cym
25 stron dokumencie zatytu³owanym „Correctio Filialis de haeresibus propagatis”
[Synowska korekta dotycz¹ca szerzenia herezji]. W gronie jego sygnatariuszy
znajduje siê prze³o¿ony pozostaj¹cego poza jednoœci¹ z Rzymem Bractwa Kap³añ-
skiego œw. Piusa X, bp Bernard Fellay. Zdaniem autorów apelu papie¿ w adhortacji
apostolskiej „Amoris laetitia”, a tak¿e w innych zwi¹zanych z ni¹ wypowiedziami
podtrzymuje siedem „stwierdzeñ heretyckich” odnoœnie do ma³¿eñstwa, ¿ycia mo-
ralnego i przyjmowania sakramentów oraz ¿e spowodowa³ on szerzenie siê tych
„heretyckich opinii” w Koœciele katolickim. Sygnatariusze zarzucaj¹ te¿ papie¿o-
wi, ¿e  ulega wp³ywom modernizmu, czyli przekonania, ¿e Bóg nie przekaza³ Ko-
œcio³owi prawd ostatecznych oraz wp³ywom idei Marcina Lutra. Apeluj¹ do papie-
¿a o potêpienie tych herezji. Wœród sygnatariuszy dokumentu jest jeden Polak, mgr
Arkadiusz Robaczewski (w latach 90-tych by³ pracownikiem Katedry Metafizyki
KUL).



167KRONIKA

Z ZAGRANICY

 O swoich spotkaniach z Benedyktem XVI i Franciszkiem w Watykanie
oraz o nawiedzeniu Moskwy i Sankt-Petersburga przez relikwie œw. Miko³aja z Bari
opowiedzia³ w rozmowie z Radiem Watykañskim przewodnicz¹cy Wydzia³u Ze-
wnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hila-
rion. Wed³ug niego pobyt relikwii wielkiego œwiêtego z pierwszych wieków chrze-
œcijañstwa pozytywnie wp³yn¹³ na postrzeganie Koœcio³a katolickiego przez rosyj-
skich prawos³awnych. Podkreœli³, ¿e o ile pierwszym wydarzeniem, na które
Rosjanie zwrócili uwagê, „by³o oczywiœcie historyczne spotkanie papie¿a z pa-
triarch¹ w lutym ubieg³ego roku, to pierwszym, w którym rzeczywiœcie uczestniczyli,
by³a peregrynacja relikwii [œw. Miko³aja]”. Na pytanie, czy papie¿ rozmawia³ z nim o
³amaniu wolnoœci religijnej w Rosji, rozmówca rozg³oœni odpar³, ¿e zarzuty te s¹ bez-
podstawne. Jego zdaniem w Rosji wszystkie religie maj¹ pe³n¹ swobodê dzia³ania i
nie skar¿¹ siê na naruszanie swych praw. Wolnoœæ religijna nie obejmuje jednak sekt,
a do nich Rosjanie zaliczaj¹ Œwiadków Jehowy, którzy, jak podkreœli³ Hilarion, nie s¹
chrzeœcijanami. Zaznaczy³ jednak, ¿e na ten temat z Franciszkiem nie rozmawia³.
Wiele czasu poœwiêcono natomiast wolnoœci religijnej na Ukrainie. Przewodnicz¹cy
Wydzia³u skar¿y³ siê papie¿owi, i¿ – jego zdaniem – dyskryminuje siê tam prawo-
s³awnych zwi¹zanych z Patriarchatem Moskiewskim. Wyrazi³ przy tym ubolewanie,
¿e katolicy nie wystêpuj¹ w ich obronie. Oskar¿y³ przy tym ukraiñsk¹ w³adzê o agre-
sywn¹ wzglêdem Rosji retorykê, traktowanie jej jak najeŸdŸcê.

 W dniach 22-28 wrzeœnia delegacja Œwiatowej Rady Koœcio³ów z³o-
¿y³a wizytê Koœcio³owi Prawos³awnemu Erytrei, jednemu z najstarszych Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich w Afryce. Delegacja spotka³a siê tak¿e z przedstawicielami
Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego i Rzymskokatolickiego. Przedstawiciel ŒRK
stwierdzi³ w wyg³oszonym przemówieniu, ¿e jest to historyczna wizyta, jej celem
jest zapoznanie siê z sytuacj¹ Koœcio³a prawos³awnego w tym kraju i zacieœnienie
wzajemnych stosunków, które w ostatnich latach zosta³y poluŸnione. Gospodarze
towarzyszyli delegacji w wyjazdach do staro¿ytnych klasztorów i stanowisk arche-
ologicznych, w których znaleziono szcz¹tki budownictwa chrzeœcijañskiego sprzed
1700 lat. Koœció³ Prawos³awny Erytrei jest od 2003 roku cz³onkiem ŒRK. Erytrea
by³a do niedawna czêœci¹ sk³adow¹ Etiopii, po uzyskaniu niepodleg³oœci w 1993
tak¿e tamtejszy Koœció³ od³¹czy³ siê od Koœcio³a Etiopii. Koœció³ Prawos³awny
Erytrei ma 2, 5 mln cz³onków, organizacyjnie dzieli siê na osiem diecezji, pracê
duszpastersk¹ prowadzi 15 tys. kap³anów.

 Wielk¹ radoœæ i dumê wyrazi³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów (ŒRK) na
wieœæ o przyznaniu tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla Miêdzynarodowej
Kampanii na rzecz Zniesienia Broni J¹drowej (ICAN). Jest to istniej¹ca od 10 lat
koalicja ok. 400 organizacji krajowych i miêdzynarodowych, walcz¹cych o zakaz
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stosowania tej broni, a jedn¹ z tych organizacji, i to jedn¹ z najaktywniejszych na
tym polu, jest w³aœnie ŒRK. I podobnie jak Rada, ICAN ma swoj¹ siedzibê w Ge-
newie. Na konferencji prasowej w Oœrodku Ekumenicznym Rady w Genewie 6
paŸdziernika jej sekretarz generalny dr Olav Fykse Tveit oœwiadczy³, ¿e decyzja w
sprawie nagrody dla ICAN jest „znakiem nadziei i zachêty na drodze do pokoju”.
Doda³, ¿e jest to „najwa¿niejszy kamieñ milowy na d³ugiej drodze od 1983, gdy
Rada potêpi³a wytwarzanie, rozwijanie i u¿ywanie broni j¹drowej jako zbrodniê
przeciw ludzkoœci”. „Nasz nakaz moralny przeciw tej broni jest jasny i stanowczy”
– podkreœli³ mówca. W kontekœcie groŸby wybuchu konfliktu j¹drowego na Pó³-
wyspie Koreañskim, którego skutki odczuliby mieszkañcy nie tylko tego regionu,
ale ca³ego œwiata, sekretarz generalny zapewni³, ¿e ŒRK nadal bêdzie prowadzi³a
kampaniê na rzecz zniesienia i wyeliminowania ³adunków j¹drowych. Bêdzie te¿
zachêca³a i wspiera³a Koœcio³y na ca³ym œwiecie do dzia³añ na rzecz zrównowa¿o-
nego pokoju i sprawiedliwoœci w œwiecie wolnym od tego rodzaju broni.

 Przed 30 laty przedstawiciele Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolic-
kiego i Konferencji Episkopatu Polski podpisali w Rzymie historyczne deklaracje
o przebaczeniu i pojednaniu miêdzy Polakami i Ukraiñcami. Na ich czele stali
kard. Józef Glemp, prymas Polski i Myros³aw Lubacziwski, zwierzchnik ukraiñ-
skich grekokatolików. Z tej okazji w dniach 10-12 paŸdziernika odby³a siê w Rzy-
mie miêdzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koœció³ katolicki w procesie dia-
logu i pojednania polsko-ukraiñskiego”.

 Po raz pierwszy w historii Koœcio³a Anglii wiêcej kobiet ni¿ mê¿-
czyzn przygotowuje siê do œwiêceñ kap³añskich. Z przedstawionych statystyk wy-
nika, ¿e spoœród 542 kandydatek i kandydatów przyjêtych w 2016 r. na kursy przy-
gotowawcze 274 to kobiety – w porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o
19%. Mimo i¿ anglikañski Koœció³ Anglii prze¿ywa trudne chwile w zwi¹zku ze
spadkiem liczby wiernych to jednak nie mo¿e narzekaæ na brak powo³añ. To dobra
wiadomoœæ dla wszystkich diecezji, poniewa¿ mimo odp³ywu wiernych wynikaj¹-
cego g³ównie z demografii i sekularyzacji, Koœció³ Anglii wci¹¿ potrzebuje du-
chownych, aby zapewniæ obsadê dla swoich parafii. Mê¿czyŸni wci¹¿ stanowi¹
wiêkszoœæ wœród anglikañskiego kleru. Kobiety stanowi¹ ok. 29% czynnego du-
chowieñstwa. Obecnie Koœció³ Anglii ma 10 biskupek i a¿ 99 biskupów. Nieca³e
4% parafii anglikañskich (jest ich ponad 12 tys.) nie akceptuje kobiet duchownych
– parafie te objête s¹ alternatywn¹ opiek¹ kanoniczn¹ sprawowan¹ przez siedmiu
biskupów, w tym emerytów.

 Koœcio³y Razem w Anglii (CTE), organizacja zrzeszaj¹ca ponad 40
wyznañ chrzeœcijañskich w Anglii, opublikowa³a raport analizuj¹cy sytuacjê
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ekumeniczn¹ w kraju i perspektywy na przysz³oœæ. Tekst zatytu³owany „Aby
wszyscy byli jedno: zrozumienie CTE i wspó³czesnego ekumenizmu” opatrzono
wstêpem podpisanym przez przedstawicieli ró¿nych wyznañ. Raport opracowa³
chrzeœcijañski think tank „Theos” z okazji 500 lat Reformacji. Raport stwierdza,
¿e najbardziej aktywna wspó³praca ekumeniczna istnieje na p³aszczyŸnie lokal-
nej – miêdzy innymi poprzez podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych
przez parafie ró¿nych wyznañ. Nie oznacza to, ¿e chrzeœcijanie zaanga¿owani w
¿ycie swoich parafii nie interesuj¹ siê dzia³aniami podejmowanymi na wy¿szych
szczeblach – oczekuj¹ wspólnego frontu liderów koœcielnych w wa¿nych kwe-
stiach, w tym szczególnie dotycz¹cych ca³ego spo³eczeñstwa.  – „Przysz³oœæ
chrzeœcijañskich wysi³ków zmierzaj¹cych do jednoœci w Anglii musi byæ zorien-
towana na zewn¹trz, musi byæ silniej zwi¹zana z misj¹ i œwiadectwem, wsparta
przez elastyczne struktury i tworzona wokó³ silnych relacji miêdzyludzkich” –
stwierdza jedna z g³ównych myœli dokumentu. Organizacja Koœcio³y Razem
w Anglii (CTE) powsta³a w 1990 roku, aby pomóc Koœcio³om w Anglii w proce-
sie wzajemnego poznawania siê i poznawania nowych obszarów wspó³pracy du-
chowej i diakonijnej. Pocz¹tkowo do CTE nale¿a³o 16 Koœcio³ów – dziœ jest
ich a¿ 45.

 Ekologia musi staæ siê spraw¹ ekumeniczn¹ wszystkich chrzeœcijan
oraz punktem ciê¿koœci wspó³pracy w relacjach miêdzy religiami œwiata.
Podkreœli³ to g³ówny prelegent podczas konferencji w stolicy Islandii „Arctic
Cycle”, ekumeniczny patriarcha Bart³omiej I. Konferencja w Reykjaviku skupi³a
siê g³ównie na istotnym znaczeniu religijnoœci w pozyskiwaniu opinii publicznej
dla ratowania gwa³townego pogarszania siê klimatu. Ekologia musi staæ siê
centralnym zadaniem wszystkich chrzeœcijan i wspó³pracy religii œwiata,
apelowa³ „zielony” patriarcha do ponad 200 uczestników konferencji. „Aby
zmieniæ to, co w naszym pojêciu szkodzi ekologii, potrzebna jest radykalna
zmiana spojrzenia na potrzeby œrodowiska” – mówi³ patriarcha Bart³omiej. Wi-
zyta w Islandii honorowego zwierzchnika prawos³awia, który za swoj¹ pio-
niersk¹ dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska zyska³ przydomek „zielonego
patriarchy”, mia³a na celu nie tylko troskê o coraz wiêksze skutki ekologiczne
topniej¹cego bieguna pó³nocnego i ocieplenie ca³ej kuli ziemskiej. Bart³omiej I
stara siê bowiem o zacieœnienie kontaktów prawos³awia z ewangelikami i katoli-
kami ¿yj¹cymi w Islandii. W licz¹cej ok. 340 tys. mieszkañców Islandii ok.
æwieræ miliona stanowi¹ luteranie. Jako symbol wspó³pracy ekumenicznej wy-
znawców prawos³awia, katolików i luteran w sferze ekologicznej, patriarcha
Bart³omiej, biskup katolicki Tencer oraz biskupka Koœcio³a luterañskiego Islan-
dii, Agnes Sigurdarsottir, zasadzili trzy drzewa na dziedziñcu klasztoru luterañ-
skiego w Skalholt.
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 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Olav Fykse
Tveit podczas zgromadzenia Chrzeœcijañskiej Konferencji Azji w Rangunie po-
zytywnie oceni³ jej wieloletnie zaanga¿owanie w zakresie ekumeni i misji, jak
te¿ jej starania zmierzaj¹ce do zjednoczenia Koœcio³ów na tym kontynencie.
Przemówienie swoje wyg³osi³ w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia powo³a-
nia do ¿ycia ChKA. Z tej okazji zwo³ano Azjatyck¹ Konferencjê Misyjn¹, w jej
obradach wziê³o udzia³ 600 delegatów z Koœcio³ów i organizacji religijnych z
ca³ego œwiata. Sekretarz generalny dziêkowa³ chrzeœcijanom w Azji za zaanga¿o-
wanie misyjne i diakonackie. Mówi³ te¿ o przysz³ych wyzwaniach, takich jak
walka o sprawiedliwoœæ i pokój. Do pilnych tematów zaliczy³ uwra¿liwienie na
niesprawiedliwoœæ ekonomiczn¹, ³amanie praw cz³owieka, sytuacjê uchodŸców,
wzrost zbrojeñ i zmiany klimatyczne. Podkreœli³, ¿e jako chrzeœcijanie musimy
pokazaæ, ¿e nasza jednoœæ jest jednoœci¹ w wieloœci i ¿e wspólnota ludzka jest
mo¿liwa. Koœcio³y azjatyckie s¹ wa¿nym czynnikiem dla przysz³oœci kontynen-
tu, gdy¿ s¹ nosicielami wa¿nych wartoœci i treœci niezbêdnych w dochodzeniu do
sprawiedliwoœci i pokoju.

 Agencja prasowa Fides, zwi¹zana z Kongregacj¹ ds. Ewangelizacji
Narodów, przypomnia³a aktualne statystyki Koœcio³a na œwiecie. Pochodz¹ one z
najnowszego wydania Rocznika Statystycznego Koœcio³a (Annuarium Statisticum
Ecclesiae), zawieraj¹cego szczegó³owe opracowanie danych do 31 grudnia 2015 r.
Na œwiecie liczba katolików stale wzrasta. Jest ich obecnie prawie 1 mld 300 mln,
co stanowi 17,7 proc. ludnoœci naszej planety. Na zakoñczenie 2015 r. by³o o 12,5
mln ochrzczonych wiêcej, ni¿ rok wczeœniej. Wzrost dotyczy prawie wszystkich
kontynentów, z wyj¹tkiem Europy. Na Starym L¹dzie ju¿ kolejny rok z rzêdu licz-
ba katolików zmniejsza siê. W okresie uwzglêdnionym w opublikowanej statysty-
ce zmala³a ona o 1 mln 344 tys. Natomiast w tym samym czasie zwiêkszy³a siê w
Afryce o 7 mln 411 tys., w Ameryce o 4 mln 756 tys., w Azji o 1 mln 583 tys., a w
Oceanii o 123 tys.

 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Olav Fykse
Tveit przemawia³ 7 listopada w Genewie podczas sympozjum Ligi Islamskiej na
temat: „Rola religii w popieraniu pokoju na œwiecie”. Powiedzia³: „Spotykamy siê
w momencie, który ma decyduj¹ce znaczenie dla Europy, Bliskiego Wschodu i
wielu regionów œwiata. Wœród ludów i narodów wystêpuj¹ oznaki podzia³u i pola-
ryzacji, w wielu miejscach sama wiara sta³a siê czynnikiem dziel¹cym”. Ludzie
wiary, a zw³aszcza religijni przywódcy ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za
podkreœlanie œwiêtoœci ¿ycia wszystkich ludzi, którzy zostali stworzeni przez œwiê-
tego Boga. „W ramach pañstwa i w miêdzynarodowej wspólnocie pañstw potrze-
bujemy zasad, które troszcz¹ siê o sprawiedliwoœæ i pokój dla wszystkich”. Podkre-
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œli³, ¿e  „Przemoc w imieniu Boga wobec tych, którzy zostali stworzeni na obraz
Boga, jest przemoc¹ wobec samego Bogu”. W konkluzji stwierdzi³: „Jako przy-
wódcy religijni, zgromadzeni tu dzisiaj w sprawie pokoju, mamy obowi¹zek prze-
mawiania jednym g³osem i wystêpowania szczególnie przeciw propagandzie nie-
nawiœci, która prowadzi do przemocy, dyskryminacji lub innych naruszeñ godno-
œci, któr¹ obdarzeni s¹ wszyscy ludzie niezale¿nie od wyznawanej religii, wiary,
p³ci, postawy politycznej lub innych przekonañ, pochodzenia narodowego lub spo-
³ecznego”.

 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Olav Fykse
Tveit potêpi³ zamach na meczet  24 listopada na egipskim Pó³wyspie Synaj, pod-
czas którego œmieræ ponios³o kilkaset osób. Stwierdzi³: „Musimy ten zamach na
naszych muzu³mañskich braci i siostry potêpiæ jako pogardê dla ¿ycia ludzkiego”.
Jest on tym bardziej  bolesny, ¿e by³ wymierzony przeciw modl¹cym siê ludziom.
W liœcie do Wielkiego Imama Al-Azhar profesora dr. Ahmada al-Tayyeba ks. Tveit
da³ wyraz g³êbokiemu wspó³czuciu dla rodzin ofiar. Stwierdzi³, ¿e takie ataki prze-
ciw wszystkim ludziom wierz¹cym, przeciw meczetom i koœcio³om pokazuj¹, ¿e
przemocy nie da siê powi¹zaæ z ¿adn¹ religi¹. Przeciwnie, ich celem jest zawsze
zanegowanie przykazania mi³oœci i tolerancji, wartoœci podkreœlanych przez
wszystkie religie.

 Diecezja londyñska Koœcio³a Anglii ma nowego biskupa, jest nim po
raz pierwszy kobieta – Sarah Mullally. Jej nominacja spotka³a siê z wywa¿on¹, a
niekiedy i pozytywn¹ reakcj¹ przedstawicieli konserwatystów – zarówno angloka-
tolików, jak i ewangelika³ów. Ciep³e s³owa przekaza³ nowej biskupce arcybiskup
metropolita Westminster kardyna³ Vincent Nichols, zwierzchnik angielskich kato-
lików. Entuzjastyczne gratulacje przekaza³ równie¿ burmistrz Londynu Sadiq
Khan, prymas Ca³ej Anglii i arcybiskup Canterbury Justin Welby (diecezja Londy-
nu nale¿y do prowincji Canterbury), a tak¿e prymas Anglii arcybiskup Yorku John
Sentamu. Parafie, które w ostatnim czasie nie wyklucza³y wyst¹pienia z Koœcio³a
Anglii ze wzglêdu na swój sprzeciw wobec niektórych kwestii etyczno-moralnych
(m.in. sprawa ma³¿eñstw jednop³ciowych), zapowiedzia³y chêæ wspó³pracy z now¹
biskup. Bp Mullally przyzna³a, ¿e jej wybór mo¿e byæ trudny do zaakceptowania
przez tradycjonalistów, jednak podkreœli³a, ¿e jedn¹ z najpiêkniejszych rzeczy w
Londynie jest to, ¿e odzwierciedla on równie¿ ró¿norodnoœæ Koœcio³a. Droga do
s³u¿by biskupiej Sarah Mullally w niczym nie przypomina tradycyjnej œcie¿ki ka-
riery duchownego. Duchownym jest dopiero od 2001 roku. Wczeœniej pracowa³a
jako pielêgniarka ze specjalizacj¹ onkologiczn¹ i po³o¿nicz¹. Bp Sarah Mullally
jest 133. Biskupem Londynu, wraz z objêciem urzêdu sta³a siê automatycznie no-
wym cz³onkiem Izby Lordów. Biskup Sarah ma mê¿a i dwójkê dzieci.
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  „W ostatnich dziesiêcioleciach byliœmy œwiadkami docenienia roli
religii w sferze publicznej i jej wk³adu w podejmowanie g³ównych dziœ wyzwañ”
– powiedzia³ w Jerozolimie prawos³awny patriarcha Konstantynopola Bart³o-
miej, odbieraj¹c w grudniu doktorat honoris causa Uniwersytetu Hebrajskiego.
„Nie mo¿emy prawid³owo zrozumieæ i oceniæ ludzkich kultur w ich jednoœci i
ró¿norodnoœci bez odniesienia siê do korzeni religijnych”. Przyzna³ jednak, ¿e
niestety „obecny wybuch fundamentalizmu religijnego i straszne akty przemocy
w imiê wiary dostarczaj¹ wspó³czesnym krytykom religii dalszych argumentów i
przemawiaj¹ za tym, by j¹ uto¿samiaæ z jej negatywnymi aspektami”. Tymcza-
sem prawda jest taka, ¿e przemoc to negowanie podstawowych doktryn religij-
nych. Przypomnia³, ¿e przez szereg wieków w basenie Morza Œródziemnego
mia³o miejsce pokojowe wspó³istnienie wyznawców judaizmu, chrzeœcijañstwa
oraz islamu, co dowodzi, ¿e religie mog¹ byæ pomostem miêdzy ludŸmi, a dialog
miêdzyreligijny nie oznacza zapierania siê w³asnej wiary, tylko zmianê podejœcia
do innych. Mo¿e wiêc przyczyniaæ siê do przezwyciê¿ania uprzedzeñ i pokojo-
wego rozwi¹zania konfliktów. Odbieraj¹c w Jerozolimie honorowy doktorat Uni-
wersytetu Hebrajskiego, duchowy zwierzchnik prawos³awia przypomnia³ tak¿e,
i¿ Patriarchat Ekumeniczny prowadzi ju¿ od 40 lat dialog z Miêdzynarodowym
¯ydowskim Komitetem Konsultacji Miêdzyreligijnych.

 Przez cztery dni pogranicze Szwajcarii, Francji i Niemiec sta³o siê
miejscem m³odzie¿y z ca³ej Europy, która zebra³a siê w Bazylei, by modliæ siê o
pokój, adorowaæ krzy¿ i zastanawiaæ siê, jak ¿yæ na co dzieñ radoœci¹ i nieœæ po-
moc najbardziej potrzebuj¹cym. W 40. Europejskim Spotkaniu M³odych wziê³o
udzia³ ok. 20 tys. osób, chc¹cych rozpocz¹æ rok 2018 wspóln¹ ekumeniczn¹ mo-
dlitw¹. Jak przypominali uczestnikom spotkania bracia z ekumenicznej Wspól-
noty z Taizé, istot¹ europejskich spotkañ organizowanych ka¿dego roku w innym
miejscu w Europie jest to, ¿e wspólnie tworz¹ one kolejne etapy Pielgrzymki
Zaufania przez Ziemiê, w której m³odzi bior¹ udzia³, by modliæ siê o pokój na
œwiecie i pojednanie miêdzy ludŸmi. Apel ten mocno wybrzmia³ tak¿e w Bazylei,
nie tylko w wyg³aszanych naukach, ale przede wszystkim w postawie m³odych
pielgrzymów, którzy spêdzali d³ugie godziny na modlitwie w intencji pokoju. Do
Bazylei przyjecha³a m³odzie¿ z blisko 50 krajów, nie tylko w Europie. Z Polski w
spotkaniu wziê³o udzia³ 5 tysiêcy m³odych ludzi. O ci¹g³e pog³êbianie ekume-
nicznych wiêzi apelowa³ papie¿ Franciszek. W jego imieniu list do uczestników
spotkania wystosowa³ watykañski Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin. Kolejne,
41. Europejskie Spotkanie M³odych odbêdzie siê  na prze³omie 2018  i 2019 roku
w Madrycie.
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Z kraju

 Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce by³ gospodarzem spotka-
nia Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Jednoœci, które odby³o siê w Ka-
mieniu Œl¹skim k/Opola w dniach 18-25 lipca. Spotkanie to zbieg³o siê z 50. rocz-
nic¹ rozpoczêcia dialogu miêdzy luteranami i katolikami na p³aszczyŸnie œwiato-
wej. W sk³ad Komisji ds. Jednoœci wchodz¹ teolodzy ze Œwiatowej Federacji
Luterañskiej (ŒFL) oraz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Podczas spotka-
nia na Œl¹sku Opolskim zosta³a przyjêta wstêpna wersja dokumentu studyjnego
„Chrzest i wzrastanie we wspólnocie”. Dyskusja na ten temat jest prowadzona od
2009 r. Dokument zostanie prawdopodobnie zaprezentowany na prze³omie czerw-
ca i lipca 2018 roku. Cz³onkowie komisji nie tylko obradowali, ale te¿ wspólnie
modlili siê i œwiêtowali jubileusz 50-lecia w ramach nabo¿eñstwa ekumenicznego,
którego liturgia zosta³a opracowana na podstawie dokumentu „Od konfliktu do
komunii”. Tak¿e ten tekst jest owocem prac komisji. W modlitwie wziêli udzia³: bp
Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego oraz abp Alfons
Nossol, emerytowany ordynariusz diecezji opolskiej, by³y cz³onek luterañsko-
rzymskokatolickiej komisji. W ci¹gu tygodnia cz³onkowie komisji odwiedzili lo-
kalne parafie ewangelickie, a w niedzielê (23 lipca) wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie
w ewangelickim koœciele Zmartwychwstania Pañskiego w Katowicach. Krótkie
kazania wyg³osili wspó³przewodnicz¹cy komisji – bp Eero Huovinen (Koœció³
Ewangelicko-Luterañski Finlandii) oraz bp William Kenney (rzymskokatolicka ar-
chidiecezja Birmingham, Wielka Brytania).

 Œwiêty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Pra-
wos³awnego (PAKP) wybra³ 24 sierpnia czterech nowych biskupów. Wakuj¹c¹
diecezjê ³ódzko-poznañsk¹ obejmie o. archimandryta Atanazy (Nos), prze³o¿ony
monasteru w Jab³ecznej. Sobór Biskupów zdecydowa³ te¿ o wyborze biskupów
pomocniczych diecezji warszawsko-bielskiej. Biskupem siemiatyckim zosta³ o.
archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz), prze³o¿ony monasteru w Sakach i
doktor habilitowany nauk teologicznych. Biskupem hajnowskim zosta³ o. hie-
romnich Pawe³ (Tokajuk) z Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Ca³ej Pol-
ski. Biskupem supraskim zosta³ o. archimandryta Andrzej (Borkowski), prze³o-
¿ony monasteru w Supraœlu. Dotychczasowy biskup supraski Grzegorz (Charkie-
wicz) zosta³ biskupem bielskim. Po wybraniu nowych  biskupów Œwiêty Sobór
Biskupów PAKP  liczy 12 hierarchów. PAKP posiada szeœæ diecezji, Prawos³aw-
ny Ordynariat Wojska Polskiego oraz Koœcielne Jednostki Zagraniczne w Brazy-
lii. W tym roku zmar³o dwóch arcybiskupów prawos³awnych – abp wroc³awsko-
szczeciñski Jeremiasz (Anchimiuk) i abp ³ódzko-poznañski Szymon (Romañ-
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czuk). Decyzja soboru wype³nia wszystkie wakaty, jakie powsta³y w ostatnich la-
tach i miesi¹cach.

 31 sierpnia, podczas sesji Rady Miasta Gdañska radni jednomyœl-
nie przyjêli uchwa³ê w sprawie upamiêtnienia 500-lecia Reformacji na Pomorzu
Gdañskim. W treœci rezolucji czytamy: „W 2017 r. obchodzimy 500. rocznicê
wydarzenia, które na zawsze zmieni³o oblicze Europy. W krótkim czasie po og³o-
szeniu 95 tez Marcina Lutra, co sta³o siê symbolicznym pocz¹tkiem Reformacji,
nowe idee dotar³y do Gdañska i to tu, z ambony koœcio³a NMP – najwa¿niej-
szej œwi¹tyni w mieœcie, wyg³oszono pierwsze ewangelickie kazanie w Króle-
stwie Polskim. Zwyciêstwo Reformacji w naszym mieœcie usankcjonowa³
w 1557 r. król Zygmunt August. Odt¹d a¿ do 1945 r. ewangelicy mieli decyduj¹-
cy wp³yw na sprawy Gdañska, który stanowi³ najwa¿niejszy oœrodek Reformacji
w wielonarodowoœciowej I Rzeczypospolitej. Ewangelikami byli najwiêksi
gdañszczanie doby przedrozbiorowej: Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit
czy Daniel Gralath. Dziœ, gdy dawne koœcio³y ewangelickie w Gdañsku
s³u¿¹ przewa¿nie katolikom, a spadkobiercy Reformacji stanowi¹ w mieœcie i re-
gionie mniejszoœæ, pragniemy wyraziæ szacunek wobec cz³onków Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz zapewniæ, ¿e cenimy ich rolê i wk³ad,
jaki wnieœli w kulturê i duchowoœæ Gdañska i ca³ego Pomorza Gdañskiego”. W
sesji Rady Miasta udzia³ wziêli bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik Diecezji
Pomorsko-Wielkopolskiej oraz W³adys³aw Jamborowicz – kurator trójmiejskiej
Parafii. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu bp Marcin Hintz podziêkowa³ Radzie
Miasta i Prezydentowi Gdañska Paw³owi Adamowiczowi za inicjatywê przepro-
wadzenia Uchwa³y oraz za pomoc w organizacji g³ównych obchodów 500. lat
Reformacji w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, jakie mia³y miejsce w dniach
18-21 maja.

 W Warszawie odby³o siê wspólne spotkanie Komitetu Krajowego
Œwiatowego Dnia Modlitwy i Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej.
Uczestniczki rozmawia³y m.in. o liturgii przysz³orocznego Œwiatowego Dnia
Modlitwy. Spotkanie mia³o miejsce 12 wrzeœnia w siedzibie Parafii Ewangelic-
ko-Metodystycznej Dobrego Pasterza w Warszawie. Prowadzi³a je przewodni-
cz¹ca Komitetu Krajowego Œwiatowego Dnia Modlitwy (ŒDM) Joanna Kamiñ-
ska. Obecnych by³o kilkanaœcie przedstawicielek ró¿nych wyznañ chrzeœcijañ-
skich. Podczas spotkania omówiono tematykê i program Ogólnopolskiej
Ekumenicznej Konferencji Kobiet, któr¹ zaplanowano na 25 listopada w Warsza-
wie. Rozmawiano równie¿ o liturgii ŒDM 2018, któr¹ przygotowa³y chrzeœcijan-
ki z Surinamu. Swoimi wra¿eniami podzieli³y siê uczestniczki warsztatów zapo-
znaj¹cych z t¹ liturgi¹.
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 Znany ze swojego zaanga¿owania ekumenicznego dotychczasowy bi-
skup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryœ zosta³ mianowany 14
wrzeœnia przez papie¿a Franciszka arcybiskupem metropolit¹ ³ódzkim (o jego
¿yciu i dotychczasowej dzia³alnoœci piszemy w dziale „Sylwetki”).

 24 wrzeœnia, zmar³ ks. Adam Kuczma, duchowny Koœcio³a Ewange-
licko-Metodystycznego i by³y prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Mia³ 93 lata. W
latach 1983–1989 pe³ni³ funkcjê superintendenta naczelnego Koœcio³a Metody-
stycznego w Polsce. By³ te¿ wieloletnim dyrektorem szko³y English Language
College. Anga¿owa³ siê tak¿e w ruch ekumeniczny. W latach 1986–1990 by³ pre-
zesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Wczeœniej pe³ni³ funkcjê jej skarbnika i prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Dzia³a³ równie¿ w miêdzynarodowych organi-
zacjach ekumenicznych. W latach 1974–1986 by³ cz³onkiem Komitetu Doradcze-
go Konferencji Koœcio³ów Europejskich, a od 1986 do 1992 r. zasiada³ w
prezydium tej organizacji. Bra³ tak¿e udzia³ w pracach Komisji Antyrasistowskiej
Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej (jego sylwetkê przedstawiliœmy w nr. 3 z
1987 roku).

 W tym roku mija 40 lat od utworzenia Stowarzyszenia „Zeichen der
Hoffnung – Znaki Nadziei”, które pomaga ofiarom przemocy narodowego socjali-
zmu w Polsce, szczególnie by³ym wiêŸniom obozów koncentracyjnych. Stowarzy-
szenie organizuje dla nich wsparcie materialne, wczasy, a tak¿e opiekê na staroœæ.
Powsta³o ono w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Koœcio³ów ewangelickich. Pol-
ska Rada Ekumeniczna jest partnerem stowarzyszenia w organizacji tej pomocy.
Uroczystoœci z okazji jubileuszu 40 lat dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Znaki Na-
dziei” i jego wspó³pracy z PRE odby³y siê w Warszawie od 29 wrzeœnia do 1 paŸ-
dziernika. W obchody w³¹czone zosta³o VI Forum Katechetyczne PRE.

 O dialogu chrzeœcijañsko-muzu³mañskim w Polsce dyskutowali
uczestnicy jubileuszowej konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia Rady
Wspólnej Katolików i Muzu³manów. Spotkanie odby³o siê w auli Collegium Bobo-
lanum w Warszawie. W jubileuszowej konferencji wzi¹³ udzia³ delegat Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzu³manów bp Henryk Ciereszko.
Biskup zwróci³ uwagê, ¿e inicjatywa powo³ania Rady wyrasta³a z wielowiekowego
doœwiadczenia wspólnego ¿ycia ze sob¹ chrzeœcijan i polskich muzu³manów-Tata-
rów. – Te relacje s¹ piêknym dorobkiem i wzorem do dalszego kszta³towania
wspólnej drogi i badania wzajemnych relacji tych dwóch religii – stwierdzi³ hierar-
cha. Dziêkuj¹c organizatorom spotkania mufti Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religij-
nego w Polsce Tomasz Miœkiewicz wskaza³, ¿e wspierana przez MZR i Koœció³
katolicki Rada Wspólna jest dobr¹ inicjatyw¹, która promuje dzia³ania na rzecz



KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

176 KRONIKA

poszanowania religii i godnoœci cz³owieka, bez wzglêdu na pochodzenie, czy wy-
znanie. – Dialog jest trudny, ale bardzo potrzebny. Wymaga on poœwiêceñ. Jego
sensem jest to, by siê nawzajem szanowaæ i poznawaæ, a nie zwalczaæ – powiedzia³
mufti. Podczas konferencji prof. Eugeniusz Sakowicz z UKSW przypomnia³ pod-
stawy dialogu chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego. Z kolei Artur Konopacki odczyta³
referat wspó³twórcy Rady, prof. Jana Tyszkiewicza, przypominaj¹cy pocz¹tki dzia-
³alnoœci Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów. – Choæ z jednej strony dialog
chrzeœcijañsko-muzu³mañski jest dziœ ³atwiejszy, ni¿ 20 lat temu, bo mamy o sobie
nawzajem du¿o wiêksz¹ wiedzê, to jednak trudna sytuacja polityczna na œwiecie
ci¹gle powoduje zawirowania. Dziœ widaæ wiele wiêcej negatywnych emocji, z
którymi musimy sobie radziæ – stwierdzi³a wspó³przewodnicz¹ca Rady Agata
Skowron-Nalborczyk. Jej zdaniem dzia³ania istniej¹cej 20 lat Rady wp³ywaj¹ na
lepsze wzajemne poznanie, z którego bierze siê szacunek. Rada Wspólna Katoli-
ków i Muzu³manów dzia³a od 1997 r. Na czele gremium zawsze stoi dwóch prze-
wodnicz¹cych – muzu³manin i katolik. Obecnie s¹ to: Andrzej Saramowicz i Agata
Skowron-Nalborczyk. W 2001 roku organizacja zainicjowa³a coroczny Dzieñ Isla-
mu w Koœciele katolickim, który obchodzony jest 26 stycznia, a wiêc dzieñ po za-
koñczeniu Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Rada od 2006 roku przyznaje
tytu³ „Cz³owieka dialogu”.

 W Centrum Luterañskim, 5 paŸdziernika, podczas ekumenicznego
nabo¿eñstwa inauguruj¹cego rok akademicki dokonano podpisania aktu erekcyjne-
go wznoszonej nowej siedziby Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. Akt podpisali zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku-
menicznej oraz w³adze Uczelni. Po zakoñczeniu oficjalnych uroczystoœci inaugu-
ruj¹cych nowy rok akademicki w³adze Uczelni, przedstawiciele Koœcio³ów
zrzeszonych w PRE, przedstawiciele Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz zaprosze-
ni goœcie udali siê na teren budowy nowej siedziby ChAT, wznoszonej u zbiegu
ulic Broniewskiego i Duracza na warszawskich Bielanach, gdzie dokonano po-
œwiêcenia oraz wmurowania kamienia wêgielnego. Zakoñczenie budowy zaplano-
wano na jesieñ 2018 roku.

 W warszawskiej kaplicy Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego
odby³a siê  10 paŸdziernika inauguracja nowego roku akademickiego  Ekume-
nicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wziêli w niej udzia³ s³uchacze i wyk³a-
dowcy, a tak¿e przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów, organizacji ekumenicznych,
uczelni, sejmu i rz¹du. Prezes EUTW Roman Michalak mówi³ o idei tej instytu-
cji, poda³ te¿ informacje organizacyjne dotycz¹ce nowego, szóstego ju¿ roku
akademickiego. List prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp. Jerzego
Samca odczyta³ wiceprezes Rady bp M. Karol Babi z Koœcio³a Starokatolickiego
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Mariawitów. Bp Samiec przekaza³ w nim podziêkowania wszystkim osobom za-
anga¿owanym w dzia³alnoœæ EUTW za prowadzenie dialogu miêdzywyznanio-
wego. PRE jest jednym z dwóch patronów EUTW. Drugim jest Chrzeœcijañska
Akademia Teologiczna w Warszawie, któr¹ podczas inauguracji reprezentowa³
jej prorektor prof. Tadeusz J. Zieliñski. – „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego
Wieku stanowi rozwiniêcie dzia³alnoœci naszej Akademii. Dziêki niemu jesteœmy
pe³niejsi” – powiedzia³. Swoje pozdrowienia dla osób zaanga¿owanych w
EUTW przekazali równie¿ pose³ Micha³ Szczerba, dyrektor Towarzystwa Biblij-
nego w Polsce Ma³gorzata Platajs oraz przedstawiciel Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Wyk³ad inauguracyjny na temat „Teologia metody-
zmu w dobie ekumenizmu” wyg³osi³ ks. dr Edward Puœlecki, emerytowany bi-
skup Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.

 W Warszawie otwarto wystawê „Chrzeœcijañstwo, Biblia, Reformacja
– wczoraj i dziœ”, przygotowan¹ przez Towarzystwo Biblijne w Polsce z okazji ju-
bileuszu 500 lat Reformacji. Uroczystoœæ mia³a miejsce 14 paŸdziernika w Mu-
zeum Etnograficznym w Warszawie. Zgromadzi³a kilkadziesi¹t osób z ró¿nych
Koœcio³ów. Wystawê otworzyli razem dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Ma³gorzata Platajs i prezes tej instytucji bp Andrzej Malicki z Koœcio³a Ewangelic-
ko-Metodystycznego. – „Ta wystawa wpisuje siê w ci¹g ró¿nych wydarzeñ zwi¹-
zanych z obchodami 500-lecia Reformacji. Stanowi równie¿ preludium przed epo-
kowym wydarzeniem, jakim bez w¹tpienia bêdzie wydanie jednotomowej Biblii
ekumenicznej” – powiedzia³ bp Malicki. Wystawa prezentuje ró¿ne wydania Bi-
blii, m.in. starodruki Biblii brzeskiej, gdañskiej, Wujka, Septuaginty, zwój Biblii
hebrajskiej, przek³ady wspó³czesne. – „Mo¿na te¿ obejrzeæ wydania Biblii w ró¿-
nych, czasem dla nas bardzo egzotycznych, jêzykach. Mo¿na spojrzeæ przez mikro-
skop na najmniejsze na œwiecie wydanie Biblii, dotkn¹æ ewangelii zapisanej alfa-
betem Braille’a czy obejrzeæ replikê wdowiego grosza, znanego z Ewangelii” –
mówi³a o wystawie Ma³gorzata Platajs. O Biblii brzeskiej opowiada³ Krzysztof
Bando³a-Skierski z Biblioteki Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego,
która wypo¿yczy³a na potrzeby wystawy egzemplarz oryginalnego wydania tego
pierwszego polskiego przek³adu ca³ej Biblii z jêzyków oryginalnych. Oprócz Biblii
na wystawie zaprezentowano równie¿ przyk³ady piœmiennictwa ewangelickiego
oraz tablice informacyjne o Biblii i Reformacji. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ
przez dwa tygodnie.

 Podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas organizacje charytatywne
czterech Koœcio³ów – rzymskokatolicki Caritas Polska, luterañska Diakonia, refor-
mowana Diakonia i prawos³awny Eleos – przyzna³y nagrody osobom zaanga¿owa-
nym w niesienie pomocy drugiemu cz³owiekowi. Gala mia³a miejsce 21 paŸdzier-



KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

178 KRONIKA

nika w Teatrze Kamienica w Warszawie. Odby³a siê ju¿ po raz szesnasty, a od po-
nad dziesiêciu lat ma charakter ekumeniczny. Caritas Polska Koœcio³a Rzymskoka-
tolickiego przyznaje nagrody w kategoriach: Darczyñca, Œwiadectwo i Wspó³pra-
ca. W tym roku wrêczono równie¿ nagrodê specjaln¹ dyrektora Caritas. Otrzyma³a
j¹ franciszkanka s. Urszula Brzonkalik, która niesie pomoc Syryjczykom w Alep-
po, gdzie prowadzi szereg projektów na rzecz miejscowej ludnoœci dotkniêtej
wojn¹. Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego swoj¹ nagrodê g³ówn¹ i
statuetkê „Mi³osiernego Samarytanina” przyzna³a Zofii Wojtas z Cieszyna, m.in.
za wspieranie chorych w szpitalu oraz zbiórkê darów na rzecz osób potrzebuj¹cych
na Mazurach. Ponadto wyró¿nienia otrzymali Waldemar Andrzejczak z Ozorkowa
oraz Gabriele i ks. Werner Schröer z Ruhlsdorf w Niemczech, zaœ nagrodê spe-
cjaln¹ berliñska instytucja diakonijna Schwestern- und Brüderschaft des Evangeli-
schen Johannesstifts. Cztery osoby zosta³y laureatami nagrody im. bp. Jana Nie-
wieczerza³a, przyznawanej przez Diakoniê Koœcio³a Ewangelicko-Reformowane-
go: Danuta Kwiatkowska za pomoc osobom starszym, samotnym i schorowanym,
Barbara Stahl za wspieranie dzieci, chorych, niepe³nosprawnych, seniorów i repre-
sjonowanych przez PRL, Micha³ Tessarowicz za wspieranie Diakonii i powo³anie
fundacji charytatywnych oraz Wac³awa ¯órawska za pracê z dzieæmi niepe³no-
sprawnymi oraz dzia³alnoœæ diakonijn¹ przy parafii. Eleos Koœcio³a Prawos³awne-
go przyzna³ nagrody D³oni Mi³osierdzia. Laureatami zostali: abp Paisjusz za
wspieranie dzia³alnoœci charytatywnej oraz Koœció³ Ewangelicki w Niemczech, ks.
Norbert Becker, Jens Lattke, ks. Barbara Phieler i Martin Phieler za wspó³pracê z
Eleos i Koœcio³em Prawos³awnym w Polsce.

 Drugie Miêdzywyznaniowe Spotkanie M³odzie¿y odby³o siê 18
paŸdziernika w murach Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Po krótkim wstêpie przygotowanym przez reprezentanta organizatorów – Micha-
³a Koktysza,  ks. Marcin Goœcik – absolwent Prawos³awnego Seminarium Du-
chownego i ChAT, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapozna³
zebranych z tragicznymi  dla polskiego prawos³awia skutkami Akcji „Wis³a” z
1947 roku. M³odzie¿ z zainteresowaniem wys³ucha³a prelekcji oraz zadawa³a
pytania. Spotkanie niew¹tpliwie wzbudzi³o refleksje nie tylko dotycz¹ce prze-
sz³oœci, ale tak¿e pozwoli³o odpowiedzieæ na wiele rodz¹cych siê pytañ o teraŸ-
niejszoœæ i przysz³oœæ. Na zakoñczenie wszystkim obecnym rozdane zosta³o spe-
cjalne wydanie kwartalnika „Istocznik” poœwiêcone Akcji „Wis³a”. Po spotkaniu
mia³a miejsce czêœæ integracyjna, podczas której uczestnicy mieli okazjê wymie-
niæ siê przemyœleniami oraz podyskutowaæ na wysuniête przez prelegenta pyta-
nia. Wydarzeniu towarzyszy³a równie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia wystawy p.t. „Ak-
cja „Wis³a” i jej skutki dla Koœcio³a prawos³awnego” autorstwa dr Grzegorza
Kuprianowicza.
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 W trosce o bezpieczeñstwo na naszych drogach apelujemy o w³¹cze-
nie siê w akcjê »NIE ZABIJAJ« poprzez œwiadome i odpowiedzialne zachowanie i
dbanie o bezpieczeñstwo swoje i innych” – czytamy we wspólnym apelu Policji,
Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej do uczestników ru-
chu drogowego. Apel zosta³ og³oszony 27 paŸdziernika. Celem akcji jest przypo-
minanie i uœwiadamianie kierowcom, ¿e nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna
prêdkoœæ, alkohol to g³ówne czynniki maj¹ce wp³yw na liczbê wypadków oraz ich
skutki, a tak¿e kszta³towanie w³aœciwych postaw i zachowañ kierowców oraz
wzmacnianie poczucia wspó³odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego.

 Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przyzna³a Medal „Zas³u¿ony dla
Tolerancji” o. profesorowi dr. hab. Boles³awowi Kazimierzowi Rakoczemu (imiê
zakonne Eustachy) za „wybitne zas³ugi na rzecz œrodowisk kombatanckich w Pol-
sce i zagranic¹, za pomoc Polakom na Wschodzie w odrodzeniu polskoœci i wiary”.
Uroczystoœæ wrêczenia medalu odby³a siê 16 listopada w zabytkowej bibliotece
Klasztoru Jasnogórskiego w Czêstochowie.

 Dnia 20 listopada obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie od-
by³o siê w Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego w Kamieniu Œl¹skim. Ze strony KEP obradom wspó³przewodniczy³ bp
Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady KEP ds. Ekumenizmu, a ze strony
PRE bp Jerzy Samiec, prezes PRE (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski). W zebraniu
wziêli tak¿e udzia³: bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), bp
Andrzej Czaja, bp Andrzej Siemieniewski (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. Miko-
³aj Dziewiatowski (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), ks. Grzegorz
Giemza (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i ks. S³awomir Paw³owski SAC (Ko-
œció³ Rzymskokatolicki). Szczególnym goœciem zebrania by³ kard. Kurt Koch,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, który mia³ okazjê zapo-
znaæ siê ze stanem relacji ekumenicznych w Polsce oraz inicjatywami podejmowa-
nymi na tym polu przez poszczególne Koœcio³y oraz wspólnie. Zebranie odby³o siê
w przeddzieñ miêdzynarodowej konferencji pt. „Misyjnoœæ Koœcio³a – ekumenizm
– to¿samoœæ wyznaniowa”, którego organizatorem by³ Instytut Ekumenizmu i Ba-
dañ nad Integracj¹ Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Podczas
zebrania Komisja omówi³a przebieg obchodów 500-lecia Reformacji. Zwrócono
uwagê na liczne wydarzenia towarzysz¹ce tej rocznicy oraz znacz¹cy udzia³ przed-
stawicieli pañstwa i Koœcio³ów. Komisja wyrazi³a pragnienie, aby ekumeniczna at-
mosfera tego jubileuszu wpisa³a siê na trwa³e w klimat miêdzywyznaniowych rela-
cji w naszym kraju. Omówiono tak¿e stan przygotowañ do najbli¿szego Tygodnia
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Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Nabo¿eñstwo centralne odbêdzie siê w niedzielê
21 stycznia 2018 r. w prawos³awnej cerkwi Œwiêtej Trójcy w Siedlcach. Tematem
obrad by³ tak¿e ekumeniczny wymiar obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
leg³oœci przez Polskê. Planowane jest w tym zakresie centralne nabo¿eñstwo eku-
meniczne w Warszawie 10 listopada 2018 r. oraz wspólne przes³anie Koœcio³ów w
Polsce. Nastêpne spotkanie Komisji ds. Dialogu zaplanowano na 14 marca 2018 r.
w siedzibie PRE w Warszawie.

 Sympozjum „Misyjnoœæ Koœcio³a – ekumenizm – to¿samoœæ wy-
znaniowa” odby³o siê w dniach 21-22 listopada w Kamieniu Œl¹skim i w Opolu.
Abp Alfons Nossol, emerytowany ordynariusz diecezji opolskiej zaznaczy³ w
swoim wyst¹pieniu, ¿e Koœció³ Chrystusowy jest z natury swej misjonarski, dla-
tego jego imperatyw brzmi: „Koœció³ musi posy³aæ, bo inaczej siê skoñczy”. Jed-
noczeœnie wyjaœni³, ¿e misyjnoœci nie sposób ju¿ pojmowaæ jako niesienia chrze-
œcijañstwa do pogan. „To przestarza³a wizja. Dziœ jesteœmy œwiadomi, i¿ chrze-
œcijanom wspólnie zlecona zosta³a misyjnoœæ w odniesieniu do wszystkich
kontynentów. Rewizji wymaga³a œwiadomoœæ i dzia³anie ewangelizatorskie w
odniesieniu do ludzi wyznania moj¿eszowego, to znaczy sprzeciw wobec misjo-
nowania ¯ydów. Do tego przekonania doszliœmy niestety zbyt póŸno, wyci¹gaj¹c
wnioski z tragicznej Szoah” – przypomnia³. Arcybiskup zapewni³ jednak, ¿e nie
wyklucza to dialogu odnoœnie jakoœci wzajemnego zrozumienia wiernoœci Bo¿e-
mu Przymierzu. „Tutaj rodzi siê problem odniesienia misyjnoœci w ogóle do
trzech monoteistycznych religii. Rezygnacja z niej jest po prostu za³o¿eniem
wstêpnym miêdzyreligijnego dialogu. Czy to jednak nie doprowadzi do przeciw-
stawiania misyjnoœci i dialogu? Troska o wolnoœæ religijn¹ i spo³eczny pokój nie
wyklucza i w tym przypadku tzw. dialogowej misyjnoœci” – podkreœli³. Arcybi-
skup, zachêcaj¹c do wzajemnego poznawania siê chrzeœcijan ró¿nych denomina-
cji, przekonywa³, ¿e dialogi doktrynalne, miêdzynarodowe i lokalne pomagaj¹
teologicznie zrozumieæ, i¿ nas, konfesyjnie zró¿nicowanych chrzeœcijan, napraw-
dê wiêcej ³¹czy ani¿eli dzieli. „Wszyscy jesteœmy wszak¿e nosicielami Chrystu-
sowego imienia. Wierzymy wprawdzie inaczej, ale nie wierzymy w innego
Boga” – zaznaczy³. Organizatorem miêdzynarodowej konferencji ekumenicznej
by³ Instytut Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹ Wydzia³u Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego oraz Instytut Badania Nauczania Papieskiego przy Cen-
trum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Œl¹skim.

 Redakcja Ekumeniczna TVP obchodzi³a swoje 20-lecie. Z tej okazji
w Warszawie odby³o siê spotkanie, podczas którego dyskutowano na temat telewi-
zyjnych programów ekumenicznych i rewolucji cyfrowej w mediach. Spotkanie
jubileuszowe mia³o miejsce 23 listopada w Centrum Luterañskim w Warszawie.
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Rozpoczê³o siê ekumenicznym nabo¿eñstwem dziêkczynnym. Nastêpnie ks. Hen-
ryk Paprocki (Koœció³ Prawos³awny)  z Redakcji Ekumenicznej TVP zaprezento-
wa³ przekrój programów przygotowanych przez redakcjê w ci¹gu ostatnich dwu-
dziestu lat. Odby³a siê te¿ dyskusja panelowa na temat programów ekumenicznych
w telewizji. Chwalono programy ekumeniczne za to, ¿e mo¿na siê z nich du¿o do-
wiedzieæ o ¿yciu Koœcio³ów mniejszoœciowych w Polsce. Jednoczeœnie zarzucano
im formê nie trafiaj¹c¹ do m³odego pokolenia. Wyk³ad na temat „Rewolucja cyfro-
wa w mediach – wyzwanie dla koœcielnej komunikacji” wyg³osi³ Ralf Peter Re-
imann, odpowiedzialny za internet w Koœciele Ewangelickim w Nadrenii. Jego
zdaniem Koœció³ przespa³ rewolucjê cyfrow¹. Zwraca³ równie¿ uwagê na to, ¿e
obecnie m³odzi ludzie odbieraj¹ przekaz medialny g³ównie przez internet – nie
przez radio czy telewizjê. Wyk³ad na temat „Telewizja i przysz³oœæ” wyg³osi³ prof.
Maciej Mrozowski, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Na spotkaniu jubileuszo-
wym obecni byli przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów i mediów, m.in. cz³onkowie
zarz¹du Polskiej Rady Ekumenicznej.

 Ponad trzydzieœci kobiet z oœmiu Koœcio³ów wziê³o udzia³ w Ogól-
nopolskiej Ekumenicznej Konferencji Kobiet. Konferencja mia³a miejsce 25 li-
stopada w kaplicy metodystycznej Dobrego Pasterza w Warszawie. Zosta³a zor-
ganizowana przez Komitet Krajowy Œwiatowego Dnia Modlitwy (KK ŒDM) i
Komisjê Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczki powitali gospodarze
miejsca – zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego bp Andrzej Ma-
licki i pastor zboru warszawskiego ks. Zbigniew Kamiñski. El¿bieta Walukie-
wicz z Torunia przedstawi³a referat „Staroœæ jako wyzwanie, któremu trzeba
sprostaæ”, po którym rozwinê³a siê ciekawa dyskusja. W dalszej czêœci spotkania
uczestniczki bra³y udzia³ w warsztatach. Muzyczny prowadzi³y Ewa Kononien-
ko-Pawlas i El¿bieta Pawlas. Natomiast Ma³gorzata Platajs prowadzi³a warsztat
przygotowuj¹cy do nabo¿eñstwa i zapoznaj¹cy z liturgi¹, któr¹ przygotowa³y na
Œwiatowy Dzieñ Modlitwy 2018 chrzeœcijanki z Surinamu. Po po³udniu uczest-
niczki warsztatów przygotowuj¹cych do ŒDM 2018 w Niemczech podzieli³y siê
wra¿eniami z tych spotkañ, a tak¿e przekaza³y liczne informacje o Surinamie i
sytuacji kobiet w tym kraju.

 „500 lat Reformacji. Czy Luter wci¹¿ inspiruje?” – by³o tematem spo-
tkania ze znanym publicyst¹ protestanckim, dr. Krzysztofem Doroszem, zorganizo-
wanym 28 listopada w Kielcach przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Wzbu-
dzi³o ono du¿e zainteresowanie wœród kielczan. Zdaniem organizatorów, rocznica
500-lecia wyst¹pienia Marcina Lutra spotka³a siê w Koœciele katolickim z dwu-
znaczn¹ reakcj¹. Jak zauwa¿y³ Bogdan Bia³ek, prezes Stowarzyszenia, z jednej
strony papie¿ Franciszek uczestniczy³  w zwi¹zanych z tym wydarzeniem uroczy-
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stoœciach, z drugiej zaœ wielu katolików uwa¿a, ¿e nie nale¿y obchodziæ tej roczni-
cy, poniewa¿, w gruncie rzeczy, Reformacja by³a wydarzeniem negatywnym. –
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego proponuje wyjœcie poza t¹ perspektywê, pyta-
j¹c o ¿ywotnoœæ idei, które sta³y u podstawy wy³onienia siê protestantyzmu. Dr
Dorosz wskaza³ na Lutra jako symbol protestantyzmu, podkreœlaj¹c, ¿e zw³aszcza
w roku rocznicowym Reformacji jego postaæ jest szczególnie wa¿na. Publicysta
zwróci³ uwagê na to, ¿e chrzeœcijañstwo, a w³aœciwie ka¿da religia jest rzecz¹
trudn¹ do zrozumienia i ¿ycia. Dlatego, jego zdaniem, jest rzecz¹, i nieuchronn¹, i
zrozumia³¹, ¿e ludzie sobie zadanie upraszczaj¹, tworz¹c wypaczenia, karykatury,
uroszczenia, itp. Goœæ podkreœli³, ¿e jednym z najwa¿niejszych przes³añ reformacji
i protestantyzmu jest to, ¿e cz³owiek, mimo i¿ jest grzesznikiem, a jest nim z natury
rzeczy, to doznaje dzia³ania ³aski Bo¿ej.

 Po debacie sejmowej na temat projektu uchwa³y upamiêtniaj¹cej 500-
lecie Reformacji biskupi trzech polskich Koœcio³ów ewangelickich – luterañskie-
go, metodystycznego i reformowanego – wystosowali do marsza³ka sejmu i dwóch
klubów parlamentarnych list otwarty. Prosz¹ w nim o wycofanie z dalszego proce-
dowania wniosku w sprawie tej uchwa³y. „Nie chcemy, aby w ten sposób dyskuto-
wano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!” – napisali.
Projekt uchwa³y w sprawie upamiêtnienia 500-lecia Reformacji zosta³ przedsta-
wiony przez Prezydium Sejmu 14 grudnia z inicjatywy klubów parlamentarnych
Nowoczesna i PSL oraz Konwentu Seniorów. Czytamy w nim m.in.: „W roku jubi-
leuszu 500-lecia Reformacji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorowaæ
ruch, który wywar³ znaczny wp³yw na oblicze religijne i kulturowe Europy, której
integraln¹ czêœci¹ by³a i jest Rzeczypospolita. Ta rocznica jest znakomit¹ okazj¹ do
wyra¿enia szacunku i uznania dla polskich protestantów za ich wk³ad w rozwój
naszego pañstwa, a w szczególnoœci jego kultury, jêzyka i tradycji”. Sprzeciw wo-
bec procedowania tego wniosku zg³osi³a pos³anka z klubu parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwoœæ Anna Siarkowska, która do Sejmu zosta³a wybrana z list Ku-
kiz’15 z poparciem Ruchu Narodowego. – „Uwa¿am, ¿e radosne œwiêtowanie wy-
darzeñ, które podzieli³y Koœció³, to niedobry pomys³” – powiedzia³a. Z kolei prze-
wodnicz¹cy klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki zg³osi³ wniosek o skiero-
wanie projektu tej uchwa³y do komisji kultury i œrodków przekazu. Do przyjêcia
uchwa³y przekonywali pos³owie Urszula Pas³awska z PSL i Miros³aw Suchoñ z
Nowoczesnej. Pos³anka ludowców mówi³a, ¿e projekt tej uchwa³y jest napisany w
duchu ekumenicznym i nie jest skierowany przeciwko komukolwiek. – „Je¿eli pan
marsza³ek zechce nad nim procedowaæ na kolejnym posiedzeniu, to on bêdzie ju¿
bezzasadny, poniewa¿ to rok 2017 jest rokiem 500-lecia” – argumentowa³a. Mimo
tych uwag Sejm g³osami PiS, Wolnych i Solidarnych, trzech pos³ów Kukiz’15 i
jednego niezrzeszonego opowiedzia³ siê za odes³aniem projektu uchwa³y do komi-
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sji kultury i œrodków przekazu. W zwi¹zku z takim procedowaniem projektu tej
uchwa³y g³os zabra³y polskie Koœcio³y ewangelickie. W liœcie otwarty do marsza³-
ka sejmu oraz klubów parlamentarnych Nowoczesna i PSL jego autorzy podziêko-
wali wszystkim osobom i instytucjom, które w minionym roku pozytywnie odnio-
s³y siê do obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Wœród nich wymienili m.in.
prezydenta Andrzeja Dudê, sejmiki województw: œl¹skiego, dolnoœl¹skiego i war-
miñsko-mazurskiego, Koœcio³y ró¿nych wyznañ, papie¿a Franciszka i prymasa
Polski abp. Wojciecha Polaka. „Mamy nadziejê, ¿e spotkania jubileuszowe pozwo-
li³y lepiej nam siê poznaæ, nawi¹zaæ przyjaŸnie, porozmawiaæ o trudnych spra-
wach, prze³amaæ uprzedzenia i uczyæ siê od siebie nawzajem. ¯yczymy sobie, aby
to, co uda³o siê wypracowaæ przez lata prowadzonego w Polsce dialogu ekume-
nicznego, s³u¿y³o dalszemu zbli¿eniu. W kontekœcie wspomnianych wydarzeñ z
rozczarowaniem przyjêliœmy przebieg debaty nad projektem uchwa³y upamiêtnia-
j¹cej Jubileusz 500 lat Reformacji, która mia³a miejsce podczas obrad Sejmu w
dniu 14 grudnia 2017 r. Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie
Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej!” – napisali przedstawiciele pol-
skich Koœcio³ów ewangelickich.

 Chocia¿ tworzymy ró¿ne wyznaniowe rodziny, to jesteœmy jedn¹ ro-
dzin¹. Rodzin¹ chrzeœcijañsk¹, która nale¿y do polskiego spo³eczeñstwa, chocia¿
ostatnio niektórzy chcieliby nas z tego spo³eczeñstwa wykluczyæ – powiedzia³ pre-
zes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas spotkania adwentowego
przedstawicieli Koœcio³ów i organizacji cz³onkowskich Rady. Spotkanie odby³o siê
15 grudnia w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich, wœród nich cz³onko-
wie prezydium PRE: abp Abel z Koœcio³a Prawos³awnego, bp M. Karol Babi z Ko-
œcio³a Starokatolickiego Mariawitów, bp Marek Izdebski z Koœcio³a Ewangelicko-
Reformowanego, bp Andrzej Malicki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego,
bp Jerzy Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, metropolita Sawa z Ko-
œcio³a Prawos³awnego i pastor Mateusz Wichary z Koœcio³a Chrzeœcijan Bapty-
stów. Obecna by³a te¿ dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Ma³gorzata Pla-
tajs, dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie ks. prof. Bogus³aw Milerski i inne osoby.

Opracowa³ Karol Karski
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KS. ZYGFRYD GLAESER

EKUMENIZM W NAUCZANIU PAPIE¯Y
PO SOBORZE WATYKAÑSKIM II

Instytut Badañ Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim,

Seria: Nauczanie Papieskie 3, Kamieñ Œl¹ski-Opole 2017, 1308 s.

W rok po „Encyklopedii ekumenizmu w Polsce (1964-2014)” otrzymaliœmy
kolejne monumentalne dzie³o, które winno znaleŸæ siê w bibliotece ka¿dego eku-
menisty, teologa, a – dobrze by by³o – tak¿e duszpasterza. Publikacja ta bowiem
jest niezbêdna dla poznania nauczania katolickiego na temat ekumenizmu  i historii
d¹¿eñ na rzecz jednoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego.  Oto Instytut Badañ Na-
uczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim wyda³ zbiór wypowiedzi papie¿y na
temat ekumenizmu – pocz¹wszy od œw. Jana XXIII, a skoñczywszy na nauczaniu
Franciszka.

Obie te wa¿ne publikacje ³¹czy osoba ks. prof. Zygfryda Glaesera, dyrektora
Instytutu Ekumenicznego i Badañ nad Integracj¹ Wydzia³u Teologicznego Uniwer-
sytetu Opolskiego. Ks. Profesor by³ wspó³redaktorem i wspó³autorem „Encyklope-
dii”, a „Ekumenizm w nauczaniu papie¿y po Soborze Watykañskim II” przygoto-
wa³ do druku i dzie³o to mo¿e zapisaæ wy³¹cznie na swoje konto w dorobku nauko-
wym.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nad tymi dwiema pozycjami ks. prof. Glaeser mu-
sia³ pracowaæ równolegle i poœwiêci³ im kilka lat swojej pracy naukowej. Trud siê
op³aci³, bo oba dzie³a bez w¹tpienia stanowi¹ wydarzenie edytorskie w zakresie
publikacji ekumenicznych w Polsce, wiêcej – trzeba im przyznaæ wyj¹tkow¹ i fun-
damentaln¹ rangê w polskiej literaturze ekumenicznej. W przedmowie biskup
opolski Andrzej Czaja pozycjonuje je obok ksiêgi wydanej w 1996 r. przez teolo-
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gów skupionych wokó³ KUL, zatytu³owanej „Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowa-
dzenie do ekumenizmu”. Mo¿na bez przesady powiedzieæ, ¿e te trzy pozycje, to
swoista katolicka trylogia ekumeniczna.

Wydana w Kamieniu Œl¹skim ksiêga imponuje rozmiarami: liczy ponad
1300 stron!. Arcybiskup Alfons Nossol, któremu zosta³a dedykowana, pozwoli³
sobie na ¿art: „To jest potê¿na ksiêga, Mo¿na by ni¹ zabiæ”. Ale, mówi¹c powa¿-
nie, ta ksi¹¿ka, wed³ug biskupa Czai, to „swoisty klucz i zarazem elementarz do
poznawana myœli papie¿y na temat ekumenizmu”.

Wprawdzie wielu katolickich naukowców wnios³o powa¿ny wk³ad do teolo-
gii ekumenizmu, ale rola papie¿y jest tutaj wiod¹ca: to oni nadaj¹ ton we wszyst-
kich aspektach katolickiego ¿ycia koœcielnego, a ich nauczanie jest wi¹¿¹ce dla
wszystkich katolików.

Przedmowê do publikacji napisa³ m.in. kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan: „To ¿e ekumenizm nale¿y do prioryteto-
wych zadañ duszpasterskich i ¿e tak go pojmowali i nadal pojmuj¹ posoborowi
papie¿e, staje siê oczywiste, jeœli sobie uzmys³owimy wyzwania, przed którymi
staje dzisiaj chrzeœcijañstwo. Pierwsze tysi¹clecie w dziejach Koœcio³a by³o cza-
sem Koœcio³a niepodzielonego, drugie tysi¹clecie doprowadzi³o do g³êbokiego po-
dzia³u miêdzy wschodnim i zachodnim chrzeœcijañstwem, trzecie zaœ tysi¹clecie
musi podj¹æ zadanie przywrócenia pierwotnej jednoœci chrzeœcijañstwa”.

Pierwsza czêœæ publikacja to analizy ekumenicznej aktywnoœci papie¿y Jana
XXIII, Paw³a VI, Jana Paw³a II, Benedykta XVI i Franciszka. Jest nawet krótki
tekst omawiaj¹cy sylwetkê papie¿a Jana Paw³a I,  którego pontyfikat trwa³ tylko 33
dni, a który w tym czasie zd¹¿y³ cztery razy wypowiedzieæ siê w kwestii ekumeni-
zmu.

Powszechnie wiadomo, ¿e now¹ epokê w anga¿owaniu siê Koœcio³a rzym-
skokatolickiego w ruch ekumeniczny zapocz¹tkowa³ Jan XXIII. W jego cieniu po-
zostaje aktywnoœæ na rzecz jednoœci Paw³a VI, który by³ kontynuatorem ekume-
nicznego otwarcia Koœcio³a rzymskokatolickiego zainicjowanego przez poprzedni-
ka. To za jego pontyfikatu nast¹pi³a radykalna przemiana w relacjach
katolicko-prawos³awnych, nowego kszta³tu nabra³y tak¿e stosunki z Koœcio³ami
powsta³ymi w wyniku Reformacji, na nowo w Koœciele rzymskokatolickim odczy-
tano modlitwê Chrystusa „aby byli jedno” – wylicza ks. prof. Glaeser. Za prze³o-
mowe uznaje on przemówienie Paw³a VI na pocz¹tku drugiej sesji soborowej (29
sierpnia 1963). „Jest w nim zawarta proœba o odpuszczenie win, które spowodowa-
³y roz³am w Chrystusowym Koœciele orz wyra¿ona gotowoœæ do przebaczenia do-
znanych krzywd” – zauwa¿a opolski profesor.

Jan Pawe³ II z kolei to papie¿, który ekumenizm zaliczy³ do priorytetów swo-
jego pontyfikatu, na temat jednoœci chrzeœcijan wypowiada³ siê niemal w ka¿dym
swoim dokumencie, jest autorem pierwszej w dziejach ekumenicznej encykliki, a
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ekumenizm okreœli³ jako „imperatyw chrzeœcijañskiego sumienia” i „drogê Ko-
œcio³a”.

Benedykt XVI, kontynuator dzie³a, tak¿e ekumenicznego, swego poprzedni-
ka, umacnia³ komunijn¹ wizjê Koœcio³a, „zorientowan¹ i ukierunkowan¹ trynitar-
nie, chrystologicznie i pneumatologicznie”, i promowa³ eklezjologiê communio.

Franciszek to papie¿ gestów, który w relacje miêdzywyznaniowe wnosi ton
serdecznoœci, bezpoœrednioœci, braterstwa i pokory. To pierwszy biskup Rzymu,
który odwiedzi³ waldensów i spotka³ siê ze zwierzchnikiem rosyjskiego prawo-
s³awia.

Najobszerniejsza w ksi¹¿ce jest czêœæ Ÿród³owa. Na ponad 1300 stronach
udokumentowano nie tylko oficjalne teksty papieskie w postaci encyklik, adhorta-
cji apostolskich, ale te¿ przemówieñ, listów, orêdzi, katechez, homilii, wspólnych
deklaracji podpisanych przez papie¿y z innymi zwierzchnikami koœcielnymi. Po-
dzielono je na trzy czêœci: wypowiedzi ogólnoekumeniczne, wypowiedzi dotycz¹-
ce Koœcio³ów wschodnich i wypowiedzi dotycz¹ce protestantyzmu.

Czêœæ dokumentacyjna rozpoczyna siê od encykliki Jana XXIII Ad Petri Ca-
thedram (29.06.1959), a koñczy na przemówieniu Franciszka do uczestników eku-
menicznego sympozjum „Luter 500 lat póŸniej” zorganizowanego przez Papieski
Komitet Nauk Historycznych (31.03.2017).

Studiuj¹c ksiêgê ks. Glaesera dok³adnie widaæ, jak wydarzenia o zasiêgu
ekumenicznym maj¹ odzwierciedlenie i rangê w nauczaniu papieskim. Dla wielu
katolików zaskoczeniem by³ fakt podpisania deklaracji katolicko-luterañskiej o
usprawiedliwieniu w 1999 r., tymczasem Jan Pawe³ II mówi³ o pracach teologów
przygotowuj¹cych ten dokument trzy lata wczeœniej, m. in. podczas spotkania z
przedstawicielami Koœcio³ów ewangelickich w Paderborn, 22 czerwca 1996 r.

Gdyby wszyscy katolicy uwa¿nie œledzili i zechcieli na serio przyj¹æ naucza-
nie papieskie na temat ekumenizmu mo¿e nie dochodzi³oby do rodem z kontrrefor-
macji wyst¹pieñ niektórych publicystów i teologów, jak np. podczas niedawnego
jubileuszu 500 lat Reformacji, choæ – oczywista – oficjalne wypowiedzi przedsta-
wicieli Koœcio³a rzymskokatolickiego by³y przyjazne i utrzymane w duchu dialogu
i braterstwa.

Przecie¿ ju¿ ponad 20 lat temu, w 450 rocznicê œmierci Marcina Lutra, Jan
Pawe³ II dostrzeg³ donios³oœæ jego postulatu, by teologia by³a bli¿sza Pismu Œwiê-
temu oraz doceni³ d¹¿enia reformatora do odnowy duchowej Koœcio³a.

„Nawo³ywanie do reformy Koœcio³a by³o w pierwotnym zamyœle Lutra we-
zwaniem do pokuty i odnowy, które ka¿dy powinien zaczynaæ we w³asnym ¿yciu.
Wiele jest przyczyn podzia³u, który nast¹pi³ póŸniej. Nale¿y do nich brak odpowie-
dzi ze strony Koœcio³a katolickiego, nad czym ubolewa³ ju¿ papie¿ Hadrian VI, in-
teresy polityczne i ekonomiczne, jak równie¿ wewnêtrzna pasja Lutra, która zawio-
d³a go daleko poza pocz¹tkowe zamiary i doprowadzi³a do ostrej krytyki Koœcio³a
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katolickiego, jego struktur i nauczania. Wszyscy jesteœmy winni, dlatego do
wszystkich odnosi siê wezwanie do pokuty i do poddania siê oczyszczaj¹cemu
dzia³aniu Panu” – mówi³ w 1996 r. do ewangelików Jan Pawe³ II.

Znajomoœæ nauczania papieskiego mog³aby zapobiec wielu nieporozumie-
niom, nie mówi¹c o tym, ¿e mog³aby staæ siê zachêt¹ do dzia³ania na rzecz jedno-
œci. Dlatego niejako symboliczne pozostaje wezwanie Paw³a VI z cytowanej przez
ks. Glaesera katechezy z audiencji generalnej z 18 stycznia 1968 r.: zrobicie rzecz
znakomit¹, jeœli przeczytacie Dekret o ekumenizmie! Chcia³oby siê dodaæ: i inne
dokumenty Koœcio³a katolickiego o ekumenii. Ksiêga wydana w Kamieniu Œl¹-
skim daje tak¹ mo¿liwoœæ.

Publikacja, jak ju¿ siê rzek³o,  zosta³a dedykowana abp. Alfonsowi Nosso-
lowi z okazji 85. urodzin, 60. rocznicy œwiêceñ kap³añskich i 40-lecia sakry bi-
skupiej, co jej autor poczytuje sobie za wielki zaszczyt. Wrêczono j¹ uroczyœcie
Jubilatowi 21 listopada 2017 r. podczas miêdzynarodowej konferencji „Misyj-
noœæ Koœcio³a – ekumenizm – to¿samoœæ wyznaniowa”, która odby³a siê w Ka-
mieniu Œl¹skim. „Dziêkujemy ci ksiê¿e arcybiskupie, ¿e uczysz nas ekumenii,
która nie boi siê zaufaæ” – mówi³ w czasie tej ceremonii ks. prof. Zygfryd
Glaeser.

Aktu wrêczenia dokona³ kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan.  Z tej okazji szwajcarski purpurat powiedzia³: „ Kiedy
biorê tê ksiêgê do rêki, z wdziêcznoœci¹ myœlê o tym, ¿e od soboru mieliœmy tylu
papie¿y mówi¹cych o ekumenii. Mamy w Koœciele tak¿e fundamentalistów, ale to
papie¿y nie zniechêca³o. Jan Pawe³ II uczy³, ¿e urz¹d papieski jest urzêdem ekume-
nicznym. Drugie podziêkowanie kierujê do abpa Alfonsa Nossola, który nale¿y do
protagonistów ekumenizmu. Wiele zdzia³a³ w tej sprawie w Opolu, ale tak¿e w
wymiarze œwiatowym, w tym w dialogu polsko-niemieckim. Szczególnie dziêkujê
za udzia³ w komisjach ds. dialogu miêdzy katolikami i prawos³awnymi i miêdzy
katolikami a luteranami”.

Nastêpca abp Nossola, bp Andrzej Czaja, tak¿e nie sk¹pi³ mu komplemen-
tów: „Koœció³ opolski jest z ciebie dumny od lat. Myœlê, ¿e wszystkie Koœcio³y nas
Œl¹sku Opolskim s¹ z ciebie dumne. Jesteœmy ci wdziêczni za zaanga¿owanie w
dialog, za solidne przygotowanie teologiczne, które nam da³eœ i dziêkujemy za sze-
rzenie otwartej duchowoœci komunii (wspólnoty). Z wszystkich prezentów zawsze
najbardziej cieszy³y ciê ksi¹¿ki, a ta jest tak wspania³a, ¿e wierzê, i¿ sprawi ci wiele
radoœci”.

Na pewno praca ks. Glaesera ucieszy nie tylko abp. Nossola. U³atwi ona pra-
cê i zaoszczêdzi czas ekumenistom, którzy nie bêd¹ musieli szukaæ wypowiedzi
papieskich po wielu Ÿród³ach ( a wielu prawdopodobnie by nie znaleŸli), bo
wszystko bêd¹ mieæ w jednej ksi¹¿ce.
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Mi³ym akcentem ekumenicznym jest zaznaczenie w s³owie wstêpnym, ¿e
opracowanie ukazuje siê „w szczególnym kontekœcie historycznym i koœcielnym
zwi¹zanym z obchodami 500-lecia Reformacji. Stanowi wiêc jubileuszowy dar
opolskiego œrodowiska akademicko-ekumenicznego.”

Ksi¹¿ka pokazuje jak w Koœciele rzymskokatolickim ewoluowa³a myœl eku-
meniczna. Dzia³alnoœæ na rzecz jednoœci najwiêkszej wspólnoty chrzeœcijañskiej
nie zawsze wzbudza poklask, ale nie mo¿na nie doceniæ, ¿e Koœció³ ten wykona³
gigantyczn¹ pracê teologiczn¹ i duszpastersk¹ w zakresie ekumenizmu. Ksi¹¿ka
opracowana przez ks. prof. Glaesera jest tego wymownym œwiadectwem.

Grzegorz Polak
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